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ئيس  ل لسي   ك 

 

ا   ل حيم  ل ح  ل ينلسا  بسم ه  س ل ف  ش  ع 

ي قانڤڗ  ٚنامٌ عمل الجماعغ امنصڤ٥ عليڢ  ٙه  ب طلقتڢ الٖڣلغ بغيغ  4تب3تتڣبعٖ؛ ينٖ ١ كبيڇ  ضمن ٙڣ

س٠ قڤيغ ڣحٖيثغ لحكامڢ جيٖع ت ٙ ڣ طا ٚ الفاعليڗ الًڇ  ڣضع  ابييڗ، ڣتمكنهږ من ڣضع سياساػ مجاليغ ناجحغ، ط

يغ  ٚفٙڣ عٖإ  تستش لګ   ٙكيغ مع جميع الفاعليڗ ڣصڤا   ٙبغ تشا ٚاهاػ بمقا ك امستقبل  بكل ما يحملڢ  من ف٥ٚ ڣ

ح امعالږ بمخططاػ ٚنامٌ عمل ڣا ڣلڤياػ سنڤيغ    تنفي٘يغ ب ي  لګ  اسًڇاتيجيغ تًڇجږساسڢ  ٙيع عٖع تساهږ  مشا

ٚبڤٵ الڤطنب تحقيڄ  ٙهاڗ التنميغ ب

ٙ ڣعلګ ه٘ا ااساٝ تږ  ٚنامٌ عمل جماعغ الٖشيڇع الجهإيغ  ڣضعي ه٘ا اإطا ٙكي   22ة2ةثتة2ب ڣفڄ منه تشا

ٙيغ ڣاإقتصإيغالًڇابيغ ڣ مع كافغ  الفعالياػ   من  ينطلڄبًڇاب الجماعغ   امٖني هيئاػ امجتمع عاميغ، ڣممثلياإ ڣ  اإٕا

يحٖٕ خصڤصياػ الجماعغ ڣمحاٙڣ التنميغ بها، ڣيبڇٛ  مكامن القڤع ڣ ياػ  ڣاامكانياػ تشخي٨ ٕقيڄ للحاج

ي مختلڀ امجااػب   ڣالضعڀ  

ٚ  ڣتمثل ٙ مع الجميع منالجماعغ التصڤٙ الجماعي امنبثڄ  سًڇاتيجيغ  لبڇنامٌ عملإ يغ اال ڗ نج، جهٕڤ التنسيڄ ڣالتشاٙڣ ڣالحڤا لګ  ل من عفخلصنا 

   جماعتنا :

ٚكائها، متطڤٙع  ڣمتكاملغ مع محيطهاتبال  ٖشيڇع  الجهإيغ :ّ جماعغ  متضامنغ ڣخإمغ لسكانها، ڣمتعاڣنغ  مع ش
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لګ  يغ الشاملغ الطمڤحغ  ٙ التڤجهاػ   لقٖ مكنتنا  ه٘ه الٚ ڣلڤياػ هامغ للعمل، ڣاختيا ي بامٖينغ  ڣبمستڤڥ الخٖماػ  امڤجهغ   ااسًڇاتيجيغ  تحٖيٖ  للٚ

ٙيع  لڣال  تمـ بلڤٙتها لساكنتها،  ٙبع هامغ ګ  مشا ٚامٌ   :كبڇڥ  ڣفڄ ب

ٚب -ت ٚفڄ  الجماعيغ  ڣخٖماػ الق ٜ البنياػ الڤظيفيغ ڣام ٜي  تع

ٚيغ -2 ٚكيغ  الحض  التهيئغ ڣتنظيږ امجاڋ ڣالح

ٚياض    -3 ي ڣال  امڤٙڣف الامإڬ ڣالتنشيٰ الثقا

ٚ  امجاڋ، ڣتحٖين  -4  ٖام التكنڤلڤجيغ  الحٖيثغ ٕڣاػ العمل ڣاستخالحكامغ  الجيٖع، ڣتطڤي

ڣب ٚع  عمل  ٕ ٚنامٌ العمل ال٘ڬ بيڗ ايٖيكږ هڤ ثم ٛه  مختلڀ الفاعليڗ،  ڣاقعي ،جإ، ڗ ب نجا ي  ٙڅ  ٛميڗ علګ ڣطمٍڤ  شا مكانياتبتنفي٘ه  عا  ناكل  

ٚيغ،  ٚع  تنمڤيغ   بٖعږ ڣتعاڣڗ تامال٘اتيغ امإيغ ڣالبش ٚكا بغيغ تحقيڄ  طف ع  جميع منلمع  جميع الش ٙهاڗ الجٕڤ اےي الحياع ٕاخل  امٖينغ  تجعلها  تكسظ 

ي سكغ امساهمغ ٚيږ لساكنتها، ڣتضعها  ٚه ه ب ي تنميغ الڤطن ڣالعي٤ الك  اسًڇشإا بالتڤجيهاػ النيڇع لصاحظ الجالغ املڊ محمٖ السإٝ نص

ٚف  امتٖخليڗ ڣالفاعليڣ ، ڣبامناسبغ اػ امب٘ڣلغ من ط ٚا لجميع امجهٕڤ لګ الڤجٕڤتقٖي ٚاه ه٘ا العمل  ڗ اتقٖم ، ڗ ڣامساهميڗ  اخ ا  فإنڢ ا يسعن 

لګ : ٜيل  ٚڬ الج  بشك

ٜكاڗ ايـ ملڤڋ  علګ التعاڣڗ  - يغ مع كافغ لڣمكنـ الجماعغ  من التڤاصل بفعا هامغال كانـ  جهٕڤ التنسيڄ ابٖاه ڣعلګ  ال٘ڬ عامل عمالغ ان

ٜيغ ٚك ٙاػ ام ٜع  لإٕا ٚك    بامصالح الامم

ٚكا الجماعغ - ٚ   ش ئي٠ عمالغ اكإي ٜكاڗ ايـ ملڤڋ ٙڣ ئي٠ عمالغ ان ٙئي٠ الجهغ ٙڣ  ٚ خ٨ بال٘ك ٚ الكبيڇ ڣ سا الجماعاػ الًڇابيغ باكإي من ٙ

ٚ الكبيڇب سسغ التعاڣڗ اكإي ي م سا الجماعاػ امنضڤيغ    إاڣتناڗ ٙڣ

  بامجل٠ الجماعيعضا  -

ٙبغ النڤٵبڣم ڣتكاف  الف٥ٚ عهيئغ امساڣاعضا  -  قا
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عب - ٚاه ه٘ا البڇنامٌ به٘ه الٖقغ ڣالكفا ي اخ  مڤظفڤا الجماعغ ال٘ين ساهمڤا 

ٜيغ - ٚك ٙاػ ام ٜع لإٕا ٚك ٚنامٌ العملب  امصالح الامم عٖإ ب  ٙ  علګ تعاڣنهږ امتڤاصل ڣتفاعلهږ اإيجابي اثنا مسا

 بهيئاػ امجتمع امٖني -

 باامن الڤطن -

ٚافڄ - ٙاساػ م  بمكتظ الٖ

 بامحليغ غ السلط -

يغ ڣتقٖيمهږ إقًڇاحاتهږ القيمغ ب ساكنغ  مٖينغ  الٖشيڇع الجهإيغ - اػ التشاٙڣ ثنا اللقا  علګ تجاڣبهږ 

منڤڗ ت سڤلڢ ڣام  ت ڣقل اعملڤا فسيڇڥ ه عملكږ ٙڣ

 سڤٙع التڤبغ 5ةتاآيغ 

ٚع   ٙمضاڗ بڤعش

 ٙئي٠ امجل٠ الجماعي للٖشيڇع الجهإيغ

ٙئ    بثتة2يڤليڤٛ  28بتا
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 ل 

ئيس ل لسي   ت ..................................................................................................................................................................................................................................... ك 

ي ن ل ي  ق ل أ :  ل   تت ......................................................................................................................................................................................................... ل

 2ت .......................................................................................................................................................................................................................................................... تقPي�

Iعمل الجماع4ب FنامTب OاP4ت ........................................................................................................................................................................................بامنهجي4 العام4 إع 

 5ت ...........................................................................................................................................................................................................امTحل4 اأ�ل¥: امTحل4 التحضيڇي4-ت

عPاO بTنامF عمل الجماع4:-ت-ت طيڇي4 منهجي4   تت ................................................................................................................................................................. ال�Sق4 الت

 9ت .................................................................................................................................................................. اللقا الTسم إعطا انطاق4 بTنامF عمل الجماع4:-2-ت

 ت2 .................................................................................................................................................................................................................... تشكيل فTي~ القيا3O :-3-ت

 ت2 ...................................................................................................................................................................................................... امTحل4 الثاني4: امTحل4 التشخيصي2-4

 ت2 ............................................................................................................................................................................................................................. بالعمل التشا�S¦ت-2

 29 ........................................................................................................................................................................................................................... بالSPاس4 ال�ثائقي2-24

 29 .......................................................................................................................................................................................................................... البح@ اميPاني: .2-3

 ة3S ................................................................................................................................................................... 3 امشاSيعبمTحل4 صياغ4 الت�جها5 �بل� امTحل4 الثالث4 : -3

 ث3 ................................................................................................................................................................. امTحل4 الTابع4 : مTحل4 التنفيR �التتبع �التقيي� �التحيي�ب-4
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II.كيبSالًڇابي ألتشا bالتشخي OاPع  38 ........................................................................................................................................................................................ منهجي4 

 38 ............................................................................................................................................................................................................................. الSPاس4 ال�ثائقي4: .1

ا5 العلمي4 : .2  ةS� ................................................................................................................................................................................................. 4شا5 التشا�S �اللقا

 42 .................................................................................................................................................................................................................................. البحـ@ اميـPاني: .3

IIIيعبS3 امشاSي4 �الت�جها5 ااسًڇاتيجي4 اأساسي4 � بل� Tال OاPع  44 ..................................................................................................................................... بمنهجي4 

ل يص  ل ي  ني تق ل ل  كيل ل  48 .......................................................................................................................................................................... بي 

 49 ........................................................................................................................................................................................................................................................ تقPي� :

I4اس4 ال�ثائقيSPة5 ............................................................................................................................................  بال 

 ت5 ......................................................................................................................................  الجه�ي4امخططا5 .1

 ت5 ........................................................................................................................................................................................... مخطط النقل الحضT¦ باكاOيT الكبيڇت-ت

 52 .............................................................................................................................................................................. مخطط ت�جي� التهيئ4 العمTاني4 اكاOيT الكبيڇ2-ت

 53 ................................................................................................................................................................................................... بTنامF التنمي4 لجه4 س�W ماس34-ت

 54 ............................................................................................................................................................................................. بTنامF  تنمي4 عمال4 انVكا� اي: مل�� 4-ت

 55 ...................................................................................................................................  لي �البشT¦ للجماع4باإمكا� اما2

 55 ........................................................................................................................................................................................................................................ م�ن�غTافيا1.2

 ت5 ....................................................................................................................................  الخصائb الPيم�غTافي4-أ
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 3ت ..........................................................................................................................  خصائb التعلي� �اأمي4-ب

 4ت ..........................................................................................................................  خصائb الشغل � البطال5-4

;-Tف سكن اأس�Tظ bتت ..........................................................................................................................  خصائ 

A-48ت ...........................................................................................................................  امعطيا5 الصحي4 بالجماع 

G-:  9ت ...........................................................................................................................  امعطيا5 الخاص4 بالًڇبي4 ال�طني4 �التك�ين امن

K- � ةث ...........................................................................................................................  التعا�� ال�طن بالجماع4 معطيا5 ح�

O-Pةث .................................................................................................................................................................................................................... معطيا5 عن امساج 

Q-:4ينPتث ...........................................................................................................................  معطيا5 عن السكن  �سياس4 ام 

S-: 4التجهيڈا5 اأساسي � تث ............................................................................................................................................................................... امعطيا5 الTاهن4 ح�

U-:4يSاOياضي4 �اإTالتجهيڈا5 ااجتماعي4، الثقافي4، ال � تث ................................................................................................................................. معطيا5 عام4 ح�

W-: 4يOالتجهيڈا5 ااقتصا � 2ث ..........................................................................................................................  معطيا5 ح�

 2ث .......................................................................................................................................................................................... لجماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 ام�اOS امالي24ب2

 2ث .........................................................................................................................................................................................................الي4 للجماع4اإماكنا5 ام1.2.2

i.4اخيل الجماعP2ث ............................................................................................................................................................................................................................. م 

 ة8 .........................................................................................................................  نفقا5 الجماع4-ب

 85 ......................................................................................................................................  جماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 �اOS البشTي4ام2ب3

 ث8 ....................................................................................................................................  الهيكل التنظيم للجماع4:-أ



س ف   ا

4 

 

 89 .............................................................................................................................................................................................................................. ام�اOS البشTي4:بب

Oا3S الجماع4ب .1  89 ............................................................................................................................................................................... ت�Uيع ام�ظفي� عل¥ هيئا5 

ب .2  ت9 ........................................................................................................................................................................................... ت�Uيع ام�ظفي� حس2 اإطاS امن

 92 .................................................................................................................................................................................................... �ظفي� حس2 العمTت�Uيع ام .3

 94 .............................................................................................................................................................................................. ت�Uيع ام�ظفي� حس2 اأقPمي4: .4

5. :z94 ....................................................................................................................................................................................................................... منحن الت�ظي 

II4يS  ث9 ................................................................................................................................................................................. بنتــــائF التشخيb التشاSكي؛ امجم�عا5 الب

 ث9 ................................................................................................................................................................ بتعVيV البنيا5 ال�ظيفي4 �امTاف~ الجماعي4 �خPما5 القTبت

 ث9 ........................................................................................................................................................................................................................................... لطT} :ا 1.1

2.1 : 3Sث9 ............................................................................................................................................................................................................................................ اإنا 

 ث9 ............................................................................................................................................................................................................................... تطهيڇ السائل : 3.1

 98 ..................................................................................................................................................................................................................... ح للشTب :اما الصال 4.1

 98 ............................................................................................................................................................................................................................................ البيئ4 : 5.1

 98 ........................................................................................................................................................................................................................... امجا� ااجتماعي: 6.1

 ةةت ........................................................................................................................................................................................................................................ 4:الثقاف 7.1

 ةةت ....................................................................................................................................................................................................................................... الTياض4: 8.1

 تةت ........................................................................................................................................................................................................................................ الصح4: 9.1
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 2ةت ................................................................................................................................................................................................................................... التعلي� : 10.1

 2ةت ..................................................................................................................................................................................................................................... اأمــــــــــن : 11.1

 3ةت ............................................................................................................................................................................................................................. اأOا3S : تب2ت

13.1 : O3ةت ................................................................................................................................................................................................................................ اإقتصا 

 4ةت ................................................................................................................................................................................................................... امقابT �امصليا5 : 14.1

 5ةت ......................................................................................................................................................................... بالتهيئ4 الحضTي4 �تنظي� امجا� �الحTكي4 الحضTي4 ب2

 5ةت ............................................................................................................................................................................................................................ التهيئ4 العمTاني4 1-2

 5ةت .................................................................................................................................................................................. السيڇ �الج�ا�، ال�ل�جي4 �حTك4 النقل :   2.2

 تةت .................................................................................................................................................................................... عي4 :تPبيڇ امل� الجماعي ة اأما� الجما 2ب3

4.2 Pجام امشه  ثةت ....................................................................................................................................................................................................... الجمالي4 �ان

ي: 1.3  8ةت ..................................................................................................................................................................................................................... التنشيط الثقا

 9ةت ..................................................................................................................................................................................................................التنشيط الTياٿ  : 2.3

 ةتت .......................................................................................................................................................................................................................................... امالي4 : 1.4

2.4 : AماOاإ� zتتت ..................................................................................................................................................................................................................... الت�ظي 

هيل3.4  تتت ............................................................................................................................................................................................................................ التك�ين �الت

 2تت ............................................................................................................................................................................................................................... تحPي@ اإOا3S 4ب4

 2تت ........................................................................................................................................................................................................................... التPقي~ �امTاقب4:4ب5
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 2تت ..........................................................................................................................................................................................................................اإعام �الت�اصل :4بت

III.3شيڇPف جماع4 الTم4 من طPما5 امقPضا عن الخTال� Sالتص� � 3تت ................................................................................................................ لبح@ اميPاني ح�

 3تت ........................................................................................................................................................................................................................امنهجي4 الSPاس4 . 1-1

 ثتت ....................................................................................................................................................................................................... الTضا عن الخPما5 امقPم4 1-2

 34ت ............................................................................................................................................................................................................................................ ت�صيا5  تب3

ع ل ل  مج ع ن و  ب لث : ب ل ل   35ت ................................................................................................................................................................................ ل

I.4ي4 الجماع4 �الت�جها5 اإسًڇاتيجي S ............................................................................................................................................................................................... ت3ت 

1. :F3 البڇنامSبل� Zت3ت .................................................................................................................................................................................................................... أس 

 ث3ت ......................................................................................................................................................................................................... بل�3S بTنامF عمل الجماع4 .2

 38ت ............................................................................................................................................................................................................... اأ�ل�يا5 اإسًڇاتيجي4: .3

II. العملمش FنامTيع بS42ت ....................................................................................................................................................................................................................... ا 

 42ت ......................................................................................................................................... البڇنامF اأ�� : تعVيV البنيا5 ال�ظيفي4 �امTاف~ الجماعي4 �خPما5 القTب

 42ت .............................................................................................................................................................................................................................. امجا� ااجتماعي .1

 42ت ......................................................................................................................................................................................... التضامن �الخPما5 ااجتماعي4 .1.1

 43ت ............................................................................................................................................................................................................................... التعلي� �الًڇبي4تب2
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 45ت ........................................................................................................................................................................................................................................... الصح4 تب3

ي �الTياٿ  2  ت4ت ................................................................................................................................................................................................................... امجا� الثقا

ي 2بت  ت4ت ............................................................................................................................................................................................................................................ الثقا

 ث4ت ......................................................................................................................................................................................................................................... الTياٿ  2ب2

3  ¦SاOاا � 49ت .............................................................................................................................................................................................................................. امجا

 49ت ........................................................................................................................................................................................................................... امTاف~ ااOاSي34بت

 ة5ت ................................................................................................................................................................................................................. لسكا�امحيط البيئ ل 4

 ة5ت .................................................................................................................................................................................................................... الحPائ~ �ااغTاW 4بت

ا5 الًڇفي� 4ب2  ت5ت ........................................................................................................................................................................................................................ فضا

 52ت ........................................................................................................................................................................................................................... بيڇ النفايا5تP 4ب3

 53ت ...................................................................................................................................................................................................................... الشبكا5 الحضTي4 5

 53ت .......................................................................................................................................................................................................................... اإنا3S العم�مي1.54

 54ت ........................................................................................................................................................................................................................... التطهيڇ السائل2.5

 55ت ....................................................................................................................................................................................................................اما الصالح للشTب3.5

6 ¦Oااقتصا � 55ت ....................................................................................................................................................................................................................... امجا

 55ت .......................................................................................................................................................................................................... امنطق4 الصناعي4 تاسيا1.6

 ت5ت ......................................................................................................................................................................................................... ااس�ا} �امTاكV التجاSي4 2.6
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ي بامPين4  تب3 Tث5ت ........................................................................................................................................................................................................... التنظي� الح 

 58ت ........................................................................................................................................................................................................................... نعا] الشغل تب4

 59ت .......................................................................................................................................................................................................................... امقابT الجماعي4 7

 Tالح� � ةتت .................................................................................................................................................................... كي4 الحضTي4البڇنامF الثاني : التهيئ4 �تنظي� امجا

 ةتت ...........................................................................................................................................................................................................................التهيئ4 العمTاني4 .1

1.1.  ¦Tالحض PيPةتت ................................................................................................................................................................................................................ التج 

 تتت ......................................................................................................................................................................................................................... الطT} �اممTا5 تب2

 2تت ........................................................................................................................................................................................................................ الحTكي4 الحضTي4 .2

 3تت ..................................................................................................................................................................................................................... ب التش�يT �العن�ن24ب2

 4تت ....................................................................................................................................................................... تPبيڇ امل� الجماعي � تنمي4 اممتلكا5 الجماعي4 .3

 4تت ................................................................................................................................................................................................................... تPبيڇ امل� الجماعي3بت

 5تت ....................................................................................................................................................................................................... تنمي4 اممتلكا5 الجماعي4 2.3

4.  ¦Tالحض Pجام امشه  تتت ........................................................................................................................................................................................... الجمالي4 �ان

ي �الTياٿ  �ااجتماعي  8تت .......................................................................................................................................... البڇنامF الثال@ : ام��S; الاماO¦ �التنشيط الثقا

1. ¦Oالاما ;�S8تت .......................................................................................................................................................................................................................... ام� 

 8تت ............................................................................................................................................................................................................... امهTجانا5 الًڇاثي4 .1.1

 8تت .........................................................................................................................................................................................................................الRاك3T امحلي4 2.1
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ي �الTياٿ   �الًڇب�¦  .2  9تت .......................................................................................................................................................................................... التنشيط الثقا

ي 2بت  9تت ........................................................................................................................................................................................................................ التنشيط الثقا

 ةثت ..................................................................................................................................................................................................................... التنشيط الًڇب�¦  2.2

 ةثت ..................................................................................................................................................................................................................... التنشيط الTياٿ  2ب3

 تثت .......................................................................................�جي4 الحPيث4البڇنامF الTابع : الحكام4 الجي3P، �تط�يT امجا�، �تحPي@ أ�Oا5 العمل �استخPام التكن�ل

 تثت ................................................................................................................................................................................................................................... امجا� امالي .1

 2ثت ............................................................................................................................................................................................................................. ام�اOS البشTي4 .2

3. 3SاOي@ ااP2ثت .............................................................................................................................................................................................................................. تح 

 2ثت ..................................................................................................................................................................................................................................... الTقمن4 1.3

 3ثت ....................................................................................................................................................................................................... الج�3O �التPقي~ �امTاقب4  3ب2

 4ثت ......................................................................................................................................................................................................................... اإعام �الت�اصل .4

III. العمل FنامT5ثت .................................................................................................................................................................................................................... ميڈاني4 ب 

 5ثت ............................................................................................................................................................................................... بالتقPيTا5 امالي4 مشاSيع بTنامF العملت
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يم   تق

جيـ4 �احـح4 قائمـ4 علـ¥ مبـاOن التنسـي~ امتعلـ~ بالجماعـا5 �فـ~ منه 4تب3تت من القان�� التنظيمـ 8ثا كا� لVاما عل¥ الجماع4 �ضع بTنامF عملها �ف~ اما3O م

 � � Sالتشا�bجام �التشخي  عل¥: جماعتنابTنامF عمل  عPاOيoP مجاا للش� طيل4 مسلسل  بما ا حTصنا، فإننا التشا�S �اان

 امTكVي4ب لإOا3Sامصالح الاممTك3V  أنشط4تنسي~ ي: مل�� بصفت� امشTف عل¥ أنVكا� عمال4 التنسي~ مع عامل  -ت

ــجام بــي� ت�جهــا5  تحقيــ~ -2 �كــRا مــع مختلــz امخططــا5 امختصــ4 ال ــ تســتهPف  امF جماعتنــا مــع ت�جهــا5 بTنــامF التنميــ4 الجه�يــ4 لجهــ4 ســ�W ماســ4،نــبT اان

 الكبيڇ، � اسيما  كاOيTأعل¥ مست�� ال�ح3P الًڇابي4  أ�س�ا عل¥ مست�� جه4 س�W ماس4 تPبيڇ مختلz امTاف~ العم�مي4 

 اني4 مخطط ت�جي� التهيئT4 العمSDAU 

  ي4  التنقا5مخططTالحضPDU 

  بيڇ النفايا5 امنڈلمخططPي4 �امشابه4 تPPGDMA 

 العاجا5 خطط ام cTالجه�¦ لعSROS  

   4ي S 4ة2ة2اسًڇاتيجي4 السياح 

ي تشخيb حاجيا5 الجماعـ4، شTا�الحT_ عل¥  -3 ـ اأمـTسـ�ا تعلـ~  ،�بلـ�3S ت�جهـا5 بTنـامF عملهـا الجميع  ي امجتمـع امـPني؛ مـن جمعيـا5 ثقافيـ4 بالفـاعلي� 

سســـا5 العم�ميـــ4   بـــإOاSا5 أ�، الجهـــ4 أ�امTكVيـــ4 علـــ¥ مســـت�� العمالـــ4  اإOا3Sبمصـــالح  أ��اجتماعيـــ4 �أنPيـــS 4ياضـــي4  امن�Pبيـــ4 الســـامي4 للتخطـــيط، �كالـــ4 ام

ببب  بالفاعلي� امهنيي� من مستثمTين �حTفيي� �فناني� �م�سيقيي�ب أ�الن�o امسا�ا3 �تكاف الفT_ � مقاSب4 بهيئ4  أ�( التنمي4 ااجتماعي4، التعا�� ال�طن

اماليـــ4 للجماعـــ4  اإمكانيـــا5بعـــي� ااعتبـــاS  �اأخـــ4R يـــبـــي� اانطـــا} مـــن الحاجيـــا5 الجماعبTنـــامF العمـــل،  طـــاSـــي  جـــ�Pلتهاع � جـــل صـــياغ4 امشـــاSيأمـــن  ،الجمـــع -4

3Rاآخ  Rالنم� من� Sباماضي4 اأخيڇ3 س: سن�ا5الي التط� 

ي بالجماع4 � اختياS لعمل � أ�ل�يا5 هام4 ل�ضع سمJ بQل� كل �  Tمالبمست�� الت�جها5 الطم�ح4 للPسكانهابا5 ام�جه4 لخ 
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ــجام ل الجماعــ4 مبــاOنمظــاهT تمثــ بــTاUبTنــامF العمــل علــ¥   فصــ�� حنــا بــ� تالــR¦ افت �ســيعمل هــRا التقTيــT ام ه ــي  لــ4 طي ،التنســي~ �التشــا�S �التشــا�S �اان

 SمساOاPعملها،  ع FنامTب � :اآتي4 امحا�S الهامQ�4ل� من خا

  Sامح� � الجماع4 بTنامF عمل إعPاOجي4 العام4 امنه:  اأ�

 الثاني Sمنهجي4 :  امح�OاPالًڇابي  ع bكي التشخيSالتشا 

 @الثال Sالعمل � :  امح� FنامTي4 ب S 4منهجي4 صياغSيع  �ل�يا�5أ  اإسًڇاتيجي4الت�جها5  اختياSبالعمل �بنا امشا 
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I. . ع لج ل  مج ع ن م إعد ب لع جي  ن  ل
ASOعمـــل  امتعلـــ~ 4تب3تتالقـــان�� التنظيمـــ  أ Fامتصـــل4 ببڇنـــام Oـــي اختصاصـــا5 الجماعـــ4الجماعـــ4 بالجماعـــا5 امـــ�ا �لـــ �  بضـــمن القســـ� الثـــاني، الـــR¦ يفصـــل 

حـPا;طنـا5 هـ� كان: مهام تقPي� خPما5 القـTب للمـ�اطني� �ام�ا 3  أ�يمكـن  تبعهـا ا، فـا� عمليـا5 تنظـي� الخـPما5 �تنسـيقها � تالجماعـ4 الًڇابيـ4 منـا   تـت� بالكفـا

تي ي �البڇمجــ4 التخطــيط ااســًڇا أ�Oا5 أهمهــامــن �  الجماعــ4، شـا�3SالتPبيڇيــ4 ال ــ يضــعها القــان�� Sهــن  اإOاSيـ4 اأ�Oا5 حســن ت�ظيــz مــن خــا� ا�الفعاليـ4 الاUمــ4 

 بTنامF عملهاب �ضع جماع4 ه�لااختصاصا5 الRاتي4 ل متع3OP السن�ا5، �لRل� جعل القان�� التنظيم أ�ل¥ا

� كانــ: ضـمن� عمليـا5 التخطــيط �البڇمجـ4غيـڇ  أ ــي بطـ4 كمــا ت�حـح النصـ�_ القان�نيــ4 بإعمـا� مســطO 3Tقيقـ4 ااختصاصـا5 الRاتيــ4 للجماعـ4 لك هــا مTت ، �

 عPاOهبالتشا�S أثنا الح�اS �  ليا5من خا� تفعيل Rا ال�ضع �التتبع �التحيي� �ك

عـPاO بTنـامF العمـل،  الجماع4 اعتم5P ،الح�اS �التشا�S  آلي4بت�جيها5 ام�اO القان�ني4، �تفعيا �استبصاSا  ـي  امقاSبـ4 التشـاSكي4 �منطـ~ التعـا�� �التنسـي~ 

 �عPاO بTنامF عمل غ�جي4البيPا �الطT}  العملي4 اأ�Oا5عOP من  تفعيل�Qل� من خا  Sاحل التخطيط �أط�اTبطيل4 م 

 من ثا; مTاحل ج�هTي5:4 الجماع4 قP مT  عمل بTنامF عPاOملي4 �كما ه� معل�م فإ� ع

 امTحل4 التحضيڇي4 بت

 امTحل4 التشخيصي4 ب2

 مTحل4 صياغ4 الت�جها5 �بل�3S امشاSيع ب3

�اعتمــاO بTنــامF العمــل بعــP امصــاOق4 عليــ� مــن طــTف امجلــZ  اأ�لــ¥امTاحــل الــثا;  كافــ4 كما�بعــP اســت تيتــفضــا عــن مTحلــ4 التنفيــR �التتبــع �التقيــي� �التحيــي� ال ــ 

 بالجماعي
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ح  -ت لل يأ ي ل ح  ل  : 

 �4الطـT} الكفيلـ الجماعـ4 عمـلبTنـامF  عـPاOعلـ¥  اإقـPامامجلـZ حـ�� سـبل  2مكتـ أعضـااضـطلع بهـا SئـيZ امجلـZ الجمـاعي مـع  أ�ليـ4بPأ5 هRه امTحل4 بمشا�Sا5 

ي التخطيط الًڇابي، جامقاSبا5 امنPم حق~اانطا} بما ي بإعطا اQ5ل� عمل: الجماع4 عل¥ القيام  أجل4   :اآتي4 باإجTا

نجـــاU قيـــاW نســـب4 الجماعـــ4 قصـــO  Pا3S أقســـام�Qلـــ� مـــن خـــا� تحفيـــڈ مختلـــz  تتة2-تتة2نجـــاU امخطـــط الجمـــاعي لتنميـــ4 الجماعـــ4 خـــا� الفًـــڇ3 تقيـــي�  بت

ي امخطط الجماعي للتنمي4  بامشاSيع امنSPج4 

  بي: مل�� نVكا� التنسي~ مع عامل عمال4  ب2

ي تصا� بامصالح الاممTك3V لإ اإ ب3  بTنامF عمل الجماع4ب عPاS�O] انطا}  نجاOGاSا5 امTكVي4 �التنسي~ معها 

عطا اإ  ب4  [S� 4مجTنطا} بOاPالعمل �الت إع FنامTببSالتشا�� Gج4 عالي4 من النجاSO ~حضيڇ ل� بما يحق 

ســا الجماعــا5 الًڇابيــ4 بتصــا� اإ ب5 S بجميــعTيOســ�ا تعلــ~  الكبيــڇ كــاTالجهــ4  اأمــ ZئيTئي أ�بــS  كــا� ســ  مجلســ  العمالــ4 لكــل مــن عمــالVن �كــاOيT أ� يــ: ملــ�

سا ال أ�Oا�تنا�   S سس4 التعا��  بكاOيT الكبيڇأجماعا5 امنض�ي4 بم

سســي4، بــP �لقـP كــا� مــن النتــائF الهامــ4 لهــRه امTحلــ4 التحضــيڇي4، التجــا�ب املحــ�  ســا البعامــل  مختلــz الفعاليــا5 ام S� �جماعــا5 الًڇابيــ4 عمالــ4 انVكــا� ايــ: ملــ�

�لي امصالح الاممTك3V مما مكن من تحقي~ ما يلي: أللجه4 �لجماعا5   كاOيT الكبيڇ �كRا مس

مـــا جســـتجي2 للضـــ�ابط القان�نيـــ4 ال ـــ يـــنb عليهـــا القـــان�� بنجـــاUه إ  اأساســـي4احـــل �تســـطيڇ امT  TنـــامF عمـــل الجماعـــ4،ب إعـــPاOمنهجيـــS� 4قـــ4  صـــياغ4 ب

�لي امصالح الامعامل اسيما  التعا�� �التنسي~ مع كاف4 امتPخلي�،�يحق~ الفعالي4 �  ،4تب3تت التنظيم  Tك3Vبمالعمال4 � مس

 ب تتة2ي�ني�  5تبTنامF عمل الجماع4 بتاSيN  عPاS�O]  تنظي� اللقا الTسم انطا} بب

 �م�اكب4 بTنامF عمل الجماع4ب إعPاOفTي~ القيا3O  تشكيل بػ
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ق  -ت-ت ي للل جي ي مج  عدن ن ل ب :ع ع  لج

بصـياغ4 تشـخيb حاجيااهـا تق�م الجماعـ4 مختلz الخط�ا5 �العمليا5 ال  من خالها سـ الجماع4، عمل بTنامF عPا4O يطيڇي4 منهجSق4 الت� تتضمن ال

ـــي صـــياغ4 الفـــاعلي�  �Sقـــ4، كمـــا تتضـــمن ال�اختيـــاS أ�ل�يااهـــا �بلـــ�3S امشـــاSيع لتحقيقهـــا يـــ4 الجماعـــ4 �بTنـــامF عملهـــااأساســـيي� امســـاهمي�  S،  اRهـــ bيلخـــ�

 ��Pامعطيا5 :  أه�الج 

 

 ا5 ااجTا النتائF امنتظ3T الفاعل�� امساهم��  الهPف م ها امTحل4
ـــل�ب*صــــياغ4 تصــــ�S الجماعــــ4 حــــ��  التحضيڇي4  أسـ

OاPعمل الجماع4 ع FنامTبب 
ـــــع  ـــــ4 جميــ ـــــا3O متابعــ ـــ4 القيــ ــ ــــيZ لجنــ ــ سـ *ت

عPاO بTنامF العملب   Sأط�ا 
 [S� 4عطــــــا انطاقــــــ *التحضــــــيڇ للقــــــا 

  الجماع4ب عPاO بTنامF عمل
ـــن  ــ ــ ــ ــ ـــــTكا لحســ ــ ــ ــ ــــاعلي� �الشــ ــ ــ ــ ــ ـــــل الفـ ــ ــ ــ *تحليــ

 بالتحضيڇ للتعا�� �التنسي~

 لعمال4* عامل ا

�ل� امصــــــــــــــــــــالح الاممTكــــــــــــــــــــ3V * امــــــــــــــــــــSPا  *مســــــــــــــــــــ
سسا5 العم�مي4  الجه�ي�� للم

سا الجماعا5 الًڇابي4 S * 
 امسا�ا3 �تكاف الفT_ �مقاSب4 الن�o * هيئ4

 * هيئا5 امجتمع امPني
��Tامستثم * 

 

 

 إعPاOاانطاق4   الTسمي4  عطا*
 بTنامF عمل الجماع4ب

�لي امصــــــــــــــــــــــــــــالح  ـــــــــــــــــTا  مســــــــــــــــــــــــــــ انخـــــــــــ
ـــــ3V مما ال ــ ــ ــ ـــي  لـــــــــــــإOاSاT 5كــ ــ ــ ــ ــ ــــ�اSــ ــ ــ ــ  أطـــ

OاPالعملب ع FنامTب 
ــــPني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع امـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتهPاف امجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ *اســـ

ـــما� ي�الفــــــــــاعل�� ااقتصــــــــــاOي ــ ــ � لضـــ
 بمشاSكته�

 *مTاسل4 جميع الهيئا5 ببب
�S] بTنــامF  *تحPيـP م�عــP انطـا}

 بعمل الجماع4
 عـــPاO* �ضــع ج�PلــU 4منيــ4 مTاحــل 

 بTنامF عمل الجماع4ب
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ا5  النتائF امنتظ3T اعل�� امساهم�� الف الهPف م ها امTحل4  ااجTا

تشـــخيb �اقـــع حـــا� الجماعـــ4 مـــن * ي4التشخيص

  zنقـــــط القـــــ�3 �الضـــــع PصـــــS �خـــــا

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــT_ ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــا �الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيط يتيحهــ ــ ــ ــ ــ امحــ

 بالخاSجي للجماع4

ـــ4  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا5 اماليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخيb اامكانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ *تشــ

 للجماع4 �القSPا5 البشTي4 اOاSاهاب

 *تشخيb الحاجيا5 اأساسي4 من

 بالجماعي4~ مTافاالخPما5 � 

ـــــــــا الســـــــــــــــكا� عــــــــــــــــن * تشـــــــــــــــخيS bضـــــــ

 بخPما5 الجماع4

 * عامل العمال4

 3VكTل� امصالح الامم�  *مس

سســـــــــــــا5  * امـــــــــــــSPا الجه�يـــــــــــــ�� للم

 العم�مي4ب

 *ااOا3S الجه�ي4 للتخطيطب

 * مف�ضي4 اامن

 * SئيZ مجلZ العمال4

 _Tـــــ ــ ــ ــــاف الفـ ــ ــ ـــــا�ا3 �تكــ ــ ــ ـــ4 امسـ ــ ــ ــ * هيئـ

oب4 الن�Sمقا� 

 * هيئا5 امجتمع امPني

 �الفT} الTياضي4 اأنPي4* 

��Tامستثم * 

 �اإعامي�� * الصحاف4 

 �ام�سيقي��  فنان�� * ال

 * السكا�

*OاPـــــ ـــــخيb ت عـ ـــامل  للتشــ ــ ـــT شــ ــ قTيــ

ال�ثـائقي  الًڇابـي ضمن التشخيbتي

 تشاSكي�التشخيb ال

التصــ�S *نتــائF البحــ@ اميــPاني عــن 

 الTٿ � 

 تنظي� �Sشا5 

 تشخيb التشا�S �ال

 كما يلي : 

ٙيغ:امجمڤ  بت  عاػ الب

 �يمجم�ع4 الفاعل -

- 3Sمجم�ع4 ام�ض�عا5 امختا 

 السكني4 اأحيامجم�ع4  -

اػ علميغ  ب2  لقا

- 3 اإحصــا العــام  ــي نتــائF  قــTا

 للسكن

ــــــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــــــــTا� -  SOاســـــــــــــــــــــــ4 ل�اقـــ

 بالجماع4

ٛ  ب3  ميٖاني بحنانجا
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ا5  النتائF امنتظ3T الفاعل�� امساهم��  الهPف م ها امTحل4  ااجTا
ي4 الجماع4 مTحل4 S 4ي4 الجماع4 صياغ S PيPتح* 

 تهالتنمي اإسًڇاتيجي4 �اأهPاف
ــــ¥  ـــيت� علــ ـــ ســـ ـــP امجــــــاا5 ال ـــ *تحPيـــ

 بل�3S مشاSيع البڇنامF أساسها

 عامل العمال4 
 �Uا3S التعلي� 

 الصح4
 الشبيب4 �الTياض4
 ال�كال4 الحضTي4 
 التعا�� ال�طن

OاPـــــ ــ ــ ــ ــــــــ4 الجماعـــــــــــــ4 �اختيـــــــــــــاS  عــ يـــــ S
جـاا5 اأساســي4 امالعمــل �  أ�ل�يـا5
Fللبڇنام 

ا5 تشـــــــــــــــا�Sي4 مـــــــــــــــع امصـــــــــــــــالح  لقـــــــــــــــا
ي الشTكا   الاممTك3V �با

سا  S ي4 معSا5 تشا�  اأقساملقا
 �امصالح بالجماع4

صـــــــــــــــــــــياغ4 امشـــــــــــــــــــــاSيع �العمليـــــــــــــــــــــا5 - �امصاOق4 علي��ضع بTنامF عمل 
�Sا] ال ـــ ســـيت� انجاUهـــا خـــا� �اأ 

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــP مTاحــ ــ ــ ــ ــ ـــــامF �تحPيــ ــ ــ ــ ــ ـــڇ3 البڇنــ ــ ــ ــ ــ ــ فًــ
 تكلف4 امالي4اانجاU �ال

ب   �تحPيP الشTكا

عPاO ال�ثيقـ4 ال هائيـ4 لبڇنـامF عمـل  أجه3V مجلZ الجماع4ب
 الجماع4ب

 Z3 مجلــــــV3 أجهــــــSشــــــا �ضــــــع� Sهــــــن 
الجماعـــ4 قصـــP امناقشـــ4 �الSPاســـ4 

 �امصاOق4ب

ـــــــــــامF العمـــــــــــــل للجـــــــــــــن ت Sســـــــــــــا� بTنــ *
 �ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــڇام اآجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع احًــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ4 مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الPائمــ

 امنص�_ عليهاب
4 *عقـــP اجتماعـــا5 اللجـــا� الPائمـــ2

 للمPاSس4 
*عقــــــــــــ3S�O P للمجلــــــــــــZ الجمــــــــــــاعي 3

ـــــــ4 بTنـــــــــــــــامF العمـــــــــــــــل  قصـــــــــــــــP مPاSســــــــ
 �امصاOق4 علي�ب



ي    من ي ا فصل الأول :، ا  ا

19 

 

 
: -2-ت ع لج ل  مج ع ن اق ب ن ء  ي إع س ل ء   ل

 Pالجمــــاعي، أعلــــن�قــــ Zامجلــــ ZئــــيS  : NيSعمــــل الجماعــــ4 بتــــا FنــــامTب [S� {ســــم عــــن انطــــاTاللقــــا ال � البلــــP¦ بقاعــــ4 النــــ�Pا5 بالقصــــT تتة2ي�نيــــ�  5تخــــا

 ، تح: شعاS :لPشيڇ3 الجهاOي4با

ٙڅ، التنسيڄ بب ٕعاماػ   لبڇنامٌ عمل الجماعغ ساسيغالحڤاٙ، التشا

  ببTنامF العمل خا� امTحل4 التحضيڇي4 عPاOفTي~ القيا3O الR¦ شكل� الTئيZ م�اكب4  بفضلالجماع4  ا قام: به�تميڈ اللقا بتقPي� حصيل4 الجه�O ال 

ــي كلمكمــا قـــPم SئــيZ ا  Zامخطــط الجمـــاعي �تـــمجلـــ Rالفًــڇ3  للتنميــ4 حصــيل4 تنفيـــ �ـــي تتة2-تتة2خـــا ، مشـــيPا بمســت�� اانجـــاU امTتفــع للمشـــاSيع امبڇمجــ4 

 �التط�Sب مما جعP بمTحل4 مستقبلي4 حافل4 بالطم�G  ،امخطط الجماعي للتنمي4

ي تمTاف~ت امكلz بم�اكب4 من طTف مكت2 الSPاسا5 ماع4بTنامF عمل الج إعPاOت� تقPي� خاص4 ح�� امنهجي4 امتبع4 كما   هاب نجاU بTنامF عمل الجماع4 

سا الجماعا5 الًڇابي4مشاSك4 مميڈ3 لاللقا عTف �  T جماعا5  ، الجه4 �ممثليه�TيOا مـ اكاRا امصـالح االكبيـڇبببب( �كـSP 4ا5  التعلـي�، الشـبيبSاU3 للـ�VكـTلامم

سـا الجمعيــا5 امســا�ا3 �تكـاف الفــT_هيئــ4  �أعضــا بب(الTياضـ�4  S� ،oبــ4 النــ�Sمقا�  �ــي  اأحيــافــT} تنشــيط  �أعضـا ،اإعــام�Sجــا امبــا3SO ال�طنيــ4  طــاSامسـتهPف4 

 ب الص�S أOناه( البشTي4 4للتنمي
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ي : -3-ت ل يق  يل ف  ت

ا5مختلz العمليا5 �  إعPاOبا4 التحضيڇي4 ه� تشكيل فTي~ القيا3O الR¦ سيق�م TحلنتائF ام أه�من  � بTنـامF عمـل الجماعـ4  عـPاOلVمها مساS تسجال   اإجTا

 طT الجماع4 يTأسه� نائ2 أ�� لTئيZ امجلZ الجماعيبأثل4 من �لقP اختيڇ لهRا الفTي~ 

 باعPاO بTنامF عملهأثنا جماع4 بامصاحب4 املًڈم مع الكما يضطلع فTي~ القيا3O بم�اكب4 مكت2 الSPاسا5 

ي -2 ي ل ح  ل  : ني ل ح   ل

�  3Pحلـــ4 التحضـــيڇي4 تشـــكل قاعـــTـــي ام ـــي  �لقـــP اعتمـــ5P الجماعـــ4  امبڇمجـــ4 فيـــ�ب اأنشـــط4انطـــا} التشـــخيb �لتنفيـــR مختلـــz  أساســـي4النتـــائF امتحصـــل4 

ٙاسغمنهجي4 متكامل4 تجمع بي�، العمل التشا�S¦  الًڇابي التشاSكي عل¥التشخيb  تمام  ال�ثائقي4 �البح@ اميPانيب ڣالٖ

ي  .ت-2 ل ل    لع

3Oي~ القياTأ فPل� بQ أجل OاPسسـي بإع التشـا�S  أنشـط4تصـا� �بTمجـ4 قتصـاOيي� �Qلـ� لتفعيـل عمليـا5 اإإا� �امـPنيي� � يقاع3P معطيا5 لكل الفـاعلي� ام

 �التنسي~ معه�ب

Sي4 �عا5 الالقيا3O ب�ضع بTنامF ال�Sشا5 حس2 ن�عي4 امجم قام فTي~ ماك  :4: بTمجمت QبTنامF ال�SشاO 5قيقا �غنيا �مكثفا ، �لقP كا� �امجم�عا5 امجالي4ب

   شا5 خاص4 بمجم�عا5 الفاعلي�( � 8ثما�Sب 

   بعSشا5 خاص4 ل (4أS3امم�ض�عا5 ل�OPبح  

   :شا5 خاص4 باللقا( تسS�5ني4ب اأحيامع سكا�  اPام
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ٚمجغ الڤٙشاػ الفاعليڗ :   جٖڣڋ ب
 S الفاعلي� ق� oش4  ن�Sال� NيSك��  تاSامشا 

 SئيZ قس� �مصلح4 9ت تتة2ي�ني�  ت2 الجماعO  4ا3S  تة

 هيئ4 �جمعي4 99  تتة2ي�ني�  ت2 جمعيا5 امجتمع امPني 2ة

 مستثمT ت2 تتة2ي�ني�  ت2 م��Tامستث 3ة

ـــتفــــــT}  4ة ـــــاط ينشـــ ــــي  اأحيـ ـــ4  امبــــــا3SO ال�طنيــــــ4ــ ــ للتنميـ

 البشTي4

  تتة2ي�ني�  22

 

 خb 9ت

 ممثل عن امصالح 28 تتة2ي�ني�  22 امصالح الاممTك3V لاOا5S امTكVي4 5ة

 عامي ت2 تتة2ي�ني�  22 اإعامSجا�  تة

 أعضا الهيئ4   تتة2ي�لي�U  3ة هيئ4 امسا�ا3 �تكاف الفT_ ثة

 امجلZ  أعضا تتة2 ي�لي�U  تت اعضا امجلZ الجماعي 8ة
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ا5 التشا�Sي4:  ص�S اللقا
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يغ: اػ التشاٙڣ  صڤٙ اللقا
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شاػ امڤضڤعاػ  :  ٚمجغ ٙڣ  جٖڣڋ ب

 امشاSك��  التاSيN  م�ض�o ال�SشS 4ق� 
 الفاعيا5 الTياضي4 الجه�ي4 �امحلي4 تتة2ي�لي� ة2 الTياض4 تة
 يقي�� �ال�TاجZاممثل�� �ام�س  تتة2ي�لي�U  ة2 الثقاف4 �الفن 2ة
ٜ الجهزززززڤڬ لاسزززززتثماٙ  تتة2غش:  25 التشغيل 3ة ٚكززززز مكتزززززظ التكزززززڤين ڣانعززززززا١ ڣ  ،ڣكالززززززغ التنميزززززغ ااجتماعيزززززغڣ  ،ڣكالزززززغ التشزززززغيل، ام

ٙع كڣ  ،امنٖڣبيغ الجهڤيغ للسياحغ، ڣ الشغل ٙعب، ڣ KADٕامكتظ ااستشا  جمعيغ سٝڤ ماسغ مبإ
خا_، 9  تتة2غش:  25 اأمن 4ة سا أقسام الجماع4ببي� ممثل اأم ا S� ن 
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ٚمجغ لقا  التشاٙڣ مع سكاڗ ااحيا :  اػجٖڣڋ ب

 امشاSك��  التاSيN  مكا� ال�Sش4 ااحيا امشاSكS 4ق� 

ــــــاعي، ايـــــــــــــ: Oا�O، تكمـــــــــــــ  تة اك�Tمـــــــ
3O5، السعاSك�Tا�فا، تك 

ي ااجتماعي اك�Tماعي  الTجا�  تتة2ةثةةث2 امTكV الثقا

ــــــاعي، ايـــــــــــــ: Oا�O، تكمـــــــــــــ  2ة اك�Tمـــــــ
3O5، السعاSك�Tا�فا، تك 

ي ااجتماعي اك�Tماعي  النسا تتة2ةثةةث2 امTكV الثقا

امــ�O ،WTاS الجPيــP، الجهاOيــ4،  3ة
3Sاأحيا امجا�� 

Gب�جنا Pي محم  الTجا� �النسا تتة2ةثةة28 امTك2 الثقا

�الحـــــــــــــ�S¦، تبـــــــــــــاSين، ال هضـــــــــــــ4،  4ة
 ،Vالفاي ،Kأسيا 

 الTجا� �النسا تتة2ةثةةةO 3اS الشباب اك�Tماعي

ام�كـــــــــــــــا¦، الغيـــــــــــــــاتن، اSحـــــــــــــــالن،  5ة
 SشP¦، ب�نعايا5

 النسا تتة2ةةثةةة3 ثان�ي4 عمT الخيام

ام�كـــــــــــــــا¦، الغيـــــــــــــــاتن، اSحـــــــــــــــالن،  تة
 SشP¦، ب�نعايا5

 الTجا� تتة2ةثةةت3 ثان�ي4 عمT الخيام
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ي  ا5 التشا�Sي4 مع السكا�   :اأحياص�S اللقا

     

     

ي  أخ�T،�من جه4  �Sالفاعلي� طا zالتعا�� �التنسي~ مع مختل Oاسـل4  ،جه�Tا5قامـ: الجماعـ4 بمSاOسسـا5 العم�ميـ4 �  اإ �القطاعـا5 الحك�ميـQ� 4لـ� ام

ــي صــياغ4 من�غTافيــ4 التمكي هــا بامعطيــا5  حــا� كــل القطاعــا5 علــ¥ ال�قــ�ف فضــا عــن  ،3شــامل4 تشــاSكي4 لجماعــ4 الPشــيڇ لقطاعــاO 5اخــل تــTاب الجماعــ4 ممــا ســاه� 

ج�بــ4الخــPما5 امت�اجــ3P بالجماعــ4 نتيجــ�  سســا5 العم�ميــ4 �اقًڇاحااهــا جميــع   4 لــRل� فقــP ت�صــل: الجماعــ4 ب  ثتالجماعــ4  لــ¥الــ�ا3OS  عــOP امTاســا5 بحيــ@ بلــ ام

 ج�اباب



ي    من ي ا فصل الأول :، ا  ا

29 

 

ي .2-2 ئ ث ل س   لد

الSPاســــ4 ال�ثائقيــــ4 �امPاSســــ4 العلميــــ4 مختلــــz  لــــ¥ أيضــــا� اللجــــ� تــــخــــا� مTحلــــ4 التشــــخيb، فقــــP  عتمــــاOهجانــــ2 العمــــل التشــــا�S¦ الكثيــــz الــــR¦ تــــ� ا لــــ¥

ـــي هـــRا اإطــاS فقـــP تــ� SOاســـ4 تحليليـــ4 للمعطيــا5 اماليـــ4 للجماعـــQ� ،4لــ� بتحليـــل تطــ�S ميڈانيـــ4 الجماعـــ4 مــن ، تتة2غايـــ4  لـــ¥ 9ةة2 امعطيــا5 الTســـمي4 �الجماعيــ4، �

 امالي للجماع4، �قSPاها عل¥ تم�يل امشاSيع �البڇمج4 ام�ض�ع4ب اإمكا�قصP ال�ق�ف عل¥ 

الطــــاق� البشــــT¦  للجماعــــ4 �تحليــــل امعطيــــا5 امTتبطــــ4 باإمكانــــا5 البشــــTي4 �القــــSPا5 التقنيــــ4 �الفنيــــ4 ال ــــ يتــــ�فT عليهــــا اإOاSيــــ4نــــ� تمــــ: SOاســــ4 الهيكلــــ4 أكمــــا 

ـي أللجماعQ� 4لـ� مـن  ـي امهـاSا5 الضـS�Tي4 لتحقيـ~ فعاليـ4 اإOا3S، فضـا �اإمكـاجـل ال�قـ�ف علـ¥  جـ� الخصـا_   � ¦Tا التحليـل البشـRمكـن هـ Pلـ�، فقـQ مـن عـن 

 امشتغل4 بالجماع4ب فئا5مختلz ال �قعا5 التقاعPتحليل ت�  الVمني4 للطاق� البشT¦  ال�ق�ف عل¥ الحTكي4

، لSPاســ4 امعطيــا5 �لقــP ت�جــ ن�Pبيــ4 الســامي4 أطــTه امــPيT الجهــ�¦ للمالــR¦  تعلقــ4 بســاكن4 الPشــيڇ3 الجهاOيــ4،ام اإحصــائي4: هــRه امTحلــ4 بلقــا تحليلــي علمــ

شــTا5 امTتبطــ4 بالســكا� مــن حيــ@ الشــغل �التعلــي� امميــڈا5 الPيم�غTافيــ4 للجماعــ4 � جــل SOاســ4 أمــن كــاOيQ� Tلــ� للتخطــيط ب �الصــح4 �اأميــ4 ال�قــ�ف علــ¥ كافــ4 ام

�الخPماتيـ4 ميڈا5 امPينـ4 �مك�نااهـا مـن حيـ@ امTافـ~ ال�ظيفيـ4 م إبTاUالجماع4 �شم�ليتهاب �Qل� م�ن�غTافي4  غناي   Qل� ساه��لقP  ب� غيڇ Qل� ،السكن�اإعاق4 � 

ها5 السكاني4 �  قتصاOي4ب�اإ ام

ني: .2-3 يد ل حث   ل

4 امختلفـــ4، ســــ�ا م هـــا الحــــPائ~ ا� امTكبــــا5 خـــPما5 الجماعيــــ4، �امTافـــ~ الجماعيــــال�يســـتهPف هــــRا البحـــ@ قيــــاSO WجـــS 4ٿــــ  ســـكا� الPشــــيڇ3 الجهاOيـــ4 عــــن 

ا5 الًڇفي� �لع2 أ� الثقافي4   :اآتيS 4 ي امحا�  اأسئل4تتضمن عOP من  4ماع2 القTب الخ، �Qل� من خا� استما3S ميPاني أ� اأطفا�فضا

 5اSما5 الجماع4ب انتظاPالسكا� من خ 
  ما5 ال أثناالصع�با5 ال  جعيشها السكا�Pجماعي4طلبه� للخ 
 4ما5 الجماعPمست�� تقيي� السكا� لخ 
 4السكا� عمل الجماع Sيص� zكي 

 4ها الجماعTما5 ال  ت�فP3 السكا� من الخOج4 استفاSO 
 5ي  اأ�ل�يا ال  ي�T السكا� ض3S�T اشتغا� الجماع4 عليها 

امTحل4 القاOم4ب
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للقطاعــــا5 ال�UاSيــــ4 �مــــSPا  اإقليميــــ�� اســــيما عامــــل العمالــــ4 �امــــPي��T �  سســــيي�لقــــP مكــــن العمــــل النــــ�عي الــــR¦ قامــــ: بــــ� الجماعــــ4 بتنســــي~ مــــع الشــــTكا ام

سســـا5 العم�ميـــ4 باكـــاOيT الكبيـــڇ � هيئـــ4 امســـا�ا3 �تكـــاف الفـــT_ �جمعيـــا5 امجتمـــع امـــPني عـــPاO تقTيـــT  ام �فـــT} تنشـــيط أحيـــا امبـــا3SO ال�طنيـــ4 للتنميـــ4 البشـــTي4 مـــن 

مكانااهـــاتشخيپــ  شـــامل للحالـــ4 الTاهنـــ4 مTافـــ يـــ4 مســـتقبل الجماعـــ4 �صـــياغQ� 4 4لـــ� بمــا جســـمJ ب�كـــRل� لحاجااهـــا �Sهانااهـــا امســـتقبلي ،~ الجماعـــ4 �خــPمااها � S 3Sبلـــ�

 خا� امTحل4 الثالث4بمع شTكائها �ه� ما قام: ب� الجماع4  اإسًڇاتيجي4 أهPافها�تحPيP  أ�ل�يااها

ل :  -3 ل ح  و ل ب وج  ل غ  ح صي يع.م  ل

عـــPاO تقTيـــT التشـــخي يـــ4 امســـتقبلي4  اأSضـــيT4افقهـــا، �نظـــ3T النـــاW اليهـــا، جعـــP بمثابـــ4 م الTاهنـــ4 حالـــ4الb الًڇابـــي العـــام ل�اقـــع الجماعـــ4 � �  T3 الSالخصـــب4 لبلـــ�

ل¥ اأ�ل¥عم5P منP الخط�ا5 � الجماع4 �أ  للجماع4،  ، Sمـنه  التشـا� Oالتنسـي~ اعتما� � �Sأ5 فإنهـاالتشـاPع�3  أيضـا بـPحلـ4 بالـTه امRي4  لـ¥هـSا5 تشـا� مـع ثنائيـ4 لقـا

� �مPاSسـ4 سـبيل تحقيـ~ الخـPم T3 الـSبلـ�� bالتشـخي ��لي� علـ¥ القطاعـا5 ال�UاSيـ4 بعمالـ4 انVكـا� ايـ: ملـ��، �Qلـ� لتعميـ~ التشـا�S حـ� ـي القطاعـا5 ال ـ امسـ ا5 

 جشTف�� عليهاب

ا5 ثنائي4 تشا�  � 4 حسS� 2يمن اجل Qل� ث� تنظي� خمZ لقا�Pاآتيالج : 

ا5 الثنائي4:  � اللقا�Pج 

 مكا� اللقا امشاSك�� مع الجماع4 التاSيS Nق�
 مقT الجماع4 للتعا�� ال�طن �فTي~ عمل� اإقليمامPيT  ثتة2ةتةةثت تة
 للصح4 اإقليمي4مقT امن�Pبي4  من�Pبي4 الصح4 �فTي~ عمل� اإقليمامPيT  ثتة2ةتةةثت 2ة
 مقT الجماع4 بال�كال4 الحضTي4 اكاOيTمPيTي4 �فTيق� SئيZ  ثتة2ةتةة8ت 3ة
 مقT امPيTي4 اإقليمي4 للتعلي� ل�Uا3S التعلي� اإقليمامPيT  ثتة2ةتةة8ت 4ة
 مقT الجماع4 للشبيب4 �الTياض4 اإقليمامن�Pب  ثتة2ةتةة8ت 5ة
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سـا اأق S 3ع�Pالجمـاعي بـ Zامجلـ ZئـيS قـام ،�Tلـ¥امصـالح سـام � من جهـ4 اخـ خـTلقـا تشـا�S  بالجماعـ4  يـ4 الجماعـ4 �الت�جهـا5 امسـتقبلي4 بنـا  ¦  S 4مناقشـ

 NيSل� بتاQ� bالتشخي TيTثتة2ة5ةة24عل¥ تقPبقاع4 ااجتماعا5 بالجماع4ب ، فضا عن اللقا ام�سع امنعق 

 

      

 � � Sالتشــا� P3 بعــOيــ~ القيــاTعمــل ف Pسســالتنســي~ مــع الفــاعلي� �اللقــ يــ4 الجماعــ4، منهجيــ4،مصــف�ف4 لــ¥ بلــ�3S يي� عشــTكا ام Tعلــ¥  ملخصــ4 ل Pتعتمــ

ي4 جامعO 4ال4 عل¥ ما يTاO للجماعQ4ل�،  ب أجلحك�ممنط~ علم  S 3Sتم: بل� Pي امستقبلبعلي� ا� تك��  فق 

ي4هRه  أسا�Wعل¥  Tااس ال Sامحا� PيPحل4 ي4تيجڇاًت� تحTامقبل4 � هي :  الخمس4 عل¥ شكل أ�ل�يا5 ام 

 السكا� ^عيتحسي� محيط  -ت

 تق�ي4 مجاا5 التنمي4 ااجتماعي4 �الثقافي4 �الTياضي4  -2

3- VيVما5 تعPالبنيا5 ال�ظيفي4 � تحسي� الخ 

 امجا� ااقتصاO¦ � العناي4 بالشغل تنمي4    -4

5-     T3 �تط�يPتحقي~ الحكام4 الجيOاإ S3ا

 امشاSيع امبڇمج4، � هRه البڇامF هي: جميع بTامF كبڇ�، تنASP فيها  أSبع ت� تحPيP اإسًڇاتيجي4اأ�ل�يا5 �لتحقي~ هRه 
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 � بيفي4 �امTاف~ الجماعي4يا5 ال�ظتعVيV البن  :البڇنامF اأ�

 بالتهيئ4 �تنظي� امجا� �الحTكي4 الحضTي4  :البڇنامF الثاني

ي �الTياٿ   الاماO¦ ام��S;  :البڇنامF الثال@  �التنشيط الثقا

ـــامF الTابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعال ـــل �اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخPام التكن�ل�جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ�Oا�5تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPي@ اإOا3S  تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�يT الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3P �  الحكامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4 :بڇنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحPيثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Fالبــڇام �O امــTتبط ابعــااللمشــo�T �  4انــ2 ال�ظيفيــ� الج يحقــ~ اانــPماA �التكامــل بــي�عملــي  نمــ��AQفــ~ الكبــڇ�، تــ� ت�صــيz امشــاSيع امVمــع انجاUهــا  اأSبعــ�4مــن خــا

 :اآتي النم�AQ �كما يبين ، �Qل�التق�ي� اماليفضا عن  ج�Pل4 الVمني4 لانجاU بالشTاك4 �ال

 البڇنامٌ

  

 امجاڋ

  

 الصنڀ

  

 ٙقږ

  

ٚڣٵ  امش

  

امڤقززززززززززززع ة 
 التڤطيڗ

  

طبيعززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززغ 
 اإختصا٥

ٚجع  ام

  

ٚكا  الش

  

التكلفززززززززززززززززززززززززززززززززغ 
مساهمغ  اإجماليغ

 الجماعغ

مساهمغ 
ٚكا  الش

ٚاحل التنفي٘  م

(dhةةةت ) 22ة2 ت2ة2 ة2ة2 9تة2 8تة2 ثتة2 

 

ســا اللجــا� الPائمــ4 لل  S 3Sشــا ــي �أجــل اســتكما� الشــ�T  القان�نيــ4 امتعلقــ4 باآجــا�، �ضــع SئــيZ امجلــZ الجمــاعي �ثــائ~ بTنــامF العمــل Sهــن  مجلــQ� Zلــ� 

 بثتة2ي�ني�  28ابتPا من  تاSيP  NاSس4 بTنامF العملالPائم4 م ي�ما قبل تاSيN انعقاO ال3S�P، مما سهل عملي4 انعقاO اللجا� ة3احًڇام أجل 

 ب�امصاOق4 علي� مF عمل الجماع4مناقش4 بTنا، ثتة2ي�لي�U 28بتاSيN  عق3S�O P استثنائي4 للمجلZ الجماعيبڇمج4 �قP ت�A كل هRا الجهP ب

 �3Sاإشــا SPلــ¥ أيضــا، تجــ ZئيTعــ�3 الــO  ا oســ4جتمــاSاPم _Tهيئــ4 امســا�ا3 �تكــاف الفــ  Zف امجلــTق4 عليــ� مــن طــOالعمــل قبــل امصــا Fالصــيغ4 ال هائيــ4 لبڇنــام

 بقاع4 ااجتماعا5 بالقصT الجماعيب ثتة2ي�لي�U  2تالجماعي �كا� Qل� ي�م 
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 ��Pامجاا5: ج � Fيعها عل¥ البڇامUيع �كيفي4 ت�Sحصيل4 امشا bتلخي 

ٙيع الصنڀ امجاڋ البڇنامٌ  عٖٕ امشا

ٜ البنياػ ال ٜي ٚافڄ تع ڤظيفيغ ڣام
ٚب  الجماعيغ ڣخٖماػ الق

 ااجتماعي

 17 الًڇبي4 �التعلي�

 9 التضامن �الخPما5 ااجتماعي4

 5 الصح4

 ¦SاOي4 اإSاOاف~ ااT3 ام 

¦Oااقتصا 

 6 ااس�ا} �امTاكV التجاSي4

ي بامPين4 T3 التنظي� الح 

 1 امنطق4 الصناعي4 تاسيا

 5 انعا] الشغل

ي �الTياٿ   الثقا

ي  14 الثقا

 23 الTياٿ 

ي �Sياٿ   1 ثقا

 الشبكا5 الحضTي4

 12 اإنا3S العم�مي4

 4 التطهيڇ السائل

 2 اما الصالح للشTب

 امحيط البيئ للسكا�

WاTائ~ �ااغP12 الح 

 3 تPبيڇ  النفايا5

cTا5 الًڇفي� �الع  8 فضا

 3 مقابT  الجماعي4ا امقابT  الجماعي4

ٚب ٚافڄ الجماعيغ ڣخٖماػ الق ٚنامٌ البنياػ الڤظيفيغ ڣام ٙيع ب  131 مجمڤٵ مشا
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ٙيع الصنڀ امجاڋ البڇنامٌ  عٖٕ امشا

التهيئ4 �تنظي� امجا� �الحTكي4 
 الحضTي4

 التهيئ4 العمTاني4
� 4 التجPيP الحضT¦ �اهيئ4 امجا

 11 الطT} �اممTا5

جا جام امشهP م امشهPالجمالي4 �ان  11 الجمالي4 �ان

 الحTكي4 الحضTي4

 2 التش�يT  �العن�ن4

 3 السيڇ �الج�ا� �ال�ل�جي4

 5 السيڇ �الج�ا�، ال�ل�جي4 �حTك4 النقل

تPبيڇ امل� الجماعي �اممتلكا5 
 الجماعي4

 3 اممتلكا5 الجماعي4

 5 تPبيڇ امل� الجماعي

 FنامTيع بSمشا oي4مجم�Tكي4 الحضTالح� � 44 التهيئ4 �تنظي� امجا

ي  ام��S; الاماO¦ �التنشيط الثقا
 �الTياٿ  �ااجتماعي

ي �الTياٿ  �الًڇب�¦  التنشيط الثقا
 �البيئ

 3 التنشيط الTياٿ 

 1 التنشيط الًڇب�¦ 

ي  3 التنشيط الثقا

 1 التنشيط البيئ

¦Oالاما ;�Sام� 
 1 الRاك3T امحلي4

 5 امهTجانا5 الًڇاثي4

ي �الTياٿ  �ااجتماعي  14 مجم�o مشاSيع بTنامF ام��S; الاماO¦ �التنشيط الثقا
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ٙيع الصنڀ امجاڋ البڇنامٌ  عٖٕ امشا

 ،�الحكام4 الجي3P، �تط�يT امجا
�تحPي@ أ�Oا5 العمل �استخPام 

 التكن�ل�جي4 الحPيث4

 ااعام �الت�اصل
 2 ااعام

 1 ت�اصلال

 4 امجا� امالي امجا� امالي

 ام�اOS البشTي4
 1 التك�ين �التاهيل

AماOاا� z1 الت�ظي 

3SاOي@ ااPتح 

 1 التPقي~ �امTاقب4

3O2 الج� 

 6 الTقمن4

مجم�o مشاSيع بTنامF الحكام4 الجي3P، �تط�يT امجا�، �تحPي@ أ�Oا5 العمل 
 Pيث�4استخPام التكن�ل�جي4 الح

18 

 
 207 مجم�o مشاSيع بTنامF عمل الجماع4
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ح  -4 بعل ح  : ل يم ن قييم  ل ل ع  يينل  .ل

ثا�SانجاG خط4 الت�اصل الجماعيSO� 4اس4 �قع  انجاU امشاSيعالشTاكا5 �  بنا� التفا�c �  الًڇافع�هي بامتياU مTحل4    امشاSيع عل¥ السكا� �امجا�ب �

ي هRه امTحل4 تعبئ4 كاف4 ام�اOS امالي4 �  �يقتض   Gفعاليـ4 اإ النجا� Rي4 لحسن التنفيTالبش،Uلـ�  نجـاQ�  ـي السـيي الـ¥ للعمليـا5، � بالتحضـيڇ ،الفعاليـ4   اأOا

ا  Pكا �الفـــاعلي�بــTب�ضـــع خطـــ4 للت�اصـــل مـــع كافـــ4 الشـــ،  � cالتفـــا�� Sالحـــ�ا FنــامTا بصـــياغ4 بS�TاكالمـــT3 لتابعـــ4 ام ب�صـــ�ا مـــع الفـــاعلي�، 4شـــPالجيـــUعمليـــا5 اانجـــا ،

ثيڇقع � بSPاس4 ال�   �انتها  امشاSيع عل¥ الساكن4ب ت

ــي التتبــعمــا تســتلVم هــRه امTحلــ4 اعتمــاO ك  3PيــPا5 الج�Oا�التقيــي�  اأOيــ4ســ�ا م هــا ، �اأSاOا5 اإ�Oاأ  �التكن�ل�جيــا اأ�Oا5  أ�امتابعــ4 �مصــف�ف4 كالجــPا�

خا_ �اإOا3Sفعالي4 مTاقب4 الظي� الجه�O � من خا� بTمجيا5 تن  ب�التنفيR �التقيي� ي امتابع4 �مO�OTي4 اأ

خR أهميتها الكبڇ� من اإ � هRه ام ي امـاT 3Oحل4 ت للجماعـ4 مكـن حيـ@ ي ،امتعلـ~ بالجماعـا5 3تت-4تمـن القـان�� التنظيمـ  ة8جTا القان�ني امنص�_ علي� 

هـ�S شـTكا ، كمـا يحتمـل ظختلz عمليا5 التنفيR الحص�� عل¥ خاصا5 جPي3P �مستجPا5 حPيثـ4 سـ�ا لـ�P الشـTكا ا� الفـاعلي�ي� ممن خا� عملي4 التتبع �التقي

 3Oاما �   ¥ لإنجاUبن السن�ا5 الثا; اأ�لستجPا5 �التط�Sا5 الناتج4 عامبالفعالي4 الاUم4 �تحيي� بTنامF عملنا بما يتائ� مع  ة8جOP مما جسمJ للجماع4 بإعما
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II. .كي بي أل ل يص  ل عد  جي   من
عـــPيمثـــل التشـــخيb الشـــامل ل�اقـــع جماعـــ4 الPشـــيڇ3  ـــي مسلســـل  ـــي هـــRه امTحلـــ4  ،اO بTنـــامF عمـــل الجماعـــ4الجهاOيـــ4 أحـــP أهـــ� الخطـــ�ا5   Gجشـــكل النجـــا Q

 Wلـــ¥لإ الصـــل2 اأســـا  �لـــ¥ نتقـــا يـــ4 جPيـــ3P  امTحلـــ4 الاحقـــ4 ال ـــ اهـــPف  S 4هانـــا5 الحقيقيـــ4 للجماعـــ4صـــياغTيع بشـــكل جســـتجي2 للS3 امشـــاSيحقـــ~  ،للجماعـــ4 � بلـــ��

ي تنمي4 امPين4 �تط�Sها � حكامتهاب للسكا�، 4، � ي�فT الخPما5 الهاماأهPاف اإسًڇاتيجي4  �يساه� 

 الجمع بي�: ¥ت�۔نهجي4 علمي4 طيل4 مTحل4 التشخيb تنه  مستمTاS عل¥ اإ ل¥ عأجل Qل� عملنا 

 م�ض�عي للجماع4 عل¥ مست�� مختلالقيا bالج�ان2 الًڇابي4 اإ م بتشخي z � 4ياضيTي4 � اإجتماعي4 �الثقافي4 �الOبالبيئي4قتصا 

  bما5 علــ¥ مــالقيــام بتشــخيPيــع الخــUت� �P � ،4افــ~ � البحــ@ عــن  مكافــ4 اأحيــا امك�نــ4 للجماعــTــي تــ�طي� ام ڇ الخــPما5 � تقTيبهـــا يتــ�فكــامن التبــاين 

 للم�اطنب

 الق bخا5 القطاعي4، � ست� ميام بتشخيPيع � تنسيقها � تناغمها الًڇابيب� التقائي4 التSتكامل امشا �Pم 

 ي4 �اماليـــ4 � الTلإمكانـــا5 البشـــ bج�اقيـــام بتشـــخي PصـــS� ،فيهـــا zلـــ� مـــن أجـــل ال�قـــ�ف علـــ¥ مكـــامن الضـــعQ� 4سســـي4 للجماعـــ نـــ2 القـــ�3 �فـــT_ ام

ل¥ مستنميتها � تق�يتها هيلها   بت�� الخPما5 الجماعي4 الجيQ� ،3Pل� لت

عPاO التشخيb عل¥  سZ منهجي4   ليا5 هام4: ثا;� تت

 الSPاس4 ال�ثائقي4ب بت

ا5 العلميS�  4شا5 التشا�S  ب2  ب�اللقا

 البح@ اميPانيب ب3
: .ت ي ئ ث ل س   لد
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 :تعتمP الSPاس4 ال�ثائقي4 عل¥ عمليتي� أساسيتي�

 جمع امعطيا5 � تنظيمهاب بأ

 م هابصا5 ا تحليلها �استخTاA الخ امعطيا5 �معالج4  بب

  هــا مــا، ســ�ا مهانتــاA التقــاSيT امصــلحي4 لســيڇ الجماعــ4 �خــPمااامصــالح الPاخليــ4 علــ¥ تحفيــڈ اأقســام � مــع امعطيــا5 امتعلقــ4 بالجماعــ4، عــن طTيــ~ �يــت� ج

امPنيـ4  الحــال4أ� مـا يتصـل بحصـيل4 الجمــاع4 فــي تقـPي� الخـPما5 اإOاSيـ4 � ب �السـيڇ �الجـ�ا� ،يتعل~ بسيڇ اأشغا� �التجهيـڈا5 أ� بتنظـي� امجـا�، � اهيئـ4 العمـTا�

ي �  ـــي التنشـــيط الًڇبـــ�¦ �الثقـــا Oا الجمــــاع4  ، ا� مـــا يتصـــل ل الجماعـــ4يتنميـــ4 مـــPاخأ� مـــا يتعلـــ~ بالتقـــاSيT اماليـــ4 �تنفيـــR اميڈانيـــ4 �تط�Sهـــا � الTياٿـــ  أ� مــــا يتصـــل بـــ

 لجماع4ببام�اOS البشTي4 �تنظيمها Oاخل ا

 SاOجيـ4، مـن اإSالجماعـ4 بال�  ا5بينما تق�م الجماع4 بجمع امعطيا5 الخا Pسسـا5 �امقـا�ا5 العم�ميـ4 ال ـ تمـ ثـائ~ امتـ�ف3T �الجماعـا5 الًڇابيـ4 اأخـ�T �ام

ي تفع  امتعل~ بالجماعا5ب 4تب3تتي القان�� التنظيم  82يل تام للما3O لPيها، �Qل� 

 SPا ا�تجــRــي هــ  3Sجــ4إشــاSO ¥لــ ــي الــOT علــ¥ طلبــا5 الجماعــ4  ا5التجــا�ب ال ــ أبـــان: عليــ� مصــالح اإOاS  الجانــ2  سســا5 العم�ميــ4 �امقــا�ا5 العم�ميــ4  �ام

 بالاUم4 بخص�_ ت�فيڇ امعطيـا5 � ال�ثـائ~

�Qلــــ� مــــن خــــا� ت�ظيــــz أ�Oا5 اإحصــــا  أمـــا عمليــــ4 معالجــــ4 ال�ثـــــائ~ �امعطيــــا5، فقــــP مكنــــ: الجمـــــاع4 مــــن ال�قــــ�ف علــــ¥ تشــــخيb مجـــــالي Oقيــــ~ �شــــامل،

 ب(SIG)�التحليل � التفسيڇ �الًڇكي2 �صياغ4 بياناS� 5س�م ت�ضيحي4 من خا� ما ت�فTه أ�Oا5 تحليل امعطيا5 الجغTافي4 

ي مختلz امحـا�S الهـاOف4 �ا سيمـا:     bتشخي OاPع  � الخاص4 ه� 

 ي4بTا� �التهيئ4 الحضTالعم 

 Oينامكي4 ااقتصاPي4 ��ضعي4 التشغيلبال 
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  ما5 الجماعي4، �التنمي4 اإPياضي4بالخTجتماعي4 �الثقافي4 �ال 

 ي4 � امالي4بTالبش OSام�ا T3 �تط�يSاOالحكام4 � تنمي4 اإ 

bأهـ� الخصـائ bالتشـخي UTامالي4، فاب OSي4 �ام�اTالبش OSين هامي�؛ ام�اSي مح� ميـڈ3 لبنيـ4 ام كما استطاعا5 الجماع4 القيام بتشخيO bاخلي 

T¦ امــــ�اOS البشــــTي4 مــــن حيــــ@ الســــن �امســــت�� الSPامــــ  �الشــــهاOا5 امهنيــــ4 �ســــل� ااجــــ�S، كمــــا ا�حــــح التشــــخيb نقــــا  الضــــعz امTتبطــــ4 بالطــــاق� البشــــ

ا5 امهنيــ مــا عبــڇ Oعمهــا بالكفــا هيلهــا،  ــي القيــام بتق�يــ4 امــ�اOS البشــTي4 للجماعــ4 �ت ســيZ عليهــا  ــي للجماعــQ� ،4لــ� مــن أجــل الت   SاT3، ا� بااســتمPيــP4 الج

 تك�ي ها �تق�ي4 مهاSااها �قSPااهاب

 �Pمـــ Wا النفقـــا5 امختلفــ4 للجماعـــ4، �قيـــاRاتيـــ4 � امح�لـــ4، �كـــRاخيل الجماعــ4 الPامميـــڈ مـــ Sتــ� تحليـــل التطـــ� Pـــي الجانـــ2 امـــالي، فقـــ التـــ�Uا� بـــي� أمــا 

 اانفا} عل¥ التسييڇ �اانفا} عل¥ ااستثماSب

ـي اآ� نفسـ� عناصـ�T هRا التشخ  Uا هامـا، يبـڇTيـTللجماعـ4 تق Tن� أ� يـ�ف  يb العلم امبن عل¥ SOاس4 ال�ثائ~ امختلف4؛ الPاخلي4 �الخاSجي4، مـن شـ

ــيالقــ�3 �الضــعz امTتبطــ4 بامكانــا5 الجماعــ4؛ اماليــ4 �البشــTي4 مــن جهــ4، كمــا يظهــT الفــT_ �الت�جهــا5 امTتبطــ4 بالسياســا5 العم�ميــ4 ال ــ تن نفــZ  صــ2 

 ت�جها5 الجماع4 من جه4 أخ�Tب

ل .2 ي : ش  لع ء   ل

 � � �Sهمي4 التشا عPاO بTنامF عملعيا من الجماع4 ب ي كل مTاحل   التشا�S كا� الهPف من�:نامجا للتشا�S � فTي~ القيا3O، بT  �ضعفقP  هاالتنسي~ 

سسي ااستشا3Sت�سيع  بت  �بيمع الفاعلي� ام

 ع سكا� امPين4بم ااستشا3Sت�سيع  ب2

 ت�سيع ااستشا3S مع الخبڇا � امماSسي� �امختصي�ب ب3
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 كما يلي: 4، م�Uععلمياتشا�Sيا �  لقا 24 ��لRل� بTمج: الجماع4 ما مجم�ع

   ا5 مع الفاعلي� � 8ثما�  امماSسي� �امختصي�( لقا

   :ين4  (تسPل� بتقسي� امQ� 4ينPا5 مع سكا� ام  التنمي4 البشTي4بي ي أطاS هيكل4 اأحيا امستهPف4 اأحيا امعتم3P  حس2لقا

   بعSا5 الصبغ4 املح4 (4أQ 5ام�ض�عا �ا5 مTك3V ح� ا5 الت، بنا عل¥ نتائF لقا  بشا�Sي4 مع الفاعلي� �هي بالتحPيPاللقا

  ياض4بTال 

  � الثقاف4بالفن 

 التشغيل 

 اأمن 

      ( تسـ)  � ا5 علمي4  العلمي4 � اإحصائي4 مع بعض القطاعا5 الحك�ميـ4:، لSPاس4 امعطيا5 4تشا�Sيلقا

 اإحصا العام � بللتخطيطللمن�Pبي4 السامي4 للسكن مع امPيT الجه�¦  لقا علم ح�

  5ا ، الشبيب4 � الTياض4، ال�كال4 الحضTي4بمع لقا  امPيTيا5 اإقليمي4 للتعلي�، للصح4، التعا�� ال�طن

 ¦Sامــنه  التشــا� Oكــا� اعتمــا Pبيڇ الجمــاعيلقــPالج�انــ2 امتصــل4 بالتــ zمختلــ �؛ ــي التشــخيb انعكاســا5 ايجابيــ4 لل�قــ�ف علــ¥ حقيقــ4 �اقــع حــا
ـــي �ضـــع امامـــJ امميـــڈ3 مختلـــz القطاعـــا5 ال ـــ شـــملها التشـــخيb؛ الصـــح4، ا لتعلـــي�، �كانـــ: مســـاهم4 الخبـــڇا امشـــاSكي� �امختصـــي� �امماSســـي� حاســـم4 

مـن  ،يب4 �الTياض4، �ال�ق�ف عل¥ مكامن الق�3 �الضعz فيها، �سبل الTفـع مـن جـ�3O خـPمااها، �الج�انـ2 ال ـ يمكـن للجماعـ4اامن، الًڇبي4 �التعلي�، الشب
ي تنميتهاب ،خا� اختصاصااها  ااسهام 



ي   من ي ا فصل الأول :  ا  ا

42 

 

 

ا5 الت ـــي مختلـــz أكمـــا أ� اللقـــا ـــي تشـــشـــا�Sي4 مـــع عمـــ�م الســـكا�  ـــي اOمـــاA امـــ�اطني�  ب الجماعيـــ4، خيb خـــPما5 القـــT حيـــا الجماعـــ4، ســـاهم: 
ــي اختصــا_ ه�ال ــ تســتهPف الخــPما5ل�قــ�ف علــ¥ �جهــ4 نظــTه� تجــاه �ا ــي ااختصــا_ الــRاتي للجماعــ4، ا� تلــ� ال ــ تــPخل  ، ســ�ا الخــPما5 ال ــ تــPخل 

ي جمع مختلz �ساه�  بالقطاعا5 الحك�مي4  تPبيڇ الجماعيبح�� كاف4 امجااQ 5ا5 الصل4 بال ه�قًڇحااه� �كRا منطباعااام�اطني� �ا SاQل� 
ا5 الثنائيـــ4 مـــع ااOاSا5 الاممTكـــ3V لـــبعض ااOاSا5 امTكVيـــ4 مناســـب4 مPاSســـ4 عميقـــ4 اضـــافي4، بغيـــ4 ابـــPاo �اقًـــڇاG حلـــ � فعالـــ4 بينمـــا كانـــ: اللقـــا�

ي مختلz امجاا5 امط�Tح4 للSPاس4ب  لبعض الع�ائ~ �امشكا5 
 

ني: .3 يـد ل حـث   ل

شـاكله� � انتظـاSااه�، مـن عTفـ4 م، مللسـكا�سـتماo �أOا3 لا Oا3S الجماعـ4 إ ل4 حـ�� خـPما5 الجماعـ4 بمثابـ4 �سـي ٿـ T اليل التص�S �قياW  جـ� عتبڇ تحلج

عPاOجل أ  بخط4 عمل الجماع4 �ضعها بعي� ااعتباS أثنا 

عـــPاO بTنـــامF عملهـــا تQلـــ�  أجـــل  Sـــي مســـا ٙاسزززاػقـــام مكتـــ2 الSPاســـا5 امضـــطلع بمصـــاحب4 الجماعـــ4  ٚافزززڄ مكتزززظ ٕ حـــ�� قيـــاW الTٿـــ   ببحـــ@ ميـــPاني  تم

 Sلـ� �التص�Q� ،4مـع عينـ4 مـن سـكا� الجماعـ Tامباشـ �كمـا  .;ا الـث اإOاSيـ4الجماعـ4، � املحقـا5 منـاط~: مقـT  أSبـععلـ¥ مسـت�� ، عن طTي~ تعبئ4 اسـتما3S بااتصـا

ي م�قعها االكًڇ�ن  3S3 ام�اطني� لتعبئتها ي�ضع: الجماع4 ااستماSشا   بSهن 

ـي تحPيـP م خط4 تحPيP العينـا5 امقًڇحـ4 مـع الهـPف مـن البحـ@ اميـPاني �كـRا مـع مبـPأ تمثيليـ4 العينـ4 لكافـ4 �تتا شـTائJ سـكا� الجماعـ4، �لـRل� اعتمـPنا 

 تتضمن العين4 جميع الفئا5 العمTي4ب أ�تك�� العين4 مختلط4 بي� الجنسي�، �ثانيهما  أ� أ�لهماالعينا5 عل¥ معياSين هامي�؛ 

ــي الطTيــ~ اختيــ أمــا  3Sــح2 العشــ�ا ي للمــا امTتفــ~ Oاخــل اإOاQ� 3Sلــ� باعتمــاO تقنيــ4  أ�اS أفــTاO العينــ4 �بــP ااســتج�اب معهــ� فيــت� عــن طTيــ~ ال

 الخط�3 اإحصائي4ب
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� اآتي تTكيب4 العين4 من كاف4 الشTائJ الجنسي4 �العمTي4:  �Pيبي� الج� 

 نسا Sجا� عOP افTاO العين4 الفئا5 العمTي4
 (%46) 34ت (%54  58ت 292 34—8ت
 (%39  2ث (%61  3تت 85ت 44—35
 (%52  8ت (%48  3ت ت3ت 54—45
 (%50  ة3 (%50  ة3 ةت 4ت—55
 (%48  25 (%52  28 53 فما ف�}  5ت

o(%45) 329 (%55)  392 ت2ث امجم� 

ي امTحل4 مهم4، فستما3S اا أما تصمي�   عPاOها: لRل� تم: مTاعا3 الج�ان2 ااتي4 

 4احح4 �مفه�م4 اأسئل�.  

  O3 بجمل قصيڇ3 أسئل4اعتماVم�ج 

  اغلــ2 الســكا�ب مــع �Pلــ �العينــ4 غيــڇ امتمكنــي� مــن الحــPي@  أفــTاOبااماUيغيــ4  اأســئل4طــGT  مكانيــ4اعتمــاO اللغــ4 العTبيــ4 باعتباSهــا لغــ4 التــPا�

 بالعTبي4ب

ـــي جمـــع امعطيـــا5 �تعبئـــ4 ا العينـــ4، �يقـــ�م الباحـــ@ بتعبئـــ4 ااســـتما3S عـــن طTيـــ~ تلقـــي  أفـــTاOاســـتماSا5 علـــ¥ امقابلـــ4 امباشـــ3T �يعتمـــP هـــRا البحـــ@ اميـــPاني 

البحـــ@ �جمـــع امعطيـــا5، تـــ� تحليـــل امعطيـــا5 عـــن طTيـــ~ ا�Oا5 التحليـــل ااحصـــا ي �Qلـــ� لتســـهيل عمليـــ4 اســـتخTاA النتـــائF بعـــP انتهـــا �  مـــن امســـتج�بب اإجابـــا5

 ب�استنتاA الخاصا5
 



ي   من ي ا فصل الأول :  ا  ا

44 

 

 

III.  جي ي من ل جعد  تيجي ل يع. اس ل سي  ب   أس
يـــ4 الجماعــــ4 �صــــياغ4 الت�جهـــا5 ،� امTحلـــ4 الثالثــــ4 S Aــــي اســــتنتا عــــPاO بTنـــامF عمــــل الجماعــــ4، ال ـــ يمكــــن اخًــــڈا� مضـــم�نها  �بلــــ�3S  هامــــ4ال مـــن مTاحــــل 

يــ4 مــن جهــ4 �فلســف4 اختيــاS الت�جهــا5 بــي التشــاSكامشــاSيع، تمثــل بحــ~ الصــ�3S الجليــ4 لاســتفا3O مــن التشــخيb الًڇا Tل� فــا� مضــم�� الRمــن  اإســًڇاتيجي4ي، �لــ

ي أ�جه4 ثاني4، ينبغي   :4تياآ� نفس� الش�T  اآ تحق~ 

، بما هي حاجا5 للمجا� أ� تستجي2 للحاجا5 ال  ث� الخA�T ب بأ ي العمل التشخيپ   ب�لإنسا�ها 

نمالل التقنيT4ي4 � ~ من اإمكانا5 امالي4 �البشلأ� تنط بب  عل¥ ام�P امت�سط � البعيPبأيضا  جماع4، ليZ فقط عل¥ ام�P اآني �

ن �ااقتصاOي4أ� تعمل عل¥ كسS 2هانا5 التنمي4 البشTي4  ب5  ما ساكن4 امPين4بت�ااجتماعي4 �الثقافي4 �الTياضي4 �البيئي4، بما يلي~ بطم�حا5 �

نه  علم �مقاSبـ4 منطقيـ4 تسـمJ بال�فـا لتلـ� الشـ�T  مـن جهـ4 �للتعاقـP امبـڇم بالتقيP مي4 � بل�3S الت�جها5 صياغ4 الT عملنا عل¥  فإننا�من أجل Qل�، 

 ¦Rلي4 بامحاسب4ببي� الناخ2 �امنتخ2 ال�  يق�م عل¥ مبPأ تقيي� اأOا �محاسب4 اانجاU، ا� ما يصطلح علي� بTبط امس

سســلقــP انكبــ: جهــ�O فTيــ~ القيــا3O بتنســي~ مــع كافــ لــ¥ اســتكما� هــRه امTحلــ4 ي4 الفــاعلي� امــPني� �ام ــي ســعيه�  عــPاO بTنــامF عمــل  4، مــنالهامــي�  مTاحــل 

 عل¥ امS�T عبڇ الخط�ا5 اآتي4:

 قبل4ب يفها، �Qل� استخTاA اأ�ل�يا5 اإسًڇاتجي4 للجماع4 للمTحل4 ام�تصن عPاO مصف�ف4 من الTهانا5 الهام4 امنبثق4 عن التشخيb، � تTتيبها، بت

ا عليها ا5 � امحا�S ام�ض�عي4 اأساسي4 ال  يمكنتحPيP امجا ب2  تنظي� أ�ليا5 الجماع4، �اقًڇاG امشاSيع امحقق4 لTهانااهاب بنا

نتاA ائح4 متكامل4 من امش�Tعا5 العملي4 التب�ي2  امشاSيع بحس2 تصنيz ب3 � OPجم4 معامح ي امن S افهاPباإسًڇاتيجي44 الجماع4 � أه 

 بحسن تنفيRهاعPاO  البطائ~ التقني4 للمشاSيع، �تحPيP امستلVما5 الضS�Tي4 ل ب4

سسي ب5  تحقي~ تل� امش�Tعا5ب أجلامحتملي� للشTاك4 مع الجماع4  �يالSPاس4 امالي4 � القان�ني4 للمش�Tعا5، �تحPيP الشTكا ام
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 zمختلـــ ¦Rا5أمـــا علــــ¥ امســــت�� التنفيــــ ا5 التشــــا�Sي4 ال ـــ جعقــــPها مــــع أعضــــا مكتــــ2 امTحلـــ4،  �عمليــــا5 هــــRه جــــTا فــــا� فTيــــ~ القيــــا3O فضـــا عــــن اللقــــا

ســـا اأقســـام �امصـــالح S� ،Z3 الجماعـــ4 امجلـــSاOفانـــ� بـــإ ، Pـــي التخطـــيط اا  علـــ¥ تفعيـــل أيضـــاجعتمـــ عـــPاO ال�ثـــائ~، اســـتكما�  ي، �Qلـــ�تي ًڇاســـاأ�Oا5 امنهجيـــ4 

شTا5 شTا5  �البطائ~ التقني4 للمشاSيع، �بل�3S ام ثيڇالتقني4، � م   بامشاSيع عل¥ ج�3O الحيا3 � تنظي� امPين4 �تنمي4 الجماع4 قياW ت

ي4  الجماع4 �الت�جها5 عل¥ الشكل التسلسلي اأتي : S cT3 عمل عل¥ عOي~ القياTل�، فا� فRل� 

iي4 الجماع4 ب S 

iiالت�جها5 �اأ�ل�يا5 � اإسًڇاتيجي4 ب 

iiiب  FنامTاإسًڇاتيجي4، �كل ب Fيحتمل تالبڇام �ل¥ مجاا5 �كل مجا ل¥ أصنافبيقسمقس�   م� 

ivيع  بSتب4 �منظم4 مصف�ف4 امشاTم:� حس2 البڇنامF � امجا� �الصنzب بمعطياO 5قيق4 ح�

aاميڈاني4ب ب 

bالتم�يلب ب SOمصا 

cكا � الفاعلي�ب بTالش zمختل 

dب بUمني4 لانجاVل4 ال�Pالج 

eين4ب بPاب امTاخل تO o�Tي للمش  الت�طي� الجغTا

fي ك�ن� من االصف4 ام ب  o�Tاختصا_ الميڈ3 للمشRللجماع4تا � ي أ� امشًڇ� أ� امنق�
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vعملب ب FنامTي ب  3Tعا5 امسط�Tالبطائ~ التقني4 لجميع امش 

 4امصف�ف AQيع نم�Sبالًڇكيبي4 للمشا 

 البڇنامٌ

  

 امجاڋ

  

 الصنڀ

  

 ٙقږ

  

ٚڣٵ  امش

  

امڤقززززززع ة 
 التڤطيڗ

  

طبيعززززززززززززززززززززززززززززززززززغ 
 اإختصا٥

البڇنزززززامٌ الزززززڤطن 
ٚڣٵ ٚ للمش ط  ام

 

ٚكا  الش

  

التكلفزززززززززززززززززززززززززززغ 
 اإجماليغ

مسزززاهمغ 
 الجماعغ

مسززاهمغ 
ٚكا  الش

ٚاحل التنفي٘  م

(1000DH ) 222ة2 ت2ة2 ة2ة2 9تة2 8تة2 ثتة 

 

 

         

  

      

 o�Tالبطاق4 التقني4 للمش AQنم� 
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 بالتنفيR �التقيي�عPاO منظ�م4 التتبع � ، أخيڇا� 

 Rه العملي4 ما يلي : �تقض  ه

ا5تفصيل مختلz العمليا5 اإOاSي4 �   ال  جست�جبها كل مشo�Tب التقني4 �ااجTا

 Sا�Oليا5 � اأ� �لي4 كل هيئ4 من هيئا5  �مصالحها قصP معTف4الجماعO 4ا3S لكل أقسام   تفصيل امس  Oا3S الجماع4بمس

 يع، � تنSتبط بتتبع امشاTاك4بتفصيل امخطط الت�اصلي امTها �ت�فيڇ التم�يل �الشRفي 

 ل�Pيع  4جSالعمليا5 �امهام �تقسي� امشا zمني4 مختلU ¥ل ي تنفيRها   Aال  تحتاPامالي الخا_�تفصيل نسب4  ،سن�ا35 ع Oي كل سن4ب ااعتما 

 4نام4  صياغUSTكRالسالف4 ال Tمج4، تتضمن كل العناصPي~ للتتبع �ال للتتبع، متكامل4 �منTيط4 طTالتقيي�بكخ� Rتنفي 

 نام4 التتبعUS AQنم� 

o�Tي4 امشRبام العمليا5 التنفي zالتنفيكلR اانجاU تاSيN التكلف4 امالي4   Uماحظا5 نسب4 اانجا 
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ني لث صل  يص :ل ل ي  بي ت كي ل  ل
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يم :  تق

3 العلميـــ �امخططـــا5 الجه�يـــ4 للتنميـــ4 للجماعـــا5  ي4 القطاعيـــ4 4 مختلـــz ال�ثـــائ~ الًڇابيـــ4 �البـــڇامF ااســـًڇاتيجيتكـــ�� التقTيـــT الًڇابـــي التشـــاSكي مـــن نتـــائF القـــTا
ا5 التشا�Sي4 مع الفـاعلي� �السـكا� مـن جهـ4 ثانيـ4 �مـن نتـائF تصامي� �  ،الًڇابي4  البحـ@ اميـPاني عـن الTٿـ  �التصـ�S اعPاO امجا� من جه4، �من تقاSيT حصيل4 اللقا

 بمن جه4 ثالث4
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I. ي ئ ث ل س   لد
ل¥ هRه الSPاس4 ال�ثائقي4 من خا� Uا�يتي�:  {Tسنتط 

، SDAUلعمTاني4 الVا�ي4 اأ�ل¥: SOاس4 ال�ثائ~ امتصل4 ببڇنام ي التنمي4 الجه�ي4 �تنمي4 العمال4 �كRا بعض امخططا5 امختص4 كمخطط ت�جي� التهيئ4 ا

جام بي� ت�جها5 بTنامF الجماع4 �مختلz هRه البڇامF ااخ�T كما ينb عل¥  ، �الهPف اأسام  من�PDUمخطط التنقا5 الحضTي4  هRه الSPاس4 ه� تحقي~ اان

 امتعل~ بالجماعا5ب 4تب3تتQل� القان�� التنظيم 

جه4، �تقيي� م�P نجاع4 ام�اOS الVا�ي4 الثانيSO :4اس4 اامكا� امالي �البشT¦ للجماعQ� 4ل� بغي4 ال�ق�ف عل¥ ق3SP الجماع4 عل¥ تم�يل بTنامF عملها من 

 البشTي4 باعتباSها الق�3 الكفيل4 يتحقي~ كل اعمالها �Sهانااهاب

ي هRا الصOP ت� SOاس4 التط�Sا5 ال  تعTفها ميڈاني4 الجماع4 خا� الفًڇ3 الVمني4 اممت3P بي�   ، �كRا القيام بSPاس4 ام�اOS البشTي4 للجماع4بثتة�2  9ةة�2
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لج .ت  ي ل 

ي ت-ت ل ي  ك ي ب لح ل  لن ط   1م

�سط �Qل� بتثمي� تعOP جعتبڇ مخطط النقل الحضT¦ أOا3 م�جه4   للتنمي4 امجالي4 ( � الهPف اأسام  من هRا امخطط ه� تحPيSO� Pاس4 التنقا5 عل¥ ام�P امت

 4 نقل البضا ع بالنقل الجماعي � سه�ل، الت�قz، اأشكا� �استيعاب جميع مظاهT التنقل : النقل

م�P البعيP اكاOيT �يعتبڇ مخطط النقل الحضT¦ باكاOيT �ثيق4 مTجعي4 بالنسب4 لجميع القTاSا5 السياسي4 قصيڇ3 � مت�سط4 ام�P � أيضا �ثيق4 للت�جي� عل¥ ا

 التمسي4 � القليع4ب، SكSO4ا، تاغ5�V، اكاOيT، ا�SيT، اي: مل�� ، الكبيڇ امك�� من الجماعا5 التسع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 ،انVكا�

ل¥ ا� مجا� التنقا5 الحضTي4 مPين4 الPشيڇ3 الجهاOي4 ل� يحض  باأهمي4 الاUم4 بمخطط الجماعي للتنم  ¦Tمخطط التنقل الحض Sأشا Pتتة2ةةتة2ي4 �ق  

ي الحTكي4 الحضTي4 ي ااسًڇاتي ي Oاخل امنظ�م4 تست�ج2 خPما5 هام4 عل¥ مست�� النقل بما ، خاص4 �ا� امPين4 تعاني مشاكل كبيڇ3  يتناس2 مع م�قعها الجغTا

 ي لًڇاب الجماع4بالًڇابي4 اكاOيT الكبيڇ بفضا عن هRا فالكتل4 السكاني4 الكبيڇ3 القاطن4 بالPشيڇ3 تفcT أخRها بعي� ااعتباS أثنا التPبيڇ اإجمال

ل¥ ض3S�T تحقي         ~ مجم�ع4 من اأهPاف عل¥ مست�� جماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 من أهمها: �قP خلb مخطط النقل الحضT¦ اكاOيT الكبيڇ 

 تحسي� ااتصا� مع مPين  اكاOيT  �انVكا� ب -ت

 ضما� ج�3O �فعالي4 عمل التقاطعا5 اأساسي4 ال  تح�� ااتصا� مع ام�P  امجا�3S �اهيئ4 التقاطعا5 امستقبلي4 حس2 حاجيا5 التنقلب -2

شكا� التنقل امناسب4 بم�اكب4 تط�S امشاSيع السك -3  ني4 بمنطق4 شما� امطاS العسكT¦ ب

                                                           

ل 1  فق  ل  ، ل ل ح  ل  ، ي ل ي  ي اك ل نقا  ل ط  ق بإن م ع ل س  عل ي ل كي ل ل  لع مج  ن  لث: خاص ب
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 حل مشاكل ال�ق�ف � الت�قz بامPين4  -4

ي احتا� امل� العم�مي خص�صا شاSعي ب ڇانSVا�  �محمP الخامQ� Zل� من اجل ااستغا� اأمثل للطTي~ � الTصيz لضما� تن -5  T3 النظOا5  عاSقل السيا

 بطTيق4 سلسل4 �مسيڇ3ب � الTاجلي� � �ق�ف  السياSا5

من4 للSPاجا5 اله�ائي4 -ت  اقًڇاG مPاSا5 

 القيام بالتهيئ4 الاUم4 لتسهيل الTاجلي�ب -ث

ي 2-ت ل ي  ني اك لع ي  ل جيه  ط ت  2م

ي التخطيط العمTاني �Qل� من خا� بTمج4 ااستثماSا5 العم�مي4 عل¥  ام�P القTي2 � امت�سط �البعيP يكتس  مخطط ت�جي� التهيئ4 العمTاني4 أهمي4 كبيڇ3 

ي  ي أف~ Uمن حOPه القان��   سن4ب �25تحPيP اختياSا5 التهيئ4 ال  يتطلبها تحقي~ تنمي4 متناسق4 

 ميع امتPخلي�بم بها جكما جعتبڇ هRا امخطط مTشPا للمباSOا5 العم�مي4 س�ا من طTف ال�Pل4 ا� الجماعا5 الًڇابي4 امعني4 � منسقا أعما� التهيئ4 ال  يق� 

  ما يخb خياSا5 التهيئ4 ال  جا بها امخطط الجPيP للتهيئ4 العمTاني4 اكاOيT الكبيڇ لجماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 فه تتمثل فيما يلي: أما

تقليb العب�S بPاخل �محا�S جانبي4 بهPف    voie de détournementتق�ي4 البنيا5 التحتي4 � الشبك4 الطTقي4 امهيكل4 عبڇ خل~ محا�S جPي3P  -ت

 التجمعا5 السكني4 بالنسب4 للمحTكا5 العاب3T � امتجه4 م�P اخ�Tب

هيل امTاكQ� Vل� عبڇ بTمج4 منطق4 ام�كا¦ إعا3O اإي�ا  -2  بzone de relogementتقليb �تق�ي4 ال�ظائz اأساسي4 للتكتا5 العمTاني4 مع ت

 park urbainكمنطق4 خضTا �كمتنفZ حضT¦ تحPيP امنطق4 امحاOي4 للجهاOي4 من جه4 تك�ين  -3

                                                           

ي 2  ي اك ل ل  لوك عت،  ل ء  ؤس ي ل ل ي  ني اك لع ي  ل ط توجيه  يم م  ع تق
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 OماA �اO س�W كمك�� طبييي أسام  ضمن التهيئ4 الحضTي4 �جعل� منطق4 للًڇفي�ب -4

ل¥ أ� مخطط ت�جي� التنمي4 العمTاني�4   3Sاإشا SPى بقأ تج ¦Tالعسك Sعل¥ امطاPي  من مما يح  أ�التهيئ4 العمTاني4 للمPين4 س�ا عل¥ مست�� الت�سع الجغTا

  بعل¥ مست�� التنقل � السيڇ � الج�ا�

 5تة2ي�لي�U  تت*مخطط ت�جي� التهيئ4 العمTاني4 ،عcT امخطط عل¥ أنظاS امجالZ الجماعي4 ال�كال4 الحضTي4 

س 3-ت ي لج س م ن ل مج  ن  3ب

ي عل¥ البڇنامF التنم�¦ الجه�¦ الR¦ سطT خTيط4 عمل لت ثتة2ماWS  تةصاO} مجلZ جه4 س�W ماس4 ي�م  ي4 اسًڇاتيجي4  S OPح Fا البڇنامRنمي4 الجه4 به

ي أف~  ة2اف~   مش�Q o�T ا�ل�ي4 ضمن البڇنامF التنم�¦ الجه�¦ ب 25سن�ا5 �ملفا5 عمل تنفيPي4 م ها  تسن4 �بTنامF جه�¦ للتنمي4 

ي هRا البڇنامF من خا� مجم�ع4 من البڇامF � امشاSيع  3Tي4 ستك�� حاضOشيڇ3 الجهاPم ها :  �جماع4 ال TكRن 

هيل امنطق4 الصناعي4 تاسياب -ت  مشo�T ت

طاS مشo�T سياس4 امPين4 خص�صا ما يه� اهيئ4 أه� محا�S الTبط Oاخل اكاOيT الكبيڇب -2 ي  هيل مPين4 الPشيڇ3   بTنامF ت

ي -  فن ال�TاجZبمهTجا�  ؛Oع� مجم�ع4 من اأنشط4 الثقافي4 ال  تعبڇ عن ام��S; الثقا

                                                           

ي. 3  كي ل ي  ق ل  ، س ي ج سو م مج تن ن ن ب س   . 
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ي  4-ت مج  تن ن يت مب ك  ن ل   4ع

ي أSبع4 محا�S أساسي4  Fا البڇنامRاف اإسًڇاتيجي4 لهPالت�جها5 �اأه � :ح5OP ال�ثائ~ اإعPاOي4 لبڇنامF تنمي4 عمال4 انVكا� اي: مل�

 التنظي� العمTاني �امجالي بت

 التنمي4 ااقتصاOي4 �تعVيV ااستثماS ب2

 التنمي4 البشTي4 �ااجتماعي4 ب3

 4 �التغيڇا5 امناخي4التنمي4 امستPام ب4

ي  ي �Oيم�غTا بي� مختلz مك�نا5 �يسي¥ بTنامF عمل العمال4 ال¥ تنڈيل هRه اأهPاف اإسًڇاتيجي4 من خا� خل~ تنمي4 مستPام4 �العمل عل¥ خل~ تجانZ جغTا

 العمال4ب

ح�P الجماعا5 الس: امك�ن4 لعمال4 انVكا� اي: مل��، �تع  Tف اكبڇ كثاف4 سكاني4 في�ب�تعتبڇ جماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 

ي �ضع بTنامF عمل جماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4، مما سينعكZ باإيجاب عل¥ جه�O الش Tكا5 �التعا�� �قP شكل: ت�جها5 بTنامF  عمل العمال4، احP امنطلقا5 

 ال  اه� بالخص�_ امشاSيع امشًڇك4 �ا سيما:

   ين4 �الPقي4 اأساسي4 بامTالط Sهيل امحا�  تعتبڇ مPخا للعمال4 خص�صا شاoS الجي^ املكي �شاoS محمP الخامZت

 ي4 استثنائي4 عل¥ مست�� اإقلي�بSص4 استثماTها فSهيل منطق4 أم�كا¦ باعتبا ي ت  امشاSك4 

 هيلها  تنمي4 امجا� ااجتماعي �تعVيV  بنيات� ال�ظيفي4 �ت

                                                           

ح 4  ل  ، و يت م ك  ن ل  ي ع ط تن ن م ي2 س  ن ل ؤي  غ  صي كي  ل يص  ل  : 
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ع .2 ج ي ل ل لي  ل  إم 
في  2بت غ ن  م

نسم4ب �تمثل بRل� امTكV  ت33ةةت، ما مجم�ع� 4تة2يڇ3 الجهاOي4 الي�م ضمن ام�P الكبڇ�، كيz ا �قP �صل تعPاO سكانها خا� احصا تصنz الPش

  TيOكل من اكا Pالكبيڇ بع TيOي4 اكاTابع بامجم�ع4 الحضTال ¦T844ت42الحض   � نسم4(ب 333ة3تنسم4( ث� انVكا�   ث84تثتنسم4( �أي: مل�

ي الR¦ تمتاU بها فقط �لكن ايضا بس�تمثل  ب2 التط�S مPين4 الPشيڇ3 الجهاOي4 أحP اأقطاب الثاث4 لعمال4 انVكا� اي: مل��؛ ليZ بسب2 الحج� الPيم�غTا

ي نفZ ال�ق: الR¦ تلع2 في� مPين4 انVكا� الS�P التجاS¦ب  �Q اصبح: تضطلع بS�P امPين4 الصناعي4 مع اي: مل�  الR¦ لحق� S�Oها، 

ي مساSها التط�S¦ �التنم�¦، عن امساS العام الR¦ م5T في� م�P امجم�ع4 الحضTي4 اكاOيT، بل يمكن الق�  � انها تعي^ نفZ ل� تنفOT الPشيڇ3 الجهاOي4 

 سيڇ�3S التح�ا5 ااجتماعي4 �ااقتصاOي4 بل �الثقافي4، مع بعض التمايVا5 البسيط4ب

 ٙڬ للمٖينغ  التطڤٙ اإا

 �ي م�اكبتها مساS التط�S  5ث9تالR¦ ضTب مPين4 اكاOيT، �امسيڇ3 الخضTا سن4  ةت9تكا� UلVا العاملي�  ااساسي� ما تشهPه الPشيڇ3 الجهاOي4 من تط�Sا5 

 للمجم�ع4 الحضTي4 اكاOيT الكبيڇب

� غTب سهل س�W، حي@ كان: الفاح4 هي النشا  كان: الPشيڇ3 عبا3S عن قTي4 صغيڇ3 عTف: استقTاSا بشTيا لت�اجPها عل¥ الضف4 اليمن ل�اO س�W شما

ا من الجماع4 الق�Tي4 اي: مل��، لًڇتقي بعQ Pل� ال¥ جماع4 حضTي4 ابا� التقطيع  Vل� اصبح: جQ Pبهاب ث� بع ¦Tالبش SاTلسن4 امميڈ لاستق ¦SاOب992تاا 
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ئصل -أ في ص غ   لدي
ئي  حص ب  أس ح ل    4تة2  4ةة2ت عد 

ٚ   حص٨ السكاڗ من ساكنغ العمالغ عٖٕ السكاڗ    اػلجماعا جږ اأسٚ عٖٕ اأس   معٖڋ 

 4,3 697 39 31,8 847 171 يـ ملڤڋ 

 4,1 528 24 18,5 336 100 الٖشيڇع الجهإيغ

ٜكاڗ  4,4 723 29 24,1 333 130 ان

 4,6 127 18 15,4 235 83 القليعغ

 4,6 169 3 2,7 587 14 اڣإ ٕحڤ

 4,5 096 9 7,5 780 40 تمسيغ

 4,4 340 124 100,0 118 541 مجمڤٵ العمالغ

نVكا� أي: مل��  جماع4 •   الPشيڇ3 الجهاOي4 ثال@ تجمع حضT¦ بعمال4 

ل¥ الجماع4تعTف   • ي الكل� ة5تتت     أكبڇ كثاف4 سكاني4 مقاSن4 مع ح�اضT العمال4 حي: تصل  ي الكل� ة85ت، مقابل 2نسم4   العمال4 بعل¥ مست��  2نسم4 
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كن ع  ت س   982تلدشي مند سن ج

يـ ملڤڋ   معٖڋ النمڤ ببلٖيغ الٖشيڇع الجهإيغ  عٖٕ السكاڗ  السنغ   ٜكاڗ  ن   معٖڋ النمڤ بعمالغ 

  -  -  5ت4بة4  982ت

     8,8 %  7,2 %  ت25ب2ث  994ت

  3,7 %  2,1 %  ثت3ب89  4ةة2

  2,6 %  1,16 %  ت33بةةت  4تة2
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ي حيڗ ، 982تجږ الساكنغ يسيڇ بشكل تصاعٖڬ منٖ سنغ 

خٚ،  حصا ڣ ي ڣثيڇع الًڈايٖ بيڗ  ٚاجع  حين انخفضـ من ياحٴ ت

 . 4تة2سنغ  % 2,6لګ  994تسنغ  8,8 %

 

 

 

ء أحي ب  ل ح يع عد    ت
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ء أحي ب  ني ح ل ف  ث   ل
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ب  ل ح يع عد  ت
  لجنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتميڈ التڤٛيع السكاني حسظ الجن٠ بتساڣڬ ال٘كڤٙ ڣاإنافب
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نــــي  ل  ل 
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جي ل ل  لح ب  ل ح يع    ت

  4ةة2حصا   4تة2حصا 

ٙ   ناف  مجمڤٵ  ٙ   ناف  مجمڤٵ  ٗكڤ   ٗكڤ

ٛب  49,1  33,6  41,5  57,1  8 ,47  52,5   عا

  مًڈڣه  49,5  53,2  51,3  8.,41  42,5  42,1

  مطلڄ  1,4  13,2  7,2  0,7  3,1  1,9

  ٙمل  0,5  6,6  3,5

  مجمڤٵ  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

  : 4تة2ڣ  4ةة2ما بيڗ 

ٚاجع نسبغ امًڈڣجيڗ من   •  ب ٪ 42,1لګ  ٪ 51,3ت

ٜاب من  • ٙتفاٵ نسبغ الع  ب ٪ 52,5لګ   ٪ 41,5ا

ق لد إع ن  ش  ديم ل كن     س

ث  مجموع   ذكور  إن
 

  الجهإيغ الٖشيڇع  3,9  4,6  4,3
ٚ العمالغ  4,2  4,4  4,3   حڤاض

جل علګ صعيٖ العمالغ  ڣالجهغ ككل • ٛڬ نف٠ امستڤڥ ام   نسبغ السكاڗ ٗڣڬ ااحتياجاػ الخاصغ تڤا

ب  • ي صفڤف النسا ٙا ملحڤظا  ٚف انتشا   ه٘ا امعٖڋ يع
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يم - ع ل ئص   أمي خص

من ساكن4 الPشيڇ3 الجهاOي4 تك�ي ه� الSPام  ا يقل عن  % 42مايVيP عن 

ي حي�   ،¦OاPب  %25امست�� اإع   م ها ايت�ف��T عل¥ أ¦ مست�� SOام 

 

 

 

 

 

ي صفڤف اإنافب ڣ    ي صفڤف ال٘كڤٙ 

حـ هيكليغ ٛالـ مستفحلغ ڣمحتفظغ بسماػ  ٚع ما   الظاه
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ل -5 غل   ل ئص   لخص

 الٖشيڇع الجهإيغ حسظ النشا٭ ااقتصإڬ جماعغتڤٛيع ساكنغ 

ٙ  ناف مجمڤٵ  ٗكڤ
 

  السكاڗ النشيطڤڗ   539 27  124 9  663 36

  غيڇ النشيطيڗ السكاڗ  902 21  821 39  723 61

  معٖڋ النشا٭  %75.3   %25.0  %50.2

 

ٚضيغ من حين نسبغ النشا٭ ااقتصإ الجماعغسجلـ  • ٙ مستڤياػ م   ڬ خصڤصا لٖڥ ال٘كڤ

ٚاػ العمالغ  • ش ي مجاڋ البطالغ فاقـ م جلغ   امعٖاػ ام

ٙ   ناف  مجمڤٵ   ٗكڤ
 

  الٖشيڇع الجهإيغ  13,3 %  32,1 %  18,0 %

  مجمڤٵ العمالغ  12,1 %  28,0 %  15,6 %
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ٚڣڗ بالقطاٵ الخا٥ الجماعغمعظږ العامليڗ من ساكنغ  ج   مست

ٙيغ امحليغهميغ عٖٕ العامليڗ ب ٙنغ مع الًڇكيبغ اإٕا   القطاٵ العام مقا

 

- 
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أس - ن  ف س ئص   خص

 

 

 

 

 

 

ٛع  2004  2014   صفغ الحيا

صبحـ    •

من   % 9,ث4

اأسٚ تقطن 

ي مساكن 

ي  ڣ  تملكها 

ٚيڄ  ط

امتاكها 

)مقابل 

   ت,42

ڣ ماڅ مشًڇڅ  42,6   ماڅ 

  مكًڇڬ   46,8  43,9

ٚڥ   10,6  8,3 خ   حااػ 

  امجمڤٵ  100,0  100,0

 

ي مساكن تملكها   % 9,ث4صبحـ    ٚ تقطن  من اأس

ٚيڄ امتاكها )مقابل  ي ط ( ب   2004سنغ  % ت,42ڣ 

ٚ امكًڇيغ     % 43,3بينما اتتعٖڥ نسبغ اأس
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ٚ القاطنغ   نسبغ اأس

 

ٛع   صفغ الحيا

ٚبائيغ  ث,ث9   ٙبٰ بالشبكغ الكه

ٚڣب  3,ت9   ٙبٰ بشبكغ اما الش

ٚف الصحي العمڤمي  98,8   ٙبٰ بنظام الص

  مطبٔ  9,ت9

ٚحا٩  99,5   م

ڣ ٕڣ١  55,3   حمام منڈلي 

ٚ التاليغ :  جماعغعلګ صعيٖ   4تة2من خاڋ تحليل اڣلي معطياػ اإحصا العام   الٖشيڇع الجهإيغ، يمكن استنتاه العناص

  نقززٰ القڤع : -

ڣ تفڤځ امعٖاػ  العمااتيغ : النشا٭  ااقتصإڬ -    ٙٵ  ٚاػ تقا ش ٚ ،ب، م ٚڣف السكن اأس ، ظ   التمٖٝٙ

ڣڋ مشغل بالبلٖيغب -     هميغ القطاٵ الخا٥ ك

ٙيۑيب -   ي انخفا٩ تٖ ٜايٖ ساكنغ البلٖيغ   ڣثيڇع ت

  نقززٰ الضعڀ : -

ٜڣاجيغ، اأميغ، الشغل لٖڥ   ي بع٬ اأحياڗ، البطالغ، الحالغ ال ٚاػ مقلقغ مثل : معٖاػ الكثافغ السكانيغ ڣاكتضا٩ ملحڤٱ  ش تڤاجٖ م

جغ الح ، تقإم اأن ٚيغبالنسا  ض
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 تڤصياػ  

    ٚاني امعقلنب ٚڣف سكن اأسٚ، النشا٭ ااقتصإڬ، التڤسع العم ي مجااػ مثل : ظ  صڤڗ امكتسباػ 

  ٙٵ معٖاػ البلٖيغ ڣ العمل علګ الحٖ من ٚيغ تقا لګ مستڤياػ من التنميغ البش ٚيغ )الجٖيٖع ڣ الهامشيغ( للڤصڤڋ بها  هيل اأحيا الحض اكتضا٩  ت

 باأحيا القٖيمغ

 ٚاٙ السكاڗ )جماليغ امٖنيغ، ڣلڤه الخٖماػ اأساسيغ، تڤفيڇ ف٥ٚ شغل للنسا ي مجااػ تنع٤ استق  ٙ ٙ عي٤ الساكنغ ڣ ااستثما طا ڣ  تحسيڗ 

ببب(، الشباب ٚ ڣ ااقصا ٚ الفق ٙبغ مظاه   محا

ع  - ل ي ب ل ي  ع  ل

aحيغ لسنغ  ب ٜ ال ٚاك  تتة2تڤٛيع السكاڗ حسظ ام

ال   نسب4 عOP السكا� 

 تم: تغطيته�

3Tا5 امنتظOاأقل      من  ال�ا �اأطفا

 سن4

 5اأطفا� اأقل      من 

 سن�ا5

    %42 تباSين تامTكV الصۓي مست�� 

    S 33%حالن 2امTكV الصۓي مست�� 

    %25 الجهاOي4 تامTكV الصۓي مست�� 
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b. ا لسن بعض مؤشرا التغطي ال  صحي حس المراكز الصحي والمج

 عOP السكا� لكل ممcT عام  عOP السكا� لكل طبي2 عOP السكا� لكل مTكV صۓي 

 318 8 864 13 118 41 تباSين تامTكV الصۓي مست�� 
 S 35 220 17 796 2 966حالن 2امTكV الصۓي مست�� 
 855 4 092 8 23998 الجهاOي4 تامTكV الصۓي مست�� 

 878 1 963 6 923 40 قليميا
 566 1 963 4 109 29 جه�يا
 109 1 2725 510 25 �طنيا

ني: - ل وين  ل ني  لو بي  ل ص ب ل ي  ع  ل

سسا5 التعليمي4 ام�ج�3O بجماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 لسن4   :ثتة2ائح4 ام

 

 إOاSي�� ا
امت�فT من 
 امSPسي�

تاميR السن4 الختامي4 
 بالسل�

الجOP بالسن4 اأ�ل¥ من 
 السل�

Rالتامي oمجم� 
 OPع
 اأقسام

عOP الحجTا5 
 االSPاسي4

 
 
 
 عOPها

 السل� التعليم

 امت�ف3T امستعمل4 امجم�o اإنا5 م ه� امجم�o اإنا5 م ه� امجم�o اإنا5 م ه�

 بتPا ي العم�ميالتعلي� اا  4ت 186 156 204 7182 3518 1109 543 1269 604 209 21

 التعلي� اابتPا ي الخص�ص  ثت 226 188 137 2731 1341 578 282 304 155 182 153

التعلي� الثان�¦ ااعPاO¦  ت 92 91 131 5032 2440 1469 747 1820 894 187 32
 العم�مي
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ع  - ل ني ب لو ع  ل ي حو   مع

سسا5 ااجتماعي4 �الس سًڇاتيجيU� 4ا3S التضامن �امTأ3 � اأس3T �التنمي4 ااجتماعي4  تق�م بتPبيڇ مجم�ع4 من ام ( �امح3OP 4+4هT عل¥ تنڈيل 

 ي امحا�S التالي4:

 4ي �ضعي4 صعب  � اأطفا

 4عاق ي �ضعي4  خا_   اأ

 4ي �ضعي4 صعب  النسا 

 ب�� خا_ امسن�� ب��P م  اأ

سسا5 ااجتماعي4 م�ض�O oع� التسييڇ امشًڇ� م  : تتة2ع من�Pبي4 التعا�� ال�طن بجماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 لسن4 ائح4 ام

سسا5  مجم�o امستفيPين العOP ام

سس4 الTعاي4 ااجتماعي4  ة2ت تة م

 تة2 3ة مTاكV الًڇبي4 �التك�ين

 ت5 تة امPاWS القTني4
 

ج  - س ل ي عن   مع

صاG �ت�سيع ا - نجاG امشاSيع امتعلق4 ببنا � أماكن امخصص4 إقام4 شعائT الPين اإسامي �ااعتنا بالقيمي� الPينيي� القائمي� عليها �يصل عOP تعمل عل¥ 

ل¥  � ب ة3امساجP ال  تقع ف�} تTاب الجماع4 PبمعUاإنجا Sي ط� جPا م ها أSبع4   م
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- : ين ل س  سي ن   لس ي عن   مع

  Uنجا طاS بTنام تت�  ي   من ال�حPا5 امTخص4ب   SO2 264ه� ب:  SO/ 140 000ه�  F250 000 السكن ااجتماعي ب مشاSيع السكن ااجتماعي 

  Uنجا ل¥  2ت�سيت�   �ح3Pب 437 6 مشo�T للسكن ااجتماعي بعOP ال�حPا5 امTخص4 �صل: 

 

سي : - أس ي  ل هن حو  ل ي  ع  ل

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ضي  - ي ل  ، في ق ل  ، عي اج ي  ل م حو  ي ع :مع ي  إ
o سسا5 الت  �ح3P 24 : عليمي4 العم�مي4ام

o 4اف~ الصحيTا5 5ة :   امPح� 

o 4اف~ الثقافي4 �ااجتماعيT3 تت : امPح� 

o 4ياضيTاف~ الT3 تت :  امPح� 

o ا5 تة :   ساحا5 الًڇفي�Pح� 

o ~ائP3  20 :     الحPح� 

o                                4يSاOاف~ اإT3 9ةامPح� 

 نسب4 الTبط نسب4 التغطي4 البيا� 

 --- % 95 الشبك4 الطTقي4

 % 96,30 % 100 شبك4 اما الصالح للشTب

 % 98,80 % 100 شبك4 التطهيڇ الصۓي

 % 97,70 % 100 الشبك4 الكهTبائي4

 --- % 100 اإنا3S العم�مي4

 % 99,40 % 100 التطهيڇ الصل2
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اق - ي  ل ي حو   ي :مع

o عدد اأسواق  :  

o وحدة ( )   : المناطق الصناعية 

o ياء الحرفية            ااح:    + 

 

لي 2ب2 ل يل ل  لج لدشي  ع   ج

ع إ1.2.2 ج لي ل ل كن   م

i. ع لج خيل   مد

� سن�¦   % 2ةت تط�Sا ملح�ظا حي@ اSتفع: بنسب4: تتة�2  ثةة2ميڈاني4 جماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4 ما بي� سن�ا5  عTف: مPاخيل Pل¥  بمع ب % 2بةتيصل 

Q تتة�2كان: سن4   3OياVال �Pجيل اكبڇ مع ي ميڈاني4 الجماعT 4اجعي� ب  % 14,79نسب4    2015مقاSن4 مع سن4  بلغ:  هي السن4 ال  ت� ت ل¥  هRا اانتعا]   Wباأسا

 : 

 ي ت�سع4 ال�عا الض  ��Rامب Oيب للجماع4، امجه�T 

    اخيل ال  بلغ: نسب4 تحصيلهاPي4 شساع4 امO�OTي م  مقاSن4 مع امPاخيل امقًڇح4ب      %116.64التحسي� 

  بيڇ اأ�ل�يا5 من النفقا5بPمحاسباتيا �ماليا بت Zتحليل الق�ائ�، �اهتمام امجل � عقلن4 صTف النفقا5 الR¦ يتبي� جليا من خا
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  تتة2ڣ سنغ  ثةة2تسييڇ جماعغ الٖشيڇع الجهإيغ ما بيڗ سنغ  تطڤٙ مٖاخيل ميڈانيغ
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ٜيإع السنڤيغ ميڈانيغ جماعغ الٖشيڇع  ما بيڗ سنڤاػ ٙنغ مع سنغ   2016ڣ  2005تطڤٙ معٖڋ ال  :2005مقا
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ٚف شساعغ امٖاخيل  ما بيڗ سنغ  ٚع من ط ٚسڤم امٖب  تتة2ڣ سنغ  ثةة2تطڤٙ مٖاخيل ال
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ٙتفعـ بنسبغ:  ڗ مٖاخيل الشساعغ ا ٙنغ 2016ڣسنغ   2007ما بيڗ سنغ%369.6 يتبيڗ من خاڋ امبياڗ اعاه  ب ڣتمثل نسبغ ه٘ه امٖاخيل مقا

 ب % 27كٌڇ من    2016مع مجمڤٵ مٖاخيل اميڈانيغ لسنغ 

ٜيإع السنڤيغ مٖاخيل الشساعغ ما بيڗ سنڤاػ  ٙنغ م  2016ڣ  2005تطڤٙ معٖڋ ال  :5ةة2ع سنغ مقا
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ٚف القباضغ مابيڗ سنغ  ٚع من ط ٚسڤم امٖب  :تتة2ڣ سنغ  ثةة2تطڤٙ مٖاخيل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚف القباضغ بنسبغ: لقٖ  ٚع من ط ٚسڤم امٖب ٙتفعـ مٖاخيل ال ٙهږ 2بةتاڬ ما يعإڋ  2016ڣسنغ  ثةة2ما بيڗ سنغ %59ا ب ڣتمثل مليڤڗ ٕ

ٙنغ مع مجمڤٵ مٖ  ب % 39:  2016اخيل اميڈانيغ لسنغ نسبغ ه٘ه امٖاخيل مقا



ي  ار ابي ا ي  ا ي ا ي : ت ا فصل ا   ا

78 

 

 
ٚف القباضغ ما بيڗ سنڤاػ  ٚع من ط ٜيإع السنڤيغ للمٖاخيل امٖب ٙنغ مع سنغ  2016ڣ5ةة2تطڤٙ معٖڋ ال  :5ةة2مقا

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ب
 ٙ
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ٚيبغ علګ القيمغ امضافغ  من سنغ   : تتة2لګ سنغ  ثةة2مٖاخيل الض

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚيبغ علګ القيمغ ٙ نسبغ مٖاخيل الض   ب% 33.80ب:  2016امضافغ من مجمڤٵ مٖاخيل سنغ  تقٖ

ٙتفعـ ه٘ه امٖاخيل ما بيڗ سنڤاػ  كٌڇ من:  2016ڣ   ثةة2ڣا  %ثثبنسبغ 
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ع - لج  ن 

ٙيڀ التسييڇ بيڗ سن   2016ڣ  2014تطڤٙ مصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سن 

 

 سن 

 

 

  سن 
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ٙيڀ التجهيڈ بيڗ سن    2016ڣ  2014طڤٙ مصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن   

 

 سن 
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ٙيڀ ڣ فائ٬ ميڈانيغ التسييڇ بيڗ سن تطڤٙ مٖاخي  2016ڣ  2015ل، مصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ميڈانيغ التسييڇ بيڗ سنڤاػ  ٙيڀ بنسبغ  %14امٖاخيل بنسبغ  2016ڣ 2015تحسنـ  ٕٛإػ فيها امصا  ب%45ڣتحسن فيها الفائ٬ بنسبغ   %4، ڣا
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 حسظ نڤعيغ امٖاخيل 2016ڣ سنڤاػ 2009تطڤٙ ميڈانيغ التجهيڈ بيڗ
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ٙيڀ ڣ فائ٬ ميڈانيغ التجهيڈ بيڗ سن    2016ڣ  2015تطڤٙ مٖاخيل، مصا



ي  ار ابي ا ي  ا ي ا ي : ت ا فصل ا   ا

85 

 

 

ي 2ب3 ل ي ل  لج لدشي  ع   ج

OاSاها، �Qل� من خا� تنظيمها �تحPيP اختصاصااها كما ينb عل¥ Qل� الفصل  عمالها، �تنفيR الًڈامااها ب�اسط4  �� التنظيم من القان ت2تتق�م الجماع4 ب

  امتعل~ بالجماعا5ب 3تتة4ت

 Uنجا مجالها الًڇابي،  �تPبيڇ، مPين4ي4 �ااجتماعي4 �الTياضي4 للالPينامي4 الثقاف نشيطها، �تشTف عليأشغا� ال  تا�ما كا� نجاG أعما� الجماع4، �فعالي4 

 Tي �حسن تنظي� الح  3Oي4، �تحقي~ الج�Tها كي4 الحضTب ال  ت�فTما5 القPتبط بفعاليم�اطنيهخTل�، مQ 3 الجماعاإ  4ا، ما كا� كلSاO4ي4 يTالبش OSي4 ام�اO�OTم� ،

م مع النتا4 قSPاا�تنمي اOائها بطاقااها البشTي4، قصP تط�يT عناي4أصبJ لVاما عل¥ الجماع4 ال ال  تت�فT عليها، فإن� ي خPما5 الجماع4، ها، بما يتا ئF امت�خا3 

ج� مع الق�اعP ي�  هيلهابالحPيث4 لن  تPبيڇ ام�اOS البشTي4 �ت

 SاO كTا �3  ي بعض الج�ان2  ها �مصSPا الجماع4 تمثل من الناحي4 النظTي4 الق�3 الPافع4 لتحقي~ كل أعمالها �Sهانااها، لك ها من الناحي4 ال�اقعي4 تمثل 

 3Oج� bا �نقOل� أ� اللت�اضع اأQ ،5ماPي خ يڇ�3S الت�ظيz عل¥ م�P العقPين اأخيڇين من بط س�  ،من جه4 لPشيڇ3 الجهاOي4جماع4 ا�اقع ام�اOS البشTي4 

ي ڈ يالتحف 5ياآل افتقاSها� جه4 ثاني4، �الق�اني� امنظم4 للم�اOS البشTي4 للجماعا5  Oا3S  :، كانال�ظيفي من جه4 اخ�T  �الًڇ أسبابا لل�اقع امت�اضع الR¦ تعيش� 

 ت�ف3T، أ� من حي@ اأOا التقن أ� من حي@ أطق� التنفيRبالجماع4 س�ا من حي@ الخبڇا5 ام



ي  ار ابي ا ي  ا ي ا ي : ت ا فصل ا   ا

86 

 

 Pي4 جماع4 عمل:لقOشيڇ3 الجهاPعل¥ ال ،PيPتشكيل مجلسها الج Sهلها ، ف� عTف4 أ�OاSها، �تقسي� اختصاصااها عل¥ اأقسام معا3O هيكل4 الجماع4 بما ي

ي ام�اقع امناسب4 له�ب �لقP  ،�امصالح خا_  خTاA هيكل4 الجماع4 بالتشا�S مع جميع ا�كRا عل¥ �ضع اأ لفعاليا5 التمثيلي4 عمل SئيZ امجلZ الجماعي عل¥ 

 الPاخلي4 امتعل~ بإOا3S الجماعا5 الًڇابي4ب يU�T  منش�S بها  ااعتباS امباOن ال  جا �بعيخRا �اإOاSي4، 

Sسا Oعائ� الحكام4 الجي3P مجم�ع4 من امشاS  22ة2-ثتة2كما أ� الجماع4، أSOج: Oاخل بTنامF عملها  هيل م�اOSها البشTي4، � يع ال  تت�۔¥ من خالها ت

البشT¦ إOا3S  طاق��اقع حا� ال تشخيb عل¥T ام�اOS البشTي4، يت�قz أ�ا Sهانا5 تط�ي4 للطاق� البشT¦ب غيڇ أ� تحقي~ ي تPبيڇها �تنمي4 الخبڇا5 امهني4 �العلمي

ها5 العلمي4 امت�ف3T �تجاSب عناصTه خصائص�العمTيQ � 4ل� بتحليل تTكيبت� الجماع4، �  يڇ�3S س، �كRا معTف4 الت�، �الحاجا5 اأساسي4 لحسن تنميمن حي@ ام

 باإحال4 عل¥ التقاعPال  عTفتها الجماع4 �كRا للت�قعا5 امتعلق4 بلت�ظيz لعمليا5 االVمني4 الVمني4 لتط�Sه، �امنحنيا5 

 bتشخي �عPاO ل�ح4 القيا3O الخاص4 بتPبيڇ اإمكا� البشT¦ الR¦ تت�فT علي� الجماع4بننا ن�Tم من خا  �ضعي4 ام�اOS البشTي4 بجماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4، 

ي صياغ4 �  اS امحا�S الهام4 ال  ااعتب �اأخR بعي امنامتسم4 بالفعالي4 �النجاع4، يقتض  ام�اOS البشTي4 لجماع4 الPشيڇ3 الجهاOي4،  لتPبيڇل�حا5 القيا3O نجاحنا 

3 �الج�3O امطل�ب4   بعل¥ أساسها يمكن تقيي� م�P نجاع4 ام�اOS البشTي4 �مO�OTيتها �قSPاها عل¥ أOا أ�OاSها بالفعال4 �الكفا
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:  -أ ع ج ي ل ي ن ل ل  ي  ل

Oا3S الجماع4  لقP صاO} امجلZ الجماعي عل¥ تعPيل هيكل4 

 S�O ي ي اجتماع�   ثتة2ت� العاOي4 لشهT فبڇايT بهRه الصيغ4 

 OPاخلي4 عPال TيU� Sج� مع منش�  28بتاSيN  43لكي تن

 Uب  تتة2ي�لي� 
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Oا3S الجماع4 من خمس4 أقسام تتفoT ع ها   مصلح4 كما يلي: ة�2تتك�� 

�  القس�  � اإOاSي4 قس� الش

�الحال4  �القان�ني4

 امPني4

 

 قس� التهيئ4 الحضTي4

 

 قس� التجهيڈ

 

 �� قس� اميڈاني4 �الش

 امالي4

 

 �� قس� الش

 ااقتصاOي4 �ااجتماعي4

 �الثقافي4 �الTياضي4

 4 ت 4 3 3 عOP امصالح 
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. : ي ل و   ل

ي �ضعي4 استيPاoب كما تق�م ثتة2ي�لي�U  28م�ظفا Sسميا �Qل� بتاSيN  238جهاOي4 عل¥ يتك�� الطاق� البشT¦ بجماع4 الPشيڇ3 ال  3Pحال4 �اح Oمع �ج� ،

� السن�¦ لع �ا�خPمااها عل¥ اأعمكي� ام�اطني� من بااستعان4 عل¥ أOا أ�OاSها �تالجماع4 Pيبل  امع Q قتي� غيڇ امTسمي�،  ع��  45تOP اأع�ا� العTضيي� ام

 بعTٿ 

SOه� �Qل�   ةةةبةة5ب2ملي�� SOه� بما فيها التكلف4 امTتبط4 باأع�ا� العTضيي� ال  تبل   22تكاليz ام�اOS البشTي4 السن�ي4، ما يناهV  :بلغ 5تة�2خا� سن4 

ي ميڈاني4 الجماع4 �  ب5تة2خا� سن4   من اإنفا} %88, 9أ¦ بVيا3O مق3SP بــ ، ي�� SOه� كنفقا5 ام�اOS البشTي4مل 5ت,24 مبل   تم: بTمج4فقP  ثتة2اما 

� اإنفا} عل¥ بل  بRل� ي بالجماعي السن�¦ Pي ميڈاني4 الجماع4 مع أ¦ ما يف�} ثل@ النفقا5 السن�ي4 ، من مجم�o النفقا5 السن�ي4 %35نسب4 ام�اOS البشTي4 

 للجماعي4ب

 :البشTي4 بالجماع4 فه� كما يلي الت�Uيع الفئ�¦ للم�اOS ماأ

يع .ت . تو ع ل ين ع هي إ  و  ل

Oا3S الجماعQ� ،4ل  ي ت�ا�U بغض النظT عن ت�Uيع اأع�ا� العTضيي� عل¥ هيئا5 اإOا3S فإننا نعمل عل¥ تحليل ت�Uيع ام�ظفي� �اأطT عل¥ هيئا5   Tللنظ �

ي تPبيڇ ام�اOS البشTي4ب  3Pالحكام4 الجي Zتحقي~ أس �Pيع، �مUا الت�Rه 
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 Pم4 � كما يبPالنس2 امق �جليا، من خا

ي اأقسام الثاث4  لحج� ام�ظفي� امشتغلي� 

 بعض� فإ Qا5 العOP القليل من ام�ظفي�،

خا_ التابع4 لها صالح ام ل¥ أ  Tتفتق

�OاSهاب � عOP  لاضطاo بPيتفا�5 مع�

 ،Tخ ل¥  ام�ظفي� Oاخل امصلح4 من قس� 

�� امالي4 جل قس� اميڈاني4 �الش الحP  �ي

 �Pنى بمعOي كل مصلح4،  ث5ب3اأ  zم�ظ

 Pل¥ تحقي~ الح بينما يصل قس� التجهيڈ 

 �Pي كل مصلح4،  9تااقپ  بمع خصا 

 OPع �Pي مع  �Tتتفا�5 اأقسام اأخ�

خا_ بكل مصلح4 حس2 ما ي�حح�  اأ

� اOناهب �Pالج 
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 :��Pعج �Pخا_ بكل مصلح4 مع   حس2 القس�بOP اأ

ٙيغ  القس�  ڣڗ اإٕا قسږ الش

 ڣالحالغ امٖنيغ ڣالقانڤنيغ

ٚيغ  قسږ التهيئغ الحض

 

 قسږ التجهيڈ

 

قسږ اميڈانيغ 

ڣڗ اماليغ  ڣالش

ڣڗ ااقتصإيغ  قسږ الش

ٚياضيغ ڣااجتماعيغ  ڣالثقافيغ ڣال

Pع �PمعOاTاأف O 45,2 3,57 19 5,25 11,25 بامصلح 

 �3Sاإشا SPتج OPا الصRاخل الجماع4 ي هO 4بيڇ النفايا5 �النظافPل¥ أ� قس� التجهيڈ، يتضمن مصلح4 ت Tا ما يفسRي� ، �هPل ¦Tالكبيڇ للطاق� البش OPالع

 ��Q¦ الخبڇا5 امهني4 اأخ�Tب � ي عن التقنيبالحج� الR¦ يتميڈ ب� فTي~ النظاف4 امك�� من سائقي الشاحنا5 �أع�انه� فضا

ني. .2 ل إ  ين حسب  و ل يع   تو

كٌڇ من  مجم�o ام�ظفي�،  )ثاث4 أSباo( %5ثتت�oU ام�اOS البشTي4 حس2 اإطاS امن كما ي�حح البيا� أOناه بشكل تمثل في� الفئا5 التنفيRي4 النسب4 اأكبڇ ب

اأكاOيمي4 الشهاOا5  ام�ظفي� الحاصلي� عل¥أما  ،لأطT امت�سط4 %�9 لأطT العليا، %5 ؛ م ها%14ها العليا �امت�سط4 نسب4 يSPجتبينما ا تتجا�U نسب4 اأطT ب

 فقطب  %9أما اأطT التقني4، ال  تمل� مهاSا5 اإتقا� �اانجاU الفن مختلz اأعما� فتمثل  من مجم�o ام�ظفي�، %2أقل من  نسبته� فتمثل العليا 
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، ينعكZ أيضا عل¥ نس2 � هRا الت�Uيع الفئ  �¦ امن

 ببعPهام�اOS البشTي4، كما يبي� البيا� اأج�S ل�P سال� 

 

لع  .3 ين حسب  و ل يع   تو

الPشيڇ3 لجماع4 عP مت�سط العمT للم�اOS البشTي4 ج

شTا5 الPال4 عل¥ م�P تشبي2 الطاق� البشT¦  الجهاOي4 أحP ام

� العمT جسا�¦ ، أ� شيخ�خت�،Pا أ�  48,5فمعRسن4ب �يعن ه

ل¥ حTك4 حخ �تع�يض مستعجل4  تجعل لكي الطاق� بحاج4 

شTا5 امTتبط4 بالهTم العمT¦ للم�اOS البشTي4 تنح� شيئا ما نح� امعPا5 الشبابي4ب  ام
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 ¦Tفإ� الطاق� البش ،�Tمن جه4 أخ

ل¥ الفئ4 العمTي4 أقل من   Tا  ة3يفتق Q سن4 

 ةP4 بها أحP كما أ� الفئ4 العمTي4 أقل من ي�ج

 Uني لتبقى  %4سن4 ا تتجا�Pمت Pج Tش �ه� م

عل¥ الهTم العمT¦ للم�اOS  حض�Sاالفئ4 اأكٌڇ 

 عامب �49  45 بي� البشTي4 هي الفئ4

فه تمثل سن4  55أما الفئ4 اأكٌڇ من 

� هRا عل¥ أ� حTك4  15%Pام�ظفي� �ي oمن مجم�

عP خا� الخمZ سن�ا5 امقبل4 اإحال4 عل¥ التقا

ل¥  عTفست  ةتبعP  أما، %15تصاعPا قP تصل 

كٌڇ من  من ام�ظفي� سيحال��  %40سن�ا5 ف

عل¥ التقاعP، مما جستPعي القيام بعمليا5 

 الت�ظيz للتع�يضب
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4. : مي أق ين حسب  و ل يع   تو

شT عل¥ SOج4 تTاك� الخبڇا5 العملي4 إ  ي العمل ي Oا3S � بيا� اأقPمي4 

 الجماع4، كما أن� جعبڇ عن منحنيا5 تجPيP للطاق� البشT¦ للجماع4ب

ل¥ الTس� البياني ام�حح لت�Uيع ام�ظفي� حس2 اأقPمي4، فإ�   Tبالنظ�

شT باUS ه� نسب4 ام�ظفي� �Q¦ أقPمي4 تف�}   %54سن4، الR¦ تبل   ة2أه� م

Q ا تتجا�U سن�ا5 أقPمي4 ضئيل4 ج ةتبينما نسب4 الفئQ 4ا5 أقل من  ب P3%ا، 

ل¥  ةتأما الفئQ 4ا5  ي اأقPمي4 فه تبل   ة2سن�ا5  ل¥ الPينامي4 ال  عTفتها حTك4 الت�ظيz قبل  %43سن4   Tسن4 اماضي4ب ة�2هي نسب4 معق�ل4 بالنظ 

يف: .5 و ل ن   من

 Rبالجماع4 من zأ منحن الت�ظيPب Pةث9تلق ، 

 P3 بعTا; اإ لكن مباشPح ¦SاOي4  لجماع4اإOشيڇ3 الجهاPال

Q اSتفع عOP صاع3PسيعTف منحن الت�ظيz حTكيU 4مني4  ب 

 �حPا; الجماع4 بــ أكٌڇ من  ة2ام�ظفي� خا  Pسن4 اآتي4 بع
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�  ةة2Pأ¦ بمع ،bت�ظيفا5 كل سن4ب ةتخ 

 �zفع4 مميڈ3 للت�ظيO Tخ Q ت� ت�ظيz 3ةة2سن4  كان:   ،22 bخ ، 

 عOP ام�ظفي� مع السن�ا5بتط�S  ي اآتين�ي�حح الTس� البيا

 



م   عا ا م م ي ا ار ي ا ي ا ي : ت ا فصل ا   ا

96 

 

 

ت  خ

هل4 �متط�3S �فعال4 م�اOSها البشTي�4 الTها� الكبيڇ للجماع4 اتجاه  Oا3S م  �Expertiseيقتض  هRا البح@ عن تحقي~ الخبڇا5   ،ه� الحص�� عل¥ 

Compétence et    ،) � فع مست��S 3 العملي4 عل¥ اإن مكا�اإSPللجماع4 لتمكين� من الق ¦Tالبش   UجاPouvoir de faire  )  4يS�Tف4 الضTفضا عن تمكين� من امع

 Uللعمل �اانجا  Savoir de faire )ب 

هل4 مTتبط4 أيضا بالنظT للمحيط اإOاS¦ �للمشهP ال�ظيفي للجماعQ� 4ل� بالًڇكي2 عل¥ العناصT اآتي4:  � كسS 2ها� اإOا3S ام

ي النشا  الجماعي � تقيي� ام�ظzبالجماع4 ت بما يجعل، �Qل� ابي4مقابل التنافسي4 الًڇ ، Pعل¥ تقيي� النشا  ب VكT 

OSي مقابل التنظي� الجماعي للم�ا  bل� الشخQ� ،ع�ائقه�ب� OاTاأف bالًڇكيڈ عل¥ نقائ �Pي~ بTا الجماعي للفOهيل اأ  بما يجعلنا نTكV عل¥ ت
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II. كي ل يص  ل ئج  ــــ ين ل ع  ج ل  ؛ 
ي .ت لق تع م  خ عي  ل فق  ل ي  ي لو ني   ل

 ل : تبت

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع
  4ينPئيسي4 بامTال oSاهيئ4 جميع الش�ا 
  4صف4اهيئSين4  أPئيسي4 بامTال oSكبيڇ من الش�ا OPع 
  ¦Tالحض SاP3 بامPا5 امت�اجSاPاهيئ4 جميع ام 
  ق4 اأحياUتبليط أ. 
 ;اP3 حــــPيــــPج {Tبط بــــي� بعــــض اأحيــــا أ� بــــي� ، طــــTتقــــ�م ب�ظيفــــ4 الــــ

 TيOين4 اكاPالجماع4 �م 
 5اSمجم�ع4 من امسا TيTتح 

  Sه�Pقي4 بالۓي الصناعي تاسيا تTمن البني4 الط Vج 
 ¥ي~  الحاج4 الTبط الطTلل Sين4بي� حي الن�Pأحيا ام� 
 ¦البني4 التحتي4 بۓي أم�كا zضع 

  Sالح��  oSجميع الش�ا zصيTنها ت  ¦ تباSين( عPم 

 

 إن : تب2

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 4ئيسيTال oS3 العم�مي4 بالش�اSالثان�ي4ب تق�ي4 اإنا�  

 4ينP3 العم�مي4 بامSاس4 تشخيصي4 لإناSO Uانجا 
 3 العم�مي4 بSاإنا zين4  عثما� بن عفا�، ضعPاخل امPبعض م

  محمP الخامZبب(

  3 العم�مي4 ببعض مناط~ الۓيSاإنا zالصناعي تاسياضع 

 الخيام Tابط4 بي� أم�كا¦ �عمTي~ الT3 بالطSاإنا zضع 
ئل :  تب3 لس ي   ت

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
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  ف الصۓيTقن�ا5 الص PيPبط تمT95نسب4 ال% 

 ف الصۓيTقن�ا5 الص PيP3  تجSه�Pق4 امتUاخل اأحيا �اأO 3Oام�ج� 
  4يمPف ببعض اأحيا القTاهال� شبك4 الص 

 4ه� ا ا قلSO ف ال�كال4 امستقل4  ملي��Tمكانيا5 امالي4 امبڇمج4 سن�يا من ط
 شكاي4 سن�يا تقTيبا( ةة3( لإستجاب4 لشكايا5 ام�اطني�   

لح ل : تب4 ل ء   ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
  4ب نسب4 التغطيTةةتتق�ي4 اما الصالح للش 
  بTبط بشبك4 اما الصالح للشT100نسب4 ال°/ 

 4للحنفيا5 العم�مي PشTالغيڇ ام � ااستغا

 بTقن�ا5 متهالك4 للما الصالح للش Oج�� 
ي : تب5  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
  )الخيام أم�كا¦ بببب Tما5 متن�ع4   عمPائ~ عم�مي4 بخPا; حPح 

  �ا5 لأطفا  حPا; مساحا5 خضTا �فضا

 cام  �أح�اTاقتنا ك 

  ينSماعيةتبا�Tجي اكOالۓي النم� Uانجا 

  4ليا5 النظاف  شTا 

  oSالش�ا zا شاحن4 لتنظيTي4  –شOجمع النفايا5 ليا بالجها 

  اTني  اانخPلجمعيا5 امجتمع ام Zي حما5 الت�عي4 �التحسي 

  4ئVيانتها تج Tالبڇك4 الۓي الح  

  4ينPي الحفا  عل¥ نظاف4 ام  ضعz تعا�� ام�اطني� 

 العامل4 امكلف4 بالنظاف4 ق Pل4 الي 

  5لجميع النفايا cSحا�يا5 تح: اأ Oم اعتماPع 

 OOTين4  تPا بامOمجم�ع4 من النقط الس� �Tبي� الفين4 �اأخ 

  4ي4 امل�ثOاأنشط4 اإقتصا Sانتشا 

  5النفايا Tي�Pغياب منظ�م4 لت 

 ق4 الضيق4  غياب حا�يا5 أ�Uشاحنا5 لأ 

 جمع النفا Oم اعتماPيا5 ليا لجميع اأحيا ع 

 نيPف هيئا5 امجتمع امTالت�عي4 التحسيسي4 من ط zضع 
 

 

عي:  تبت اج  ل 
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 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 �

 كV اإجتماعي4امهم4 من امT  �ظيفي4 ج�O بني4 تحتي4

 
عـــا3O  مTكــV الطف�لــ4 امعاقــO ،4اS اأمــل لل�قايـــ4 مــن اإOمــا� �امخــSPا5،  VكــTم

هيل النسا ي �ضعي4 صعب4 ببب(ت   
 �

ي منظام الجماع4 ب  ج�O مكت2 خا_ بالخPما5 اإجتماعي4 

 �
ي اميPا� ب  ج�O عاق4 ق�ي4 بي� الجماع4 �الجمعيا5 امشتغل4 

ت
خPمــــ4 تنقــــل - خPمــــ4 نقـــل امTٿــــ  عـــOP الخــــPما5 امقPمــــ4 للفئـــا5 اإجتماعيــــ4

 أطفا� للتخيي� ببب(
ت

 4 من طTف النسيF الجمع�¦ بامPين4بقPي� الPع� لأنشط4 اإجتماعي4 امنظم

O
 لجمعيا5 اإجتماعي4ل ع� مالي هام4

ن
ي التPبيڇ �الق3SP اإستعابي4 لبعض امTاكV ااجتماعي4  bق 

ض
عـــــــــــــz اإهتمـــــــــــــام بـــــــــــــبعض الفئـــــــــــــا5 اإجتماعيـــــــــــــ�Q  4¦ اإحتياجـــــــــــــا5 الخاصـــــــــــــ4، 

ببب( جنا  ال
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: تبث ف ق  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 �

 –مكتبا5 -خVان4 امعTف4  –م4 بامPين4 امعهP ام�سيقي ج�O مTاف~ ثقافي4 مه
 امTكبا5 الس�سي� ثقافي4 ببب(

ت
فن ال�TاجZ، تيجا�  نظي� مجم�ع4 من اأنشط4 الثقافي4 الكبڇ� الف�Tسي4،

 الق�T ببب(

O
 ع� اأنشط4 الثقافي4 امنظم4 من طTف النسيF الجمع�¦ 

م
 نJ الجمعيا5 الثقافي4ب

 

ض
 Sاستثما zين4ابعض  عPي للم  م��S; الثقا

ض
ها5 كثيڇ3 ثقافيا �فنياب شعاo امPينS 4غ� ت�فTها عل¥ م  zع 

ض
سساتي4 لت�ثي~ الRاك3T الثقافي4 للمPين4 عz  امباSOا5 مبا3OS  اسثنا(ام

 )سا� تTي

غ
ا5 امسTحي4 بامPين4   ياب الفضا

ي بامفه�م التقليP¦ �ليZ بمنط~ الص ناع4 اإشتغا� عل¥ الجان2 الثقا
ي  الثقافي4 �اإقتصاO الثقا

 

: تب8 ض ي  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 �

 جـــ�O مTافـــ~ Sياضـــي4 مهمـــ4 بمعـــاييڇ �م�اصـــفا5 معتبـــڇ3  ملعـــ2 أحمـــP فانـــا،
ماعـــ2  القــــTب  امغطــــا3، ملعـــ2 عبـــP ا أ�مــــPاني، امســـبJ البلــــP¦، القاعـــ4

 بببب(
م

 )يڇيي4 التسمنح4 مTتفع4 من ميڈان(نJ الجمعيا5 �الفT} الTياضي4 

ص
 �الTياضــا5 الجماعيـO 4اخــل قاعــ4 الPشـيڇ3، لعــPم اســتجابتها ع�بـ4 اشــتغا

 للمعاييڇ امطل�ب4  اماكم4، التيك�ان�P (ب

غ
 لب4 اإهتمام بك3T القPم عل¥ حساب الTياضا5 اأخ�T ب

غ



م   عا ا م م ي ا ار ي ا ي ا ي : ت ا فصل ا   ا

101 

 

ا
سـتفا3O الجمعيـا5 �الفـT} الTياضـي4 مـن امTافـ~ الTياضـي4 امت�اجـ3P بًــڇاب 

 الجماع4ب

O
 )الS�Pيا5 الTياضي4 (ع� الجماع4 أنشط4 الجمعيا5 �الفT} الTياضي4 

ا
 قتنا حافل4 لنقل الفT} الTياضي4 

 بT3 ماع2 القSنا 
 سسا5 التعليمي4 ب  اهيئ4 اماع2 بام

 ياب ماع2 ك3T السل4 باستتنا املع2 ال�حيP باSحالنب

ن
�ي حلب4 ألعاب الق�� Sغ� �ج�O مماSسي� �أبطا  قb كبيڇ 

 مPم عP3 القTس4 كSماعي مما�Tصاحي4 ملع2 اك 

:  تب9  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
  Tـــا; م ــ ــــ�O ثـ ـــ4، ا�جــ ــ ـــحي4 حضــــــTي4 بامPينـ ــ ـــV ضـ ـــــا ثنــــــا�كـــ مــــــن الصــــــنz اأ��  م هـ

 �الثال@ من الصنz الثاني 

  43 ال�طنيــــ4 للتنميــــSOامبــــا Sطــــا ــــي  نجــــاUه  �جــــ�O مTكــــV تصــــفي4 الــــPم الــــR¦ تــــ� 
 مستفيP( 33البشTي4  

 

  zما5 الصحي4 ضعP3 بعض الخOج� 

  4ينPللبني4 الصحي4 بام ¦OPالع zالضع 

  3Oي4 بمصــــلح4 الـــ�اS�T35000 قليميــــا اأعلـــ¥النســـب4 (غيـــاب التجهيـــڈا5 الضـــ 
zم�اطن للمست�ص( 

  Aالصحي4  ل¥صع�ب4 ال�ل� VاكTما5 امPخ 

 4ام التخصصا5 الطبيPالحما5 الطبي4، � انع zضع 
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يم :تبةت ع  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 4سسا5 التعليمي هيل  مجم�ع4 من ام ي ت  امساهم4 

  3SOامبـــــــا Sطـــــــا ـــــــي  سســــــا5 التعليمـــــــ4  نجــــــاU مجم�عـــــــ4 مـــــــن امشـــــــاSيع Oاخـــــــل ام
 ال�طني4   اهيئ4 اماع2، تجهيڈ قاعا5 اإعاميا5، اهيئ4 مساحا5 خضTا ( 

 ;اPين4  حPسسا5 تعليمي4 بام  م

 ع� امت�فقPأسا� التعلي�ب تنظي� حفل التميڈ ل zي� بمختل 

  Tبيــ4 اطــTيــ4 اإقليميــ4 �الجمعيــ4 امغTيPتنظــي� ملتقــى الت�جيــ� بتنســي~ مــع ام
  الت�جي� �التخطيط الًڇب�¦ بانVكا�

 ;اPف4 حTين4   امعPك2 الساح4، مكتبا5 بامTالخيام (، م Tيق4 عمPح 

  سسا5 التعليمي4  اأ�ليقل4 أقسام التعلي�  ي ام

 ي أ  قسام بعض امPاWS اكتظا  

 5اجع4 أ�قا5 اإمتحاناTأماكن للطلب4 للم� VاكTم ت�فيڇ مPع 

 أمــــــــــن : تبتت

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 4ينPافي4 للمTكل� ((9ضي~ امساح4 الجغ 

 ف الجماع4ب ت�فيڇTط4 من طTا5 الشTمق 

 

  4ينPاأمن بساحا5 ام zحاا5 ضع OOTت 

 4سسا5 الصحي ي ام  بضعz اأمن 

 ق4بTالنشل �الس Sانتشا 

 ي اأحيا ب  قل4 الS�Pيا5 الليلي4 للشTط4 

 ال Tي عناص  bط4نقTامكلف4 ب شS�Tتنظي�  ام 
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 أ : تب2ت
 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 

 ي4 بSاOاهيئ4 البنيا5 اإ 

 ;اPي للجماع4 ح القصT (ملحقا5 للحال4 امPني4 لتغطي4 امجا� الجغTا
 )الجهاOي4 ،ح4 الحفا5سا ،تكTك�5S، الجماعي

 4نيPالحال4 ام Oعق� AاTي تنظي� �استخ   اعتماO بTنامF معل�ماتي 

  اهيئ4 امكت2 الصۓي 

 Tبنا مق PيPملحق4 ساح4 الحفا5  ج 

  4عل¥ ال�ثيق � تقلU bمن الحص�

 43 عل¥ الجماعSكبيڇ من الساكن4 امجا� OPع Pت�اف 

  5ي بعض املحقا  c3 أثناكتضا�SRم  فًڇا5 الSPجيل ام  �مناسبا5 الت
 5ي املحقا ي عOP ام�ظفي�   bنق 

 إق : تب3ت

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 ال  تتيحها إنعا] الشغل ب _Tامنطق4 الصناعي4 تاسيا، �الف Oج�� 

 )الخيام ببب Tي4  السام، عمSمجم�ع4 من اأس�ا} التجا Oج�� 

 فبTمجم�ع4 مختلف4 من امهن �الح Oج�� 

 ن4ببب(ت�اجTسسا5 اإستغالي4  مقاهي، اأف  P عOP مه� من ام

 ئ4 لVالتج o�Tيبانتها مش Tلۓي الح 

 ب ڇ oSي4 مهم4  شاSكي4 تجاTح Oا�( �ج�SVان 

 3 اأنشط4 الغيڇ الصناعي4 بمنطق4 تاسيا بحاستفTظاه � ا

 السكن بالۓي الصناعي ب U�Tب 

 ين4بPتشغيل الشباب بام _Tف zضع 

 استقطاب اأس zجي4  للباع4 امتج�لي�بضعQا} النم�� 

 ي بنمط سياحيب Tغياب مجمع صناعي ح 

 ين4بPاإمكانيا5 السياحي4 للم Sاستثما zضع 

 ا�بSVب ڇان oSي شا  كٌڇ3 اأنشط4 التجاSي4 

  4عجVف امTالح Sاخل احيا انتشاOين4 بPام 
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ي : تب4ت ل ب  ق  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 �

 Oبًڇاب 3ج�  Tحالن الجماع4  أم�كا¦ مقابSببب( ، تكم ا�فاا 

 �

 ج�O مصليا5 بامPين4 ب

ا

 هيئ4 امقابT �اإعتنا بنظافتها �صيانتهاب

ا

 لPع� الل�جستيكي للمصليا5 أثنا أOا صا3 العيPينب

ا

 اSحالن�مقبڇ3  نتها الPفن بمقبڇ3 تكم ا�فا

ض

 عz العناي4 بمقابT امPين4
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تنظيم .2 ي  ل ي  ي . ل ل كي  ل  ل 
ني 1-2  لع ي   ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 3 هيكل4 اأحيا الناقص4 التجهيڈOعا 

 4يT3 ال�طني4 للتنمي4 البشSOيع امباSمشا Uي4 � التقني4 إنجاSاس4 امعماSPال 

 اي�ا � أس3T ( ة2تقاطن S�O الصفيJ    انتها الشطT اا�

  5عمليا Gا5تحنجاSامسا TيT  3 الًڇاٿTمسط � من خا

 nاٿ  خاضع4 لنظام التحفيSمعظ� اأ 

 ~غيڇ الائ � Jا للسكن الصفيOعل¥ نقط س� Tقل4 الت�ف 

 3 البنا الغيڇ القان�نيTي ظاه  التحك� 

  4الكثاف4 السكاني�4 ضي~ مساح4 الجماع oتفاSا 

  4يــOشــيڇ3 الجهاPيــ4 الP3 صــاحي4 تصــمي� التهيئــ4 لبلPاســ4 � انتهــا مــSO 3Pمــ �طــ�

 ةتة2 �تحيي� �ثائ~ التعميڇ

  4يTالثكنــــــ4 العســـــــك� ¦Tالعســــــك Sاب الجماعــــــ4 بامطــــــاTكبيــــــڇ مــــــن تـــــــ Vجــــــ Pت�اجــــــ

 �اSتفاقااهما

 4بًڇاب الجماع ¦Sال�عا العقا bتقل 

 Oــــ� ـــ4 �جـ ـــيF العمTانـــــي بـــــبعض أحيـــــا امPينــ ــــPم النســ ـــق�   قـ ـــ4 للســ ليــ ــــي بنايـــــا5  ــ

 ااحيا القPيم4

  ~بعض امناط Jين4 للتعميڇصع�ب4 فتPبام 

ل :   2.2 لن ك  ح جي  ل ل  ، ا لج ي   ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
  اخلO ل¥ تسهيل السيڇ  �Oين4 �ت�سيعها مما أPبام oSمن الش�ا PيPاهيئ4 الع

 امحا�S الطTقي4ب

 4ينPللم ¦Tالحض SاP3 بامPا5 امت�اجSاPاهيئ4 جميع ام 

 ف امقاهي �الباع4 امتج�لي�Tمن ط zصيTال � احتا

 4ينPببعض أحيا ام PابTغياب ام 

 4ئيسيTال oSي الش�ا  غياب ح�اجV تخفيz السTع4 
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 ¦Oأفقي �عم� Tاتش�ي PيPتح� ،oSي بعض الش�ا  لسTع4 

 4ينPقي4 الكبڇ� بامTا5 �املتقيا5 الطSاPي ام  تش�يT ض� ي 

 4ينPاخل امO الج�ا�� Tمتعل~ بالس SاTق4 الجماع4 عل¥ قOمصا 

 4ئيسيTال oSي الش�ا  تق�ي4 اإنا3S العم�مي4 

 5اSمجم�ع4 من امسا TيTتح 

  ي طاS امبا3SO للت�عي4 نجاU مشo�T ت امSPس4 الطTقي4 ت بمSPس4 اأOاSس4 
 �التحسيZ بالسام4 الطTقي4ب

 4نيP3 بامTا5 اأجSغياب محط4 لسيا 

 ~ي تطبي  zضع  SاT5 السيڇ �الج�ا�باق 

 ام TجU ي   zامل� العم�ميضع �ضعz مجا�  خالفا5 الخاص4 باحتا

 التحسيZ بالسام4 الطTقي4

 4ينPقل4 خط�  النقل العم�مي �سط ام 

 4ينPخط نقل خا_ بالطلب4 ينطل~ من ام Oم �ج�Pع 

 بالنقل العم�ميب cالتعا�� بي� جماعا5 اإقلي� لل ه� zضع 
 

عي : 2ب3   لج أما  عي /  لج ك  ل  تدبي 

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 ق: للمل� العام  تقني� عملي4 اإحتا� ام

 4ينPاخل امO Sالتحما5 لتنظي� اإشها TفاتO 4صياغ 

 4التحما5 لجميع اأس�ا} الجماعي TفاتO 4صياغ 

 4يSتجا cاTصف4 أغSاأ � صياغO 4فاتT التحما5 استغا

  3Tي مسط ق: ل ااحتا�OماA تنظي� الحPائ~   أكشا�ام

 التصفي4 القان�ني4 مجم�ع4 من اأما� الخاص4ب Pب 

 bخS ��Pاستغاا5 للمل� العام ب U�Tب 

 4خصS ��Pب oSصف4 �الش�اSبعض الساحا5 �اأ � احتا

 ني4ضPللم ¦Sالحضا Pي امشه OماA الل�حا5 اإشهاSي4   zع 

 P3 عن بعSم تنظي� ل�حا5 اإشاPع 

 التصفي4 القان�ني4 لج � ميع اأما� الجماعي4عPم استكما

 4نيVا5 امخSي تس�ي4 �ضعي4 العقا  �ج�O صع�با5 

 5اSالكلف4 امالي4 لتس�ي4 بعض العقا oتفاSا 
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لي  2ب4 دنلج ل  ج 

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 4ينPا5 امSاPيي� مجم�ع4 من مVت 

 5ا; مجم�ع4 من ساحاPح cTالعم�مي4 الع 

 ا5 الخض  Tا بامPين�4ج�O مجم�ع4 من الفضا

 ب ي حما5 تVيي� �صباغ4 اأحيا  التعا�� مع امجتمع امPني 

 ني لPب4 امجتمع امTتج U�Tماعيب�Tك  ،WTجي4 امQأحيا النم� 

 4ينPاني4 للمTه�ي4 عم PيPصع�ب4 تح 

 4ئيسيTاخل الجماع4  الPم Uغياب اهيئ4 تبڇ 

 بSجا ي الجمالي4 �الًڈيي�  أعم3P اإنا3S، شكل اأ  bببنق) 

 Tجمالي لتحسي� التش�ي Sغياب أ¦ تص� 

  S�Tبا5 امجT3 العT3 الباع4 امتج�لي�ب3 � ظاهTظاه 
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عي .- .3 اج ضي  ي ل في  ق ل يط  ن ل لام  و   ل
في: 3بت لث يط  ن  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 ) بببZاج�Tسي4، فن ال�Tين4   الفPتنظي� أنشط4 ثقافي4 كبڇ� بام 

 ع� اأO4ينPالجمع�¦ بام Fف النسيTنشط4 الثقافي4 امنظم4 من ط 

 4يTي الل�حا5 التش�ي  البP بتعمي� الكتاب4 اأماUيغي4 

 4اف~ الجماعيTطا} أسما الفناني� عل¥ بعض ام 

  4كــ4 ثقافيــTــي خلــ~ ح تنظــي� اأنشــط4 الثقافيــ4 علــ¥ مــPاS الســن4 ممــا جســاه� 

 بامPين4 طيل4 السن4

 اميڈاني4 ام z3 لضعOص�T اأنشط4 امبڇمج4 لنشا OPن4 مع عSي مقا  الثقا

 ين4 ثقافياPام oشعا  zضع 

 تنظي� اأنشط4 امبڇمج4ب� OاPهل4 لإع  قل4 ام�اOS البشTي4 ام

  ما��Pجا� ب�يTع� مهPقل4 ال 

  غ� كبڇ  جمهـاS 4عمي� �محتضني� لأنشط4 امنظمPم Oيجا عPم ااشتغا� عل¥ 

شعاعهاب � 
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يط  3ب2 ن ضي :ل ي  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 مP3 القــTينــ4  كــPياضــي4 بامTاأنشــط4 ال oتنــ�، P3 اليــT3 الســل4 ،كــTالســباح4 ،كــ ،

 اماكم4ببب( ،الكTاطي

 4ياضيTف4 من اأنشط4 الPالفئ4 امسته oالنسا،  الشباب تن�، )� اأطفا

  � 4ينPللم oشعا ي خل~   ضي�بأبطا� Sيا تك�يننجاG اأنشط4 الTياضي4 

 ) مضا�S 5ياS�O   3 اأحياPياضي4 ام�جه4 لفائTحيا اأنشط4 ال 

  4ينـPياضـ4 بامTسـ4 الSفـع نسـب4 مماS ـي ثيڇه الكبيـڇ  مشo�T تالTياض4 للجميـعت �تـ

 من مختلz الشTائJ ااجتماعي4

  ياٿــTال � � مليــ�� SOهمــ 2,15 تخصــيb ميڈانيــ4 مهمــ4 للشــOمــن  %3,5ا جعــا

 ميڈاني4 الجماع4ب

 

 ع� الجماع4 فقطاعتمO ¥ياضي4 علTي4 الPاأن Oا 

 4ياضيTي4 الPميڈاني4 اأن zضع 

  ـــ� ــ ــ ــــي Oعـ ــ ــ ـــ4  ــ ـــڇاب الجماعـــ ــ ًـــ ـــــ3P ب ــ ـــــاOي4 امت�اجـ ـــــا5 ااقتصـــ سســـ ـــــاهم4 ام ـــPم مســـ ــ عـــ

 اأنشط4 الTياضي4

  تحمـا5 مـن TفـاتO� 4ياضـيTيـ4 الPاف مـع اأنP3 أهـPاك4 �عقTغياب اتفاقيا5 ش
 أجل تتبع �تقيي� اأنشط4 الTياضي4ب
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ي : .4 ل نولوجي  ل س  ل  لع يث أ  ت ل  وي  ت ي  ل م   ل
لي : 4بت  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 ي ال   س: سن�ا5 ااخيڇ3تط�S مPاخيل ميڈاني4 الجماع4 ا سيما 

  اخيل حي@ بلغ: نسب4 التحصيلPي4 شساع4 امO�OTتحسي� م 

 5ف النفقاTعقلن4 ص 

 4ميڈاني oتفاS59,5بـ  تتة�2  9ةة2الجماع4 ما بي�  ا %  

  4ــي الفــائض الحقيقــي ســن  3Pتحقيــ~ الجماعــ4 مبــال  هامــ4 متصــاع  �Tصــل اخــ�
 � ملي�� SOه� 22,73 ال¥: تتة2خا

 

 4امالي4 �اميڈاني �� ي قس� الش 3 �التك�ين   قل4 ام�اOS البشTيQ 4ا5 الكفا

 4يبيT3 الضOقي~ للماO� حصا شامل  غياب 

  4يب4صع�بTمي� بالضVضبط عنا�ين امل 

 اتي4 للجماع4بRي4 اإمكانيا5 امالي4 الO�Pمح 

 الجبا ي الجماعي SاTم تحيي� القPع 
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م : 4ب2 إ يف  و  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
  Sام�ظفي� ا تستنڈف نسب4 كبيڇ3 من اميڈاني4 أج� 

 ت2 �السال�Tي ال  جTا مباSا5 لًڇقي4 ام�ظفي� 

 سكن ام�ظفي�  ااهتمام o�Tمش : zبالجان2 ااجتماعي للم�ظ 

 ي� منح4 سن�ي4 لجمعي4 ام�ظفي�Pتق 

 oتفاSي4    اTالبش OSللم�ا Tسن4 ( 48,5مت�سط العم 

    م ام�ظفي�Tي4 الكبڇ� عل¥ هTت8غلب4 الفئ4 العم % ) 

 4يTالبش OSاخل امنظ�م4 القان�ني4 للم�اO 4امالي Vغياب الح�اف 

 ال OSي4 التقني4   قل4 ام�اT4تبش% ) 

 4سن�ا5 امقبل Zي الخم  اSتفاo نسب4 امتقاعPين 

 4يTالبش OS3 ام�اSاO  S3 قان�� ال�ظيف4 العم�مي4 لتط�Tم مسايPع 

    4اخل الجماعO نسب4 اأع�ا� oتفاS2ثا% ) 

 عل¥ اأقسام �امصالح ¦OPيع العUي الت�  �Uم الت�اPع 

 4النظاف �لك�� أغلبه� من اإنعا] ال�طن �ا  صع�ب4 حل ح�اO; الشغل لعما
 يت�ف��T عل¥ التغطي4 الصحي4

 4غيڇ مستغل Tأط 

هيل3.4   ل ين   ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 مج4 تك�ينTتم�يل �ب Oامنتخبي� للجه4 سنا 

 4سن�¦ للتك�ين من ميڈاني4 الجماع Oمج4 اعتماTب 

 اO 4يTالبش OSتك�ين للم�ا FنامTم �ضع بPخل الجماع4ع 

 غياب التك�ين للمنتخبي� 

 4يTالبش OSاTاخل امO 4ا5 امهنيOأضحاب الشها� ،Tفئا5 اأط zضع 
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إ 4ب4 يث   ت

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع
  الجماع4 عل¥ الهيكل التنظيم Oمهام كل منباعتما zاأقسام �امصالح ت�صي 

 نيPي قس� الحال4 ام  4استعما� البڇمج4 امعل�ماتي4 

 4اخل اأقسام �امصالح بالجماعO ام�ظفي� Sنتشا  3Oعا 

 ليا5 �امهامب�  تنظي� العمل Oاخل اأقسام �امصالح �ف~ نس~ يحOP امس

 4اخل اأقسام �امصالح بالجماعO مكتب �معل�ماتي Oعتا Oج�� 

 zي العمل الجماعي ضع  آليا5 اإOا3S اإلكًڇ�ني4 �الRكي4 

 ني4غياب النظام امعل�ماتPي عن مصالح الجماع4 باستثنا الحال4 ام 

 4اخل الجماعO ي امساطيڇ  bنق 

 4اقبTخص�صا التنقل �ام �لي4 اإشتغا  zضع 

 اأقسام zالتنسي~ بي� مختل zضع 

 اخل اأقسامO 5ي التجهيڈا  bنق 

 بيڇ شكايا5 ام�اطني�Pف4 لت�T3 معPغياب منظ�م4 م�ح 

 5الحال4 ام معانا zشيSضبط أ� OTني4بي جP 
:4ب5 ق ل قيق   ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 ~قيPي مكت2 اافتحا_ �الت  PيPامنظام الجماعي الج AماO  اخليPالجماع4 عل¥ اافتحا_ ال Oم اعتماPع 

 اخلي4 لأقسام �امصالح بالجماع4بPقاب4 الTليا5 ال  AماO  عPم 
صل : إعا4بت و  ل

 نقٰ الضعڀ نقٰ القزززڤع 
 الجماع4 عل¥ مكت2 اإعام �الت�اصل Tت�ف 

  ¥لكًڇ�ني �صفح4 الت�اصل ااجتماعي �قنا3 عل ت�فT الجماع4 عل¥ م�قع 
 الي�ت�ب

 ابهاTاخل تO ليا5 الت�اصل ي تفعيل   صغT الجماع4 عامل مه� 

 ا5ب�Pا5 �الن  ت�فT الجماع4 عل¥ قاعا5 �مTاف~ يمكن استغالها لعقP اللقا

 ليا5 الت�اصل  zمع الساكن4 ضع 

 4ي م�قع الجماع  عPم �ج�O صفح4 تفاعلي4 مع ام�اطن 

 5الت�اصل �الشكايا {�Pصن Oم �ج�Pع 

 4أقسام �مصالح الجماع Tام التش�يPنع 

 به�ي4 ام�ظفي� لتسهيل الت�اصل zيTم التعPع 

 الت�اصلب� �ي مجا� ااستقبا  انعPام التك�ين 
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III. ني يد ل حث  ل ل ض عن  ل ص  ل لدشيح  ع  ف ج دم من  ل  دم 

ي .ت ل حث  ي ل ي ي تح  ت

له� � انتظــاSا جعتبــڇ تحليــل التصــ�S �قيــاW  جــ� الTٿــ  مســتعملي خــPما5 الجماعــ4 بمثابــ4 �ســيل4 إOا3S الجماعــ4 �أOا3 لاســتماo مســتخPمي الجماعــا5، مشــاك

 .ن4 الي�مي لجماع4 الPشيڇ3من اجل �ضع خط4 عمل الجماع4 اهPف تط�يT مست�� عي^ الساك اه�،

س .  ت-ت ل ي  ن  ل

 جږ العينغ 

جمالي % %تةبةم�اطن ي�فT هRا الحج� نسب4   721  ج� العين4 ه�   3.6من العين4 �هام^ خط 

 تڤٛيع العينغ 

لت�Uيـع العينـ4 علـ¥ مسـت�� أنـ�اo الطبقــا5 يـت� التخصـيb اأمثـل للعينـ4 علـ¥ مسـت�� متغيـڇين اثنـي� :الشـTيح4 العمTيـ4 �الجـنZ جعتمـP الت�Uيـع النسـب كطTيقـ4 

حصا السكا� �السكن لسن4  امحQ � 3OPل� باأخR بعي�  بيتمثل الت�Uيع النسب للعين4 عل¥ النح� التالي:4تة2ااعتباS معطيا5 
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ٚيغ ٚيحغ العم  ن ٗكٚ العينغ الًڇكيبغ السكانيغ الش

18-34 40% 292 158 134 

35-44 26% 185 113 72 

45-54 18% 131 63 68 

55-64 8% 60 30 30 

 25 28 53 %7 65 سن4  فما ف�} 

 

  :تكڤين الباحثيڗ 

   PتعتمـــClaire Vision Consulting  تـــ� Sا اإطـــاRـــي هـــ  � ، 3 انجـــاU الSPاســـا5 ام�Uعـــ4 علـــ¥ مجمـــ�o الًـــڇاب الـــ�طن علـــ¥ بـــاحثي� لـــPيه� الخبـــڇ3 ال�اســـع4 � الكفـــا

 يT الR¦ جعTف جيPا الجه4بفTيقنا باكاO  اإعتماO عل¥

 � سيعن  باأم�S  التالي4: � أشTف علي� مPيT الPاSسS� 4ئيZ امشo�T :، التك�ين خb الباحثي� � امشTفي�

 من الناحي4 التقني4:   

 اس4بSPاف الPه  التعTيz ب

 امفاهي� التقني4ب GTش 



م   عا ا م م ي ا ار ي ا ي ا ي : ت ا فصل ا   ا

115 

 

  @ي� �سائل البحPبببب((تق� ااستماO ،3Sليل ااستعما

 التطبيقي4: من الناحي4  

  ي� منهجي4 العملPتق 

 ا�بPي امي  3Pليل التطبيقا5 الجيO 

 3بSااستما GTمحاكا3 ط 

 جيبQالبح@ النم� 

 أسئل4ةأج�ب4ب 

 - :الڤسائل امستخٖمغ 

� الVمن ت� اعتماO مجم�ع4 من ام�اOS البشTي4 � الل�جيستيكي4ب من اجل�Pاحًڇام الج 

 : اجل ضما� حسن السيڇ �الفعالي4 امثل¥ت� اعتماO هيكل تنظيم خا_ بالSPاس4 من 

 امتٖخل العٖٕ

ٙاسغ مٖيٚ 1  الٖ

ٚفيڗ 1  امش

 الباحثيڗ 4

 امجمڤٵ 6
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  لتحليل اإحصائي  ز

 ٚاقبغ ڣ تنقيغ اأسئلغ غيڇ امجاب عنها  م

بيانـــا5 يجـــ2 بالضـــ3S�T تنقيتهـــا أ� مـــا يطلـــ~ عليـــ� تـــ� تنقيـــ4 املـــz الTئيســـ  عـــن طTيـــ~ مTاقبـــ4 ااســـتماSا5 امPخلـــ4 � انجـــاU اختبـــاSا5 للتناســـ~بقبل تحليـــل ال

 بمTاقب4 � تنظيz البيانا5

جابا5 مفاجئ4،عـPم التناسـ~ بـي� اإجابـا5 علـ¥ Qيت�  ل¥ جمـع البيانـا5  اأخطـا باإضـاف4،أج�ب4 ناقصـ4،  �Vاأخطا ال  تع Jي~ تصحيTاأسـئل4 ل� عن ط

Oخا� الب ي  خطا  Oخا� Sم�U غيڇ صالحS،4م�U خاطئ4(امختلف4( لك ها مTتبط4 منطقيا ب  يانا5  

الي� � جاب4 نفZ الشخb عل¥ س  �ي التناس~ جسمJ بتعق2 عPم الت�اف~ الR¦ يمكن ماحظت� من خا  .التفتي^ 

عطــا مجــاا5 منطقيــ4 بحيــ يجــاO جميــع القــ @� مTاقبــ4 التناســ~ جســمJ أيضــا بالبحــ@ عــن القــي� امتطTفــ4 للمتغيــڇا5 الكميــ4بيمكن  يمكننــا ا�O تتبــع  .ي�يــت� 

 . ل� بإعا3O تTميڈ امتغيڇ � تصحيحهاQالقي� امتطTف4 � 
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م  2-ت ق ل م  ل ض عن    ل

 

ززززززززز  ٙا٩ علزززززززززګ الخٖمزززززززززغ ال نزززززززززـ  عمڤمزززززززززا هزززززززززل 

 ؟ قٖمـ لڊ

ززززززززززي  ٙا٩ عززززززززززن الخززززززززززٖماػ امقٖمززززززززززغ  امززززززززززڤاطن 

عبـــــــڇ5 ســـــــاكن4  ة9بنســـــــب4 % . جماعزززززززغ الٖشزززززززيڇع

ــاها بصـــــــف4 عامـــــــ4 عـــــــن الخـــــــPم ا5 الPشـــــــيڇ3 عـــــــن Sضـــــ

ي   لجماع4اامقPم4 

.  

 

 

ٚسږ البياني ا ٚضا عن الخٖماػ 5تل ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ٚف الجماعغ  امقٖمغ من ط
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ٙا٩ فلماٗا ؟  ٗا كاڗ غيڇ 

اأســـــــباب الTئيســـــــي4 ال ـــــــ تجعـــــــل ســـــــاكن4 الPشـــــــيڇ3 غيـــــــڇ 

ـــــــــي ثS4اضـــــــــي� هي:امحســـــــــ�بي4 �الVب�نيـــــــــ4 بنســـــــــب4 %  Tخ ، التـــــــــ

، ثــــ� امعاملــــ4 غيــــڇ الجيــــ3P مــــن 29بنســــب4 %معالجــــ4 الطلبــــا5 

  ب24طTف امستخPمي�  بنسب4 %

 

 

 

ٚسږ البياني  ٚضاتتال سباب عٖم ال  : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ 

 

ٚ اماضيغ 3خاڋ   ٜ الثقافيغ ( هل استعملـ  البنياػ التحتيغ التاليغ؟، شه ٚاك ٚ  ,النقل العمڤمي ,اماعظ ,الحٖائڄ العمڤميغ ,ام   )قاػالط

 : البنيا5 التحتي4 التالي4 أغلبي4 ساكن4 الPشيڇ3 تستعمل

 �99الطT} بنسب4 % 66 %  الحPائ~ العم�مي4 بنسب4 ,تثقافي4 بنسب4 %ثامTاكV ال 
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 الحٖائڄ العمڤميغ 

 

 

ٚسززززززززززږ البيززززززززززاني  : تڤٛيززززززززززع السززززززززززاكنغ امسززززززززززتجڤبغ حسززززززززززظ اسززززززززززتعماڋ 8تال

 الحٖائڄ العمڤميغ

 

مــــــن  38ا5 التحتيــــــ4 الســــــابق4 ،%بنســــــب4 اقــــــل اSتفاعــــــا مــــــن البنيــــــ

  .الساكن4 جستعمل�� اماع2 �النقل العم�مي

 

ٜ الثقافيغ  ٚاك  ام

 

ٚسززږ البيززاني  ٜ ثتال ٚاكزز : تڤٛيززع السززاكنغ امسززتجڤبغ حسززظ اسززتعماڋ ام

 الثقافيغ
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 اماعظ 

 

 

ٚسږ البياني   : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ استعماڋ اماعظ9تال

 

 

 

 

 النقل العمڤمي 

 

 

ٚسږ البياني  : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ استعماڋ النقل ة2ال

 العمڤمي
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ٙا٩ علګ البنياػ التحتيغ التاليغ؟ نـ   عمڤما هل 

 ,النقل العم�مي ,اماع2 ,الحPائ~ العم�مي4 ,امTاكV الثقافي4 (

 ) الطTقا5

ٜ الثقافيغ  ٚاك  ام

  .قافي4من الساكن4 عبڇ�ا عن Sضاه� عن مست�� امTاكV الث 2ث%

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن ت2ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ٜ الثقافيغ ٚاك  ام

 

 

 الحٖائڄ العمڤميغ 

من الساكن4 أعTب: عن Sضاها عن مست�� الحPائ~  %ة5ما يف�} 

 العم�مي4

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن 22ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

 الحٖائڄ العمڤميغ
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 عظاما  

 تتأغلبي4 ام�اطني� Sاضي4 عن مست�� اماعO� 2ل� بنسب4 %

 

ٚسږ البياني  ٙجغ 23ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ٚضا ٚب ال  عن ماعظ الق

 

 

 

 

  

 النقل العمڤمي 

 النقل العم�مي عن مست�� من الساكن4 عبڇ�ا عن Sضاه� 60 %

 ب

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ 24ٕال ٙجغ ال

 النقل العمڤمي
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ٚقاػ   الط

 

 الطTقا5ب عن مست�� من الساكن4 عبڇ�ا عن Sضاه� 78 %

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن 25ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ٚقاػ  الط

ٙاضزززززززيغ عزززززززن مسزززززززتڤڥ البنيزززززززاػ  عمڤمزززززززا فزززززززاڗ سزززززززاكنغ الٖشزززززززيڇع 

 التحتيغ للجماعغ

 

 

 ٚ التاليغقل لي من فضلڊ مٖڥ اتفاقڊ مع العناص

ٛمغ معالجغ طلبكږ ٚاحل الا ٚفغ مختلڀ ام  تمكنـ بسهڤلغ من مع

  

 zفــ�� بســه�ل4 مختلــTشــيڇ3 جعPالبحــ@ أ� ســاكن4 ال Fنتــائ Tتظهــ

 بتثمTاحل معالج4 طلبااه� � Qل� بنسب4 %

 

ٚسږ البياني  ٚض  عن ت2ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ٚاحل معالجغ ط ٚفغ مختلڀ م  لباتهږسهڤلغ مع
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من الساكن4 جعTف�� الشخb الR¦ يج2 أ� يقص�Pا ليتكلz تث%

 بطلبه�ب

 

ٚسږ البياني  ٚضز  عزن 27ال ٙجزغ ال : تڤٛيزع السزاكنغ امسزتجڤبغ حسزظ ٕ

ٚفغ الشخ٨ ال٘ڬ سيتكلڀ بطلبهږ  مع

 

 

 

 

 

 ڣقاػ عمل امستخٖميڗ كانـ مناسبغ

ــــــــاها عـــــــــن أ�قـــــــــا5 عمـــــــــل 4ثبنســـــــــب4 % ـــــڇ5 ســـــــــاكن4 الجماعـــــــــ4 عـــــــــن Sضـ عبــــ

 .خPمي�امست

 

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن 28ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

 ڣقاػ عمل امستخٖميڗ
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ٚضيا ٛم للتكلڀ بكږ كاڗ م ٙ الا  ڣقـ اانتظا

 من الساكن4 اعTب� عن Sضاه� عن �ق: اانتظاS الاUم للتكلz به�بتث%

 

ٚسږ البياني  ٚض29ال ٙجغ ال ا عن : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ٛم للتكلڀ بطلبهږ  الڤقـ الا

 

 

 

 

 

ٛم معالجغ طلبكږ ٚف مسبقا( الڤقـ الا ڣ كنـ تع  خبڇڣڅ )

من الساكن4 اخبڇ�ا أ� كان�ا جعTف�� مسبقا ال�ق: الاUم معالج4  تت%

خباSه�ب 34طلبه� بخاف %  ل� يت� 

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن ة3ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ٚف ٛم معالجغ طلبهږامع  غ امسبقغ للڤقـ الا
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 كاڗ امڤظڀ لطيفا

94% zيق4 تعامل ام�ظTضاه� عن طS من الساكن4 عبڇ�ا عن 

 

  

ٚسږ البياني  ٚضا عن ت3ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

 سلڤڅ امڤظڀ

 

 

 

 

 

ٚيحغ ٚػ فيها معالجغ طلبكږ كانـ م ٚڣف ال انتظ  الظ

4 الPشيڇ3 عن Sضاه� عن ظ�Tف انتظاSه� عبڇ5 ساكن ت8بنسب4 %

 معالج4 طلبه�

  ب 

 

ٚسززږ البيززاني  ٚضززا عززن 32ال ٙجززغ ال : تڤٛيززع السززاكنغ امسززتجڤبغ حسززظ ٕ

ٙ معالجغ طلبهږ ٚڣف انتظا  .ظ



م   عا ا م م ي ا ار ي ا ي ا ي : ت ا فصل ا   ا

127 

 

 

ٜ الخٖمغ ڣ بيتڊ مسافغ معقڤلغ ٚك  امسافغ بيڗ م

 من الساكنS 4اض�� عل¥ امساف4 بي� مTكV الخPم4 � البي:ب %تت

 

 

ٚسږ ا ٚضا عن ا 33لبياني ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

 مسافغ الفاصلغ بيڗ الجماعغ ڣمحل سكناهږ

 

 

 

 

ٚعغ  تمـ معالجغ طلبكږ بس

 من الساكنS 4اض�� عن ام3P ال  تم: فيها معالج4 طلبه� %تث

 

 

ٚسږ البياني  ٚضا مٖع 34ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

 معالجغ طلبهږ
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ي معالجغ طلبكږ خطا  ا ڣلږ تكن هناڅ   كاڗ امڤظڀ كف

3 ام�ظz من الساكن4 86%  عبڇ�ا عن Sضاه� عن كفا

 

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن 35ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ع امڤظڀ  كفا

 

 

عطا اأسبقيغ لبع٬  خا٥ كاڗ بصفغ عإلغ ةعٖم  ااهتمام باأ

خا٥  اأ

4 امستج�ب4 عبڇ�ا عن Sضاه� عن مست�� التعامل مع من الساكن %ةث

عطا اأ�ل�ي4 لشخ��O b اأخT (الحاضTين  .غيڇ Sاضي� ة3بخاف %) عPم 

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن ت3ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

ٚين خا٥ الحاض ي التعامل مع اأ  امساڣاع 
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 )ږ تطلظ مقاباامستخٖم ال٘ڬ تكلڀ بطلبكږ كاڗ متخلقا )ل

عن Sضاه� عن تعامل امستخPم  93عبڇاغلبي4 الساكن4 بنسب4 %

 امتخل~  عPم طل2 مقابل(ب

 

 

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن ث3ال ٙجغ ال : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ ٕ

 تعامل امستخٖم ال٘ڬ تكلڀ بطلبهږ

 

 

ٙع ٚڣ ي حالغ ڣجٕڤ ض ين ڣ كيڀ تضع شكايغ  ٚف   نـ تع

كن4 ه� من جعTف�� أين � كيz يضع�� شكاي4 عنP فقط من السا %39

3S�Tالض 

 

 

ٚسږ البياني  ٚفغ مكاڗ 38ال  : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ حسظ مع

ٙع ٚڣ  ڣ كيفيغ ڣضع شكايغ عنٖ الض
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 من الخٖمغ معقڤڋ ث

 من الساكنS 4اض�� عن ثمن الخPم4ب %ت8

 

 

ٚسږ البياني  ٚضا عن  : تڤٛيع الساكنغ امستجڤبغ39ال ٙجغ ال حسظ ٕ

 تكلفغ الخٖمغ

 

ٙاضزززڤڗ عزززن زززي جماعزززغ الٖشزززيڇع  مسزززتڤڥ الجماعزززغ  عمڤمزززا، امڤاطنزززڤڗ 

ي معالجغ الطلباػ ،ثمن الخٖمغببب( ٚعغ   )تعامل امڤظفيڗ،الس
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ع لج كن من خدم  ل ن   هم 

تTتيبهــــــا  ـــــــي جماعـــــــ4 الPشـــــــيڇ3 عـــــــ3P انتظـــــــاSا5 يمكـــــــن  للمـــــــ�اطني� 

 الشكل التالي:حس2 اأهمي4 عل¥ 

ٚطغ  نشزززززاأ�ا:  ٚيبزززززغ مزززززن امزززززڤاطنيڗ )شززززز ٜ اأمزززززن ق ٚاكززززز م

ٚب( ـــي امTتبـــ4 الثانيـــ4 القززز خلزززڄ فززز٥ٚ الشزززغل ،يليهـــا بعـــQ Pلـــ� 

ٙبززززززززززززغ البطالززززززززززززغ نشززززززززززززا مسززززززززززززاحاػ  ثــــــــــــ�، لشززززززززززززباب امٖينغةمحا

ٚافڄ عمڤميززززززززغ  ةم ٚا ــــي الTتبــــــــ4 الثالثــــــــ4 متب�عــــــــ4 خضزززززززز ــــ  5 جــــــــا

 بالحفاٱ علګ نظافغ امٖينغ

 

ٚسږ البياني  ٙاػ الساكنغ من الجماعغ:ة4ال  هږ انتظا

 3. امحافظ4 عل¥ نظاف4 امPين4

 5. ت�فيڇ فT_ الشغل لشباب امPين4 ة محاSب4 البطال4 

 6.خل~ مساحا5 خضTا للساكن4 � اهتمام بهاةمTاف~ عم�مي4.

ي  21.ت�فيڇ مTاكV اأمن قTب الساكن4 بشكل كا
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 خل~ فضا ا5 تTفيهي4 25.

 بامجا� نشا ماع2 للقTب 58 .

    تحسي� الخPما5 بامستشفيا5ةامست�صفا5 154.

تبــــي� النتــــائF امحصــــل عليهــــا �جــــ�O اخــــتاف بــــي� انتظــــاSا5 الTجــــا� � انتظــــاSا5 النســــا علــــ¥ مســــت�� 

 .اأ�ل�ي4

ٚجاڋ ٙاػ لٖڥ ال  اهږ اانتظا

ٙبززغ البطالززغ ــي امTتبــ4 اأ�ل¥،يليهــا بعــQ Pلــ� خلززڄ فزز٥ٚ الشززغل لشززباب امٖينغةمحا  5 ــي امTتبــ4  جــا

ٚافڄ عمڤميغ،ث�   الحفاٱ علګ نظافغ امٖينغالثاني4  ةم ٚا ـي الTتبـ4 الثالثـ4 متب�عـ4   نشا مساحاػ خض

ٚب( ٚطغ الق ٚيبغ من امڤاطنيڗ )ش ٜ اأمن ق ٚاك نشا م  ب

. 

ٚسږ البياني  ٚجاڋت4ال ٙاػ لٖڥ ال  : اهږ اانتظا

 3. امحافظ4 عل¥ نظاف4 امPين4

 5. ب امPين4 ة محاSب4 البطال4ت�فيڇ فT_ الشغل لشبا 

 6.خل~ مساحا5 خضTا للساكن4 � اهتمام بهاةمTاف~ عم�مي4.

ي  21.ت�فيڇ مTاكV اأمن قTب الساكن4 بشكل كا

 22.نشا أس�ا}  لفائ3P الباع4 امتج�لي�   .
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ٙاػ لٖڥ النسا  هږ اانتظا

ٚافڄ عمڤميززغ ةم ٚا ــي امTتبــ4 اأ�ل¥،يليهــ نشززا مسززاحاػ خضزز  5 ــي امTتبــ4 الثانيــ4جــا  خلززڄ ا بعــQ Pلــ� 

ٙبغ البطالغ نشزا اسزڤاځ للباعزغ متب�عـ4    ڣ الحفاٱ علزګ نظافزغ امٖينزغ ف٥ٚ الشغل لشباب امٖينغةمحا ب

 ي الTتب4 الثالث4ب امتجڤليڗ

.  

ا

ٚسږ البياني ا ٙاػ لٖڥ النسا42ل هږ اانتظا  : 

 3. امحافظ4 عل¥ نظاف4 امPين4

 5. ب امPين4 ة محاSب4 البطال4ت�فيڇ فT_ الشغل لشبا 

 6.خل~ مساحا5 خضTا للساكن4 � اهتمام بهاةمTاف~ عم�مي4.

ي  21.ت�فيڇ مTاكV اأمن قTب الساكن4 بشكل كا

 22.نشا أس�ا}  لفائ3P الباع4 امتج�لي� 
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صي  تب3   ت

 : �تحقي~ انتظاSااها ٬ص�S الساكنS � 4ضاها بعP تحليل نتائF البح@ اميPاني، يمكن �ضع مجم�ع4 من ااقًڇاحا5 بهPف تحسي� ت

 يق4 معالج4 شكTي ط  T3 النظOيا5 ام�اطني�اعا 

 باأمن Sيا5 �تحسي� الشع�S�Pال OP3 عOياVاخلي4 لP3 الSاU� التنسي~ مع 

 الشغل امتاح4 عل¥ مست�� الجماع4 أ� الجماعا5 امحيط4 بها _Tعام الشباب بف 

 ا ةبنيا5 تحTفيهي4نشا مساحا5 خضTتي4 ت  �Tأخ 

 4ينPل4 من اجل نظاف4 ام�Rامب Oالجه� zتكثي 

 نشا س�} للباع4 امتج�لي� مكاني4   SOاس4 
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لث :  لث صل  لل مج ع ن ع ب  ب   لج
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يـ4 الجماعـ4  S العمل �ثيق4 هام4 ضمن �ثائ~ التخطـيط ااسـًڇاتي ي لعمـل الجماعـ4، بمـا يتضـمن مـن FنامTحلـ4  إسـًڇاتيجي4اجعتبڇ بTام ��ج�Pلـ4 مشـاSيعها خـا

نجاUهـــا أ� امســـاهم4 فيهـــا بًـــڇاب الجماعـــ4 حســـ2 مـــا تـــنb عليـــ� امـــا3O التنم�يـــ4  اأعمـــا� حـــOPك�نهـــا ت لـــ¥ فباإضـــاف4ب 22ة�2 ثتة2اممتـــ3P بـــي�   STمـــن القـــان��  8ثامقـــ

عــPاO اميڈانيـ4 العامــ4 للجماعــ4 مــن خـا� البڇمجــ4 الVمنيــ4 اممتــ3P علــ¥ امتعلــ~ بالجماعــا5، فإنهــا تمثـل أيضــا ال�ثيقــ4 امTجعيــ 4تب3تتالتنظيمـ  4 ال ـ يــت� علــ¥ أساســها 

 3Oعلي� اما bالقان�� التنظيم  83تثا; سن�ا5 حس2 ما تن Zامتعل~ بالجماعا5ب 4تب3تتمن نف 

ط3T لجهــ�O التعـــا�� �التنســـي~ �الشـــ نـــ� كـــRل�، أ¦ بTنـــامF العمــل، يمثـــل ال�ثيقـــ4 امـــ OاSا5 كمــا  � ،�Tابيـــ4 أخـــTاك4 بــي� الجماعـــ4 �كافـــ4 الفـــاعلي� مــن جماعـــا5 تT

سسا5 عم�مي4، �هيئا5 غيڇ حك�ميO 4اخلي4 أ� أجنبي4، �جمعيا5 امجتمع امPني �ف~ ما تخ�ل� الق�اني� الجاS¦ بها العملب  عم�مي4، �م

 Tالتنم�يــ4 ال ــ ن �ــي ااختصاصــا5 � بTنــامF عمــل الجماعــ4، الــR¦ نبنيــ� اليــ�م، يحــOP اأعمــا  ASPيــ4، ســ�ا تلــ� ال ــ تنــOشــيڇ3 الجهاPهــا بًــڇاب جماعــ4 الUنجا  Pيــ

لاUمــــ4، �تكثيــــz جهــــ�O الشــــTاك4 الRاتيــــ4 للجماعــــ4 أ� امشــــًڇك4 أ� امنق�لــــQ� ،4لــــ� بالعمــــل امشــــًڇ� علــــ¥ تعبئــــ4 اإمكانيــــا5 اأساســــي4 انجاUهــــا، بتــــ�فيڇ امــــ�اOS اماليــــ4 ا

ليا5 التتب  ع �التقيي�ب�التعا��، �تفعيل 

شـــيڇ عليهـــا مـــن طـــTف عامـــل العمالـــ4 ليـــ4 امصـــاOق4 عليهـــا مـــن طـــTف امجلـــZ الجمـــاعي �الت ، فـــإ� انجـــاU �لـــ � كـــا� بTنـــامF عمـــل الجماعـــ4 �ثيقـــ4 يقتضـــ  اعتماOهـــا 

سسا5 �الفاعلي� بما يحق~ التقائي4 امبا3SO �ا جام الجه�O �تكاملهابامشاSيع امتضمن4 في� يقتض  مما يقتضي� من تعا�� �انخTا  كل ام  ن

I. ي تي إس وج  ل ع  ل  ؤي 
مج: .ت ن ل و   أسس ب

ي4 البڇنامF �بل�3S مشاSيع� عل¥ احًڇام اأسZ اآتي4: S OاPع  Sص: طيل4 مساTكيڇ عل¥ أ� الجماع4 حRيج2 الت 

 4كيSب4 التشاSامقا 

 AماOب4 اإSمقا 
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 الفاعلي� zالبنا امشًڇ� مع مختل 

 4بSب امقا¦Tالبيئي4 �امحافظ4 عل¥ امحيط البيئ الحض 

 4االتقائي4 القطاعي4 �االتقائي4 الًڇابي 

 تنمي4 العمال4ب FنامTجام مع امخطط الجه�¦ للتنمي4 �مع ب  اان

ع .2 ل ل  مج ع ن و ب  ب

�Pاكمت� الجماع4 من مكان4 لS ي4 ينطل~ مماOشيڇ3 الجهاP3 لجماع4 الPيPي4 الج Tال OاPع السكا� بفضل خPما5 القTب ال  حTص: عل¥ ت�فيڇها  � 

ي Tل� فإ� صياغ4 الRي �تثمين�، �ل هيل ااقتصاO، �الحفا  عل¥ ام��S; الثقا 4 ينطل~ من للم�اطني�، �من انجاUا5 عل¥ مست�� امTاف~ الجماعي4 �ت

�نها، �هي باأساW ما يلي:النتائF اايجابي4 للمTاحل السابق4 من ااستقTاS البشT¦ بامPين4 �من التPبي  ڇ الجماعي لش

 3 فضا العي^ بالجماع4بOاملح�  لج� Sباانتما للجماع4 بفضل التط�� GتياSضا �ااTالسكا� بال �Pالعام ل Sالشع� 

 بWTحي ام� ،Sامطا � اكتما� امشاSيع السكني4 امنطلق4، �ظه�S أحيا جPي3P لاستقTاS السكاني بالجماع4، خاص4 بشما

  4ا; الجماع4 سنPح  Rب4 التسييڇ الجماعي، منTفت� تجTع ¦Rما5 992تالًڇاك� اايجابي الPاف~ الجماعي4 �خTبفضل ت�فيڇ ام ،

 القTبب

 امنطق4 الصناعي4 تاسيا Oاب الجماع4، ب�ج�Tماس4ب، تميڈ ت Wمن بي� امناط~ الهام4 بجه4 س� Pال  تع 

 ثمي PصيTي4 لOشيڇ3 الجهاPامتا� جماع4 ال Pاف �التقاليTااع PصيS� ي �الفن ي ام��S; الثقا � جPا من الًڇا; الاماO¦ امتمثل 

ي مختلz امناسبا5ب  ااحتفالي4 امميڈ3 لسكا� الجماع4 

ي4 الجماع4 ثا; محOPا5 كبڇ� �هي: S Zصنا عل¥ أ� تعكTه، حTكQ ~جم4 �منطلق4 من كل ما سب ي4 من S 4أجل صياغ� 

ي ل¥ حاجا5 ام�اطني� من خPما5 القTب، امتسم4 بالفعالي4 �الج�3O �النجاع4ب ا�ا، التفاني   ااستجاب4 
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سسيي�، �الحT_ عل¥ نجاG مساعي التشا�S �التنسي~ �التعا�� امشًڇ�ب  ثانيا، التعا�� امثمT مع الشTكا �الفاعلي� ام

جام مع البڇامF ال�طني4 �مخططا5 الت�جيهي4 للتهيئ4 ثالثا، التكامل مع امحيط البيئ �ااقتصاO¦ �الًڇابي للجماع4، ب ما يحق~ االتقائي4 �اان

 العمTاني4، �بTامF التنمي4 الجه�ي4 �امحلي4ب

ي4 الجماع4 كما يلي: S 4ل� قمنا بصياغQ Wعل¥ أسا� 

ٚكائها، متطڤٙع ڣمتكاملغ مع محي  طهابالٖشيڇع الجهإيغ؛ جماعغ متضامنغ، خإمغ لسكانها، متعاڣنغ مع ش

3. : ي تي إس لوي   أ

ل¥ تحPيP اأ�ل�يا5 اإسًڇاتيجي4 ااتي4:   انطاقا من نتائF التشخيb الًڇابي التشاSكي، خلصنا 

 تحسي� امحيط البيئ لعي^ السكا�ب بت

 تق�ي4 مجاا5 التنمي4 ااجتماعي4 �الثقافي4 �الTياضي4ب ب2

 م�مي4بتعVيV البنيا5 اأساسي4 �تحسي� الخPما5 الجماعي4 الع ب3

نعا] التشغيلب ب4 � ¦Oتنمي4 العمل ااقتصا 

سس  للجماع4ب ب5  تحقي~ الحكام4 الجي3P، �تط�يT الطابع ام

ي بTنامF عمل الجماع4، هي بمتابع4 اإطاS ام�ض�عي الR¦ جست�ع2 مختلz امشاSيع ال  ت عًڈم الجماع4 � هRه الت�جها5 اإسًڇاتيجيQ 4ا5 اأ�ل�ي4 

ها الًڇابي، بتعا�� مع شTكائها �مختلz امتPخلي� القطاعيي�ب أما من الناحي4 امنهجي4 فإننا حTصنا عل¥ تصنيz امشاSيع �تب�يبها �تTتيبانجاUها Oاخل مجالها 

 �ف~ بTامF أSبع4 كبڇ�، �هي:

ٚب بت ٚافڄ الجماعيغ ڣخٖماػ الق ٜ البنياػ الڤظيفيغ ڣام ٜي  تع

ٚيغ ب2 ٚكيغ الحض  التهيئغ ڣتنظيږ امجاڋ ڣالح
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ٚياض  ڣااجتماعي امڤٙڣف  ب3 ي ڣال  الامإڬ ڣالتنشيٰ الثقا

ٕڣاػ العمل ڣاستخٖام التكنڤلڤجيغ الحٖيثغ ب4 ٚ امجاڋ، ڣتحٖين   الحكامغ الجيٖع، ڣتطڤي

ٙيع ال من خالها يتږ اا  صناف ڣكل صنڀ يتضمن مجمڤعغ من امشا لګ  ٚيعڢ  لګ مجااػ ڣكل مجاڋ تږ تف ٙبعغ تږ تقسيمها  لګ ستجاه٘ه البڇامٌ اأ بغ 

لڊ ڣفڄ الجٖاڣڋ ااتيغ: جږ مع التڤجهاػ اإسًڇاتيجيغ ٗاػ اأڣلڤيغب ٗڣ ٙكي، ڣتن  الحاجاػ اأساسيغ الناتجغ عن التشخي٨ الًڇابي التشا

ٚبالبڇنامٌ اأڣڋ :  ٚافڄ الجماعيغ ڣخٖماػ الق ٜ البنياػ الڤظيفيغ ڣام ٜي  تع

 الصنڀ امجاڋ

 ااجتماعي

 الًڇبي4 �التعلي�

 لخPما5 ااجتماعي4التضامن �ا

 الصح4

 ¦SاOي4 اإSاOاف~ ااTام 

¦Oااقتصا 

 ااس�ا} �امTاكV التجاSي4

ي بامPين4 Tالتنظي� الح 

 امنطق4 الصناعي4 تاسيا

 انعا] الشغل

ي �الTياٿ   الثقا

ي  الثقا

 الTياٿ 

ي �Sياٿ   ثقا

 الشبكا5 الحضTي4

 اإنا3S العم�مي4

 التطهيڇ السائل

 اما الصالح للشTب
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 امحيط البيئ للسكا�

WاTائ~ �ااغPالح 

 تPبيڇ  النفايا5

cTا5 الًڇفي� �الع  فضا

 امقابT  الجماعي4 امقابT  الجماعي4

 

ٚيغالبڇنامٌ الثاني:  ٚكيغ الحض  التهيئغ ڣتنظيږ امجاڋ ڣالح

 الصنڀ امجاڋ

 ا�التجPيP الحضT¦ �اهيئ4 امج التهيئ4 العمTاني4

 الطT} �اممTا5

Pجام امشه جام امشهP الجمالي4 �ان  الجمالي4 �ان

 الحTكي4 الحضTي4
 التش�يT  �العن�ن4

 السيڇ �الج�ا� �ال�ل�جي4

 السيڇ �الج�ا�، ال�ل�جي4 �حTك4 النقل

تPبيڇ امل� الجماعي �اممتلكا5 

 الجماعي4

 اممتلكا5 الجماعي4

 تPبيڇ امل� الجماعي
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ٚياض  ڣااجتماعيلبڇنامٌ الثالن: ا ي ڣال  امڤٙڣف الامإڬ ڣالتنشيٰ الثقا

 الصنڀ امجاڋ

ي �الTياٿ   التنشيط الثقا

 �الًڇب�¦ �البيئ

 التنشيط الTياٿ 

 التنشيط الًڇب�¦ 

ي  التنشيط الثقا

 التنشيط البيئ

¦Oالاما ;�S3 امحلي4 ام�TاكRال 

 امهTجانا5 الًڇاثي4

ٚابع:  البڇ  ٕڣاػ العمل ڣاستخٖام التكنڤلڤجيغ الحٖيثغنامٌ ال ٚ امجاڋ، ڣتحٖين   الحكامغ الجيٖع، ڣتطڤي

 الصنڀ امجاڋ

 ااعام ااعام �الت�اصل

 الت�اصل

 امجا� امالي امجا� امالي

 التك�ين �التاهيل ام�اOS البشTي4

AماOاا� zالت�ظي 

3SاOي@ ااPتح 
 التPقي~ �امTاقب4

3Oالج� 

 الTقمن4
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II. ل لع مج  ن يع ب  م

لــ¥ تســطيڇ   ــي هــRه امTحلــ4  ــي البڇنــامF اا�� امتعلــ~ بالبنيــا5 ال�ظيفيــ4 �خــPما5 القــTب، �  ت3تمشــ�Tعا؛ م هــا  ثة2لقــP خلصــنا   o�Tــي  44مشــ  o�Tمشــ

ـــي البڇنـــامF الثالـــ@ الـــR¦ جســـتهPف امـــ��S; الامـــاO¦ �التنشـــيط  4تالبڇنـــامF الثـــاني امتصـــل بالتهيئـــ4 العمTانيـــ4 �تنظـــي� امجـــا� �الحTكيـــ4 الحضـــTي4، �  o�Tمشـــ

ي �الTياٿ  �ااجتماعي، � ي البڇنامF الTابع الخا_ بالحكام4 الجي3P �تط�يT امجا� �تحPي@ ا�Oا5 العمل �استخPام التكن�ل�جي4 الحPيث4ب  8تالثقا  o�Tمش 

أ :  مج  ن فق ل ل ي  ي لو ني  ل ي  لقتع م  خ عي   ل

عي  .ت اج ج   ل

عي .تبت اج دم  ل من   ل

ٚڣٵ ٙقږ ي امڤقع ااختصا٥ امش ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط ٚڣٵ ام ٚكا امش  الش

ٜ التڤجيڢ  ت ٚك ٙعنشا م ل٘ڣڬ ااحتياجاػ  ڣااستشا

 الخاصغ

ػ السكنيغ ڣامجمڤعا 2ڣ تےي النٙڤ  شماڋ امطاٙ مشًڇڅ

 بشماڋ امطاٙ

ٙبغ الهشاشغ ڣ التهمي٤  ٚنامٌ محا ب

ٚيغب ٙع الڤطنيغ للتنميغ البش  للمبإ

ٙع الڤطنيغ ٙع التضامن, امبإ ا  ٛڣ

ٙ امسنيڗ  2 ٙ  مشًڇڅ نشا ڣتجهيڈ ٕا ڣامجمڤعاػ السكنيغ  2ڣ تےي النٙڤ  مڤكإڣ

 بشماڋ امطاٙ

 الشعب لإسكاڗ  

ٜ الخٖماػ ااجتماعيغ 3 ٚك ٙ الجٖيٖ ًڇڅمش م ٙ الجٖيٖ، ےي  ٕڣا ےي امڤكاڬ، ےي ٕڣا

 الجهإيغ، ےي امٝٚ

ٙع الڤطنيغ  ٚڬ للمبإ البڇنامٌ الحض

ٚيغ  للتنميغ البش

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ

ٜ تافڤكـ 4 ٚك ،  فإيسا مشًڇڅ تڤسيع م ٛناسن، ےي امٝٚ ےي تفڤكـ، ےي بن ا

ٚا٩  ےي ايـ اڣك

ٙع ٚڬ للمبإ الڤطنيغ  البڇنامٌ الحض

ٚيغ  للتنميغ البش

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ

ٙحالن  مشًڇڅ فضا متعٖٕ الڤسائٰ 5  ا

ےي الغياتن، ےي امڤكاڬ، ےي ايـ 

ٙحالن  كيڤاڗ ايـ اڣبيڢ، ےي ا

ٙشٖڬ،  بڤنعاياػ، ےي 

ٙع الڤطنيغ  ٚڬ للمبإ البڇنامٌ الحض

ٚيغ  للتنميغ البش
ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ

ي ڣضعيغ صعبغ ت ٜ  ااطفاڋ  ٜك ٛناٝ مشًڇڅ م ٚ الكبيڇ بن ا  سكاڗ جماعاػ اكإي
ٙبغ الهشاشغ ڣ التهمي٤  ٚنامٌ محا ب

ٚيغب ٙع الڤطنيغ للتنميغ البش  للمبإ

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ
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خا٥ ٗڣڬ احتياجاػ خاصغ ث ٜ ا ٜك ٚ الكبيڇ تاسيا مشًڇڅ م  سكاڗ جماعاػ اكإي
ٚنامٌ محا ٙبغ الهشاشغ ڣ التهمي٤ ب

ٚيغب ٙع الڤطنيغ للتنميغ البش  للمبإ

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ

ٙ اأمل  8 ٚ الكبيڇ امٝٚ مشًڇڅ تجهيڈ ٕا  سكاڗ جماعاػ اكإي
ٙبغ الهشاشغ ڣ التهمي٤  ٚنامٌ محا ب

ٚيغب ٙع الڤطنيغ للتنميغ البش  للمبإ

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ

ٚفقيڗ جماعييڗحٖ 9 ٚكغ    احيا شماڋ امطاٙ تاسيا مشًڇڅ اف م  HBPش

 

بيتب2 ل يم  ع  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط ٚڣٵ ام ٚكا امش  الش

عٖإيغ )طڢ حسيڗ( ةت ٚ  ےي تافڤكـ منقڤڋ  نشا ثانڤيغ  ٛناسن، ےي ام ٝ، ےي تفڤكـ، ےي بن ا

ٚا٩،   ےي ايـ اڣك

ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    ا  ٛڣ

هيليغ )ابن الهيثږ تت ےي الجهإيغ ےي تفڤكـ، ےي بن  ےي الجهإيغ منقڤڋ  نشا ثانڤيغ ت

ٚا٩،  ، ےي ايـ اڣك ٛناسن، ےي امٝٚ  ا

ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    ا  ٛڣ

هيليغ 2ت ٙ احٖاف ثانڤيغ ت ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    مطاٙاحيا شماڋ ا شماڋ امطاٙ منقڤڋ  تڤفيڇ العقا ا  ٛڣ

عٖإيغ 3ت ٙ احٖاف ثانڤيغ  ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    احيا شماڋ امطاٙ شماڋ امطاٙ منقڤڋ  تڤفيڇ العقا ا  ٛڣ

عٖإيغ 4ت ٙ احٖاف ثانڤيغ  ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    احيا شماڋ امطاٙ شماڋ امطاٙ منقڤڋ  تڤفيڇ العقا ا  ٛڣ

ٙ احٖاف م 5ت ٙسغ ابتٖائيغتڤفيڇ العقا ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    احيا شماڋ امطاٙ شماڋ امطاٙ منقڤڋ  ٖ ا  ٛڣ

ٙسغ ابتٖائيغ تت ٙ احٖاف مٖ ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    احيا شماڋ امطاٙ شماڋ امطاٙ منقڤڋ  تڤفيڇ العقا ا  ٛڣ

ٙسغ ابتٖائيغ ثت ٙ احٖاف مٖ ٙ    احيا شماڋ امطاٙ شماڋ امطاٙ منقڤڋ  تڤفيڇ العقا ا  ع الًڇبيغ الڤطنيغ ٛڣ

ٙسيڗ ٗڣڬ اإعاقغ 8ت ٙس  للمتمٖ  منقڤڋ  تڤفيڇ النقل امٖ

ٙسغ  ٙسغ النهضغ ة مٖ مٖ

عٖإيغ  ة2 غشـ ة

 عاڋ الفاس 

جميع ااحيا ال تڤجٖ فيها حااػ 

 ااعاقغ
يـ ملڤڋ    ٜكاڗ  ن  مجل٠ عمالغ 
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هيل امن 9ت ٜ التكڤين ڣالت ٚك ٜكاڗ ايـ ملڤڋ عمالغ ا شماڋ امطاٙ منقڤڋ  نشا م ٙع التشغيل   ن ا ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ + ٛڣ ا  ٛڣ

ٚياضيغ ة2 عاػ ال سساػ مشًڇڅ صيانغ امستٕڤ ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    جميع احيا الجماعغ جميع ام ا  ٛڣ

سساػ ت2 ٙ ام سڤا سساػ مشًڇڅ صيانغ  ٙع الًڇبيغ الڤطنيغ    جميع احيا الجماعغ جميع ام ا  ٛڣ

ڬ،  ثانڤيغ عاڋ الفاس  مشًڇڅ علڤمياػتجهيڈ قاعغ ام 22 ٙين، اكي اف٩ٚ، ڣالحٙڤ ےي تبا

ٚڣماعي، اكي ڣاكي، الفايٜ  اك

ٙع الڤطنيغ  ٚڬ للمبإ البڇنامٌ الحض

ٚيغ  للتنميغ البش

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ

ٙسغ خالٖ بن ڣليٖ مشًڇڅ تجهيڈ قاعغ امعلڤمياػ 23 ٙع الڤطنيغ البڇنامٌ  ےي الجهإيغ ےي امٝٚ مٖ ٚڬ للمبإ الحض

ٚيغ  للتنميغ البش

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ

ٙسغ ابن النفي٠ مشًڇڅ تجهيڈ قاعغ امعلڤمياػ 24  مٖ
ےي الغياتن، امڤكاڬ، ايـ اڣبيڢ ايـ 

ٙحالن  كيڤاڗ ےي ا

ٙع الڤطنيغ  ٚڬ للمبإ البڇنامٌ الحض

ٚيغ  للتنميغ البش
ٚيغ ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش   امبإ

ٙسغ الشهٖا مشًڇڅ تجهيڈ قاعغ امعلڤمياػ 25 ػ مٖ ٚكٙڤ ٙع الڤطنيغ  ےي السعإع، ےي تك ٚڬ للمبإ البڇنامٌ الحض

ٚيغ  للتنميغ البش

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ

ٙسغ  مشًڇڅ تجهيڈ قاعغ امعلڤمياػ ت2 ٙع الڤطنيغ  ےي الجهإيغ ےي امٝٚ غشـ ة2مٖ البڇنامٌ اافقي للمبإ

ٚيغلل  تنميغ البش

ٚيغ  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ البش  امبإ
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 لصح تب3

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

حيغ ث2 ٜ ال ٚاك ٙين مشًڇڅ صيانغ ام  تبا
ٙين، اكي اف٩ٚ،  ےي تبا

ٚڣماعي، اكي  ڣالحڤٙڬ، اك

ٚكڤٙػ،  ڣاكي، الفايٜ، تك

تكم اڣفا، السعإع

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٜ الهاڋ اأحمٚ 28 ٚك هيل م ٚكظ  منقڤڋ  ت ٚ ام مق

 الجماعي

 الهاڋ اأحمٚ   جميع احيا الٖشيڇع

ٚ اڣ ااسعافاػ   29 ٜ الهاڋ اأحم ٚك م

 ااڣليغ

ٚكغ تشييٖ سڤٝ   احيا شماڋ امطاٙ تكم افڤلكيڗ منقڤڋ   ش

 الشعب لإسكاڗ   احيا شماڋ امطاٙ الشعب لإسكاڗ منقڤڋ  ڣتجهيڈ مستڤصڀاحٖاف  ة3

ٜ الًڇڣي٬ الطب ت3 ٚك ٚكغ تشييٖ سڤٝ   احيا شماڋ امطاٙ تكم افڤلكيڗ منقڤڋ  م  ش
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ضي  2 ي ل في  لث ج   ل

في 2بت  لث

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٙين 32 ڬ تبا ٙ الحي ڣالحٙڤ ٙين مشًڇڅ نشا ٕا ڬ، اكي  تبا ٙين، ڣالحٙڤ ےي تبا

ٚضن  اف

ٙع  ٚڬ للمبإ البڇنامٌ الحض

ٚيغ  الڤطنيغ للتنميغ البش

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ  ٙ الفنڤڗ  33 البش ٚڬ للم جميع احيا الجماعغ مڤكاڬ مشًڇڅ نشا ٕا ٙع البڇنامٌ الحض بإ

ٚيغ  الڤطنيغ للتنميغ البش

ٙع  ٙع الثقافغ، امبإ ا ٛڣ

ٚيغ ٚ جماعغ  ٗاتي تهيئغ ڣتجهيڈ قاعغ الجماعغ 34 الڤطنيغ  للتنميغ البش مق

 الٖشيڇع

ٙع الڤطنيغ للتنميغ    جميع احيا الجماعغ امبإ

ٚيغ ٍٚ جماعي 35 البش ٙين مشًڇڅ احٖاف مس ٚ الكبيڇ  تبا ٚيغ العامغ للج   اكإي معاػ امٖي

ٙع الثقافغ ا ٚڣ٩ ت3 امحليغ ٛڣ ٙحالن  مشًڇڅ احٖاف ڣتجهيڈ قاعغ الع  ا
ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ ڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚڣ٩ ث3 ٙڬ  مشًڇڅ بنا ڣتجهيڈ قاعغ الع  اإمام البخا
ٚڣماعي، الفايٜ،  ےي اك

ػ، السعا ٚكٙڤ ٕع، تكم تك

 افا، اكي ڣاكي

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚفغ 38 ٜانغ امع ٙسغ مشًڇڅ تجهيڈ خ ڬ، اكي  اإٕا ٙين، ڣالحٙڤ ےي تبا

ٚضن  اف

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    امبإ

ٚيغ  ٙحالن  مشًڇڅ احٖاػ مكتبغ الهڤا الطلڄ 39 البش  ا
ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

يـ الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ا

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٙحالن  مشًڇڅ تڤسيع امعهٖ امڤسيقي ة4 ٚ الكبيڇ  ا ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    اكإي امبإ

ٚيغ  ٜ الضيافغ ت4 البش ٚك ٚ الكبيڇ  مڤكإٙ ٗاتي م  الشعب لإسكاڗ   اكإي

ٚعاقامغ ا مشًڇڅ احٖاف قاعغ متعٖع اإستعمااػ 42 ٚكغ باسطيڀ   احيا شماڋ امطاٙ اس  ش

ٙ الحي 43 ٚڣٵ مسكن مشًڇڅ بنا ٕا ٚاڗ   احيا شماڋ امطاٙ مش ٚكغ العم  ش
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نشا متحڀ الٌڇاػ الامإڬ ڣامإڬ  44

 السڤس 

ٚ الكبيڇ  امڤكاڬ مشًڇڅ ٙع   اكإي ٙع الثقافغ ,امبإ ا  ٛڣ

ي 45 ٜ سڤسيڤ  ثقا ٚك ٙع الثقافغ   يع احيا الجماعغجم ساحغ الحفاػ مشًڇڅ تجهيڈ م ا  ٛڣ

ٜ ااستقباڋ ت4 ٚك ٙ الجٖيٖ مشًڇڅ حٖاف م ٚ الكبيڇ  ٕڣا ٚيغ العامغ للجماعاػ    اكإي ، امٖي

ٙع الشبيبغ  ا امحليغ,ٛڣ

ٚياضغ  ڣال

ضي 2ب2 ي  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٚع القٖم( ث4 ٚب )ك  الشعب لإسكاڗ   احيا شماڋ امطاٙ شماڋ امطاٙ ٗاتي نشا ملعظ للق

ٙياضيغ  48 ٚب  مشًڇڅ انشا ماعظ  شماڋ امطاٙ، ق

 امقبڇع

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    احيا شماڋ امطاٙ امبإ

ٚيغ   البش

ڣمٖني 49 ٜٙاڗ مشًڇڅ تمام تجهيڈاػ ملعظ عبٖ ه  ن ٚاڗ   ٵ ڣطناشعا بئڇ  ٚكغ العم  ش

ڬ ة5 ڬ مشًڇڅ تڤسيع ڣتاهيل ملعظ ڣالحٙڤ      اشعاٵ ڣطن ڣالحٙڤ

ٚياضاػ ت5 ٛناسن مشًڇڅ تهيئغ الفضا امتعٖٕ ال ٚ الكبيڇ  بن  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    اكإي امبإ

ٚيغ   البش

ٙياضيغ 52 ػ مشًڇڅ نشا ماعظ  ٚكٙڤ  تك

ٚڣماعي، الفايٜ،  ےي اك

ػ، السعا ٚكٙڤ ٕع، تكم تك

 افا، اكي ڣاكي

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

بن النفي٠ 53 ٙسغ  لغياتن منقڤڋ  تهيئغ ملعظ مٖ  ٙحالن 
ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚ الكبيڇ اكإ تاسيا مشًڇڅ تهيئغ مسبح للنسا 54 ٚيغ العامغ للجماعاػ      ي امٖي

ٚياضغ   اشعاٵ ڣطن سيٖڬ فاٝٙ مشًڇڅ احٖاف مسبح 55 امحليغ ٙع الشبيبغ ڣال ا   -ٛڣ

ٚيغ العامغ للجماعاػ  امٖي

 -امحليغ
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ٙحالن  مشًڇڅ تسقيڀ مسبح لا حسنا ت5 ٚ الكبيڇ  ا ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    اكإي امبإ

ٚيغ   البش
 ث5

عظ الثانڤيغ اإعٖإيغ تهيئغ ما 

ٙييڗ  البڤشڤا

ػ منقڤڋ  ٚكٙڤ  تك
ٚڣماعي، الفايٜ،  ےي اك

ػ، السعإع، تكم  ٚكٙڤ تك

 افا، اكي ڣاكي

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٙحالن  منقڤڋ  تهيئغ ماعظ القاض  عيا٩ 58 ٙشٖڬ، الغياتن،  ا ٙحالن،  ےي ا

 بڤنعاياػ

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    امبإ

ٚي  غ البش

ٚع الحٖيٖيغ  59 ٙحالن  مشًڇڅ احٖاف ملعظ  الك  ا

ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚب ةت ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    احيا شماڋ امطاٙ تاسيا مشًڇڅ تعشيظ ماعظ الق امبإ

ٚيغ  ٚبتعشيظ ماع تت البش ٙحالن  مشًڇڅ ظ الق  ا
ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚياضغ 2ت ػ مشًڇڅ احٖاف ڣتجهيڈ قاعغ ال ٚكٙڤ  تك
ٚڣماعي، الفايٜ،  ےي اك

ػ، السعإع، تكم  ٚكٙڤ تك

 افا، اكي ڣاكي

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

هيل ملعظ احمٖ فانا 3ت    اشعاٵ ڣطن امڤكاڬ مشًڇڅ ت
ٚياضغ ٙع الشبيبغ ڣال ا -ٛڣ

ٚيغ العامغ للجمعاػ  امٖي

ٚع  -امحليغ الجامعغ املكيغ لك

القٖم
ٚياضغ 4ت ٚ الكبيڇ  شماڋ امطاٙ مشًڇڅ احٖاف ڣتجهيڈ قاعغ ال ٚياضغ   اكإي ٙع الشبيبغ ڣال ا  ٛڣ

ٙياض  5ت ٚڣٵ مسكن څمشًڇ  تهيئغ ملعظ  ٚاڗ   احيا شماڋ امطاٙ مش ٚكغ العم  ش

ٙياض  تت ٚكغ إ صالح   احيا شماڋ امطاٙ امٖينغ الجٖيٖع مشًڇڅ تهيئغ ملعظ   ش
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 ثت
تخصي٨ فضا خا٥ بحلبغ تعليږ 

ٚيكب ٙياضغ ال ٚڣسيغ،   الف
ٚ الكبيڇ  شماڋ امطاٙ مشًڇڅ    اكإي

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٕٚيغ قاعغ 8ت ٚياضاػ الف ٙحالن مشًڇڅ ال  ا
ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

 مشًڇڅ تهيئغ ملعظ ابن النفي٠ 9ت
ٙسغ ابن   مٖ

 النفي٠

ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ امب إ

ٚيغ   البش

 
ي  3 ا ج   ل

ي3بت ا فق   ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٵ الجماعي ةث    الجماعغ تاسيا ٗاتي تهيئغ امستٕڤ
ٜڗ جماعي تث ٵ ٗاتي احٖاف مخ      الجماعغ امستٕڤ

ٙيغ  2ث ٚكغ تشييٖ سڤٝ   احيا شماڋ امطاٙ تكم افڤلكيڗ ٗاتي 4تجهيڈ املحقغ اإٕا  ش
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ي ل  4 ي ل حيط   ل

اغ 4بت ئق   لحد

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 ےي النهضغ ٗاتي حٖاف حٖيقغ بيئيغ 3ث

ٚڣماعي، الفايٜ،  ےي اك

ػ، السعإع، تكم  ٚكٙڤ تك

 افا، اكي ڣاكي

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚب ڣفضا اللعظ  4ث ٚڣماعي ٗاتي حٖاف حٖيقغ الق  ك
ٚڣماعي، الفايٜ،  ےي اك

ػ، السعإع، تكم  ٚكٙڤ تك

 افا، اكي ڣاكي

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚ الكبيڇ  شماڋ امطاٙ مشًڇڅ جماعي حٖاف منًڈه 5ث  مجل٠ جهغ سٝڤ ماسغ   اكإي

ٙع السكن   احيا شماڋ امطاٙ تاسيا ٗاتي تهيئغ حٖيقغ تث ا  ٛڣ

ٚٝ ثث ٚٝ ٗاتي حٖيقغ ام  ام
، ايـ  ےي الجهإيغ، امٝٚ

ٚا٩، ےي تفڤكـ  اڣك

  
ٚيغ  ٚاڗ   امٖي ٚكغ العم ش

 العامغ للجماعاػ امحليغ

ٚب باألعابتجهيڈ حٖائڄ ا 8ث  ٗاتي لق
ٚب  الجهإيغ، ق

 اقامغ السام
ٙ الجٖيٖ     ےي الجهإيغ، ٕڣا

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚب  9ث ٜئغ  ٗاتي تجهيڈ حٖيقغ الق ، تج امٝٚ

 ااطلسيغ

، ےي الجهإيغ ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    ےي امٝٚ امبإ

ٚيغ  ٚب  ة8 البش ٙش ٗاتي تجهيڈ حٖائڄ الق ٙشٖڬ، ےي السعإع ٖڬالشهٖا  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    ےي  امبإ

ٚيغ   البش
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 ت8
مام  ٚ الخيام ) ٙٵ عم تهيئغ حٖيقغ شا

 الباشڤيغ(

ٙحالن ٗاتي  ےي 
ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚب ڣفضا ال 82  ےي الغياتن  ٗاتي لعظ احٖاف حٖيقغ الق
ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚب ڣفضا اللعظ  83 ٙسغ  ٗاتي حٖاف حٖيقغ الق ٚب مٖ ق

 الشهٖا

ػ ٚكٙڤ ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    ےي السعإع، ےي تك امبإ

ٚيغ  ٚ البلٖڬ ضمن تهيئغحٖيق 84 البش غ القص

ٚب ڣفتحها للسكاڗ  حٖائڄ الق

ٚ البلٖڬ  ٗاتي القص

 تاسيا

     جميع احيا الجماعغ

فيه 4ب2 ل ء   ف

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٙع السكن   ماعغجميع احيا الج ساحغ ااماڗ ٗاتي تهيئغ ساحغ اأمل 85 ا  ٛڣ

 ت8
مڤكاڬ ڣتهيئتڢ  ٚڣٵ فتح مصلګ  مش

 كساحغ عمڤميغ متعٖٕع اإستعماڋ

 امڤكاڬ مشًڇڅ
ٙ الجٖيٖ،  ےي امڤكاڬ، ےي ٕڣا

، ايـ  ےي الجهإيغ، ےي امٝٚ

 كيڤاڗ، ايـ اڣبيڢ

  
ٚيغ العامغ للجماعاػ     امٖي

 امحليغ

ٙين ٗاتي ساحغ الًڇفيڢ ث8 ڬ، ا تبا ٙين، ڣالحٙڤ كي ےي تبا

ٚضن  اف

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    امبإ

ٚيغ  ٙ  88 البش ٚفيه النڤ ٙ  ٗاتي فضا ت ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    احيا شماڋ امطاٙ ےي النڤ امبإ

ٚيغ  ٙٵ الجي٤ املكي ٗاتي تهيئغ الفضا البنڊ الشعب 89 البش ٙشٖڬ شا ٙحالن،  ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    ےي ا امبإ

ٚيغ  ٚفي ة9 البش ٚاڗ   احيا شماڋ امطاٙ مسكن ٗاتي ه لأطفاڋفضا ت ٚكغ العم  ش

ٚياضيغ ت9 اػ باااػ ال ٙ الجٖيٖ  السام ٗاتي تجهيڈ الفضا ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    ےي الجهإيغ، ٕڣا امبإ

ٚيغ   البش
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 ٗاتي تجهيڈ ڣ تهيئغ فضا عثماڗ بن عفاڗ 92
ٙٵ عثماڗ بن  شا

 عفاڗ

، ايـ  ےي الجهإيغ، امٝٚ

ٚا  ٩، ےي تفڤكـاڣك
  

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ي  4ب3 لن  تدبي 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

     الجماعغ الٖشيڇع ٗاتي تقڤيغ اسطڤڋ النظافغ ڣتحٖيثڢ 93

ٚا 94 ٚڣٵ البيڤػ الخض ٙع الڤطنيغ للتنميغ      الٖشيڇع مشًڇڅ مش امبإ

ٚيغ، ڣجمعيغ  ٚٛ  AGIR 95البش ٚيڄ الف ٚڣٵ جمع النفاياػ عن ط مش

 ي امصٖٙ

     الجماعغ الٖشيڇع ٗاتي
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ي 5 لح  ل 

مي1.5 لع  إن 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٙٵ ت9 ٙع الشڤا نا ٙئيسيغ 8 ٗاتي تجٖيٖ  ٙٵ  ٚيغ العامغ للجماعاػ      الجماعغ شڤا امٖي

ٙع العمڤميغ ث9 امحليغ      الجماعغ جميع ااحيا ٗاتي تاهيل اإنا

ٚځ  98 ي جميع الط ٙع العمڤميغ  تعميږ اإنا

 امستحٖثغ

ٙٵ حسن الثاني  جميع ااحيا ٗاتي ےي فإيسا، شا

 ٚا٩الجهإيغ، ايـ اڣك

    

ٙع العمڤميغ  99 ع اإنا ٚشيٖ فاتٙڤ ٚڣٵ ت مش

ي ٚشيٖ اإستهاڅ الطا  ڣت

     الجماعغ جميع ااحيا ٗاتي

ٙع  ةةت ٙاسغ تشخي٨ ڣضعيغ اإنا القيام بٖ

 العمڤميغ

     الجماعغ جميع ااحيا ٗاتي

ٚفڄ تةت ٚب ڣ ام ٙع ماعظ الق ٙ الجٖيٖ مشًڇڅ انا ٙ ال امٝٚ ٕڣا جٖيٖ ےي الجهإيغ، ٕڣا

ٝٚ  ,ام

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ    امبإ

ٚيغ  ٙع اماعظ 2ةت البش ٙحالن الغياتن مشًڇڅ نا  ا
ٙشٖڬ،  ٙحالن، امڤكاڬ،  ےي ا

الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

 كيڤاڗ، بڤنعاياػ

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

 3ةت
ٙيغ  ٚافڄ الجماعيغ، اإا تجهيڈ جميع ام

ٚياضيغ ڣالثقافيغ ب ٙع العمڤميغبڣال  اانا

     الجماعغ جميع ااحيا مشًڇڅ

ي  4ةت ٙع العمڤميغ  ٕماه اإنا ٚڣٵ  مش

ٚڬ ليا  جماليغ امشهٖ الحض

ٚئيسيغ ٗاتي ٙٵ ال      الجماعغ الشڤا

ٚبائيغ للجهٖ  5ةت ٛالغ ااساڅ الكه ا

 امنخف٬ ڣامتڤسٰ

ٚبا ڣاما   الجماعغ جميع ااحيا مشًڇڅ  امكتظ الڤطن للكه

ٚتفع تةت ٚبائيغ للجهٖ ام ٛالغ ااساڅ الكه ٚبا ڣاما   الجماعغ الجي٤ املكي  مشًڇڅ ا  امكتظ الڤطن للكه
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 ثةت
ٚبائيغ من  ٛالغ ااعمٖع ااسمنتيغ الكه ا

 جميع احيا امٖينغ

ٚبا ڣاما   الجماعغ الٖشيڇع مشًڇڅ  امكتظ الڤطن للكه

ئل2.5 ل ي   ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ختصا٥اا  ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 8ةت
ٙاسغ تشخيصيغ لڤضعيغ قنڤاػ  ٕ

ٚف الصحي   الص

 RAMSA   الجماعغ الٖشيڇع مشًڇڅ

 9ةت
ٚڣٵ تجٖيٖ قنڤاػ  استكماڋ مش

ٚف الصحي امتهالكغ  الص

 RAMSA   الجماعغ الٖشيڇع مشًڇڅ

ٚڣٵ التطهيڇ الص ةتت ٙ مش ٙ  2ےي النٙڤ  مشًڇڅ IIحي لحي النڤ  RAMSA   تاسيا, ےي النڤ

 تتت
 ٙ خطا ٚڣٵ  خنٖځ حمايغ امٖينغ من  مش

 الفيضاناػ 

ٚيڄ  مشًڇڅ  الخڤا٥   الجماعغ تاسيا ة3ط
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لح ل3.5 لص ء   ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكاا  لش

 2تت

ٚڣٵ اإستغنا عن الحنفياػ عن  مش

ٚبٰ باما الصالح  ٚيڄ ٕعږ تعميږ ال ط

ٚب لز   سكن %ةةتللش

 احيا ث ٗاتي

ڬ،  ٙحالن، ڣالحٙڤ ےي الغياتن، ا

ٙين، ايـ اڣبيڢ، ےي  امڤكاڬ، تبا

 ٙ  النڤ

    

 3تت
ٚب  تجٖيٖ قنڤاػ اما الصالح للش

 امتهالكغ
 RAMSA   الجماعغ الٖشيڇع مشًڇڅ

ي ت ص اق ج   ل

سيا1.6    عي ت لصن ن   ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

   اشعاٵ جهڤڬ، ڣاشعاٵ ڣطن تاسيا مشًڇڅ تهيئغ امنطقغ الصناعيغ 4تت

ٚيغ العامغ للجماعاػ    امٖي

مجل٠ جهغ سٝڤ  -امحليغ

 غماس
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ي 2.6  ج ل ك  ل  اس 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٜڬ  5تت ٚك  الغياتن ٗاتي بنا سڤځ م
ےي الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

ٙحالن،  كيڤانن ا
  

ٚيغ العامغ للجماعاػ    امٖي

 امحليغ

هيل سڤځ ا تتت ڬ ٗاتي لسامت  ڣالحٙڤ
ڬ، اكي  ٙين، ڣالحٙڤ ےي تبا

ٚضن، النهضغ، الفايٜ،   اف

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٚ الخيام ثتت هيل سڤځ عم ٙحالن ٗاتي ت  ا
ٙشٖڬ، الغياتن،  ٙحالن،  ےي ا

ٜڣػ  ايـ اڣبيڢ، امڤكاڬ، ےي تغ

ٜكاڗ  من ان

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

 ےي السعإع ٗاتي ځ جماعيحٖاف سڤ  8تت
ػ،  ٚكٙڤ ےي السعإع، ےي تك

ٚڣماعي   تكم اڣفا، اك

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

 ےي تفڤكـ ٗاتي حٖاف سڤځ جماعي 9تت
، ايـ  ےي تفڤكـ، امٝٚ

ٛناسن،  ٚا٩، بن ا  اڣك

  
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

   احيا شماڋ امطاٙ اٙشماڋ امط ٗاتي حٖاف سڤځ جماعي ة2ت
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش
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دين  تب3 ل في ب لح يم  ن  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ي البڇكغ ت2ت ےي حٚ    الجماعغ تاسيا مشًڇڅ بنا

ٚيغ العامغ للجماعاػ    امٖي

ٚاڗ -امحليغ ٚكغ العم ش

 ڣامستفيٖين

ٜياڗ 22ت ي لڤي ٚاه الحي الحٚ ٚٝ منقڤڋ  خ ٜياڗ   الجماعغ ام  اممستفيٖين,لڤي

ٙحالن الغياتن ٗاتي فضا بائعي الخبڈ 23ت  ا
ےي الغياتن، ايـ اڣبيڢ، ايـ 

ٙحالن،  كيڤانن ا
  

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش
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غل تب4 ل  نع 

ٚ  ٙقږ  ڣٵامش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٚ الكبيڇ  ساحغ الفاػ منقڤڋ  احٖاف تجهيڈ ڣكالغ التشغيل 24ت    اكإي
ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ي 25ت ٜ الحٚ ٚك ػ مشًڇڅ تجهيڈ ام ٚكٙڤ  تك
ػ،  ٚكٙڤ ےي السعإع، ےي تك

ٚڣماعي تكم اڣفا  ، اك
  

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٙاجاػ  ت2ت ٙع للٖخل 'اقتنا ٕ ٙ  مشًڇڅ انشطغ مٖ  2-تےي النڤ
ڣامجمڤعاػ  2ڣ تےي النٙڤ 

 السكنيغ بشماڋ امطاٙ
  

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

ٙاجاػ  ث2ت ٙع للٖخل 'اقتنا ٕ ػ مشًڇڅ انشطغ مٖ ٚكٙڤ  تك
ػ، السع ٚكٙڤ إع، ےي تك

ٚڣماعي  اك
  

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ

ٚيغ   البش

 28ت

ليغ التتبع ملڀ التشغيل  حٖاف 

بامٖينغ بتنسيڄ مع الفاعليڗ )مشتل 

 التشغبل(

 ڣكالغ انعا١ الشغل   الجماعغ الجماعغ مشًڇڅ
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عي  ث لج ب   ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ لڤطن البڇنامٌ ا امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

     الجماعغ شماڋ امطاٙ ٗاتي نشا مقبڇع بشماڋ امطاٙ 29ت

 ة3ت
ڣفا ٚ امنتهيغ )تكم   -صيانغ امقاب

 ٙحالن(
     الجماعغ شماڋ امطاٙ مشًڇڅ

مڤكاڬ ڣتهيئتها ت3ت هيل مقبڇع       الجماعغ امڤكاڬ مشًڇڅ ت
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ي ل ني :  ل مج  ن كي ل تنظيم ل ي ل  ل

ني .ت لع ي   ل

ي .تبت لح جديد   ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 32ت
ٚڬ   ٚڣٵ التجٖيٖ الحض ٙاسغ مش ٕ ٛ انجا

مڤكاڬ  لحي 
ٚ الكبيڇ  امڤكاڬ مشًڇڅ    اكإي

مجل٠ جهغ سٝڤ ماسغ، 

ٙع السكنڣڣٛ   ا

 33ت
ٚڣٵ  ٙ مش ي اطا تهيئغ ےي امڤكاڬ 

ٙڬ   التجٖيٖ الحضا
ٚ الكبيڇ  ےي امڤكاڬ مشًڇڅ    اكإي

مجل٠ جهغ سٝڤ ماسغ، 

ٚيغ العامغ  ٙع ااسكاڗ   امٖي ا ٛڣ

 للجماعاػ امحليغ

 34ت
ٚانيغ لشماڋ الٖشيڇع شماڋ  التهيئغ العم

 امطاٙ: اعٖإ تصميږ قطاعي
ٚ  شماڋ امطاٙ مشًڇڅ      الكبيڇ  اكإي

 35ت

 تصميږ اعإع الهيكلغ لاےي

ٚائٖ عبٖ  ، ال ٚڣماعي امٝٚ ا الباقيغ، اك

 السام بببببب

، ببببب احيا الجماعغ مشًڇڅ ٚڣماعي، امٝٚ      ےي اك



ج عمل    ا ر ب : بل ا فصل ا   ا

161 

 

ل تب2  ل 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٙٵ محمٖ الخام٠ ت3ت  ٗاتي تهيئغ شا
ٙٵ محمٖ  شا

 الخام٠
ٚ الكبيڇ   سياسغ امٖينغ اكإي

ٚيغ العامغ  ٙع ااسكاڗ   امٖي ا ٛڣ
 للجماعاػ امحليغ

ٙٵ عثماڗ بن عفاڗ ث3ت  ٗاتي تهيئغ شا
ٙٵ عثماڗ بن  شا

 عفاڗ
ٚ الكبيڇ   سياسغ امٖينغ اكإي

ٚيغ العامغ  ٙع ااسكاڗ   امٖي ا ٛڣ
 حليغللجماعاػ ام

ٙ السڤس  38ت ٙٵ امختا  ٗاتي تهيئغ شا
 ٙ ٙٵ امختا شا

 السڤس 
ٚ الكبيڇ       اكإي

ٙٵ 39ت ٚصيڀ الشڤا  سياسغ امٖينغ جميع احيا الٖشيڇع احياةت ٗاتي ت
ٚيغ العامغ  ٙع ااسكاڗ   امٖي ا ٛڣ

 للجماعاػ امحليغ

ٙئيسيغ ة4ت ٚيڄ   ٗاتي احٖاف ط

ٙٵ  ٚابطغ بيڗ شا ال
محمٖ الخام٠ 

ٵ محمٖ ڣشاٙ 
 بڤعبيٖ

ٚ الكبيڇ     اكإي
ٚيغ العامغ  ٙع ااسكاڗ   امٖي ا ٛڣ

 للجماعاػ امحليغ

ٚځ ڣ التبليٰ ت4ت  سياسغ امٖينغ جميع احيا الٖشيڇع احيا9 ٗاتي تقڤيغ الط
ٚيغ العامغ  ٙع ااسكاڗ   امٖي ا ٛڣ

 للجماعاػ امحليغ

ٚځ ڣ التبليٰ 42ت  سياسغ امٖينغ عجميع احيا الٖشيڇ  ےي ت2 ٗاتي تقڤيغ الط
ٚيغ العامغ  ٙع ااسكاڗ   امٖي ا ٛڣ

 للجماعاػ امحليغ
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 ٗاتي DC 178-179 dvتهيئغ  43ت
يغ مع  ٚيڄ حٖٕڣ ط

 تكڤين
ٚ الكبيڇ   سياسغ امٖينغ اكإي

مجل٠ جهغ سٝڤ ماسغ، 
، جماعغ اكإيٚ ٙع السكن ا ، ٛڣ

ٚاڗ ٚكغ العم  ڣش

 44ت

ٚيڄ  ٙٵ dcت2احٖاف الط مًڇ  ة5، شا
ٚابطغ بيڗ شا ٙٵ محمٖ الخام٠ ڣےي ال

 الڤفاځ

ٚ الكبيڇ  الڤفاځ اسكا  ٗاتي    اكإي

مجل٠ جهغ سٝڤ ماسغ، 
، جماعغ اكإيٚ ٙع السكن ا ، ٛڣ

ٚاڗ ٚكغ العم  ڣش

ٙاػ 45ت  ٗاتي تهيئغ امٖا
ٙٵ محمٖ  ٙ  شا مٖا

 الخام٠
ٚ الكبيڇ     اكإي

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ
ٚيغ   البش

ٛقتڢ, ت4ت ٙ  ٗاتي تهيئغ ےي النٙڤ ڣتبليٰ    2ڣ تےي النٙڤ  ےي النڤ
ٙع  ٚڬ للمبإ البڇنامٌ الحض
ٚيغ  الڤطنيغ للتنميغ البش

ٙع الڤطنيغ  للتنميغ  امبإ
ٚيغ   البش

ي .2 لح كي   لح

ل 2بت لن كي  ح ا  لج ي   ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٚاب  ٗاتي ٖإ تصميږ التڤقڀ بًڇاب الجماعغع ث4ت جميع ت

 الجماعغ

ٚ الكبيڇ       اكإي

 48ت
ٙاسغ حڤڋ تنظيږ السيڇ  اعٖإ ٕ

 ڣالجڤاڗ بالجماعغ
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
ٚ الكبيڇ       اكإي

ٚاب الجماعغ 49ت ٛ الڤلڤجياػ بجميع ت ٚاب  ٗاتي نجا جميع ت

 الجماعغ

ٚ الكبيڇ       اكإي
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 ة5ت
سساػ التعليميغ تن  ٚب ام ٙ ق ٚڣ ظيږ ام

لحمايغ اأطفاڋ ڣالتامي٘ من حڤإف 

 السيڇ

 ٗاتي
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ

   جميع احيا الجماعغ
ٙع النقل، اللجنغ الڤطنيغ،  ا ٛڣ

 مفڤضيغ اامن الڤطن

 ت5ت
ي بامٖينغ   ٚ الطٚ اعٖإ منظڤمغ التشڤي

 ڣالعمل بها
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
ٚ الكبي  مفڤضيغ اامن الڤطن   ڇ اكإي

 52ت
ٚعغ ٕاخل   اعٖإ منظڤمغ تنظيږ الس

ٚڬ للمٖينغ  امجاڋ الحض
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
ٚ الكبيڇ       اكإي

 53ت
ي امڤكاڬ، امام   ٚاجليڗ  ٚ ال انشا مم

جٖ امڤكاڬ، ساحغ الشامٔ، ساحغ  م

 ااماڗ

 ٗاتي
ٙٵ محمٖ  شا

 الخام٠

ےي امڤكاڬ، ايـ كيڤاڗ، ايـ 

، الجهإيغاڣب  يڢ، امٝٚ

    

 54ت
عٖإ البنيغ التحتيغ الخاصغ بخطڤ٭  

 (BMHSالحافاػ عاليغ الخٖمغ 

 مشًڇڅ
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ

     جميع احيا الجماعغ

ن. 2ب2 لعن ي   ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 55ت
ٚيغ امختلفغ،  نم٘جغ اللڤحاػ التشڤي

ٙيغببب   الڤظيفيغ ڣاإشها
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت
 الجماعغ

ٚ الكبيڇ       اكإي

 ت5ت
تجٖيٖ منظڤمغ الًڇقيږ، ڣتسميغ 

ب ٛقغ ڣاأحيا ٙٵ ڣاأ  الشڤا
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت
 الجماعغ

     جميع احيا الجماعغ
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ك تدبي  .3 عيل لج ل  ي  عي  تن  لج

عي3بت لج ك  ل  تدبي 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 ث5ت

تحييڗ ڣتجٖيٖ امنظڤمغ القانڤنيغ 
قـ للملڊ  امحليغ لإحتاڋ ام

ي ٕفًڇ تحماػ ڣاحٖ  الجماعي، ڣجمعها 

 ٗاتي
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
     الجماعغ

 58ت

ٚ كافغ اأماڅ الجماعيغ امستغلغ  ٚي تح
ي الفضا  ٕماجها  بٖڣڗ سنٖ قانڤني، ڣ

 العمڤمي 

ٙٵ الجماعغ مشًڇڅ      جميع احيا الجماعغ كل شڤا

 59ت

قـ للملڊ  عٖإ تصميږ اإحتاڋ ام
العام مختلڀ ااستعمااػ، مٖعڤما 

 بقاعٖع معطياػ مفصلغ

 ٗاتي
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
     الجماعغ

 ةتت
ي  ٙيغ  ٚطغ اإٕا اػ الش ٚا ج تفعيل 

قـ  مجاڋ ااحتاڋ ام
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت
 الجماعغ

     جميع احيا الجماعغ
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 تتت

ٙاسغ تشخيصيغ لڤاقع تٖبيڇ املڊ  ٕ
ٙيڤهاػ  العمڤمي بالجماعغ، ڣسينا

 التٖبيڇ الجيٖ للملڊ العمڤمي 

 ٗاتي
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
     الجماعغ

ل 3ب2 ل  ي  عيتن  ج

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٚافڄ  2تت ٙاػ امستڤعبغ للم اقتنا العقا
 الجماعيغ

ٚاب  ٗاتي جميع ت
 الجماعغ

     الجماعغ

 3تت

ٙاػ  ي العقا ٚافڄ الجماعيغ  تڤطيڗ ام
ٜئاػ ڣامجمڤع اػ غيڇ امبنيغ  ٕاخل التج

ٙاساػ  ٚيڄ ٕ السكنيغ امستقبليغ عن ط
 مسبقغ

 مشًڇڅ
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
     الجماعغ

 4تت
تسڤيغ الڤضعيغ القانڤنيغ لجميع 

ٙيغ للجماعغ   اأماڅ العقا
     الجماعغ الجماعغ ٗاتي
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ي .4 لح د  ل ج  ن لي   لج

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ امٌ الڤطن البڇن امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 5تت

ي جميع  ٙ امفتڤحغ  اعتمإ اأسڤا
 ، ٚافڄ العمڤميغ الجٖيٖع : امٖاٝٙ ام

حيغ، الحٖائڄ، اماعظ ببب ػ ال  امنش

 مشًڇڅ
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
ٚ الكبيڇ       اكإي

 تتت

ػ امبنيغ علګ امشهٖ  فتح امنش
ٙها  سڤا عإع تهيئغ  ٚڬ، ڣ الحض

ٚڬ للمٖينغإم ي النسيٌ الحض  اجها 

 مشًڇڅ
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
ٚ الكبيڇ       اكإي

 ثتت

ي  ٚي٠ اللڤڗ امميڈ  للمٖينغ  تك
ي  ي  ٚ  الطٚ الڤاجهاػ ڣمعاييڇ التشڤي

ٜئاػ ڣامجمڤعاػ السكنيغ  التج
 الحٖيثغب

 ٗاتي
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
ٚ الكبيڇ       اكإي

 8تت
ي مشا ٙيع إماه صباغغ الڤاجهاػ 

ٙٵ ڣتحقيڄ جماليغ امٖينغب  تهيئغ الشڤا
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت
 الجماعغ

ٚ الكبيڇ       اكإي

 9تت

ٚيغ  ٚمٛڤ الحض الحفاٱ علګ ڣحٖع، ال
ٚافڄ، عاماػ التشڤيٚ،  ڣلڤحاػ ام

 ٚ سڤم التشڤي ٙع، ٙڣ لڤحاػ اإشا
 اأفقيب

 ٗاتي
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
ٚ الكبيڇ       اكإي

 ةثت
ٕماه مٖاخل ام ٚڣٵ  ي الهڤيغ مش ٖينغ 

ٚيغ للجماعغ  الحض
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت
 الجماعغ

ٚ الكبيڇ       اكإي
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 تثت
ٚڬ  ٙاساػ حڤڋ التجٖيٖ الحض ٕ ٛ نجا

 ي اأحيا القٖيمغ 
 ٗاتي

ااحيا القٖيمغ 
 بالجماعغ

ٚ الكبيڇ  ٙع ااسكاڗ   اكإي ا  ٛڣ

 2ثت
ٛڋ اآيلغ  ٙاسغ حڤڋ امنا ٕ ٛ نجا

 للسقڤ٭
 مشًڇڅ

 ااحيا القٖيمغ
 بالجماعغ

ٚ الكبيڇ  ٙع ااسكاڗ   اكإي ا  ٛڣ

 3ثت
ٚمٛڤ  ٚاٝ امميڈ لل اعتمإ نمٰ ااغ

ٚيغ للمنطقغب  الحض
 ٗاتي

ٚاب  جميع ت
 الجماعغ

ٚ الكبيڇ       اكإي

ٚ  4ثت فاځ، الشط ٚڣٵ  ٚٝ مشًڇڅ IIتمام مش ٚاڗ   جميع احيا الجماعغ ام ٚكغ العم ٙع ااسكاڗ، ش ا  ٛڣ

 5ثت
ٚڣٵ امنيغ )ا ٛ مش لٖٙڣ اايلغ نجا

 للسقڤ٭(
ٚاڗ   جميع احيا الجماعغ سيٖڬ فاٝٙ مشًڇڅ ٚكغ العم ٙع ااسكاڗ، ش ا  ٛڣ
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عي اج ضي  ي ل في  ق ل يط  ن ل لام  و  ل لث :  ل مج  ن  ل

ي .ت لام  ل 

ثي .تبت ل ن  ج  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ مٌ الڤطن البڇنا امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٚجاناػ الثقافيغ ڣالفنيغ تثت  مشًڇڅ تنظيږ امه
ساحاػ الع٩ٚ 

 بالجماعغ
     جهڤڬ ڣڣطن

ٚجاڗ بيلماڣڗ       تزتثت  مشًڇڅ مه
ساحاػ الع٩ٚ 

 بالجماعغ
     جهڤڬ ڣڣطن

ٚجاڗ تيڇڣيسا      2زتثت  مشًڇڅ مه
ساحاػ الع٩ٚ 

 بالجماعغ
     جهڤڬ ڣڣطن

مڤاڋ       3زتثت ٚجاڗ   مشًڇڅ مه
ساحاػ الع٩ٚ 

 بالجماعغ
     جهڤڬ ڣڣطن

ٛڣاڗ      4زتثت ٚجاڗ   مشًڇڅ مه
ساحاػ الع٩ٚ 

 بالجماعغ
     جهڤڬ ڣڣطن

 
ي تب2 ح ل ك   ل
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ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 ثثت

ي تسميغ الحفاٱ علګ  ٚع امحليغ  ال٘اك

ٚافڄ الجماعيغ ڣالساحاػ ڣامعالږ  ام

ي  ٛيغيغ  الجماعيغ ڣتعميږ الكتابغ اأما

ٚافڄ  ٚيغ ڣااسميغ للم اللڤحاػ التشڤي

 الجماعيغ

 ٗاتي
ٚاب  جميع ت

 الجماعغ
     جهڤڬ ڣڣطن

 
 

ي .2 ب ل ضي   ي ل في  لث يط  ن  ل

في 2بت  لث يط  ن  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
امتٖإ اإشعاٵ  امڤقع صا٥ااخت

ي ٚا  الجغ
ٚ البڇنامٌ الڤطن  ط  ام
ٚڣٵ  امش

ٚكا  الش

ي ڣالًڇبڤڬ  8ثت      جهڤڬ ڣڣطن ساحاػ الع٩ٚ بالجماعغ مشًڇڅ مڤاصلغ التنشيٰ الثقا

     جهڤڬ ڣڣطن ساحاػ الع٩ٚ بالجماعغ مشًڇڅ تيجاڗ القٚڗ     تز8ثت

     جهڤڬ ڣڣطن الع٩ٚ بالجماعغساحاػ  مشًڇڅ اأسبڤٵ البيئ    2ز8ثت

     جهڤڬ ڣڣطن ساحاػ الع٩ٚ بالجماعغ مشًڇڅ حفل التميڈ      3ز8ثت
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ي 2ب2 ب ل يط  ن  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

ٙاس       4ز8ثت ٚياضاػ مشًڇڅ ملتقى التڤجيڢ الٖ      جهڤڬ ڣڣطن قاعغ ال

ضي 2ب3 ي ل يط  ن  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 9ثت
ي  ڬ الصٖاقغ للن٤  تنظيږ ٕٙڣ

ٚع  ٚع القٖم امصغ  ك
 مشًڇڅ

ٚب  ماعظ الق
امعشڤشبغ 

 بالجماعغ

ٚ الكبيڇ       اكإي

 ة8ت
، السباځ تنظيږ النشا٭ ال ڤطن

ٚيڄ  علګ الط
ٙٵ الجماعغ مشًڇڅ      جهڤڬ ڣڣطن شڤا

 ت8ت
ي  ٙ ااهتمام بالنش   ٙاه معيا إ

ٚياضيغ ٚځ ال  منح امنح للف
ٚ الكبيڇ  الجماعغ ٗاتي      اكإي

 



ج عمل    ا ر ب : بل ا فصل ا   ا

171 

 

م ل بع :  ل مج  ن ، ل ي وي ل ، ت يث ل ل أ ت نولوجي س لع ي ل  ل

ليل .ت ل  ج 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
امتٖإ اإشعاٵ  امڤقع ااختصا٥

ي ٚا  الجغ
البڇنامٌ الڤطن 

 ٚ ط ٚڣٵ ام  امش
ٚكا  الش

 82ت
ي جميع امجااػ  ٚيب ڣتحيينڢ  متابعغ اإحصا الض

 بالجماعغ
ٚاب الجماعغ مشًڇڅ      الجماعغ جميع ت

 83ت
ٙ سنتږ 9تنميغ مٖاخليل الجماعغ للڤصڤڋ الګ مبلغ؛   مليا

ٚحلغ اانتٖابيغب  نهايغ ام

     الجماعغ الجماعغ ٗاتي

 84ت
ٙ الجبائي الجماعي، ڣتحيينڢ ليشتمل جميع  ٚا ٚاجعغ الق م

ٚسڤم الجماعيغ  نڤاٵ ال

     الجماعغ الجماعغ ٗاتي

 85ت
 ٚ اػ ڣااط ٙع بالكفا اعٖإ ڣتنفي٘ مخطٰ ٕعږ اإا

 التٖبيڇيغ ڣالتقنيغ 

     الجماعغ الجماعغ ٗاتي
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ي .2 ل  ل 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 ت8ت
ٚنامٌ التكڤين ڣالتاهيل  اعٖإ ڣتنفي٘ ب

ٚيغ ٕٙ البش  للمڤا
     الجماعغ الجماعغ مشًڇڅ

 ث8ت

ي  ٚ ڣتفعيلها  اعتمإ منظڤمغ امساط

ٚافڄ  جميع اقسام ڣمصالح ڣام

 الجماعيغب

     الجماعغ الجماعغ ٗاتي

 

ا .3  تحديث 

ن 3بت ق  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 88ت
ٕڣاػ العمل، ڣتجهيڈ امصالح  تحٖين 

ٚمجياػ  بحڤاسظ ڣطابعاػ ڣب
     الجماعغ الجماعغ ٗاتي

ه  89ت ٚقميغاعتمإ نمٗڤ      الجماعغ الجماعغ ٗاتي الجماعغ ال
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 ة9ت
ي امڤاقع االكًڇڣنيغ  ٚا٭ الجماعغ  انخ

ي الخٖماػ  امختصغ 
     الجماعغ الجماعغ ٗاتي

ٚاقبغ ت9ت ٙع بإڣاػ ام      الجماعغ الجماعغ ٗاتي تجهيڈ اإا

ٙشفغ 92ت      الجماعغ الجماعغ ٗاتي اعتمإ انظمغ اا

 93ت
ٚئيسيغ تجهيڈ الساحا ٙٵ ال ػ ڣالشڤا

ٚاقبغ  بإڣاػ ام
     جميع احيا الجماعغ الجماعغ ٗاتي

ق  3ب2  ل دقيق  ل  لج 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ البڇنامٌ الڤطن  امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

     جميع احيا الجماعغ الجماعغ ٗاتي تاهيل بنياػ ااستقباڋ 94ت

 95ت
ع  ي  تةة9الحصڤڋ علګ شهإع الجٕڤ

 ة2ة2افڄ 
     الجماعغ الجماعغ ٗاتي

 ت9ت
ڬ إا  اعتمإ اليغ التقييږ الٖٙڣ

 ٚ ٙع، ڣتقييږ اعتمإ امساط  اإا
     الجماعغ الجماعغ ٗاتي
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صل .4 ل  إعا 

ٚڣٵ ٙقږ  امش
ي امڤقع ااختصا٥ ٚا ٚ  البڇنامٌ الڤطن امتٖإ اإشعاٵ الجغ ط  ام

ٚڣٵ  امش
ٚكا  الش

 ث9ت
ٜع ااعاميغ للجماعغ،  تفعيل ااجه

امڤقع االكًڇڣني قناع الجماعغ 

 ڣالصفحغ ااجتماعيغ

     جهڤڬ ڣڣطن الجماعغ ٗاتي

 98ت
تڤفيڇ خٖمغ مڤاكبغ السكاڗ للخٖماػ 

 عبڇ مڤقع الجماعغ

     جهڤڬ ڣڣطن الجماعغ ٗاتي

 99ت
اعٖإ مخطٰ التڤاصل للجماعغ 

 تنفي٘هڣ 

     جهڤڬ ڣڣطن الجماعغ ٗاتي
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III.  ل لع مج  ن ني ب  مي

ٙيع، من خاڋ عنڤانيڗ اساسييڗ، ااڣڋ، ڣيتعلڄ بااعتمإاػ امال ٚنامٌ العمل، امتعلڄ بميڈانيغ امشا ٙع لكل سنقڤم بمعالجغ ه٘ا امحڤٙ من ب يغ امقٖ

ٚڣٵ علګ حٖع، مع تخصي٨ مبلغ امساهمغ لكل من الجماعغ ڣا ب اما العنڤاڗ الثاني، فيهٖف الګ التحليل امالي مختلڀ امعطياػ امتعلقغ مش ٚكا لش

ٚنامٌ العملب  بتمڤيل ب

ل  .ت لع مج  ن يع ب لي ل ل ي  ق  ل
 ٙٚ ٙيع امق عٖإها مختلڀ امشا سفلڢ اميڈنغ ال تږ  ح الجٖڣڋ  :انجاUهايڤ ٚكا ٙكغ الجماعغ ڣالش  ، مع تحٖيٖ مشا

مج  ن لقأ : ل م  خ عي  ل فق  ل ي  ي لو ني  ل ي   تع

ٚڣٵ ٙقږ  امش

التكلفغ 

 اإجماليغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

مساهمغ 

 الجماعغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

مساهمغ 

ٚكا  الش

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

يع ااعتمإ امالي حسظ  ٚاحل التنفي٘تٛڤ ٙهږ(ةةةتب) م ٕ 

 22ة2 ت2ة2 ة2ة2 9تة2 8تة2 ثتة2

 ت
 ٜ ٚك ٙع ل٘ڣڬ ااحتياجاػ  نشا م التڤجيڢ ڣاإستشا

 الخاصغ
         

ٙ امسنيڗ  2           نشا ڣتجهيڈ ٕا

ٜ الخٖماػ ااجتماعيغ 3 ٚك           م

ٜ تافڤكـ 4 ٚك           تڤسيع م

          ٰفضا متعٖٕ الڤسائ 5

ي ڣضعيغ صعبغ ت ٜ  ااطفاڋ  ٜك           م

خا٥ ٗڣڬ احتياجاػ خاصغ ث ٜ ا ٜك           م
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ٙ اأمل  8           تجهيڈ ٕا

ٚفقيڗ جماعييڗ 9           حٖاف م

عٖإيغ )طڢ حسيڗ( ةت           نشا ثانڤيغ 

هيليغ )ابن الهيثږ تت           نشا ثانڤيغ ت

هيليغ 2ت ٙ احٖاف ثانڤيغ ت           تڤفيڇ العقا

عٖإيغ 3ت ٙ احٖاف ثانڤيغ            تڤفيڇ العقا

عٖإيغ 4ت ٙ احٖاف ثانڤيغ            تڤفيڇ العقا

ٙسغ ابتٖائيغ 5ت ٙ احٖاف مٖ           تڤفيڇ العقا

ٙسغ ابتٖائيغ تت ٙ احٖاف مٖ           تڤفيڇ العقا

ٙسغ ابتٖائيغ ثت ٙ احٖاف مٖ           تڤفيڇ العقا

ٙسيڗ ٗڣڬ اإعاقغ 8ت ٙس  للمتمٖ           تڤفيڇ النقل امٖ

هيل امن 9ت ٜ التكڤين ڣالت ٚك           نشا م

ٚياضيغ ة2 عاػ ال           صيانغ امستٕڤ

سسا ت2 ٙ ام سڤا           ػصيانغ 

          تجهيڈ قاعغ امعلڤمياػ 22

          تجهيڈ قاعغ امعلڤمياػ 23

          تجهيڈ قاعغ امعلڤمياػ 24

          تجهيڈ قاعغ امعلڤمياػ 25
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          علڤمياػتجهيڈ قاعغ ام ت2

حيغ ث2 ٜ ال ٚاك           صيانغ ام

ٜ الهاڋ اأحمٚ 28 ٚك هيل م           ت

ٚ اڣ ااسعافاػ ااڣليغ  29 ٜ الهاڋ اأحم ٚك           م

          احٖاف ڣتجهيڈ مستڤصڀ ة3

ٜ الًڇڣي٬ الطب ت3 ٚك           م

ٙين 32 ڬ تبا ٙ الحي ڣالحٙڤ           نشا ٕا

ٙ الفنڤڗ  33           نشا ٕا

          تهيئغ ڣتجهيڈ قاعغ الجماعغ 34

          ٍ جماعياحٖاف مسٚ  35

ٚڣ٩ ت3           احٖاف ڣتجهيڈ قاعغ الع

ٚڣ٩ ث3           بنا ڣتجهيڈ قاعغ الع

ٚفغ 38 ٜانغ امع           تجهيڈ خ

          احٖاػ مكتبغ الهڤا الطلڄ 39

          تڤسيع امعهٖ امڤسيقي ة4

ٜ الضيافغ ت4 ٚك           م

          احٖاف قاعغ متعٖع اإستعمااػ 42

ٙ الحي 43           بنا ٕا
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          السڤس نشا متحڀ الٌڇاػ الامإڬ ڣامإڬ  44

ي 45 ٜ سڤسيڤ  ثقا ٚك           تجهيڈ م

ٜ ااستقباڋ ت4 ٚك           حٖاف م

ٚع القٖم( ث4 ٚب )ك           نشا ملعظ للق

ٙياضيغ  48           انشا ماعظ 

ڣمٖني 49           تمام تجهيڈاػ ملعظ عبٖ ه 

ڬ ة5           تڤسيع ڣتاهيل ملعظ ڣالحٙڤ

ٚياضاػ ت5           تهيئغ الفضا امتعٖٕ ال

ٙياضيغ 52           نشا ماعظ 

بن النفي٠ 53 ٙسغ            تهيئغ ملعظ مٖ

          تهيئغ مسبح للنسا 54

          احٖاف مسبح 55

          تسقيڀ مسبح لا حسنا ت5

ٙييڗتهيئغ ما  ث5           عظ الثانڤيغ اإعٖإيغ البڤشڤا

          تهيئغ ماعظ القاض  عيا٩ 58

ٚع الحٖيٖيغ  59           احٖاف ملعظ  الك

ٚب ةت           تعشيظ ماعظ الق

ٚب تت           تعشيظ ماعظ الق
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ٚياضغ 2ت           احٖاف ڣتجهيڈ قاعغ ال

هيل ملعظ احمٖ فانا 3ت           ت

ٚياضغ 4ت           احٖاف ڣتجهيڈ قاعغ ال

ٙياض  5ت           تهيئغ ملعظ 

ٙياض ته تت           يئغ ملعظ 

 ثت
ٚڣسيغ،  تخصي٨ فضا خا٥ بحلبغ تعليږ الف

ٚيكب  ٙياضغ ال
         

ٕٚيغ 8ت ٚياضاػ الف           قاعغ ال

          تهيئغ ملعظ ابن النفي٠ 9ت

ٵ ا ةث           لجماعيتهيئغ امستٕڤ

ٜڗ جماعي تث           احٖاف مخ

ٙيغ  2ث           4تجهيڈ املحقغ اإٕا

          حٖاف حٖيقغ بيئيغ 3ث

ٚب ڣفضا اللعظ  4ث           حٖاف حٖيقغ الق

          حٖاف منًڈه جماعي 5ث

          تهيئغ حٖيقغ تث

          حٖيقغ امٝٚ ثث

ٚب باألعاب 8ث           تجهيڈ حٖائڄ الق
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ٚب  9ث           تجهيڈ حٖيقغ الق

ٚب  ة8           تجهيڈ حٖائڄ الق

مام الباشڤيغ( ت8 ٚ الخيام ) ٙٵ عم           تهيئغ حٖيقغ شا

ٚب ڣفضا اللعظ  82           احٖاف حٖيقغ الق

ٚب ڣفضا اللعظ  83           حٖاف حٖيقغ الق

84 
ٚب  يئغته ٚ البلٖڬ ضمن حٖائڄ الق حٖيقغ القص

 ڣفتحها للسكاڗ
         

          تهيئغ ساحغ اأمل 85

 ت8
مڤكاڬ ڣتهيئتڢ كساحغ عمڤميغ  ٚڣٵ فتح مصلګ  مش

 متعٖٕع اإستعماڋ
         

          ساحغ الًڇفيڢ ث8

88  ٙ ٚفيه النڤ           فضا ت

          تهيئغ الفضا البنڊ الشعب 89

ٚفيه لأطفاڋ ة9           فضا ت

ٚياضيغ ت9 اػ باااػ ال           تجهيڈ الفضا

          ثماڗ بن عفاڗتجهيڈ ڣ تهيئغ فضا ع 92

          تقڤيغ اسطڤڋ النظافغ ڣتحٖيثڢ 93

ٚا 94 ٚڣٵ البيڤػ الخض           مش

ي امصٖٙ 95  ٛٚ ٚيڄ الف ٚڣٵ جمع النفاياػ عن ط           مش
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ٙٵتجٖيٖ  ت9 ٙع الشڤا           نا

ٙع العمڤميغ ث9           تاهيل اإنا

ٚځ امستحٖثغ 98 ي جميع الط ٙع العمڤميغ            تعميږ اإنا

ٚشيٖ  99 ٙع العمڤميغ ڣت ع اإنا ٚشيٖ فاتٙڤ ٚڣٵ ت مش

ياإ    ستهاڅ الطا

         

ٙع العمڤميغ ةةت ٙاسغ تشخي٨ ڣضعيغ اإنا           القيام بٖ

ٚفڄ تةت ٚب ڣ ام ٙع ماعظ الق           انا

ٙع اماعظ 2ةت           نا

 3ةت
ٚافڄ الجما ٚياضيغ تجهيڈ جميع ام ٙيغ ڣال عيغ، اإا

ٙع العمڤميغب  ڣالثقافيغ باانا

         

 4ةت
ي جماليغ امشهٖ  ٙع العمڤميغ  ٕماه اإنا ٚڣٵ  مش

ٚڬ ليا  الحض

         

ٚبائيغ للجهٖ امنخف٬ ڣامتڤسٰ 5ةت ٛالغ ااساڅ الكه           ا

ٚتفع تةت ٚبائيغ للجهٖ ام ٛالغ ااساڅ الكه           ا

 ثةت
ٚبائيغ من جميع احيا  ٛالغ ااعمٖع ااسمنتيغ الكه ا

 امٖينغ

         

ٚف الصحي  8ةت ٙاسغ تشخيصيغ لڤضعيغ قنڤاػ الص ٕ          

 9ةت
 ٚ ٚف الصحي استكماڋ مش ڣٵ تجٖيٖ قنڤاػ الص

 امتهالكغ

         

ٙ  ةتت ٚڣٵ التطهيڇ الصحي لحي النڤ           IIمش
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ٙ الفيضاناػ  تتت خطا ٚڣٵ  خنٖځ حمايغ امٖينغ من            مش

 2تت
ٚڣٵ اإستغنا عن ال ٚيڄ ٕعږ مش حنفياػ عن ط

ٚب لز  ٚبٰ باما الصالح للش  سكن %ةةتتعميږ ال
         

ٚب امتهالكغ 3تت           تجٖيٖ قنڤاػ اما الصالح للش

          تهيئغ امنطقغ الصناعيغ 4تت

ٜڬ بنا سڤ  5تت ٚك           ځ م

هيل سڤځ السام تتت           ت

ٚ الخيام ثتت هيل سڤځ عم           ت

          حٖاف سڤځ جماعي 8تت

          حٖاف سڤځ جماعي 9تت

          حٖاف سڤځ جماعي ة2ت

ي البڇكغ ت2ت ےي حٚ           بنا

ٜياڗ 22ت ي لڤي ٚاه الحي الحٚ           خ

          فضا بائعي الخبڈ 23ت

          يڈ ڣكالغ التشغيلاحٖاف تجه 24ت

ي 25ت ٜ الحٚ ٚك           تجهيڈ ام

ٙاجاػ  ت2ت ٙع للٖخل 'اقتنا ٕ           انشطغ مٖ

ٙاجاػ  ث2ت ٙع للٖخل 'اقتنا ٕ           انشطغ مٖ
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 28ت
ليغ التتبع ملڀ التشغيل  بامٖينغ بتنسيڄ حٖاف 

 مع الفاعليڗ )مشتل التشغبل(
         

          نشا مقبڇع بشماڋ امطاٙ 29ت

ڣفا ة3ت ٚ امنتهيغ )تكم            ٙحالن( -صيانغ امقاب

مڤكاڬ ڣتهيئتها ت3ت هيل مقبڇع            ت

          ٕهز( ةةةتامجمڤٵ ب )
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ي ل ني :  ل مج  ن كي ل تنظيم ل ي ل  ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش

التكلفغ 

 اإجماليغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

مساهمغ 

 الجماعغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

مساهمغ 

ٚكا  الش

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

يع ااعتمإ امالي حسظ ت ٚاحل التنفي٘ٛڤ ٙهږ(ةةةتب) م ٕ 

 22ة2 ت2ة2 ة2ة2 9تة2 8تة2 ثتة2

 32ت
ٚڬ لحي   ٚڣٵ التجٖيٖ الحض ٙاسغ مش ٕ ٛ انجا

 مڤكاڬ

         

ٙڬ  33ت ٚڣٵ التجٖيٖ الحضا ٙ مش ي اطا           تهيئغ ےي امڤكاڬ 

 34ت
ٚانيغ لشماڋ الٖشيڇع شماڋ امطاٙ:  التهيئغ العم

 اعٖإ تصميږ قطاعي

         

 35ت
ٚڣماعي  تصميږ اعإع الهيكلغ لاحيا الباقيغ، اك

ٚائٖ عبٖ السام بببببب ، ال  امٝٚ

         

ٙٵ محمٖ الخام٠ ت3ت           تهيئغ شا

ٙٵ عثماڗ بن عفاڗ ث3ت           تهيئغ شا

ٙ السڤس  38ت ٙٵ امختا           تهيئغ شا

ٙٵ 39ت           تٚصيڀ الشڤا

ٙئيسيغ ة4ت ٚيڄ            احٖاف ط

ٚځ ڣ التبليٰ ت4ت           تقڤيغ الط

ٚځ ڣ التبليٰ 42ت           تقڤيغ الط

          dv 9ثت-8ثت DCتهيئغ  43ت
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 44ت
ٚيڄ  ٙٵ dcت2احٖاف الط ٚابطغ ب ة5، شا يڗ مًڇ ال

ٙٵ محمٖ الخام٠ ڣےي الڤفاځ  شا

         

ٙاػ 45ت           تهيئغ امٖا

ٛقتڢ, ت4ت           تهيئغ ےي النٙڤ ڣتبليٰ 

          عٖإ تصميږ التڤقڀ بًڇاب الجماعغ ث4ت

ٙاسغ حڤڋ تنظيږ السيڇ ڣالجڤاڗ بالجماعغ 48ت           اعٖإ ٕ

ٚاب الجماعغ 49ت ٛ الڤلڤجياػ بجميع ت           نجا

 ة5ت
سساػ التعليميغ لحمايغ   ٚب ام ٙ ق ٚڣ تنظيږ ام

 اأطفاڋ ڣالتامي٘ من حڤإف السيڇ

         

ي بامٖينغ ڣالعمل بها  ت5ت ٚ الطٚ           اعٖإ منظڤمغ التشڤي

 52ت
ٚعغ ٕاخل امجاڋ   اعٖإ منظڤمغ تنظيږ الس

ٚڬ للمٖينغ  الحض

         

 53ت
جٖ   ي امڤكاڬ، امام م ٚاجليڗ  ٚ ال انشا مم

 ٔ، ساحغ ااماڗامڤكاڬ، ساحغ الشام

         

 54ت
عٖإ البنيغ التحتيغ الخاصغ بخطڤ٭ الحافاػ  

 (BMHSعاليغ الخٖمغ) 

         

 55ت
ٚيغ امختلفغ، الڤظيفيغ  نم٘جغ اللڤحاػ التشڤي

ٙيغببب (  ڣاإشها

         

 ت5ت
ٛقغ تجٖيٖ منظڤمغ الًڇقيږ،  ٙٵ ڣاأ ڣتسميغ الشڤا

ب  ڣاأحيا

         

 ث5ت

تحييڗ ڣتجٖيٖ امنظڤمغ القانڤنيغ امحليغ لإحتاڋ 

ي ٕفًڇ تحماػ  قـ للملڊ الجماعي، ڣجمعها  ام

 ڣاحٖ
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 58ت
ٚ كافغ اأماڅ الجماعيغ امستغلغ بٖڣڗ سنٖ  ٚي تح

ي الفضا العمڤم ٕماجها   ي قانڤني، ڣ

         

 59ت

قـ للملڊ العام  عٖإ تصميږ اإحتاڋ ام

مختلڀ ااستعمااػ، مٖعڤما بقاعٖع معطياػ 

 مفصلغ

         

 ةتت
ي مجاڋ ااحتاڋ  ٙيغ  ٚطغ اإٕا اػ الش ٚا ج تفعيل 

قـ  ام

         

 تتت
ٙاسغ تشخيصيغ لڤاقع تٖبيڇ املڊ الع مڤمي ٕ

ٙيڤهاػ التٖبيڇ الجيٖ للملڊ  بالجماعغ، ڣسينا

 العمڤمي 

         

ٚافڄ الجماعيغ 2تت ٙاػ امستڤعبغ للم           اقتنا العقا

 3تت

ٙاػ غيڇ امبنيغ   ي العقا ٚافڄ الجماعيغ  تڤطيڗ ام

ٜئاػ ڣامجمڤعاػ السكني غ امستقبليغ ٕاخل التج

ٙاساػ مسبقغ ٚيڄ ٕ  عن ط

         

 4تت
ٙيغ  تسڤيغ الڤضعيغ القانڤنيغ لجميع اأماڅ العقا

 للجماعغ 

         

 5تت

ٚافڄ العمڤميغ  ي جميع ام ٙ امفتڤحغ  اعتمإ اأسڤا

حيغ، الحٖائڄ،  ػ ال ، امنش الجٖيٖع : امٖاٝٙ

 ماعظ بببا

         

 تتت

عإع  ٚڬ، ڣ ػ امبنيغ علګ امشهٖ الحض فتح امنش

ٚڬ  ي النسيٌ الحض ٙها إماجها  سڤا تهيئغ 

 للمٖينغ

         

 ثتت

ي الڤاجهاػ ڣمعاييڇ  ٚي٠ اللڤڗ امميڈ  للمٖينغ  تك

ٜئاػ ڣامجمڤعاػ السكنيغ  ي التج ي  ٚ  الطٚ التشڤي

 الحٖيثغب
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 8تت
ٙٵ  ٙيع تهيئغ الشڤا ي مشا إماه صباغغ الڤاجهاػ 

 ڣتحقيڄ جماليغ امٖينغب

         

 9تت

ٚيغ ڣلڤحاػ  ٚمٛڤ الحض الحفاٱ علګ ڣحٖع، ال

سڤم  ٙع، ٙڣ ٚافڄ، عاماػ التشڤيٚ، لڤحاػ اإشا ام

ٚ اأفقيب  التشڤي

         

 ةثت
ٕماه مٖاخل ا ٚڣٵ  ٚيغ مش ي الهڤيغ الحض مٖينغ 

 للجماعغ

         

 تثت
ي اأحيا  ٚڬ  ٙاساػ حڤڋ التجٖيٖ الحض ٕ ٛ نجا

 القٖيمغ 

         

ٛڋ اآيلغ للسقڤ٭ 2ثت ٙاسغ حڤڋ امنا ٕ ٛ           نجا

 3ثت
ٚيغ  ٚمٛڤ الحض ٚاٝ امميڈ لل اعتمإ نمٰ ااغ

 طقغبللمن

         

ٚ  4ثت فاځ، الشط ٚڣٵ            IIتمام مش

ٚڣٵ امنيغ )الٖٙڣ اايلغ للسقڤ٭( 5ثت ٛ مش           نجا

          ٕهز(ةةةت)امجمڤٵ 
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ل مج  ن عيل اج ضي  ي ل في  لث يط  ن ل ي  لام ل  لث :   ث

ٚڣٵ ٙقږ  امش

التكلفغ 

 اإجماليغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

مساهمغ 

 الجماعغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

مساهمغ 

ٚكا  الش

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

يع ااعتمإ امالي حسظ  ٚاحل التنفي٘تٛڤ ٙهږ(ةةةتب) م ٕ 

 22ة2 ت2ة2 ة2ة2 9تة2 8تة2 ثتة2

ٚجاناػ الثقافيغ ڣالفنيغتنظيږ ام تثت                    ه

ٚجاڗ بيلماڣڗ       تزتثت           مه

ٚجاڗ تيڇڣيسا      2زتثت           مه

مڤاڋ       3زتثت ٚجاڗ            مه

ٛڣاڗ      4زتثت ٚجاڗ            مه

 ثثت

ٚافڄ  ي تسميغ ام ٚع امحليغ  الحفاٱ علګ ال٘اك

الجماعيغ ڣالساحاػ ڣامعالږ الجماعيغ ڣتعميږ 

ٚيغ ڣااسميغ  ي اللڤحاػ التشڤي ٛيغيغ  الكتابغ اأما

ٚافڄ الجماعيغ  للم

         

ي ڣالًڇبڤڬ  8ثت                    مڤاصلغ التنشيٰ الثقا

          ڗ القٚڗتيجا     تز8ثت

          اأسبڤٵ البيئ    2ز8ثت

          حفل التميڈ      3ز8ثت

ٙاس       4ز8ثت           ملتقى التڤجيڢ الٖ
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ٚع ال 9ثت ي ك ڬ الصٖاقغ للن٤  ٚع تنظيږ ٕٙڣ           قٖم امصغ

ٚيڄ ة8ت ، السباځ علګ الط           تنظيږ النشا٭ الڤطن

 ت8ت
ٚځ  ي منح امنح للف ٙ ااهتمام بالنش   ٙاه معيا إ

ٚياضيغ  ال
         

          امجمڤٵ 
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ن مل لح بع :  ل ، مج  ي لجيد ، ت ج ل أ تحديث ل د لع جي س ل ن  لحديث ل

ٚڣٵ ٙقږ  امش

التكلفغ 

 اإجماليغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

مساهمغ 

 الجماعغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

مساهمغ 

ٚكا  الش

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

يع ااعتمإ امالي حسظ  ٚاحل التنفي٘تٛڤ ٙهږ(ةةةتب) م ٕ 

 22ة2 ت2ة2 ة2ة2 9تة2 8تة2 ثتة2

 82ت
ي جميع امجااػ  ٚيب ڣتحيينڢ  متابعغ اإحصا الض

 بالجماعغ
         

 83ت
ٙ  9تنميغ مٖاخليل الجماعغ للڤصڤڋ الګ مبلغ؛  مليا

ٚحلغ اانتٖابيغب  سنتږ نهايغ ام
         

 84ت
ٙ الجبائي الجماعي، ڣتحيينڢ ليشتمل  ٚا ٚاجعغ الق م

نڤ  ٚسڤم الجماعيغجميع   اٵ ال
         

 85ت
 ٚ اػ ڣااط ٙع بالكفا اعٖإ ڣتنفي٘ مخطٰ ٕعږ اإا

 التٖبيڇيغ ڣالتقنيغ 
         

 ت8ت
 ٕٙ ٚنامٌ التكڤين ڣالتاهيل للمڤا اعٖإ ڣتنفي٘ ب

ٚيغ  البش
         

 ث8ت
ٚ ڣتفعيلها ي جميع اقسام  اعتمإ منظڤمغ امساط

ٚافڄ الجماعيغب  ڣمصالح ڣام
         

 88ت
ٕڣاػ العمل، ڣتجهيڈ امصالح بحڤاسظ  تحٖين 

ٚمجياػ  ڣطابعاػ ڣب
         

ٚقميغ 89ت ه الجماعغ ال           اعتمإ نمٗڤ
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 ة9ت
ي امڤاقع االكًڇڣنيغ ام ٚا٭ الجماعغ  ي انخ ختصغ 

 الخٖماػ
         

ٚاقبغ ت9ت ٙع بإڣاػ ام           تجهيڈ اإا

ٙشفغ 92ت           اعتمإ انظمغ اا

ٚاقبغ 93ت ٚئيسيغ بإڣاػ ام ٙٵ ال           تجهيڈ الساحاػ ڣالشڤا

          تاهيل بنياػ ااستقباڋ 94ت

ع  95ت           ة2ة2ي افڄ  تةة9الحصڤڋ علګ شهإع الجٕڤ

 ت9ت
ٙع، ڣتقييږ  ڬ إا اإا اعتمإ اليغ التقييږ الٖٙڣ

 ٚ  اعتمإ امساط
         

 ث9ت
ٜع ااعاميغ للجماعغ، ا مڤقع االكًڇڣني تفعيل ااجه

 قناع الجماعغ ڣالصفحغ ااجتماعيغ
         

 98ت
تڤفيڇ خٖمغ مڤاكبغ السكاڗ للخٖماػ عبڇ مڤقع 

 الجماعغ
         

          اعٖإ مخطٰ التڤاصل للجماعغ ڣتنفي٘ه 99ت

 700 600 1 100 2 300 2 500 2 200 1 000 2 400 8 400 10 ٕهز(ةةةتب )امجمڤٵ 
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ي .2 لي ل ل يل  لنل لع مج  ن   ب

ي:2بت كي ل  لجد 

 البڇنامٌ 

التكلفغ 
 اإجماليغ

ٙهږةةةت) ٕ
) 

مساهمغ 
 الجماعغ

ٙهږ(ةةةت) ٕ 

ٚكا  مساهمغ الش
ٙهږ(ةةةت) ٕ 

ٚاحل التنفي٘ ب) يع ااعتمإ امالي حسظ م ٙهږ(ةةةتتٛڤ ٕ 

 22ة2 ت2ة2 ة2ة2 9تة2 8تة2 ثتة2

ٜيٜ البنياػ الڤظيفيغ  بت تع
ٚافڄ الجماعيغ ڣخٖماػ  ڣام

ٚب  الق
395556 119895 275661 32241 

7456
1 

65640 92665 76475 53974 

 امجاڋ ڣتنظيږ التهيئغ  ب2
ٚكيغ ٚيغ ڣالح  الحض

287365 93245 194120 37355 
6037
5 

63425 60560 38250 27400 

ڣف الامإڬ  ب3 امٙڤ
ٚياض   ي ڣال ڣالتنشيٰ الثقا

 ااجتماعيڣ 
4810 4810 3600 1410 1410 1410 1410 1410 1410 

ٚ  الجيٖع، الحكامغ ب4  ڣتطڤي
 ٕڣاػ ڣتحٖين امجاڋ،
 ڣاستخٖام العمل

 الحٖيثغ التكنڤلڤجيغ

10 400 8 400 2 000 1 200 2 500 2 300 2 100 1 600 700 

 206 72 381 475 350 226 131 698 امجمڤٵ 
138 

846 
132 775 156 735 117 735 
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:2ب2 ص اخ ب ن  يع بح لي ل ل اع  يع   ت

اخ  لي  يع  إج ع  ل  ل ه  ء  مس ك ل ه   مس

 Q 327635 147328 180307اتي

  76142 325432 مشًڇ�

 � 42184 2880 45064 منق�

 o47 226350 698131 امجم� 81 

 

ٙيع بحسظ ااختصاتڤٛيع اعتمإا  ٥ػ اماليغ للمشا
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:2ب3 ا ج ل ب   ل ح
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ن 2ب4 ل ب  ل ح لع مج  ن م ل لا لي  ل  اع 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل 2ب5 لع مج  ن يل ب ء في ت ك ل ع  لج ك  ب م  ن
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ت   ل

 S عمل جماعتنا بما يحمل من FنامTفيها ب cTيع � � اللحظ4 ال  نعS3 �مشـا لينـا نقطـ4 أي4 �اعـ3P �ت�جهـا5 اسـًڇاتيجي4 بنـا �Sا] طم�حـ4، لهـ بالنسـب4 

ــي مشــاSيع �أ�Sا]  Tتنــا علــ¥ تحقيــ~ كــل مــا ســطOاS كــP أ�  لــ¥ اأفضــلب �نTيــP أ� ن ــي منۓــ¥ تطــ�S الجماعــ4  نيهــا العقبــا5 العاOيــ4، �ا ثايمكــن  أ� ت ،نعطــاف 

يماننــا بقــ3SP جماعتنــا علــ¥ النمــ� �التطــ�S مــPع�م بقناعتنــا بتفاعــل شــTكائنا اإيجــابي، � ثــمطبامتغيــڇا5 العــاب3T، �ا امســتجPا5 ا  � ــي اإختيــاSا5 ث4ب بــل  قتنــا 

ي كل القطاع هيل امجا�، �Oع� التنمي4 امحلي4  Sا3O الحك�م4 عل¥ التفاعل مع اإختيا5S اإسًڇاتيجي4 للجماعا5 الًڇا ا5اإسًڇاتيجي4 لل�Pل4 عل¥ ت  بي4ب�

ي السلطا5 الحك�مي4 لي�  عطا اإنطاق4 للعمل امشًڇ� مع كاف4 امس للسـيي امشـًڇ� لًڇجمـ4 ، � انتهائنا من ااعما� اإعPاOي4 �التخطيطي4 ه� أيضا 

، مغــTب التنميــ4 هــRه الت�جهــا5 �هــRه امشــاSيع علــ¥ أcS ال�اقــع لــتامZ طمــ�G الســكا� �تســتجي2 لحاجــااه�  �تعمــ~ احساســه� باإنتمــا لهــRا الــ �طن امعطــا

ي �اإOUهاSب Tال� Sالتط�� 

طـــاS  علـــ¥ بTنـــامF عمـــل الجماعـــ4 � مصـــاOق4 امجلـــZ الجمـــاعي للPشـــيڇ3 الجهاOيـــ4  ـــي   ،Fا البڇنـــامRللســـيڇ علـــ¥ نهـــ  هـــ Zامجلـــ ZئيTبمثابـــ4 تفـــ�يض لـــ Pجعـــ

ــي خPمــ4 امــ�اطن  �اســتكما�  �مــ كافــ4 امصـالح الاممTكــ3V لــإOاSا5،  �التنسـي~ مــع عامــل العمالــ4، �مــن خالــ ع الفــاعلي� امهنيــي� �امجتمــع امـPني قصــP التفــاني 

هيـــل مجالـــ� الًڇابـــي، مســاS  تق�يـــ4 بنياتـــ� ال�ظيفيــ4 �Sفــع جماليـــ4 امشـــهP الحضـــاS¦، �تكــTيZ قـــي� الحكامـــ4 الجيـــ3P، �تطــ�يT أ�Oا5 العمـــل، �تنميـــ4 الـــRكا ، �ت

Sا3O، الًڇابي ي املتقى ال�طن ح�� الجماعـا5 امحليـ4  بما يجعلنا  نسيڇ عل¥ تحقي~  ل¥ امشاSكي�  ي خطاب�   �جال4 امل� محمP الساWO حفظ� ا حينما قا
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 NيSــــي  تةة2-2ت-2تبتــــا لــــ¥ جانــــ2 ال�Pلــــ4 �القطــــاo الخــــا_ �امجتمــــع امــــPني، شــــTيكا حقيقيــــا  ــــي جعــــل امــــ�P �الجماعــــا5 امحليــــ4 تشــــكل  � طم�حنــــا الكبيــــڇ  ت 

قًڇاحي4 لتفعيل مختلz اإسًڇاتيجيا5 ال�طني4 تب مسلسل التنمي4  الشامل4 لباOنا، �ق�3  

نظــام يمكــن مــن فــتJ امجــا� مبــاSOا5  نحــ�ت كــا� لVامــا علــ¥ مــPننا الت�جــ�  حفظــ� ا قــائا: طــ2اإنعكــاW الت�جيهــا5 املكيــ4  حينمــا خ اننــا أيضــا نفــتJ بابــ

ـــي مختلـــz تقــ�م علـــ¥ مقاSبـــ4 تعاقPيـــ4 �تشـــاSكي4 بـــي� ال�Pلــ4  نخـــTا  مختلـــz الفعاليـــا5 السياســي4 �ااقتصـــاOي4 �ااجتماعيـــ4 �اشـــTا� امـــ�اطني�  �امـــ�P �مـــن 

نجاU البڇامF امحلي4تب  مTاحل 

خـا_ �نVاهـ4 �مصـPا � {Pمته� بصـPلي4 علـ¥ خـ� ـي ال هـ�c بامسـ  SاTي مع سـكا� الجماعـ4، لإسـتم  قي4 �بكـل� هRا البڇنامF، يمثل ص�3S  لتعاقP أخا

Sا3O �ت�كل عل¥ اب  صبڇ عل¥ م�اصل4 جه�O التنمي4 �اإصاGب �بكل ثبا5 �عVم �

 مصPاقا لق�ل� تعال¥ : ت فإQا عVم: فت�كل عل¥ ا تب صP} ا العظي� ب
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ئق  ل
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