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ت ؤلاؾتراجُجُت بٖضاص جّم   جٟىح بلضًت حهىص بخًاٞغ (2015-2012) لألٖىام جٟىح لبلضة الخُت الخىمٍى

٤ الخىمىي ؤلاؾتراجُجي الخسُُِ ولجىت ومىاَىحها وزبرائها اإلادلُت وماؾؿاتها ٍغ  ألاؾاس ي الخسُُِ ٞو

حن، حك٨ُلها جم التي اإلاسخلٟت اإلاخسههت واللجان الٗال٢ت ؤصحاب ولجىت اًت جدذ وطل٪ واإلاخُٖى  ٖع

غ ونىضو١  اإلادلي الح٨م وػاعة وبقغاٝ  الخٗلُم مغ٦ؼ مً الخ٣ني الضٖم زال٫ ومً البلضًاث، وب٢غاى جٍُى

غ "الهىضو١  بغهامج بَاع يمً وطل٪. بحرػٍذ حامٗت في اإلاؿخمغ ت زُت بٖضاص بضٖم ،"البلضًاث جٍُى  جىمٍى

. ٚؼة و٢ُإ الٛغبُت الًٟت مً والجىىبُت الكمالُت اإلاداٞٓاث في بلضًت 41 لـ بؾتراجُجُت
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 لشاس اجمللظ البلذي ببػتوبد اخلطت التٌوىيت اإلعرتاتيجيت                      
ش  (3)، ٢غاع ع٢م (14)ؤ٢غ اإلاجلـ البلضي في حلؿخه ع٢م   ، باٖخماص الخُت5/9/2011اإلاى٣ٗضة بخاٍع

ت   .2015- 2012للبلضة ب٩اٞت ؤَضاٞها ومسغحاتها وطل٪ لألٖىام  ؤلاؾتراجُجُتالخىمٍى
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 إلشاس جلٌت التخطيط التٌوىي اإلعرتاتيجي    
ت هدً اإلاى٢ٗحن ؤصهاٍ ؤًٖاء لجىت الخسُُِ الخىمىي ؤلاؾتراجُجي وٗخمض الخُت لبلضة جٟىح وطل٪ لألٖىام  ؤلاؾتراجُجُت الخىمٍى

٘ في َظٍ الخُت (2012-2015) ت واإلاكاَع ت ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗبر ٖجها باألَضاٝ الخىمٍى ٦ما وٗبر ًٖ . وه٣غ الخىحهاث الخىمٍى

ت اإلادلُت والخاعحُت  التزامىا بيكغ وحٗمُم الخُت ٖلى حمُ٘ قغ٧اثىا في الخىمُت اإلادلُت بهضٝ خكض اإلاهاصع اإلاالُت والبكٍغ

ت ؤلاؾتراجُجُت باإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت ٘ اإلا٣غة ومخابٗتها وج٣ُُم الخُت الخىمٍى  . لخىُٟظ اإلاكاَع
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 فشيك التخطيط األعبعي                 
ت ؤلاؾتراجُجُت لبلضة جٟىح لألٖىام  ًاء 2015-2012 يمً بَاع بٖضاص الخُت الخىمٍى ٤ الخسُُِ ألاؾاس ي مً ألٖا ن ٍٞغ ، ج٩ىَّ

م  :الخالُت ؤؾماَئ

 الصفت الخمثُلُت اإلاإظعت الاظم

٤ الخسُُِ ألاؾاس ي بلضًت جٟىح خغب مدمىص ببغاَُم ػع٣ٍاث  ميؿ٤ ٍٞغ

٤ الخسُُِ ألاؾاس ي التربُت والخٗلُم/ مضعؽ  مغوان ٖلي ببغاَُم اعػ٣ٍاث  م٣غع ٍٞغ

 اإلااؾؿاث الخٗلُمُت مضعؽ مخ٣اٖض مدمض مدمىص ؾلمان زماٌؿه

م مدمض بضوي الُغصٍ  الضاثغة اإلاالُت بلضًت جٟىح ٖبض ال٨ٍغ

 ٢ُإ زام مدمض مدمىص مدمض الهغاًٍغ الُغصٍ
ال٣ُإ الؼعاعي ولجىت الضٞإ ًٖ 

 ألاعاض ي اإلاهاصعة

 اإلااؾؿاث الكبابُت وال٣اٖضًت التربُت والخٗلُم/ مضعؽ  مدمض ؤخمض مدمض اعػ٣ٍاث

 اإلااؾؿاث الخٗلُمُت مدايغ/ ؤ٧اصًمي حامعي  ببغاَُم مدمض ٖبض اإلاهضي زماٌؿه

 (CBR)طوي الاخخُاحاث الخام  بلضًت جٟىح ؾمحرة ؾالم مدمض ؤلُغصٍ

 ؤمً ؤمً مخ٣اٖض وٗمان ؾالمت مىس ى الُغصٍ

اض ي ٢ُإ زام/ مضعؽ  ولُض مدمض خؿان زماٌؿه  هاصي قباب جٟىح الٍغ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ت ا إلظتراجُجُت لبلذة جفىح   9صفدت  عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                  (2015-2012)الخطت الخىمٍى

 
 الؼمذ اجملتوؼي                        

ت   و٢ض جم جى٢ُ٘ ،2015-2012 جٟىح لألٖىام  لبلضةؤلاؾتراجُجُتجم بدمض هللا حٗالى اؾخ٨ما٫ ٧اٞت مخُلباث الخُت الخىمٍى

ت في البلضة مما ٌك٩ل  خباٍع  وز٣ُت ال٣ٗض اإلاجخمعي مً ٢بل اإلااؾؿاث والصخهُاث الٖا
ً
 ب٢غاعمىا٣ٞت مً ٢بلهم ٖلى و بحماٖا

 .ؤلاؾتراجُجُتالخُت مسغحاث 

هدً اإلاى٢ٗحن ؤصهاٍ مً َُئت مدلُت وماؾؿاث ٖامت وزانت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤٞغاص في بلضة جٟىح، هدبنى الخُت 

 وفي حمُ٘ مغاخل بٖضاصَا، وبهىا مؿخٗضون 
ً
ت ؤلاؾتراجُجُت لبلضجىا ب٩اٞت ؤَضاٞها ومسغحاتها والتي قاع٦ىا ٞحها حمُٗا الخىمٍى

 في اليكاٍ والخٟاٖل والتروٍج لها، مً ؤحل  جىُٟظ ٧اٞت اإلا٣ىماث والتي مً قإنها ؤن جضٖم آي مً مسغحاتها
ً
 .حمُٗا

 التىاليغ
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 تىطئت                       

تزاػ والاهخماء لبلضجىا ب  ؤن ٌٗك٤ الٟلؿُُني مؿ٣ِ .... وبلضًتها (جٟىح)هه إلاً صواعي الٟسغ والٖا
ً
ومً الجمُل ؤًًا

ٗمل صاثما ٖلى  ، لى٣ضم ؤعؤؾه َو
ً
ن ٩ًىن ؤًٞل وؤحمل م٩ان في الٗالم، وهدً هضٖم ووكض ؤػع بًٗىا بًٗا

٣ت ٞحها، وهدً وسجل مغخلت   والتي وٗتز بىحىصها وبإنالخىا الٍٗغ
ُ
ألاًٞل وألا٦ثر لبلضجىا جٟىح، َظٍ ألاعى الُاَغة

اع الظي حمٗىا ٖلى عئٍت مؿخ٣بلُت زا٢بت ومهمت مً مغاخل الخسُُِ الخىمىي ؤلاؾتراجُجي،  يمً َظا ؤلَا

ًً ٧اٞت الهٗىباث واإلا٣ُٗاث،  ت، مخدّضِ مت وؤلاعاصة ال٣ٍى ٞاخهت، وصعاؾت واُٖت للىا٢٘ اإلاجخمعي، لىخجاوػ بالٍٗؼ

 لألحُا٫ ال٣اصمت ولبلضة جٟىح، وهدً هخ٣ضم هدى مٗاعج الغقّيِ والاػصَاع لخد٤ُ٣ الخىمُت 
ً
 واٖضا

ً
لجرؾم مؿخ٣بال

مىخاجىا اإلاؿخ٣بلُت والكاملت والخُىع الحًاعي          .بإًٞل الىؾاثل، ٣ٞض ؤهجؼها ال٨ثحر مً ؤحل جد٤ُ٣ ؤَضاٞىا َو

ت مً الاحخماٖاث ووعف الٗمل  ت  جّىِحْذ بةهجاػ  والتيول٣ض ونلىا بالجهاًت وبٗض مجمٖى ؤلاؾتراجُجُت  الخُت الخىمٍى

  2015-2012لبلضة جٟىح لألٖىام 
ً
اءة غ١ ٖمل بؾتراجُجُت  ويَّ ً مً لجاٍن، ٞو ًر بجهىص الُٛىعًٍ واإلاسلهحن الخّحِ

اٖلت وووؤؾاؾُت وجسههُت،  ًجابُت، خُث جًاٞغث حمُ٘ الجهىص لخغوج َظا ببمكاع٦ت مجخمُٗت واؾٗت ٞو

ت مً ’’ بحن َُاجه خىي ؤلاهجاػ الظي  تزل اإلاىضعحت في بَاع ؤَضاٝ اؾتراجُجُاث الخضبمجمٖى جهب   عثِؿتجىمٍى

ت مً ؤلاصعا٥ الٗم٤ُ لجمُ٘ . حمُٗها في بًجاص بِئت مم٨ىت لجمُ٘ اإلاىاَىحن و٢ض اهبث٣ذ َظٍ ألاَضاٝ الخىمٍى

 جل٪ 
ً
غاٝ الٟاٖلت في البلضة بًغوعة مٗالجت ال٣ًاًا الغثِؿت التي ٌٗاهىن مجها في قتى ال٣ُاٖاث، وزهىنا ألَا

ت  ت مً ألاَضاٝ الخىمٍى التي جخٗل٤ بال٣ٟغاء واإلاهمكحن واليؿاء والكباب، خُث جم التر٦حز بك٩ل ٖام ٖلى مجمٖى

 ’’الغثِؿت لخد٣ُ٣ها زال٫ ؤعبٗت ؤٖىام

ىا وكٗغ بالٟسغ الكضًض مً صعاؾدىا َظٍ  ألنها مبيُت ٖلى ؤؾاؽ ؾلُم، ول٩ي وؿاب٤ الٗالم في زُىاجه بلى ؛َو

.  بالٗمل الخالو الىاب٘ مً ال٣ىاٖت اإلاخجضصة في ٖغو٢ىاوال ٩ًىن طل٪ بالألامام ، ختى ههل بلى خا٫ ؤًٞل 

ل ل٩ل مً ؾاٖضها في َظٍ الضعاؾت  غ وبوهخ٣ضم َىا بالك٨غ الجٍؼ زانت وػاعة الح٨م اإلادلي، ونىضو١ جٍُى

ا٢م الخٗلُم اإلاؿخمغ ذ)البلضًاث، َو ت بؾتراجُجُت لـ   (حامٗت بحر ٍػ ضاص زُت جىمٍى يمً بَاع مباصعة الهىضو١ إٖل

.  بلضجىا الٛالُتؤََل ، وال هيس ى (الًٟت و ٚؼة)بلضًت في اإلاداٞٓاث الكمالُت و الجىىبُت  (41)

، طل٪   مً ٧ّلِ هإملو
ً
، وػعاُٖا

ً
، وبُئُا

ً
، وصحُا

ً
، ونىاُٖا

ً
ؤن ج٩ىن بلضجىا مً البلضاث اإلامحزة بٗغا٢تها مخ٣ضمت ٖلمُا

ا الحب وألامان، مثا٫ للمكاع٦ت اإلاجخمُٗت والاهخماء والُٗاء  ٖلى ؤنالتها، ًملَا
ً
هدى زُىة لألمام، .  مداٞٓت

اث وؤَم ال٣ًاًا   هدى مؿحرة الُٗاء لخدضًض ألاولٍى
ً
ٖماع ًا جٟىح قٗاعها، والخىمُت الكاملت صلُلىا، للمط ي ٢ضما

انمتها ال٣ضؽ الكٍغ٠ ت ليؿخلهم مجها اخخُاحاجىا اإلاؿخ٣بلُت في ْل صولخىا الحغة اإلاؿخ٣لت ٖو  .الخىمٍى

 سئِغ بلذًت جفىح 

همش مدمىد خماٌعت          



 

ت ا إلظتراجُجُت لبلذة جفىح   11صفدت  عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                  (2015-2012)الخطت الخىمٍى

 هلخص تٌفيزي                
غ وب٢غاى البلضًاث،  اًت وبقغاٝ وػاعة الح٨م اإلادلي ونىضو١ جٍُى غ البلضًاث"يمً بَاع مكغوٕ الهىضو١ وجدذ ٖع ، "جٍُى

ت بؾتراجُجُت لـ  ؼة) بلضًت في اإلاداٞٓاث الكمالُت والجىىبُت 41بضٖم بٖضاص زُت جىمٍى ٣ٖضث بلضًت جٟىح  ،(الًٟت ٚو

ؼ ال٣ضعاث زال٫ الٟترة الىا٢ٗت بحن قهغ هِؿان، بلى قهغ ؤًلى٫ للٗام  ، 2011وعقاث ٖمل خى٫ الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي وحٍٗؼ

ٟحن في البلضًت، باإلياٞت بلى لجىت الخسُُِ  ضص مً اإلاْى خُث قاع٥ ٞحها عثِـ البلضًت وؤًٖاء مً اإلاجلـ البلضي ٖو

٤ مؿدكاعي حامٗت بحرػٍذ  اث وميؿ٣ي اللجان الخسههُت، بضٖم مً ٍٞغ الاؾتراجُجي وممثلي لجان ؤصحاب الٗال٢ت وألاولٍى

غ بلضة جٟىح، . (مغ٦ؼ الخٗلُم اإلاؿخمغ) ت ؤلاؾتراجُجُت الهاصٞت بلى جٍُى و٢ض هخج ًٖ َظٍ الٗملُت بٖضاص لهظٍ الخُت الخىمٍى

تها مً مىٓىع اإلاجخم٘ اإلادلي اإلاكاع٥  ٘ وطل٪ خؿب ؤولٍى ت مً اإلاكاَع باإلياٞت بلى ؤلاؾتراجُجُاث التي جم جبىحها لخىُٟظ مجمٖى

 .زال٫ َظٍ الٗملُت

 
ً
اث ٖمل ج٨ٟغ مٗا ت ؤلاؾتراجُجُت للبلضة ؤؾلىب اإلاكاع٦ت الٟاٖلت مً زال٫ حك٨ُل مجمٖى واٖخمضث ٖملُت بٖضاص الخُت الخىمٍى

ت واخضة إلاىا٢كت ما زغحذ به   في مجمٖى
ً
اث الى٣اف، ومً زال٫ ٖمل اإلاكاع٦حن حمُٗا وجً٘ هخاثجها ُٞما ًخٗل٤ بمىيٖى

اث الى٣اف والخىؾ٘ في الى٣اقاث للىنى٫ بلى هخاثج نهاثُت جمثل حمُ٘ اإلاكاع٦حن، وجم حصخُو وجدلُل وا٢٘ اإلاجاالث  مجمٖى

ت وألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت ووي٘ ماقغاث ألاصاء ٖىض جىُٟظَا، ل٣ُاؽ  ت اإلاسخلٟت في البلضة، وجدضًض ؤَم ال٣ًاًا الخىمٍى الخىمٍى

ت التي جيسجم م٘  عئٍت بلضة جٟىح  ٘ الخىمٍى ت مً البرامج واإلاكاَع هدى جفىح  "مضي جد٤٣ جل٪ ألاَضاٝ، مً زال٫ ا٢تراح مجمٖى

 على أصالتها، ًملإها الحب وألامان، مثاو للمشاسكت 
ً
 مدافغت

ً
، وصساعُا

ً
، وبُئُا

ً
، وصحُا

ً
، وصىاعُا

ً
بلذة مخلذمت علمُا

ت٣ٞ15ض جم جدضًض   ."اإلاجخمعُت والاهخماز والعطاز  ومجمٖى
ً
ا  جىمٍى

ً
٘ الغثِؿت َضٞا  (دواس 16.579.000)ب٣ُمت   مً اإلاكاَع

 :لخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ

  حر البيُت الخدخُت الالػمت  .لهٝغ الهخي٫جٞى

  اٖلُت و٦ٟاءة وحُُٛت ٖالُت ُت ٞو  .جدؿحن ونى٫ اإلاُاٍ وال٨هغباء بلى مىاَني بلضة جٟىح بىٖى

  جدؿحن خغ٦ت مىانالث اإلاىاَىحن الضازلُت والغابُت في البلضة. 

 ُت الالػمت حر ال٣اٖضة اإلاٗٞغ  .الخىُٓم والخسُُِ الٗمغاوي في البلضةلٗملُت  جٞى

 جدؿحن البِئت الخٗلُمُت في مضاعؽ وعٍاى ؤَٟا٫ بلضة جٟىح لخخالءم واخخُاحاث الُالب. 

 غ هٕى اًت الصحُت ألاولُت واإلاخسههت وحُٛيًتجٍُى  . إلاىاَني بلضة جٟىحتها الٖغ

 ؼ نمىصَم حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء وحٍٗؼ  .صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

 ت وث ايتخؿحن الجاٍَؼ ت والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت التي حٗنى بالث٣اٞت والٍغ . ال٣ضعاث ؤلاصاٍع
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  ؼ الىعي الٗام اإلاجخمعيع جُىي  .لخٗامل م٘ خاالث الُىاعت وال٩ىاعر٫ اإلاىحه الكبابي الخُىعي والٗمل وحٍٗؼ

  الحض مً آزاع الخلىر البُئي الىاجج مً اإلاداحغ. 

  اًت الُبُت)والاحخماُٖت جدؿحن ٞغم اإلاكاع٦ت الا٢خهاصًت بما ًخالءم لل٣ٟغاء واإلاهمكحن  (الخٗلُم الجامعي والؿ٨ً والٖغ

 .واخخُاحاتهم

 ا٢ت  .جدؿحن الٓغوٝ الحُاجُت واإلاِٗكُت والىٟؿُت لظوي ؤلٖا

  ت والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت التي  حٗنى بالكباب واإلاغؤة في بلضة جٟىح وطل٪ في جم٨حن وبىاء ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

ت والاحخماُٖت . ٧اٞت اإلاجاالث الخىمٍى

  ت وجإَُلهم للمؿاَمت في اإلاباصعاث الكبابُت واليؿاء جم٨حن الكباب تواليؿٍى ٘ الا٢خهاصًت والخىمٍى  .واإلاكاَع

  ت اثٟها الغثِؿتبلضًت جٟىحجدؿحن حاٍَؼ اٖلُت  لل٣ُام بْى  . وج٣ضًم زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو
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 همذهت                

ت ؤلاؾتراجُجُت بٖضاص جّم   وماؾؿاتها جٟىح بلضًت حهىص بخًاٞغ (2015-2012) لألٖىام جٟىح لبلضة الخُت الخىمٍى

٤ الاؾتراجُجي الخسُُِ ولجىت ومىاَىحها وزبرائها اإلادلُت ٍغ  واللجان الٗال٢ت ؤصحاب ولجىت ألاؾاس ي الخسُُِ ٞو

حن، حك٨ُلها جم التي اإلاسخلٟت اإلاخسههت اًت جدذ وطل٪ واإلاخُٖى غ ونىضو١  اإلادلي الح٨م وػاعة وبقغاٝ ٖع  جٍُى

 بغهامج بَاع يمً وطل٪. بحرػٍذ حامٗت في اإلاؿخمغ الخٗلُم مغ٦ؼ مً الخ٣ني الضٖم زال٫ ومً البلضًاث، وب٢غاى

غ "الهىضو١  ت زُت بٖضاص بضٖم ،"البلضًاث جٍُى  مً والجىىبُت الكمالُت اإلاداٞٓاث في بلضًت 41 لـ بؾتراجُجُت جىمٍى

 ٚؼة و٢ُإ الٛغبُت الًٟت

ت ًىضعج جهمُم الخُت و  في بَاع ٞهم مىاَىحها و٢ُاصاتها لىا٢ٗهم الضًمٛغافي والاحخماعي لبلضة جٟىحؤلاؾتراجُجُت الخىمٍى

 "والا٢خهاصي، و٦ظل٪ في بَاع الغئٍا اإلاجخمُٗت 
ً
 مدافغت

ً
، وصساعُا

ً
، وبُئُا

ً
، وصحُا

ً
، وصىاعُا

ً
هدى جفىح بلذة مخلذمت علمُا

  ."على أصالتها، ًملإها الحب وألامان، مثاو للمشاسكت اإلاجخمعُت والاهخماز والعطاز

ت ، جغ٦ؼ الخُت َظٍ الغئٍاوفي بَاع الؿعي لخد٤ُ٣  لى ، 2015ٕ-2012لألٖىام لبلضة جٟىح ؤلاؾتراجُجُت الخىمٍى

ت مً  تزل اإلاىضعحت في بَاع ؤَضاٝ اؾتراجُجُاث الخضبمجمٖى جهب حمُٗها في بًجاص بِئت مم٨ىت  عثِؿت جىمٍى

غاٝ الٟاٖلت في البلضة . لجمُ٘ اإلاىاَىحن ت مً ؤلاصعا٥ الٗم٤ُ لجمُ٘ ألَا و٢ض اهبث٣ذ َظٍ ألاَضاٝ الخىمٍى

 جل٪ التي جخٗل٤ بال٣ٟغاء 
ً
بًغوعة مٗالجت ال٣ًاًا الغثِؿت التي ٌٗاهىن مجها في قتى ال٣ُاٖاث، وزهىنا

ت الغثِؿت وطل٪  ت مً ألاَضاٝ الخىمٍى واإلاهمكحن واليؿاء والكباب، خُث جم التر٦حز بك٩ل ٖام ٖلى مجمٖى

 : لخد٣ُ٣ها زال٫ ؤعبٗت ؤٖىام ٦ما ًلي

  حر البيُت الخدخُت الالػمت  .لهٝغ الهخي٫جٞى

  اٖلُت و٦ٟاءة وحُُٛت ٖالُت ُت ٞو  .جدؿحن ونى٫ اإلاُاٍ وال٨هغباء بلى مىاَني بلضة جٟىح بىٖى

  جدؿحن خغ٦ت مىانالث اإلاىاَىحن الضازلُت والغابُت في البلضة. 

 ُت الالػمت حر ال٣اٖضة اإلاٗٞغ  .الخىُٓم والخسُُِ الٗمغاوي في البلضةلٗملُت  جٞى

 جدؿحن البِئت الخٗلُمُت في مضاعؽ وعٍاى ؤَٟا٫ بلضة جٟىح لخخالءم واخخُاحاث الُالب . 

 غ هٕى اًت الصحُت ألاولُت واإلاخسههت وحُٛيًت جٍُى  . إلاىاَني بلضة جٟىحتها الٖغ

 ؼ نمىصَم حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء وحٍٗؼ  .صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

 ت وث ايتخؿحن الجاٍَؼ ت والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت التي حٗنى بالث٣اٞت والٍغ . ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

  ؼ الىعي الٗام اإلاجخمعيع جُىي  .لخٗامل م٘ خاالث الُىاعت وال٩ىاعر٫ اإلاىحه الكبابي الخُىعي والٗمل وحٍٗؼ

  الحض مً آزاع الخلىر البُئي الىاجج مً اإلاداحغ. 
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  اًت الُبُت)والاحخماُٖت جدؿحن ٞغم اإلاكاع٦ت الا٢خهاصًت لل٣ٟغاء  (الخٗلُم الجامعي والؿ٨ً والٖغ

 .بما ًخالءم واخخُاحاتهمواإلاهمكحن 

 ا٢ت  .جدؿحن الٓغوٝ الحُاجُت واإلاِٗكُت والىٟؿُت لظوي ؤلٖا

  ت والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت التي  حٗنى بالكباب واإلاغؤة في بلضة جم٨حن وبىاء ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

ت والاحخماُٖت . جٟىح وطل٪ في ٧اٞت اإلاجاالث الخىمٍى

  ت وجإَُلهم للمؿاَمت في اإلاباصعاث الكبابُت واليؿاء جم٨حن الكباب تواليؿٍى ٘ الا٢خهاصًت والخىمٍى  .واإلاكاَع

  ت اثٟها الغثِؿتبلضًت جٟىحجدؿحن حاٍَؼ اٖلُت لل٣ُام بْى  .  وج٣ضًم زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

؛ لخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ب٣ُمت29وجم جدضًض 
ً
ا  جىمٍى

ً
صوالع لُخم جىُٟظَا زال٫   (دواس 16.579.000)  مكغوٖا

ىام ألاعبٗت ال٣اصمت  وجخ٩ىن َظٍ الخُت ؤلاؾتراجُجُت مً زماهُت ؤ٢ؿام عثِؿت بدُث جبضؤ . (2015-2012)ألٖا

ئت، جلحها َظٍ اإلا٣ضمت ومىهجُت بٖضاص الخُت ومً زم ٌٗغى الجؼء ألاو٫ هبظة ًٖ بلضة جٟىح لِكمل هبظة . بالخَى

غاٝ الٟاٖلت في الخىمُت اإلادلُت سُت، وؤَم الخهاثو الضًمٛغاُٞت والجٛغاُٞت وألَا ًلي طل٪ الجؼء الثاوي . جاٍع

ت الغثِؿت التي جم ؤلاحمإ ٖلحها مً ٢بل  والظي ًىضح الخىحهاث ؤلاؾتراجُجُت للبلضة لِكمل ال٣ًاًا الخىمٍى

٘ اإلا٣ترخت ت واإلااقغاث واإلاكاَع  . اإلاجخم٘ اإلادلي، باإلياٞت بلى الغئٍا وألاَضاٝ الخىمٍى

مىخاث مىاَني بلضة جٟىح، ًإزظها الجؼء الثالث بلى جدضًض وجٟهُل زُت  وإلصزا٫ ال٣اعت في صَالحز آما٫ َو

٘.  ؤما الجؼء الغاب٘، ُٞٗغى زُت اإلاخابٗت والخ٣ُُم. الخىُٟظ ، حٗغى اإلاالخ٤، هماطج جىن٠ُ حمُ٘ اإلاكاَع
ً
. وؤزحرا

غ الدصخُص ي ألاو٫ للٗام   . ٦مغح٘ عثِس ي لهظٍ الخُت2011َظا وال بض مً الغحٕى بلى الخ٣ٍغ
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  هٌهجيت إػذاد اخلطت التٌوىيت اإلعرتاتيجيت لبلذة تفىح    
ت ؤلاؾتراجُجُت اٖخمضث  الخسُُِ الاؾتراجُجي للمضن "ٖلى اإلاىهجُت اإلاخبٗت في صلُل بلضة جٟىح في ٖملُت بٖضاص الخُت الخىمٍى

غ وب٢غاى البلضًاث ووػاعة الح٨م اإلادلي،" والبلضاث الٟلؿُُيُت قمل  الغثِؿت الخالُتيمً اإلاغاخل والظي ؤٖضٍ نىضو١ جٍُى

ت مً ألاوكُت  : ٦ما هي مىضحت في الك٩ل٧ل مجها ٖلى مجمٖى

 ٤ زال٫ َظٍ اإلاغخلت حك٨ُل الٟغ١ واللجان الغثِؿت خُث جم جم   :مشخلت الخىغُم والخدلُل: اإلاشخلت ألاولى اٖخماص ٍٞغ

والترجِب ليكاَاث  ل٣ُىم بمهام ٢ُاصة وبصاعة مكغوٕ الخُت ؤلاؾتراجُجُت الخسُُِ ألاؾاس ي مً اإلاجلـ البلضي للبلضة

وبٗض جدلُل ؤصحاب الٗال٢ت، جم .  ولجىت الخسُُِ الاؾتراجُجي بة٢غاع الخىحهاث الغثِؿتبٖضاص الخُت وحم٘ اإلاٗلىماث

 ح٨ٗـ 
ً
 وؤَلُت

ً
 هاقُحن وماؾؿاٍث خ٩ىمُت

ً
تها ؤٞغاصا حك٨ُل لجان جسههُت مسخلٟت مً اإلاجخم٘ اإلادلي جًمُّ في ًٍٖى

ِت والتي قملذ   في مسخل٠ ال٣ُاٖاِث الحٍُى
َ
ت  والخىُٓم والبني الخدخُت، وحاهَب البِئِت : الاخخُاحاِث اإلاخىٖى

َ
الخسُُِ

؛ ٧الخٗلُم واإلاغؤة والكباب والُٟل وطوي الاخخُاحاث الخانت، والا٢خهاص اإلادلي 
َ
والصحِت الٗامِت، والخضماِث الاحخماُٖت

والخجاعة والاؾدثماع، والؼعاُٖت واإلاىاعص الُبُُٗت ٧الى٣ل واإلاىانالث  وألامً والضٞإ اإلاضوي، والكاون الث٣اُٞت 

ايُت غ الدصخُص ي ألاو٫ .والٍغ ت اإلاسخلٟت للبلضة وبٖضاص الخ٣ٍغ  ومً زم ٢امذ َظٍ اللجان بدصخُو وا٢٘ اإلاجاالث الخىمٍى

 . ومىا٢كخه مً زال٫ وعقت مجخمُٗت ومً زم ب٢غاٍع مً ٢بل لجىت الخسُُِ الاؾتراجُجي واإلاجلـ البلضي

 اع  :اإلاشخلت الثاهُت ض ؤن هخجه؟ ؤلَا ؤًً هٍغ

جم في َظٍ اإلاغخلت ٣ٖض : الخىمىي ؤلاؾتراجُجي

ت  وعقت مجخمُٗت لخدضًض ؤَم ال٣ًاًا الخىمٍى

غ الدصخُص ي في  بٗض ٖغى ؤَم هخاثج الخ٣ٍغ

اث  ٧ل مجا٫ ومً زم جدضًض ؤَم ألاولٍى

ت وجدضًض الغئٍا للبلضة  وجمَّ حك٨ُل .الخىمٍى

ت  اث وجدضًض ألاَضاٝ الخىمٍى لجان ألاولٍى

ا  ٘ اإلا٣ترخت والتي جم ب٢غاَع واإلااقغاث واإلاكاَع

مغة ؤزغي مً زال٫ وعقت مجخمُٗت قاع٥ 

ٞحها لجىت ؤصحاب الٗال٢ت ولجىت الخسُُِ 

اث  .ابَؿتراجُجي ولجان ألاولٍى

 اع ؤلاؾتراجُجي اإلابضجي مً ٢بل لجىت الخسُُِ : ٠ُ٦ ههل؟ الخُت ؤلاؾتراجُجُت :اإلاشخلت الثالثت بٗض ب٢غاع ؤلَا

٘ وزُِ الخىُٟظ  اث بىي٘ جىن٠ُ اإلاكاَع ٤ الخسُُِ ألاؾاس ي ولجان ألاولٍى ؤلاؾتراجُجي واإلاجلـ البلضي، ٢ام ٍٞغ

ت ؤلاؾتراجُجُت لبلضة جٟىح لألٖىام . وزُت الغ٢ابت والخ٣ُُم غيها ٖلى 2015-2012وبظل٪ جم بٖضاص الخُت الخىمٍى  ٖو

ا مً اللجان اإلاسخلٟت وحٗمُمها  . اإلاجخم٘ اإلادلي وب٢غاَع
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 ًبزة ػي بلذة تفىح : اجلضء األول  
سُت، ألاعاض ي اإلاهاصعة، الخهاثو الجٛغاُٞت  ٌٗغى َظا ال٣ؿم زلُٟت ٖامت ًٖ بلضة جٟىح لدكمل هبظة جاٍع

غاٝ الٟاٖلت في الخىمُت اإلادلُت  .والضًمٛغاُٞت وؤَم ألَا

خُتهبزة  .1   جاٍس

ا بؼعاٖت ؤشجاع الخٟاح، و٢ُل بِذ جٟاخت بخضي (بِذ الخٟاح)جٟىح بلضة ٦ىٗاهُت، ؾمُذ بهظا الاؾم  ، القتهاَع

ىِذ، والبلضة  .ػوحاث ؾُضها ٣ٌٗىب ٖلُه الؿالم  ٖانغث جٟىح مىظ ٢ضًم الؼمان ٖضة خًاعاث ػالذ ٞو

ت ٖلى ؤن بلضة جٟىح ُؾ٨ىذ مىظ الٗهغ ال٣ضًم، وحٗا٢بذ  م ال٩ىاعر واإلادً، وجض٫ الضعاؾاث ألازٍغ قامست، ٚع

 .ٖلحها خًاعاث مسخلٟت ٖبر الٗهىع ؤَمها ال٨ىٗاهُت والبابلُت، والغوماهُت، والبحزهُُت، والُىهاهُت، وؤلاؾالمُت

ا الؿىع الغوماوي ال٣ضًم، والسجً ألازغي،  ومما ًضلل ٖلى طل٪ وحىص آلازاع الغوماهُت، و٢بىع الكهضاء، ومً آزاَع

بان في اإلاٗمىصًت،  سها ٌٗىص بلى ؤألخُث وصًغ الَغ ت ؤن جاٍع اث ألازٍغ ٝ الثالث ٢بل اإلاُالص، ٟٞي ٫صللذ الحٍٟغ

ا ال٨هىٝ ال٨ىٗاهُت والغوماهُت، و٦ظل٪ وؾِ البلضة  الكما٫ ج٣٘ زغبت اؾُاؽ، وزغبت الخمجاث، التي جملَا

 والضًغ، وآلازاع ال٣ضًمت اإلاداَت بالؿىع الغوماوي ال٣ضًم والسجً واإلاد٨مت، وب٣اًا ال٨ىاجـ ٧اإلاٗمىصًت،

ؤلاؾالمُت، ومجها ٢بر ؤخض ٢اصة الحامُت ؤلاؾالمُت ب٣ُاصة ٖمغو بً الٗام، َى الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي، وم٣ام 

ىُت  ُاوي والٗهض ألاعصوي والاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي وؤزحرا ونى٫ الؿلُت الَى الكُش خؿحن، ومً زم حاء الاهخضاب البًر

 .م(1994)الٟلؿُُيُت ٖام

  

خُت في البلذة: 1صىسة سكم   مىاعش جشازُت وجاٍس

 

 

                                                           
 ٤   الضًاع اإلا٣ضؾت، وؾٟغ لى٢ا بلى   عاح٘ ٦خاب الٍُغ

ت بالصها ٞلؿُحن ٫ ص  .مهُٟى مغاص الضباٙ الجؼء الغاب٘.    عاح٘ مىؾٖى
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ألاساض ي اإلاصادسة      .2

ا مً اإلاضن وال٣غي والبلضاث الٟلؿُُيُت حٗغيذ    جٟىح ٦ٛحَر

، خُث ج٣٘ ؤعايحها للمهاصعة مً ٢بل الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي

ؤعاض ي بلضة جٟىح اإلاهاصعة بلى الٛغب مً مضًىت الخلُل وجبٗض 

 . ٦م(23)ٖجها مؿاٞت 

عاض ي جغ٢ىمُا وبِذ  ؤًدضَا ٚغبا ؤعاض ي الؿىابغة، وقغ٢ا

 بلضة بطها وحؿمى ؤعى 
ً
 بِذ ؤوال وجغ٢ىمُا، وحىىبا

ً
٧اخل، وقماال

واإلا٣ام ٖلحها مٗبر جغ٢ىمُا الظي ًغبِ ؤعاض ي خضوص  (حمغوعة)

 .م(1948)م وؤعاض ي ٖام (1967)

، الحروَؿاث،مغج ٢هت "و جدمل َظٍ ألاعاض ي ٖضة مؿمُاث 

طعإ ، ؤبى ٖمحرة بباعاث،  الخب،الىجمت ، ا٦ٟغ، قٗب ٖؼام 

وجبلٜ مؿاخت جل٪ ألاعاض ي " زلت الخُمت، زلت الخماؽ، الٗبض

صوهم، وهي مل٪ لجمُ٘ ؤَالي البلضة بال  (2126)خىالي 

ومخىاعزت حُال ًٖ حُل مىظ الٗهض الٗثماوي وجدضًضا  اؾخثىاء،

ً زاوي ٖام   لٗضة مىا٢٘ ٦جبل ؤلاقاعةم، وم٘ (1890)في حكٍغ

اإلادؼم، وواص ق٣ا١ جمذ مهاصعتها واؾخٗاصتها مً الاخخال٫ 

 .بكهاصاث و٧ىاقحن َابى

اإلاىكع الجغشافي واإلاعاخت والحذود  .3

طت   مىكع وخذود بلذة جفىح: (1) وشكل سكم خٍش

  ًإزظ اإلاسُِ  الٗمغاوي للبلضة
ً
ق٨ال

، وجدُِ بإعايحها ٢غي وؤعاض ي 
ً
َىلُا

الخلُل، صوعا، بِذ ٧اخل، جغ٢ىمُا، 

بطها، وجخمحز بُبُٗت حٛغاُٞت حبلُت 

غة ؤما اإلاباوي ٞهي ٖلى ٢مت حبلُت . ٖو

جٟهلها ؤوصًت مخىؾُت الٗم٤، وجبلٜ 

٦م 1 اله٨ُلي ال٣ضًم  مؿاخت الخىُٓم

م 2007 جىؾٗخه في الٗام زممغب٘ 

                                                           
 .ٖجهم مدمض مدمىص مدمض الهغاًٍغ/  حمغوعة ؤعاض ي   لجىت الضٞإ ًٖ 

    سجالث اإلاجلـ البلضي ومساجحر البلضة ٖجهم 

غ بلضة جٟىح الدصخُص ي إلااؾؿت  ج   ج٣ٍغ ج -الجٛغاُٞت اإلاٗلىماث وخضة)مٗهض ال٣ضؽ لألبدار الخُب٣ُُت، – ؤٍع  .(ؤٍع
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 7لُهبذ 
ً
با .                                             ٦م مغب٘ ج٣ٍغ

خىن، واللىػٍاث، ومؿاخت اإلاى٣ُت الٗمغاهُت ٞحها  (20.300)جبلٜ مؿاختها    ، جؼعٕ ٞحها ؤشجاع الٍؼ
ً
( 628)صوهما

، وجغجٟ٘ ًٖ ؾُذ البدغ 
ً
بل850ٜصوهما هل ملم،457) البلضة في ألامُاع لهُى٫  الؿىىي  اإلاٗض٫  م، ٍو اإلاٗض٫  ٍو

ت، صعحت (16 (بلى    الحغاعة لضعحاث الؿىىي  ىبت ومٗض٫ مئٍى   .  %61اليؿبُت الَغ

 لبلذة جفىح الذًمغشافُتالخصائص   .4

م والظي 2007لخٗضاص الٗام للؿ٩ان واإلايكأث لٗام ٫ لجهاثُتا اٖخمض جدلُل اإلاٗلىماث لهظا ال٣ؿم ٖلى الىخاثج

ؤٖضٍ الجهاػ اإلاغ٦ؼي لإلخهاء الٟلؿُُني، ٦ما جم جضُٖمه مً زال٫ اإلا٣ابالث م٘ البلضًت وممثلي اإلااؾؿاث 

حن اث اإلاغ٦ؼة م٘ ٞئاث اليؿاء والكباب واإلاؼاٖع م 1922لٜ ٖضص ؾ٩ان بلضة جٟىح ٖام  و٢ض ب. اإلادلُت واإلاجمٖى

ام  ( 461 )خىالي ام  ( 780 )م خىالي1945وؿمت ، ٖو ام  (1600 )م خىالي1967وؿمت، ٖو  )م خىالي1978وؿمت، ٖو

ام 2007وؿمت ٖام ( 10330) وؿمت، وخىالي ( 3400 ام  (11150)م2010م،  ٖو ( 13022)م 2014وؿمت، ٖو

، وجخ٩ىن مً ٖضص ٢لُل مً ألاخُاء والحاعاث، و٧اهذ جٟخ٣غ للحًاعة والٗمغان والبني
ً
با الخدخُت،   ة وؿمت ج٣ٍغ

ك٩ل .  الخلُل مداٞٓت ؾ٩ان ٖضص مجمٕى مً  %1,91 جٟىح بلضة ؾ٩ان ٖضص َو

وهي وؿبت مغجٟٗت بطا ما ٢ىعهذ بيؿبت الىمى الؿ٩اوي في الًٟت % 3,3جبلٜ وؿبت الىمى الؿ٩اوي في اإلاى٣ُت 

.  وؿمت في ٧ل ٦م مغب686٘ؤما مّٗض٫ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في بلضة جٟىح ٞخهل بلى %. 2,65الٛغبُت والتي جهل بلى 

 وؿمت صازل خضوص البلضًت بِىما جىسٌٟ َظٍ اليؿبت بك٩ل ٦بحر لخهل بلى 1,857وجغجٟ٘ َظٍ اليؿبت لخهل بلى 

                                                                       . ٦م مغب٘ زاعج خضوص البلضًت4وؿمت واخضة في ٧ل 

 الىمى العكاوي عبر العىىاث اإلااطُت :(1)حذوو سكم  

. الىمى الؿ٩اوي ٖبر الؿىىاث اإلاايُت لبلضة جٟىح، 1ًىضح الجضو٫ ع٢م 

ه َىا بإن  جب الخىٍى ت بىاًء ٖلى الخٗضاص الٗام للؿ٩ان للٗام ٍو ألاع٢ام ج٣ضًٍغ

م  لجهاػ ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي الٟلؿُُني باؾخثىاء الخجمٗاث 2014– م 2007

الؿ٩اهُت في ٧ل مً لىػا قٗب اإلالح واصٚابِـ والتي ٌؿاوي مجمٕى ؾ٩انها 

 م٘ مغ3500
ً
با تا وؿمت ج٣ٍغ اصة الؿىٍى   .ٖاة وؿبت الٍؼ

% 3خُث ال جخجاوػ  ببحن لىا بإن ٞئت ٦باع الؿً ٢لُلت  في2 ع٢م الجضو٫ ؤما 

ٟا٫ ختى ؾً ؤما   .مً مجمل ؾ٩ان البلضة ًمثلىن ٝ ؾىت 14ٞئت ألَا

ٞئت الكُىر جبلٜ ، ؤما % 41,9ؾىت وجمثل  (64 – 15)ٞئت البالٛحن بحن  وجتراوح %.٢55,1اٖضة الهغم وجبلٜ وؿبتهم 

 50,8 خُث وؿبت الظ٧ىع 103:100وؿبت الظ٧ىع لإلهار َظا وجبلٜ . ٣ِٞ، ؤي ؤن ٢مت الهغم الؿ٩اوي ي٣ُت% 3

 .%49,2ووؿبت ؤلاهار % 

                                                           
ىُت   الؿلُت7   47، نٟدت 2007واإلايكأث  واإلاؿا٦ً للؿ٩ان الٗام الٟلؿُُني، الخٗضاص لإلخهاء اإلاغ٦ؼي  الٟلؿُُيُت، الجهاػ الَى

اإلاجمىع العىت 
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م (2007العام )العمش،  وفئت الجيغ خعب بلذة جفىح  ظكان (:2)دوو سكم ج

الفئت 

ت  العمٍش
4 - 0 9 – 5 14 – 10 14 – 0 15-19 20-29 30-64 

 فما 65

فىق 

 202 2029 1803 1328 4968 1541 1635 1792 اإلاجمىع

 103 1028 911 673 2534 785 848 901 الزكىس 

 99 1001 892 655 2434 756 787 981 ؤلاهار

جُا ٌكحر طل٪ بلى ؤو ا باٖخباع ؤن ٢اٖضجه ٍٖغًت، وهي جخدى٫ جضٍع َُّ ن اإلاجخم٘ الٟلؿُُني في جٟىح ٌٗخبر مجخمٗا ٞخ

، مما ًل٣ي الًىء ٖلى ؤن الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي  وجىدهغ ؤ٦ثر بحن ٞئت الكباب،بلى ٞئت البالٛحن وبمٗضالث ٖالُت

دت اإلاهمت لخىمُت َا٢اتهم ومىاعصَم  ؾىت 65 ؤما الكُىر مً ؾً .للمؿخ٣بل ًجب ؤن ًغ٦ؼ ٖلى َظٍ الكٍغ

 وال جؼاو٫ ؤٖماال في ؤٚلب ألاخُان٦ما ؤن . ٞيؿبتهم مخضهُت
ً
. َظٍ الٟئت هي ٞئت ٚحر ٞاٖلت ا٢خهاصًا

 الخىمُت اإلادلُت بلذة جفىح ودوسها في في الفاعلت ألاطشاف اإلادلُت  .5

غ  ا،  في البلضة وجسخل٠ في صعحت اإلاجخم٘جلٗب اإلااؾؿاث اإلادلُت في البلضة صوعا َاما في جٍُى والٗضًض مجها جإزحَر

ئت اليؿاء بلى،ٞمجها مً ٣ًضم الخضماث ج٣ضم الخضماث لٟئاث مجخمُٗت مسخلٟت في البلضة   ٞئت الكباب ٞو

الب الجامٗاث  ت مسخلٟت ، وجسخل٠ اإلااؾؿاث مً خُث ث بٌٗ زضماتها ل٣ُاٖاث قمىلُت بلى باإلياٞتَو همٍى

بحن الجضو٫ ع٢م   . حمُ٘ اإلااؾؿاث في البلضة (3)الٟاٖلُت وؤلام٩اهُاث ٍو

 ألاطشاف الفاعلت في الخىمُت اإلادلُت في بلذة جفىح (:3)حذوو سكم 

ت ااظم اإلاإظعت  اإلاىحىداث اإلاخىفشة لذي اإلاإظعت  الخأظِغ والترخُصلهُئت ؤلاداٍس

 بهار 2،  ط٧ىع 9بلضًت جٟىح 
وػاعة الح٨م ، 1994

اإلادلي 
ٟحن  مباوي وؤعاض ي مل٪ وججهحزاث م٨خبُت ومْى

حمُٗت جٟىح 

ت  الخحًر
 ط٧ىع 7

وػاعة الضازلُت ، 1980

وحٗخبر ؤ٢ضم مماؾؿت 
ٟحن  مباوي وؤعاض ي وججهحزاث م٨خبُت ومْى

حمُٗت ؤلاؾغاء 

وعٖاًت اإلاٗا٢حن 
وػاعة الضازلُت ، 2003 ط٧ىع 9

غ ال٣لُل ؤلام٩اهُاث لضي الجمُٗت ٞهي بَاع مٗىىي ججم٘ بحن ؤًٖائها*   . جٞى

الجمُٗت ج٣ُم في مبنى مؿخإحغ * 

حمُٗت الخٗلُم 

الٗالي 
وػاعة الضازلُت ، 2007 ط٧ىع 7

غ  م٨خبت ومسخبر خاؾىب مً قغ٦ت الاجهاالث و٢لُل مً ؤلام٩اهُاث لضي *  جٞى

. الجمُٗت 

. ج٣ُم في مبنى مؿخإحغ جماعؽ وكاَها والجمُٗت بَاع مٗىىي ججم٘ بحن ؤًٖائها* 

حمُٗت مغ٦ؼ 

جٟىح للث٣اٞت 

والٟىىن 

 ط٧ىع 9
وػاعة الث٣اٞت ، 1196

الٟلؿُُيُت 

مبنى مل٪ * 

ال ًىحض ؤي هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضي اإلاغ٦ؼ * 

َى بَاع مٗىىي ًجم٘ بحن ؤًٖاثه * 

حمُٗت جٟىح 

الؼعاُٖت 

الخٗاوهُت 

 ط٧ىع 7
وػاعة الضازلُت ، 1986

 

غبت مجغوعة *  ال ًىحض ؤي هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضي  ؾىي جغا٦خىع وما٦ُىت عف ٖو

الجمُٗت هي بَاع مٗىىي ججم٘ بحن ؤًٖائها * 

هاصي قباب 

اض ي  جٟىح الٍغ
 ط٧ىع 11

وػاعة الكباب ، 1992

ايت  والٍغ

مبنى مل٪ * 

غة لضي الىاصي ؤو ال ًىحض ؤي هٕى مً ؤلام٩اهُاث *  اإلاىحىصاث اإلاخٞى

بَاع مٗىىي ًجم٘ بحن ؤًٖاثه * 

لجىت جىُٓم 

اإلاغؤة 
 بهار 7

  ألاؾغةجىُٓم ، 1993

 الخلُل ب٢لُم

. ال ًىحض ؤي هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضي اللجىت* 

اللجىت هي بَاع مٗىىي ججم٘ بحن ؤًٖائها و في مبنى مؿخإحغ * 

                                                           
٤ الخسُُِ   ألاؾاس ي  ، ٍٞغ

غ جدلُل  15 الٗال٢ت نٟدت ع٢م ؤصحاب ج٣ٍغ
 



 

ت ا إلظتراجُجُت لبلذة جفىح   20صفدت  عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                  (2015-2012)الخطت الخىمٍى

غ٦ما وجيكِ في البلضة الٗضًض مً   وكُت ٖلى مؿخىي اإلاداٞٓت ومً ة والٟغوٕ الجداصاث ولجان جىُٓميألَا

ُٟتؤَمها قاون – لجىت اجداص ٖما٫ ه٣اباث ٞلؿُحن ولجىت الضٞإ ًٖ ألاعاض ي اإلاهاصعة ، و ، ، حمُٗت اإلاغؤة الٍغ

ت ججم٘ بحن ؤًٖائهاألي جٟخ٣ض بإنها، وجمخاػ حمُٗها - اإلاغؤة  .   هٕى مً ؤلام٩اهُاث لضيها و هي بَاعاث  مٗىٍى

زانت  ٖلى مؿخىي اإلاىحىصاث، بمً الجضو٫ ؤٖالٍ جبحن لىا ال٠ًٗ ال٨بحر الظي حٗاوي مىه اإلااؾؿاث في البلضة و

اض ي ، و٦ظل٪ بٞهي ال جؼا٫ جٟخ٣ض للخجهحزاث و الجمُٗت الؼعاُٖت وحمُٗت جٟخ٣غ زانت اإلاغ٦ؼ الث٣افي والىاصي الٍغ

اض ي والجمُٗاث ٫الخٗلُم الٗالي وحمُٗت ؤلاؾغاء للم٣غاث،  طل٪ ال بض مً صٖم اإلاغ٦ؼ الث٣افي والىاصي الٍغ

ما واضحا وزانت في  ٞتراث وكاَاتهما، ولٗل الخمثُل َيالخسههُت إلاا جمثله مً حٜ ع في البلضة، و٢ض ٧ان جإزحَر

ؤ٦ثر، ٞهي ماؾؿاث ًىًم بلحها ما ٝاليؿبي ال٨بحر لخل٪ اإلااؾؿاث في البلضة ٌٗؼػ مً صوع الكباب واإلاغؤة ؤ٦ثر 

ت وفي الجمُٗاث الٗامت لها % ٣ً20اعب  . مً ؾ٩ان البلضة بالًٍٗى

الٗضًض مً ألاوكُت الث٣اُٞت الهاصٞت بلى بىاء في والبض مً ؤلاقاعة بلى بن اإلااؾؿاث اإلاىحىصة في البلضة حٗمل 

حن، ٢ضعاث الكباب حر الضٖم للُالب في الجامٗاث الٟلؿُُيُت، وطوي الاخخُاحاث، واإلاؼاٖع ،باإلياٞت بلى جٞى

ُت بالصحت اليؿاثُت وألامىمت والُٟى٫  ٣ض وعقاث جث٣ُُٟت لليؿاء و٦ظل٪ صوعاث للخٖى ن ؤباإلياٞت بلى ة ٖو

ِٖ
ُ
بي الحالي الظي ؤ ال٦دؿاب مهاعاث وزبراث في مجا٫ الٗمل   للمغؤة والكاب ٖلى خض ؾىاء،يالبرهامج الخضٍع

.  واإلاسهو للظًً ًدملىن بُا٢اث و٧الت  (هغواوألا)الخىمىي وبىاء ال٣ضعاث اإلادلُت واإلاضٖىم مً و٧الت الٛىر 

ت والكبابُت اإلاىحىصة ٖلى مؿخىي البلضة، بًٗها ٞاٖل والبٌٗ ألازغ مخى٠٢ و َىا٥ ٖضص مً اإلااؾؿاث اليؿٍى

ت و  الىنل ما بحن خل٣تًٖ الٗمل،   لظا حٗخبر البلضًت اإلادغ٥ الغثِس ي لٗملُت جدضًض اخخُاحاث الؿ٩ان الخىمٍى

٘ في البلضة بك٩ل ٖام، لظا ال ًىحض ههج ممإؽ لُت اإلادلُت وألاحىبُت التي ٢ض جىٟظ مكاَع  ؽاإلااؾؿاث الخمٍى

وبظل٪ ٞةن ٖال٢اث الخيؿ٤ُ ٚحر . ٌك٩ل همىطج لٗملُت جدضًض الاخخُاحاث مً زال٫ اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت

.  مدكاب٨ت، ٞال ٌكاع٥ الؿ٩ان ٦ٟئت مجخمٗت ٖاصة بخدضًض اخخُاحاتهم بك٩ل مباقغ

                                                           
غ  جدلُل    الٗال٢ت لبلضة جٟىحؤصحاب ج٣ٍغ
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 اإلطبس اإلعرتاتيجي لبلذة تفىح: اجلضء الخبًي  
ت الغثِؿت ٌٗغى َظا ال٣ؿم  ت التي زغج بها ممثلى اإلاجخم٘ اإلادلي ؤَم ال٣ًاًا الخىمٍى والغئٍا وألاَضاٝ الخىمٍى

ولجان الٗمل اإلاخسههت ولجىت ؤصحاب الٗال٢ت، وطل٪ مً زال٫ وعقاث ٖمل مجخمُٗت وصازلُت ما بحن 

 .اللجان

ت الشئِعت .1  :اللظاًا الخىمٍى

ت الغثِؿت ٌٗغى َظا ال٣ؿم  التي زغج بها ممثلى اإلاجخم٘ اإلادلي ولجان الٗمل اإلاخسههت ؤَم ال٣ًاًا الخىمٍى

ت ولجىت ؤصحاب الٗال٢ت وطل٪ مً زال٫ الىعقت اإلاجخمُٗت و ذ اإلاكاع٦حنخؿب ألاولٍى  :بٗض جهٍى

 ا٢ت ٖلى زضماث صازل وزاعج بلضة جٟىح  .وب٨ٟاءةخخُاحاتهم  مالثمت النٗىبت ونى٫ وخهى٫ طوي ؤلٖا

  ُت الخٗلُم  .ألاؾاس ي والثاهىي جضوي مؿخىي هٖى

   زضماث البيُت الخدخُت الحالُت في اإلاجاالث اإلاخٗل٣ت بالهٝغ الهخي واإلاُاٍ والىٟاًاث الهلبت وال٨هغباء

والُغ١ اإلاىانالث ال جلبي اخخُاحاث مىاَني بلضة 

 .جٟىح

  مهاصع اإلاُاٍ في بلضة جٟىح مً خُث ال٨م والىٕى

ت ال جالثم اخخُاحاث اإلاىاَىحن  .وال٨ٟاءة والاؾخمغاٍع

  الىعي اإلاجخمعي الٗام بإَمُت جىمُت جضوي مؿخىي 

٢ضعاث الكباب واإلاغؤة ومؿاَمتهم في الخىمُت 

 .اإلاجخمُٗت والا٢خهاصًت

 جحن غ ٞغم ٖمل للخٍغ ضم جٞى  .البُالت ٖو

 ا حَر  .اعجٟإ مساَغ الخلىر الىاجج ًٖ الحٟغ الامخهانُت واإلاداحغ  ٚو

  غة صازل البلضة ال الخضماث الصحُت ألاولُت اإلاخٞى

اًت ألاولُت للمىاَىحن   .جلبي اخخُاحاث الُىاعت والٖغ

  ي٠ٗ ومدضوصًت ال٣ضعة اإلاِٗكُت لألؾغ ال٣ٟحرة

 مً الغثِؿت لُاث خهىلها ٖلى الخضماثآواإلاهمكت و

 .حٗلُم وصحت واإلاكاع٦ت الا٢خهاصًت

  ي٠ٗ آلُاث الخىُٓم والخسُُِ الٗمغاوي في بلضة

 .جٟىح

  مدضوصًت الاَخمام بال٣ُإ الؼعاعي ٣٦ُإ ا٢خهاصي
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 .لخدؿحن ألامً الٛظاجي اإلاجزلي

  ي٠ٗ الخضماث الحالُت واإلاخٗل٣ت باألمً وبصاعة ال٩ىاعر وآلالُاث اإلاجخمُٗت للخٗامل م٘ الُىاعت. 

 ت والؿُاخُت ي٠ٗ ايُت وألازٍغ  .الاَخمام بالخىمُت الث٣اُٞت والٍغ

سؤٍا بلذة جفىح  .2

ا الحب   ٖلى ؤنالتها، ًملَا
ً
 مداٞٓت

ً
، وػعاُٖا

ً
، وبُئُا

ً
، وصحُا

ً
، ونىاُٖا

ً
هدى جٟىح بلضة مخ٣ضمت ٖلمُا

.  وألامان، مثا٫ للمكاع٦ت اإلاجخمُٗت والاهخماء والُٗاء

عئٍا جٟىح بُٗىن  ؤَٟالها  

 جٟىح في وي٘ الغئٍت اإلاجخمُٗت ؤَٟا٫ الٗضًض مً مكاع٦ت

م بالغؾم ًٖ َمىخهم للبلضة زال٫  مً زال٫ حٗبحَر

ىام  ؤ٦ضوا ومً عئٍتهم التي ٖبروا ٖجها بالغؾم . ال٣اصمتألٖا

صحيت تهتن تفىح بلذة فلغطيٌيت ٖلى 
 . ببلتؼلين
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ع اإلالترخت .3 ت واإلاإششاث واإلاشاَس  ألاهذاف الخىمٍى

ت ، جغ٦ؼ الخُت َظٍ الغئٍاوفي بَاع الؿعي لخد٤ُ٣  لى ، 2015ٕ-2012لألٖىام لبلضة جٟىح ؤلاؾتراجُجُت الخىمٍى

ت مً  تزل اإلاىضعحت في بَاع ؤَضاٝ اؾتراجُجُاث الخضبمجمٖى جهب حمُٗها في بًجاص بِئت مم٨ىت  عثِؿت جىمٍى

غاٝ الٟاٖلت في البلضة . لجمُ٘ اإلاىاَىحن ت مً ؤلاصعا٥ الٗم٤ُ لجمُ٘ ألَا و٢ض اهبث٣ذ َظٍ ألاَضاٝ الخىمٍى

 جل٪ التي جخٗل٤ بال٣ٟغاء 
ً
بًغوعة مٗالجت ال٣ًاًا الغثِؿت التي ٌٗاهىن مجها في قتى ال٣ُاٖاث، وزهىنا

ت الغثِؿت وطل٪  ت مً ألاَضاٝ الخىمٍى واإلاهمكحن واليؿاء والكباب، خُث جم التر٦حز  بك٩ل ٖام ٖلى مجمٖى

 : لخد٣ُ٣ها زال٫ ؤعبٗت ؤٖىام ٦ما ًلي

حر البيُت الخدخُت الالػمت  .1  .لهٝغ الهخي٫جٞى

اٖلُت و٦ٟاءة وحُُٛت ٖالُت .2 ُت ٞو   .جدؿحن ونى٫ اإلاُاٍ وال٨هغباء بلى مىاَني بلضة جٟىح بىٖى

 .جدؿحن خغ٦ت مىانالث اإلاىاَىحن الضازلُت والغابُت في البلضة  .3

ُت الالػمت .4 حر ال٣اٖضة اإلاٗٞغ  .الخىُٓم والخسُُِ الٗمغاوي في البلضةلٗملُت  جٞى

 . جدؿحن البِئت الخٗلُمُت في مضاعؽ وعٍاى ؤَٟا٫ بلضة جٟىح لخخالءم واخخُاحاث الُالب .5

غ هٕى .6 اًت الصحُت ألاولُت واإلاخسههت وحُٛيًتجٍُى  . إلاىاَني بلضة جٟىحتها الٖغ

ؼ نمىصَم .7 حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء وحٍٗؼ  .صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

ت وث .8 ايتخؿحن الجاٍَؼ ت والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت التي حٗنى بالث٣اٞت والٍغ . ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

ؼ الىعي الٗام اإلاجخمعيع جُىي  .9  .لخٗامل م٘ خاالث الُىاعت وال٩ىاعر٫ اإلاىحه الكبابي الخُىعي والٗمل وحٍٗؼ

 .الحض مً آزاع الخلىر البُئي الىاجج مً اإلاداحغ  .10

اًت الُبُت)والاحخماُٖت جدؿحن ٞغم اإلاكاع٦ت الا٢خهاصًت  .11 لل٣ٟغاء  (الخٗلُم الجامعي والؿ٨ً والٖغ

 .بما ًخالءم واخخُاحاتهمواإلاهمكحن 

ا٢ت .12  .جدؿحن الٓغوٝ الحُاجُت واإلاِٗكُت والىٟؿُت لظوي ؤلٖا

ت والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت التي  حٗنى بالكباب واإلاغؤة في بلضة  .13 جم٨حن وبىاء ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

ت والاحخماُٖت . جٟىح وطل٪ في ٧اٞت اإلاجاالث الخىمٍى

ت وجإَُلهم للمؿاَمت في اإلاباصعاث الكبابُت واليؿاء جم٨حن الكباب  .14 تواليؿٍى ٘ الا٢خهاصًت والخىمٍى  .واإلاكاَع

ت  .15 اثٟها الغثِؿتبلضًت جٟىحجدؿحن حاٍَؼ اٖلُت  لل٣ُام بْى  . وج٣ضًم زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

ت ٘ اإلا٣ترخت لخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ الخىمٍى ىضح الجضو٫ ؤصهاٍ اإلااقغاث اإلاخٗل٣ت ب٩ل َضٝ واإلاكاَع .ٍو
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ت  ت اللظُت الخىمٍى ع اإلالترخت  مإششاث اللُاطألاهذاف الخىمٍى اإلاشاَس

زضماث البيُت 

الخدخُت الحالُت في 

اإلاجاالث اإلاخٗل٣ت 

بالهٝغ الهخي 

واإلاُاٍ والىٟاًاث 

الهلبت وال٨هغباء  

والُغ١ اإلاىانالث 

ال جلبي اخخُاحاث 

مىاَني بلضة جٟىح 

حر البيُت الخدخُت الالػمت للهٝغ  .1 جٞى

. الهخي

وؿبت حُُٛت الكب٨ت  ألخُاء البلضة زال٫ .1

ىام  2015- 2012ألٖا

. ئوشاز شبكت للصشف الصحي في البلذة .1

جدؿحن ونى٫ اإلاُاٍ وال٨هغباء بلى  .2

اٖلُت  ُت ٞو مىاَني بلضة جٟىح بىٖى

  .و٦ٟاءة وحُُٛت ٖالُت

 ؤول   زال٫ 8َى٫ زِ اإلاُاٍ الغثِس ي الجضًض اإلاؼوص ب٣ُغ . 2

ىام  .2015- 2013ألٖا

اصة خهت جٟىح مً اإلاُاٍ مً . 3  1300 ٧ىب بلى 800ٍػ

 .٧2014ىب  ًىمُا بجهاًت الٗام 

 ٖضاص مؿب٤ الضٞ٘ مغ٦ب في البلضة زال٫ بجهاًت اؤل٠.4

 .2015الٗام 

اصة في ٖاثضاث البلضًت مً حباًت ؤزمان اإلاُاٍ .5 وؿبت الٍؼ

ىام  ىام الؿاب٣ت2015- 2012زال٫ ألٖا  .  م٣اعهت م٘ ألٖا

ىام .6 ت بكب٨ت ال٨هغباء زال٫ ألٖا وؿبت  اإلاىاػ٫ اإلاغبَى

2012 -2015 
ً
  .  مً ألاخُاء ٚحر اإلا٨هغبت خالُا

جأهُل شبكت اإلاُاه لدشمل جىظُع الشبكت الحالُت .  2

.  ومىاطم حذًذة

بععت  (1)وبىاز خضان  مُاه عذد . جأهُل الشبكت اإلاضودة للبلذة.3

.  كىب1000

 .جشكُب ألفي عذاد معبم الذفع للعم اإلاُاه. 4 

 مششوع جأهُل وجىظعت شبكت  كهشباز  البلذة .5

 جىؾُ٘ حُُٛت قب٨ت ال٨هغباء لدكمل مىا٤َ حضًضة. 

 ت اصة ٖضص مدىالث الخ٣ٍى . ٍػ

جدؿحن خغ٦ت مىانالث اإلاىاَىحن  .3

الضازلُت والغابُت في البلضة  

ىام . 7 لت واإلاٗبضة زال٫ ألٖا - 2012ٖضص الُغ١ اإلاَا

2015. 

لت و.8 ٦غوم  (٦م20)بُى٫ . ٖبضةالمَى٫  الُغ١  اإلاَا

ؼ-  الٛغابت الٓهغ -  ال٣ٗبت جٟىح الخلُل-  اؾُاؽ واص ٍٖؼ

الجالحل لىػة  -  جٟىح بطها صوعا- وقٗب اإلالح الخلُل 

ىام   . 2015- 2012زال٫ ألٖا

ٌكحر  ؾ٩ان اإلاىا٤َ اإلاؿتهضٞت بخدؿً ؤخىا٫ الى٣ل . 9

واإلاىانالث وؾهىلت الحغ٦ت والىنى٫ للخضماث 

ىام  . 2015- 2012الاحخماُٖت اإلاخٗضصة زال٫ ألٖا

 جأهُل وحعبُذ طشق داخلُت وسابطت  .6

 ٤ ٦غوم الٛغابت الٓهغ . جإَُل وحٗبُض ٍَغ

 ؼ ٤ اؾُاؽ واص ٍٖؼ  .جإَُل وحٗبُض ٍَغ

 ٤ ال٣ٗبت جٟىح الخلُل  .جإَُل وحٗبُض ٍَغ

 ٤ جٟىح قٗب اإلالح الخلُل  .جإَُل وحٗبُض ٍَغ

  ٤ جٟىح صوعا .  طها الجالحلبجإَُل وحٗبُض ٍَغ
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ت  ت اللظُت الخىمٍى ع اإلالترخت  مإششاث اللُاطألاهذاف الخىمٍى اإلاشاَس

ي٠ٗ آلُاث 

الخىُٓم والخسُُِ 

الٗمغاوي في بلضة 

جٟىح 

ُت الالػمت لٗملُت  .4 حر ال٣اٖضة اإلاٗٞغ جٞى

الخىُٓم والخسُُِ الٗمغاوي في 

 .البلضة

وحىص مسُِ ٨َُلي جٟهُلي ًىٓم ٖملُاث البىاء .10

وجهيُٟها وجسُُِ ألاما٦ً  الؼعاُٖت والخضماجُت 

ىام   .2015- 2012والهىاُٖت زال٫ ألٖا

ت ؤعاض ي البلضة صازل وزاعج خضوص . 11 صعاؾت خى٫ حؿٍى

 .2015 البلضًت بجهاًت الٗام

. مششوع  مخطط هُكلي جفصُلي .  7

ت . 8 ض ي البلذة وجخمين ألاساض ي اسأئعذاد دساظت إلاششوع حعٍى

 .خاسج خذود البلذًت

ُت  جضوي مؿخىي هٖى

الخٗلُم في اإلاغاخل 

ت  ألاؾاؾُت والثاهٍى

جدؿحن البِئت الخٗلُمُت في مضاعؽ  .5

وعٍاى ؤَٟا٫ بلضة جٟىح لخالءم 

. اخخُاحاث الُالبو

ٌكحر َالب اإلاضاعؽ بإن اإلاغا٤ٞ والىؾاثل الخٗلُمُت .12

ٝغ نُٟت ومسخبراث جال  . َماثم اخخُاجتمً ؾاخاث ٚو

وحىص مسخبري ٖلىم وخاؾىب إلاضعؾتي قهضاء جٟىح  .13

ىام   .2015- 2013والخيؿاء اإلاسخلُت زال٫ ألٖا

اى ؤَٟا٫ .14 غ بام ه٣ل حماعي  بيافي لُالب ٍع جٞى

ت وزضماث ؤلاصاعة والبالٜ ٖضصَم  حمُٗت جٟىح الخحًر

البت بجهاًت الٗام 500  .2015 َالب َو

 .مششوع جدعين البِئت اإلاذسظُت في جفىح . 9

 ٖلىم  إلاضعؾت قهضاء جٟىح   مسخبر مسخبر خاؾىب و

  .والخيؿاء

  ا َغ  .بىاء مٓالث وحصجحر ؾاخاث اإلاضاعؽ وجٍُى

 اصة مكاعب اإلاُاٍ في اإلاضاعؽ  .ٍػ

  ٟا٫ اى ألَا حر بام لٍغ . جٞى

وؿبت الا٦خٓاّ  في الهٟٝى الخٗلُمُت في اإلاغاخل .15

ىام   م٣اعهت م٘ 2015- 2012ألاؾاؾُت ٢لذ زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت . ألٖا

 اظطاط حي  في مىطمجًئوشاز مذسظخين همىرحُخين أظاس ي.10

. واللطشاوهُت

سض لبىاز مذاسط أظاظُت في مىطلت كشوم الغشابت أششاز  .11

. ومىطلت اللطشاوهُت ومىطلت اظطاط
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ت  ت اللظُت الخىمٍى ع اإلالترخت  مإششاث اللُاطألاهذاف الخىمٍى اإلاشاَس

الخضماث الصحُت 

غة  ألاولُت اإلاخٞى

صازل البلضة ال جلبي 

اخخُاحاث الُىاعت 

اًت ألاولُت  والٖغ

للمىاَىحن  

غ هٕى .6 اًت الصحُت ألاولُت ًتجٍُى  الٖغ

 إلاىاَني بلضة تهاواإلاخسههت وحُٛي

 .جٟىح

ت للمىاَىحن .16 مسخبر َبي مجهؼ ٣ًضم الخضماث اإلاسبًر

ىام   .2015- 2012بإؾٗاع مىاؾبت زال٫ ألٖا

 ألامغاى اإلاؼمىت بإن َىال٪ وحكحر الحىامل وطو.17

جدؿً ملحّى لىنىلهم وجل٣حهم الٗالج الخسهص ي 

ىام  ىام الؿاب٣ت2015- 2012زال٫ ألٖا .   م٣اعهت م٘ ألٖا

 )ٖضص ؾاٖاث الٗمل .18
ً
 .في الُٗاصة الح٩ىمُت  (ًىمُا

اًت َبُت  جسههُت للمىاَىحن في .19 غ  ٖع وؿبت جٞى

ىام   .2015- 2012الُٗاصة الح٩ىمُت زال٫ ألٖا

 .مششوع جدعين الخذماث الصحُت ألاظاظُت واإلاعاهذة. 12

 ججهحز مسخبر ُٖاصة جٟىح الح٩ىمُت. 

  ىُت والضولُت الخيؿ٤ُ م٘ اإلااؾؿاث الصحُت الَى

اًت الحىامل ومغض ى  لخىُٓم ُٖاصاث مخى٣لت لٖغ

.  ألامغاى اإلاؼمىت وعٖاًت مخسههت

  اصة ؾاٖاث الٗمل الًِٛ ٖلى وػاعة الصحت لٍؼ

غ لألَباء ب٩اٞت الخسههاث باء ةاإلاخٞى  وػٍاصة ٖضص ألَا

اًت صحُت ؤولُت ومخسههت ٖلى مضاع  لخإمحن ٖع

.   ألاؾبٕى

 ُت وجث٠ُ٣ نخي  .٣ٖض هضواث ووعف جٖى

مدضوصًت الاَخمام 

بال٣ُإ الؼعاعي 

٣٦ُإ ا٢خهاصي 

لخدؿحن ألامً 

. الٛظاجي اإلاجزلي

حن اإلاهمكحن  .7 صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

ؼ نمىصَم  وال٣ٟغاء وحٍٗؼ

( 100) اإلاُاٍ بؿٗت ًىابُ٘زؼاهان لخجمُ٘ اإلاُاٍ ٖلى .20

ىام  ٧ىب ًخم اؾخٛالَا في الؼعاٖت والكغب زال٫  ألٖا

2012 -2014. 

ىن بإن ونىلهم للمهاصع اإلااثُت ٢ض جدؿً .21 ٌكحر اإلاؼاٖع

ىام  ىام الؿاب٣ت2015- 2012زال٫ ألٖا .   م٣اعهت م٘ ألٖا

 صوهم مً ؤعاض ي اإلاىاَىحن ًخم اؾخٛاللها مً 300. 22

حن بجهاًت الٗام   .2015اإلاؼاٖع

ت وزمؿت مكاجل ػعاُٖت . 23 ؤل٠ شجغة مثمغة مؼعٖو

.  2015بمؿاخت ٖكغة صوهماث  بجهاًت الٗام 

حن  اإلاؿخُٟض.24 ن مً زضماث ؤلاعقاص يٖضص اإلاؼاٖع

ىام   .2015- 2012الؼعاعي زال٫ ألٖا

حن الظًً ًدهلىن  ٖلى مٗضاث زضماث . .25 ٖضص اإلاؼاٖع

ىام  .  2015- 2012ػعاُٖت زال٫ ألٖا

ىن بإن ويٗهم اإلاِٗش ي الٗام ٢ض جدؿً . 26 ٌكحر اإلاؼاٖع

ىام  ىام الؿاب٣ت2015- 2012زال٫ ألٖا .  م٣اعهت م٘ ألٖا

. دوهم واظخغاللها (300)اظخصالح . 13

 .كم طىو طشق صساعُت (15)شم . 14

ض . 15 مششوع دعم صغاس اإلاضاسعين اإلاهمشين والفلشاز وحعٍض

 صمىدهم

  جإَُل ًىابُ٘ مُاٍ وبىاء زؼاهحن للمُاٍ لالؾخسضام

 .الؼعاعي

  مهاصع الضزل إلااثت مً نٛاع ٘ ٘ ػعاُٖت لخىَى مكاَع

حن  . اإلاؼاٖع

 حر مضزالث ؤلاهخاج الؼعاعي إلااثت مؼإع  .جٞى

 حر زضماث ؤلاعقاص الؼعاعي إلااثت مؼإع  .جٞى

  حن وال٣ٟغاء لٗمل حر ٢غوى لهٛاع اإلاؼاٖع مكاجل ) جٞى

 .إلااثت مؼإع. (ػعاُٖت وبغ٦ؿاث جغبُت خُىاهُت
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ي٠ٗ الاَخمام في 

الخىمُت الث٣اُٞت 

ت  ايُت وألازٍغ والٍغ

. والؿُاخُت

ت ا٫جدؿحن  .8 ت وال٣ضعاث ؤلاصاٍع حاٍَؼ

والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت 

ال٣اٖضًت  التي  حٗنى بالث٣اٞت 

ايت . والٍغ

بهم ل٣ُاصة وبصاعة  .27 ٖضص الكباب الظًً جم جضٍع

ىام   .2015- 2012ماؾؿاتهم زال٫ ألٖا

 مششوع بىاز كذساث اإلاإظعاث ألاهلُت في البلذة. 16

  ت الٗاملت في ال٣ُاٖاث الث٣اُٞت ب ال٩ىاصع البكٍغ   جضٍع

ايُت بُت مسخاعة.والٍغ  مجها :مً زال٫ بغامج جضٍع

ل،  الدكبُ٪ والخيؿ٤ُ، الٗال٢اث الٗامت، حظب الخمٍى

اص ٘ ةال٣ُاصة والٍغ ، بٖضاص م٣ترخاث وجىن٠ُ مكاَع

ت . الخ....جىمٍى

غاى بمؿاخت .28 متر  (250)وحىص م٨خبت مخٗضصة ألٚا

 .مغب٘

ت الُٟضًى . 29 غة وؤقَغ ً اإلاخٞى ٖضص ال٨خب والٗىاٍو

وؤحهؼة وزضمت الاهترهذ و٢اٖت ٖغى مؿغحي  (LCD)و

ىام   .2015- 2012لألَٟا٫ زال٫ ألٖا

اض ي بمىانٟاث .30 ل وملٗب بلضي ٍع م٣اًِـ صولُت مَا

ايُت في البلضة بجهاًت الٗام  ًسضم اليكاَاث واإلاىاَب الٍغ

2015. 

 .ججهيز مكخبت عامت مخعذدة ألاغشاض.17

 .جأهُل ملعب بلذي جفىح  .18

 

ي٠ٗ الخضماث 

الحالُت واإلاخٗل٣ت 

باألمً وبصاعة 

ال٩ىاعر وآلالُاث 

اإلاجخمُٗت للخٗامل 

. م٘ الُىاعت 

ؼ الىعي الٗام اإلاجخمعي .9 غ وحٍٗؼ  والٗمل جٍُى

للخٗامل م٘  اإلاىحه الكبابي الخُىعي

. خاالث الُىاعت وال٩ىاعر

ن في مجاالث الضٞإ يٖضص الكباب و الٟخُاث  اإلاضعب.31

ىام   .2015- 2012اإلاضوي وؤلاؾٗاٝ زال٫ ألٖا

ُت التي قملذ اإلاضاعؽ واإلااؾؿاث .32 ٖضص خمالث جٖى

ُت في  جمثلذ ب٣ٗض ٖكغاث  اإلادايغاث ؤلاعقاصًت والخٖى

ىام  مجاالث الضٞإ اإلاضوي وؤلاؾٗاٝ والُىاعت زال٫ ألٖا

2012 -2015. 

هم ُٞما ًخٗل٤ .33 حهم الٗام وجُٖى ٌكحر اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام  بمجا٫ الخٗامل م٘ الُىاعت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت2012-2015 .  م٣اعهت باأٖل

ض اإلاعشفت والىوي بدااث ؤلاظعاف والطىاسر .19  :حعٍض

  ُٝت في مجاالث الضٞإ اإلاضوي  وؤلاؾٗا ٖمل خمالث جٖى

. والُىاعت للُالب وعباث البُىث 

  ت في مجاالث ؤلاؾٗاٝ والُىاعت ب ال٩ىاصع البكٍغ جضٍع

. والضٞإ اإلاضوي
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اعجٟإ مساَغ 

الخلىر البُئي 

الحض مً آزاع الخلىر البُئي الىاجج  .10

 .مً اإلاداحغ 

غ  صعاؾت حضوي ا٢خهاصًت لخدضًض بم٩اهُاث .34 جٞى

 .2015اؾخسضام مىا٤َ اإلاداحغ بجهاًت الٗام 

ػعاٖت ؤل٠ شجغة خغحُت في اإلاىا٤َ الجبلُت زال٫ .. 35

ىام    .2015- 2012ألٖا

هم ُٞما . 36 حهم الٗام وجُٖى ٌكحر  اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام  ًخٗل٤ بمجا٫ خماًت البِئت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت 2012-2015  م٣اعهت باأٖل

  : مششوع الخىعُت البُئُت والحفاظ على اإلاىاسد الطبُعُت. 20

 ةيحك٨ُل هاٍص بُئي ًخاب٘ ال٣ًاًا البيئ. 

  صعاؾت حضوي ا٢خهاصًت ٦ىىاة مى٣ُت نىاُٖت نض٣ًت

 .للبِئت

 ػعاٖت اإلاىا٤َ الجبلُت باألشجاع الحغحُت. 

  ت يِٛ ٖلى وػاعة الازخهام لخدؿحن حك٨ُل مجمٖى

. الغ٢ابت ٖلى اإلاداحغ

ي٠ٗ ومدضوصًت 

ال٣ضعة اإلاِٗكُت 

لألؾغ ال٣ٟحرة 

واإلاهمكت والُاث 

خهىلها ٖلى 

الخضماث الغثِؿت 

جدؿحن ٞغم اإلاكاع٦ت الا٢خهاصًت  .11

الخٗلُم الجامعي )والاحخماُٖت 

اًت الُبُت لل٣ٟغاء  (والؿ٨ً والٖغ

اخخُاحاتهم والءم ثواإلاهمكحن بما ي

٘ نٛحرة مضعة . .37 ٖضص ألاؾغ ال٣ٟحرة التي جضًغ مكاَع

ىام    .2015- 2012للضزل زال٫ ألٖا

ٖضص ألاؾغ ال٣ٟحرة اإلاؿخُٟضة مً مؿاٖضاث في . .38

ىام    .2015- 2012الخٗلُم والصحت زال٫ ألٖا

ٖضص الُالب اإلادخاححن ؤلاياُٞحن  ًلخد٤ بالجامٗاث . .39

ىام   . 2015- 2012زال٫ ألٖا

ٖضص ألاؾغ الكابت ال٣ٟحرة التي جدهل ٖلى ؾ٨ً . .40

 .2015مالثم بجهاًت الٗام 

مششوع جمكين ألاظش الفليرة واإلاهمشت وجدعين أوطاعهم .21

 : اإلاعِشُت

  بوكاء ٢اٖضة بُاهاث وصعاؾت لخدضًض ال٣ٟغاء 

 .واخخُاحاتهم ومىاعصَم اإلاسخلٟت

  بهخاحُت وجهيُُٗت مدلُت لهالح ألاؾغ ٘  ٖمل مكاَع

. ال٣ٟحرة في البلضة

 بوكاء نىضو١ لضٖم اإلادخاج في الخٗلُم والصحت  .

  ىُت التي ج٣ضم الدكبُ٪ والخيؿ٤ُ م٘ اإلااؾؿاث الَى

 .زضماث لل٣ٟغاء

 .بىاز ئظكان ألاحُاو الشابت الفليرة واإلاهمشت . 22
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ت  ت اللظُت الخىمٍى ع اإلالترخت  مإششاث اللُاطألاهذاف الخىمٍى اإلاشاَس

نٗىبت ونى٫ 

وخهى٫ طوي 

ا٢ت ٖلى زضماث  ؤلٖا

مالثمت الخخُاحاتهم 

صازل وزاعج بلضة 

جٟىح 

جدؿحن الٓغوٝ الحُاجُت واإلاِٗكُت  .12

ا٢ت  .والىٟؿُت لظوي ؤلٖا

لت المٖضص اإلاىاػ٫ و اإلاؿاحض و اإلاضاعؽ و اإلااؾؿاث .41 َئ

ىام  ا٢ت زال٫ ألٖا  .2015- 2012الؾخسضاماث طوي ؤلٖا

 

لت وٌكحر طو.42 ا٢ت ؤن اإلاباوي الؿ٨ىُت والٗامت اإلاَا  ؤلٖا

جىاؾب اخخُاحاتهم واؾخسضامهم وؤن ويٗهم الىٟس ي ٢ض 

ىام  هدُجت زضماث ؤلاعقاص 2015- 2012جدؿً زال٫ ألٖا

. الىٟس ي

ا٢ت الظًً خهلىا ٖلى ؤصواث مؿاهضة . 43 ٖضص  طوي ؤلٖا

ىام   .2015- 2012زال٫ ألٖا

 مششوع جدعين الغشوف الحُاجُت واإلاعِشُت للمعاكين  . 23

  ا٢ت جإؾِـ ٢اٖضة بُاهاث وصعاؾت لخدضًض طوي ؤلٖا

 .واخخُاحاتهم ومىاعصَم اإلاسخلٟت

 ا٢ت إلاال  .مت  اخخُاحاتهمءجإَُل بُىث طوي ؤلٖا

 ا٢تءجإَُل ألاما٦ً الٗامت إلاال  .مت طوي ؤلٖا

 حر ؤصواث مؿاهضة لظوي الاخخُاحاث الخانت  .جٞى

  حر زضمت ؤلاعقاص الىٟس ي لألؾغ وطوي الاخخُاحاث جٞى

 .والالًف حُذ  cbrالخانت بالخٗاون م٘ 

 بىاز ملش لجمعُت ؤلاظشاز لخذمت روي ؤلاعاكت. 24

٢لت الىعي اإلاجخمعي 

الٗام بإَمُت جىمُت 

٢ضعاث الكباب 

واإلاغؤة ومؿاَمتهم 

في الخىمُت 

اإلاجخمُٗت 

والا٢خهاصًت 

ت  .13 جم٨حن وبىاء ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت 

ال٣اٖضًت التي  حٗنى بالكباب واإلاغؤة 

في بلضة جٟىح وطل٪ في ٧اٞت اإلاجاالث 

ت والاحخماُٖت . الخىمٍى

ٖضص ألاشخام مً اإلااؾؿاث ألاَلُت الظًً  جل٣ىا .44

ىام  ب اإلاىاؾب زال٫ ألٖا  .2015- 2012الخضٍع

وحىص م٣غ حضًض لجمُٗت ؤلاؾغاء مً َاب٣حن بجهاًت . 45

 ..2015الٗام 

ت والخىغُمُت للمإظعاث . 25 جمكين وبىاز اللذساث ؤلاداٍس

 .ألاهلُت اللاعذًت التي  حعنى بالشباب واإلاشأة

 

جم٨حن الكباب واليؿاء وجإَُلهم  .14

للمؿاَمت في اإلاباصعاث الكبابُت 

٘ الا٢خهاصًت  ت واإلاكاَع واليؿٍى

ت . والخىمٍى

غ ٢اٖضة بُاهاث بإؾماء الخغ.46 ححن الٗاَلحن بجهاًت يجٞى

 .2015الٗام 

هم ومكاع٦تهم اإلاجخمُٗت .47 ٌكحر   الكباب بإن مٗاٞع

ىام  واهضماحهم في ؾى١ الٗمل ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

2012-2015. 

جحن الجضص والٗاَلحن ًٖ الٗمل الظًً .48 ٖضص الخٍغ

اث٠ . خهلىا ٖلى ْو

اكخصادًا )مششوع جمكين الشباب واليعاز في جفىح .26

  .(واحخماعُا 

  جحن  الٗاَلحن ًٖ ًٖ بوكاء ٢اٖضة بُاهاث الخٍغ

الٗمل وجسههاتهم ومهاعاتهم واخخُاحاتهم وحكب٨ُهم 

 .م٘ اإلااؾؿاث الدكُٛلُت 

   جحن الجضص ب الكباب الخٍغ . جضٍع

  ٕت جضٖم وجغعى ٢ُا جىُٓم وكاَاث ومباصعاث جىمٍى

. الكباب واإلاغؤة في ال٣ًاًا الحُاجُت
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ت  ت اللظُت الخىمٍى ع اإلالترخت  مإششاث اللُاطألاهذاف الخىمٍى اإلاشاَس

ي٠ٗ  ال٣ضعاث 

ت والخىُٓمُت  البيٍُى

للبلضًت لل٣ُام 

اثٟها بٟاٖلُت  بْى

و٦ٟاءة ويمان 

ت  الاؾخمغاٍع

 

ت بلضًت جٟىح لل٣ُام  .15 جدؿحن حاٍَؼ

اثٟها الغثِؿت وج٣ضًم زضماتها  بْى

اٖلُت   .للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

غ حمُ٘ اإلاٗضاث وآلالُاث والخجهحزاث الالػمت .57 جٞى

لخ٣ضًم زضمت ال٨هغباء واإلاُاٍ والىٟاًاث للمىاَىحن في 

 ًىم في الكهغ لخضمت البلضًت 25البلضة بما ال ٣ًل ًٖ 

ىام   .2015-2012زال٫ ألٖا

إلاىاَىىن والٗاملىن في البلضًت بإن َىا٥ اٌكحر  .58

 جدؿً
ً
ىام ا  في جىانل البلضًت م٘ اإلاىاَىحن زال٫ ألٖا

2012-2015. 

لت للٗمل في .59 ت الجضًضة واإلاَا ٖضص ال٩ىاصع البكٍغ

ىام   .2015-2012ألا٢ؿام اإلاسخلٟت زال٫ ألٖا

ٟحن . 60 ُُٟت  الجضًضة إلاهام اإلاْى ٖضص الىنٝى الْى

ىام   .2015-2012زال٫ ألٖا

ىام .61 ٟي البلضًت زال٫ ألٖا ٖضص اإلاخضعبحن مً مْى

2012-2015. 

هم واججاَاتهم ٢ض . 62 ٟى البلضًت  بإن مٗاٞع ٌكحر مْى

ىام  ىام 2015-2012جدؿيذ زال٫ ألٖا  م٣اعهت م٘ ألٖا

. الؿاب٣ت

ججهيزاث وآلالُاث الالصمت للبلذًت لللُام اوجدعين  .27

 :بىعائفها الشئِعت بفاعلُت وكفازة

  حر ؾُاعة حم٘ حضًضة ٖضص (. 1)جٞى

  اث لجم٘ الىٟاًاث ٖضص حر خاٍو (. 300)جٞى

  حر ؾُاعة ٦يـ قىإع . جٞى

  حر جى٪ هطح  .جٞى

  حر عاٞٗت ٖضص ل٣ؿم  (1)وؾُاعة زضماث  ٖضص  (1)جٞى

 ال٨هغباء

  ؾُاعة زضماث. 

ت والخلىُت والف.28 ش ألاهغمت ؤلاداٍس  .ة في البلذًتويمششوع جطٍى

  بوكاء مغ٦ؼ زضماث حمهىع، ووخضة مٗلىماث  و وخضة

GIS. 

  ٘ل٨ترووي للبلضًتببوكاء مى٢. 

  هٓام مغا٢بت للىنالث ال٨هغباثُت الحالُت. 

 ُُٟت  . مغاحٗت الىنٝى الْى

 :بىاز كذساث العاملين في البلذًت. 29

  ب مخسهو في ألابدار، ،GISجدضًض اخخُاحاث وجضٍع

الخىمُت اإلا٣اصة مً ٢بل اإلاجخم٘ اإلادلي، نُاهت 

 .م٘ مخابٗت وبقغاٝ مُضاوي (ال٨هغباء، الخ

  ،حٗحن قىاٚغ الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي والٗال٢اث الٗامت

ا ومداؾب ومٟدل صحت  ومهىضؽ ٦هغباء، وؾ٨غجاٍع

 .ومهىضؽ مُاٍ وحباة

 خماًت البرامج وهٓم اإلاٗلىماث .
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  خطت التٌفيز: اجلضء الخبلج 
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ل الجهت اإلاششحت للخىفُز  1/9/2015- 1/9/2011خطت   الجهت اإلاششحت للخمٍى

 غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت الصشف العىىي 

 ألاولى

2012 

 الثاهُت

2013 

 الثالثت

2014 

 الشابعت

2015 

 الجهت بىذ اإلاىاصهت الجهت اللعم 

1-
 

ُت
دخ

الخ
ت  

يُ
الب

 /
ي 

هخ
 ال

هٝغ
ال

/
اٍ

إلاُ
ا

/
اء

غب
٨ه

ال
/

 ١ غ
ُ

ال
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 البيُت زضماث

الحالُت ال الخدخُت 

جلبي ؤو حُٛي 

اخخُاحاث مىاَني 

 .بلضة جٟىح

بوكاء قب٨ت للهٝغ الهخي في 

 .البلضة

ال٣ؿم الهىضس ي  1.20  1  1  1 4.020 

 باإلقغاٝ ٖلى اإلا٣او٫ 

٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثُت  مً زال٫ نىضو١  اإلاكاَع

 البلضًاث واإلااهدحن

جإَُل قب٨ت اإلاُاٍ لدكمل جىؾُ٘ 

 .الكب٨ت الحالُت ومىا٤َ حضًضة

ال٣ؿم الهىضس ي  300 240 250 300 1.090 

 باإلقغاٝ ٖلى اإلا٣او٫ 

٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثُت   اإلااهدحن اإلاكاَع

. جإَُل الكب٨ت اإلاؼوصة للبلضة

وبىاء زؼان  مُاٍ  (الخِ الىا٢ل  )

 .  ٧ىب1000بؿٗت  (1)ٖضص 

ال٣ؿم الهىضس ي  - 400 400 - 800 

 باإلقغاٝ ٖلى اإلا٣او٫ 

٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثُت   اإلااهدحن اإلاكاَع

جغ٦ُب ؤلٟي ٖضاص مؿب٤ الضٞ٘ 

 .ل٣ؿم اإلاُاٍ

ال٣ؿم الهىضس ي  53 53 53 152 311 

باإلقغاٝ قغ٦ت 

 الخىعٍضاث

٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثُت  وػاعاث الؿلُت  اإلاكاَع

ىُت الٟلؿُُيُت  الَى

 (وػاعة اإلاالُت )

جإَُل وجىؾٗت قب٨ت ٦هغباء 

 البلضة

ال٣ؿم الهىضس ي  350 259 250 200 1.059 

 باإلقغاٝ ٖلى اإلا٣او٫ 

٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثُت  وػاعاث الؿلُت  اإلاكاَع

ىُت الٟلؿُُيُت  الَى

جإَُل وحٗبُض َغ١ صازلُت 

 .وعابُت

ال٣ؿم الهىضس ي  700 700 460 650 2.510 

 باإلقغاٝ ٖلى اإلا٣او٫ 

٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثُت  مً زال٫ نىضو١  اإلاكاَع

 البلضًاث واإلااهدحن

     2.603 2.652 2.413 2.302 9.970                                 اإلاجمىع الجضئي  

ُم
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خى
وال

 ِ
ُُ

س
الخ

 
 

ي٠ٗ آلُاث 

الخىُٓم والخسُُِ 

الٗمغاوي في بلضة 

جٟىح 

ال٣ؿم الهىضس ي باإلقغاٝ  - --  120 120  مسُِ ٨َُلي جٟهُلي

 ٖلى الكغ٦ت الٟىُت

 ٘  وػاعة الح٨م اإلادلي اإلاكاَع

ت ؤعاض ي  بٖضاص صعاؾت إلاكغوٕ حؿٍى

البلضة وجسمحن ألاعاض ي زاعج خضوص 

 .البلضًت

وػاعة الح٨م اإلادلي  اإلاىاػهت  ؤلاهماثُت  ال٣ؿم الهىضس ي  - 20 - - 20 

 ووػاعة اإلاالُت

     - 20 - 120 140                                   اإلاجمىع الجضئي   

ث 
ما

خض
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ت 
ُٖ

ما
حخ
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 /

ُم
ٗل

الخ
 

ُت  جضوي مؿخىي هٖى

الخٗلُم في اإلاغاخل 

ت  ألاؾاؾُت والثاهٍى

مكغوٕ جدؿحن البِئت اإلاضعؾُت 

 إلاضاعؽ وعٍاى ؤَٟا٫ جٟىح

 82 13 26  

43 

ال٣ؿم الهىضس ي باإلقغاٝ  -

 ٖلى اإلا٣او٫ 

 التربُت والخٗلُم

ت    حمُٗت جٟىح الخحًر

/ اإلاىاػهت ؤلاهماثُت 

٘  واإلاكاَع

 . وػاعة التربُت والخٗلُم •

   اإلااهدحن •

ؤؾاؾِخحن  بوكاء مضعؾخحن همىطحُخحن 

 ة        اؾُاؽ وال٣ُغاوويحيفي مى٤ُ

ال٣ؿم الهىضس ي باإلقغاٝ  700 - 700 - 1.400 

 ٖلى اإلا٣او٫ 

٘ التربُت والخٗلُم  . وػاعة التربُت والخٗلُم • اإلاىاػهت ؤلاهماثُت اإلاكاَع

حر ؤعاض ي لبىاء مضاعؽ   وػاعة اإلاالُت• اإلاىاػهت ؤلاهماثُت   ال٣ؿم الهىضس ي 55 55 - 310 420  .جٞى

     755 98 776 323 1.952                                    اإلاجمٕى الجؼجي   
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ل الجهت اإلاششحت للخىفُز  1/9/2015- 1/9/2011خطت   الجهت اإلاششحت للخمٍى

 غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت الصشف العىىي 

 ألاولى

2012 

 الثاهُت

2013 

 الثالثت

2014 

 الشابعت

2015 

 الجهت بىذ اإلاىاصهت الجهت اللعم 

ث 
ما

خض
ال

 ٕ
ُا

٢

ت 
ُٖ

ما
حخ

الا
 /

   
حت

ص
ال

 

الخضماث الصحُت 

غة صازل  ألاولُت اإلاخٞى

البلضة ال جلبي 

اخخُاحاث الُىاعت 

اًت ألاولُت  والٖغ

للمىاَىحن 

جدؿحن الخضماث الصحُت ألاؾاؾُت 

 .واإلاؿاهضة

غ -  - - 33 33  ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

 والٗال٢اث الٗامت

٘ وػاعة الصحت ىُت  اإلاىاػهت ؤلاهماثُت اإلاكاَع اإلااهدحن للؿلُت الَى

الٟلؿُُيُت  وػاعة 

 الصحت

     00 00 00 33 33                                  اإلاجمىع الجضئي   

ا
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٢لت الىعي اإلاجخمعي 

الٗام بإَمُت جىمُت 

٢ضعاث الكباب 

واإلاغؤة ومؿاَمتهم في 

الخىمُت اإلاجخمُٗت 

والا٢خهاصًت 

حر  إلااؾؿاث الضٖم اللىحؿتي جٞى

الٗاملت في َظا اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 ..ال٣ُإ

اض ي،•  - 36 35 35 106   هاصي جٟىح الٍغ

مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت • 

حمُٗت •والٟىىن، 

 الخٗلُم الٗالي

   اإلااهدحن • 

اًت طوي  بىاء م٣غ لجمُٗت ؤلاؾغاء لٖغ

ا٢ت  .ؤلٖا

ت   45 45 45 - 135  حمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر

اًت اإلاٗا٢حن  لٖغ

   اإلااهدحن • 

جم٨حن الكباب واليؿاء في جٟىح 

 .(ا٢خهاصًا واحخماُٖا)

 حمُٗت الخٗلُم الٗالي •  20 20 20 20 80 

  لجىت جىُٓم اإلاغؤة•

   اإلااهدحن • 

ت  جم٨حن وبىاء ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت 

 .ال٣اٖضًت التي حٗنى بالكباب واإلاغؤة

غ  5 10 8 7 30  ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

 والٗال٢اث الٗامت

اإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم  

٘  اإلاكاَع

وػاعة الح٨م اإلادلي 

 واإلااهدحن

     70 111 108 62 351                                   اإلاجمىع الجضئي   
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نٗىبت ونى٫ 

وخهى٫ طوي 

ا٢ت ٖلى زضماث  ؤلٖا

صازل وزاعج بلضة 

جٟىح جالءم 

اخخُاحاتهم  

مكغوٕ  جدؿحن الٓغوٝ الحُاجُت 

 .واإلاِٗكُت للمٗا٢حن

ت، •  45 30 25 25 125   حمُٗت جٟىح الخحًر

ت•  حمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر

ىُت   اإلااهدحن للؿلُت الَى

 الٟلؿُُيُت

     45 30 25 25 115                                   اإلاجمىع الجضئي   

ٖت
عا ؼ

 ال
إ

ُ
٢

 

ي٠ٗ البيُت الؼعاُٖت 

وبهخاحُت ألاعاض ي 

ومدضوصًت الاَخمام 

بال٣ُإ الؼعاعي 

٣٦ُإ ا٢خهاصي 

لخدؿحن ألامً الٛظاجي 

. اإلاجزلي

 صوهم مً ؤعاض ي جٟىح 300اؾخهالح 

 .الؼعاُٖت واؾخٛاللها

ال٣ؿم الهىضس ي باإلقغاٝ  101 75 75 50 301 

 ٖلى اإلا٣او٫ 

 ٘ ىُت  اإلاىاػهت ؤلاهماثُت واإلاكاَع وػاعاث الؿلُت الَى

ــــً ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الٟلؿُُيُت واإلااهدُــ

ال٣ؿم الهىضس ي باإلقغاٝ  58 57 57 58 230  .ق٤ وجإَُل َغ١ ػعاُٖت

 ٖلى اإلا٣او٫ 

 ٘ ىُت  اإلاىاػهت ؤلاهماثُت واإلاكاَع وػاعاث الؿلُت الَى

ــــً ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الٟلؿُُيُت و اإلااهدُــ

حن اإلاهمكحن  مكغوٕ صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

ؼ نمىصَم  .وال٣ٟغاء وحٍٗؼ

ال٣ؿم الهىضس ي باإلقغاٝ  40 37 49 67 193 

 ٖلى اإلا٣او٫ 

 ٘ ىُت  اإلاىاػهت ؤلاهماثُت واإلاكاَع وػاعاث الؿلُت الَى

ــــً ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الٟلؿُُيُت و اإلااهدُــ

     199 169 181 175 724                   اإلاجمىع الجضئي   
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الخكلفت 

ت  الخلذًٍش

X1000$ 

 

ل الجهت اإلاششحت للخىفُز  1/9/2015- 1/9/2011خطت   الجهت اإلاششحت للخمٍى

 غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت الصشف العىىي 

 ألاولى

2012 

 الثاهُت

2013 

 الثالثت

2014 

 الشابعت

2015 

 الجهت بىذ اإلاىاصهت الجهت اللعم 

ت 
اٞ

ث٣
 ال

إ
ُ

٢

يت
ٍغا

وال
 

غ البيُت  جىمُت وجٍُى

الخدخُت للماؾؿاث 

واإلاغا٤ٞ الث٣اُٞت 

ايُت  والؿُاخت والٍغ

والترازُت 

غ وججهحز  م٨خبت ٖامت مخٗضصة  جٍُى

غاى  .ؤلٚا

مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت     95  95 

 والٟىىن 

 اإلااهدُــــــــــــــــــً 

ال٣ؿم الهىضس ي باإلقغاٝ  51.5 150 60 60 321  جإَُل ملٗب بلضي جٟىح

 ٖلى اإلا٣او٫ 

هاصي قباب جٟىح •

اض ي  الٍغ

 ٘ ىُت  اإلاىاػهت ؤلاهماثُت واإلاكاَع وػاعاث الؿلُت الَى

 الٟلؿُُيُت  واإلااهدُــــــــــــــــــً

     51.5 150 155 60 416                     اإلاجمىع الجضئي   

حن
ك

هم
واإلا

ء 
٣غا

لٟ
ٕ ا

ُا
٢

 

ي٠ٗ 

ومدضوصًت 

ال٣ضعة اإلاِٗكُت 

لألؾغ ال٣ٟحرة 

واإلاهمكت والُاث 

خهىلها ٖلى 

الخضماث 

 الغثِؿت والترازُت

جم٨حن ألاؾغ ال٣ٟحرة واإلاهمكت في جٟىح 

 .وجدؿحن ؤوياٖها اإلاِٗكُت
حمُٗت جٟىح •  190 250 200 150 690 

ت،  الخحًر

 لجىت جىُٓم اإلاغؤة •

حمُٗت جىمُت •

ُٟت  اإلاغؤة الٍغ

 اإلااهدُــــــــــــــــــً 

بؾ٩ان ألاحُا٫ الكابت ال٣ٟحرة 

 .واإلاهمكت 

حمُٗت جٟىح •  180 150 120 183 730 

ت  الخحًر

 اإلااهدُــــــــــــــــــً 

     370 370 320 333 1.420                                  اإلاجمىع الجضئي   

 ي
ؾس

إلاا
ء ا

بىا
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إ
ُ

٢
 

ي٠ٗ  ال٣ضعاث 

ت والخىُٓمُت  البيٍُى

 لل٣ُام للبلضًت

اثٟها بٟاٖلُت  بْى

و٦ٟاءة ويمان 

ت  الاؾخمغاٍع

جدؿحن ججهحزاث وآلالُاث الالػمت 

اثٟها الغثِؿت  للبلضًت لل٣ُام بْى

 .بٟاٖلُت و٦ٟاءة

ت  320 111 180 180 791  ٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

اث  واإلاالُت ، اإلاكتًر

اإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم  

٘  اإلاكاَع

وػاعة الح٨م اإلادلي 

 واإلااهدحن

غ ألاهٓمت الخ٣ىُت  مكغوٕ جٍُى

 .والُٟىت في البلضًت

ت  - 36 - 60 96  ٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

اث  واإلاالُت ، اإلاكتًر

اإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم  

٘  اإلاكاَع

وػاعة الح٨م اإلادلي 

 واإلااهدحن

مكغوٕ بىاء ٢ضعاث الٗاملحن في 

 .البلضًت

٢ؿم الخسُُِ  20 20 20 30 90 

غ والٗال٢اث  والخٍُى

 الٗامت

اإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم  

٘  اإلاكاَع

وػاعة الح٨م اإلادلي 

 واإلااهدحن

     340 167 200 270 977                   اإلاجمىع الجضئي   

ر
ىاع
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ي٠ٗ الخضماث 

اإلاخٗل٣ت باألمً 

. وبصاعة ال٩ىاعر

ؼ الىعي بمجاالث ؤلاؾٗاٝ  مكغوٕ حٍٗؼ

 .والُىاعت 

ت،•  14 10 8 6 38   حمُٗت جٟىح الخحًر

 لجىت جىُٓم اإلاغؤة ،•

 حمُٗت جىمُت اإلاغؤة  •

٘ ىُت  اإلاكاَع اإلااهدحن للؿلُت الَى

الٟلؿُُيُت 
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ل الجهت اإلاششحت للخىفُز  1/9/2015- 1/9/2011خطت   الجهت اإلاششحت للخمٍى

 غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت الصشف العىىي 

 ألاولى

2012 

 الثاهُت

2013 

 الثالثت

2014 

 الشابعت

2015 

 الجهت بىذ اإلاىاصهت الجهت اللعم 

     14 10 8 6 38                                  اإلاجمىع الجضئي 

ت  
ِئ

الب
 ٕ

ُا
٢

 

اعجٟإ مساَغ الخلىر 

الىاجج ًٖ الحٟغ 

الامخهانُت 

ا حَر . واإلاداحغ  ٚو

ُت البُئي  والاؾخسضام ةمكغوٕ الخٖى

 .ألامثل للمىاعص الُبُُٗت

٢ؿم الخسُُِ  7 10 8 6 31 

غ والٗال٢اث  والخٍُى

 الٗامت

ىُت    اإلااهدحن للؿلُت الَى

 الٟلؿُُيُت

     7 10 8 6 31                               اإلاجمىع الجضئي   

     4.918 3.782 4.164 2.715 16.579              المجموع الكلي   
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 خطت ادلتببؼت والتميين : اجلضء الشابغ 

الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 مجاو البيُت الخدخُت 

زضماث البيُت 

الخدخُت الحالُت 

في اإلاجاالث 

اإلاخٗل٣ت 

بالهٝغ 

الهخي واإلاُاٍ 

والىٟاًاث 

الهلبت 

وال٨هغباء  

والُغ١ 

اإلاىانالث ال 

جلبي اخخُاحاث 

مىاَني بلضة 

 .جٟىح

حر البيُت .1 جٞى

الخدخُت الالػمت 

 .لهٝغ الهخي٫

 البلضة زال٫ ة الكب٨ت  ألخُاء حُٛيوؿبت .2

ىام  .2015- 2012ألٖا

 ال٣ؿم الهىضس ي  سجالث البلضًت البلضًت  50%  25% - - 0

وميؿ٤ الخسُُِ 

 ؤلاؾتراجُجي

جدؿحن ونى٫ .2

اإلاُاٍ وال٨هغباء بلى 

مىاَني بلضة جٟىح 

اٖلُت  ُت ٞو بىٖى

و٦ٟاءة وحُُٛت 

 .ٖالُت 

     ؤول 8ػوص ب٣ُغ الجضًض المعثِس ي ا٫ًاٍ المزِ َى٫ . 2

ىامزال٫   .2015- 2013ألٖا

اصة خهت جٟىح مً اإلاُاٍ مً . 3  ٧ىب بلى 800ٍػ

 .2014بجهاًت الٗام  ٧ىب  ًىمُا 1300

ؤلٟي ٖضاص مؿب٤ الضٞ٘ مغ٦ب في البلضة زال٫ .4

 .2015بجهاًت الٗام 

اصة في .5 ٖاثضاث البلضًت مً حباًت ؤزمان وؿبت الٍؼ

ىاماإلاُاٍ ىام  2015- 2012  زال٫ ألٖا  م٣اعهت م٘ ألٖا

 .الؿاب٣ت

زال٫ المنازل المربوطة بشبكة الكهرباء وؿبت  .6

ىام من األحياء غير المكهربة   2015- 2012 ألٖا

 .حالياًا 

. 
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70%  

 

 

60%  

  ٦م4
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80%  

 ال٣ؿم الهىضس ي  سجالث البلضًت البلضًت

وميؿ٤ الخسُُِ 

 ؤلاؾتراجُجي
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الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

جدؿحن خغ٦ت .3

مىانالث اإلاىاَىحن 

الضازلُت والغابُت 

  .في البلضة

 

ىامٖبضةاإلااَلت والمَغ١ ٖضص ا٫. 7 - 2012  زال٫ ألٖا

2015. 

٦غوم  (20) بُى٫ .مٗبضةاإلااَلت وَغ١  ا٫  َى٫ .8

ؼ-  الٛغابت الٓهغ ال٣ٗبت جٟىح -  اؾُاؽ واص ٍٖؼ

-  جٟىح بطها صوعا- وقٗب اإلالح الخلُل -  الخلُل

ىام  .  2015- 2012الجالحل لىػة  زال٫ ألٖا

ٌكحر  ؾ٩ان اإلاىا٤َ اإلاؿتهضٞت بخدؿً ؤخىا٫ . 9

الى٣ل واإلاىانالث وؾهىلت الحغ٦ت والىنى٫ 

ىام للخضماث الاحخماُٖت اإلاخٗضصة  - 2012زال٫ ألٖا

2015.. 

7 

 

 

  ٦م14.5

 

 

 ؾلبي

9 

 

 

  ٦م19

 

 

  بًجابي

10 

 

 

  ٦م22

 

 

 بًجابي

11 

 

 

  ٦م24

 

 

 بًجابي

12 

 

 

  ٦م34

 

 

 بًجابي

 البلضًت

 

 

 

 

 

 البلضًت

 سجالث البلضًت

 

 

 

 

ت مغ٦ؼة  مجمٖى

 م٘ اإلاىاَىحن

 

 ال٣ؿم الهىضس ي 

وميؿ٤ الخسُُِ 

 ؤلاؾتراجُجي

 

 

 

 مجال التخطيط والتنظيم 

ي٠ٗ آلُاث 

الخىُٓم 

والخسُُِ 

الٗمغاوي في 

 .بلضة جٟىح

حر ال٣اٖضة .4 جٞى

ُت الالػمت  اإلاٗٞغ

الخىُٓم لٗملُت 

والخسُُِ الٗمغاوي 

 .في البلضة

مسُِ ٨َُلي جٟهُلي ًىٓم ٖملُاث وحىص .10

البىاء وجهيُٟها وجسُُِ ألاما٦ً  الؼعاُٖت 

ىام   .2015- 2012والخضماجُت والهىاُٖت زال٫ ألٖا

ت ؤعاض ي البلضة صازل صعاؾت خى٫ . 11 حؿٍى

 .2015 بجهاًت الٗام وزاعج خضوص البلضًت

0 

 

 

 ال بىحض

- 

 -

 

- 

 مس1ُِ

 -

 

- 

 مس1ُِ

 -

 

- 

  مس1ُِ

 

 

  صعاؾت1

 ال٣ؿم الهىضس ي  سجالث البلضًت البلضًت

وميؿ٤ الخسُُِ 

ؤلاؾتراجُجي 

 

 

 

 

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال ًم٨ً جدضًض ٢ُمت ع٢مُت للماقغ الىىعي  ٗنى باإلًجابي َىا ؤي ؤن . بل ًخم جدضًض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ٌكحر ؾ٩ان اإلاىا٤َ اإلاؿتهضٞت بخدؿً ؤخىا٫ الى٣ل واإلاىانالث وؾهىلت الحغ٦ت والىنى٫ للخضماث الاحخماُٖت اإلاخٗضصة " َو

ىام   . و٢ض جم ج٣ُُم ٢ُمت اإلااقغ الحالُت مً زال٫ صعاؾت الاخخُاحاث بالؿلبي."2015- 2012زال٫ ألٖا



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   37صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 التعليم / مجال الخدمات االجتماعية 

جضوي مؿخىي 

ُت الخٗلُم  هٖى

في اإلاغاخل 

ألاؾاؾُت 

ت  .والثاهٍى

جدؿحن البِئت . 5

الخٗلُمُت في مضاعؽ 

وعٍاى ؤَٟا٫ بلضة 

جٟىح لخخالءم 

 .واخخُاحاث الُالب

ٌكحر َالب اإلاضاعؽ بإن اإلاغا٤ٞ والىؾاثل .12

ٝغ نُٟت ومسخبراث جالءم  الخٗلُمُت مً ؾاخاث ٚو

 . اخخُاحهم

مسخبري ٖلىم وخاؾىب إلاضعؾتي قهضاء وحىص .13

ىام  - 2013جٟىح  والخيؿاء اإلاسخلُت زال٫ ألٖا

2015. 

اى .14 غ بام ه٣ل حماعي  بيافي لُالب ٍع جٞى

ت وزضماث ؤلاصاعة والبالٜ  ؤَٟا٫ حمُٗت جٟىح الخحًر

البت بجهاًت الٗام 500ٖضصَم   .2015 َالب َو

 ؾلبي

 

0 

 

 

  ًام1

- 

 

- 

 

 

- 

 بًجابي

 

  مسخبر1

 

 

- 

 بًجابي

 

  مسخبر2

 

 

- 

 بًجابي

 

  مسخبر2

 

 

  بام2

ت مغ٦ؼة  مضاعؽ البلضة مجمٖى

 م٘ الُالب

 سجالث البلضًت

 والمدارس

 

سجالت 
 الجمعية

 ال٣ؿم الهىضس ي 

وميؿ٤ الخسُُِ 

 ؤلاؾتراجُجي

 

 

 

 الجمعية

في الهٟٝى الخٗلُمُت في  وؿبت الا٦خٓاّ .15

ىام زال٫  (%  وؿبت)اإلاغاخل ألاؾاؾُت ٢لذ  ألٖا

ىام الؿاب٣ت2015- 2012  . م٣اعهت م٘ ألٖا

 سجالث البلضًت مضاعؽ البلضة  75%   50%   35%  20%  0%

 والمدارس

 ال٣ؿم الهىضس ي 

وميؿ٤ الخسُُِ 

 ؤلاؾتراجُجي

 

 

 

 

 

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال ًم٨ً جدضًض ٢ُمت ع٢مُت للماقغ الىىعي  ٗنى باإلًجابي َىا ؤي ؤن . بل ًخم جدضًض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ٝغ نُٟت ومسخبراث جالءم اخخُاحهم" َو و٢ض جم ج٣ُُم ". ٌكحر َالب اإلاضاعؽ بإن اإلاغا٤ٞ والىؾاثل الخٗلُمُت مً ؾاخاث ٚو

 .٢ُمت اإلااقغ الحالُت مً زال٫ صعاؾت الاخخُاحاث بالؿلبي



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   38صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 الصحة/ مجال الخدمات االجتماعية 

الخضماث 

الصحُت ألاولُت 

اإلاخىٞغة صازل 

البلضة ال جلبي 

اخخُاحاث 

الُىاعت 

اًت ألاولُت  والٖغ

 .للمىاَىحن

غ هٕى.6  ًتجٍُى

اًت الصحُت  الٖغ

ألاولُت واإلاخسههت 

إلاىاَني تها وحُٛي

 .بلضة جٟىح

ت مجهؼ مسخبر َبي .16 ٣ًضم الخضماث اإلاسبًر

ىام  للمىاَىحن بإؾٗاع مىاؾبت - 2012زال٫ ألٖا

2015. 

حكحر الحىامل وطوي ألامغاى اإلاؼمىت بإن .17

َىال٪ جدؿً ملحّى لىنىلهم وجل٣حهم الٗالج 

ىام الخسهص ي   م٣اعهت 2015- 2012زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت  . م٘ ألٖا

 )ؾاٖاث الٗمل ٖضص .18
ً
الُٗاصة في  (ًىمُا

  .الح٩ىمُت

اًت.19 غ  ٖع جسههُت    َبُتوؿبت جٞى

ىام  في الُٗاصة الح٩ىمُتللمىاَىحن  زال٫ ألٖا

2012 -2015. 
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 بًجابي
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25%  

  مسخبر1
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  ؾاٖاث5

50%  

  مسخبر1

 

 

 بًجابي

 

  ؾاٖاث6

75%  

  مسخبر1

 

 

 بًجابي

 

 ؾاٖاث8

100%  

الُٗاصة 

 الصحُت

٢ؿم الخسُُِ  سجالث الُٗاصة

غ والٗال٢اث  والخٍُى

 الٗامت

 مجال  الزراعة

مدضوصًت 

الاَخمام 

بال٣ُإ 

الؼعاعي ٣٦ُإ 

ا٢خهاصي 

لخدؿحن ألامً 

صٖم نٛاع .7

حن اإلاهمكحن  اإلاؼاٖع

ؼ  وال٣ٟغاء وحٍٗؼ

 .نمىصَم

ؾٗت بزؼاهان لخجمُ٘ اإلاُاٍ ٖلى هبٗاث اإلاُاٍ .20

٧ىب ًخم اؾخٛالَا في الؼعاٖت والكغب زال٫   (100)

ىام   .2014- 2011ألٖا

ىن بإن ونىلهم للمهاصع اإلااثُت ٢ض .21 ٌكحر اإلاؼاٖع

ىام جدؿً   م٣اعهت م٘ 2015- 2012زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت  .ألٖا

0 

 

 ؾلبي

 

2 

 زؼان

 بًجابي

2 

 زؼان

 بًجابي

2 

 زؼان

 بًجابي

2 

 زؼان

 بًجابي

 البلضًت

 

 سجالث البلضًت

 

ت مغ٦ؼة  مجمٖى

حن  م٘ اإلاؼاٖع

 ال٣ؿم الهىضس ي 

وميؿ٤ الخسُُِ 

 ؤلاؾتراجُجي

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال ًم٨ً جدضًض ٢ُمت ع٢مُت للماقغ الىىعي  ٗنى باإلًجابي َىا ؤي ؤن . بل ًخم جدضًض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى  لىنىلهم وجل٣حهم الٗالج الخسهص ي " َو

ً
ا  ملحْى

ً
ىام حكحر الحىامل وطوو ألامغاى اإلاؼمىت بإن َىال٪ جدؿىا زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت2015- 2012  .و٢ض جم ج٣ُُم ٢ُمت اإلااقغ الحالُت مً زال٫ صعاؾت الاخخُاحاث بالؿلبي.  م٣اعهت م٘ ألٖا

ت مغ٦ؼة. ال ًم٨ً جدضًض ٢ُمت ع٢مُت للماقغ الىىعي  ٗنى باإلًجابي َىا ؤي ؤن . بل ًخم جدضًض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ىن بإن ونىلهم للمهاصع اإلااثُت ٢ض جدؿً " َو ىام ٌكحر اإلاؼاٖع ىام الؿاب٣ت 2015- 2012زال٫ ألٖا و٢ض جم ".  م٣اعهت م٘ ألٖا

 .ج٣ُُم ٢ُمت اإلااقغ الحالُت مً زال٫ صعاؾت الاخخُاحاث بالؿلبي



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   39صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 صوهم مً ؤعاض ي اإلاىاَىحن ًخم اؾخٛاللها 300. 22. الٛظاجي اإلاجزلي

حن   .2015بجهاًت الٗام مً اإلاؼاٖع

ت ؤل٠ شجغة مثمغة . 23 وزمؿت مكاجل مؼعٖو

 .2015 بجهاًت الٗام ػعاُٖت بمؿاخت ٖكغة صوهماث 
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ال٣ؿم الهىضس ي  سجالث البلضًت البلضًت

 باإلقغاٝ ٖلى اإلا٣او٫ 

اإلاؿخُٟضون مً زضماث ؤلاعقاص  ًً ػإعالم ٖضص.24

ىام الؼعاعي  .2015- 2012 زال٫ ألٖا

 

ٖلى مٗضاث ًدهلىن   ًً الظًًػإعٖضص الم. .25

ىام  زضماث ػعاُٖت  . 2015- 2012زال٫ ألٖا

 

ىن بإن ويٗهم اإلاِٗش ي الٗام ٢ض . 26 ٌكحر اإلاؼاٖع

ىام جدؿً   م٣اعهت م٘ 2015- 2012زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت  .ألٖا
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ت مغ٦ؼة  مجمٖى

حن  م٘ اإلاؼاٖع

 ال٣ؿم الهىضس ي 

 

ميؿ٤ الخسُُِ 

 الاؾتراجُجي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال ًم٨ً جدضًض ٢ُمت ع٢مُت للماقغ الىىعي  ٗنى باإلًجابي َىا ؤي ؤن . بل ًخم جدضًض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ىن بإن ويٗهم اإلاِٗش ي الٗام ٢ض جدؿً " َو ىام ٌكحر اإلاؼاٖع ىام الؿاب٣ت2015- 2012زال٫ ألٖا و٢ض جم .".  م٣اعهت م٘ ألٖا

 .ج٣ُُم ٢ُمت اإلااقغ الحالُت مً زال٫ صعاؾت الاخخُاحاث بالؿلبي



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   40صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 مجال الثقافة والرياضة

ي٠ٗ الاَخمام 

في الخىمُت 

الث٣اُٞت 

ايُت  والٍغ

ت  وألازٍغ

. والؿُاخُت

جم٨حن وبىاء .8

ت  ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

والخىُٓمُت 

للماؾؿاث ألاَلُت 

ال٣اٖضًت  التي  

حٗنى بالث٣اٞت 

ايت . والٍغ

بهم .27  ل٣ُاصة وبصاعة ٖضص الكباب الظًً جم جضٍع

ىام ماؾؿاتهم  .2015- 2012 زال٫ ألٖا

المؤسسات  50 35 25 10 0
الثقافية 

 والرياضية

سجالث 

اإلااؾؿاث طاث 

 الٗال٢ت

اض ي،•  هاصي جٟىح الٍغ

مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت •

 والٟىىن 

 حمُٗت الخٗلُم الٗالي•

غاى بمؿاخت وحىص .28 متر  (250)م٨خبت مخٗضصة ألٚا

 .مغب٘

ً اإلاخىٞغة  .29 مً ٢بل َلبت ٖضص ال٨خب والٗىاٍو

ت الُٟضًى و وؤحهؼة (LCD) اإلاضاعؽ والجامٗاث وؤقَغ

زال٫  وزضمت الاهترهذ و٢اٖت ٖغى مؿغحي لألَٟا٫

ىام  . 2015- 2012ألٖا

 

 

اض ي.30  م٣اًِـ صولُت  بمىانٟاثملٗب بلضي ٍع

ايُت في البلضة ماَل  ًسضم اليكاَاث واإلاىاَب الٍغ

 .2015بجهاًت الٗام 
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 الٗال٢ت
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مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت 

 والٟىىن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   41صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 مجال األمن وإدارة الكوارث 

ي٠ٗ 

الخضماث 

الحالُت 

واإلاخٗل٣ت باألمً 

وبصاعة ال٩ىاعر 

وآلالُاث 

اإلاجخمُٗت 

للخٗامل م٘ 

. الُىاعت 

غ. 9 ؼ  جٍُى وحٍٗؼ

الىعي الٗام 

 والٗمل اإلاجخمعي

 الكبابي الخُىعي

لخٗامل م٘ ٫ اإلاىحه

خاالث الُىاعت 

 .وال٩ىاعر

مجاالث  اإلاضعبىن في   الٟخُاثاب وبفٖضص ا٫.31

ىام  الضٞإ اإلاضوي وؤلاؾٗاٝ  .2015- 2012زال٫ ألٖا

ُتٖضص.32  قملذ اإلاضاعؽ  التي خمالث جٖى

اإلادايغاث  واإلااؾؿاث جمثلذ ب٣ٗض ٖكغاث 

ُت في مجاالث الضٞإ اإلاضوي  ؤلاعقاصًت والخٖى

ىام   .2015- 2012وؤلاؾٗاٝ والُىاعت زال٫ ألٖا

هم ُٞما .33 حهم الٗام وجُٖى ٌكحر اإلاىاَىىن بإن ٖو

ًخٗل٤ بمجا٫ الخٗامل م٘ الُىاعت ٢ض جدؿً زال٫ 

ىام  ىام الؿاب٣ت2015-2012ألٖا  . م٣اعهت باأٖل
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اإلااؾؿاث طاث 
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ت مغ٦ؼة  مجمٖى

 م٘ اإلاىاَىحن

ت،  حمُٗت جٟىح الخحًر

 لجىت جىُٓم اإلاغؤة ،•

حمُٗت جىمُت اإلاغؤة •

ُٟت  الٍغ

ميؿ٤ الخسُُِ 

 ؤلاؾتراجُجي

 مجال البيئة  

اعجٟإ مساَغ 

 .البُئيالخلىر 

الحض مً آزاع .10

الخلىر البُئي 

الىاجج مً 

 . اإلاداحغ

غ  صعاؾت حضوي ا٢خهاصًت لخدضًض بم٩اهُاث .34 جٞى

 .2015اؾخسضام مىا٤َ اإلاداحغ بجهاًت الٗام 

ػعاٖت ؤل٠ شجغة خغحُت في اإلاىا٤َ الجبلُت .. 35

ىام    .2015- 2012زال٫ ألٖا

هم ُٞما . 36 حهم الٗام وجُٖى ٌكحر  اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام  ًخٗل٤ بمجا٫ خماًت البِئت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت2012-2015  . م٣اعهت باأٖل
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ت مغ٦ؼة. ال ًم٨ً جدضًض ٢ُمت ع٢مُت للماقغ الىىعي  ٗنى باإلًجابي َىا ؤي ؤن . بل ًخم جدضًض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ىام " َو هم ُٞما ًخٗل٤ بمجا٫ الخٗامل م٘ الُىاعت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا حهم الٗام وجُٖى  2015-2012ٌكحر اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام الؿاب٣ت  .و٢ض جم ج٣ُُم ٢ُمت اإلااقغ الحالُت مً زال٫ صعاؾت الاخخُاحاث بالؿلبي." م٣اعهت باأٖل

ت مغ٦ؼة. ال ًم٨ً جدضًض ٢ُمت ع٢مُت للماقغ الىىعي  ٗنى باإلًجابي َىا ؤي ؤن . بل ًخم جدضًض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ىام " َو هم ُٞما ًخٗل٤ بمجا٫ خماًت البِئت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا حهم الٗام وجُٖى  2015-2012ٌكحر  اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام الؿاب٣ت  .و٢ض جم ج٣ُُم ٢ُمت اإلااقغ الحالُت مً زال٫ صعاؾت الاخخُاحاث بالؿلبي." م٣اعهت باأٖل



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   42صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 الفقراء والمهمشين/ مجال الخدمات االجتماعية 

ي٠ٗ 

ومدضوصًت 

ال٣ضعة اإلاِٗكُت 

لألؾغ ال٣ٟحرة 

واإلاهمكت 

لُاث خهىلها آو

ٖلى الخضماث 

الغثِؿت 

جدؿحن ٞغم .11

اإلاكاع٦ت 

الا٢خهاصًت 

لل٣ٟغاء واإلاهمكحن 

وخهىلهم ٖلى 

الخٗلُم الجامعي 

اًت والؿ٨ً  والٖغ

 .الُبُت اإلاالثمت

٘ التي جضًغ٣ٞحرة ا٫ؾغ ٖضص ألا. .37  نٛحرة مضعة مكاَع

ىام    .2015- 2012للضزل زال٫ ألٖا

في  ٖضص ألاؾغ ال٣ٟحرة اإلاؿخُٟضة مً مؿاٖضاث. .38

ىام الخٗلُم والصحت   .2015- 2012 زال٫ ألٖا

ًلخد٤  ًً ؤلاياُٞحن خخاجالم ٖضص الُالب. .39

ىام بالجامٗاث   .2015- 2012 زال٫ ألٖا

ٖضص ألاؾغ الكابت ال٣ٟحرة التي جدهل ٖلى ؾ٨ً . .40

 .2015مالثم بجهاًت الٗام 
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  ؤؾغة200

الشؤون 
 االجتماعية

الٗمل مديرية 

 الخلُل

اإلااؾؿاث 

اإلاضهُت طاث 

 الٗال٢ت

 البلدية

سجالث 

ت  اإلاضًٍغ

سجالث 

ت  اإلاضًٍغ

سجالث 

 اإلااؾؿاث

 سجالث البلضًت

٢ؿم الخسُُِ 

غ والٗال٢اث  والخٍُى

 الٗامت

 ذوي اإلعاقة/ مجال الخدمات االجتماعية 

نٗىبت ونى٫ 

وخهى٫ طوي 

ا٢ت ٖلى  ؤلٖا

زضماث مالثمت 

الخخُاحاتهم 

صازل وزاعج 

 .بلضة جٟىح

جدؿحن . 12

الٓغوٝ الحُاجُت 

واإلاِٗكُت 

والىٟؿُت لظوي 

ا٢ت  .ؤلٖا

ٖضص اإلاىاػ٫ و اإلاؿاحض و اإلاضاعؽ و اإلااؾؿاث .41

ىام  ا٢ت زال٫ ألٖا ماَلت الؾخسضاماث طوي ؤلٖا

2012 -2015. 

 

ا٢ت ؤن اإلاباوي الؿ٨ىُت والٗامت .42 ٌكحر طوي ؤلٖا

اإلااَلت جىاؾب اخخُاحاتهم واؾخسضامهم وؤن ويٗهم 

ىام  هدُجت 2015- 2012الىٟس ي ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

 .زضماث ؤلاعقاص الىٟس ي

  مجز٫ 20

  مؿاحض4

 ماؾؿاث 4

 ؾلبي

  مىاػ٫ 5

 ا مسجض

  ماؾؿت1

 بًجابي

  مىاػ٫ 10

  مسجض2

  ماؾؿت2

 بًجابي

  مجز٫ 15

  مسجض3

  ماؾؿت3

 بًجابي

  مجز٫ 20

  مسجض4

  ماؾؿت4

 بًجابي

 حمُٗت 

 ؤلاؾغاء

 البلضًت

CBR 

سجالث 

 الجمُٗت

 سجالث البلضًت

سجالث 

 الجمُٗت

ت مغ٦ؼة  مجمٖى

ت، •  حمُٗت جٟىح الخحًر

 

ت•  حمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر

اًت اإلاٗا٢حن  لٖغ

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال ًم٨ً جدضًض ٢ُمت ع٢مُت للماقغ الىىعي  ٗنى باإلًجابي َىا ؤي ؤن . بل ًخم جدضًض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ىام " َو هم ُٞما ًخٗل٤ بمجا٫ خماًت البِئت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا حهم الٗام وجُٖى  2015-2012ٌكحر  اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام الؿاب٣ت  .و٢ض جم ج٣ُُم ٢ُمت اإلااقغ الحالُت مً زال٫ صعاؾت الاخخُاحاث بالؿلبي." م٣اعهت باأٖل
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الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

ا٢ت الظًً خهلىا ٖلى ؤصواث . 43 ٖضص  طوي ؤلٖا

ىام   .2015- 2012مؿاهضة زال٫ ألٖا
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150 
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200 
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 حمُٗت ؤلاؾغاء

 البلضًت

CBR 

ا٢ت  م٘ طوي ؤلٖا

 الشباب والمرأة/ مجال الخدمات االجتماعية 

٢لت الىعي 

اإلاجخمعي الٗام 

بإَمُت جىمُت 

٢ضعاث الكباب 

واإلاغؤة 

ومؿاَمتهم في 

الخىمُت 

اإلاجخمُٗت 

 .والا٢خهاصًت

جم٨حن وبىاء .13

ت  ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

والخىُٓمُت 

للماؾؿاث 

ألاَلُت ال٣اٖضًت 

التي  حٗنى 

بالكباب واإلاغؤة في 

بلضة جٟىح وطل٪ 

في ٧اٞت اإلاجاالث 

ت  الخىمٍى

. والاحخماُٖت

ٖضص ألاشخام مً اإلااؾؿاث ألاَلُت الظًً  .44

ىام  ب اإلاىاؾب زال٫ ألٖا  .2015- 2012جل٣ىا الخضٍع

مً َاب٣حن  وحىص م٣غ حضًض لجمُٗت ؤلاؾغاء. 45

 .2015بجهاًت الٗام 
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حمُٗت جىمُت اإلاغؤة •

ُٟت  الٍغ

جم٨حن الكباب .14

وجإَُلهم واليؿاء 

للمؿاَمت في 

اإلاباصعاث الكبابُت 

ت  واليؿٍى

 ٘ واإلاكاَع

الا٢خهاصًت 

ت  .والخىمٍى

 جىٞغ ٢اٖضة بُاهاث بإؾماء الخغححن الٗاَلحن.46

 .2015بجهاًت الٗام 

هم ومكاع٦تهم اإلاجخمُٗت .47 ٌكحر   الكباب بإن مٗاٞع

ىام  واهضماحهم في ؾى١ الٗمل ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

2012-2015. 

اث٠.48 جحن الظًً خهلىا ٖلى ْو  .ٖضص الخٍغ
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الهذف الخىمىي اللظُت 
مإششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمإشش 

اللُمت اإلايشىدة للمإشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

مصذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 مجال البناء المؤسسي 

ي٠ٗ  

ال٣ضعاث 

ت  البيٍُى

والخىُٓمُت 

للبلضًت لل٣ُام 

اثٟها  بْى

بٟاٖلُت و٦ٟاءة 

ويمان 

ت  .الاؾخمغاٍع

جدؿحن . 15

ت  بلضًت حاٍَؼ

 لل٣ُام جٟىح

اثٟها الغثِؿت  بْى

وج٣ضًم زضماتها 

للمىاَىحن ب٨ٟاءة 

اٖلُت  . ٞو

وآلالُاث والخجهحزاث الالػمت جىٞغ حمُ٘ اإلاٗضاث .57

زضمت ال٨هغباء واإلاُاٍ والىٟاًاث للمىاَىحن في لخ٣ضًم 

 لخضمت الكهغ ًىم في 25بما ال ٣ًل ًٖ البلضة 

ىام  البلضًت  .2015-2012زال٫ ألٖا

ٌكحر  إلاىاَىىن والٗاملىن في البلضًت بإن َىال٪ .58

ىام جىانل البلضًت م٘ اإلاىاَىحن في جدؿً  زال٫ ألٖا

2012-2015. 

ت ا٧٫ىاصع ٖضص ا٫.59 لت الجضًضة والمبكٍغ للٗمل في َئ

ىام   .2015-2012ألا٢ؿام اإلاسخلٟت زال٫ ألٖا

ٟحن . 60 ُُٟت  الجضًضة إلاهام اإلاْى ٖضص الىنٝى الْى

ىام   .2015-2012زال٫ ألٖا

ىام .61 ٟي البلضًت زال٫ ألٖا ٖضص اإلاخضعبحن مً مْى

2012-2015. 

هم واججاَاتهم . 62 ٟى البلضًت  بإن مٗاٞع ٌكحر مْى

ىام   م٣اعهت م٘ 2015-٢2012ض جدؿيذ زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت  .ألٖا
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ت مغ٦ؼة  مجمٖى

ٟي  م٘ مْى

البلضًت 

 واإلاىاَىحن

ت  ٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

اث  واإلاالُت ، اإلاكتًر

والتخطيط والعالقات 
 العامة
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 2011التمشيش التشخيصي األول لبلذة تفىح للؼبم : 1ادللحك سلن   
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  ادلشبسيغ التٌوىيت لبلذة تفىحفتىصي: 2ادللحك سلن   
البيُت الخدخُت  :مجاو العمل الخىمىي  1:  سكم اإلاششوع.   ئوشاز شبكت للصشف الصحي في البلذة:اظم اإلاششوع

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

ما جؼا٫ جٟىح حٗاوي مً ٖضم وحىص قب٨ت للهٝغ الهخي ٢اصعة ٖلى جلبُت زضماث  الهٝغ الهخي للمىاَىحن بك٩ل 

 مجز٫ ٌؿخسضمىن الحٟغ الامخهانُت،  وزمؿماثتمىٓم، خُث ٌؿ٨ً جٟىح زالزت ٖكغ ؤل٠ وؿمت، وما ػالىا بىا٢٘ ؤل٠

ُت ونالخُت مُاٍ ًىابُ٘ الكغب في اإلاضن والبلضاث وال٣غي الٟلؿُُيُت، ٢امذ وخضة  و يمً البرهامج الهاصٝ لضعاؾت هٖى

ؤبدار اإلاُاٍ والتربت والبِئت بجم٘ ُٖىاث مً مُاٍ الُىابُ٘ في بلضة جٟىح وجدلُلها في مسخبراتها خُث ؤْهغث الىخاثج جلىر 

ا ال٩ىلُٟىعم  ا اإلاجاعي  )حمُ٘ َظٍ الُىابُ٘ وآلاباع بماصة ب٨خحًر والىاجج ًٖ ازخالٍ مُاٍ الكغب بمُاٍ اإلاجاعي مً  (ب٨خحًر

لُه ٝ ن حمُ٘ بزال٫ الحٟغ الامخهانُت، م٘ وحىص وؿب ٖالُت مً ال٩لىعٍض والىتراث والبىجاؾُىم في مٗٓم الُٗىاث، ٖو

غاى الكغب بت مً مىا٤َ الؿ٨ً ).َظٍ الُىابُ٘ ٚحر نالحت لالؾخسضام ؤلاوؿاوي أٚل   .(ال٣ٍغ

ُت  و٦ظل٪ جاصي بلى اهدكاع ؤلامغاى وألاوبئت ومجها ألامُبا والتهاب ال٨بض الٟحروس ي، و٦ظل٪ الدؿغب بلى اإلاُاٍ الجٞى

خم الخسلو مجها في ألاما٦ً  ا ٖلى ألابيُت الؿ٨ىُت، و ال٩لٟت اإلااصًت الٗالُت لٗملُاث الىطح والى٣ل، ٍو وجلىٍثها، وزَُغ

 خٟغة، مجها ما َى م٨كٝى 1500 ق٩ُل  خُث ًبلٜ ٖضص َظٍ الحٟغ 200ة ؤلاحمالُت ل٩ل ٖملُت ٝوجبلٜ ال٩ل. اإلا٨كىٞت

حر آمً، م٘ الٗلم    .ؤن حمُ٘ مىا٤َ البلضة ٢ض اؾخدضر مً زال٫ الخىؾٗت لحضوص البلضًت واإلاسُِ اله٨ُليبٚو

مل اإلاسُُاث الالػمت لخىُٟظ قب٨ت للهٝغ الهخي  وبىاًء ٖلى َظٍ الىخاثج اإلاظَلت بضؤث بلضًت جٟىح بةٖضاص الضعاؾاث ٖو

ٗال جم بهجاػ َظٍ الضعاؾاث واإلاسُُاث وج٣ضًمها للجهاث اإلااهدت والضاٖمت مً زال٫  ا)في جٟىح ، ٞو حَر ج ٚو .  (ماؾؿت ؤٍع

لي ٘ في الؿلُت الٟلؿُُيُت، ٖو .  جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة ملحت لىحىص قب٨ت للهٝغ الهخي٦ٌةصاعة اإلاكاَع

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذز  .3 الخاٍس

بالخىفُز 

 2012مً الٗام  (5)قهغ •   

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (زالر ؾىىاث)    2015- 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذاف اإلاششوع  / هذف  .5 ألاهذاف الخىمٍى

ًاٍ الٗاصمت مً زال٫ قب٨ت نٝغ نخي في المالخسلو مً - 1

. البلضة

. الحٟاّ ٖلى اإلاهاصع الُبُُٗت للمُاٍ مً الخلىر -   2

٧اٞت ؾ٩ان وؤخُاء بلضة جٟىح • 

.  بمٗض٫ ؤلٟي مجز٫ 

حر البيُت الخدخُت الالػمت للهٝغ الهخي•    .   جٞى

جإَُل البيُت الخدخُت للمهاصع اإلااثُت وػٍاصة •  

. اإلاىاعص اإلااثُت اإلاخاخت للؼعاٖت

باث)وصف مخخصش ليشاطاث  .8
ّي
ت   (مشك ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: اإلاششوع

ت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث  حر ألاعى اإلاىاؾبت إلادُاث الخى٣ُت واإلاٗالجت •  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ جٞى

  .واإلاىا٣ٞاث

 م٘ ؤصحاب بػالت ٧اٞت اإلاٗى٢اث ال٣اهىهُت• 

  .اإلال٨ُاث زال٫ ٞترة الخُت ؤلاؾتراجُجُت

  

 100.000 .جدًحر الخهامُم واإلاسُُاث الالػمت• 

 1.000.000 .(  م 12000) ؤول  ( 12)جمضًض زٍُى عثِؿت ب٣ُغ • 

ُت ب٣ُغ •   500.000 .( م 8000) ؤول   (10 )جمضًض زٍُى ٖٞغ

 500.000 .( م6000) ؤول   (8 )جمضًض زٍُى جىنُل ب٣ُغ • 

 1.500.000 .بىاء مدُاث مٗالجت وجى٣ُت وونل الكب٨ت بسِ ٢غي قما٫ ٚغب الخلُل• 

 500.000 .بنالح البيُت الخدخُت للُغ١ اإلاضمغة•

    4.20.000$اإلاجمٕى  

 حهت الخىفُز اإلالترخت  .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

     .٢ؿم الصحت،  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى قغ٦ت م٣اوالثو٢ؿم الهىضؾت •     

ل اإلالترخت   .11 حهت الخمٍى

حهاث ؤزغي  : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

ىُت الٟلؿُُيُت % .  25مؿاَمت بلضًت بيؿبت  واإلاىاػهت  ؤلاهماثُت ٢ؿم الصحت.  بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها  الؿلُت الَى

غ وب٢غاى البلضًاث مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ    نىضو١ جٍُى

الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع  / اإلاصادس  .12

          ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا ٚحر مُلىبت   

   صٖم مجخمعيمُلىب    
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آلازاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع    .13

حىصة الحُاة للمىاًَ وبِئت هُٟٓت زالُت مً الحٟغ الامخهانُت • : بًجابُت

.  الصحُتٌوالٗكىاثُت واإلا٩اع

حر البيُت الخدخُت لخضماث الهٝغ الهخي ل٩اٞت ؾ٩ان البلضة•  . جٞى

باع  ، مُاٍ ه٣ُت آالحٟاّ ٖلى اإلاهاصع الُبُُٗت للمُاٍ مً ُٖىن و• 

. ونالحت للكغب في ٧ل بِذ َُلت ؤًام الؿىت 

. زانت الُغ١ اإلاٗبضةبجضمحر ألحؼاء مً البيُت الخدخُت و• : ؾلبُت

. جضمحر ألحؼاء مً البيُت الخدخُت لألعاض ي الؼعاُٖت• 

اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .14

 الخٛلب ٖلحها  بحغاءاثاإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب •  .اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب اإلال٨ُاث الخانت مً مغوع بٌٗ الخٍُى ٖبر ؤعايحهم• 

زال٫ ٞترة الخُت الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب اإلال٨ُاث خُث ًلؼم 

 .ؤلاؾتراجُجُت
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 البيُت الخدخُت :  مجاو العمل الخىمىي 

كطاع اإلاُاه 

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ بلضة جٟىح ، وحٗضص ألاخُاء، وبٗضَا، و٢لت ونى٫ زضماث البلضًت لها بك٩ل مىخٓم، 

اصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان، ال جؼا٫ ؤخُاء ٦ثحرة بو زانت  بحن ألاخُاء ال٣ضًمت ومىا٤َ الخىؾٗت، وهدُجت للٍؼ

ا  لبلضة جٟىح ال جهلها قب٨ت اإلاُاٍ، ووي٘ الكب٨ت الضازلُت ؾيئ لحض ما و بداحت بلى بٖاصة جإَُل ألهه ؤنبذ ٖمَغ

ً ٖاما وال جٟي بالٛغى اإلاُلىب مجها،  باإلياٞت بلى اعجٟإ وؿبت الٟا٢ض ٞحها ، ٞالبلضًت ٚحر ٢اصعة  ًخجاوػ الٗكٍغ

. ٖلى جىنُل اإلااء إلاىاػ٫ اإلاىاَىحن في مىا٤َ الخىؾٗت، وال جىنل ال٨مُت اإلاُلىبت للمىاػ٫ في بٌٗ ؤخُاء البلضة

خه ويغوعجه للمىاَىحن ٖلى وا٢٘ جدؿحن الخضماث، هدُجت  إللحاح اإلاتزاًض مً ٫مً َىا هبٗذ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وخٍُى

لي غ َظٍ الخضمت في بلضة جٟىح  ٖو   جغي الهُئت اإلادلُت ٌؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى يغوعة ؤلاؾغإ في جٍُى

. وجىؾٗتها لخُٛي مىا٤َ الخىؾٗت الجضًضة يغوعة جإَُل قب٨ت اإلاُاٍ الضازلُت

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذز بالخىفُز  .3 الخاٍس

    2012مً الٗام  (1)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (زالر ؾىىاث)2014 - 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت  .6أهذاف اإلاششوع  / هذف  .5 ألاهذاف الخىمٍى

حر مُاٍ ه٣ُت ونالحت للكغب في ٧ل بِذ َُلت •  جٞى

ُضة، وبك٩ل مىخٓم   .ؤًام الؿىت وبإؾٗاع َػ

. ج٣لُل وؿبت الٟا٢ض في قب٨ت اإلاُاٍ الضازلُت• 

 ( وؿمت4000)مىا٤َ الخىؾٗت اإلاىاَىىن في • 

 3000)بٌٗ ؤخُاء البلضة اإلاىاَىىن في • 

 (وؿمت

اٖلُت و٦ٟاءة • ُت ٞو جدؿحن ونى٫ اإلاُاٍ بىٖى

 .واَني بلضة جٟىحبلى موحُُٛت ٖالُت 

ت   (مشكباث)وصف مخخصش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: اإلاششوع ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

  400.000 ٦م  4  ؤول ؤهابِب ٞىالط بُى٫ 4جمضًض زٍُى عثِؿت ٢ُغ • 

 

 ال ًىحض

 

 375.000 ٦م 5  ؤول ؤهابِب ٞىالط بُى٫ 3جمضًض زٍُى عثِؿت ٢ُغ • 

 180.000 ٦م 3  ؤول ؤهابِب ٞىالط بُى٫ 2جمضًض زٍُى عثِؿت ٢ُغ • 

 135.000 ٦م 3 ؤول ؤهابِب ٞىالط بُى٫ 0.5جمضًض زٍُى عثِؿت ٢ُغ • 

 400.000 ٦م  4  ؤول ؤهابِب ٞىالط بُى٫ 4جمضًض زٍُى عثِؿت ٢ُغ • 

  $ 1.090.000اإلاجمىع  

 : حهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

اث، والهىضؾت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى قغ٦ت م٣اوالث و آلُاث  • ت واإلاالُت، اإلاكتًر ٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

. الكغاء والاؾخالم والهُاهت

ىُت الٟلؿُُيُت  الؿلُت الَى

ل اإلالترخت  .11 : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

  اإلااهدحن  • %25بلضًت بيؿبت ا٫ومؿاَمت  اإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم اإلاُاٍ.  بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

 :الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس  .12

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   .13

ُت خُاة اإلاىاَىحن: بًجابُت  .جدؿحن هٖى

 .جدؿحن ؤصاء البلضًت في ج٣ضًم الخضماث الغثِؿت للمىاَىحن

  في بٌٗ ألاحؼاء . ؾلبُت  
ً
جإزغ البيُت الخدخُت للُغ١ اإلاٗبضة خضًثا

.  وجغ٢ُٗها

  اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع/ اإلاخاطش .14

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب ألاعاض ي • 

مً مض زٍُى قب٨ت اإلاُاٍ ٖبر 

. ؤعايحهم

. حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب ألاعاض ي بإَمُت الُغ١   • 

حر زضماث البيُت الخدخُت ل٣ُإ  •  ُت للمىاَىحن ًٖ ؤَمُت اإلاُاٍ و لًمان مؿخ٣بل ؤًٞل لبلضة جٟىح وجٞى ٖمل جٖى

اإلاُاٍ 
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( 1)جأهُل الشبكت اإلاضودة للبلذة وبىاز خضان مُاه عذد :   اظم اإلاششوع

.   كىب1000بععت 
 3:   سكم اإلاششوع

 لبيُت الخدخُت  ا:مجاو العمل الخىمىي 

كطاع اإلاُاه 

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ بلضة جٟىح ، وحٗضص ألاخُاء، وبٗضَا، و٢لت ونى٫ زضماث البلضًت لها بك٩ل مىخٓم، وزانت  

ض ًٖ  اصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان،  والتي جٍؼ ؤل٠  (13000)بحن ألاخُاء ال٣ضًمت ومىا٤َ الخىؾٗت، وهدُجت للٍؼ

ً 4وؿمت ؤنبذ مً الًغوعي اؾدبضا٫ الخِ اإلاؼوص للمُاٍ والظي ٢ٍُغ   ؤول ، والظي جم بوكاٍئ ٢بل خىالي ٖكٍغ

ى آلان بدالت ؾِئت، و وؿبت الٟا٢ض ُٞه ٖالُت وجخٗضي  ، وال ٌُٗي ٦مُت اإلاُاٍ اإلاُلىبت، لظل٪ ًجب  % 25 ـ٫اٖاما َو

جٟىح في - ؤول ولُخم عبُه مً ه٣ُت صاثغة اإلاُاٍ  في مى٣ُت الجلضة (8)اؾدبضا٫ الخِ اإلاىحىص بسِ مؼوص ؤزغ ٢ٍُغ 

 .  ( ؤول 24)مضًىت الخلُل  مً زِ 

ى آلان بداحت بلى نُاهت قبه 300 زؼان اإلاُاٍ  الىخُض اإلاىحىص في البلضة والظي ًدؿ٘ ٫ ٌ وهٓغا ألن  ٧ىب ٣ِٞ ، َو

ت هٓغا لٓهىع الدك٣٣اث ٖلى حضعاهه، ومدضوصًت ؾٗخه ال حُٛي اخخُاج اإلاىاَىحن في خا٫ شح ؤو اه٣ُإ  قهٍغ

 ٧ىب ٖلى ألا٢ل ٖلى ؤن ًخم جؼوٍضٍ  باإلاُاٍ 1000اإلاُاٍ، ؤنبدىا في بلضة جٟىح بداحت بلى بوكاء زؼان مُاٍ ًدؿ٘ ٫ 

عى في ؤٖلى مى٣ُت في حبا٫ جٟىح ؤؤول ، ولًمان جىُٟظ اإلاكغوٕ جم جسهُو ٢ُٗت  (8)مً الخِ الىا٢ل ٢ُغ 

ض ًٖ  .   إلوكاء زؼان اإلاُاٍ ٖلحها وجم الخىاػ٫ ٖجها لؿلُت اإلاُا2ٍ م1000بمؿاخت جٍؼ

خه ويغوعجه للمىاَىحن ٖلى وا٢٘ جدؿحن زضماث اإلاُاٍ، وهدُجت  إللحاح اإلاتزاًض ٫مً َىا هبٗذ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وخٍُى

لي غ َظٍ الخضمت في بلضة جٟىح، ٖو   جغي الهُئت اإلادلُت ٌمً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى يغوعة ؤلاؾغإ في جٍُى

.  يغوعة جإَُل قب٨ت اإلاُاٍ اإلاؼوصة وبىاء زؼان مُاٍ حضًض

. بلضة جٟىح في مى٣ُت الحىعة•  

خ اإلاخىكع للبذز بالخىفُز  .3 الخاٍس

    2012مً الٗام  (1)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (ؾيخان)2013 – 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذاف اإلاششوع  / هذف  .5 ألاهذاف الخىمٍى

 .الحض مً الى٣و في ٦مُت اإلاُاٍ في بٌٗ ؤخُاء بلضة جٟىح• 

. ج٣لُل وؿبت الٟا٢ض في قب٨ت اإلاُاٍ الضازلُت• 

. حمُ٘ ؤَالي بلضة جٟىح • 

. ( وؿمت4000)مىا٤َ الخىؾٗت • 

اٖلُت و٦ٟاءة •   ُت ٞو جدؿحن ونى٫ اإلاُاٍ بىٖى

 .مىاَني بلضة جٟىحبلى وحُُٛت ٖالُت 

ت   (مشكباث)وصف مخخصش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: اإلاششوع ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

اصة ٦مُت • 480.000 ٦م 4ول ؤهابِب ٞىالط بُى٫ ب( 8)جمضًض زِ مُاٍ مؼوص ٢ُغ •  الدكبُ٪ م٘ صاثغة مُاٍ الًٟت الٛغبُت لٍؼ

 320.000 3 م1000ن مُاٍ بؿٗت ابوكاء زؼ•  . للبلضةةاإلاُاٍ اإلاىعص

   800.000$اإلاجمىع  

 : حهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

 ٢ؿم اإلاُاٍ ، والهىضؾت  مً  زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى  قغ٦ت م٣اوالث    •    

ل اإلالترخت ج .11 : هت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

ىُت الٟلؿُُيُت % 25بلضًت بيؿبت ا٫ومؿاَمت  اإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم اإلاُاٍ. بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها الؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس  .12

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعي  مُلىب  

آلازاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   .13

 .جدؿحن آلُاث اإلاُاٍ ونى٫ بلى اإلاىاَىحن : بًجابُت

ُت خُاة اإلاىاَىحن  .جدؿحن هٖى

ال ًىحض :  ؾلبُت

 

اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .14

اإلاعُلاث  / اإلاخاطش

اصة ٦مُت اإلاُاٍ اإلاىعصة لخٟىح  ٖضم بم٩اهُت ٍػ

ئحشازاث الخغلب عليها  

غ ٦مُاث اخخُاَُت مً اإلاُاٍ حؿض  ازظ اإلاىا٣ٞاث والخإ٦ُضاث الالػمت بهه في خا٫ بىاء الخؼان ؾىٝ جخٞى

. عجؼ اإلاُاٍ في البلضة
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  البيُت الخدخُت :مجاو العمل الخىمىي 

كطاع اإلاُاه 

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

بن الى٣و الحاص في خهت جٟىح مً اإلاُاٍ، وشحها في ٞهل اله٠ُ،  ومدضوصًت الجباًت اإلاخٗل٣ت بإزمان اإلاُاٍ ،  

وجغا٦م صًىن اإلاُاٍ ٖلى اإلاىاَىحن ، واعجٟإ مضًىهُت البلضًت،  ؤنبذ الػما جغ٦ُب ٖضاصاث مؿب٣ت الضٞ٘ للمُاٍ 

للمؿاٖضة في الخد٨م في ٦مُت اإلاُاٍ التي ًدهل ٖلحها ٧ل مكتر٥ ولًمان  اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن في ٦مُاث 

ضم جغا٦مها مؿخ٣بال   مً َىا جُىعث ٨ٞغة  .اإلاُاٍ ، و٦ظل٪ جدهُل صًىن اإلاُاٍ اإلاترا٦مت ٖلى اإلاىاَىحن ٖو

غ َظٍ الخضمت في بلضًت جٟىح  . اإلاكغوٕ  ويغوعة  جٍُى

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذز بالخىفُز  .3 الخاٍس

    2012مً الٗام  (1)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (ؾيخان) 2013 – 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذاف اإلاششوع  / هذف  .5 ألاهذاف الخىمٍى

اصة بًغاصاث البلضًت و٦ٟاءة ج٣ضًم زضماث •  ٍػ

. الهُاهت ل٣ُإ اإلاُاٍ 

 .مىاحهت شح وه٣و اإلاُاٍ في ٞهل اله٠ُ• 

اإلاؿاَمت في خل ؤػمت الضًىن اإلاترا٦مت ٖلى • 

. البلضًت واإلاىاَىحن

٧اٞت مكتر٧ي ومخل٣ي زضمت اإلاُاٍ • 

 .مً بلضًت جٟىح 

 

جدؿحن جىانل البلضًت م٘ اإلاىاَىحن بٟاٖلُت و٦ٟاءة م٘  •  

حر ألاصواث والىؾاثل الالػمت إلصاعة زضماث البيُت الخدخُت  جٞى

. اإلا٣ضمت مً ٢بل البلضًت

اٖلُت و٦ٟاءة •   ُت ٞو جدؿحن ونى٫ اإلاُاٍ وال٨هغباء بىٖى

 .مىاَني بلضة جٟىحبلى وحُُٛت ٖالُت 

ت   (مشكباث)وصف مخخصش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: اإلاششوع

ت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

 ومكغوٕ 2مكغوٕ ع٢م )وحىص قب٨ت مُاٍ خضًثت  3000جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت للمكغوٕ • 

 300000 2000جىعٍض وجغ٦ُب ٖضاص مُاٍ مؿب٣ت الضٞ٘ ٖضص •   ( ؤٖال3ٍع٢م 

ُت للمىاَىحن بث٣اٞت الضٞ٘ اإلاؿب٤ وجغقُض الاؾتهال٥ •   5000بغامج جٖى

 3000نُاهت   • 

 311000$ اإلاجمٕى  

  :حهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت 

لى آلُاث الكغاء •     اث ، والهىضؾت  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى اإلا٣او٫ ٖو ت واإلاالُت ، اإلاكتًر ٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

والاؾخالم والهُاهت  

٢ؿم اإلاُاٍ في بلضًت جٟىح 

ل اإلالترخت  .11 : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

ىُت الٟلؿُُيُت    %25بلضًت بيؿبت ا٫مؿاَمت  و(٢ؿم اإلاُاٍ )اإلاىاػهت ؤلاهماثُت . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها الؿلُت الَى

 مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس  .12

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

  آلازاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع .13

. جس٠ُٟ مضًىهُت البلضًت واإلاىاًَ بدؿضًض ؤزمان اإلاُاٍ ال٣ضًمت والحض مً مضًىهُت حضًضة • : بًجابُت

. جىٞغ اإلاُاٍ لضي اإلاىاَىحن ٖلى مضاع الٗام وجغقُض اؾتهال٥ مً ٢بل اإلاىاًَ مخل٣ي الخضمت• 

. (مىاًَ)الخد٨م في ٦مُت اإلاُاٍ التي ًدهل ٖلحها ٧ل مكتر٥ • 

اصة مداوالث ؾغ٢ت :  ؾلبُت  ٍػ

.   اإلاُاٍ

اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .14

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب • 

اقترا٧اث اإلاُاٍ مً جغ٦ُب ٖضاص 

. مؿب٤ الضٞ٘

. حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب الاقترا٧اث • 

ُت للمىاَىحن ًٖ ؤَمُت الضٞ٘ اإلاؿب٤  لًمان مؿخ٣بل ؤًٞل لبلضة جٟىح وجغقُض اؾخسضاماث اإلاُاٍ •  . ٖمل جٖى
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 البيُت الخدخُت كطاع الكهشباز:  مجاو العمل الخىمىي  5:  سكم اإلاششوع مششوع جأهُل وجىظعت شبكت كهشباز البلذة :اظم اإلاششوع

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

زانت  بحن ألاخُاء ال٣ضًمت ومىا٤َ بٖاوي الٗضًض مً ألاخُاء مً ٢لت ونى٫ زضماث البلضًت لها بك٩ل مىخٓم، وي

ضم ٢ضعة الكب٨ت ٖلى اؾدُٗابها اصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان، ٖو  لظا ٞال جؼا٫ ؤخُاء في البلضة  ال ،الخىؾٗت، وهدُجت للٍؼ

م مً الامخضاص الٗمغاوي الحانل  ٞحها، ٣ٞض  حر م٨هغبه وبالٚغ الحاحت اإلااؾت بلى قب٨ت ْهغث جهلها قب٨ت ال٨هغباء، ٚو

٦هغباء حُٛحها وجؼوص اإلاىاَىحن بال٨هغباء،  و٦ما آن الكب٨ت الضازلُت  بداحت بلى بٖاصة جإَُل وجىؾٗت  لخخالءم م٘ 

الخىؾ٘ الٗمغاوي والاػصًاص في ٖضص الؿ٩ان والًِٛ اإلاىحىص ٖلى قب٨ت ال٨هغباء، َظا باإلياٞت بلى ؤن الكب٨ت اإلاىحىص 

ن البلضًت ٚحر ٢اصعة بوبالخالي ٝ ٚحر مهُإة لخسضم ٖضص اإلاىاَىحن اإلاىحىصًً في جل٪ اإلاىا٤َ وال جٟي بالٛغى اإلاُلىب مجها، 

. ٖلى جىنُل ال٨هغباء إلاىاػ٫ اإلاىاَىحن في مىا٤َ الخىؾٗت، وال جىنل ال٨مُت اإلاُلىبت للمىاػ٫ في بٌٗ ؤخُاء البلضة

خه  .زانت الكإع الغثِـ مضزل البلضة وقإع ال٣غهت و٦غوم الٛغابت والبهتوب مً َىا هبٗذ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وخٍُى

ويغوعجه للمىاَىحن ٖلى وا٢٘ جدؿحن الخضماث، هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى يغوعة ؤلاؾغإ 

لُه  جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة جإَُل قب٨ت غ َظٍ الخضمت في بلضة جٟىح  ٖو غ  افي جٍُى  .َال٨هغباء وجٍُى

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذز بالخىفُز  .3 الخاٍس

    2012مً الٗام  (1)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (زالر ؾىىاث)2014 – 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذاف اإلاششوع  / هذف  .5 ألاهذاف الخىمٍى

اصة حُُٛت قب٨ت ال٨هغباء لدكمل مىا٤َ •   ٍػ

. مً مىا٤َ البلضة % 50ٚحر م٨هغبت بيؿبت 

غ قب٨ت ٦هغباء جٟىح•   . جدضًث  وجٍُى

 ( وؿمت4000)مىا٤َ الخىؾٗت • 

 ( ؾمت4000)بٌٗ ؤخُاء البلضة •

اٖلُت و٦ٟاءة وحُُٛت ٖالُت •  ُت ٞو جدؿحن ونى٫ اإلاُاٍ وال٨هغباء بىٖى

 .مىاَني بلضة جٟىحبلى 

جدؿحن الخجهحزاث الحالُت في البلضًت إلصاعة وج٣ضًم زضماتها اإلاسخلٟت • 

. بٟاٖلُت و٦ٟاءة

ت   (مشكباث)وصف مخخصش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا اإلاششوع .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش : اإلاشاَس

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

  320.000 ٦م 4جمضًض قب٨ت زِ يِٛ ٖالي اعض ي بُى٫ •

 

 

 

 300.000 ٦م  5 َىاجي بُى٫ ؤبغاججمضًض قب٨ت زِ يِٛ ٖالي م٘ •

 160.000  8ٖضص ( kv 400)جغ٦ُب مدىالث ٦هغباء م٘ لىاػمهم ب٣ضعة •

 220.000 ٦م  10جمضًض قب٨ت يِٛ مىسٌٟ بُى٫ •

 320.000 8لىخاث جىػَ٘ ٦هغباء للًِٛ اإلاىسٌٟ ٖضص • 

 35.000 وخضة 350ٖضص  ( watt 125 )جغ٦ُب وخضاث بهاعة  للكىإع• 

   $ 1.059.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت  بلضًت جٟىح 

اث ، والهىضؾت  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث الكغاء والاؾخالم والهُاهت  • ت واإلاالُت ، اإلاكتًر ؾلُت الُا٢ت م٘ قغ٦ت م٣اوالث • ٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

ل اإلالترخت  .11 : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

ىُت الٟلؿُُيُت %  25بلضًت بيؿبت ة ا٫اإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم ال٨هغباء  ومؿاَم.. بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها الؿلُت الَى

 مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس  .12

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   .13

 .إلاىاَىحن في مىا٤َ الخىؾٗت ابًها٫ ال٨هغباء ل٩اٞت  • : ةبًجابي

 .ج٣لُل وؿبت الٟا٢ض في قب٨ت ال٨هغباء الضازلُت• 

.                            حكُٛل ٖضص مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل• 

غ ٢ضعة •  . إلاكاٚل واإلاهاو٘ في البلضةلألخُاء واال٨هغباء وحُُٛت جٍُى

ٖضم عيا اإلاىاَىحن هدُجت  لضٞٗهم مؿاَماث في :  ؾلبُت

غ وجىؾٗت الكب٨ت   .جٍُى

اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .14

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

مىانلت اإلاضًىهُت اإلاترا٦مت ٖلى اإلاىاَىحن بض٫ عؾىم • 

. ٦هغباء،  ٢ض ًاحل جىُٟظ اإلاكغوٕ

. حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت لحكض اإلاىاعص  • 

ُت للمىاَىحن ًٖ ؤَمُت ال٨هغباء وجغقُض اؾتهال٥ الُا٢ت  و صٞ٘ ٞاجىعة ال٨هغباء •  .  ٖمل جٖى
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البيُت الخدخُت كطاع الطشق  مجاو العمل الخىمىي  6   سكم اإلاششوع    جأهُل وحعبُذ طشق داخلُت وسابطت:اظم اإلاششوع

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ الُغ١ في بلضة جٟىح، وحٗضص ألاخُاء، وبٗضَا، و٢لت ونى٫ زضماث البلضًت لها بك٩ل مىخٓم، 

اصة اإلاؿخمغة في ٖضص بو زانت  بحن ألاخُاء ال٣ضًمت ومىا٤َ الخىؾٗت مً حهت وم٘ اإلاضن والبلضاث اإلاجاوعة، وهدُجت للٍؼ

خه ويغوعجه للمىاَىحن ٖلى وا٢٘ جدؿحن الخضماث، ول٩ىن الُغ١ اإلاىىي حٗبُضَا  الؿ٩ان، هبٗذ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وخٍُى

٤ الغثِـ ب ل زانت الُغ١ الضازلُت، و٦ظل٪ الٍُغ ا الٍُى  بداحت ماؾت َىو (مضزل البلضة  )بيُتها الخدخُت مضمغة لٗمَغ

٤ َى اإلاضزل الغثِـ الىخُض للبلضة وال ًىحض مضازل ؤزغي جغبِ البلضة  اصة جإَُل مً حضًض، في الى٢ذ ؤن َظا الٍُغ إٖل

٤ ٧اَل اإلاىاًَ، في الى٢ذ ؤن ٖضص الؿ٩ان ًخجاوػ  حر ماَلت جَغ م٘ اإلاضًىت والبلضاث ألازغي، ووا٢٘ َظٍ الُغ١ مٛل٣ت ٚو

الثالزت  ٖكغ ؤل٠ وؿمت، ول٩ىن َظٍ ال٣ُإ مً ؤَم اإلاجاالث التي ج٨مً ٞحهما الخضمت بك٩ل ؤؾاس ي للمىاَىحن، جُىعث 

٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى يغوعة ؤلاؾغإ في جىُٟظ َظا اإلاكغوٕ وعبِ ؤخُاء 

٤ جٟىح)البلضة، مً زال٫ حٗبُض قب٨ت مً الُغ١ مجها  اإلاضزل الغثِس ي  ؼ . (الخلُل- ال٣ٗبت- ٍَغ ٤ اؾُاؽ واص ٍٖؼ . و ٍَغ

٤ جٟىح  ٤ جٟىح . الخلُل– قٗب اإلالح – و ٍَغ لىػة –الجالحل – بطها - صوعا–و ٍَغ

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذز  .3 الخاٍس

بالخىفُز 

  2012مً الٗام   (5)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (زالر ؾىىاث(2014 – 2012• 

ت التي  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذاف اإلاششوع  / هذف  .5 ألاهذاف الخىمٍى

ٌعمل على جدلُلها 

ُت مجها، مما ًداٞٔ ٖلى •   غ الىىعي وال٨ُٟي لحا٫ الُغ١ الغثِؿت والٟٖغ الخٍُى

. ؾالمت اإلاىاًَ

٤ اإلاضًىت•   .عبِ قُغي البلضة بكب٨ت َغ١ ماَلت ومٗبضة و٦ظل٪ عبِ البلضة بٍُغ

٧اٞت ؾ٩ان بلضة جٟىح والبالٜ • 

. ؤل٠ وؿمت  (13000)ٖضصَم 

جدؿحن قب٨ت الُغ١  •

الضازلُت والغابُت الحالُت في 

البلضة 

ت   (مشكباث)وصف مخخصش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: لهزا اإلاششوع

ت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

٤ جٟىح)بٖاصة جإَُل وحٗبُض اإلاضزل الغثِس ي •   م م٘ 850بُى٫  (الخلُل- ال٣ٗبت- ٍَغ

مل ؤعنٟت وبهاعة  بىاء مغا بُ٘ ٖو

600.000   

٤ ٦غوم الٛغابت •  غى 3الٓهغ بُى٫ – جإَُل وحٗبُض ٍَغ  400.000 متر 7 ٦م ٖو

ؼ بُى٫ •  ٤ اؾُاؽ واص ٍٖؼ ٤ ٍَغ غى 3جإَُل وجىؾُ٘ وحٗبُض ٍَغ م٘ ) ؤمخاع 7 ٦م ٖو

٤  (جىؾُ٘ الٍُغ

450.000  

٤ جٟىح •  غى 2الخلُل بُى٫ – قٗب اإلالح – جإَُل وحٗبُض ٍَغ   200.000 ؤمخاع  5 ٦م ٖو

٤ جٟىح •  غى 10لىػة بُى٫ –الجالحل – بطها - صوعا–جإَُل ٍَغ  1.400.000 متر 7 ٦م ٖو

  2.510.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

لى آلُاث الخىُٟظ والاؾخالم •   اث ، والهىضؾت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ قغ٦ت اإلا٣اوالث ٖو ت واإلاالُت ، اإلاكتًر  • . الهُاهتو٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

ل اإلالترخت  .11 : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

ىُت الٟلؿُُيُت  % 25بلضًت بيؿبت ا٫ؾاَمت  وماإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم الُغ١ . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها الؿلُت الَى

غ وب٢غاى البلضًاث مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ    نىضو١ جٍُى

: الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس  .12

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاث مخىٞغة   

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   .13

 . للمىاَىحنخغ٦ت ؤمىت ٖلى الُغ١ • : بًجابُت

 .حكُٛل ٖضص مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل• 

زؿاعة حؼء مً ؤعاض ي اإلاىاَىحن بهضٝ جإَُل :  ؾلبُت

 .الُغ١ 

اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .1

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب ألاعاض ي، • 

 .ومٗاعيت ؤٖما٫ الخىؾٗت

. حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب ألاعاض ي بإَمُت الُغ١  • 

ُت للمىاَىحن ًٖ ؤَمُت  •  ُت خُاة اإلاىاَىحنالُغ١ جدؿحن ٖمل جٖى  .لخدؿحن هٖى
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 الخخطُط والخىغُم :مجاو العمل الخىمىي  7: سكم اإلاششوع . مششوع مخطط هُكلي جفصُلي :اظم اإلاششوع 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

 ٖضم وحىص مسُِ ٨َُلي خضًث خُث ؤن اإلاسُِ اله٨ُلي اإلاىحىص في بلضة جٟىح  مً  بلضة جٟىح ٖاهذ وال جؼا٫

ظا اإلاسُِ ٌكمل جٟىح ال٣ضًمت م٘ مىا٤َ مجاوعة ٦2م 1 بمؿاخت 1994  ٖام  اإلاهاص٢ت ٖلُهثجم  ٣ِٞ ، َو

، واؾخسضاماث  خضاءاث ٖلى الكىإع ظا لم ٌؿاٖض ٖلى خل ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل ٞهىا٥ الٗضًض مً الٖا لها ، َو

٣ت ؛ألاعاض ي مخٗضصة ت وبٌٗ اإلاهاو٘ بٍُغ  ٞاهدكغث ألابيُت الؿ٨ىُت واإلاضاعؽ واإلاُاٖم واإلادالث الخجاٍع

ُه  ٖكىاثُت، وؤنبدذ اإلاى٣ُت م٨خٓت بالؿُاعاث، ٧ل طل٪ واإلاى٣ُت ٣ٞحرة بلى اإلاغا٤ٞ الٗامت ٦إما٦ً التٞر

ومىا٠٢ الؿُاعاث والخضماث الاحخماُٖت ، والحاحت ماؾت بلى بٖاصة ٖمل جسُُِ ٨َُلي جٟهُلي، في الى٢ذ 

الظي جمذ ُٞه جىؾٗت خضوص البلضًت لدكمل مىا٤َ الخىؾ٘ الٗمغاوي وبٌٗ مىا٤َ اإلاداحغ لخهبذ مؿاخت 

ظٍ الخىؾٗت بداحت ماؾه لٗمل ٦2م (6.5)ؤي بخىؾٗت جخٗضي  (2 ٦م7.5)خضوص البلضًت   ًٖ اإلاسُِ ال٣ضًم ، َو

ت لخُىع ؤي مجخم٘  ٘ اإلاهمت والحٍُى وؿاوي، ألنها جًبِ بمسُِ ٨َُلي لها ل٩ىن  اإلاسُُاث اله٩ُلُت مً اإلاكاَع

ت، وهي ج٣ضم لىا عئٍت مؿخ٣بلُت وزُت  غ والخىمُت بكتى ؤهىاٖها واججاَاتها في الخجمٗاث الحًٍغ ٖملُت الخٍُى

ُُٟت بحن الخجمٗاث الؿ٩اهُت اإلاسخلٟت وما  ، وجيب٘ ؤَمُتها مً زال٫ جدضًض الٗال٢اث الْى
ً
 وحٛغاُٞا

ً
مدضصة ػمىُا

 لُبُٗت الخىمُت الٗمغاهُت واججاَاتها
ً
غ، وجً٘ جهىعا ٦ما ؤنها حؿاَم في خل اإلاكا٧ل . خىلها مً مىا٤َ جٍُى

لي. الٗمغاهُت ال٣اثمت في َظٍ الخجمٗاث .  جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة ملحت لىحىص مسُِ ٨َُليٌٖو

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

    2012( 1)قهغ •  

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 (ٖام واخض )2012• 

الٟئاث / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

اإلاؿتهضٞت 

ت التي ٌٗمل ٖلى  ألاَضاٝ الخىمٍى

جد٣ُ٣ها 

.   جىُٓم ٖملُاث البىاء والخسُُِ الٗمغاوي لألما٦ً الؼعاُٖت والخضماجُت والهىاُٖت• 

حر مسُِ ٨َُلي جٟهُلي لحضوص بلضًت جٟىح•   .  جٞى

. عؾم قب٩اث الُغ١ واإلاغا٤ٞ الغثِؿت الٗامت في البلضة•  

 ألاعاض ي ؾىاء ؤ٧ان لالؾخٗما٫ الؿ٨ني ؤو الخجاعي ؤو الهىاعي اثجىيُذ اؾخسضام•  

ُهي  واإلاداٞٓت ٖلى الجاهب الجمالي والبُئي  . ؤو الؿُاحي ؤو التٞر

٧اٞت ؾ٩ان وؤخُاء • 

بلضة جٟىح والبالٜ 

. وؿمت (13000)ٖضصٍ 

ت •    غ  ألاهٓمت والٗملُاث ؤلاصاٍع جٍُى

 .والٟىُت اإلاٗى٫ بها في البلضًت

جىُٓم ٖملُاث البىاء والخسُُِ • 

الٗمغاوي لألما٦ً الؼعاُٖت 

   .والخضماجُت والهىاُٖت

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ اإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث  ا•  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ . جىؾٗت لحضوص البلضًت وجم اهجاَػ

. بػالت ٧اٞت اإلاٗى٢اث ال٣اهىهُت• 

ل مً الجهاث اإلااهدت•  حر الخمٍى . جٞى

 120.000  والخىُٟظ .جدًحر الخهامُم واإلاسُُاث الالػمت• 

   000 . 120$اإلاجمىع  

 : حهت الخىفُز اإلالترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

 ٢ؿم الهىضؾت والخسُُِ ، مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى اإلا٣او٫ •  

ل اإلالترخت  : حهت الخمٍى

حهاث ؤزغي  : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

٘.بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها وػاعة الح٨م اإلادلي •     اإلاكاَع

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس 

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاث 
ً
غة حؼثُا    مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

   آلازاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع

: بًجابُت

 

 .جدضًض مىا٤َ اإلاغا٤ٞ الٗامت وجىحُه الامخضاص الؿ٩اوي إلاىا٤َ الخىؾٗت•  

خضاءاث•  . الحٟاّ ٖلى مىا٤َ الخىؾٗت مً الٖا

 .الحض مً الخجاوػاث في ألابيُت  مما ًاصي بلى جدضًض اؾخسضام ألاعاض ي وجدضًض اإلاؿاٞاث ال٩اُٞت بحن اإلاباوي الؿ٩اهُت• 

ال ًىحض : ؾلبُت

اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش

 الخٛلب ٖلحها  بحغاءاثاإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب اإلال٨ُاث الخانت مً • 

لى  مغوع بٌٗ الُغ١  واإلاغا٤ٞ الٗامت ٖبر ٖو

. ؤعايحهم

حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب اإلال٨ُاث  • 

ُت للمىاَىحن ًٖ ؤَمُت اإلاسُِ اله٨ُلي  •   .ٖمل جٖى
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ت أساض ي البلذة  وجخمين ألاساض ي خاسج خذود :اظم اإلاششوع  ئعذاد دساظت إلاششوع حعٍى

. البلذًت 

 :مجاو العمل الخىمىي  8:   سكم اإلاششوع

الخخطُط والخىغُم 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ت ألعاض ي البلضة ومسُِ ٨َُلي خضًث خُث ؤن اإلاسُِ  بلضة جٟىح ٖاهذ وال جؼا٫، بؿبب ٖضم وحىص حؿٍى

 ٣ِٞ ، ٌكمل جٟىح ال٣ضًمت ٦2م 1 بمؿاخت 1994  ٖام اإلاهاص٢ت ٖلُهثاله٨ُلي اإلاىحىص في بلضة جٟىح جم

ظا اإلاسُِ لم ٌؿاٖض ٖلى خل ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل واإلال٨ُاث ، و٦ظل٪ حٗخمض جٟىح   ؾىضاث اإلال٨ُت إلزباثَو

٤ ٧اَل اإلاىاًَ ويُإ 1967 حؼء مجها م٣ٟىص لضي اإلاالُت مً الٗام 1957ٖلى لىاثذ جىػَ٘ مً الٗام   مما ًَغ

 الؾخسضاماث ألاعاض ي اإلاخٗضصة،  والحاحت ماؾت بلى 
ً
 صعاؾت لخ٩ىن م٣ضمت بٖضاصالح٣ى١ واإلال٨ُاث وطل٪ هٓغا

ت  لخُىع  ت وجىؾٗت لحضوص البلضًت وجسمحن اإلاخب٣ي مً ألامال٥ إلاا لهظا اإلاكغوٕ  مً ؤَمُت وخٍُى إلاكغوٕ حؿٍى

لي. ؤي مجخم٘ ؤوؿاوي ملجغي الهُئت اإلادلُت يغوعة ملحت لىحىصٌ ٖو .  َظٍ الضعاؾت  ٖو

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 •2014    

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 .2014الغب٘ ألازحر  مً ٖام • 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

اإلاكغوٕ يهضٝ بلى ٢ُاؽ مضي بم٩اهُت البضء بةٖضاص • 

ت زاعج خضوص البلضًت  .مكغوٕ للدؿٍى

 م٧اٞت ؾ٩ان وؤخُاء بلضة جٟىح والبالٜ ٖضصٍ• 

. وؿمت (13000)

غ آلُاث الخىُٓم والخسُُِ الٗمغاوي •  جٍُى

. في بلضة جٟىح

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ اإلاكاَع

: اإلاكغوٕ

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   .جىؾٗت لحضوص البلضًت •  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

  

  

 .  صوالع ل٩ل صوهم 100. جدًحر الخهامُم واإلاسُُاث الالػمت• 

 . نُاٚت ؤَضاٝ وبىىص مغحُٗت واخخُاحاث• 

  . الضعاؾتَغح ُٖاءاث جىُٟظ•  

ت ؤعاض ي بلضة جٟىح صازل وزاعج خضوص البلضًت•     .ٖمل صعاؾت إلاكغوٕ حؿٍى

   $20.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

ت•     .٢ؿم الهىضؾت والخسُُِ ، مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى الكغ٦ت الاؾدكاٍع

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

حهاث ؤزغي  : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

٘. بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها  .وػاعة الح٨م اإلادلي ووػاعة اإلاالُت•   اإلاكاَع

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاث 
ً
غة حؼثُا    مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ   

: بًجابُت

 

ت وجسمحن ألاعاض ي في البلضة•   ًخٗاعى اإلاكغوٕ م٘ مهلحت ٞئت مً اإلاىاَىحن اإلاؿخُٟضًً مً الحالت : ؾلبُت.   ه٣ُت اهُال١ إلاكغوٕ حؿٍى

.  بضوعٍ ٢ض ًثحر بٌٗ ؤلاق٩الُاث َظاال٣اثمت و

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

 الخٛلب ٖلحها  بحغاءاثاإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ضاص الضعاؾت ٖلى ألاعض ي اإلاؿتهضٞتؤ الٗمل ٖلى .  بٌٗ اإلا٣ُٗاث مً ؤصحاب ألاعاض ي والظًً ٢ض ًخإزغون ؾلبا مً اإلاكغوٕ  .زظ اإلاىا٣ٞاث الالػمت إٖل
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 كطاع الخعلُم: مجاو العمل الخىمىي  9:     سكم اإلاششوعجفىح أطفاو    مششوع جدعين البِئت اإلاذسظُت إلاذاسط وسٍاض :اظم اإلاششوع

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

اصة في ٖضص الؿ٩ان،   و٦ظل٪ ؾاخاث .واعجٟإ بٖضاص الُلبت حٗاوي جٟىح مً ه٣و خاص في ٖضص الٛٝغ الهُٟت وا٦خٓاْها بؿبب الٍؼ

مهُإة للى٢اًت مً خغ الكمـ في ٞهل هي ٚحر  مً خُث ي٤ُ اإلاؿاخت و؛ة اإلاُلىبتياإلاضاعؽ ال جخمخ٘ باإلاىانٟاث الٟىُت والبيئ

ا بلى مٓالث وؤشجاع  غ مسخبري ٖلىم وباله٠ُ واإلاُغ في ٞهل الكخاء ٞىلحٔ اٞخ٣اَع زانت مضعؾت الىىع الجضًضة و٦ظل٪ ٖضم جٞى

 العجٟإ ؤٖضاص الُلبت وطل٪ ي ٦ما ؤن اإلاكاعب ال جلب.وخاؾىب إلاضعؾتي قهضاء جٟىح والخيؿاء
ً
 الٛغى اإلاُلىب بؿب ٖضم ٦ٟاًتها هٓغا

  .في مٗٓم مضاعؽ البلضة

ت مً الٗام  و٦ظل٪  ٟا٫ في حمُٗت جٟىح الخحًر اى ألَا اصة الؿ٩اهُت وجىؾٗت خضوص البلضة وجىٟغص 1975جُىعث ٨ٞغة ٍع   وم٘ الٍؼ

ت ج٣ضم زضماتها لهظٍ الٟئت، ٝ اى لخُٛي مىا٤َ الخجمٗاث الؿ٩اهُت  هدُجت ؤلالحاح ٢ض حمُٗت جٟىح ٦ماؾؿت زحًر جم جىؾٗت الٍغ

حر مى حر بام لى٣ل ااإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى جٞى دت لٟلظاث ؤ٦باصَم، ٧اهذ الحاحت بلى الٗمل ٖلى جٞى نالث آمىت ومٍغ

ُه لألًخام مً زال٫ جىُٓم بالُالب مً و ت وج٣ضًم زضماث التٞر اى، و٦ظل٪ اإلاؿاَمت في جظلُل وحؿهُل مهام الجمُٗت ؤلاصاٍع لى الٍغ

ت حهُت ، في خحن ال جمخل٪ الجمُٗت آًت وؾُلت ه٣ل بصاٍع جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة  و .ؾىي بام ٢ضًم ال ًلبي الاخخُاج الغخالث التٞر

غ البِئت اإلاضعؾُت وماؾؿت الجمُٗت لخلبُت الاخخُاج مً زال٫  حر وبىاء ٢ضعاث اإلاضاعؽ في جٍُى  مسخبراث عبىاء مٓالث وجىفي)ملحت لخٞى

لىم ت (لُلبت٫ وػعاٖت ؤشجاع وػٍاصة مكاعب ،خاؾىب ٖو حر بام لهالح حمُٗت جٟىح الخحًر .  ألن الُٟل ٖىىان اَخمامىا؛(، وجٞى

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء  الخاٍع

بالخىُٟظ 

 •2012    

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 •2013 -2014  

 

ت التي ٌٗمل الٟئاث اإلاؿتهضٞت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

ٖلى جد٣ُ٣ها 

جدؿحن وي٘ اإلاغا٤ٞ الخٗلُمُت في بلضة جٟىح مً  مٓالث وؾاخت مصجغة ج٣ي •  

الُالب مً خغاعة الكمـ ومُغ الكخاء ،مكاعب ج٨ٟي الٛغى اإلاُلىب وحؿض 

. اخخُاحاث  الُلبت

حر •  ت والخُىع في مجاالث الخىانل والخجغبت جٞى لىم ٣ًضمان اإلاٗٞغ مسخبري خاؾىب ٖو

 .الٗملُت

اىيجىٝ• اى مً والى الٍغ ٟا٫ الٍغ دت أَل . ع مىنالث آمىت ومٍغ

البلضة مضاعؽ ؤَٟا٫ •  

 اإلاؿتهضٞت
ً
 وبهازا

ً
 2921  ط٧ىعا

البت ، مً بُجهم َالب َو

اى  وبهىعة ؤؾاؾُت َالب الٍغ

والبالٜ . في الجمُٗت وألاًخام

 .300ٖضصَم 

جدؿحن البِئت الخٗلُمُت 

في مضاعؽ وعٍاى ؤَٟا٫ 

بلضة جٟىح لخالءم 

 .اخخُاحاث الُالب

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

 10.000 .(الىىع الجضًضة ، جٟىح ألاؾاؾُت للبىاث )بىاء مٓالث لؿاخاث اإلاضاعؽ • 

غ اإلاكاعب في اإلاضاعؽ •   3000 .جٍُى

حر مسخبر ي ٖلىم إلاضعؾت قهضاء جٟىح والخيؿاء•   6000 .جٞى

حر مسخبر ي خاؾىب إلاضعؾت قهضاء جٟىح والخيؿاء•   20.000 .جٞى

اى ؤَٟا٫ حمُٗت جٟىح24قغاء بام ه٣ل ع٧اب ؾٗت •    43.000 . عا٦ب لٍغ

  82.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث أخشي :       (بلذًت جفىح ) الهُئت اإلادلُت

غ  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ  ٖلى م٣اولحن و•  ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت .٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

  . والخ٣ُُم

ت•    حمُٗت جٟىح الخحًر

. وػاعة التربُت والخٗلُم 

ل اإلالترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي الهُئت اإلادلُت    

. وػاعة التربُت والخٗلُم •  . مً البلضًت% 15بمؿاَمت   اإلاىاػهت ؤلاهماثُت ٢ؿم ألابيُت اإلاضعؾُت.بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها 

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس 

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاث 
ً
غة حؼثُا    مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ   

ٟا٫•   : بًجابُت  .جدؿحن البِئت الخٗلُمُت للمضاعؽ وعٍاى ألَا

ُت الخٗلُم في اإلاضاعؽ  .جدؿحن هٖى

ال ًىحض : ؾلبُت

 الخٛلب ٖلحها    بحغاءاث ال ًىحضاإلا٣ُٗاث   / اإلاساَغ
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: سكم اإلاششوع  اظطاط واللطشاوهُت حي  في مىطمجين    ئوشاز مذسظخين همىرحُخين أظاس ي:اظم اإلاششوع

10 

كطاع  :مجاو العمل الخىمىي 

 لخعلُما

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

  مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ البيُت الخدخُت لىا٢٘ اإلاضاعؽ في بلضة جٟىح هجض  ؤنها  حٗاوي مً ه٣و خاص في ٖضص 

اصة في ٖضص الؿ٩ان، ومً ّّاالٛٝغ الهُٟت وا٦ذ حل مىاحهت َظٍ اإلاك٩لت  ٢امذ البلضًت ؤَا بؿبب الٍؼ

حل بوكاء مضعؾخحن  ألاولى في مى٣ُت اؾُاؽ والثاهُت في مى٣ُت ال٣ُغواهُت ، ؤألاعاض ي مً  بكغاء ٖضص مً

غ زضماث البلضًت   ت التي حٗنى بخٍُى ت والحٍُى ٘ الًغوٍع غ وألن طل٪ مً اإلاكاَع التي ج٣ضم زضماتها لخٍُى

البت  ب َظٍ اإلاضاعؽ ؤ٦ثر مً ؤل٠ َالب َو حر الٛٝغ الضعاؾُت، ومً اإلاخى٢٘ ؤن حؿخٖى ت، وجٞى الٗملُت التربٍى

 ٘ ظا ًاصي بلى ٞع وحؿاٖض بك٩ل ٦بحر في الحض مً ه٣و الٛٝغ الهُٟت في البلضة، وألابيُت اإلاؿخإحغة، َو

مً َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه .مؿخىي الخٗلُم في جٟىح 

ً ٖلى ؤؾـ مخِىت ٖماصَا ؤلاوؿان الٟلؿُُني اإلاؼوص  حر م٩ان مىاؾب لخلبُت الاخخُاج  ولبىاء الَى ٖلى جٞى

حر البيُت الخدخُت و.  بؿالح الٗلم حر   (عىؤ)٧اهذ الحاحت بلى الٗمل ٖلى جٞى جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة جٞى

ىام   . ألن الُالب ٖىىان اَخمامىا (  2014-2011)مضعؾخحن ؤؾاؾِخحن زال٫ ألٖا

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 •2012    

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 (ؾيخان) 2013- 2012• 

ت التي ٌٗمل ٖلى الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

جد٣ُ٣ها 

 . في مى٣ُت ال٣ُغواهُتيبوكاء مضعؾت همىطحُت في مى٣ُت اؾُاؽ  وؤزغ• 

وألابيُت اإلاؿخإحغة . الحض مً ه٣و الٛٝغ الهُٟت في البلضة • 

الخُُٛت الجٛغاُٞت باإلاضاعؽ إلاىاحهت التزاًض اإلاُغص في ٖضص الُالب، • 

. والخىؾ٘ الٗمغاوي، وج٣لُل اإلاؿاٞت بحن اإلاؿ٨ً واإلاضعؾت 

م ما •   ٟا٫ التي جتراوح ؤٖماَع ألَا

ؾىت في بلضة جٟىح 15-6بحن 

مؿخىي ن٠ ؤو٫ وختى اله٠ )

  (الٗاقغ
ً
 وبهازا

ً
 (2921 ).ط٧ىعا

جدؿحن البِئت الخٗلُمُت في 

مضاعؽ وعٍاى ؤَٟا٫ بلضة 

 .جٟىح لخالثم اخخُاحاث الُالب

ت   (مشكباث)وصف مخخصش ليشاطاث  ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا اإلاششوعاإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش : اإلاشاَس

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

 (10مكغوٕ ع٢م ) لبىاء اإلاضعؾخحن ؤعاض يقغاء  500جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

ت صعاؾُت18 بىا٢٘ بىاء مضعؾت ؤؾاؾُت في مى٣ُت اؾُاؽ•     ٚٞغ

ت18  بىا٢٘ لىػة- بىاء مضعؾت ؤؾاؾُت في مى٣ُت ال٣ُغاوهُت  •     ٚٞغ

700.000 

700.000 

 $1.400.500اإلاجمٕى  

 : حهت الخىفُز اإلالترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح )الهُئت اإلادلُت 

غ   والهىضؾت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت •    .وػاعة التربُت والخٗلُم•    والخ٣ُُم٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

ل اإلالترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي  . (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

٘ . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها   اإلاكاَع

%  25 بيؿبتبلضًت مؿاَمت ا٫

وػاعة التربُت والخٗلُم   

مخىٞغة ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

 :الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس 

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث / صعاؾاث ٚحر مخىٞغة   

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   

٘ مؿخىي : بًجابُت ُت ٞع .  الخٗلُم في جٟىحوهٖى

جحن واإلاخُٗلحن ًٖ الٗمل•  .   بًجاص ٞغم ٖمل للخٍغ

  ال ًىحض : ؾلبُت

   اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع/ اإلاخاطش

اإلا٣ُٗاث ال ًىحض / اإلاساَغ
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 كطاع الخعلُم  :مجاو العمل الخىمىي  11  :سكم اإلاششوعجىفير أساٍض لبىاز مذاسط   :اظم اإلاششوع

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

غ ؤعاٍى خ٩ىمُت ؤو ؤمال٥ ٖامت مسههت ل٣ُإ الخضماث ًم٨ً الغحٕى  لحها لخلبُت ببلضة جٟىح ٖاهذ وال جؼا٫، مً ٖضم جٞى

لٗضم وحىص مسُِ ٨َُلي خضًث ًسهو حؼء مً َظٍ ألامال٥ لهالح جل٪ ال٣ُاٖاث للمؿاَمت في خل شح ألاعاض ي، والاخخُاحاث 

 للخىؾ٘ الٗمغاوي وػٍاصة ٖضص الؿ٩ان وزانت َلبت اإلاضاعؽ وا٦خٓاْها في الى٢ذ الظي جمذ ُٞه جىؾٗت 
ً
والحاحت ماؾت الُىم هٓغا

ظٍ ٦2م (6.5)ؤي بخىؾٗت جخٗضي  (2 ٦م7.5)خضوص البلضًت لدكمل مىا٤َ حضًضة بمؿاخت خضوص البلضًت   ًٖ اإلاسُِ ال٣ضًم ، َو

ا الاٞتراض ي،    لىحىص مضعؾخحن مؿخإحغجحن ومضعؾت اهخهى ٖمَغ
ً
الخىؾٗت بداحت لٗملُت جىػَ٘ في ٖملُت بىاء اإلاضاعؽ،  و٦ظل٪  هٓغا

لي حر البيُت الخدخُت لبىاء مضاعؽ حضًضة في البلضة، ٖو  ؤعاٍى حضًضة مملى٦ت للبلضًت في مى٣ُت ع جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة جىفيٌولخٞى

. اإلاىا٤َ إلاضاعؽ ؤؾاؾُت َظٍ اؾُاؽ وال٣ُغاوهُت واص لىػة و ٦غوم الٛغابت لحاحت 

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء  الخاٍع

بالخىُٟظ 

 •2012    

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

  ؤقهغ5

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

حر ؤعاٍى إلوكاء مضاعؽ في مى٣ُت اؾُاؽ  جٞى

 .وال٣ُغواهُت واص لىػة و٦غوم الٛغبت

ٖضص الُلبت في اإلاغاخل 

 م٘ 2921ألاؾاؾُت والبالٜ 

ٟا٫ اى ألَا  .َلبت ٍع

جدؿحن البِئت الخٗلُمُت في مضاعؽ وعٍاى ؤَٟا٫ بلضة جٟىح 

 .لخالثم اخخُاحاث الُالب

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

 مى٣ُت اؾُاؽ 2011 صوهم في الٗام 3قغاء 

مى٣ُت ال٣ُغاوهُت واص لىػة 2012 صوهم في الٗام 4.5قغاء 

 مى٣ُت ٦غوم الٛغابت 2013 صوهم في الٗام 3قغاء 

110.000 

200.000 

110.000 

 

 

 $ 420.000  اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

اث ، ؤلاقغاٝ اإلاباقغ واإلاخابٗت والخ٣ي•     ت واإلاالُت ، اإلاكتًر  . م ي٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

اإلاىاػهت ؤلاهماثُت  . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها

 % 50بلضًت بيؿبت ة ا٫مؿاَم

  وػاعة اإلاالُت  •

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

  ت   ٚحر مُلىبت  بىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٝ     مخىٞغةمىاعص بكٍغ

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

َم٘ بٌٗ ؤصحاب ألاعض ي  اإلادضصة :  ؾلبُت     .جدؿحن الخٗلُم في بلضة جٟىح: بًجابُت

لب مبالٜ مغجٟٗت حضا   َو

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ل ال٩افي للمكغوٕ•   ت وصًمىمت اإلاكغوٕ • . ه٣و الخمٍى ل الالػم لىجاح واؾخمغاٍع حر الخمٍى . الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَلُت بخٞى



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   58صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

كطاع الصحت  :مجاو العمل الخىمىي  12 :سكم اإلاششوع.       مششوع جدعين الخذماث الصحُت ألاظاظُت واإلاعاهذة:اظم اإلاششوع

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ن  ٌٗخمضون ٖلى اإلااؾؿاث يمً زال٫ صعاؾت الىا٢٘ الهخي لبلضة جٟىح  هالخٔ ؤن اإلاىاًَ   

اًت الصحُت ألاولُت البؿُُت واإلاغا٦ؼ الصحُت اإلاخىاحضة في  الح٩ىمُت الصحُت صازل البلضة للٖغ

ت واإلاخسههت ؤًًا اًت الصحُت الثاهٍى  وفي عام هللا ،مضًىت الخلُل  لخل٣ي الٗالج ُٞما ًسو الٖغ

للٗالج في اإلاؿدكُٟاث، وال ًىحض في البلضة ؾىي ُٖاصة خ٩ىمُت واخضة جهى٠ خؿب جهيُٟاث 

ؼوٍع  َبِب ٖام زالر اوػاعة الصحت الٟلؿُُيُت، ٦مؿخىي زاٍن وحٗمل ٞحها ممغيت بضوام ٧امل ٍو

ُا ٣ِٞ، ؤًام  ، وؤ٢غب ، (ألاخض وألاعبٗاء، الخمِـ)مغاث ؤؾبٖى وممغيت مخىاحضة ٖلى مضاع ألاؾبٕى

 ٦م ًٖ 7مؿدكٟى ًم٨ً الىنى٫ بلُه في الحاالث الُاعثت مؿدكٟى الخلُل الح٩ىمي، والظي  ًبٗض 

غ ؾُاعة بؾٗاٝ وؤ٢غب ؾُاعة ًم٨ً الىنى٫ بلحها ؾُاعة الهال٫ ألاخمغ في مضًىت  البلضة، وال جخٞى

٦ما ج٣خهغ الخضماث الصحُت اإلا٣ضمت ٖلى .  ٦م ًٖ مىخه٠ البلضة5الخلُل والتي  جبٗض ما ٣ًاعب 

اًت الصحُت ألاولُت البؿُُت والتي ج٣ضم ٣ِٞ للمىاَىحن اإلاكمىلحن يمً الخإمحن الهخي  الٖغ

الج ألامغاى الٗامت مً ٢بل الُبِب الٗام، وال ًىحض ؤي  حر الخُُٗماث، ٖو الح٩ىمي ٣ِٞ، وجٞى

َبِب جسهص ي في الُٗاصة، ؤو مسخبر َبي، ؤو نُضلُت خ٩ىمُت، حُٛي الاخخُاحاث الصحُت  في 

٣ض الىضواث،البلضة ُت ٖو ُت والخث٠ُ٣ وجباص٫ الخبراث ، و٢لت خمالث الخٖى جغي .  و٢لت بغامج الخٖى

. الهُئت اإلادلُت ؤن الحاحت بلى الٗمل ٖلى َظا اإلاكغوٕ يغوعة ملحت، ألن اإلاىاًَ ٖىىان اَخمامىا

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 2011مً الٗام   (9)قهغ •  

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

(. 2011الغب٘ ألازحر مً الٗام  )• 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

ت للمىاَىحن بإؾٗاع مىاؾبت •   . مسخبر َبي ٣ًضم الخضماث اإلاسبًر

اًت َبُت جسههُت للمىاَىحن ٖلى مضاع ؾاٖاث الٗمل •  غ ٖع  )جٞى
ً
ًىمُا

مً الؿاٖت الثامىت لجهاًت الضوام  وب٩اٞت الخسههاث ٖامت مً زال٫ 

 .جىاحض ؤَباء مخسههحن في الُٗاصة الح٩ىمُت

اصة الىعي لضي اإلاىاَىحن •  . ٍػ

 بلضة جٟىح والبالٜ ومىاًَ•  

 وؿمت  13000ٖضصَم 

غ هٕى•  اًت الصحُت ًتجٍُى  وحُُٛت الٖغ

 . ألاولُت واإلاخسههت إلاىاَني بلضة جٟىح

 

ت   (مشكباث)وصف مخخصش ليشاطاث  ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا اإلاششوعاإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش : اإلاشاَس

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

.ججهحز مسخبر ُٖاصة جٟىح الح٩ىمُت•    30.000 

ىُت والضولُت لخىُٓم ُٖاصاث مخى٣لت •   الخيؿ٤ُ م٘ اإلااؾؿاث الصحُت الَى

اًت الحىامل وإلاغض ى ألامغاى اإلاؼمىت وعٖاًت مخسههت . لٖغ  

جُٕى 

اصة ؾاٖاث الٗمل لألَباء ب٩اٞت الخسههاث •   الًِٛ ٖلى وػاعة الصحت لٍؼ

اًت صحُت ؤولُت ومخسههت ٖلى مضاع  باء لخإمحن ٖع ً وػٍاصة ٖضص ألَا ٍغ اإلاخٞى

.  ألاؾبٕى  

جُٕى 

ُت وجث٠ُ٣ نخي•    3.000 .٣ٖض هضواث ووعف جٖى

    33.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت 

غ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت •    ت وػاعة الصحت و   .والخ٣ُُم٢ؿم الخسُُِ والخٍُى حمُٗت جٟىح الخحًر

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : الهُئت اإلادلُت

٘. بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها ىُت الٟلؿُُيُت  وبالخٗاون ال٩امل م٘ %  10 بمؿاَمت  اإلاكاَع اإلااهدحن للؿلُت الَى

 مخىٞغة ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ    . وػاعة الصحت 

: الاخخُاحاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلاصادس 

  ت   ٚحر مُلىبت  بىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٝ     مخىٞغةمىاعص بكٍغ

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

ٟا٫: بًجابُت  ال ًىحض  : ؾلبُت .جدؿً في صحت اإلاىاَىحن وال ؾُما طوي ألامغاى اإلاؼمىت والحىامل وألَا

اإلاعُلاث التي جىاحه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها   ال ًىحضاإلا٣ُٗاث / اإلاساَغ
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مً أساض ي جفىح الضساعُت دوهم  300     اظخصالح :اظم اإلاششوع

 واظخغاللها

 كطاع الضساعت  :مجاو العمل الخىمىي  13:   سكم اإلاششوع

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

غ الدصخُص ي وزانت اإلاجا٫ الؼعاعي    ي٠ٗ البيُت الؼعاُٖت وبهخاحُت جبحنمً زال٫ الخ٣ٍغ

لظا .   ومدضوصًت الاَخمام بال٣ُإ الؼعاعي ٣٦ُإ ا٢خهاصي لخدؿحن ألامً الٛظاجي اإلاجزلي،ألاعاض ي

غة  خه ويغوعجه للمىاَىحن، ل٩ىن خا٫ ألاعاض ي الؼعاُٖت ٖو هبٗذ ال٨ٟغة وؤَمُت اإلاكغوٕ وخٍُى

حر نالحت للؼعاٖت  ٟي، وبونٗبت ٚو زانت ؤن الؼعاٖت هي الٗماص الا٢خهاصي الغثِـ للمجخم٘ الٍغ

في ْل الحهاع الا٢خهاصي، وبىاء حضاع الٟهل الٗىهغي، واعجٟإ مٗض٫ البُالت، ومهاصعة 

هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء . ألاعاض ي لٛغى الاؾدُُان، ٧اهذ الحاحت ملحت إلاثل َظا اإلاكغوٕ

. اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى يغوعة ؤلاؾغإ في جىُٟظٍ 

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 •2012    

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث )2014 – 2012• 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

. مً ؤعاض ي جٟىح الؼعاُٖت واؾخٛاللهاصوهم  300اؾخهالح •    

خماًت ألاعاض ي الؼعاُٖت مً اإلاهاصعة، والحض مً البُالت، • 

. وجدؿحن ألامً الٛظاجي للمىاَىحن   

ؤصحاب ألاعاض ي الؼعاُٖت • 

. اإلاؿتهضٞت

.  ًٖ الٗملون الٗاَل• 

غة • اؾخهالح وجدؿحن بهخاحُت ألاعاض ي الجبلُت والٖى

ؼ • حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء وحٍٗؼ صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

. نمىصَم 

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

 .ق٤ َغ١ ػعاُٖت •    1000ججهحز ُٖاءاث باإلاىانٟاث والاخخُاحاث الالػمت   • 

 300.000صوهم واؾخٛاللها  (300)اؾخهالح •  

  $ 301.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت

اث•  ت واإلاالُت ، اإلاكتًر ت ٖلى اؾخهالح ألاعاض ي.  والخ٣ُُممً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ واإلاخابٗت ، الهىضؾت ٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع  .الجهت اإلاكٞغ

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

٘ . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلاكاَع

حن وبلضًت بيـ % 25ة بمؿاَماث مؼاٖع

ىُت الٟلؿُُيُت    .وػاعاث الؿلُت الَى

ازت الؼعاُٖت ، اجداص اإلااؾؿاث ألاَلُت والضولُت مثل  ؤلٚا

ج، . لجان الٗمل الؼعاعي مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ    .UNDPماؾؿت ؤٍع

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاث 
ً
غة حؼثُا  .  مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

حن: بًجابُت ال ًىحض  . :  ؾلبُت .جدؿحن ألامً الٛظاجي والىي٘ اإلاِٗش ي الا٢خهاصي ألؾغ اإلاؼاٖع

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ما٫ اإلاهاخبت لٗملُت الاؾخهالح . مٗاعيت اإلاىاَىحن لبٌٗ ألٖا

. ةمٗاعيت الاخخال٫ في بٌٗ اإلاىا٤َ زانت حمغوع

حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت للخٛلب ٖلى  • 

. بٌٗ الٗىاث٤ الٟىُت

حر  •  ُت للمىاَىحن ًٖ ؤَمُت الؼعاٖت لًمان مؿخ٣بل ؤًٞل لبلضة جٟىح وجٞى ٖمل جٖى

 .زضماث البيُت الخدخُت ل٣ُإ الؼعاٖت
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كطاع الضساعت :  مجاو العمل الخىمىي      14:  سكم اإلاششوعصساعُت    شم وجأهُل طشق :اظم اإلاششوع

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ٟي اإلاهمل ،و ن ي٠ٗ البيُت الؼعاُٖت وبهخاحُت يزانت مجا٫ الُغ١ الؼعاُٖت جببمً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الٍغ

لظا هبٗذ ال٨ٟغة وؤَمُت .  ألاعاض ي ومدضوصًت الاَخمام بال٣ُإ الؼعاعي ٣٦ُإ ا٢خهاصي لخدؿحن ألامً الٛظاجي اإلاجزلي

حر ماَلت، زانت وؤن الؼعاٖت هي  غة ونٗبت ٚو خه ويغوعجه للمىاَىحن، ل٩ىن خا٫ الُغ١ الؼعاُٖت ٖو اإلاكغوٕ وخٍُى

ٟي، في ْل الحهاع الا٢خهاصي، وبىاء حضاع الٟهل الٗىهغي، واعجٟإ مٗض٫  الٗماص الا٢خهاصي الغثِـ للمجخم٘ الٍغ

هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء . البُالت، ومهاصعة ألاعاض ي لٛغى الاؾدُُان، ٧اهذ الحاحت ملحت إلاثل َظا اإلاكغوٕ

. ٦م َى٫ َغ١ ػعاُٖت، وطل٪ خؿب اإلاسُِ اله٨ُلي (15)اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى يغوعة ؤلاؾغإ في  ق٤ 

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 •2012    

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث ) 2014 – 2012• 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

حن ٖلى اؾخهالح ؤعايحهم الؼعاُٖت•   حر َغ١ ػعاُٖت وحصجُ٘ اإلاؼاٖع . جٞى

 .حؿهُل خغ٦ت مغوع  وؾاثل الى٣ل اإلاسخلٟت ٖلى الُغ١ الؼعاُٖت•  

خماًت ألاعاض ي الؼعاُٖت مً اإلاهاصعة، والحض مً البُالت  • 

ؤصحاب ألاعاض ي الؼعاُٖت • 

. اإلاؿتهضٞت

. ًٖ الٗملون الٗاَل• 

ؼ •  حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء وحٍٗؼ صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

. نمىصَم 

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث      ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

 

  .مكغوٕ اؾخهالح ألاعاض ي الؼعاُٖت

٤ لىػة ؤبى قغاع زلت مؿٗىص بُى٫  •  45.000  ٦م  3ٍَغ

٤ الهٗبُت واص ق٣ا١ صوعا زلت مؿٗىص بُى٫  •  30.000  ٦م 2ٍَغ

٤ اإلاٗمىصًت الجالحل  الضًغ  بُى٫  •  30.000   ٦م2ٍَغ

٤ اؾُاؽ  الخمجاث الكغ٢ُت والٛغبُت بُى٫  •  30.000  ٦م 2ٍَغ

ت بُى٫  • ٤ ٖٞغ  45.000 ٦م 3ٍَغ

٤ ال٣ُغاوهُت  ابى قغاع  •  10.000 م 500ٍَغ

٤ زلت الُٗام ٦غوم الٛغابت   •  15.000 ٦م  1ٍَغ

٤ اإلا٣ُإ واص زًحر  قٗب اإلالح   •  25.000 ٦م  1.5ٍَغ

  230.000 $اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

اث•     ت واإلاالُت ، اإلاكتًر ازت الؼعاُٖت ، اجداص لجان الٗمل الؼعاعي•   .، الهىضؾت٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع ألاقٛا٫ .  وػاعة الؼعاٖت، وؤلٚا

 .بلضًت جٟىح م٘ قغ٦ت م٣اوالث.  UNDP.الٗامت 

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

٢ؿم الُغ١ .  بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها ؤلاهماثُت

حن وبلضًت   .% 25 بيؿبتمؿاَماث مؼاٖع

ازت الؼعاُٖت ، اجداص لجان الٗمل •   وػاعة الؼعاٖت، وؤلٚا

.  UNDPألاقٛا٫ الٗامت .  الؼعاعي

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثمخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

 .جدؿحن بهخاحُت ألاعاض ي•  : بًجابُت

ؼ •  حنحٍٗؼ ٘ الؼعاُٖت في مىا٤َ حضًضة٢ضعة اإلاؼاٖع  . ٖلى بوكاء  اإلاكاَع

.  ال ًىحض  :  ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

مماوٗت ؤصحاب اإلال٨ُاث •  

مً ق٤ و بٌٗ جىؾٗت 

. الُغ١ الؼعاُٖت

. حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب ألاعاض ي بإَمُت الُغ١ الؼعاُٖت • 

حر زضماث البيُت الخدخُت ل٣ُإ  •  ُت للمىاَىحن ًٖ ؤَمُت الُغ١  لًمان مؿخ٣بل ؤًٞل لبلضة جٟىح وجٞى ٖمل جٖى

. الُغ١ الؼعاُٖت
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كطاع : مجاو العمل الخىمىي 

الضساعت 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

التي حٗخمض ٖلى مجا٫ ؤلاهخاج الؼعاعي  والظي  جل٪ زانت ب ال٣ٟحرة  ووألاؾغمً زال٫ صعاؾت وا٢٘  ال٣ٟغاء واإلاهمكحن  

هه ٌٗاوي مً ي٠ٗ  في البيُت الؼعاُٖت وبهخاحُت ألاعاض ي ومدضوصًت الاَخمام بال٣ُإ الؼعاعي ٣٦ُإ ا٢خهاصي ؤن  يجب

خه ويغوعجه للمىاَىحن، زانت وؤن ل٪لظ . لألؾغلخدؿحن ألامً الٛظاجي اإلاجزلي   هبٗذ ال٨ٟغة وؤَمُت اإلاكغوٕ وخٍُى

ٟي، في ْل الحهاع الا٢خهاصي، وبىاء حضاع الٟهل الٗىهغي،  الؼعاٖت هي الٗماص الا٢خهاصي الغثِـ للمجخم٘ الٍغ

هدُجت ؤلالحاح . واعجٟإ مٗض٫ البُالت، ومهاصعة ألاعاض ي لٛغى الاؾدُُان، ٧اهذ الحاحت ملحت إلاثل َظا اإلاكغوٕ

حن وال٣ٟغاء ٖلى خض  ٘ بهخاحُت ل٣ُإ اإلاؼاٖع حر مكاَع اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى يغوعة ؤلاؾغإ في  جٞى

. ؾىاء 

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 •2012    

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

زالر  )2014 – 2012• 

 .(ؾىىاث

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

حن•  حر ٞغم للمكاع٦ت الا٢خهاصًت للمؼاٖع  .جٞى

جإَُل البيُت الخدخُت للمهاصع اإلااثُت وػٍاصة اإلاىاعص اإلااثُت 

. اإلاخاخت للؼعاٖت

. ؤصحاب ألاعاض ي الؼعاُٖت اإلاؿتهضٞت• 

. ن ًٖ الٗملوالٗاَل• 

حن•  . ألاؾغ ال٣ٟحرة واإلاهمكت ونٛاع اإلاؼاٖع

حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء •  صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

ؼ نمىصَم  . وحٍٗؼ

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا اإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ اإلاكاَع

: ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ تاالخ٩لٟت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)لخ٣ضًٍغ

حن الؿذ .  ججمُ٘ للمُاٍ ًًاؾخهالح ًىابُ٘ اإلاُاٍ وبىاء زؼان•   40.000للمٗمىصًت ٖو

 

 

 

حن وال٣ٟغاء لٗمل • حر ٢غوى لهٛاع اإلاؼاٖع ثت الم (مكاجل ػعاُٖت وبغ٦ؿاث جغبُت خُىاهُت)جٞى

. مؼإع 

30.000 

 120.000 ٧ىب (80-70) بؿٗت 30خٟغ ؤباع ػعاُٖت ٖضص •

 3000. ػعاٖت اإلاىا٤َ الجبلُت باألشجاع الحغحُت•

 193000اإلاجمىع  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح )الهُئت اإلادلُت

اث ، وخضة •     ت واإلاالُت ، اإلاكتًر  الؼعاعي مً زال٫ ؤلاعقاص٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

.  م يؤلاقغاٝ اإلاباقغ واإلاخابٗت والخ٣ي

ازت ماؾؿاث ؤَلُت ٢ض جمى٫ اإلاكغوٕ مثل  ،وػاعة الؼعاٖت•   ؤلٚا

الؼعاُٖت ، اجداص لجان الٗمل الؼعاعي، ؤلاقٛا٫ الٗامت، 

ج  . الهُضولىححن، ماؾؿت ؤٍع

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

٘ . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلاكاَع

حن وبلضًت بيؿبت   .%25مؿاَماث مؼاٖع

ىُت الٟلؿُُيُت . اإلااهدُـــــــــــــً للؿلُت الَى

ازت الؼعاُٖت، اجداص لجان الٗمل ماؾؿاث ؤَلُت مثل  ؤلٚا

ج  . الؼعاعي، ؤلاقٛا٫ الٗامت، الهُضولىححن، ماؾؿت ؤٍع مخىٞغة   ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

  ت    مخىٞغة       مىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثمخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

ؼ ال٣ضعة لضي ألاؾغ ال٣ٟحرة والم   • : بًجابُت غ ؤٖما٫ ػعاُٖت  حضًضة َمحٍٗؼ         .قت وػٍاصة ٢ضعتهم ٖلى ؤلاهخاج وجٍُى

حر      • ُضة آجٞى غ اإلاُاٍ بإؾٗاع َػ . باع ػعاُٖت و ٞغم ٖمل حُضة وجٞى

 

 :  ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

حن .  حك٨ُل لجىت مً البلضًت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت  • . ٖضم عيا بٌٗ ألاؾغ ًٖ آلُاث الاؾتهضاٝ لل٣ٟغاء ونٛاع اإلاؼاٖع

.   وازخُاع الٟئت اإلاؿخُٟضة بىاء ٖلى مٗاًحر ًخم ويٗها مً ٢بلهم 
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ب كىادس اإلاإظعاث ألاهلُت :اظم اإلاششوع : سكم اإلاششوع     مششوع جأهُل وجذٍس
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 :مجاو العمل الخىمىي 

اطت والشباب واإلاشأة، البىاز اإلاإظس ي  كطاع الثلافت والٍش

 .للمإظعاث اللاعذًت

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

 ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في بلضة جٟىح جبحن لىا ال٠ًٗ ال٨بحر بصاعة مً زال٫ صعاؾت وا٢٘     

إلااؾؿاث وزانت ٖلى مؿخىي  الدكبُ٪ والخيؿ٤ُ، والٗال٢اث ٫الظي حٗاوي مىه َظٍ ؤلاصاعاث 

اص ل، وال٣ُاصة والٍغ تةالٗامت، وحظب الخمٍى ٘ جىمٍى الخ ، ....، وبٖضاص م٣ترخاث وجىن٠ُ اإلاكاَع

ب ال٩ىاصع وؤلاصاعاث في اإلااؾؿاث ألاَلُت إلاا جمثله مً حغيوٞال بض مً صٖم  ع في يجإَُل وجضٍع

البلضة، ومً َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه 

حر  الضٖم  بي لهظٍ اإلااؾؿاثا٫لبرهامج ٫ٞمً َىا  جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة جٞى   .جضٍع

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 2012مً الٗام    (1)قهغ •  

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

. (زالر ؾىىاث ) 2012-2014• 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

ب وجم٨حن •     خاة ل٣ُاصة جضٍع  ٞو
ً
زمؿحن قابا

وبصاعة اإلااؾؿاث وجىمُت ال٣ضعاث  زال٫ 

ىام   . 2014- 2011ألٖا

قباب وقاباث البلضة مً بُجهم ٧ىاصع  •

 .اإلااؾؿاث ألاَلُت وال٣اٖضًت في البلضة 
ت وث ت والخىُٓمُت للماؾؿاث خؿحن الجاٍَؼ ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

ايت . ألاَلُت ال٣اٖضًت  التي  حٗنى بالث٣اٞت والٍغ

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

تاالخ٩لٟت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)لخ٣ضًٍغ

بُت في مىاطُع مثل اللُادة، الدشبُك،  زمـ صوعاث جضٍع

ت، الخ ع الخىمٍى  .ئداسة وجصمُم اإلاشاَس

25.000  

 5.000. ؤصواث ومٗضاث لىحؿدُت

 30.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت 

غ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت •  حمُٗت الخٗلُم الٗالي •    .والخ٣ُُم٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح )الهُئت اإلادلُت 

٘ . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلاكاَع

 %  15 بمؿاَمت 

 .ماؾؿاث ؤَلُت وماهدحن

  مخىٞغة ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر الػمت  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿاث ألاَلُت وزضماتها اإلا٣ضمت : بًجابُت

ايت  .للكباب واإلاغؤة في ٢ُاعي الث٣اٞت والٍغ

 ال ًىحض  : ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج اإلا٣ترخت هدُجت لٗضم جىٞغ •

. ؤلام٩اهُاث لضي اإلااؾؿاث ألاَلُت في البلضة لخىُٟظٍ مىٟغصة

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

  .مخابٗت ٖملُت الخىُٟظ مً ٢بل البلضًت واإلامى٫ •
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ش و  :اظم اإلاششوع كطاع الثلافت :   مجاو العمل الخىمىي  17:سكم اإلاششوع  ججهيز  مكخبت عامت مخعذدة ؤلاغشاضجطٍى

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

 وجىمُت اإلاىاَب ،مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلااؾؿاث الث٣اُٞت وخغمان الُٟل الٟلؿُُني والكاب مً آٞا١ الخُىع 

ت الالمىهجُت التي ًخمخ٘ بها ؾاثغ ؤَٟا٫ الٗالم جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح . وال٣ضعاث في اإلاجاالث التربٍى

حر م٩ان مىاؾب لخلبُت الاخخُاج  ول٩ي  ٌؿخُُ٘ اإلاؿخُٟضون ،اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى جٞى

حر البيُت الخدخُتال بض مً وماؾؿاث اإلاجخم٘ ألاَلُت الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ ٧ان  م٨خبت )  مً الٗمل ٖلى جٞى

غ اإلاىاَب ، وجىححههم لالؾخٟاصة و لخدخًً الجمُ٘ مً ؤحل الدصجُ٘ ٖلى اإلاُالٗت و ،(ٖامت جىمُت ال٣ضعاث وجٍُى

ٟا٫ والكباب َم ٖىىان الحًاعة  ؛ ألن ألَا
ً
ا مً ؤو٢اث الٟغاٙ  بما ًخالءم م٘ جُىع الٗهغ وج٣ضمه خًاٍع

وبىاًء ٖلى . والخُىع، ٞيؿعى َىا ألن  ج٩ىن ؤو٢اتهم مٟٗمت بالؿٗاصة والؿلم والالٖى٠ واللٗب والخٗلم والىماء

غة لضي البلضًت ٞإن ؤٖضاص الُلبت في جؼاًض، ٞمً َىا جم وي٘ صعاؾت وعؾم زُِ مؼوصة  ؤلاخهاثُاث اإلاخٞى

 ًٖ الخل٣حن التربىي في اإلاضاعؽ
ً
غ وجىمُت اإلاىاَب بإؾلىب خضًث بُٗضا . باألوكُت تهضٝ بلى جٍُى

حر البيُت الخدخُت ل٣ُإ الث٣اٞت والكباب  مً زال٫  ولالؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ  جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة جٞى

غاى ) . ألن الكاب والُٟل واإلاغؤة واإلاىاًَ ٖىىان اَخمامىا (م٨خبت ٖامت مخٗضصة ألٚا

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

    2012(   4)قهغ • 

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 (ٖام) 2013(  4)قهغ  - 2012• 

 

ت التي ٌٗمل ٖلى الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

جد٣ُ٣ها 

ت اإلاغ٦ؼ الث٣افي  جدؿحن حاٍَؼ

في ج٣ضًم زضماتها مً زال٫ 

الب  اإلا٨خبت الٗامت لألَٟا٫ َو

 .الجامٗاث

 ، مً بُجهم وبهىعة ؤؾاؾُت َالب اإلاضاعؽ•  
ً
 وبهازا

ً
 والبالٜ ؤَٟا٫ البلضة ط٧ىعا

 .3828ٖضصَم 

 . (328)والبالٜ ٖضصَم .َالب الجامٗاث ط٧ىعا  وبهازا •  

م ما بحن •   ٟا٫ التي جتراوح ؤٖماَع مؿخىي ن٠ )ؾىت في بلضة جٟىح 15-6ألَا

م  (ؤو٫ وختى اله٠ الٗاقغ حَر اتهم مً مخٟى٢حن ٚو  ب٩اٞت مؿخٍى
ً
 وبهازا

ً
ط٧ىعا

. وؤًخام وؤبىاء ؤؾغي وؤبىاء قهضاء وطوي اخخُاحاث زانت

ت وث ت خؿحن الجاٍَؼ ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت  

ايت . التي  حٗنى بالث٣اٞت والٍغ

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل اإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ اإلاكاَع

مخُلبا ؾاب٣ا لهظا 

: اإلاكغوٕ

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

بٖاصة جُٟٗل م٨خبت  500 ػجدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت• 

. اإلاغ٦ؼ الث٣افي  ت •   ٠ بصاٍع اؾُه لىاػم ، م٨خبتؤمحن، (م٣ُٕى)مضًغ مغ٦ؼ، اجهاالث،  مضعب :مهاٍع  25.000 .، نُاهت، ٚحر طل٪و٢َغ

حر •    50.000 .ال٨خب والىؾاثل الخٗلُمُت وألاحهؼة جٞى

 95.000$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت

غ  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ •     ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

 .  والخ٣ُُمإلاكغوٕ واإلاخابٗت ا

 .مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن باإلقغاٝ ٖلى قغ٦ت مخسههت للخىعٍضاث •  

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي . (مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن  )الهُئت اإلادلُت 

٘ بمؿاَمت .بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها  .  اإلااهدحن  •%  20مدلُت اإلاكاَع

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

         ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر الػمت  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

م، وبغامجهم، ووكاَاتهم  • : بًجابُت عئٍت واضحت وقاملت خى٫ الكباب والُالج٘ والُاث الٗمل مٗهم وؤصواَع

٘ مؿخىي الىعي في اإلاجخم٘ الٟلؿُُني، وب٦ؿاب الٟئاث اإلاؿتهضٞت الخبراث واإلاهاعاث اإلاىاؾب •  ٞع

............. : ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ل ال٩افي للمكغوٕ   ه٣و الخمٍى

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

ت وصًمىمت اإلاكغوٕ بمؿاَمت اإلاجخم٘ اإلادلي  ل الالػم لىجاح واؾخمغاٍع حر الخمٍى . الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَلُت بخٞى
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اطت : مجاو العمل الخىمىي  18 :سكم اإلاششوع    جأهُل ملعب بلذي جفىح :اظم اإلاششوع  كطاع الٍش

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ٟي اإلاهمل وخغمان الكاب مً آٞا١ الخُىع وجىمُت اإلاىاَب وال٣ضعاث في  مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الٍغ

ٟا٫  ايُت اإلاسخلٟت التي ًخمخ٘ بها ؾاثغ الكباب وألَا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح . اإلاجاالث الٍغ

حر م٩ان مىاؾب لخلبُت الاخخُاج ول٩ي  ٌؿخُُ٘ اإلاؿخُٟضون  اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى جٞى

حر  ملٗب بلضي جٟىح  وماؾؿاث اإلاجخم٘ ألاَلُت الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ ٧اهذ الحاحت بلى الٗمل ٖلى جٞى

اض ي بمؿاخت  مضزل البلضة الغثِس ي، والظي ًمخاػ بمى٢ٗه - والظي ٣ً٘ في مى٣ُت ال٣ُغاواهُت  ( صوهم7)الٍغ

ايُت اإلاسخلٟت في البلضة والبلضاث اإلاجاوعة، ولٗضم  سضم الىىاصي والٟغ١ الٍغ اإلامحز، وؾهىلت الىنى٫ بلُه، ٍو

حهُت للُٟل والكابلم البيُت الخدخُت ؤٖما٫اؾخ٨ما٫  ايُت والتٞر اض ي ًغعى َظٍ ألاوكُت الٍغ  ٧ان .لٗب ٍع

ببىاء مضعج في الجهت الجىىبُت وؤؾىاع )لخإَُل واؾخ٨ما٫ البيُت الخدخُت إلالٗب بلضي جٟىح   يغوعة َىا٥

 ألن الكاب والُٟل واإلاغؤة واإلاىاًَ ٖىىان ،( وججهحز ٚٝغ ُٚاع  ومغا٤ٞ ٖامت، وحٗكِب وبياءة، اؾخاصًت

. اَخمامىا

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

   2011( -1)قهغ• 

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث) 12-2014• 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

جإَُل البيُت الخدخُت إلالٗب بلضي جٟىح لُالءم • 

ايُت وقباب وؤَٟا٫ بلضة جٟىح  .اخخُاحاث ألاهضًت الٍغ

ؤَٟا٫ وقباب البلضة ، مً بُجهم وبهىعة •  

ايُحن  . ؤؾاؾُت َالب اإلاضاعؽ والٍغ

ت وث ت خؿحن الجاٍَؼ ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

والخىُٓمُت للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت  

ايت  .التي  حٗنى بالث٣اٞت والٍغ

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

  1500 .جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت• 

 120.000.  بىاء اإلاضعج الجىىبي وألاؾىاع الاؾدىاصًت واإلاغا٤ٞ الٗامت• 

 200.000 .وبهاعةحٗكِذ ؤعيُت اإلالٗب • 

 321.500$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح )الهُئت اإلادلُت 

غ وال٣ؿم الهىضس ي  مً زال٫ ؤلاقغاٝ •  ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

 .م  ياإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت والخ٣ي

بلضًت جٟىح • 

اض ي بةقغاٞه ٖلى قغ٦ت اإلا٣اوالث •   هاصي جٟىح الٍغ

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

اإلاىاػهت ؤلاهماثُت  . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها

% 25مؿاَمت بلضًت بيؿبت 

ىُت  • .   اإلااهدحن مً زال٫ وػاعاث الؿلُت الَى

ىُت والضولُت  .اإلااؾؿاث ألاَلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

         ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيٚحر مُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

ايُت اإلاىاؾبت• : بًجابُت ٘ مؿخىي الىعي في اإلاجخم٘ الٟلؿُُني، وب٦ؿاب الٟئاث اإلاؿتهضٞت الخبراث واإلاهاعاث الٍغ  .ٞع

ب الكباب مً زال٫ عػمت اليكاَاث والبرامج التي ؾِىٟظَا اإلاكغوٕ ٖلى مضاع الى٢ذ•    .جضٍع

ال ًىحض : ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

  . ٖضم نالخُت ألاعى اإلاسههت للملٗب للخإَُل والاؾخضامت

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  
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ض الىوي بمجااث ؤلاظعاف والطىاسر : اظم اإلاششوع  سكم اإلاششوعمششوع حعٍض
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 مجاو العمل الخىمىي 

كطاع ألامً وئداسة الكىاسر 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

  وهٓغا ألَمُت الضٞإ اإلاضوي في ، ال٩ىاعربصاعةمً زال٫ صعاؾت وا٢٘ بلضة جٟىح في مجاالث    

مجاالث الحُاة ٧لها، والخُىعة التي جخٗغى لها اإلاجخمٗاث حغاء ما ًهُبها مً ٧ىاعر 

 ٦بحرة في ألاعواح وألامىا٫ واإلامخل٩اث، ٧ان مً 
ً
َبُُٗت، وخىاصر ماإلات جتر٥ وعاءَا آزاعا

ت مً ؤلاحغاءاث الى٢اثُت لحٟٔ ؤمً اإلاىاًَ  الًغوعي الؿعي مً ؤحل نُاٚت مجمٖى

ا ٖمل  ووالٗمل ٖلى و٢اًت الؿ٩ان ويمان اؾخمغاع . وخماًخه مً ال٩ىاعر والحّضِ مً آزاَع

ب لٗىانغ الحماًت الظاجُت في اإلايكأث لخإَُلهم في  اإلايكاث في حمُ٘ الٓغوٝ مً زال٫ الخضٍع

ٟاء وؤلاه٣اط وؤلاؾٗاٝ وؤلاًىاء  وجىُٟظ الضوعاث لٗىانغ الكبِبت  ومضًغي الضواثغ ، ٖمل ؤلَا

٣ض و. واإلاٗلمحن ُت ٖو ُت والخث٠ُ٣ وجباص٫ الخبراث ، و٢لت خمالث الخٖى هدُجت ل٣لت بغامج الخٖى

ُض الخٗاون بحن اإلاجخم٘ وحهاػ الضٞإ اإلاضوي . الىضواث وجَى

لُه  .  الٗمل ٖلى َظا البرهامج، ألن اإلاىاًَ ٖىىان اَخمامىايغوعة جغي الهُئت اإلادلُت ٖو

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 2012مً الٗام    (4)قهغ •  

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

. (زالر ؾىىاث ) 2012-2014• 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

٘ لضي اإلاىاَىحن اإلاجخمعي  الىعي ٞع

بالؿلى٥ والخهٝغ الؿلُم في خاالث 

. الُىاعت وال٩ىاعر

البلضة مً بُجهم َلبت مً  (ط٧ىع وبهار) قباب 100•

.  اإلاضاعؽ والجامٗاث

ُت (3820)  (.َالب اإلاضاعؽ اإلاؿتهضٞت مً خمالث الخٖى

ؼ وجدؿحن الىعي لضي اإلاىاَىحن بالؿلى٥  •    حٍٗؼ

. والخهٝغ الؿلُم في خاالث الُىاعت وال٩ىاعر

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

بُت في مجاالث ؤلاؾٗاٝ والُىاعت والضٞإ اإلاضوي •  20.000. زمـ صوعاث جضٍع

ُت • في مجاالث ؤلاؾٗاٝ  للُالب وعباث البُىث ؤعب٘ خمالث جٖى

. والُىاعت والضٞإ اإلاضوي

8.000 

 10.000. ؤصواث ومٗضاث لىحؿدُت •

   38.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت 

غ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ •     ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

   والخ٣ُُماإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت 

ُٟت •   ت، ولجىت جىُٓم اإلاغؤة ، وحمُٗت جىمُت اإلاغؤة الٍغ حمُٗت جٟىح الخحًر

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

ت  )الهُئت اإلادلُت  : حهاث ؤزغي : (حمُٗت جٟىح الخحًر

٘ بمؿاَمت . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها ىُت الٟلؿُُيُت  وبالخٗاون ال٩امل م٘  %  25اإلاكاَع اإلااهدحن للؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ    . وػاعاث وماؾؿاث الازخهام

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مُلىبت  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعي  مُلىب  

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

 ال ًىحض  : ؾلبُت. الؿلُم في خاالث الُىاعت مً ٢بل اإلاىاَىحن  .الخهٝغ والؿلى٥• : بًجابُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج اإلا٣ترخت هدُجت لٗضم جىٞغ ؤلام٩اهُاث لضي •

. اإلااؾؿاث ألاَلُت في البلضة لخىُٟظٍ مىٟغصة

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

ُت اإلاجخمُٗت باإلاؿاواة بإَمُت الؿلى٥ الؿلُم في مجاالث ألامً • الخٖى

وبصاعة ال٩ىاعر 
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كطاع البِئت :   مجاو العمل الخىمىي  20 : سكم اإلاششوع الخىعُت البُئُت والاظخخذام ألامثل للمىاسد الطبُعُت :اظم اإلاششوع

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

 في َظا اإلاجا٫ ٖلى اإلاؿخىي اإلاجخمعي والبُئي في جٟىح، وللخلىر ؤهماٍ الح٣ُ٣تمك٩لت الخلىر البُئي مً اإلاهضصاث 

 لٗضم وحىص قب٨ت نٝغ نخي، ٕ  الىاحمجلىر ؤباع حم٘  اإلاُاٍ: مسخلٟت مجها
ً
ن الدؿغب مً خٟغ الامخهام، هٓغا

و٦ثرة . وجلىر الهىاء بالٛباع والٛاػاث اإلاىبٗثت مً باًَ ألاعى بؿبب ؤٖما٫ ٢ل٘ الحجاعة والٛاػاث اإلاىبٗثت مً آلالُاث

ا ومٗالجتها بُغ١ ٖلمُت (الحجاعة، البالؾدُ٪، الىع١ واإلاٗاصن)الىٟاًاث الهلبت  َغ ضم جهيُٟها لخضٍو و٦ظل٪ .  ٖو

اج  ضم وحىص مؿالخ لظبذ اإلااقُت مما ًىجم ٖىت بٖػ اهدكاع ْاَغة ال٨الب الًالت بحن ألاخُاء الؿ٨ىُت في اللُل، ٖو

ٟا٫، وجلىر للبِئت ىام ال جغاعي الكغوٍ واإلاىانٟاث .   للمىاَىحن وزانت ألَا ٦ما ؤن اٚلب مؼإع الضواحً وألٚا

حن بُغ١ ٖكىاثُت  بما ،الصحُت والبِئت اإلاُلىبت، ٦ما ؤن اإلاسلٟاث الؼعاُٖت و َغ١ الخسلو مجها مً ٢بل بٌٗ اإلاؼاٖع

بت مجها  ٤ البلضًتو ٌكٍى اإلآهغ الٗام ممابال٣غب مً الكىإع ؤو في مىا٤َ ٢ٍغ  خُث ًخُلب طل٪ مجهىصاث ،ًَغ

ت اإلاؿخسضمت بالؼعاٖت بُغ١  بياُٞت مً ٢ؿم الصحت ، وفي ال٨ثحر مً ألاخُان ًخم الخسلو مً اإلابُضاث الحكٍغ

ٟا٫ الٗابثحن بها ض مً اإلاك٨الث البُئُت و الخإزحراث  ٖكىاثُت مما يهضص صحت ألَا ، ٦ما ؤن وحىصَا في مىا٤َ ؾ٨ىُت ًٍؼ

 الخلىر الىاجج ًٖ وحىص ٦ظل٪الؿلبُت ٖلى الصحت الٗامت، ٦ما ؤنها جٓهغ مضزل وحىىب البلضة بك٩ل ٚحر الث٤، 

 باإلياٞت بلى ؤن ،بٌٗ اإلاهاو٘ البالؾد٨ُُت ألا٦ثر جإزحر ٖلى البِئت في البلضة هدُجت ٖضم جىُٓمها في مى٣ُت نىاُٖت

ت ت و ال حُٛي الاخخُاحاث الهىاُٖت والخجاٍع اث نٛحرة وم٨كٞى اث اإلاىحىصة هي خاٍو  هدُجت ل٣لت بغامج و ،حمُ٘ الحاٍو

ُض الخٗاون بحن اإلاجخم٘ والجهاث طاث  ٣ض الىضواث وجَى ُت ٖو ُت والخث٠ُ٣ وجباص٫ الخبراث ، و٢لت خمالث الخٖى الخٖى

 .،٧اهذ ٨ٞغة اإلاكغوٕالازخهام

 .حبلضة جٟى•  

ش اإلاخى٢٘ للبضء  الخاٍع

بالخىُٟظ 

مً الٗام    (1)قهغ •  

2012 

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 •2012-2014 

. (زالر ؾىىاث ) 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

 .الكبابيجدؿحن الىعي اإلاجخمعي والٗمل الخُىعي •   

    .البِئت لحماًت اإلاىحه

.  اإلاىا٤َ الجبلُتحصجحر •  

 .الحض مً آزاع الخلىر البُئي •  

قباب وقاباث البلضة مً بُجهم َلبت •  

.  اإلاضاعؽ والجامٗاث 

غ•  ؼ الىعي الٗام اإلاجخمعي جٍُى  الخُىعي والٗمل وحٍٗؼ

 .البِئت لحماًت اإلاىحه الكبابي

الحض مً آزاع الخلىر البُئي وال ؾُما طل٪ الىاجج مً • 

 ػاإلاداحغ

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

 3000 .هاٍص بُئي مً َلبت اإلاضاعؽ ًخاب٘ ال٣ًاًا البِئت حك٨ُل •

ُت  •  8.000 .ووعف ٖملؤعب٘ خمالث جٖى

 5.000 .ؤصواث ومٗضاث لىحؿدُت •

 م٩ان صعاؾت حضوي ا٢خهاصًت ٦ىىاة مى٣ُت نىاُٖت نض٣ًت للبِئت •

 .اإلاداحغ

10.000 

  5000 . خغحُتشجغة1000 ػعاٖت قغاء و•

    31.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت 

غ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت •        . والخ٣ُُم٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

ت  )الهُئت اإلادلُت  : حهاث ؤزغي : (حمُٗت جٟىح الخحًر

٘. بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها ىُت الٟلؿُُيُت  وبالخٗاون ال٩امل م٘  %  25 بمؿاَمت  اإلاكاَع اإلااهدحن للؿلُت الَى

ىُت وصولُت/. وػاعاث وماؾؿاث الازخهام مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ    .ماؾؿاث ؤَلُت َو

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

                ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

 ال ًىحض   ةؾلبي .اإلاؿاَمت في جدؿحن اإلاماعؾاث اإلاجخمُٗت نض٣ًت للبِئت.  /الحض مً جلىر البِئت مً مى٣ُت اإلاداحغ: بًجابُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج اإلا٣ترخت هدُجت •: اإلا٣ُٗاث / اإلاساَغ

 .لٗضم جىٞغ ؤلام٩اهُاث 

ُت اإلاجخمُٗت•: بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  ت الخٖى بإَمُت الؿلى٥  وبىاء ال٩ىاصع البكٍغ

. الؿلُم في مجاالث اإلاداٞٓت ٖلى البِئت
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: ششوعالمسكم  جمكين ألاظش الفليرة واإلاهمشت في جفىح وجدعين أوطاعها اإلاعِشُت: اظم اإلاششوع

21 

  كطاع الفلشاز : مجاو العمل الخىمىي 

واإلاهمشين 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ُتها وعٖاًتها صحُا و ز٣اُٞا   ٟي اإلاهمل وخغمان ألاؾغ ال٣ٟحرة  مً آٞا١ الخُىع ا٢خهاصًا وجٖى مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الٍغ

اث الخدلُل وبُئُا،  وجُٟٗل صوعَا ؾُاؾُا، خُث ٌٗخمض ٚالبُت ؾ٩انها ٖلى ا ألاًضي الٗاملت، ومً زال٫ خُث جبحن ؤنها  . ال٣ٟغ إلاؿخٍى

ٖضم وحىص اإلايكأث الهىاُٖت وؤي قغ٧اث زانت بحجم : حٗاوي مً ؤويإ ا٢خهاصًت ؾِئت، وطل٪ مغجبِ بٗىانغ ٖضًضة ومً ؤَمها

ب الٗضص ال٨بحر مً الكباب الٗاَل ًٖ الٗمل ٣ٞض جبحن، ؤن  وؿبت البُالت في البلضة ٖالُت حضا بحن الظًً َم في ؾً الٗمل ، ٌؿخٖى

لى مُٗلي ألاؾغ في البلضة،  مما ؤصي بلى  اعجٟإ  مً الؿ٩ان بحن ؤلاهار و الكباب ، و٢ض او٨ٗـ طل٪ وبك٩ل ملحّى ٖلى الكباب ٖو

مٗضالث ال٣ٟغ لألؾغ اإلاِٗكُت في البلضة، وػٍاصة ؾُا١ الاه٨كاٝ وألامً الا٢خهاصي والاحخماعي لألؾغ، واعجٟإ مٗضالث البُالت 

ُت لألؾغة مً  حر بغامج الخٖى و٧لٟت الؿل٘ والىنى٫ للخضماث الصحُت والخٗلُمُت، ٧ان الٗمل ٖلى حُٛحر الاججاَاث و الؿلى٥ و جٞى

بت في جىمُت اإلاجخم٘  ألاَلُت  .زال٫ بغامج بالخٗاون م٘ اإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت في ْل اإلاؿاواة في ألاصواع بحن الغحل و اإلاغؤة ٚع

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء  الخاٍع

بالخىُٟظ 

مً الٗام    (4)قهغ •  

2012 

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

زالر ) 2012-2014• 

. (ؾىىاث

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

 جدؿحن ٞغم ونى٫ ال٣ٟغاء واإلاهمكحن بلى اإلاكاع٦ت •

الا٢خهاصًت والاحخماُٖت مً حٗلُم حامعي وؾ٨ً وعٖاًت َبُت 

  مالثمت الخخُاحاتهم

ألاؾغ ال٣ٟحرة وطوي الضزل ٖضص •  

 ؤؾغة بىا٢٘  300بةحمالي ) اإلادضوص

 ( ؤؾغة 1500

والاحخماُٖت جدؿحن ٞغم اإلاكاع٦ت الا٢خهاصًت 

اًت الُبُت)  (الخٗلُم الجامعي والؿ٨ً والٖغ

 بما ًالءم اخخُاحاتهملل٣ٟغاء واإلاهمكحن 

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

غة•   20.000 .وبوكاء ٢اٖضة بُاهاث مسح بٗضص ال٣ٟغاء واخخُاحاتهم ومىاعصَم اإلاخٞى

ت الٗاملت م٘ ال٣ٟغاء خى٫ آلُاث اؾتهضاٝ ال٣ٟغاء •  ب ال٩ىاصع البكٍغ جضٍع

 .وجدضًض اخخُاحاتهم وجهمُم جضزالث مىاؾبت إلاىاعصَم 

10.000 

٘ نٛحرة ومخىؾُت لل٣ٟغاء  ٫ •   000. 60 . شخو٢30غوى نٛحرة إلوكاء مكاَع

•  شخو بىا٢٘ 100 ٫ .بوكاء نىضو١ لضٖم الُالب اإلادخاج في الصحت• 

 شخو في ٢ُإ الخٗلُم 50الخٗلُم ؤل٠ صوالع ل٩ل مؿخُٟض في ٢ُإ 

.   ؤالٝ صوالع ل٩ل َالب10بىا٢٘ 

600.000 

  690.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت 

غ مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ •     ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

 .  والخ٣ُُمواإلاخابٗت 

ت، ولجىت جىُٓم اإلاغؤة ، وحمُٗت جىمُت اإلاغؤة •   حمُٗت جٟىح الخحًر

ُٟت  الٍغ

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

ت  )الهُئت اإلادلُت  : حهاث ؤزغي : (حمُٗت جٟىح الخحًر

٘ بمؿاَمت . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها ىُت الٟلؿُُيُت  وبالخٗاون ال٩امل م٘ % 10اإلاكاَع اإلااهدحن للؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ    . وػاعاث وماؾؿاث الازخهام

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

  ت    مخىٞغة             مىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

اصة اإلاؿخىي الا٢خهاصي  والاحخماعي• : بًجابُت جاث مً  لألؾغ ال٣ٟحرة، ال ؾُماٍػ  للؿُضاث اإلاُٗالث لألؾغ والٟخُاث الخٍغ

ب الحغفي وآٞا١ حضًضة . زال٫ ال٣غوى والىضواث الا٢خهاصًت والصحُت والخضٍع

 ال ًىحض  : ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج اإلا٣ترخت هدُجت لٗضم جىٞغ •

. ؤلام٩اهُاث لضي اإلااؾؿاث ألاَلُت في البلضة لخىُٟظٍ مىٟغصة

ٌ بٌٗ ألاؾغ اقترا٥ الٟخُاث بإوكُت اإلاكغوٕ • . ٞع

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

ت وصًمىمت اإلاكغوٕ • ل الالػم لىجاح واؾخمغاٍع حر الخمٍى الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَلُت لخٞى

مً زال٫ جإؾِـ لجىت الخيؿ٤ُ والدكبُ٪ الٗلُا للماؾؿاث ال٣اٖضًت في بلضة جٟىح جًم 

. ممثل ًٖ ٧ل بَاع ماؾس ي ؤو ٢اهىوي ؤو بلضًت وؤي لجىت لها جغزُو ٢اهىوي

ُت اإلاجخمُٗت باإلاؿاواة وخ٣ى١ الٟخُاث واليؿاء • الخٖى
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كطاع الفلشاز واإلاهمشين : مجاو العمل الخىمىي 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ٟي اإلاهمل وخغمان ألاؾغ ال٣ٟحرة  وطوي الضزل اإلادضوص وزانت ألاًخام  وألاحُا٫    مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الٍغ

اصة الؿ٩اهُت، وي٤ُ الغ٢ٗت الؿ٩اهُت في بلضة جٟىح لُبُٗتها الجٛغاُٞت،  ذ  في يل ؤػمت الٍؼ الكابت مً الؿ٨ً اإلاٍغ

اث الخدلُل خُث ٌٗخمض ٚالبُت ؾ٩انها ٖلى  ألاًضي الٗاملت، ومً زال٫ خُث جبحن ؤنها  حٗاوي مً . ال٣ٟغ إلاؿخٍى

ٖضم وحىص اإلايكأث الهىاُٖت وؤي قغ٧اث زانت : ؤويإ ا٢خهاصًت ؾِئت، وطل٪ مغجبِ بٗىانغ ٖضًضة ومً ؤَمها

ب الٗضص ال٨بحر مً الكباب الٗاَل ًٖ الٗمل ٣ٞض جبحن، ؤن  وؿبت البُالت في البلضة ٖالُت حضا بحن ، بحجم ٌؿخٖى

الظًً َم في ؾً الٗمل مً الؿ٩ان بحن ؤلاهار و الكباب، والخغححن الجضص وألاحُا٫ الكابت، و٢ض او٨ٗـ طل٪ 

لى مُٗلي ألاؾغ في البلضة، وزانت ألاًخام  مما ؤصي بلى  اعجٟإ  وبك٩ل ملحّى ٖلى الكباب اإلا٣بلحن ٖلى الؼواج، ٖو

مٗضالث ال٣ٟغ لهظٍ ألؾغ  في البلضة، وػٍاصة ؾُا١ الاه٨كاٝ وألامً الا٢خهاصي والاحخماعي ، واعجٟإ مٗضالث 

البُالت و٧لٟت الؿل٘ والىنى٫ للخضماث الصحُت والخٗلُمُت، والؿ٨ىُت، ٧ان الٗمل ٖلى حُٛحر الاججاَاث و الؿلى٥ 

حر مؿا٦ً بإؾٗاع مىاؾبت مً زال٫ مكغوٕ بؾ٩ان م٩ىن مً ٖماعجحن ؾ٨ىِخحن في مى٣ُت ال٣ُغاوهُت واص لىػة  و جٞى

اًت لهظٍ الٟئت ت التي ج٣ضم َظٍ الخضمت والٖغ  .لهالح حمُٗت جٟىح الخحًر

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

  2012مً الٗام    (1)قهغ •  

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث )2014- 2012• 

 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

ذ  للٟئاث اإلاؿتهضٞت مىت مً ٣ٞغاء وؤحُا٫ •    جىٞغ ؾ٨ً مٍغ

. قابت وطوي الضزل اإلادضوص وزانت ألاًخام 

قابت ا٫حُا٫ ألا  مً ال٣ٟغاء و100•  

وطوي الضزل اإلادضوص وزانت ألاًخام، 

 
ً
. مِٗكُا

والاحخماُٖت جدؿحن ٞغم اإلاكاع٦ت الا٢خهاصًت 

اًت الُبُت)  (الخٗلُم الجامعي والؿ٨ً والٖغ

 بما ًالءم اخخُاحاتهملل٣ٟغاء واإلاهمكحن 

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

  300جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

 30.000مغخلت الخإؾِـ ونب ال٣ىاٖض   •  

 150.000مغخلت البىاء الٗٓم  للمغخلت ألاولى الضوع ألاو٫ والثاوي •  

 120.000مغخلت البىاء الٗٓم  للمغخلت ألاولى الضوع الثالث والغاب٘   •  

 150.000مغخلت حكُُب  للمغخلت ألاولى الضوع ألاو٫ والثاوي •  

ما٫ •   مغخلت حكُُب  للمغخلت الثاهُت الضوع الثالث والغاب٘ والؿاخاث وألٖا

الخاعحُت 

180.000 

  730.300$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت

غ   مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ •     ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

م   ياإلاكغوٕ واإلاخابٗت والخ٣ي

ت•   .  حمُٗت جٟىح الخحًر

 

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

ت  )الهُئت اإلادلُت  : حهاث ؤزغي . (حمُٗت جٟىح الخحًر

٘ بمؿاَمت .بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها  ىُت % 25اإلاكاَع . وػاعاث الؿلُت واإلااهدُـــــــــــــــــــً للؿلُت الَى

 مخىٞغة بك٩ل حؼجي   ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث  /صعاؾاثٚحر مُلىبت  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

مخىٞغة بك٩ل حؼجي   ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

ُت الحُاة لل٣ٟغاء الكباب : بًجابُت ال ًىحض : ؾلبُت جدؿحن هٖى

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاعُلاث  / اإلاخاطش

  • ٠  للمبنى  الدكُٛلُتٖضم ٢ضعة الجمُٗت ٖلى جدمل اإلاهاٍع

ئحشازاث الخغلب عليها  

وي٘ زُت حكُٛله واضحت  • 

ت وصًمىمت اإلاكغوٕ•  ل الالػم لىجاح واؾخمغاٍع حر الخمٍى . الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَلُت بخٞى
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كطاع روي الاخخُاحاث :   مجاو العمل الخىمىي 

الخاصت 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

واإلاهمت واإلاخٟاٖلت، ، حٗخبر ال٣ًُت مً ٢ًاًا الخىمُت ألاؾاؾُت مً زال٫ صعاؾت وا٢٘  طوي الاخخُاحاث الخانت    

والٗمل ٖلى بٖاصة جإَُلهم صمجهم في اإلاجخم٘،مً ألاَمُت بم٩ان، ولٗل الىٓغة الكمىلُت واإلاٗم٣ت لهظٍ ال٣ًُت حُٗي 

ا٢ت ومً َىا جٟخ٣غ بلضة جٟىح للٗضًض مً  . نىعة واضحت ججاٍ مىاحهت اإلاك٨الث التي جىاحه ألاشخام طوي ؤلٖا

غ الٟغم والخبراث، و نٗىبت ونى٫ طوي  الخسههُت اإلاسخلٟت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث ٧الخإَُل وطل٪ ل٣لت جٞى

بُٗت  ت لضي ألاَالي في هٕى الخضمت اإلا٣ضمت ومضي مالثمتها، َو الاخخُاحاث وطويهم للخضماث اإلاسخلٟت، وه٣و اإلاٗٞغ

ضم مالثمت اإلاضاعؽ واإلاباوي  ا٢ت، وهضعة اإلاىانالث الخانت، ٖو اإلاىاػ٫  الٛحر مالثمت لظوي الاخخُاحاث للخٛلب ٖلى ؤلٖا

والُغ١، وه٣و الىعي اإلاجخمعي، والىٓغة لإلٖا٢ت واإلاٗا١ مً مىٓىع ؾلبي، و٢لت ؤلاخهاثُاث والبُاهاث مما ًضلل ًٖ 

ا٢ت ما ػالذ مهمكت وماحلت ولم   صوعَا،و٦ظل٪ ه٣و ألاصواث اإلاؿاٖضة لخإَُل اإلاٗا٢حن واعجٟإ جإزظؤن ٢ًُت ؤلٖا

ضم ٢ضعاتها ٖلى  دت ومىاؾبت  للمٗا٢حن ٖو ضم وحىص مغا٤ٞ مٍغ ت والؿمُٗت، ٖو ا٢ت البهٍغ ا وزهىنا ؤلٖا ؤؾٗاَع

  .اؾدُٗاب اإلاٗا٢حن، و٢لت الدؿهُالث الهىضؾُت وؤلاحغاثُت في بٌٗ اإلااؾؿاث ألاَلُت والح٩ىمُت للمٗا٢حن

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء  الخاٍع

بالخىُٟظ 

مً الٗام    (1)قهغ •  

2012 

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

زالر  ) 2012-2014• 

. (ؾىىاث

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

حر ؤصواث مؿاهضة •   ا٢تلظوي وبعقاص هٟس ي جٞى  ؤلٖا

مالثمت ومىاثمت البيُت الخدخُت لخضمت طوي الاخخُاحاث الخانت  

ٟل ة قباب وقاب( 750)•  مً َو

ا٢اث وطويهم . البلضة مً طوي ؤلٖا

جدؿحن الٓغوٝ الحُاجُت واإلاِٗكُت والىٟؿُت 

ا٢ت     لظوي ؤلٖا

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

ا٢ت واخخُاحاتهم ومىاعصَم  • ٢اٖضة بُاهاث وصعاؾت لخدضًض طوي ؤلٖا

 اإلاسخلٟت

30.000  

 30.000 . ؤصواث مؿاهضة لظوي الاخخُاحاث الخانت •

ا٢ت إلاالثمت ومىاثمت اخخُاحاتهم •  40.000. .جإَُل بُىث طوي ؤلٖا

ا٢ت لثالر مضاعؽ  • جإَُل ألاما٦ً الٗامت إلاالثمت ومىاثمت طوي ؤلٖا

 ماؾؿاث  وؤعب٘

15000 

زضمت ؤلاعقاص الىٟس ي لألؾغ وطوي الاخخُاحاث الخانت بالخٗاون  •

 . والل٠ُ حُذ cbrم٘ 

10000 

   125.000$اإلاجمىع  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت 

غ مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث •  ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

   والخ٣ُُمجىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت 

ت  •   ت، حمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر حمُٗت جٟىح الخحًر

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

ت   )الهُئت اإلادلُت  ت، حمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر : حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح حمُٗت جٟىح الخحًر

٘ بمؿاَمت . بىذ اإلاىاصهت التي ًىذسج اإلاششوع طمنها ىُت الٟلؿُُيُت  وبالخٗاون ال٩امل م٘ وػاعاث % 20اإلاكاَع اإلااهدحن للؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ    . وماؾؿاث الازخهام

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

غ ؤصواث مؿاهضة لظوي الاخخُاحاث الخانت•    : بًجابُت   2014-2011إلااثت شخو مٗا١ زال٫ الٟترة .جٞى

ا٢ت ُت الحُاة لظوي ؤلٖا  .جدؿحن هٖى

 ال ًىحض  : ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج : اإلا٣ُٗاث / اإلاخاطش

اإلا٣ترخت هدُجت لٗضم جىٞغ ؤلام٩اهُاث لضي اإلااؾؿاث 

. ألاَلُت في البلضة لخىُٟظٍ مىٟغصة

ت •: ئحشازاث الخغلب عليها ل الالػم لىجاح واؾخمغاٍع حر الخمٍى الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَلُت لخٞى

وصًمىمت اإلاكغوٕ مً زال٫ جإؾِـ لجىت الخيؿ٤ُ والدكبُ٪ الٗلُا للماؾؿاث ال٣اٖضًت في بلضة 

. جٟىح جًم ممثل ًٖ ٧ل بَاع ماؾس ي ؤو ٢اهىوي ؤو بلضًت وؤي لجىت لها جغزُو ٢اهىوي

ُت اإلاجخمُٗت باإلاؿاواة وخ٣ى١ الٟخُاث واليؿاء • الخٖى
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روي ؤلاعاكت :  مجاو العمل الخىمىي  24 :  سكم اإلاششوع ؤلاعاكت  بىاز ملش لجمعُت ؤلاظشاز لشعاًت روي :اظم اإلاششوع

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

اًت الُٟىلت واإلاٗا٢حن ) مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاماؾؿت ألاَلُت  التي ج٣ضم زضماتها ألَالي بلضة جٟىح،   (حمُٗت ؤلاؾغاء لٖغ

وزانت ٢ًُت طوي الاخخُاحاث الخانت  والتي حٗخبر مهمت بوؿاهُت واحخماُٖت ومً ٢ًاًا الخىمُت ألاؾاؾُت واإلاهمت 

واإلاخٟاٖلت، وججضع ؤلاقاعة َىا ؤنَّ َظٍ الجمُٗت الىخُضة في البلضة ٦جمُٗت مخسههت والتي ج٣ضم زضماتها لهظٍ الٟئت مً 

حر ألاحهؼة وألاصواث  اًت صحُت ومخابٗت اإلاٗا٢حن اإلاضعححن في سجالتها ٧الخ٣ُُم الُبي والٗالج الُبُعي  والى٣ُي  وجٞى ٖع

ُت اإلاجخمُٗت ب٣ًاًا ، اإلاؿاٖضة وجإَُل بٌٗ مىاػ٫ اإلاٗا٢حن ٧الىخضاث الصحُت وألاؾُذ اإلااثلت  بياٞت بلى زضماث الخٖى

ا٢ت واإلاسح اإلاُضاوي وزضماث الخإَُل اإلابني ٖلى اإلاجخم٘ اإلادلي، والٗمل ٖلى بٖاصة جإَُلهم صمجهم في اإلاجخم٘ حمُٗت  ). ؤلٖا

اًت الُٟىلت واإلاٗا٢حن . (ؤلاؾغاء لٖغ

اًت وجإَُل اإلاٗا٢حن ت جدلُلُت لجمُٗت ؤلاؾغاء لٖغ ، ٞهي مجغص بىاء مؿخإحغ ًٟخ٣غ للخجهحزاث الخ٣ىُت الالػمت، ومً ػاٍو

ٟخ٣غ للخضماث الخسههُت م الحاحت اإلااؾت، وػٍاصة الُلب لهظٍ الخضمت، ٍو ٟخ٣غ لل٩اصع الخسهص ي الٗامل ُٞه ٚع مً . ٍو

حر م٩ان مىاؾب لخلبُت الاخخُاج  َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى جٞى

حر البيُت الخدخُت  اًت اإلاٗا٢حن)٧اهذ الحاحت بلى الٗمل ٖلى جٞى ت لٖغ لخدخًً الجمُ٘     (ببىاء م٣غ لجمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر

 
ً
غ الٟغم والخبراث، و٦ظل٪ نٗىبت ونى٫ طوي الاخخُاحاث وطويهم للخضماث اإلاسخلٟت والتي ًدخاحىنها هٓغا وطل٪ ل٣لت جٞى

٣حرة . ل٩لٟتها الٗالُت، ووحىصَا زاعج البلضة م٘ الٗلم ؤن ٖضص ٦بحر مً َظٍ ألاؾغ مهمكت ٞو

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

   2012مً الٗام    (4)قهغ •  

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

زالر  )2014 – 2012• 

 (ؾىىاث

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

اًت اإلاٗا٢حن ت لٖغ ٟل ة قباب وقاب( 750) جدؿحن البيُت الخدخُت لجمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر  مً َو

ا٢اث   البلضة مً طوي ؤلٖا

جدؿحن الٓغوٝ الحُاجُت واإلاِٗكُت والىٟؿُت 

ا٢ت     لظوي ؤلٖا

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

  500جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

 

 

 

 

 40.000 متر مغب250٘بمؿاخت  .(بىاء الٗٓم )ؤٖما٫ اإلاغخلت ألاولى • 

 60.000 (الدكُُب)ؤٖما٫ اإلاغخلت الثاهُت • 

 35.000جإزِث اإلا٣غ • 

 135.500$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح )الهُئت اإلادلُت 

غ   مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ •     ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

 .  والخ٣ُُماإلاكغوٕ واإلاخابٗت 

اًت اإلاٗا٢حن•   ت لٖغ . م٘ قغ٦ت م٣اوالث . حمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

اًت اإلاٗا٢حن  )الهُئت اإلادلُت  ت لٖغ : حهاث ؤزغي : (حمُٗت ؤلاؾغاء الخحًر

٘ مؿاَمت بيؿبت  ىُت وصولُت ماؾؿاث  •% 10بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلاكاَع  .ؤَلُت َو

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعي  مُلىب  

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

ال ًىحض : ؾلبُت .جدؿحن ؤصاء الجمُٗت وزضماتها للمٗا٢حن: بًجابُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

. حك٨ُل لجىت مً الجمُٗت  وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت لحكض اإلاىاعص  • ٢لت اإلاىاعص اإلاالُت • 
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ت والخىغُمُت للمإظعاث ألاهلُت اللاعذًت التي  :اظم اإلاششوع     جمكين وبىاز اللذساث ؤلاداٍس
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: مجاو العمل لخىمىي 

 الشباب واليعاز

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

 جبحن لىا ال٠ًٗ ال٨بحر الظي حٗاوي مىه اإلااؾؿاث في البلضة وزانت  ٖلى مؿخىي اإلاىحىصاث، ٞهي ال جؼا٫ 

اض ي للخجهحزاث، و٦ظل٪ الجمُٗت الؼعاُٖت وحمُٗت الخٗلُم  جٟخ٣ض وبإٚلبها وزانت اإلاغ٦ؼ الث٣افي والىاصي الٍغ

ت وفي % 20الٗالي وحمُٗت ؤلاؾغاء للم٣غاث، ٞهي ماؾؿاث ًىًم بلحها ما ٣ًاعب مً مً ؾ٩ان البلضة بالًٍٗى

ولٗل الخمثُل اليؿبي ال٨بحر لخل٪ اإلااؾؿاث في البلضة ٌٗؼػ مً صوع الكباب واإلاغؤة ؤ٦ثر . الجمُٗاث الٗامت لها

اض ي والجمُٗاث الخسههُت إلاا جمثله مً حٛحر في  وؤ٦ثر  و٦ظل٪ ال بض مً صٖم اإلاغ٦ؼ الث٣افي والىاصي الٍغ

ما واضحا وزانت في  ٞتراث وكاَاتهما،مً َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح  البلضة، و٢ض ٧ان جإزحَر

حر م٩ان مىاؾب لخلبُت الاخخُاج و الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ  اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى جٞى

حر الضٖم اللىحؿتي ٫  اض ي، ومغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن، وحمُٗت الخٗلُم  )الٗمل ٖلى جٞى هاصي جٟىح الٍغ

؛   (الٗالي
ً
ا لخدخًً الجمُ٘، وجىححههم لالؾخٟاصة مً ؤو٢اث الٟغاٙ  بما ًخالءم م٘ جُىع الٗهغ وج٣ضمه خًاٍع

ٟا٫ والكباب َم ٖىىان الحًاعة والخُىع، ٞيؿعى َىا ألن  ج٩ىن ؤو٢اتهم مٟٗمت بالؿٗاصة والؿلم  ألن ألَا

ٟا٫  غة لضي البلضًت ٞإن ؤٖضاص الكباب وألَا والالٖى٠ واللٗب والخٗلم والىماءن وبىاًء ٖلى ؤلاخهاثُاث اإلاخٞى

حر  الضٖم اللىحؿتي لهظٍ اإلااؾؿاث  ألن الكاب  في جؼاًض ، مً َىا  جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة ملحت لخٞى

. والُٟل واإلاغؤة واإلاىاًَ ٖىىان اَخمامىا

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 2012مً الٗام    (4)قهغ •  

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث ) 2012-2014• 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

حر الخجهحزاث للماؾؿاث الٗاملت في َظا • جٞى

ال٣ُإ 

جإَُل ٧ىاصع اإلاىٓماث الكبابُت وألاَلُت ال٣اٖضًت • 

ايت  والكباب واإلاغؤة  الٗاملت في ٢ُاعي الث٣اُٞت والٍغ

٢ضعاتهم  وبىاء

. َالب الجامٗاث ط٧ىعا  وبهازا  382•  

م ما بحن •   ٟا٫ التي جتراوح ؤٖماَع -6ألَا

ضصَم ؾىت15  2600   ٖو

٧ىاصع اإلاىٓماث ألاَلُت والبالٜ ٖضصَم •  

  شخو170

ت والخىُٓمُت  جم٨حن وبىاء ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

للماؾؿاث ألاَلُت ال٣اٖضًت التي  حٗنى 

بالكباب واإلاغؤة في بلضة جٟىح وطل٪ في ٧اٞت 

ت والاحخماُٖت . اإلاجاالث الخىمٍى

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

  1000. جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت• 

بُت•   35.000. صٖم لىحؿتي إلاغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والىىن وصوعاث جضٍع

بُت•  اض ي وصوعاث جضٍع  35.000. صٖم لىحؿتي لىاصي قباب جٟىح الٍغ

بُت •  35.000. صٖم لىحؿتي لجمُٗت الخٗلُم الٗالي وصوعاث جضٍع

 106.000$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح )الهُئت اإلادلُت

غ   مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ •     ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

 .  والخ٣ُُمٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت 

اض ي، مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن، حمُٗت الخٗلُم  ) ).اإلااؾؿاث ألاَلُت•   هاصي جٟىح الٍغ

. م٘ قغ٦ت جىعٍضاث . (الٗالي

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

اض ي، مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن، حمُٗت الخٗلُم الٗالي   )الهُئت اإلادلُت  : حهاث ؤزغي هاصي جٟىح الٍغ

٘ بمؿاَمت بيؿبت .بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها ىُت وصولُت ماؾؿاث  •% 15اإلاكاَع  .ؤَلُت َو

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               ت    مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

ت ال٣اٖضًت•  : بًجابُت  .جدؿحن ؤصاء وبغامج اإلااؾؿاث الكبابُت واليؿٍى

٘ مؿخىي الىعي في اإلاجخم٘ الٟلؿُُني، وب٦ؿاب الٟئاث اإلاؿتهضٞت الخبراث واإلاهاعاث اإلاىاؾبت•   ٞع

جحن واإلاخُٗلحن ًٖ الٗمل•  .   بًجاص ٞغم ٖمل للخٍغ

ال ًىحض .: ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

ل ال٩افي للمكغوٕ: اإلاعُلاث / اإلاخاطش ل الالػم ٫: ئحشازاث الخغلب عليها  ه٣و الخمٍى حر الخمٍى ت  ٫الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَلُت بخٞى هجاح والاؾخمغاٍع
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: سكم اإلاششوع (اكخصادًا واحخماعُا)  جمكين الشباب واليعاز في جفىح :اظم اإلاششوع
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 مجاو العمل الخىمىي 

كطاع جمكين الشباب واإلاشأة 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ا حٗخبر ٗض ألاٞغاص الظًً ًسىيىن في زًمها مً ؤٚلى اإلاىاعص التي ًخىحب اؾدثماَع  مغخلت الكباب ؤَم ٞترة في خُاة ؤلاوؿان َو

ل َا٢اتهم وببضاٖاتهم بلى ٖىانغ بهخاج بًجابُت جسضم وجبني اإلاجخم٘ ؾُاؾُا وز٣اُٞا واحخماُٖا وا٢خهاصًا، وهي بداحت بلى  وجدٍى

الاَخمام اإلاتزاًض لخلبُت الاخخُاحاث اإلالحت لهم، ومً اإلاالخٔ جىٞغ بٌٗ الخضماث لهظٍ الٟئاث بال ؤنها لِؿذ ٧اُٞت بدُث َىا٥ 

جضوي في مؿخىي اإلاكاع٦ت في الحُاة الؿُاؾُت، وفي اليكاَاث الث٣اُٞت والاحخماُٖت، وجضوي الىي٘ الا٢خهاصي، و٦ثرة ؤو٢اث 

وي٠ٗ الاَخمام باليكاَاث الث٣اُٞت لٗضم وحىص ماؾؿاث  ومغا٤ٞ احخماُٖت وز٣اُٞت وعٍايُت خايىت إلبضاٖاث  الٟغاٙ،

ُت  ومباصعاث الكباب،  و٦ظل٪ حىص بٌٗ اإلاك٨الث الاحخماُٖت والاٞخ٣اع بلى بٌٗ الخضماث الصحُت ومجها الخث٠ُ٣ والخٖى

مً َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً  .الصحُت،وبلى اإلاهاعاث وال٣ضعاث اإلاهىُت التي جاَلهم صزى٫ ؾى١ الٗمل

غ مىاؾب لخلبُت الاخخُاج ول٩ي  ٌؿخُُ٘ اإلاؿخُٟضون وماؾؿاث اإلاجخم٘ ألاَلُت  حر بغامذ جٍُى ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلى جٞى

ؼ ٢ضعاتهم حر  بغهامج جم٨حن الكباب واليؿاء وحٍٗؼ  .الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ ٧اهذ الحاحت بلى الٗمل ٖلى جٞى

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء  الخاٍع

بالخىُٟظ 

مً الٗام    (4)قهغ • 

2012 

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

زالر ) 2012-2014• 

 (ؾىىاث

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

جحن الجضص وجم٨ُجهم للضزى٫ في ؾى١ الٗمل  جإَُل الكباب الخٍغ

ؼ الىعي في الٗضًض مً ل٣ًاًا الحُاجُت التي تهم الكباب واإلاغؤة في •   حٍٗؼ

البلضة   

 ؤل٠ قاب 13000•  

ٟل وؤؾغة    . وقابت َو

وجإَُلهم للمؿاَمت واليؿاء جم٨حن الكباب 

ت في اإلاباصعاث الكبابُت  ٘ واليؿٍى واإلاكاَع

ت  .الا٢خهاصًت والخىمٍى

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا اإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ اإلاكاَع

: ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

جحن  وبوكاء الٗاَلحن ًٖ الٗمل وجسههاتهم ومهاعاتهم واخخُاحاتهم خهغ ٖضص الخٍغ

  ٢اٖضة بُاهاث بظل٪

10000 

جحن  ايُت و الكباب الخٍغ ت الٗاملت في ال٣ُاٖاث الث٣اُٞت والٍغ ب ال٩ىاصع البكٍغ جضٍع

. الجضص

10000 

٘ نٛحرة  50000 ٢غوى نٛحرة لضٖم الكباب إلوكاء مكاَع

 5000 وكاَاث ومباصعاث للدكبُ٪ والخيؿ٤ُ م٘ اإلااؾؿاث الدكُٛلُت

ُت وجث٠ُ٣ نخي•   5000. ٣ٖض هضواث ووعف جٖى

 $80.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضًت جٟىح )الهُئت اإلادلُت 

غ وال٣ؿم الهىضس ي  مً زال٫ •     ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

. ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت والخ٣ُم  

ا مً ماؾؿاث البلضة •   حَر حمُٗت الخٗلُم الٗالي  ولجىت جىُٓم اإلاغؤة  ٚو

. وبالخٗاون  م٘ مضعبحن مخسههحن وقغ٧اث ٞىُت

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

٘ بمؿاَمت  .بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها ىُت وصولُت  ماؾؿاث • % 5اإلاكاَع    ؤَلُت َو

مخىٞغة   ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

         ت    مخىٞغة      مىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

جحن واإلاخُٗلحن ًٖ الٗمل• : بًجابُت ال ًىحض : ؾلبُت.   بًجاص ٞغم ٖمل للخٍغ

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاعُلاث  / اإلاخاطش

ٖضم ٢ضعة واهدهاع اإلاكاع٦ت في ٞئت صون ألازغي  •

اإلااؾؿاث صازل البلضة ٖلى جىُٟظ ٧ل مغ٦باث اإلاكغوٕ  

ئحشازاث الخغلب عليها  

ؼ الىعي بًغوعة ٖضم بٟٚا٫ ؤي مً ٢ًاًا الصحت ؤو الى٢اًت لحُاة ٧ل بوؿان • . حٍٗؼ

ت وصًمىمت اإلاكغوٕ• ل الالػم لىجاح واؾخمغاٍع حر الخمٍى . الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَلُت بخٞى

ؼ ٖال٢ت اإلااؾؿاث وال٣اثمحن ٖلى الىاصي البُئي بٟئت الكباب بك٩ل صاثم ووز٤ُ•   . حٍٗؼ
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 البىاء اإلااؾس ي 

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ٟي اإلاهمل، ومماؾؿت البلضًت، وحٗضص ألاخُاء، وبٗضَا، و٢لت ونى٫ زضماث البلضًت    مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الٍغ

اصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان، والى٣و الحاص في آلالُاث الخانت ب٣ُإ الخضماث الٗامت في  لها بك٩ل مىخٓم، وهدُجت للٍؼ

ت التي ج٨مً ٞحهما الخضمت  ؤ٢ؿام ال٨هغباء، وؤلاصاعة، واإلاُاٍ، والصحت ول٩ىن َظٍ ال٣ُاٖاث مً ؤَم اإلاجاالث الخىمٍى

ت الخىانل وؤصاء اإلاهماث   ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بلضًت جٟىح حٗاوي بك٩ل ٦بحر مً  بك٩ل ؤؾاس ي،  ل٩اٞت اإلاىاَىحن وجد٤ُ٣  ؾٖغ

غ بىائها  ُت الخضماث التي ج٣ضمها وعٚبت مجها في جٍُى ه٣و هىعي في آلالُاث، ألامغ الظي ًدض مً ٢ضعتها ٖلى جدؿحن هٖى

ت مً  حر مجمٖى اإلااؾس ي وفي مداولت للخٛلب ٖلى بٌٗ مً الهٗىباث التي جىاحهها جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ ٖلى يغوعة جٞى

آلالُاث  لخ٣ضًم َظٍ الخضمت ب٨ٟاءة ٖالُت، هدُجت المخضاص قب٨ت ال٨هغباء واإلاُاٍ ٖلى مؿاخاث واؾٗت مً البلضة، و٦ثرة 

ما٫ في مجا٫ ٦هغبت اإلاىا٤َ الٛحر م٨هغبت  وؤٖما٫ الهُاهت الىاحمت ًٖ ٢ضم قب٨ت ال٨هغباء واإلاُاٍ في َظٍ ألاخُاء،  ألٖا

وجىؾ٘ خضوص البلضًت ويم ؤخُاء وججمٗاث حضًضة ، ول٩ي  حؿخُُ٘ البلضًت ج٣ضًم زضماتها ل٩اٞت اإلاىاَىحن، وجد٤ُ٣ 

ؼ ٢ضعاث البلضًت في َظا اإلاجا٫  مً زال٫  ت الخىانل وؤصاء اإلاهماث، جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة ملحت  لخدؿحن وحٍٗؼ ؾٖغ

.  جىعٍض ونُاهت آلُاث وججهحزاث أل٢ؿام البلضًت ومٗضاث)

بلضًت جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

  2012مً الٗام     (1)قهغ •   

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

 

 

  •2012 -2014  

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

جدؿحن الخجهحزاث الحالُت في البلضًت إلصاعة 

. وج٣ضًم زضماتها اإلاسخلٟت بٟاٖلُت و٦ٟاءة

.  بلضًت جٟىح • 

ٟي ؤ٢ؿام الخضماث اإلاسخلٟت في البلضًت  •  مْى

ت  اثٟها الغثِؿتبلضًت جٟىحجدؿحن حاٍَؼ  وج٣ضًم  لل٣ُام بْى

اٖلُت  زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ اإلاكاَع

: اإلاكغوٕ

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

 2000جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

 100.000 2جىضع ٖضص  ((TOYTA )ؾُاعة زضماث هٕى •  

حر ؾُاعة حم٘ هٕى •   ًَ ٖضص  (10)ؾٗت  (1)حضًضة ٖضص ((VOLVOجٞى

1 

200.000 

حر ؾُاعة ٦يـ قىإع  ٖضص •   120.000 1ًَ ٖضص  (10)ؾٗت . (1)جٞى

 80.000 1ٖضص  (مغؾُضؽ)عاٞٗت ٦هغباء هٕى • 

اث هٟاًاث مً الحضًض ٖضص •     91.000 3 م1 ؾٗت 300جىعٍض خاٍو

$ 791.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

اث ،  مً زال٫ •     ت واإلاالُت ، اإلاكتًر ٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع

ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى آلُاث الكغاء والاؾخالم والهُاهت  

م٘ قغ٦ت جىعٍضاث . بلضًت جٟىح •  

 

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح)الهُئت اإلادلُت 

.   وػاعة الح٨م اإلادلي واإلااهدحن  •%  25اإلاىاػهت  اؤلاهماثُت مؿاَمت بلضًت بيؿبت . بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

  ت    مخىٞغة            مىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيٚحر مُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

 جدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت للمىاَىحن •: بًجابُت

 جدؿحن ؤصاء البلضًت

ال ًىحض : ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ل الالػم  ٢لت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت،   حر الخمٍى الٗمل ٖلى جٞى
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غ ألاهٓمت الخ٣ىُت والُٟىت في البلضًت:اؾم اإلاكغوٕ البىاء اإلااؾس ي :  مجا٫ الٗمل الخىمىي  28  : ع٢م اإلاكغوٕ .  مكغوٕ جٍُى

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

ٟحن، ووحىص قىاٚغ في ألا٢ؿام  اإلاسخلٟت، الخسُُِ الاؾتراجُجي ) ما جؼا٫ بلضًت جٟىح حٗاوي بك٩ل ٦بحر مً ه٣و هىعي في اإلاْى

ا واإلاداؾبت غ مغ٦ؼ زضماث حمهىع، الٗىىان (.والصحت والجابُت. والٗال٢اث الٗامت، و ال٨هغباء، واإلاُاٍ والؿ٨غجاٍع ضم جٞى ، ٖو

حر الخضماث البلضًت في اإلاجاالث  اإلاسخلٟت ول٩ىهه خل٣ت الىنل بحن اإلاىاَىحن و الضواثغ  الىخُض للمىاًَ، بدُث ٌٗمل ٖلى جٞى

غ مى٢٘ ال٨ترووي للبلضًت والظي ٌٗض الىاٞظة التي ًُل مجها اإلاغء ٖلى ما ًجغي خىله، و في طاث . اإلاسخلٟت في البلضًت ٦ما ال ًخٞى

الى٢ذ خل٣ت الىنل بحن البلضًت واإلاجخم٘ اإلادلي، وبحن الضاثغة واإلااؾؿاث الٗامت والخانت، الغؾمُت والكٗبُت والضولُت، و 

 
ً
 عاثضا

ً
 ز٣اُٞا

ً
الىؾُلت التي ًخم مً زاللها بعؾاء خغ٦ت بٖالمُت حُٛي مٗٓم ألاوكُت والٟٗالُاث، بلى حاهب بهه ًماعؽ صوعا

ىىان للمىاًَ ٌٗمل ٖلى  ض نالث اإلادبت بحن الجمهىع والبلضًت وحمهىع الٗاملحن ٖو َى  ٌٗؼػ جالخم ؤ٢ؿام البلضًت ٍو
ً
وزال٢ا

حر ٧اٞت اإلاٗلىماث ًٖ زضماث البلضًت في اإلاجاالث  اإلاسخلٟت، و٦ظل٪ ال ًىحض وخضة  ، ووخضة هٓم وخماًت للبرامج وهٓم GISجٞى

اصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان،  ب لبىاء ٢ضعاث للٗاملحن في البلضًت، وطل٪ لخىؾ٘ الخضماث  هدُجت للٍؼ اإلاٗلىماث، وبغهامج جضٍع

دض . (+ج)بلى ٞئت  (ج)واهخ٣ا٫ البلضًت مً ٞئت  ُت الخضماث التي ج٣ضمها مً حهت، ٍو ألامغ الظي ًدض مً ٢ضعتها ٖلى جدؿحن هٖى

ت  .بك٩ل ٦بحر مً ٢ضعتها ٖلى الخسُُِ الٗمغاوي والخضماحي مً حهت ؤزغي    ول٩ىن َظٍ ال٣ُاٖاث مً ؤَم اإلاجاالث الخىمٍى

ت الخىانل وؤصاء  غ بىاء ٢ضعاث البلضًت وجد٤ُ٣ ؾٖغ التي ج٨مً ٞحهما الخضمت بك٩ل ؤؾاس ي،  ل٩اٞت اإلاىاَىحن مً زال٫ جٍُى

لُت جغي الهُئت اإلادلُت يغوعة ملحت لخىُٟظ َظا البرهامج . اإلاهماث  والاعج٣اء في ج٣ضًم الخضماث ٖو

 بلضًت جٟىح

ش اإلاخى٢٘ للبضء  الخاٍع

بالخىُٟظ 

مً الٗام   (1)بضاًت قهغ • 

2012    

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

زالر ) 2014- 2012• 

 (ؾىىاث

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

ت والٟىُت اإلاٗى٫ بها في  غ  ألاهٓمت والٗملُاث ؤلاصاٍع جٍُى

. البلضًت

ٟحهاالبلضًت•   . ومْى

. اإلاىاَىحن ومغاحعي البلضًت • 

ت  اثٟها الغثِؿتبلضًت جٟىحجدؿحن حاٍَؼ   لل٣ُام بْى

اٖلُت  وج٣ضًم زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

بغهامج بىاء ٢ضعاث للٗاملحن في البلضًت    3000. جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت• 

 55.000بوكاء مغ٦ؼ زضماث حمهىع • 

 5000بوكاء مى٢٘ ال٨ترووي للبلضًت •  

    GISبوكاء هٓام مٗلىماث   وخضة • 

هٓام خماًت البرامج وهٓم اإلاٗلىماث 

هٓام مغا٢بت للىنالث ال٨هغباثُت الحالُت 

15000      

5000 

3000 

غ بحغاءاث الٗمل ُُٟت وجٍُى  10000 مغاحٗت الىنٝى الْى

   $96.000اإلاجمٕى   

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىُت )الهُئت اإلادلُت

ٟحن •  ت واإلاالُت، وقاون اإلاْى اث مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ البلضًت.٢ؿم الكاون ؤلاصاٍع •      واإلاكتًر

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

حهاث ؤزغي  الهُئت اإلادلُت  بلضًت جٟىح 

إلاىاػهت الدكُٛلُت ، واؤلاهماثُت   ا. بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها

ٟحن 0%100مؿاَمت بلضًت بيؿبت  ٘ بهماثُت % 50مً البلضًت و مْى مكاَع

 

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي   مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              ت  .  مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاث 
ً
غة حؼثُا  .  مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعي  ٚحر مُلىب  

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ   

 : ؾلبُتوألانض٢اء واإلااؾؿاث الضولُت الغؾمُت والكٗبُت بٟاٖلُت و٦ٟاءة واإلاىلُحن  م٘ اإلاىاَىحن َاجىانلوجدؿحن ٢ضعاث البلضًت •   ةبًجابي

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

 الخٛلب ٖلحها  بحغاءاثاإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ل الالػم  ٢لت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت،   حر الخمٍى الٗمل ٖلى جٞى

ت  ت ٖلى ؤؾلىب ج٣ضًم الخضمت والُت الخٗامل م٘ الجمهىع  ي٠ٗ ٢ضعاث ال٩ىاصع البكٍغ ب ال٩ىاصع البكٍغ جضٍع
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  ٢ُإ البىاء اإلااؾس ي : مجا٫ الٗمل الخىمىي  29: ع٢م اإلاكغوٕمكغوٕ بىاء ٢ضعاث الٗاملحن في البلضًت :  اؾم اإلاكغوٕ

م٩ان جىُٟظ اإلاكغوٕ زلُٟت ًٖ اإلاكغوٕ 

 مً زال٫ صعاؾت وا٢٘  بصاعة ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في بلضة جٟىح   جبحن لىا ال٠ًٗ ال٨بحر 

الظي حٗاوي مىه َظٍ ؤلاصاعاث إلااؾؿاث وزانت ٖلى مؿخىي  الدكبُ٪ والخيؿ٤ُ، والٗال٢اث 

ت ٘ جىمٍى اصٍ، وبٖضاص م٣ترخاث وجىن٠ُ اإلاكاَع ل، وال٣ُاصة والٍغ الخ ، ٞال ....الٗامت، وحظب الخمٍى

ب ال٩ىاصع وؤلاصاعاث في اإلااؾؿاث ألاَلُت إلاا جمثله مً حٛحر في البلضة، ومً  بض مً صٖم جإَُل وجضٍع

َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هدُجت ؤلالحاح اإلاتزاًض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٞمً َىا  جغي الهُئت 

بي لم حر  الضٖم البرهامج جضٍع ٟي البلضًتاإلادلُت يغوعة ملحت لخٞى . ْو

بلضة جٟىح •  

ش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىُٟظ  الخاٍع

 2012مً الٗام    (1)قهغ •  

مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ 

. (زالر ؾىىاث ) 2012-2014• 

ت التي ٌٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ  ألاَضاٝ الخىمٍى

ٟي مماؾؿت البلضًت وبىاء•      ٢ضعاتهم جإَُل ٧ىاصع مْى

  ماَلت حٗحن قىاٚغ •  

ٟي البلضًت   •   مْى

مماؾؿت البلضًت  •  

ت  اثٟها الغثِؿتبلضًت جٟىحجدؿحن حاٍَؼ   لل٣ُام بْى

اٖلُت  وج٣ضًم زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

ت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث  ٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩الُٟها الخ٣ضًٍغ : اإلاكاَع

ت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث   ($)الخ٩لٟت الخ٣ضًٍغ

بُت الخلىُت والخىغُمُت للمىعفين   5000 جدذًذ الاخخُاحاث الخذٍس

ب  ٟي مماؾؿت البلضًت بشامج جأهُل وجذٍس   10.000 ٧ىاصع مْى

٠ُا٫ قىاٚغ حٗحن الخسُُِ الاؾتراجُجي والٗال٢اث  في جْى

ا ومداؾب ومٟدل صحت  الٗامت، ومهىضؽ ٦هغباء، وؾ٨غجاٍع

 ةيومهىضؽ مُاٍ وحبا

75.000 

    90.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىُٟظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضًت جٟىح  )الهُئت اإلادلُت 

غ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ •     ٢ؿم الخسُُِ والخٍُى

اإلاباقغ ٖلى آلُاث جىُٟظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت والخ٣ُم   

 

 •

ل اإلا٣ترخت  : حهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضًت جٟىح )الهُئت اإلادلُت 

.  بىض اإلاىاػهت التي ًىضعج اإلاكغوٕ يمجها

اإلاىاػهت الدكُٛلُت ، واؤلاهماثُت  

ٟحن 0%100مؿاَمت بلضًت بيؿبت  ٘ بهماثُت % 50 مْى مكاَع

 

 

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩ال٠ُ جىُٟظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاحاث الالػمت لخىُٟظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              ت  .  مخىٞغةمىاعص بكٍغ

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلى ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيٚحر مُلىب    

آلازاع اإلادلُت اإلاخى٢ٗت لخىُٟظ اإلاكغوٕ  

٘ •  : بًجابُت اصٍ، بٖضاص م٣ترخاث وجىن٠ُ مكاَع ل، ال٣ُاصة والٍغ الدكبُ٪ والخيؿ٤ُ، الٗال٢اث الٗامت، حظب الخمٍى

ت ىام .  الخ....جىمٍى  . 2014- 2011زال٫ ألٖا

ت  ماَلت حٗمل ٖلى مغا٢بت الىنالث ال٨هغباثُت الحالُت•   . ٧ىاصع بكٍغ

ا ومداؾب ومٟدل صحت ومهىضؽ •  ٟي الخسُُِ الاؾتراجُجي والٗال٢اث الٗامت، ومهىضؽ ٦هغباء، وؾ٨غجاٍع حٗحن مْى

مُاٍ وحباة جاصي ٖملها في البلضًت ب٨ٟاءة ٖالُت 

 ال ًىحض  : ؾلبُت

اإلا٣ُٗاث التي جىاحه جىُٟظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلا٣ُٗاث  / اإلاساَغ

ال ًىحض  • 

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  
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 التٌوىيت لبلذة تفىح كبًي للوشبسيغتىصيف املال: 3دللحك سلن ا                              

. (هششوع الصشف الصحي)لطبع البٌيت التحتيت

 

. (هٌبطك التطىيش لشبكت ادليبٍ)لطبع البٌيت التحتيت
.  شبكت اإلاُاه لدشمل جىظُع الشبكت الحالُت و مىاطم حذًذةمششوع - 

.  كىب1000بععت  (1)وبىاز خضان  مُاه عذد . شبكت اإلاضودة للبلذةمششوع او- 

 .جشكُب ألفي عذاد معبم الذفع للعم اإلاُاهمششوع  -

 
 



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   77صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

 

. (هٌبطك التطىيش لشبكت الكهشببء)لطبع البٌيت التحتيت
 .قب٨ت ال٨هغباء لدكمل مىا٤َ حضًضةمكغوٕ - 

تمكغوٕ -  اصة ٖضص مدىالث الخ٣ٍى  .ٍػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. (هٌبطك التطىيش لشبكت الطشق ادلؼبذة)لطبع البٌيت التحتيت
  ٕ٤ ٦غوم الٛغابت الٓهغمكغو . جإَُل وحٗبُض ٍَغ

 ٕؼمكغو ٤ اؾُاؽ واص ٍٖؼ  . جإَُل وحٗبُض ٍَغ

 ٕ٤ ال٣ٗبت جٟىح الخلُلمكغو  . جإَُل وحٗبُض ٍَغ

 ٕ٤ جٟىح قٗب اإلالح الخلُلمكغو  . جإَُل وحٗبُض ٍَغ

 ٕ٤ جٟىح صوعا اطها الجالحل مكغو  . جإَُل وحٗبُض ٍَغ
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 (هٌبطك التطىيش لشبكت الطشق واخلذهبث الضساػيت)لطبع اخلذهبث الضساػيت 
  جدذًذ .دوهم واظخغاللها (300) اظخصالح مكغوٕ

 ًىابُ٘ مُاٍ وبىاء زؼاهحن للمُاٍ لالؾخسضام الؼعاعيمكغوٕ جإَُل 

  جدذًذ.كم طىو طشق صساعُت (15) شم مكغوٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لطبع التخطيط والتٌظين  
 . (خذود البلذة اللذًمت )

 . (خذود الخىظعت الجذًذة )

بلذة جفىح داخل وخاسج خذود  )

. (البلذًت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤ لىػة ؤبى قغاع زلت مؿٗىص بُى٫  مكغوٕ • ت بُى٫  مكغوٕ •  ٦م  3ٍَغ ٤ ٖٞغ  ٦م 3ٍَغ

٤ الهٗبُت واص ق٣ا١ صوعا زلت مؿٗىص بُى٫  مكغوٕ • ٤ ال٣ُغاوهُت  ابى قغاع  مكغوٕ •  ٦م 2ٍَغ  م 500ٍَغ

٤ اإلاٗمىصًت الجالحل  الضًغ  بُى٫  مكغوٕ • ٤ زلت الُٗام ٦غوم الٛغابت   مكغوٕ •   ٦م2ٍَغ  ٦م  1ٍَغ

٤ اؾُاؽ  الخمجاث الكغ٢ُت والٛغبُت بُى٫  مكغوٕ • ٤ اإلا٣ُإ واص زًحر  قٗب اإلالح   مكغوٕ •  ٦م 2ٍَغ  ٦م  1.5ٍَغ
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 (هٌبطك التطىيش يف لطبع التؼلين والصحت)لطبع اخلذهبث االجتوبػيت 
 

  .جدعين البِئت اإلاذسظُت في جفىحمششوع  -1

  ٕقهضاء جٟىح   والخيؿاءحي ٖلىم  إلاضعؽمسخبر مسخبر خاؾىب ومكغو.  

  ٕا مكغو َغ  .بىاء مٓالث وحصجحر ؾاخاث اإلاضاعؽ وجٍُى

  ٕاصة مكاعب اإلاُاٍ في اإلاضاعؽمكغو  .ٍػ

  ٕٟا٫ مكغو اى ألَا حر بام لٍغ . جٞى

.  اظطاط واللطشاوهُتحي  في مىطمجينمذسظخين همىرحُخين أظاس يمششوع ئوشاز  -2

 .سض لبىاز مذاسط أظاظُت في مىطلت أكشوم الغشابت ومىطلت اللطشاوهُت ومىطلت اظطاطمششوع ششازا -3

. ججهيز مخخبر عُادة جفىح الحكىمُتمششوع  -4
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هٌبطك التطىيش لمطبع ادلشأة والشببة )لطبع اخلذهبث االجتوبػيت 
(  وروي االحتيبجبث اخلبصت

 

 (اإلاغ٦ؼ الث٣افي )مكخبت عامت مخعذدة ؤلاغشاضمششوع -

 (ال٣ُغاوهُت  ).ملعب بلذي جفىح مششوع -

 ئظكان ألاحُاو الشابت الفليرة واإلاهمشتمششوع -

. (ال٣ُغاوهُت )

 ملش لجمعُت ؤلاظشاز لخذمت روي ؤلاعاكتمششوع -

. (ال٣ُغاوهُت) 

 

 

 

 

 

 

 (هٌبطك التلىث البيئي وأحبس احملبجش)لطبع البيئت  
  : مششوع الخىعُت البُئُت والحفاظ على اإلاىاسد الطبُعُت

  ٕحك٨ُل هاٍص بُئي ًخاب٘ ال٣ًاًا البِئتمكغو. 

  ٕصعاؾت حضوي ا٢خهاصًت ٦ىىاة مى٣ُت نىاُٖت نض٣ًت للبِئتمكغو. 

  ٕػعاٖت اإلاىا٤َ الجبلُت باألشجاع الحغحُتمكغو. 
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27. Improving equipment and mechanisms 
required for municipality to help it do its main 
tasks efficiently and effectively :-                              

- Sparing a dust cart for collecting waste 
materials from town streets.                                 

- providing 300 dust bins .                                           

- providing street sweeper cart to clean streets .  

- Providing a seepage pit tank to pull out waste 
materials.                                                                      

- Providing a crane cart and service car for 
electricity .                                                                    

- Car for services .                                                         

28. Project of developing  administrative, 
technical systems of municipality.                   

- Establishing public service centre, information 
unit and GIS Unit.                                                        

- Establishing Website for municipality .                 

-Monitoring system for current electric 
adaptors.                                                                       

-Reviewing occupational  description (Job 
Description).                                                                 

 29-Project of building municipality 
employees capacities :-                                   

-Determining needs  and specialized training on 
GIS, Researches, electrical maintenance and 
…..so on, with furthering and field supervision.   

-Assigning and determining vacancies  of 
strategic planning department, Public relations, 
electrical engineer, secretary, accountant, 
health inspector, water engineer and tax – 
collectors.                                                                       

-programs and information systems.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- To improve 
municipality readiness to 
perform its main 
functions and duties 
efficiently and 
effectively.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Weakness of 
municipality       

organizational and 
structural abilities to  
perform its tasks and 
duties efficiently and 
effectively and assuring 
continuation.                      
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23. Project of improving standards of living for 
the handicapped.                                                    

- Establishing database and conducting a study 
to determine the handicapped, their needs and 
their different resources.                                            

- Qualifying houses of the disabled to fit with 
their needs .                                                                 

- Qualifying public places to fit the needs of the 
handicapped .                                                              

- Sparing supporting /helping tools for people of 
special needs.                                                               

- Providing psychological guidance for families 
and for people of special needs in cooperation 
with CBR and life Gate .                                               

24. Building a headquarter for Al-Isra' society to 
better service the handicapped.                          

 

 

 

 

 

12.Improving standards 
of living and 
psychological conditions 
of the handicapped 
people.                                  

 

 

 

 

 

11. Difficult access of the 
handicapped to obtain 
better services inside and 
outside  the town that 
meet their needs.              

  

25. Reinforcing and building the administrative 
and organizational abilities for the main non- 
governmental institutions that care with youth 
and women                                                                    

  26 Reinforcing youth and  women of Taffouh 
economically  and socially project:-                    

-Establishing database about unemployed 
graduates, their specializations, skills and their 
needs, then interlinking them with working 
organizations .                                                               

-Training newly–graduated  youth                            

-Arranging activities that support and care  
youth in life issues.                                                      

13. To reinforce and 
build administrative and 
organnisational abilities 
for the main non– 

governmental 
institutions that care 
with youth and women 
of Taffouh in all 
developmental and 
social domains.                   

                                   

14. reinforcing youth and 

women and qualifying 

them to contribute in 

initiatives and in 

economic and 

developmental  projects. 

  

 

 

 

12. Decrease in the level 
of public awareness 
about the importance of 
youth and women role in 
social and economic 
development.                      
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19. Reinforcing knowledge and awareness about 
emergency cases and ambulance services:-       

-Conducting educational campaigns in fields of 
civil defence , ambulance and housewives .          

-Training   human cadres in field of ambulance 
emergency and civil defence.                                   

9. Developing and 
strengthening the 
communal public 
awareness and youth 
voluntary work directed 
to deal with emergency 
and disasters.                      

8. Poor current services 
related to security crisis 
management, natural 
disasters and communal 
mechanism to deal with 
emergency cases.               

            

20- Project of Environmental Awareness and 
natural resources conservation :-                        

- Establishing environmental club to follow up 
the environmental issues .                                       

-Studying feasibility of a friendly environmental 
industrial zone .                                                           

-Planting mountainous areas with forests-
Forming influence group to influence the 
concerned ministry to improve monitoring on 
quarries .                                                                         

 

 

 

10. To limit the effects of 
environmental pollution 
resulted for quarries .        

              

 

 

 

  9. Increasing risks of 
pollution resulted from 
seepage pits, quarries 
and alike.                              

                                      

21. Strengthening the poor families and 
improving their condition project :-                    

- Establishing data base and conducting a study  
to determine the need of  the poor and their 
different resources .                                                     

-Making productive and industrialized local 
projects for the favor of the poor families .           

-Establishing a fund to support the needy 
students and sick people .                                           

-Interlinking and coordinating with national 
institutions that present Services for the poor.     

22- Establishing housing project for the poor  
and the marginalized young generations.           

 

 

 

11. To improve the 
opportunities of  
economic and social 
participation  social 
participation (university 

education 
accommodation medical 
care ) for the poor and 
the marginalized to suit 
their needs.                          

 

 

 

 

10. Weaknes3 and 
limitation of stander of 
living for the poor and 
the marginalized Families 
and the weak 
mechanisms to obtain 
the  basic services.             
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13.Reclamation 3000 dunums and exploit them . 

14. Opening  15-kms long agricultural roads.         

15. Marginalized poor farmers project.                   

 -Upgrading springs and building two reservoirs 
for agricultural use.                                                     

- Agricultural project to vary sources of income 
for 100 minor farmers.                                               

- Providing production outputs for 100 farmers.  
  

-Providing agricultural guidance and counseling 
for 100 farmers .                                                           

-Providing loans for minor farmers and for the 
poor to produce (plant nursery and barracks for 
breeding animals for 100 farmer).                            

-Reclamation of springs and building two 
collecting reservoirs for farmers use.                     

 

 

 

 

 

 

7. Supporting 
marginalized and 
reinforce their 
steadfastness.                     

    

 

 

 

 

 

 

6. Weak interest with 
cultural athletic, Tourist 
and antiquities.                   

                     

 

16. Non –Governmental Organizations capacity–
building project :-                                                     

- To train human cadres working in cultural and 
athletic sectors training programs interlinking, 
Coordination, Public relations, recruit funds, 
leadership and  initiation, Preparing proposals 
and  description of  developmental projects and 
so on.                                                                               

17. Equipping multi – purpose public library.       
18. Upgrading Taffouh Municipal playground.       

 

8. Improving readiness 
and organizational and 
administrative capacities 
of the main non–

governmental 
organization that 
interested in culture and 
sports.                                   

                                    

 

7. Poor interest with 
cultural athletic tourist 
and antiquities 
development .                    
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9. Improving school environment in Taffouh.        

- Computer lab and science lab for Shuhada 
Taffouh and Al –Khans' schools.                               

- Establishing sunshades  and planting trees in 
school.                                                                            

-Increasing water taps at schools .                            

Providing a bus for kindergartens.                           -

 

 

 

 

5. Improving educational 
 environment in 
kindergarten schools to 
suit the kids needs.           

                               

 

 

 

 

3. Low quality of basic 
secondary education.   

10. Establishing two basic typical schools in the 
areas of Instas and Qatrawanieh.                              

11. Purchasing piece of land for building basic 
schools in the areas of krum Al – Gharabah, 
Qatrawanieh and Instas.                                            

12. Project of improving basic and secondary 
health services:-                                                       

-Equipping Taffouh governmental clinic with a 
laboratory .                                                                   

-Coordinating with health organization to 
organize mobile clinics for caring with 
pregnants, Chronic diseased people and 
specialized care.                                                            

To urge Ministry of Health increase working 
hours of doctors to secure primary and 
specialized health car on every day of the week.  

-Holding meetings, Symposia to enhance health 
awareness.                                                                     

 

 

 

 

6. Developing quality of 
primary and specialized  
health care to cover all 
citizens.                                 

 

 

 

 

4. Available primary 
health services inside 
town do not meet 
emergency needs and 
the primary health car of 
citizens.                                
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Proposals 
Aims Development Issue 

1-Establishing drainage network in the town.        

1.Providing nfrastructure 
needed for drainage 
network .             

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Infrastructure services 
in domains of drainage, 
water network, solid 
rubbish, electricity, roads 
and transportation do 
not meet needs of 
Taffouh citizens.                 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Upgrading water network to cover new areas 
and expanding the current network.                     

 

 

2.Improving accessibility 
of electricity and water 
to citizens with good 
quantity.                               

3-Upgrading the supplying network and      
building reservoir with 1000 cubic meters 
capacity.                                                                          

4-Fixing 2000 pre paid water meter.                         

5-Upgrading and expanding  the existing 
electricity network:                                               

- Expanding electricity coverage to new areas . 

-Increasing  the number of relay transformers.  

6- Upgrading & asphalting internal of linking 
road.                                                                           

   *Upgrading &asphalting Krum al Gherabeh –al 
–Dhar Road.                                                         

    *Upgrading & asphalting Taffouh – Shib Al- 
malh –Hebron Road .                                                   

    * Upgrading & asphalting Taffouh  Dura – 
Idna- Al- Jalajil Road.                                             

   * Upgrading & asphalting AL- Aqaba Taffouh – 
Hebron Road.                                                             

    * Upgrading & asphalting Instas– Wadi  Aziz 
Road.                                                                        

3. Improving internal    
transportation and liking 
roads.                                    

7. Detailed Master plan.                                              

8.Land settlement & estimating lands outside  
municipality borders.                                                 

4. Providing database for 
planning process.            

2. Poor mechanisms of 
building planning in 
town.                                     
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J.  Weak mechanisms of building planning in the town .  

k. Limitation of concern with agricultural sector as  an economic sector to improve 
food security .                                                                                                                                   

L. Poor current services related to security , crises management and poor communal 
mechanisms to deal with emergency cases.                                                                             

m. Little interest with   cultural , athletic , tourist , and antiquated (antiquities ) 
development .                                                                                                                                  

2.Vision:- 

    Marching quickly towards Taffouh, a progressed town in domains of science, 

industry health, environment and agriculture ; preserving its originality; full of love 

and security, as model of communal participation, affiliation and bounty.                            

  * Taffouh in the Eyes of its children                                                       
    A lot of Taffouh children took  part in laying out the communal vision through 

impressive drawings by which they express their inspirations for the coming years.        
                                                               

  In their views, they emphasizes on Taffouh as a Palestinian town concerned with health and 

education .                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

3. Development Goals ,Indicators and Proposed Projects :- 
    In the framework of endeavor to achieve this vision, the strategic development plan 

for Taffouh 2012-2015 focuses on a number of interrelated strategies , integrated  

strategies , integrated in the framework of main developmental aims ,all flow into the 

creation of an environment  that suit the whole citizens . These goals emerged  form 

the deep understanding and awareness of  all activating parties in town for the 

necessity of tackling the main issues from which they suffer in various sectors 

,particularly the poor, the marginalized youth and vulnerable groups, where the 

emphasis was generally focused on a number of main developmental goals to be 

achieved within four years.                                                                                                                                      
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Part II: Strategic Framework of Taffouh ; 

    This part gives the main development issues, Vision, and developmental goals 

brought by the  representatives of local society, specialized working committees and 

by the committee  of concerned parties, through holding communal workshops for 

committees .                                                                                                                                             

1-Main development Issues :-  

    This section shows the most important developmental issues brought about the 

representatives of local society, specialized working committees and committee of 

concerned parties through the communal workshop according to priorities after the 

participants have gone to poll:-                                                                                                        

a. Difficult access and obtainment of the handicapped to get better services inside and 
outside the town .      

b. Low quality of basic and secondary         
       education .                                                       

c. Current infrastructure services in the      
     domains  of drainage ,water network,     
     solid waste, electricity, roads and             
     transportation do not meet the citizens' 
     needs.                                                                

d. Water resources in terms of quality,        
     quantity, efficiency and consistency do 

not meet citizens' needs .                                  

e. Decrease in the level of public                     
      awareness about the importance of        
      youth and women role in social and   

economic development.                                
f. Unemployment and unavailability of      

opportunities for graduates                      .  
g. Increasing the risks of pollutio                 
resulted from seepage pits, quarries       

and all.                                                                      
h. Available primary health services inside the town do not meet the emergency needs 

and the primary care of citizens .                                                                                                     
i. Weakness and limitation of living standards for the poor and the marginalized            
families and the weak mechanisms  to obtain the basic services such as education,   

health and economic participation.                                                                                                 



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   89صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

 

Besides that, a lot of unions associations and branches for unions and organizational 

committees are working actively on the governorate level. The most famous ones are: 

Rural Women Society; Land Confiscation Defence Committee, Union of Palestine 

Workers–Women Affairs, all lack any type of possibilities and they are judicial 

frameworks that gather together their members.                                                                       

    From the above table, we see the big weakness from which the town institutions are 

suffering, especially on the assets and fitting context. They are still in bad need for 

equipment, especially the Cultural Centre and the Athletic Club.  Also , the Agricultural 

Cooperative, the Higher Education Society and Al-Isra' Society for headquarters. 

Therefore, it is a must to support the Cultural Centre, the Athletic Club and the 

Specialized Societies for which what they represent of change in the town .Their effect  

was very distinct, especially in periods of their activities. The big relative  

representation of these institutions in town encourages the role of youth and women 

more and more .They are institutions enrolled about 20% from the town population.     

                                 

    It must be pointed out that the town institutions are working in many cultural 

activities aiming to build the youth capacities in addition to provide financial support 

to university students and those of special needs. They also aid farmers, hold 

educational workshops for women and awareness workshops for women health, 

maternity and childhood. Moreover, the current training programme is directed  

towards women and youth on equal foot to acquire necessary skills and experiences in 

the  domain of developmental work and building  the local abilities . This program is 

supported by UNRWA and dedicated for those bearing UNRWA cards.                                 

    Furthermore , there are a  group of youth and women institutions in the town , some 

are active and others are suspended . So, municipality is considered as the main motive 

and momentum to push the process of development forward and to determine the 

needs of population. It also acts as a meeting point between the local and foreign 

donating institutions, which  may implement projects in the town in general 

.Therefore, there is no tangible system or approach that forms a model to determine 

the needs through  communal participation. Consequently, coordinating relationships 

are not interlinking. So, population as a communal group do not generally take part to 

determine their needs directly.                                                                                                           
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Table (No.2) 
ت   فما فىق 65 64-30 29-20 19-15 0 – 14 10 – 14 5 – 9 0 - 4الفئت العمٍش

 202 2029 1803 1328 4968 1541 1635 1793 اإلاجمىع

 103 1028 911 673 2534 758 848 901 الزكىس 

 99 1001 892 655 2434 756 787 981 ؤلاهار
 

5. Active local parties & their role in Development :-   

    Local institutions in the town plays an important role in the development of society 

and they differ in their influence degree. Many of these  organizations present services 

for different groups in the town. some presents services to the youth group, women 

group, university students in addition to the comprehensiveness of some services 

presented to different developmental sectors .The institutions differed in terms of 

efficiency and abilities ,Table (No.3) shows all institutions in the town.                                 

Table (No.3) 

Name of organization                 Administration                Establishment                       Equipment Available 

buildings ,lands owned 
officials, office equipment 

Ministry of Local 
Government,1994  

9 M./ 2 F    1-Taffouh 
municipality                

building, lands, officials, 
office, equipment,            

Ministry of 
Interior,1980 

7 M.           2-Taffouh Charitable 
Society      

little possibilities,        
artificial framework   

Ministry of 
Interior, 2003 

9 M.  3-Al-Isra' Society for 
Caring Handicapped  

Library ,computer lab, 
available, rented building 

Ministry of 
Interior, 2007 

7 M. 4-Higher Education 
Society 

building owned+  no 
possibilities, Judicial 
framework 

Ministry of 
Culture,1996 

9 M.               5-Taffouh Cultural 
Centre 

tractor + sprayer + trolley 
,judicial framework 

Ministry of 
Interior,1986 

7 M  6-Taffouh 
Agricultural 
Cooperative     

building owned, no 
possibilities judicial, 
framework 

Ministry, of Youth 
and Sports ,1992 

11 M. 7-Youth Sports Club 

no possibilities judicial 
framework, rented 
,building                                  

Family 
Association,  
Hebron province 
,1993 

7  F .                8-Women Association 
Committee           
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4. Demographical Features:- 

    Data analysis of this section depends on the final results of general census of 

population and plants for 2007, prepared by the Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS). This is also supported by holding interviews with municipality, 

representatives of local institutions, women , youth and farmers. The total population 

of Taffouh in 1922 was approximately (461); in 1945 (780); in 1967 (1600); 1978 

(3400);  in 2007 (10330); in 2010(11150). The number is expected to reach (13022) in 

2014.  Taffouh consists of few quarters and neighborhoods . It lacks big buildings and 

infrastructure . Its population  represents 1.19% out of the grand total population of 

Hebron . The percentage of population growth in the area is 3.3% and that is a high 

percentage if compared to that of population growth in the West Bank which reaches 

2.65%. The population density in Taffouh reaches to 686 persons per one square 

kilometer (686/1 km²). This percentage increases to reach 1857 persons per one 

square kilometer within municipality borders; whereas it decreases greatly to reach 

one Peron per four square kilometers outside municipality borders.                                      
   Table ( No.1) clarifies the population growth over the past years of Taffouh. It is           

   worthy to point out that the figures are rough and 

relative according to the General Census of population for 

years 2007. 2014, done by the (PCBS) with an exception to 

localities of Loza, Shib al-Malh and Edghabees, which their 

total population approximately equals to 3500 inhabitants, 

taking into account the percentage of the annual increase.  

    Table (No.2) shows the old-aged group is small in terms 

that it does not exceed 3% out of the grand total of town 

population. The young-aged group to 14-years age 

represents the pyramid base, where they reach 55.1%.       Table ( No.1)                              

                                                        

    The adult–group aged (15-64 )represents 41.9%. The old-aged group represents 

only 3%, and this means that  the summit of pyramid is narrow.  The percentage of 

males to females amounts 103-100, where the percentage of males is 50.8% and the 

percentage of females is 49.2%.  This indicates that the Palestinian society in Taffouh is 

a young  society because the young consists the most population. This base gradually 

changes to the adult- aged group with great rates , and it restricts more in the young – 

aged group, a matter that spot light on the future strategic planning which must focus 

on this important group to develop their capacities and resources. The old–group (65 

years and above), their percentage is very low . Moreover ,this group is economically 

inactive and in most times they do not do any work.                                                                   

Year Total 

1922 

1945 

1967 

1978 

2007 

2010 

2014 

461 

780 

1600 

3400 

10330 

11150 

13022 
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2.Land confiscation    

   Lands of Taffouh as the other lands of Palestinian cities and towns are exposed to 

confiscation by the Israeli occupation since the confiscated lands of Taffouh are located 

23 Kms. to the west of  Hebron .                                                                                                       

    Lands of Sanbreh  borders on Taffouh form 

the west, lands of Tarqumia  and Beit kahel 

borders it from East; Idna  and Jamroara 

borders it from south. On lands of Jamroara,  

Tarqumia crossing–point, which links 1967 

borders with the 1948 borders, was erected. 

These lands are Marj kassa; Ruweisat, Shib 

Azzam, Akfar, Al-Mijmeh, Al–khab, Abu 'Emeirah 

Orchards,  khalit Mekhmas, khalit al-khemeh. 

The total size of these lands is approximately 

(2126 dunums) ,and they are possessed by all 

people of the town without exception. These 

lands are inherited successively generation  

after generation since the Ottoman Empire, 

definitely in November 1890. It is worth to note 

that several locations such as Jabel al–

Muhazzam and Wadi shiqaq were once 

confiscated, but they have been 

restored from occupation with 

testimonials and Taboo kushans. (land 

deeds).                                                            
3.Geographical  features , size and  Borders :-  

     The Master plan of the town is 

rectangular. Its lands are surrounded 

by the lands of Hebron villages and 

suburbs Dura, Beit kahel, Tarqumia and Idna. It is characterized by a rugged 

mountainous nature. For buildings, they are located on a moutionous peak, separated 

by valleys of medium depth. The size of the old master plan was one square kilometers 

(1 km²), then it was expanded in 2007 to reach (7 km²).                                                           

    The area of the town is (20,300 dunums), planted with olive and almond trees. The 

building area is (628) dunums. It is located about (850 metees) above sea level .              

    The annual rainfall is about (457 mm.), and the annual temperature average is about 

(16°c), and the average relative humidity is 61%.                                                                         
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Part I:  A historical Brief About Taffouh 

    This part gives a general background about the town of Taffouh in term of its history 

,land confiscation demographic and geographical features and the most impressive and 

most active parties in local development .                                                                                      

1.Historical brief   

    Taffouh  is a Canaanite town. It was known as "House of Apples "and it was so called 

for it was famous for growing apples. It was said that it was also called "House of 

Tuffaha", one of Yacoub's, peace by upon him, wives .   several civilizations settled in 

Taffouh since ancient times .These civilizations perished and the town confronted 

many catastrophes  and disasters .Archaeological studies indicate that  Taffouh has 

been inhabited since ancient ages and several civilizations settled there such as 

Canaanites, Romans, Babylon ,Byzantine ,Greek and Islam. There are so many 

evidences and indications to the existence of the Roman ruins such as the ancient 

Roman  wall which encompasses the prison and the church. It also has a monastery in  

Al-Mamoudiyyah (place of christening on Christian children). Excavations indicated 

that its history dated back to the third millennium before the Birth of Christ (3000 

B.C.). In the north, situated khirbet Instas and khirbet khumjat  which are full of 

Canaanite  and Roman caves. In the middle of ancient town, which is surrounded by the 

Roman wall, situated the prison, the court, and remains of old churches such as Al- 

Mamoudiyyah,  monastery, and the Islamic ruins, among them is the tomb of one of the 

Muslim leaders, Sheikh Abdul – kader Al Jilani who served in the Islamic conquest to 

the Levant under the leadership of Amro Ibn Al-As. It also embraces the monument of 

Sheikh Hussein. Then came the British Mandate, the Jordanian Government, the Israeli 

occupation and lastly the Palestinian National Authority in 1994.                                           
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Methodology of Taffouh Strategic Plan Preparation   
  Taffouh Municipality adopted the method mentioned in the Guide  Of " Strategic 
Planning for Palestinians cities and towns". Which is prepared by the municipality 
Lending Fund and the Ministry of Local Government within the following main stages; 
each includes a group of activities, as they are clarified in the figure below.                          

First Stage : Organization and Analysis: 

    In this stage, the main committees and teams have been formed. A main planning 
team from the municipal council has been selected to administer and to lead the 
project, to organize activities and to collect data. The strategic planning committee 
acknowledged the basic views and attitudes. After analyzing the concerned parties, 
several specialized committees from local society have been formed. These include 
active members, governmental and non – governmental organization, reflecting the 
different   needs of different vital sectors in: planning, infrastructure, environment, 
public health, social services, education, women, youth, children, individuals of special 
needs, local economy, commerce ,investment, agriculture, natural resources, 
transportation, security and civil defence, athletic and cultural affairs. Then, the 
committees diagnosed the situation of the town, prepared the first diagnostic report 
and discussed it in a communal workshop, then it was approved by the strategic 

planning committee and by the municipal council.                                                                       

 Second Stage : Where do we want to go: Strategic  Development Framework:-  

   In this stage, a communal workshop has been 
held to determine the results of the diagnostic 
report in every field, then the most important 
developmental priorities have been made up to 
decide the most urgent issues, the indicators 
and the proposed projects which once again 
have been approved through another 
communal workshop in which the concerned 
parties, strategic planning committee and 
priorities committees participated                          

 Third stage: How do we get there? Implementation and Monitoring plans:- 

    After the primary strategic  framework has been approved by the strategic planning 
committee and   municipal council, the main planning team and priority committees 
gave accurate and precise description of project, implementation plans, monitoring 
and evaluation. Thus, Taffouh 2012-2015 strategic Development plan has been 
prepared and approved and circulated by the different committees.                                      
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10-Reducing the effects of environmental pollution resulted from quarries and stone-

crushers.                                                                                                                                                   

11-Promoting opportunities of economic and social participation (university 

education, accommodation, medical care)for the poor and the marginalized that suit 

with their needs.                                                                                                                                      

12-Improving the living standards and the psychological conditions of the handicapped 

and the disabled.                                                                                                                                       

13-Building the administrative and organizational abilities of non-governmental 

organizations that care with youth and women in all domains.                                                  
14-Qualifying youth and women and encouraging them to contribute in the 

developmental and economic projects.                                                                                                  
15-Encouraging municipality to do its main functions and to present the best services 

for citizens efficiently and effectively.                                                                                             

    (29) developmental projects have been determined to  achieve these goals with a 

value of ($16.579,000 )to be executed in the four coming years (2012-2015). The 

strategic plan consists of eight main parts: Preface, abstract, introduction, methodology 

of plan, then comes the first part which gives a historical brief about the town of 

Taffouh and the geographical and demographical features and the activating parties in 

the local development. The second part shows the town strategic views to comprehend 

the main development issues, which have been agreed upon by local society, in 

addition  to the  visions and developmental goals, indicators and proposed projects.        
     To let reader enter the vestibules of the citizens inspirations and hopes, the third 

part determines and details the plan of implementation. The fourth part gives the plan 

evaluation and furthering. Finally, the appendices show examples of project 

description. We should refer to the first diagnostic report for 2011 as a main reference 

for the plan.                                                                                                                                            
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Introduction  
     Taffouh 2010-2015 strategic Development Plan has been prepared with the joint 

efforts of local   institutions, experts, citizens, strategies  planning committee,  main 

planning team, volunteers and concerned committees under the supervision of the  

Ministry of Local Government and Municipality Lending Fund, and through the 

technical support from Bier Zeit University Centre of Continuous Education. This plan 

comes within the framework of Municipality Lending Fund to support (41)strategic 

plans for southern and northern governorates in the West Bank and Gaza strip. The 

design of Taffouh Strategic Plan comes within the vision of its residents, notables and 

their understanding for their demographic ,social and economic situation, It also comes 

within the vision of community "Towards a progressed and  prosperous Taffouh in 

domains of science, industry, health agriculture and environment; preserving its 

originality; full of love and security ,as a model for communal participation 

,affiliation and bounty."                                                                                                                     
    To achieve this vision, Taffouh 2012-2015 Strategic Plan focuses on a number of 

interrelated strategies related to the main developmental goals which all aim at finding 

a good environment for all citizens. These goals emerged  from the deep understanding 

of all activating parties in town for the necessity of tackling the main issues by which 

they suffer in various sectors ,particularly the poor, the marginalized youth and 

vulnerable groups, where the concentration assures generally on a number  of main 

development goals to be achieved within four years.                                                                    

1- Availability of infrastructure required for drainage.                                                                 
 2-Improving the access of water and electricity to the whole citizens.                                   

3-Improving internal and external transportation (liking roads)                                              
4-Availability of knowledge background needed for the process of archaeological 

planning.                                                                                                                                                  

5-Promoting environment  of kindergarten schools to suit the kids' needs.                           
6-Enhancing quality of primary health care to cover the whole citizens of Taffouh.            
7-Supporting minor farmers, the poor and the marginalized  families and encouraging 

their steadfastness.                                                                                                                                 
8-Imporving the administrative and organizational capacities of non-Governmental 

organizations  that care with culture and athletics.                                                                        

9-Developing and reinforcing the public awareness and youth voluntary work ,directed 

towards dealing with emergency cases and disasters.                                                                 
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8-Imporving the administrative and organizational capacities of non-Governmental 

organizations  that care with culture and athletics.                                                                        

9-Developing and reinforcing the public awareness and youth voluntary work ,directed 

towards dealing with emergency cases and disasters.                                                                 

10-Reducing the effects of environmental pollution resulted from quarries and stone-

crushers.                                                                                                                                                   

11-Promoting opportunities of economic and social participation (university 

education, accommodation, medical care)for the poor and the marginalized that suit 

with their needs.                                                                                                                                      

12-Improving the living standards and the psychological conditions of the handicapped 

and the disabled.                                                                                                                                       

13-Building the administrative and organizational abilities of non-governmental 

organizations that care with youth and women in all domains.                                                  
14-Qualifying youth and women and encouraging them to contribute in the 

developmental and economic projects.                                                                                               
15-Encouraging municipality to do its main functions and to present the best services 

for citizens efficiently and effectively.                                                                                                 
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Abstract: 

    Under the patronage of the Ministry of Local Government and Municipality Fund and 

within the  framework of Fund project (Municipality Development )to support 

strategic plans for(41) municipalities in the southern and northern governorates in the 

West Bank and Gaza Strip, Taffouh Municipality held workshops about strategic 

planning and capacity reinforcement  between April and September  2011. The mayor, 

members of municipal council, a number of municipality employees, in addition to the 

strategic planning committee, representatives of concerned committees and 

coordinators of specialized committees ,supported by advisors from Bier Zeit 

University (Centre for Continuous Education ) participated in these workshops. The 

result was preparation of a strategic development plan; aiming to develop the town of 

Taffouh, in addition to strategies adopted to implement a number of projects according 

to their priorities in the eyes of the local community who participated actively in this 

process.                                                                                                                                                   

  The preparation of the town strategic plan adopted the approach of effective 

participation by forming working groups. These groups discussed the different views, 

analyzed and diagnosed the situation of  various development fields in the town. Then 

they determined the most important issues, the strategic goals and laying out 

indicators of performance to measure the extent of goals a achievement. This is done 

through proposing a group of programs and projects that cope with the town vision;" 

"Towards Taffouh, a progressed town in domains of science, industry, health 

,environment, agriculture,  preserving its originality , full of good and security, a 

model of communal participation, affiliation and bounty".                                               

 Then (15)goals and a group of projects, valued ($16.579.000) have been determined 

to achieve these goals:-                                                                                                                                       
1- Availability of infrastructure required for drainage.                                                                 
 2-Improving the access of water and electricity to the whole citizens.                                   

3-Improving internal and external transportation (liking roads)                                              
4-Availability of knowledge background needed for the process of archaeological 

planning.                                                                                                                                                  

5-Promoting environment  of kindergarten schools to suit the kids' needs.                           
6-Enhancing quality of primary health care to cover the whole citizens of Taffouh.            
7-Supporting minor farmers, the poor and the marginalized  families and encouraging 

their steadfastness.                                                                                                                                 
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one of the exemplary distinguished towns, progressed and, agriculturally, culturally 

and environmentally as well as in the domain of health.                                                              

    We march forward with our slogan,"Reconstruction for Taffouh" and comprehensive 

 development is our goal. We determined the priorities and the most important issues 

for which we inspire our future  urgent need under our prospective independent  State 

with its capital Al-Quds Al-Shareef.                                                                                                     
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Preface: 
    It is a motive of pride  and a stimulus of encouragement  and affiliation to our 

town(Taffouh)and  its municipality to carry out the strategic plan……………                          

    It is also a pleasure that the Palestinian  should love passionately his birthplace and 

work constantly to make it the best and the most beautiful place in the world we 

support and work closely with each  other to present the best and the most for our 

town, the honorable land of which we are proud to live in ,and we are proud of its 

originality. Now, we record a remarkable stage of strategic development planning 

within  the framework that brings us together to give an intelligent vision for future 

and to present a reasoning study of communal situation to overcome obstacles that 

may face us by firm  determination and strong volition, challenging the whole 

hindrances and obstacles in order to draw up a promising future for coming 

generations. We  proceed forward to  the peaks of prosperity and progress  to achieve 

the comprehensive  development and to fulfill the civilized development through the 

best means, we have performed a lot on our way to achieve our prospective 

inspirations and goals.                                                                                                                       

    After holding several sessions of meetings and a lot of workshops that ended in the 

performance of the strategic development plan for years 2012-2015 for Taffouh, 

triggered by the efforts of the fervent and loyal  committees ,and enthusiastic working 

teams with a broad and effective participation of society. The efforts resulted in this 

accomplishment that includes a number of interrelated strategies within the 

framework of main developmental goals, which  all lead to the creation of an 

environment suitable for all citizens. These  goals, emerged from the deep 

understanding of all  activating  parties in town for the necessity of tackling the main 

urging issues by which  they suffer in various sectors ,particularly the poor, the 

marginalized youth and women (vulnerable groups ),where the concentration assures 

generally a group of main developmental goals to be achieved within four years.              

              

    So we feel greatly proud  of our study because it is based on a proper ground to go  

abreast with the civilized world, and to reach this, we have to work hard  loyally and 

faithfully.                                                                                                                                               

    We extend our thanks to all who offered help to us, especially the Ministry of Local 

Government, Municipality Development Fund, Centre  for continuous  Education(CCE) 

Beir Zeit University,  within the framework of the fund initiative for the preparation of 

a strategic development  plan for (41)municipalities in the southern and western  

governorates (West Bank and Gaze Strip). Finally, we hope that our town will become.  
  



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   101صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

 

  Community Charter/Contract: 
    By grace of Allah (SWT),all requirements for Taffouh 2012-2015 Strategic 

Development and Investment Planning (SDIP)have been completed. A document of 

Community Charter has been signed and approved by the Working  organizations in 

the town and by the judicial  figures of community                                                                      

    Their agreement represents a consensus and total approval to put the plan into 

existence. We, the undersigned, local corporations, public and  private organizations, 

civil institutions and individuals of Taffouh adopt the SDIP of our town, with all its 

aims and outputs in which we all participate in all Stages of preparation. We are all 

ready to involve in activating and circulating this plan, for the purpose of implementing 

all props and pillars by which the aims of the strategic plan can be fully achieved.            
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Main Planning team: 
    Within the framework of the 2012-2015 Strategic Development Plan of Taffouh, the 

main planning team includes the following members: 

Name                                                            Organization                                  Representation     

1-Harb Mahmoud Irzeiqat.                       Municipality                   Main Planning coordinator 

2-Marwan Ali Ibrahim Irzeiqat            Education                        Main planning Rapporteur  

3-Mohammad Mahmoud Salman        Retired teacher             Educational institions  

4-Abdul-Kareem Mahmoud Al-Taradeh.     Municipality        Financial Departmen             
5-Mohammad Mahmoud Moh'd Al -     Taradeh . Private sector              Ayriculture &land 

confiscation defenee committee     
6. Mohammad  Ahmad Mohammad Irzeiqat.    Teacher  Education youth  orgainisations  
7-Ibrahim Moh'd Abdul-Mohde Khamaiseh     University lecturer.                Educational 

Institutions 

Individuals of Special Needs(CBR) 8-Sameera Salem Mohd Al-Taradeh .      Municipality. 

9-Nu'man Salamah Musa Al-Tarade  .           Retired Employee                             Security. 

10-Waleed Mohd Hassan Khamaiseh.      Teacher/private sector      Taffouh sports chub. 
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Acknowledgment of Strategic Development Committee 
We, the undersigned ,members of strategic Development and Investment Planning 

Committee (SDIP)acknowledged and approved the Strategic Development Plan for 

Taffouh 2010-2015. We acknowledged the strategic development views, expressed in 

aims of developmental projects in this plan. We also express our commitment to 

publish and overgeneralize the plan to our partners in local development for the 

purpose to recruit the local and world human and financial funds to implement the 

project agreed upon, to follow them up and to assess the plan with the community 

participation.                                                                                                                                          
Name                                                                         Representation                               signature 
1- Nimer Mahmoud Salamah Khamaiseh.  Mayer of Municipality 

2-Abadul-kareem omar Irzeiqate .            Taffouh Municipality 
3-Khalid Ibrahim Badawi Al-Tarade.        Taffouh Municipality 
4-Ismael Mohammad Ahmad khamaiseh    Taffouh Municipality(social sector) 

5- Siham Ali Ibrahim  Irzeiqat.                     Taffouh Municipality(women sector) 

6-Mohammad Ahmad Mahmoud Irzeiqat.  Taffouh charitable society 
7-Ahmad Salama Suleiman khamaiseh       Al-lsra charitable society 

8-Bassam Abdul-kareem Irzeiqat.               Taffouh cultural centre 

9-Saher Ibrahim Ahmad Taradeh.             Taffouh society for Higher Education. 

10-Ahmad Jaber Ali Ismael Taradeh          Taffouh young sports club 

11-Mahmoud Ahmad Mohammad Irzeiqat.            Teachers 

12- Mahmoud Abdullah Abd Rabo Irzeiqat          Businessmen 

13.Faisal Talib Talab khamaiseh.                         Higher Education  

14- Nu'man Salamah Musa Al-Taradeh.                   Security  

15-Tayseer Mohammad Jaber Irzeiqat                            Traders. 

16-Mohammod Jibyeen Hussein Al- Taradeh           contractors 

17-Abdul-Jaleet Ahmad Irzeiqat.                                local society 

18-Ahmad Ibbrahim Mohammad khamaiseh.       local society 
19-Tayseer Salem Mohammad khamaiseh               local society 
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Municipal Council Resolution of Accrediting the Strategic 

Development plan 

    In its Session No. (14),resolution No .(3), held on 5/9/2011,the town Strategic 

Development plan, with all its objectives and outputs for years 2012-2015. 

 

Name                                                                                                                      Signature 
Nimer Mahmoud Salamah Khamaiseh. 1. 

2.Abdul-Kareem Abd-Rabu Irzeiqat. 

3.Khalid lbrahim Badawi Al-Tarade. 

4.Ismael Mohammad Ahmad Khamaiseh. 

5.Siham Ali Ibrahim Irzeiqat. 

6. zidan Ismael Ahmad Saed                                                               

7. Hussein Abdul Nabi Abdul- Muhdi Khamaiseh. 

8-Hakam Rajab Mohammad Taradeh. 

9-Foyez Mahmoud lbrehim Irzeiqat. 

10-Tawifig Ali Hasan Khamaiseh. 

11-Iman Badr  Mahmoud Al-Taradeh. 
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By Knowledge, a  civilization of nation has been established ,therefore try to develop 

their industries since that is a type of progress. (Taffouh)marched to the highest level 

and glory hugged it smiling  ask its indigenous population about its wealth, its glory 

above the Pleiades where the stars hope to approach it .                                                           

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The strategic Development and investment planning of Taffouh for years (2012-2015) 
has been prepared  by the joint efforts of Taffouh Municipality, its Local institutions, its 

experts and  citizens, strategic development and planning committees, main planning 

team, and the various  specialized committees, volunteers as well as the committee of 

concerned interest which have been established under the patronage and supervision 

of the Ministry f Local Government and Municipality Developing and Lending Fund 

through technical support from the Center for Continuous Education(CCE )at Beir Zeit 

University. That comes within the frame of Fund Programme (Municipality 

Development)which supported strategic  plans for (41)municipalities in the southern 

and western governorates in the West Bank and Gaza trip.                                                        
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