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�	رة وطو��� � � ����1730م إ�� وا��� 
�ر

 �� �وا�ل 68%! م وا��� ����ل 

 ر�وم(و����م ھذه ا��وا�ل إ�� 
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  ـ�ــــ�ـوط�


�	رة وطو��� ! م  �2290��د ا��وا�ل ا��و��� ) � طول � �����م إ�� وا��� 
�ر

رات�
�خ�

 1 طو��� ...) ، 560  ��! م وا��� ����ل 

و����م ھذه ا��وا�ل إ�� إ4ط��)�  �وا�ل %12 و �ول ا��زر 

 ، ر� � �وا�ل 
دون 	واط5

�� طور ا��7ذ�8� �وا�ل 

��ر��ل،  ا�ط 

 �وا�ل �8ر>� �;��راف ا�
�ري،

 .�وا�ل ��واز��

  

  

  

  

  


	�   .3و 2و 1 ر��م���
�ا�� ا�����  ا����� أ��اع ا  

                                                                                                                                                            
2015ا��	ر�ر ا��وي 

   
 

  

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

  

���د ا��وا�ل ا��و��� ) � طول 

�
�خ( ! م وأ=رى دا= �

� �وا�ل %20، @�ر

  ):3و 2و 1

�وا�ل 
دون 	واط5 -

- �� طور ا��7ذ��وا�ل 

�وا�ل �8ر>� �;��راف ا�
�ري، -

�وا�ل ��واز�� -
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��ن �8دل ا����وع ا��!���  % 70.1 ) � و���وي ھذه ا��وا�ل ���

� ���
 ،�
;د ا��و����
��@�
� ا����طق  29 %.9 أي  ر!ز ا��8دل ا��

 �ن إ�� ا�>7ط ا��!��� ) � ا��وا�ل ) 4ر�م (ا�دا= �
و@د أدى ھذا ا��

 �� ا���� D
� إ=�;ل ا��وازن ا�� �8

ت ا�8وا�ل ا�ط
ر�م (!�� ��

5 (�  . ا�ذي 8د �ن أھم أو�و�ت و!��� ���� و��D� ا�	رط ا���� 

  

  

 � 4F;ح ھذا G!د ا�� ول ا����ت ���8 ا�و!��� إ�� ر�H ا���د�ت وإ��!	Fظل ھذه ا ��و

 .ا�= ل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

�� .5ر�� ��� ���� ! "��#
ھ%#&� ا%��$ ا  
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  :ا�ولا���ب 

  ا�درا�ت
  

�زة. 1��  :ا�درا�ت ا�

 .درا�� ���� �وا�ل �و�� ا�	���� �ن ا��Jراف ا�
�ري •

� �� م ا���ءدرا��  •Dا��ظ�م ا�7ذا.  

8� و�8داد ا��و@8�ت ا���ددة 
���Fراض •
  .درا�� �	=ص ا���Mف ا�ط


س •�@ P =
 �=ص ���� ا��وارد ا���� � وا�
�ر �  .�	ر أط س ور@

•  �QQ�

طر�� �QQ	�QQر!� ط � ��QQوا�� �QQ� ا�����QQت ا�
�رQQ�ن درا�QQ� أ�� QQ� ا��QQ4رف QQ��

 ).� و@ور����ط(�Rط�ر ا����و�� ا��دد 


ر�راف �ن ا��Fراف ا�
�ري • �ن درا�� ���� ا�	رط ا���� ��.  

•  �Qزھ� و�ر! ��Qط ا��Q� �Qول ا�	Qر!���درا�� إ���ز =QراDط �و�ر�و�و�Q� و�ر�ود


!� ا���Sر��ت	 � ( ��
��)دة 
���ت �7را. 

• �� �ر!زي �ول ا�	رط ا���� �  .درا�� إ)داد وو>H �ظ�م �8 و��ت �7را

��	ر •Q�� ا��>رر وا��=�طر ا������ )ن �7ر ا����خ  
ا����Qطق  وع ا��4دي ��ظ�ھر @�

�
D�  ا���� � ا��	� ا��و�� � �� إط�ر ھ
� �ن ا��4دوق ا���8��GEF  نQ� 4رف�
و 

 �
ر���P اT�م ا����دة � ���PNUD و�س�
.  

•  �D
� ا���� P�ر��
PPE �ط��Fا �� ا��و���Gإط�ر ا���8ون ا� �� 

• �QQQQQQ� @Fروع اQQQQQQ	�ا� ClimVar  :  ب QQQQQQ4 �QQQQQQد�PQQQQQQ ا��� 
�QQQQQQت و ا��7QQQQQQرات ا����=


����و�ط �ذ 
رو�و!ول اFدارة ا���!�� � � ���طق ا���� G���  ��ت ا�وط��  ا��Fرا�
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2. ��  :زا�درا�ت !  طور ا��

• ��ت ا�
�ر� وا���� �����
 �D
��� ا�� � ��  .درا�� إ��را�

•  �QQن درا�QQ�� �QQ�

طر�� �QQ	�QQر!� ط � ��QQوا�� �QQ� ا�����QQت ا�
�رQQ�أ�� QQ� ا��QQ4رف 

  ).���ط� و@ور�(�Rط�ر ا����و�� ا��دد 

• �
��	رط ا����  � Dت ا�����G���
ن درا�� �ظ�م ���
8� ��4در ا�� وث ��.  

•  ���Q
Q� �Qول ا���Qوع ا���درا�� �رد ور�م =راDط و�	=ص وو>H @�)دة 
���ت �7را


��	رط ا� ����.  

  ).ا������ا��ر� � (درا�� ��D� و���ن �
=� ا�د��س  •

QQ� Pو�س  •QQ =
 � ��QQط  ا��QQ� ا�	QQر��� �QQن درا�QQ�QQن اQQ��Fراف ) @رط�QQج-@�QQرت(��

  .ا�
�ري

• �
ر �رXY
 .درا�� ا��ر�
�ت و���� ا�	رط ا���� � �ن ا��Fراف ا�
�ري 

ن درا�� ���� ا�	رط ا���� � �ن ا��Jراف ا�
�ري •��ن �� �
 

��� أر
Q8� )وا��Qت  ا�����ر -���4ص  -
��ط�� �و��  @�رة �ا@���ء و�ر!ز )وا� •Q4و

 .@�رة
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  :ا�"�� ا���ب 

 أ&%�ل ا�$���� وا��"��ن

  
��ر .1��1�ل: ا��ر$(� ا�و�0- �&روع إ�-,ح *(�) ا��� -ا��د*ل ا�

TداQQزء  * :فاھQQQ� رQQ��
ر �QQ���ا� PQQQ =� �QQّD��دورة ا�QQQط ا�QQ	�� �QQQ
QQر �QQQن ا��QQواد ا�و� ّ!

 P =��
ص إ�
�8ث ا�رواD] ا�!ر�� و���ن ا�و>HQ )3م 000 750(ا���وا�دة  ��� ،

س QQQ�= �QQQ�P �دQQQ = ف�GQQQ< �QQQ ( رQQQواّد ا���QQQ� HQQQ<وو ،�QQQط���ا� �QQQ��!� �QQQD
ا�

  ).3م 000 80(وإ��4;��� 
و>H ط
�� �ن ا�ر��ل 

� @��ل وادي =�س ) � طول  *�إ�� ���وى إر�ط�م اT�Qواج  ط�= م 870ا���دد 

�
���وا�ز ا���رّ ����ّم �4رف ا���ه ا���!
� و�د) ��ّ�. 

 

 .	�را 30) � ا��داد  2014��ي  21وم ل �اT	7إ�ط �ت  :ا\��ل

�G !ر  16 :ا��� .��2015�  �و��د��ر إ��  � ون 9,8 �م 4رف )�زا�ّ� ا�دو��(� ون د

62% :��
� ��دم ا���Fز . 


QQوزارة �QQم إ
QQرام  :إ�QQراءات ا�QQ��Fز �QQ �QQ�HQQ اFدارة ا�ّ�8� � �QQ���QQ4] ا��وQQ� وا�
�ر@�Gإ�


8� ا��دا�� �S	�7ل�ا���D� ا��را
� ا�F!�ن وا����ز و��� . 

  

وا$ل �ز�رة 4ر4�� �ن ا3��راف ا��$ري .2 �����&روع $: 

 �QQ ر��ن ا��QQ< ريQQ�

�QQزر @ر@� �QQ�QQن اQQ��Fراف ا� � ��QQط ا����QQدرج أ	�7QQل ���QQ� ا�	QQر

� �QQول اTو� �QQ�QQن ��QQ��Tا �QQون ا��و���QQ8ا�� P��QQر�
"� ��QQط ا��� أ	�7QQل  "���QQ� ا�	QQرQQوھ

 �
QQQQ��
 �QQQQّو���100ُ%  �QQQQ
�
QQQQ� � �QQQQروض �QQQQن أ�QQQQل إ)�QQQQدة طQQQQرف �QQQQن ����Tا �QQQQؤ���ا�

  .KfW)(اF)��ر
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TداQQذا  :فاھQQدف ھQQ��QQ� �QQ���
 �QQ4�=�7ل ا�QQ	Tز ا�QQإ�� �QQروع إ�QQ	�َددة ) 6( �ا�QQ��ُ طق�QQ��

 �  .م �ن ا��وا�ل ! 10.5
���Jراف ا�
�ري 
�زر @ر@�� وذ�ك ) � طول �وا�

�� إ�� ذ�ك ط��ب �!�ن ��ط�� ا��راطن �<F�
� ا��	روع(�ن ) ا�7ر �د��� Q ��� إ�� ���ب

QQھ �QQ���
 ���ذ)QQن ا�����HQQ ا��QQد�QQ� J �QQط���وي  ه ا�QQ�� �QQا�� �QQ��� �QQ<G=��ا� �QQ<راTا

QQھ �QQ�� دQQ@ر وQQ�
� �8ر>QQ� �=طQQر ز�QQف ��QQه ا��!QQ� ت�QQ8�ذ�� �QQJن وQQ� �QQ�(ب دQQ ط�ا ا�

  . �G4@س

  

 �QQQ�Gدة ا���QQQ��ب ا�QQQ�!� �QQQ��!ت ا�وQQQG ! ددQQQ4ذا ا�QQQھ �QQQ�-INROS LAKNER-AHTو

MARITEC  ذQ=Tا HQ� ز�Q��Jا �QG !� ر
� و��QدQ����ا� �Q�Gول ا� � � � 4G� �داد درا�(a


� ا�7رض�
�ر �R)���دات ا��ر4ودة �(Fن ا8
و@د أ�>ت إ�� إ)داد � Qف ط Qب )Qروض . 

�� ��G4� أ4  �!� ��G4 إط�ر ��
���راطن  �  .����Rزأ	�7ل ا����

  

  .)3ا���ط )دد (�را 	 15و) 2و 1ا���طن )دد ( 	�را 18 :��لا\

 

�G !ر 11,320 :ا���ون د �.  

  


� ��دم ا���Fز�� : 

� اT	�7Qل 
��QرSOMATRA GET-SSET  bإ�ط ق ���H ���وJت Q�QGري  9�وذ�Qك  2015


� � ��طن )دد ����
  .%55، و@د 
 7ت ��
� ��دم ا���Fزا�ـ 2و 1


� � ��QQط )QQدد QQ����
 �QQ�ّت  3أJو�QQ�� HQQ����SOMATRASM-BEDIS  دمQQ�� �
QQ�� تQQ7 
��QQد 

  .%98ا���Fز ا�ـ 
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 :�!و��ت ا��	روع

•  �ص ��Qّرات ) cavalier en enrochement(إ@��Q� �Qوا�ز Q4=رQ4=� HQ�)rampes 

d’accès ( م�
ن أ��QQQ4ب ا��QQQوارب �QQQن ر�QQQ@ HQQQوارQQQ!�دارج��QQQ� و escaliers) ( نQQQ!���

ن �ن ا��رور إ�� ا�
�ر�  .ا��4ط�

•  �QQ
��8ط� �QQQQ� )�ز�QQ< �QQد ��QQرب ا���QQه ا�
�ر��� �QQ��@إ�QQ<G=�� ���QQ�� ه  و�QQ� HQQ����

 .اT�ط�ر

D� ����ك � دّرا��ت و� ��ر� ن ���وي ���)د و�;ّت ���;ت •��. 

•  � .)(Xpalmiersرس �
���ت �;D�� � و�ط ا���� 

  

دي �رج وأوJد ��ق وأوJد @��م  :ا����طق ا�����اT	�7ل ��م و��) 1ا���Qط )Qدد ( وأوJد 
و) 

  .)3ا���ط )دد ( ا�8ط��و) 2ا���ط )دد ( 
و�و��و

  

  :�ر���) ا���ظ�ف ا�8  �(&واط7 ور!6 ا53&�ب ا��$ر�� .3

  :أ&%�ل ا���ظ�ف ا�8  �(&واط7. 3.1

 


! QG�وذ�Qك ) 2016و 2015و 2014( ��Qوات 03) �Q ا��Qداد  �G4� إط�رQ��م إ
رام    1.2 

Qون د��QQر � �)QQن طرQQق �Q4دوق ���QQ� ا����QQطق % QQ(50ن طرQQق ا�و!��Q� و �Q� )50%و

���  .)ا��

  

ط ا�ر��Qل �Qـ 	� ت اT	�7Qل Q	�و� �Q 
) �Qد=ل 19إ�8  �Q�Qن (	�Qط5 
GQ4� دورX120  �Qر

 ��ت ا���� � ) � طول �وا�Jم130 ) � !ل ا�و !.   

  

  .�ن اT	�7ل ا��
ر��� 95%
 7ت ��
� ا���Fز و@د 
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  :ا53&�ب ا��$ر��ر!6 . 2.3

�ت�م إ
رام @�Gن )روس  ا�
 �Jس ا���وي �و ��ا� H������ 50و .د.أH�  �Q4ا�=4و �
�ا��


ل �Hو و .د.أ50 �����
�ر�س �� �J ����� 30د.أ.  HQ��ت ر �( ��و ذ�ك ����ھ�� ا�و!��� 

�  .اJ)	�ب ا�
�ر

  

 "ا�زرقا�(واء ": �"��ن ا�&�ط7 وا��وا�7 ا��ر!�:�� . 4

 �QQا�� �QQ��ا� QQواء اTزرق ھو);�QQ� �QQودة إ!و�و�QQ� دو�� �QQ� � [�QQ	QQواط5 وا��QQوا�5 ا��ر

ب ا�� �وا�G4ت ��ددة و��8�����Q� �و)�ر���زة ��8�دة   �Dط�Q	م ا�����Q�Jت ا�Qط��

�ب  �Qزات ا��Q;�� وا�=Qد��ت أا����� ������Qت ا�=�Q4� (ن ��و�ر ��Jذوي اQ� زاتQ���

�و�و�� �	ر ا��8 D
�ت وا��ر
� ا��Gر ا��
  )....و��ت و�د

 

 �QD

ر��Q�P اT�Qم ا����Qدة �  d�(د��� ا���8�UNEP( �Q(ھذا ا�
ر���P ا�ذي Qا�� �Q�ظ��و  ،

)WTO (و� ُ�D
� �Qو�س و!��Q�  (FEE) ���ده �درا�� ا��ر
� ا�Q� P��Qر�
و	رف ) � ھQذا ا�

�� و��D� ا�	رط ا���� � وا���8� ا��و����� �D
� ا�ط
8� وا�����.  

  

� وا�QQQد 
ط QQQب �QQQن ا�
 QQQد�ت وأ��QQQ4ب ا��QQQزل GQQQ4 مQQQو��ل QQQن أ�QQQ� زرقTواء اQQQ ا� [�QQQ�

���� ا��وا�� ا��ر�
���4رف  �G !�ؤ���ت ا��ء ) �  وذ�ك وا���
04 �ر ھ�8�: 

�  �D
� ) � اT@ل 5(اF);م وا����س ا���ت ��� �((. 

���QQQت ا�=�QQQ4�، �و�� �QQQ	QQQر (���QQQزات ا��QQQ;�� وا�=QQQد��ت  ���Fذوي اQQQ� زاتQQQ���

 ....)ا��8 و��ت

�  �D
� ا�	�ط5(ا��4رف ا�� �D
 .)ا���ظف وا��4رف ا�

�  ���
�ه ا��� �وم و�	رھ� 15أ=ذ )��ت !ل �)و( .(  



    

————————————————————————————————————————        

————————————————————————————————————————  
 

11 

 �Q��ن ا�	Qواط5 وا��Qوا�5 ا��رQ��� �Qإ� �Qط�ب ا��و����Q�J

 �QQQQوا�02 5	QQQQواط 5���=�QQQQ�� �QQQQزل و

 01و ��QQزل ����=�� QQ	�QQطD 12و 

� �طور إ���د ا� واء اTزرق 
��	واط5 ا��و��� =;ل   �� ��  :2015- 2007ا��Gرة و

  

                                                                                                                                                                    
2015 

    
 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

Q� " ا� Qواء اTزرق��ن ا�	Qواط5 وا��Qوا�5 ا��رQ��� �Qإ�

ن .  

  :إ���د 2015

	QQQQواط 5���=�QQQQ�� �QQQQزل و 16	�QQQQط( 5�QQQQو�� و 12(  أزرق

� ا� QQواء اTزرق QQ�و  �)�و� QQ	QQواط)03 5	��QQدة 

 �����ء �ر�.( 

� �طور إ���د ا� واء اTزرق 
��	واط5 ا��و��� =;ل   �� ��و

    

                                                                                                                                                            
2015ا��	ر�ر ا��وي 

   
 

  

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

  

ا� Qواء اTزرق"و��دف );�� 

�ن ا���ح وا��4ط�

  

�5م =;ل ��� و@د 

أزرق �QQQQواء 30 •

��ر��.(  

� ا� QQواء اTزرق  16 •QQ�	��QQدة 

 �����ء �ر�

  

� �طور إ���د ا� واء اTزرق 
��	واط5 ا��و��� =;ل   �� ��و
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  :ا�"��ثا���ب 

 )$�  ا��$ري ا���راف �ن $���� ا�&ر�ط ا�

 ��*���  وا��?4(م �6 ا��%�رات ا�
  
  

 : 2015 ���  �م =;ل

-  P�ر��
� إط�ر �
ر�راف �ن ا��Fراف ا�
�ري  �ن درا�� ���� ا�	رط ا���� ��

 �� و@س أ)��ق ���� ا�	رط ا���� � ا��و��� وذ�ك 
����ذ�� ا�ر@��وا���] ا�ط
وXرا

 .ا�
�ر

ن  -�� �� �ن ا��Fراف ا�
�ري���ط�� � ��ن درا�� ���� ا�	رط ا���� � ا�Fط;ق 

�4
� �!�ب  �� و@س أ)��ق ا�
�ر �H ا���م 
ز�رة �دا���م 
����] ا�ط
وXرا���
وذ�ك 

  .ا�درا��ت

�	Mت ا���� � �ن ا��Fراف إ���ز ا��ر� � اJو�� �ن درا�� ا��ر�
�ت و���� ا�� -

�
ر �رXY
 .ا�
�ري 

-  ���ط�� ا��راطن �ن ا��Fراف ا�
�ري و@د �م إ)داد درا�� و� ف ط ب )روض ����

م ���طق ا��د=ل 
ن ا�و!��� واFدارة ا��8�� � ���4] ا��و� وا�
�ر� ��ب ! G� اT	�7ل ���

 .وا��زا�� ا���و�رة

P �و�س إ���ز درا�� ���� ا�	رط ا��� - =
 ��ن ا��Fراف ) @رط�ج - @�رت (� 

� إ)�دة ا���ذ��� .ا�
�ري وا��ظر

    -  � �ن ا��Fراف ا�
�ري) �و�� –ھر@ � (إ��!��ل درا�� ���� �وا�ل �و�� ا�	���

 .)داد � ف ط ب ا�8روضاو
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7رات ا����=� وھ	�	� ا��وا�ل "ا���4د@� ) � �	روع  - ���
ا��4دي � �=�طر ا���4 � 

�م ا��!��ف " ا��و��� درا�� و���� (وا�����ل (����Fا– �D
ا������ )ن ھذه ا��7رات ) ا�

نن ر@�8ل ��وذ�Gء و��	ن =;ل إ�� )RIVAMP وDIVA .( 

� �د)م و��ھم ھذا ا��	روع �� ��دث =طط ا��4رف ا���!�� � � ���طق ا���� � و!ذ�ك �

  .!�ء �����م 
��=طط  � ����8� وا��4دي �!ل ھ��d اTو>�عو�8زز ا��درات ا��ؤ����� � 	ر

� �ن = P �و�س  ا ا��	روع	�ل ھذو�
ن وھ�� ا����ل ا�	���� ا�7ر�دي (��ط��ن ��وذ��

�� ا��! ( (� . ا�	ر@� ��زرة �ر
� و !ذ�ك ا���ط�� ا�	���
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  :ا�را�6ا���ب 

��ظو��تا��-رف !  ا� ��)$�   ا������ ا�
  

��
�����طق إط�را���وض  �8
د ) � � ��Gظ ا�طQ4ا�ر � و>8Qت ا�
و�Qو�� ا���Qوع �Qن ا�Qوط�

�QQ��!و �QQ��� �QQD� 	QQرطا� و�� ��QQت ا��QQ�� رافQQ	وزارة إ �QQD

ر�����QQ ا����QQدا�� وا����QQ� ا� 

�ت �Fداث��� �
�ر �ط
ر@Q� وز�
Qرة و@ور�Q و ���طQ� أر=
ل ���� ���طق )دة �	�ل و��� 

   .و��ط�� !�ب ��رو !�ب �رات Tر=
ل @ر@�� و

  

P�ر��
  :و	��ل ھذا ا�

• �  وا���� � وا�8�ل ) � �ط
�d �طور ا����ون اFط�ري � ����ت ا�
�ر

� )�ل  •���� H<وF�  .وا���� � �داث و �طور ا�����ت ا�
�ر

• P�ر��
  .إ)داد ط 
�ت ا���ول ���Fز ا�

• �QQ�Gت ا��QQداد ا�درا�QQ(رف إQQ4ا�� �QQ ��ت أ�QQودرا� �QQص ا����QQطق ا���8=QQ	��  �QQ� 8��ا�


��دد �>�ءات ا��د=ل �D  .وا��4رف ا�=�4� 
!ل ���� وا���

ذ ا •G��
 .�� � ا��4رفإ���ز اT	�7ل ا���8 �� 

!و�QQو�� إ�طQQ;ق  2015	�QQدت ��QQ� و@QQد  •Fم ا�QQا��ظ �QQ ( �QQ�
�	QQروع ا��QQ4رف ا��

د اQQQ�T��ك وا�QQQ�F=دا��ت اQQQ=Tرى �QQQ4�� �!
QQQ	 داثQQQر إ��QQQإط �QQQ� �QQQ
QQQD� ا�
�ر �


	��ل �و�س �  :);و�� ) �  � ����ت ا�
�ر� وا���� 

ن درا�� ��إ���م  •������ ��
طر�� �	�ر!� ط
�R� �Qط�را����Qو��  � ���ط�ل ا��4رف 

  .ا��دد



                                                                                                                                                                    
 2015ا��	ر�ر ا��وي 

       
 

  

————————————————————————————————————————        

————————————————————————————————————————  
 

15 

• �� @ور��� �� .إ�داث ���� �74رة ����
8� ا��4رف 

8� أزر@��  •�� H� �!را	 �@�Gم إ��=�� @ور��� �� .ا�!
ر � �4رف 

� و�زرة �ر
� إ);ن • 
ن أ�� � �4رف 
��وطن ا�� .ط ب )روض ���

• 
 �QQ� 8��ا� �QQا�درا� �QQ��QQت ا�
�رQQ� ا�FطQQ;ق �����
 �QQD
��� ا�QQا�� ��QQ(aداد إ��QQرا�

� .وا���� � ا��و��

1 .��� :ا������1 ا��@و�و

� ���ط� و ز�
رة وا����Qطق ���
8� أ��4ف ��درة ��ددة 
���Jراض �ن  • 
� أر=�ا�طور 

� 

��وطن ا�� �
 .ا�رط

•  �
8� ا���G)ل 
ن أ�	ط� ا�4د ا�
�ري و طQور � Qم ا���Qء 
����Q8ون �HQ ا��Q�8د ا�Qوط����


�و�س ��;G8 وم ا� � 

•  ����Q	ل ا���Qوا�� �Q�@و@ر �Q
���Qت 
���طQ� وز�
Qرة و@ور� � �ص إ!و�Qو�=	�) �Qو� �- 

 ).�Xر ا�� ]

• ��
8� ا�ز�رات و إ��J;7ت ا����طق ا����� ا�
�ر� وا���� �� 

• �
!�ب ��@رو و!�ب �رات و أر=
ل @ور � .و ط
ر@� ���
8� ا��روة ا���!


8� ا��و@8�ت ا���درة •��� )Patella furreginea  ( 

Yر=�وھ� ا��و@8Q� ���ط� ز�
رة و 

ض ا�� ا�
�رQQ� ا!T�QQرQQ
Tر ا�
��QQ

QQرة �QQن �QQوا�ل )ر>QQ��R� �QQراض ! �
QQ��
�و�QQط و 

� .ا�
;د ا��و��

• �
Yر=
ل @ور �ش ا�� ��Gة ا�
�ر	8� �8
���. 



                                                                                                                                                                    
 2015ا��	ر�ر ا��وي 

       
 

  

————————————————————————————————————————        

————————————————————————————————————————  
 

16 

•  ��8Q� أزر@��Q ا�!
Qر و
Qد)م )� � إ
�دة ا��رذان 
ا��	�ر!� �� HQ� ون�Q8���
 �Q�Qزر @ور
�� �ن �ر!ز ا�����ظ� ) � ا��وا�ل ا�Gر����. 

 
 :ا��&ط�. 2

 �QQ�QQن ا��و@8�QQت  إ)�QQدة إد=�QQل  •��� �QQو)���(Patella furreginea(   لQQ
� أر=QQ�

 . ���ط�

�QQ�8ط QQب )QQروض إ)QQ;ن  � QQف  • 
 �QQ�ر!QQز �QQ8دات إر��QQء ا��QQوارب � ���QQ� ا�
�ر


ط
ر@�  � وا���� 

� إ)QQداد � QQف ط QQب )QQروض  • ��QQوا�� �QQ�ر!QQز إ�8�QQ;��ت =QQص ا�����QQت ا�
�ر


ط
ر@�. 


� ;ن ط ب )روض =�Qص 
Y	�7Qل إ) • Q4ت ا��Q�Gا�� HQ�
ر �Q�8� �Qا�� �QD
ا���د�Q� ا�


�QQت و �����
 �QQرة و���طQQ

ز� �QQ!و�و�Fك ا��QQ��ل ا�QQ
� �QQ(aدة �YھQQ	=وا�ز ا�QQوا��


�دف � 
 .�و�d ا�زوار 
��وطن ا��

•  �D

�ذه ا����طق���ن ا��راث ا�. 

•  �Q��Q� وا���8D
Q� ا��
��Q�ر!ز��ظم ا�8دد �ن ا�T	ط� ا��ر
وQ� وا����  �QD
� ا���Q��ا�

�

�ر . 
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  :ا�*��سا���ب 

  ر-د و �����1 ا���ظو��ت ا������
  

� ا�و!��� ���ود �د)م ھ��� آ�� ا���� � ا�	رط �ر4د ��ل�
�8د��� ا����ط� 
�����م ا���م  

� ا�Tظ�� �طور ر4د =;ل �نD
 ا��8 و���� ا�Tظ�� وا��7;ل وو>H ا���� � ا�

� وا��ؤ	رات ا���=44�D
  .وا�
�ر� ا���� � ا�

  :��2015�  و@د �م =;ل

-  ��� ا��>رر وا��=�طر ا������ )ن �7ر ا����خ  
ا�ط;ق �	روع ا��4دي ��ظ�ھر @�

�
 1. ا����طق ا���� � ا��	� ا��و��� �G !ا�� �ون دوJر ھ
� �ن  5 �وا�� � �	روع ا���  �

 �D
 � �
�و�س PNUDو 
�4رف �ن 
ر���P اT�م ا����دة � ����  GEFا��4دوق ا���8�. 

-  �� @Fروع ا	�ق ;XاClimVar   ح���
ا�=�ص 
د�P ا��� 
�ت  )2013 -2015( 

ذ 
رو�و!ول اFدارة ا���!�� � � ���طق G��� ��ت ا�وط��وا��7رات ا����=� 4 ب ا��Fرا�


����و�ط � .ا���� 

8ل  -G� � رف	� �
�� ا�=�4� ) � إ���زھ� ا�و!����!و��ت ا�� �ط��Jا ��	روع ا��و��

 @�رة �و�ر!ز )وا�@���ء 
� � ف ط ب ا�8روض ا�=�ص إ���ز )ن طرق ���� ا�
D� �ول

 .ا�����ر و4��� أر
8� )وا��ت @�رة –���4ص  - 
��ط�� �و�� 

 ا�=�4� 
��	رط ا���� � و ا��ؤ	رات ر@�م
�T�و4ول  !�ب�4�م وإ���ز  -

م وإ���ز� -�4 �� =�ص 
��	رط ا���� � ا��و��G4وم 4ورو
 أ�

 . ��دث ا��8 و��ت ا���8 �� 
���وا�ل  -

� إط�ر�� ا���� �  وD
�  �ن =;ل���
8� ا��ظ�م ا��8ل ا��ظ�م ا��8 و���� ا��7راG�)GIS (

  :�ن أ�ل ا����)دة ) � أ=ذ ا��رار

� ا�ط;ق  -�  .�ر!زي �ول ا�	رط ا���� �درا�� إ)داد وو>H �ظ�م �8 و��ت �7را
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درا�� إ)داد =راDط ر@�� �ول �ور�و�و�� و�ور�ود��� ا�ط;ق  - �� ا�	رط ا���� !

� �ر� � �رز� .ا�8روض 

� �ول  -�درا�� �ول �رد و�	=ص ور�م ا�=راDط ا�ر@�� وو>H @�)دة 
���ت �7را

� �ر� � � �
��	رط ا����  �!و�و�� ا�
ر� وا�
�رFا �D
� وا���
ا���وع ا�
و�و�� ا��

 .�	ر ط ب ا�8روض


��	رط ا���� � وو>H @�)دة  - � Dت ا�����G���
ن �ظ�م ���
8� ��4در ا�� وث درا�� ��

� �ر� � � �� .�	ر ط ب ا�8روض
���ت �7را

� ا�ط;ق ���@	� �	روع -@�Gر ا�	�
 �H ا��ر!ز ا�وط�� �ر�م ا�=راDط 
����Gوض ا��

ا��وارb  وا��J	�8ر )ن 
8د �ول ا@���ء 4ور �و� ر@�� ذات �;ث أ
�8د ��8ددة

��ر4د ) 1974-1948- 1996- 2010(D
 .ا���� � �طّور ا�Tظ�� ا�
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  :ا��دسا���ب 

  ا��-رف !  ا��(ك ا�1�و�  ا��$ري
  

  

 �� ا�� ك ا�8�و�� ا�
�ري )� �ت ا��را@
� ا��دا��@4د ا��4دي 	�ل ا��4رف 

ن، G��=� � 8� إ���د ر=ص
�  ،ا�و@�� و��
�� اF	�7لو����G8� ا�
و��و�  ، زم�وا����

  .ا�و>8�ت ا���8ر� ا���
 � �ذ�ك و�ق ا��	رH ا���ري 
d ا�8�ل

  

  :ا�&%�ل ا�و�4  -1
  

� ) � أن  @�
 � � ��دد ��Gرة ���ر=4� �ددة  445، 2015=;ل ��� ا�و!���  ���ت��<

ر=4� @د��  266ر=4� �ددة و J 179 ����وز ا��دة ا��4وى =�س ��وات �ن >���� 

���، !�� �م ��ب  �م ��ددھ� أو  .ر=��36 �4

  

[
4، ���2015 �و�� ���  ا�8دد ا��� � � ر=ص ��ر� ا��8Gول و) � ھذا ا��Tس 

  . ر=4� 1018

  

 "�()ا,+د ا
 -.�� ". /���

2015 

0+د 
 /��ا

 �!��
(ا
 ".2015 

�+ة 
(�/ ا�0+د ا
 ���  
2015  ��2� ا

ت�3" 
  6+�+ة  وت,�ض

 ���و�� 5 6 0 19

3 0 0 2 ���� 

 ���رت 105 11 0 148

 أر���� 0 0 0 2

35 0 0 1 ���� 
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�وس 1 2 0� �� 

0 39 22  ��� 

  إ'&�% ا#"��ل 136 58 0

6 32 5 �)�) 

19 19 16 � ا#��+*�

 ا#�,��� 20 65 2

27 116 41 $��  إ��	� ا

2 14 15 �'�-. 

1 11 15 ���' 

 /�ن�� 41 67 6

  إ'&�% ا#��1ب 72 92 9

36 
266 179 

 ا)()�ع
445  

�د�د �د�د� 

 ���دة �ب ا�و��3ت 52015دد ا�ر*ص ا�$

 �ن 5روس �و�س أر���� ��زرت

��ر��ا� �د��ن ��4س -4�Iس ا��:د�� 
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�وس� ��

ن�� 

إ'&�% ا#"��ل

�)�)

�ا#��+*�

ا#�,���

$��إ��	� ا

�'�-.

���'

/�ن��

إ'&�% ا#��1ب

ا)()�ع

 

  

 ���دة �5دد ا�ر*ص ا�

�ن 5روس  ���ل

�د��ن
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  :ا��*���Iت -2
  

�ت ) � !��ل  ا���وا�دة���ر ا�و!��� �ن =;ل �رو)�� Jا�و �ت  �ا����  �8
) � ا���م 


�دف ا��د �ن ا����وزات ا��ر�!
� ) � ا�� ك ا�8�و�� ا�
�ري وا����� �  �ا��را@
� ا��دا�

رھ� �ن ا��=���Gت ا�����X4 ب و��
� ا�
��ءات وا�Fدا��ت �  .أ���� 

  


��� ك ا�8�و�� ا�
�ري  �
ن 
ر�H ا��=���Gت ا��ر�!G ��وا�ط� أ)وا��� ا�
و��وم ا�و!��� 

���Y	 �� �  .وا�=�ذ ��H ا�Fراءات اFدار� وا����و�

  

�!ن ��4ف أھ��� ) � ا���و ا�����  472ر�H  2015و@د �م =;ل ��وات  ، �G��=�:  

  
  
  

9#ت -#�( 6+ول ت�ز�: ا ��=
< ا� ��
5201  
  

�9  ا,+د#�(  ��ع ا

 ا#��5ء ��3#&2 112

 )<�#�  804(  /=�#-�ت '����إد;�ل إ�7:�ت /� ا3#&2 �&9 /�"8ت /��7ع  0

 ���ء أ(��1 أو (�ABت أو /�ّ�ات أو/�ارج أو أر.-� 68

 #*�Aز ��#=-�I أو إ#��ء :GHت أو ردم (�5خ أو وD7 <�1رة #&�'��� 183

14 
 �/G��*�اء �&9 ا1#�ف أو ا#2�OP ا#�/&N أو <�  ر/�ل ا#"�طL أو إ�Gف Qا

 ب.ع.م

��م إ<*�ام ر;�3 ا�RSQل  57T�;��ا�V أو /ّ� '��ات ��ون �� D7أو و N*'�#ا 

��م ;Gص /�W#�% ا�RSQل 38 

  ا�1#&� 452
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 J ث�ت ا�
	ر� وا� و���� ا���وا>8� ���!�Fم اXر ر
�;�ظ أن )دد ا��=���Gت !

 �ھذا ورXم ا�8دد ا�!
ر � �=���Gت ا���� � �aن )دد @رارات ا��دم ا��4درة )ن ا�� ط ا���و

38%

13%

3%
9%

0%

2015

 �� �2015وز�6 ا��*���Iت $ب ا�و��3ت �

                                                                                                                                                                    
2015 

    
 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 J ث�ت ا�
	ر� وا� و���� ا���وا>8� ���!�Fم اXر ر
�;�ظ أن )دد ا��=���Gت !

ن 
ر�H ا��=���Gت G !�وان ا�(T8دى )دد ا� .)و�� 20

 �ھذا ورXم ا�8دد ا�!
ر � �=���Gت ا���� � �aن )دد @رارات ا��دم ا��4درة )ن ا�� ط ا���و

ذ ھذه ا��رارات J ����وز G�� �
5>8ف !�� أن �� % . 

21%

16%

 ���2015وز�6 أھم ا��*���Iت �

ا�
��ء 
��4 ب


��ء أ��� أو �ط��ت أو ��ّرات أو�دارج أو 

ف أو إ���ء �>;ت أو ردم �
�خ أو G=��
���وز 

 H<أو و �)دم إ��رام ر=4� اF	�7ل ا�و@�

را!� أو �ّد @�وات 
دون �ر=ص

اF)�داء ) � ا��رف أو ا�!�ب ا�ر� � أو ��ل 
ب.ع.ر��ل ا�	�ط5 أو إ�;ف );�� م

)دم =;ص ���8م اF	�7ل

 ���وز�6 ا��*���Iت $ب ا�و��3ت �
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 J ث�ت ا�
	ر� وا� و���� ا���وا>8� ���!�Fم اXر ر
�;�ظ أن )دد ا��=���Gت !

ن 
ر�H ا��=���Gت G !�وان ا�(T8دى )دد ا�

 �ھذا ورXم ا�8دد ا�!
ر � �=���Gت ا���� � �aن )دد @رارات ا��دم ا��4درة )ن ا�� ط ا���و

ذ ھذه ا��رارات J ����وز G�� �
8ف !�� أن ��<


��ء أ��� أو �ط��ت أو ��ّرات أو�دارج أو 
�G4أر

ف أو إ���ء �>;ت أو ردم �
�خ أو G=��
���وز 
�و>H ���رة � و@�

 H<أو و �)دم إ��رام ر=4� اF	�7ل ا�و@�

را!� أو �ّد @�وات 
دون �ر=ص

اF)�داء ) � ا��رف أو ا�!�ب ا�ر� � أو ��ل 
ر��ل ا�	�ط5 أو إ�;ف );�� م

)دم =;ص ���8م اF	�7ل


�زرت

���أر

�و�س


ن )روس


ل��

�و��

ا�����ر

�ا���د

�G4@س


س�@

�د�ن
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  :ا�(زم. 3
  


ر ��� طور ا7��J;ل إ�� �و�� د�  .�ز��) 12(إ���� )	رة  2015
 1 )دد ا� زم 

  

  :و���Iذھ�4رارات ا�:دم وا�زا�� . 4
  

  :ا�زا3ت ا��(	����. 1.4

ن أ���Gم  �72�ت إزا�� G��=�ل ا�
� �ن @D�� � �G4
 �G��=� موذ�ك� ( d

8د ا���.  

  

2.4 .��  :ا�زا3ت ���	وة ا��1

�  ا@رار 69@رار ھدم وإزا��، �Gذ ����  198ا��4دار )دد  2015=;ل ���  �مDز� �G4


�  ). ا��� �م ��=رھ� �ن @
ل ا�وJة
وا�ط� ا��وة ا��8�� ( أو ! 

  
��ت �*-وص ا��*���Iت ا��ر�@�� 5(0 ا��(ك ا�1�و�  ا��$ري. 5����  :ا�
  

�>] �ن =;ل �� ل ��
أن )دد ا��=���Gت @د ��G@م 
G4� ��4)د� =;ل  أ);ه ا����PD ا��

�رة وھو �� �!ن �
رره !�����=Tا���وات ا:  

  
� ا�ذي  •D�����Fدا�ظرف ا;
 .)�	�d ا�

ن  •G��=�ردع ا� �� �
�ت ا�=4و4� ()دم ���ھ�� ا�� ط� ا��� � وا���و�و>8� ا��

� �را@
� ور�H ا��=���Gت � ��ن ��� و إ�8دام د)م و�	�ر!� أ)وان ا��را�ب ا�
 د

� ).ا��ر�!
� ) � ا�	رط ا���� 

• ذ @رارت ا��دم واFزا�� �ن @
ل ا�� ط ا���و� وا��� G�� وذ�ك �ظرا �و�ود )دم �

�  ،...84و
�ت إ����)� وإ@��4د


=4وص �� ل �=���Gت ا�
��ء إ • [<� dأ� ��ض!�G=�  ء إ����
� )دد �=���Gت ا��112 

 ��� ����2015  ���

��ء �342ث �� ت  2013���ر��  �G��=� .  
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P : و
=4وص �=���Gت ردم أ�زاء �ن ا�
�ر  • =
��ت ��8�� �وا4ل أ)��ل ا�ردم 

�=��G� ردم �Tزاء �ن ا�� ك ا�8�و�� ا�
�ري وا��;�ظ أن  25����ر �ث �� �� ا�

� أ>رار �
��، �ن 	���Y أن ���
ب �� ���ل ھذه ا��4ر��ت ا��� J ��8�د ) � أ�س ) �

� ���و�� ا�8وا@بD
 . 


��	واط5 • �Dوا	�4ب ا�8��Fت ا�G��=� 4وص=
�� �� �وا4ل ��G@م ھذه ا�ظ�ھرة : و

Jو
 .و�و�� وا�����ر��
ل  �ت

•  �� اF	�7ل ا�و@���� ت : و
=4وص ا��=���Gت ا���8 �� 
���وز ���وى ا��را=ص 


�و�� وا�����ر ���أ) � ��
� �=���Gت �ن ھذا ا��4ف أن 
 1 )دد  ا���ط�� ا��

  .�=��G� 50ا��=���Gت 
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  :ا���6ا���ب 

  ا�&ؤون ا�	��و��� وا��زا�5ت

   
  :ا����ب ا��&ر�1 . 1

م��� ���	روع ا��4دي � �=�طر ا���ر�
� )ن ا���وJت ا����=�  ا�ط �ت ا�و!��� 


;د ا��و���، وا�ذي ��ز 
����8ون 
ن �و�س و
ر���P اT�م ��

�����طق ا���� � ا��	� 

�D���Fدة ا���ا�.  

  

 �و@د �>�ن ا��	روع ا��ذ!ور �ن 
ن �!و���d درس �را�8� اFط�ر ا����و�� وا��ؤ����

�4ول  ��ا�=�ص 
aدراج �دا
ر ��7� ا��4دي ��=�طر ا���وJت ا����=� �ن =;ل إ>�

 �8�� � ا���D� ا��را
� وا��8�ر و
درا�� ��م أر
H �4وص @��و�� ذات ا�8;@� 
�	ر

� ا�� ك ا�8�و�� ا�
�ري و�	روع �� � ا�
D� ا��ؤ�رات ) � ا���ط�  . وا��4رف 

ن �وھري ��
 ���1995�  �73 ���ون )دد !�� ��ظر أن �Gر ھذا ا�
ر���P )ن  ا���م 

 ���  24ا��ؤرخ  � ا���8 ق 
��� ك ا�8�و�� ا�
�ري �ن �ث  �1995و�طرق ا��4رف 

�dوطرق  هإ�راءات ��ددوا�� ك ھذا ��� 
ره، Xت ا��4رف و�<���� �
�d 8 �وا! ��

  . ا�ر	د

  

 ،�
رام  و
=4وص ا��4وص ا��4درة 
��راDد ا�ر��a
و
8د ا���Gء ا�Fراءات ا�=�4� 

�
 

�  )�د ا� ز�� F	�7ل  وا��7;ل أ�زاء �ن ا�� ك ا�8�و�� ا�
�ري 
ط 
�ن ��8�د� ط

���� ا�����ر @4د إ�داث �>�ء �رJن و�ن ، 
 H��
� ا�=4و4� وا�ذي �ا�دو�� وا��


� ��ذ ���  
ا��8د ا��ذ!ور 
�و�ب اT�ر )دد  ، 4در أ�ر ا���4د@� ) ��2015
 د� ط

141  ����2016  ���  18ا��ؤرخ G���2016              .  
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2 .����ھ�� ا�و@��� !  إ5داد ا��-وص ا���ظ��:  
� درس وإ
داء ا�رأي �ول )د 2015	�ر!ت ا�و!��� =;ل ��� � �8ة �	�رH �4وص �	ر

  : ذات ا�8;@� 
���ل ا=���4�4 �ن ذ�ك 

   .�	روع �� � ا���ه •

  .�	روع �� � ا���D� ا��را
� وا��8�ر •

• �  .�	روع �� � ا����)�ت ا��� 

  .�	روع �� � ا��J���ر •

� ا����دا��  •��� � ��	روع ا�درا�� ا���8 �� 
�;D�� اFط�ر ا����و�� وا��ؤ����

  .اJ@��4دي 
�و�س�;����ل 

   
3 .����N	ا��زا�5ت ا�:  

� �دى ا����!م ا�8د�� ��8 ق أ���� �ن �ث ا��و>وع 
ط ب  �10و�ت ا�و!��� ر�H )دد �<@

 �
��� ك ا�8�و� �ن ا����وزن ) � أ�زاء )��رG��=� � �
����
 �G4ا�=روج �8دم ا�

  .ا�
�ري

  

اFدار� �ن @
ل ا����8� ن �H اFدارة، �و�ت أ�� 
=4وص ا��>�� ا���	ورة �دى ا���!�� 

� ��8 ق أ���� 
ط ب �و@ف  17ا�و!��� ��دم إ��
��� � ��!�� ا��ذ!ورة وا�
��1 )ددھ� <@

ن ا�ذي @��وا G��=�د ا�< �
وإ��7ء @رارات ھدم �4درة �ن @
ل ا�وا�� ا��=�ص �را

  .ز ) � أ�زاء ا�� ك ا�8�و�� ا�
�ري
�)�داءات وا���وّ 

  

 ��� @رارات ��ب ا��را=ص �!�� أن )ددا �ن ا��>�� ا��ذ!ورة ��8 ق 
ط ب ا�ر�وع 

ن ا�ذن أ= وا 
���زا����م �ن �ث G��=� � �
����
اF	�7ل ا�و@�� � � ك ا�8�و�� ا�
�ري 

 . ا��رام ���وى ا��را=ص ا����و�� ��م
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�(س ا3�&�ري . 4����5ت ا���  : ا��$( �و@��� $���� و�:��� ا�&ر�ط ا

  

� 3)�د  �2015م =;ل ��� �\�! �
  : � ��ت �
و

     .2015 أ!�و
ر 20
��رb    69)دد  ا����ع ا��� س ا��J	�ري •

   . 2015 أوت 28
��رb   68)دد   ا����ع ا��� س ا��J	�ري •

  .2015 ��ي 15
��رb    67)دد  ا����ع ا��� س ا��J	�ري •
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  :ا�"��نا���ب 

�زةا���  !  إط�ر ا���1ون ا�دو�  �&�ر�6 ا�
  

1 .  ���� ا�&ر�ط ا��$(  ا��و�$ (� ):ا��ر$(� ا�و�0(�ر��

• �QQط���ا�:  �QQ�@زر @رQQ�)10.5 مQQ ! ( رافQQ�و)� �QQت ا��QQ4;ح ) ! QQم 2(و�QQوا�ل ر

�Dط�	ا� �
�ن ا�ر� �! � �  .)! م 4( إ!و�و�

QQ� � �QQروض �QQ(Jدة ا(J��QQر :ا���وQQل •����Jا �QQؤ���ا� KfW 15  ون أوروQQ �)�QQ
) ھ

ون أورو 5و�زا�� ا�دو��  �.  

 2017-2013 :ا��دة •

� ا���Fز •�  :�دى ا���دم 

70%، ��
� ��دم إ���ز اT	�7ل ��در 
ـ �زر 4ر4��
=4وص  -. 

، �ن ا����ظر اF);ن )ن ط Qب ا�Q8روض �Q��Fز اT	�7Qل وا$ل ر!راف
=4وص  -

Gري � .2016=;ل 	�ر 

-  �Q� �� ا�	رط ا���� ��� P�ر��
ذ ا��ر� � ا����� �ن Gل و�� �26م إ�>�ء )�د ��و

�  QQ�2015وان  ��QQط ا��QQD� ا�	QQر�� �QQ��� �QQ��!ن وQQ
QQ� � �QQروض ����Jا �QQؤ���ا�

  .J KfW)�دة اJ)��ر
  

�ن ا���راف ا��$ري) 4رط�ج-4�رت(�&روع $���� ا�&ر�ط  ا��$(  �*(�) �و�س . 2: 

  ).! م 6.5(�ن @�رت إ�� @رط�ج  :ا���ط�� •

� �Qدود  :ا���ول •Q� �أي (� Qون 8Q� iودي  70@رض �ن ا��4دوق ا��8ودي � ���

 �ون د��ر 26,7�� �8دل �وا� �.(   

 2016-2011 :ا��دة  •
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� ا���Fز •� ،��ط�Q� ا��	Qروع
8د ا���
ت �ن ا�درا��ت وا����رر ا����زة � :�دى ا���دم 

Q� ا�درا��Qت�Qب ��! ���HQ أ��د�Gدة ا���Q����
ا�� Qول  
>Qرورة إ)�Qدة ا���
Qت �Qن ا��! Qف 


8ض أ�QQزاء ��ط�QQ� ا��QQد=ل QQ� �QQ�د��زء(ا�QQا��N2 و N3وS1 ( �QQذ��داد �QQ(ق إQQ)QQن طر

�Qر����ول ا�Q ن ا��Q�� ���Q���
Q� وّ 
� � �Qزأن . ر@�� وا���م 
Y	�7Qل �!�Q����
 �Q�ّأN1 

ن � Qف ط Qب ��د �4دق �!�ب ا�درا��ت ) Q � �Qول ا S2وQQ� وھQو ا\ن 
Q4دد ������

� اT	�7ل ���Jزا�8روض �.  
 

�$�!ظ� 5(0 ا�����. 3��� �	1(���ت وا��&ط� ا��� :ا���1ون ا�I�  ا��و�  ا��ط��  �د5م ا�

� Q�Fداث ��ظو�Q� �را@
Q� اQ��Fراف ا�
�Qري وإ�Qداث ا�����Qت  :�ط��ا�� •Q�Gد)م ا�Qا�

 �  .@ر@��	��ل 	رق 
ا�
�ر� وا���� 

   ).ھ
�(أورو � ون  02 :ا���ول •

 2017-2014 :ا��دة  •

� ا�QQ��Fز •QQ�QQر ) )Bouée Fixeط QQب ا�QQ8روض �QQ��@Jء (وا��QQ@ �QQرة  :�Qدى ا���QQدم X

 ���ر
  

�&PPروع. 4 6��PP&� رفPP-ا��  PP�����ك ��-��PPد ا��@و�PPو�  ا��ظ�PPم 0PP)5 ا�PP وا3�PP*دا��ت ا�

���ت &�@� إ$داث إط�ر !  ا��$ر�� �(���� ا�*رى$� : �و�ا� &��ل��� وا��$(�� ا��$ر�� �(


��	Q��ل :ا���ط�� • �
!� ا�����ت ا�
�ر� وا���� 	 �Qب ( ا��و���Q!و �Qو���ط �Q@ر
ط

�رو وز�
رة�(.  


QQD� ا���8�QQ�  :ا���وQQل • � �QQر��Gدوق ا��QQ4ون أورو 01ا�QQ � )�QQ
زا�QQ� ا�دو�QQ� و )ھ�

�� و��دا(أورو  � ون 1,350((.  

 2018-2014 :ا��دة  •

� ا���Fز •�   :�دى ا���دم 



                                                                                                                                                                    
 2015ا��	ر�ر ا��وي 

       
 

  

————————————————————————————————————————        

————————————————————————————————————————  
 

30 

 QQ��QQ<ءإ -@�G�Jتا� �QQ4�=روع ا�QQ	���
ن QQ
 �QQ��!د دارةإو ا�وQQ4ري ا�QQ�
 �QQن ��QQ� ا�


��� � � G;��ا���و ا���دو
�تا�و!��� وو
 �
 .�ن ��� أ=رى و��
ل و��دو

ن ا�و!��QQ� وا��QQ�8د ا�QQوط�� � QQ 8وم  -QQ
 �QQ� 8ث ا�QQ�
QQدان ا�� �QQ�� 	QQرا!� �@�QQGداد ا�QQ(ا


�زرت

�و�س و! � ا�8 وم  ��;Gا�. 

د وا�Q�J=دا��ت اQ=Jرى 
��و�Qط  -Q4م ا�Q�� �Qص درا�Q=ا)Qداد � Qف ط Qب )Qروض 

� 	��ل �و�س� �  .ا�
�ري �ول 	
!� �ن ا������ت ا����� ا�
�ر� وا���� 
 

��� ا��$ر�� ��"��ن ا�%وص ا��ر!�:  و. 5$��&روع إ$داث وا��-رف !  ا����طق ا��Pظ!�$� ا�

  :ا�ط����1 ا��$ر�� ا��&�ھد5(0 

  .ط
ر@� :ا���ط�� •

  .)��دا(أ�ف أورو  164أ�ف أورو �زا�� ا�دو��  133إ��رة �و��!و  :ا���ول •

 2016-2012 :ا��دة  •

� ا���Fز •�� إط�ر ھذا ا��	روع ا���م 
درا��ت �ول :�دى ا���دم � :�م  


ط
ر@� �ر
وض - �� ا�����ت ا�
�ر� �  . @وارب ا�7وص �ر!ز );��ت =ر���

� ط
ر@� -��� ����ق ا��4رف � .  

- �!و�و�Fط ا�7وص ا�	ق �  .��و

� وا�دا= � ا��4�م ا��8��ري -�  .���Fز !	ك �8 و��ت ���

  :ھذا إ�� ���ب

- H  .د�ل �ول ا����ر��ت ا��دة � 7وص إ4دار و�وز

- � . إ��داب =
ر F)داد !راس 	روط � ����ت ا�
�ر� وا���� 
 

6 . �PPPPا��$ر� �PPPP�:����PPPPن �PPPPراث ا����PPPPرات وا�&�PPPPرات ا��و"�� (��&PPPPروع ا��-PPPPرف ا���PPPPد

MedPhares:  

� ���ط� وز�
رة :ا���ط�� • 

Yر= �  .ا�����ت ا�
�ر� وا���� 



                                                                                                                                                                    
 2015ا��	ر�ر ا��وي 
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�  :ا���ول •
  .أوروأ�ف  52�زا�� ا�دو�� و )ھ
�( أ�ف أورو 415ا���Fد اTورو

 2016-2014 :ا��دة  •

� ا���Fز •�  :�دى ا���دم 

� ا��	�ر!� -� �ن ��ر�8�ا ا�>وا
ط إ)دادو ا��	روع @�دة ���� ���ل درا�� ���


�ر وز�
ر�� ز�
رة ��زر ا��4رف�=�
09 ��F �D)�دة وا���م  ���
� � 

Yر= 

   .���ط�و ز�
رة

 

ن ا����رات ا�
�ر� وا����طق  -���
 ��8� �� �H وزارة ا�د��ع ا�وط�@�Gرام ا�
ا

 �8� ا��
� ھذا اFط�ر �رد و �	=ص . ���>���ا�ط��ذ!ر =�4� أ�d �م 

ا����رات ا�
�ر� ا��و��� و ا��8رف 
�� ) � ا�84د ا�وط�� �ن =;ل وم 

ط��� و�ر���a
�ت �� � ��  .ا);�� ھذا، إ�� ���ب ا��	�ر!� 

 

  

  ":ا��و���ا��-دي �(�*�طر ا���-(� ����%�رات ا����*�� وھ&�&� ا�وا$ل "�&روع . 7

� �ن = P �و�س  :ا���ط�� •
دي ) � ا��!�(ا����ل ا�	���� ا�7ر� ( �Qط���و !ذ�ك ا�

�  .ا�	ر@� ��زرة �ر
� ا�	���

Qون  5,6 �4دوق ا�
QD� ا���8�Q( �Qن طرQق 
ر��Q�P اT�Qم ا����Qدة � ���Q� :ا���ول • �

 �!  ).ھ
�(دوJر أ�ر

� ( 2019-2015 :ا��دة  •�
ر  �23م إ�>�ء ا��	روع �� ).2014د

� ��دث =طط ا��4رف ا���!�� � � ���طق ا���� � و ���ھم :ا����وى��ھذا ا��	روع � 
 �7رات  اH��T ا��4دي � ��د= ن @4د�د)م و�8زز ا��درات ا��ؤ�������
� �=�طر ا���4 � 
�  .ا����=� وھ	�	� ا��وا�ل ا��و��

   


