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�	رة وطو��� � �م � ��1733م ����م إ�� وا��� 
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  ـ�ــــ�ـوط�

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

رات�

�0 طو���...) �
�خ، و���وي ���م � 557 

� �وا�ل%12 و �ول ا��زر�����م ھذه ا��وا�ل إ�����  ا3ط��

� ، م� 1623��� طول  �وا�ل 
دون 	واط4 ر��


��ر��ل �6
196��� طول  �وا�ل 89 طور ا��7ذ� ا�ط

 ،م� 284��� طول  �وا�ل �6ر>� �;��راف ا�
�ري

 .م� 187��� طول  ��واز��
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����� أ	
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ا�� ا������  ا��  

 . 3ر��
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��� طول  ����د ا��وا�ل ا��و��

 �رات(وأ<رى دا<��

�خ، �

�ول ا��زر �وا�ل %20و

- ��وا�ل 
دون 	واط4 ر��


��ر��ل - �6
�وا�ل 89 طور ا��7ذ� ا�ط

�وا�ل �6ر>� �;��راف ا�
�ري -

��واز���وا�ل  -

 )3و 2و 1م ور�(

  

  

  

  

  

  

  

 .1ر�� 

284 187 
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 ��� ��ن �6دل ا����وع ا�����8  % 70.1و���وي ھذه ا��وا�ل ���


;د ��
��ر�ز ا��6دل ا�
�"8 أي   ���
 ،�89 ا����طق  29 %.9ا��و��

 �ن إ�� ا�>7ط ا�) 4ر�م (ا�دا<��
���  6�را�8و"د أدى ھذا ا��

6� 89 إ<�;ل ا��وازن ا�
8D ا�����8 

ت ا�6وا�ل ا�ط
ا��وا�ل ��� ��

�ن أھم أو�و�ت و���� ���� ا�ذي 6د ) 5ر�م  ة �ر
�،ر��Eل ��ز(

  . و��D� �	رط ا�����8

  

  

  

 F9ت ���6 ا�و���� إ�� ر����	Gت ھذه و89 ظل ھذه ا�6لا�وا���دI� 8����ر
� � ا��در

 .ا��3رف ا���د�J 89 ا�	رط ا�����8

  

,0/��ة -�,�ھ('*� ا�(��) ا��'��&  %��$� .5ر��       
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  :ا���ب ا�ول    

  ا�درا�ت

  

 ا�درا�ت �� طور ا����ز. 1


<� ا�����ن •�
 J�د��ل ا��3رف ا��E� �درا�. 

 .درا�� أ��E� إ	�7ل ا�	واط4 •

• ��Iرو درا�� ا��دوى ا� .ا����� واL"��3د� ��	روع ا��3;ح <�J ا�����

J �و�س  •�>
ن درا�� ���� ا�	رط ا�����8   .�ن ا��Gراف ا�����8) "رط�ج- "�رت(��

ر �ر
� درا�� ا��ر�
�ت •OP
 .و���� ا�	رط ا�����8 �ن ا��Gراف ا�����8 

 .درا�� ���� ا�	رط ا�����8 ���وب ���ء ا���ط�وي 
�و�� �ن ا��Gراف ا�����8 •

ا��ر�ش، "�ط �دد : 1"�ط �دد (���� ا�	رط ا�����8 �
�زرت �ن ا��Lراف  درا�� •

  ).	�ط4 ���8: 2

•  �� �ول ا�	رط ا�����8 و�ر�زھ� درا�� إ���ز <راDط �و�ر9و�و�����و�ر9ود


�� ا���Tر��ت	 ��� ��دة 
���ت �7را9��
. 

  .درا�� إ�داد وو>F �ظ�م ��6و��ت �7را9� �ر�زي �ول ا�	رط ا�����8 •


طر�� �	�ر�� ط
�� �Uط�ر  • �ن درا�� أ��E� ا��3رف 89 ا�����ت ا�
�ر� وا�������

 .��وطن ا��
�8 �ز�
رة و�
ل ا��وار� وا����طق ا�رط
 ا����و�8 ا��دد �����ت

م ا�3د  •اV<رى ��و�ط ا�
�ري �ول 	
�� ا�����ت ا�
�ر�  وا��L<دا��تدرا�� ��


��	��ل ا��و��8 � .وا�����


طر�� �	�ر�� ط
�� �Uط�ر  • �درا�� ��Eل ا��3رف 89 ا�����ت ا�
�ر� وا�����

 ."ر"�� ا����و�8 ا��دد ����� �زر

•  ���م �دى إ����� ا��
��ء وا���6ب و<زن ا��ر
ون اVزرق ��� �درا�� إ�داد ����

��
 �� ا�
�ر� وا�����D

���وى ا��ظم ا�� .;د ا��و��
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����  :ا���ب ا�

� ا���$�نا��"��� و  و �! حا

  

1 .�%&�و� ا�)$���� $ن ا���راف ا�� �%&� $)روع &$��� ا�)ر�ط ا�

�  ا�����86ّد �	روع ���� ا�	رط ا�����8 ��و�� ا�	���� �ن ا��Gراف ��Eر��� ا��ن ا��<

� ا�	رط ا�����8"�ن 
ر���J ا���6ون ا��و��8 ا�V���8 �ول ��� " �
��
وھ8 أ	�7ل ُ��ّو�� 

���ر 75%Gدة ا��� ���روض �ن أ�ل إ����Vؤ��� ا�ن طرف ا�� �
�
)(KfW ن  %25و�

 �  .ا�دو���زا�

� �و�� �ن Lو� �� ا�	واط4 ا�	���ّ���
�دف ھذا ا��	روع إ�� إ���ز اV	�7ل ا�<�3� 

  ). ���طق ھر"�� و	ط �رم و�ّ��م �و�� و�و�� ا��د��( ا�����8ا��Lراف 

 ��I3ا� �I�� 0�

�ر أ��ون د��ر  12,190و���[
  .م.ق.

  :��و��ت ا��	روع

  ھر+%�: 1ا�	ط *دد  �

 .م 430��� طول ) ھر"��(ا����ز ا�3<ري 
���د9ون ا��3;ح  •

 .م 485إ"��� ���ز 3<ري ��� ���وى �رف ���زه ھر"�� 
طول  •

•  �6

�ن ا�ر��� ) 4(ا���ز أرEت ا��
E�� ح�I3وف �ن �3ّدات ا�ر

(Ganivelles)  طول
ن  400I3 د9ون إ�� ���ب�ط4 ا��	

طول ) 2(م 

 ."��م ��� ���وى ا�	�ط4 ا���و
8 ��ر 130


طول  • �ّD�� واج ��ت�د9ون 150إ���ز ���رة أ�ط4 ا��	ن �زء � � .م ����

 )ط $ر�م: 2ا�	ط *دد  �

•  �E;E طول ) 3(إ���ز
 �ّD�� واج ��ت����200رات أ  �م ا�وا�دة ����

 .ا�	رط ا�����8 �	ط �رم

 ))�ط/ &.ر$وت(و� ا�$د���  –&$�م و� : 3ا�	ط *دد  �
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•  �6

طول ���) 4(إ���ز أر �ّD�� واج ��ت�زء  250رات أ� �م ا�وا�دة ����

 .و<زا�� �ن ا�	رط ا�����8 ����م �و��

م ��� ���وى  20م و��
ل 3<ري 
طول  100إ���ز ���ز 3<ري 
طول  •

 .ا��د�� 	�ط4 �>ر�وت 
�و��

  .	�ر ���9� اV"��ط 24و �
�0 �ّدة ا���Gز 

  :2018ا���Gز <;ل ���  ��
� ��دم

 :   و"د إ�����ت ا����و�� إ���ز اV	�7ل 
����طن 2016أ��و
ر  1اV	�7ل ��ذ وم إ�ط��ت 

  ). 	ط �رم( 2�� �دى �3دات ا�ر�ح و�دد ) ھر"��( 1�دد 


� ����ط �دد ����

� ���ط�� �و�� ا��د��  �����تا�9د  3أ�� ����
	�ط4 (ا����و�� اV	�7ل 


� ���ط�� ���م �و�� 2017��ذ 	�ر أ��و
ر 9�� إ�ط��ت و) �>ر �وت����
  .<زا��- 
  


قوأ�[ ���� . %95ا�ـ  2018
�7ت ��
� ��دم ا���Gز إ�� �و�9 ��� ��وى  �ن اV	�7ل �م 



ب �دم �و9رھ�ا�3�6ر ا����6ق �
  .]���ز �3دات ا�ر�ح ا��8 	�دت �P<را 
  

����داتGو�9 ���  :��دم ا���;ك ا�ون  312,5رف  �2018ّم إ��   .د��ر��

  

2 .�%&� $)روع &$��� ا�)ر�ط ا��&%� �ر�راف $ن ا���راف ا�

��درج أ	�7ل ���� ا�	رط ا�����8 �ر9راف �ن ا��Lراف ا�����8 >�ن ا��ر��� اVو�� �ن 

�
��
�ن طرف  %25و KfW�ن طرف ا����ب ا�V���8   75%ا�
ر���J وھ8 أ	�7ل ُ��ّو�� 

�ن طرق و���� ��� �� و��D� ا�	رط ا�����8ا�دو�� ا��و��.  

ن  2015���� وأّن ا�و���� "د "��ت <;ل ��� ��
ا����� �ن ا��Gراف ا�
�ري  9ر>�ت

� و��  2004- ��2003درا�� ا��8 أ��ز��� ا�و���� <;ل ��وات ّ�Iدة ا�����ب ا����ق �ن طر

�م 
���6��ل ا���ذ�� ا�ر"�ّ�  .�ط�
�[ �ن �د
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� 	�ط4 ر9راف �ن ا��Lراف ا�����8 ���
�دف ھذا ا��	روع إ�� إ���ز اV	�7ل ا�<�3� 


�ر أ��ون د��ر  15,878و�
�I�� 0� ا��I3� . �م 2,1وذ�ك ��� طول �وا�8 ��[
  .م.ق.

  :��و��ت ا��	روع

��ر  2100�ن ا�ر��ل ��� طول  3أ�ف م 7�500ذ� 	�ط4 ر9راف 
�وا�8  �

 .م 55م و  30و
6رض �راوح 
ن 

م ��د �زء ��[ ��ت ��ه ا�
�ر وو>F  395ا���ز ��
ل �ن ا����رة 
طول  �

�;��ت 
�ر� ���دد �دوده. 

�
  :��2018دم ا���Gز <;ل ���  ��

�ت 89 �9_ ���ك �2016و9�
ر  1إ�ط��ت اV	�7ل ��ذ وم ���	G6ض ا
و�ط  و"د 	�دت 


� ر9راف ��رور ا�	����ت ا������ 
�����رة وا�ر��ل�O  وذ�ك ��� �
دا F�2017.  

أ�ف  400م �ن ا���
ل ا���ري و��ل �وا�8  390
]���ز  2018و"د "��ت ا����و�� <;ل ��� 

  . �ن ا�ر��ل 3م

���� وأن اV	�7ل �و"Iت <;ل 	�ري  .%98ا�ـ  2018
�7ت ��
� ��دم ا���Gز إ�� �و�9 ��� 

� وأوت �ظرا �Gط;ق �و�م ا3Gط�ف�  .�و

����داتGو�9 ���  :��دم ا���;ك ا�ر  315,17رف  �2018ّم إ�� ��ون د��.  
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أ)�1ل &$��� ا�)ر�ط ا��&%� $ن ا���راف ا��&%� *�ر ا�! ح ا�0���ن ا�ر$%�� . 3

  ا�&$�$�ت و��4 ا�د�$�س�ـ)واط/ ط�ر+� وا�$"د�� و�ر��س و


� 89  �ن�	�ل ا��ر��� اVو�� �
� ا�	رط ا�����8 �ن ا��Gراف ا�����8 ا���ول ��� J�ر��



�ل �ن 	واط4 ط
ر"�  �
�ن ا�ر��E�7ل ا��3;ح ا��	8 �ذ�ك أ����Vإط�ر ا���6ون ا��و��8 ا

  .وا���د� و�ر�س وا������ت و�
<� ا�د��س


ر  12و"د "��ت ا�و���� وم ��
ف ���و�� ���Gز اV	�7ل �2017���
. 

را >P� روع	�د ھذا ا��	و"د �ت ا�����6� 
�ورد �3دات ���	Lا ���ب أھ�
6ود إ�� �دة أ�

  . ا�ر�ح �ن ا�<�رج

  :��و��ت ا��	روع

و��د �ن ا�<	ب ا����وم ����و�� وا�رطو
� وأ�ر�ز �3دات ر�ح ���و�� أ���� �ن أ��دة  �


�نEن ا��

�ن �ددة إ�� ���ب ��F  و/ا�ر��� 3��L;��� أو E� نا�ر��ل <�رج  ز�ف��و

� �ر�ز 
�G>�9� إ��  .ا�	�ط4�
ت  (peignes hydrauliques)أ�	�ط ھدرو�E��


�ن ��د ���ري ا���هEا��. 
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�ن  �Eدھور �وازن ا���� �
إ�داث ��رات 
ن ا��3دات ���F ا��3ط�9ن �ن ا�6
ور 9و"�� ���

� .ا�ر��

� �
�ن ا�ر��Eت ا��
E�� ��D;� ت���
 .Oرس �

�رات <�3� ��رات إ���ز ��
 .ا��د�� وا����� اV�ن 

����داتGدم ا���;ك ا��:   

� �ّم إ�� �O ��� �9و�2018 

�در 
ـ 0�
ون  30,5رف ���

   .د��ر 

  

 

 

4 .�%&�%�$�ن $ن ا���راف ا�� �%&�  $)روع &$��� ا�)ر�ط ا�

� ا�	رط ا�����8 6د ��� J�ر��
��ن أ�د ��و��ت �� ���	روع ���� ا�	رط ا�����8 ��د
[ و���� ���� و��D� ا�	رط ا�����8 89 إط�ر ��ا��و��8 89 �زD[ ا�8��E وا�ذي �	رف 

8����Vا���6ون ا��و��8 ا.  
  :و�ن أھداف ا��	روع 

	�ط4 �دي ا����8 �ن ا��Lراف  ���� ا�	رط ا�����8 ا����د �ن 	�ط4 ����ن إ��  -
  ����8ا�
  ����8إ��دة ��D� ا����طق ا���>ررة وأ�زاء ا�	�ط4 ا����a� 8ت �ن �راء ا��Lراف ا� -
��ل واV	<�ص ا���د<�ون 89 ���طق ا��	روع -��� ��Iم ا��درات ا��  .د
- F����و��ت ا��� F�� F� 8�����Lوا��وا3ل ا ]����د ��� ���ر
� �	�ر�Lط�  ا	د�8 ا����


����ط��.  
  

  .2018اV	�7ل <;ل 	�ر 9Iري  إ���ز 89ا����و�� إ�ط��ت 
  

  :��و��ت ا��	روع

�  F

��ر��ل Vر ���ت ��راوح 
ن ) 4(ا��7ذ� ا3Lِط����
 أ�ف 140و  أ�ف 32	واط4 

  .��ر ��6ب
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ا�وا�د  ���
ل 3<ر� ���د 89 �زء ���� ��ت �ط_ ا�
�ر و�راوح طول) E)3;ث إ���ز   �

  .م370و 350���� 
ن 

�راوح طو��� 
ن  2إ"��� �دد  � � م 850و �350وا�ز 3<ر

���و�� أ���� �ن أ��دة وأو��د �ن ا�<	ب ا����وم ) ganivelles(�ر�ز �3دات ر�ح  �


�ن ا�ر��� 3��L;��� أوEن ا��
 �

�ن �ددة إ�� ���ب ��F  و/����و�� وا�رطوE� ن��و

 .ا�	�ط4ا�ر��ل <�رج  ز�ف

����دات  Gدم ا���;ك ا��:   

ون د��ر 10,12 �در 
ـ3رف �
�0  �2018ّم إ�� �و�9 ��� ��.  
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 درا� ا��ر��ت و&$��� ا�)ر�ط ا��&%� $ن ا���راف ا��&%� ��56ر �ر��. 5

  : إ��ھذه ا�درا��  ��دف

- م ا�و>F ا����8 ��	رط ا�����8 �ن ���م ��ّ� ا��>ر�ن �زرة �ر
� � إ�� 
رج ا���طل ��

ر �رورا Oط�� أ��
 0�
� ���� �9��� ���   .�م 10وذ�ك 

�[ �ن ا��Gراف ا�
�ري -���� �
  .ا"�راح ا���ول ا����6� وا�����


3دد ا�
�ث �ن ا���و;ت  ا�و����إ�داد ��ف ط�ب ا�6روض �T	�7ل و 2018و"د �ّم 89 ��� 

 .�ذ�ك ا�;ز��

  

 

  ا�87 ا�)�ط��� - و��$�ل ا�وا�"�ت ا��&ر�� �&�ن . 6

 �دأ
ت و���� ���� و��D� ا�	رط ا�����8 ��� ��6>دة ���ود ا�
�د�ت وا�����س ا���و

���وض 
�ودة ا���ة و���ن ظروف ا�6ش إ�� ���ب �و9ر 
�دف اوا���ت ا������ ا�����ن 

 ���ھم 89 �طور ا����� ا�دا<� 8�D�� 8�  . وا�<�ر��9>�ء �ر9

� ا�ذي ���6 ا�و���� إ�� Dط�	ا� _�I�� 8ا�وط� J�ر��
� >�ن ا�Dط�	ا� _�Iا� Fو��درج �	�ر

�ق �F ا�
�د�ت وذ�ك 89 	�ل ���ھ�� ���� و����دة �9�����
 ]����.   
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� �ن ا�>7ط ا�6�را�8،�P��ن ا����وزات ا��ري �
  ا�6�و�8 ا�


6دد �ن  �Dط�	ا� _�I�7ل ا�	و��ت أ��

� وھ8 
ن "ردان���� �Dط�	رس �9_ ��_ وا���ر ا��Oو 


�G>�9� إ�� �وا�9� ا�و���� ��� ا���Iل 
]���ز درا�� ��D� ا�D�I� ���Iدة 
�د� ��زل �ّر �ظرا 

 0�
�
��� د�م 
�د� ���م �و��  ����Gز أ�ف د��ر  150

��� أن ��دم ا�
�د� ا��ذ�ورة  �� �	�ط4 ا���	Dط�	ا� ���Iب ��و���ت ا���� �D��ف ��


]���م أ	�7ل ��D� ا� ���I�Eل  ��<6
�ت ��
�� �9د "�م "�Iإ� �����	ت ا��8 �
�د�� �
����
أّ�� 

� �Eل 
�د�ت �Oوش و��زل ��م��Eرة ا��ره ��	ف ط�ب ا�6روض و���داد �.  

                                                                                                                                                                    
2018 

    
    

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

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

  :و�دف ھذا ا�
ر���J إ��

ن ا����طق ا������ ا����<�� �Eو� �D  �	واط4،���

� �ن ا�>7ط ا�6�را�8،�P��ن ا����وزات ا��ري �
ا�6�و�8 ا�

،�ل ا�وا���ت ا�
�ر� ���دن ا��������  

،] <�ق 9>�ءات إ>�9� ����زه وا��ر9

���� �I3
ش ا��واطن �ن إط�ر ���. 

�ت ��ول 
6ض �م "�I>�ء إ��ن إ�6دد 
 �Dط�	ا� _�I�7ل ا�	و��ت أ��

ث 	��ت � �� وھ8 
ن "ردان 3ا��������� �Dط�	�9_ 


�G>�9� إ�� �وا�9� ا�و���� ��� ا���Iل 
]���ز درا�� ��D� ا�D�I� ���Iدة 
�د� ��زل �ّر �ظرا 

  


��D 0�� "��ت ا�و���� 
���وا�9� ا��
د�
��� د�م 
�د� ���م �و��  �

��� أن ��دم ا�
�د� ا��ذ�ورة  �� �	�ط4 ا���	Dط�	ا� ���Iا�


]���م أ	�7ل ��D� ا� ���I�Eل  ��<6
�ت ��
�� �9د "�م "�Iإ� �����	ت ا��8 �
�د�� �
����
أّ�� 

� �Eل 
�د�ت �Oوش و��زل ��م��Eرة ا��ره ��	ف ط�ب ا�6روض و���داد �

  ا�8&� ا�)�ط��� ��ن +ردان

�
 . 	�ط4 �ر�� ا��3

 .أ�ف د��ر

 ��
���Eل ��و��ت ا��	روع 89 �ر�ز 	

���I�� 8�و�ر ا�6و�م "
و��� �ن أ��زت اV	�7ل و"د  .ا���و

. 

                                                                                                                                                            
2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

   
  

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

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

و�دف ھذا ا�
ر���J إ��

ن ا����طق ا������ ا����<��  -�Eو� �D��

� �ن ا�>7ط ا�6�را�8،���� ا���ك  -�P��ن ا����وزات ا��ري �
ا�6�و�8 ا�

- ،�ل ا�وا���ت ا�
�ر� ���دن ا��������

- ،]<�ق 9>�ءات إ>�9� ����زه وا��ر9

- ���� �I3
ش ا��واطن �ن إط�ر ���

�م  2018<;ل ��� 

�ت Lت ا�و��	ث � �ا�����


�G>�9� إ�� �وا�9� ا�و���� ��� ا���Iل 
]���ز درا�� ��D� ا�D�I� ���Iدة 
�د� ��زل �ّر �ظرا 

�ت����U� ���9رھ�G.  

��� "��ت ا�و���� 
���وا�9� ا��
د

��� أن ��دم ا�
�د� ا��ذ�ورة  �� �	�ط4 ا���	Dط�	ا� ���Iا�

  .ا�و����


]���م أ	�7ل ��D� ا� ���I�Eل  ��<6
�ت ��
�� �9د "�م "�Iإ� �����	ت ا��8 �
�د�� �
����
أّ�� 


�د� وذرف أو 
� �Eل 
�د�ت �Oوش و��زل ��م]��Eرة ا��ره ��	ف ط�ب ا�6روض و���داد �

  

ا�8&� ا�)�ط��� ��ن +ردان* 

���Iن ا���� :�
	�ط4 �ر�� ا��3

أ�ف د��ر 50 :���ھ�� ا�و����

���Eل ��و��ت ا��	روع 89 �ر�ز 	
�� : ��و��ت ا��	روع

���I�� 8�و�ر ا�6ا���و

.طرف ا�
�د� وا�و����
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أ��زت اV	�7ل و�م "
و��� �ن  

                                                                                                                                                                    
2018 

    
    

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

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

  ا�8&� ا�)�ط��� ��1ر ا�7%$

�7ر ا���_ ا����ء ا��دم 

أ�ف د��ر و��در ���ھ�� ا�و����  

  :���Eل ��و��ت ا��	روع 89 

���ت �
�ر�ز أ�واض وOرا�� ا����طق ا�<>راء 

��ء،���
 �ر�ز 	
�� ��ور ��و�8 
�ر�ز ��ج �ن ا��دد ��� ���وى ا��د�� وا�
�ب 

 �رھ�(���ز ا����ء 
��	aت �>رOو � و"د ).����د ��و�
 .طرف ا�
�د� وا�و����

  ا�8&� ا�)�ط��� ���)��� 
 ��  ا�	�
�	�ط4 �د

أ�ف د��ر و��در ���ھ��  70: ا���I� ا����� ���	روع
  .أ�ف د��ر

���� و�ر�Dط�	ا�  ���Iا� �D�� 
�  :ا�3��6ر ا����

،]I3��� ا��دار و ��7  
،��D� و إ�داث �����ت <>راء �7را�� �
���ت ا�ز��  

  ا�)�ط��� �$�زل �$�م

��زل ��م �
  9>�ء ا�زر

أ�ف د��ر و��در ���ھ��  390: ا���I� ا����� ���	روع
  .أ�ف د��ر


���6��ل �واد  8�D� 9>�ء �ر9��

�  :ا�3��6ر ا����

]  .9>�ءات ��6�Tب وا��ر9

                                                                                                                                                            
2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

   
  

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

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

ا�8&� ا�)�ط��� ��1ر ا�7%$* 
���Iن ا����م: ا����ء ا��د

أ�ف د��ر و��در ���ھ�� ا�و����   I�� :50� ا��	روع
 أ�ف د��ر 20
ـ

���Eل ��و��ت ا��	روع 89 : ��و��ت ا��	روع


���ت  •�
�ر�ز أ�واض وOرا�� ا����طق ا�<>راء 
،�� ا�ز

��ء، •���
�ر�ز 	
�� ��ور ��و�8 

�ر�ز ��ج �ن ا��دد ��� ���وى ا��د�� وا�
�ب  •
 ،8�Dا�ر 

•  �ز ا����ء 
��	aت �>ر���
طرف ا�
�د� وا�و����

  

ا�8&� ا�)�ط��� ���)��� * 
���Iن ا���� : ��	�ط4 �د

ا���I� ا����� ���	روع
أ�ف د��ر 50ا�و����  
ـ 

� و�ر����: ��و��ت ا��	روعDط�	ا�  ���Iا� �D��
ا�3��6ر ا����� و�>�ن

• ،]I3��� ا��دار و ��7

• ،��D� و إ�داث �����ت <>راء �7را�� �
���ت ا�ز��

3��� ا�ر3ف •. 
  

 * �&ا�)�ط��� �$�زل �$�ما�8
���Iن ا����م: 
��زل �� �
9>�ء ا�زر

ا���I� ا����� ���	روع
أ�ف د��ر 200ا�و����  
ـ 


���6��ل �واد : ��و��ت ا��	روع 8�D� 9>�ء �ر9��

فI>ن ا��ن �<�ا�3��6ر ا����� و

• ]9>�ءات ��6�Tب وا��ر9
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���ت ز�� و�6	
�ت( ���طق <>راء  •�...(  
 . �ر�ز 	
�� ��ور ��و�8 •
  )....�	ر
� وو�دات �3� و����د ��و�� و��و�ت ( �ر�ز ��	aت  •

 .%50اV	�7ل ��
� إ���ز ���وزت و"د 
  

  .��ر�� - دار ا��&�رة–إ���ز $ر0ز إ�	��ل  .7

رة 
وOرارة ��ت 
ر��� إ�داث �ر�ز �
ذ  ��Eل ا��3رف �I�� ��6 89 إط�ر 8D
إ���
�ل 


����ط�� �ر�د� 89 �	ر ا�9��E�  ا��� أن ھذا ا��ر�ز ��ون �[ دور. 
���6رف 
��Eروات ا�
�ر


س �" d�و�و�� وا��وروث ا�ط
86 ا�ذي ���ز 
[ ��ط�� <�Gص اD�3>��
� وا��6رف D
ا�

� 89 �<��ف ا���� و��و����� و��ون ��ر ���ظم دورات ��� �I3
�D
   .��Lت ا�


�ل ا�
8D ا�8�6I ا�Gط;ق  �2018ّم <;ل ���  ���Gر�ز ا� �D          89 إ���ز أ	�7ل ��

رة"�
روا��8 	�دت 
6ض ا��" دار ا�>P �>
  .�ظرا ��ظروف ا����<ّ� و63و
� ا�6�ل دا<ل ا��

�  :�	�ل ��و��ت ا��	روع ا�3��6ر ا����

• � ����� ��� ،²م300��� ��در
ـ 
��ء �ر�ز ا���
�ل 
�رة، ��20 �D�Pوى ����رات ��F �ـ  •� 
D� �د�� وذ�ك 
7را�� أ	��ر ����	� �F ط
6� ا���ط��، •�� 
•  ����� ��� �
 ،²م �10ر�ز �	ر
• ،���D�� F�ز�ا� �����طول ا� ��� 8
 �ر�ز ��ج <	
•  �I��>� زات  .....).��ور ��و�8، ��و�ت، ( ا"���ء و�ر�ز ���
  

 ����� وأن ھذا ا�I>�ء ��م إ���زه 
وا�ط� ���Panneau Sandwich  
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  �ر��$< ا���ظ�ف ا>�� �%)واط/ . 8

��� ا��داد  ���وات  8903 إط�ر أ	�7ل ا���ظف ا8�e ��	واط4 �م إ
رام �I3� إط�ر

)2017-2018-2019 ( �I��
�ن طرق و����  %�40�ول (��ون د��ر ��و�  2.3وذ�ك 

� و��D� ا�	رط ا�����8 و���60% ����ن طرق �3دوق ���� ا����طق ا�� .(  

�د<ل  23إ��  11�ن (	�ط4 
I3� دور�  120	��ت اV	�7ل Oر
�� و��	ط ا�ر��ل �ـ

8����� طول �وا�8) <;ل ا��و�م ا�� ��ت ا�����Lل ا�و�
  . ��م 142 

  .�ن اV	�7ل ا��
ر��� % 89و"د 
�7ت ��
� ا���Gز 
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ذ �	روع  2015I�� 89" ا��3دي

�� ا��>رر وا��<�طر ا������ �ن �7ر ا����خ 89 ا����طق ا������ ا��	� ا��و���
" ��ظ�ھر "�

7ر ا����خ، 89 �
�6زز إط�ر ا��3دوق ا�<�ص 

�ت ا���ف ا��ددة وا�����ت و<�رات ا���ول ���3دي ���<�طر ا��8 Iر>�� �7ر 

� 89 ا����طق ا������ اE�Vر �Dا�ر �� واL"��3د�����Lت ا��ا����خ ��� ا����ن وا��ط�


�زرت و �ر
� �ن  �Lن و�د�س �L_ و"�6� ا��ر ا��O 8ط����3وص >��
ھ	�	� 89 �و�س و

  

                                                                                                                                                                    
2018 

    
    

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

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

 :ا���ب ا����ث

  ا��6+%م $A ا���1رات ا�$����4

  

2015ا�ط��ت و���� ���� و��D� ا�	رط ا�����8 �و�9 ��� 

�� ا��>رر وا��<�طر ا������ �ن �7ر ا����خ 89 ا����طق ا������ ا��	� ا��و���
��ظ�ھر "�

 �7ر ا����خ، 89 / ا���ّول �ن طرف �3دوق ا�
D� ا���6��
ا��3دوق ا�<�ص 

�ت ا���ف ا��ددة وا�����ت و<�رات ا���ول ���3دي ���<�طر ا��8 Iر>�� �7ر 

� 89 ا����طق ا������ اE�Vر �Dا�ر �� واL"��3د�����Lت ا��ا����خ ��� ا����ن وا��ط�


�زرت و �ر
� �ن  �Lن و�د�س �L_ و"�6� ا��ر ا��O 8ط����3وص >��
ھ	�	� 89 �و�س و

                                                                                                                                                            
2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

   
  

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

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

 

ا�ط��ت و���� ���� و��D� ا�	رط ا�����8 �و�9 ��� 

�� ا��>رر وا��<�طر ا������ �ن �7ر ا����خ 89 ا����طق ا������ ا��	� ا��و���
��ظ�ھر "�

 �ا���ّول �ن طرف �3دوق ا�
D� ا���6�

��ت ا���ف ا��ددة وا�����ت و<�رات ا���ول ���3دي ���<�طر ا��8 Iر>�� �7ر ا��را�

� 89 ا����طق ا������ اE�Vر �Dا�ر �� واL"��3د�����Lت ا��ا����خ ��� ا����ن وا��ط�


�زرت و �ر
� �ن  �Lن و�د�س �L_ و"�6� ا��ر ا��O 8ط����3وص >��
ھ	�	� 89 �و�س و

� �د�نLو.  
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و�	رف ا�و���� ��� إ���ز ��و��ت ا��	روع وذ�ك  �ق �F �ن 
ر���J اV�م ا����دة ����������

ھ
� �ن �3دوق ا�
D� 89 	�ل  ��ون دوLر  5,63
�و�س و�
�0 ا����I� ا����� ���	روع �وا�8

 �7ر ا����خ و
�3رف �ن 
ر���J اV�م ا����دة ������/ GEFا���6��
 ا��3دوق ا�<�ص 

PNUD و�س�
. 


ر �5
�0 �دة ا���ز ا��	روع ��
ر 2015 ��وات ���دة �ن د��  .2019ا�� د
  

  :��و��ت ا��	روع

�hhhن  -1 �hhhدة ا�����hhh
� ���<�طرا���زا���hhh�Lط واhhhط>��� ���hhhؤ���� �hhhن ا��hhhدرات ا����و�hhh���

 �ا���hD� ا��را
h�  ا���hك ا�6�hو�8 ا�
�hري، ���h�(ا��7رات ا����<� 89 ا����طق ا������ ا��و��

رھ� �د�Jوا��6�ر، درا�� ا��ؤEرات ��� ا���ط، ا��3رف ا��Oو �  .)89 ا����طق ا�����

  : �2018م <;ل ���  و89 ھذا اGط�ر

7� ا����دh� ���ر��h� اVو��hإ�داد ا����Lء �ن  -h3ن ا� ا�h� �hدرا�
 �h��6��ا� �h���h6د;ت ا����و�

� �F اV<ذ �Iوا� ��hن ا��7hرات ا����<8h9 �h اGدارة وا��ؤ���� �hطر ا������h>�ر ا��h
��Lن ا6


  .ا�������� ����ك ا�6�و�8 ا�
�ري

7� ا����دh� ���ر��hh� اVو��h إ�hداد ا�h���Lء �hن  -h3ن ا�ا�h� �hدرا��h��6��ا� 
 ��و>Fh ا��hhرا�

 .وط�� �Uدارة ا�������� �����طق ا������ 89 �و�س

F ا���د<�ن 
��	رط ا�����8  إ���ز �2018م <;ل ��� ��� �� F� �ور	�ت ��ل ا��	�ر


�ت Lن و�ل ��

�زرت و�و�س و�و�� و�زرة �ر.  
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� �و��� ��3Vب ا��رار �ولا���م 
ا����Lء �ن  ھذا 
�G>�9� إ���
�دئ  دورات ��و�

  �
�زرت  GIZCو���ر
�ت وطرق ا��3رف ا����دام 89 ا����طق ا�����  �Lر و��
وذ�ك 

� �د�نLم  ،وو�� ��2019� <;ل ��� ��� أر��� ��ظم دورة ��وLر و��
.  

� ا�37� ا����د� إ�داد ا����Lء �ن  -���� �
����6ون �F ا�و���� ا�وط� ���>وا
ط ا��ر�6


ر���J  ا���ط� F� ف� ا����� �د�J ا����� د�م �طور ا��
�دئ ا��و�����<�طر ا����خ 89 

8D
م ا�  ا���

- ��5
�ر
� �D�Iدة  07/12/2018و 06 89 �م ��ظم دورات ��و  �ر ��و�O ت�6��

�
�ن ��ط���O 8ر ا���_ و "�6� ا�Vد�س و�زرة �ر ��E��3�  ،وا��> Fذ �	�رIء و���	3د إ�"


 �  .�ذه ا����طق
���P"�م �F �<�طر ا��7رات ا����<


ر  18وم  ��� �م ���ت 	را�� <�3� 
��د�م ا����8 �ن ) 5(�و"F  <���  2018د"�Iا�

  . طرف ا��	روع �F ھذه ا���6�ت

 

ذ <ط� ا�3�Lل -I�� ����
  �م �	ر ا��	�رة ����ف <
ر 

�داد  درا����م ا����Lء �ن ا�37� ا����د� ���ر��� اVو�� � -[
8 ���D� ا�����6� �ا���Eل ا��و�

�
�ر ا��7رات ا����<��Lن ا6
   .ا���ط�� ا��ّ���� ��زرة �ر
� �F اV<ذ 

� �ول -�89 ���ل ھ	�	� ا��ظم  �م ا����Lء �ن ا�دورات ا���و �إد��ج ا��7رات ا����<

6ن �ن 86��3 ا��رار 
�و�و�� ا�
�ر� وا������ و89 ���ل ا��<طط ������ �D�Iدة أرGا

ن 
��ط���O 8ر ا���_ و "�6� ا�Vد�س و�زرة �ر
�ا����.  
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� و ا��3ل �ول ا��P"�م �F ا��7رات ��� ��م  -�د�م ا�و���� �G	�ء ��ط� ��6و��ت و�و

 �

�زرة �ر �� �ن <;ل ا����<�
�ل ا�
8D �إ���ء اV	�7ل ا�������Gر�ز ا�رة" �
، " دار ا�

روOو ��;�G6دات ا�ا� F7ر ا"���ء ��� F� ف� و ا�3�Lل 89 ���ل ا����ھ� ا�<�3� 
���و

�
 .ا����خ 
�زرة �ر

  

ا�ط��ت ا�و���� 
����6ون �F ا��ر�ز ا�وط�8 �ر�م ا�<راDط وا��L	�6ر �ن 
6د 89 درا��  -

���ق ����ط��Vرا89 واOو
��ن 
وا�ط� ا��L	�6ر  - ا������ �Oرا���_  وأ	�7ل ا���_ ا�طو��

����
��� "د�ت ا�و���� ا���ف ا�<�ص �T	�7ل إ�� ا�وزارات .   « LIDAR »ا��دار �ن 
6د 

 .ا��ذ�ورة��ط�� ��  ا���6� "3د ا��3ول ��� ا��را<ص ا�;ز�� ��7� ا��3ور ا��وي
  

� ا��	h� وا���hددة �hن <h;ل  -2���hطق ا�������
 �ن ا��درة ��� ا��P"�م �F ا��7رات ا����<���

 Fhh<رو
<ّطhh� ا��hh3دي ��طhhوارئ �hhن : ��hhEل(��hhت �
��hhرة ���hhد �hhن �<�hhطر ھhhذا ا��7hhر آو �hhدا

�ه ا�
�ر ���ط��8 �ر
� و�Oر ا���_�
>���ت وا7�L��ر Iد�س-ا��L6� ا�".(  

  :2018ھذا ا����ل �م <;ل ��� و89 

-  �hhو�Vا �hhر����� �hhدرا��� �hhD7� ا����hh3م ا�;�hhا�� �hhر�� �hhدرا�hh� �hhدوى إ���hhز �hhد<;ت �9

�
  .و�
��رة ����� ا�	رط ا�����8 
�����ل ا�	���8 �<�J �و�س و���ل 	رق �زرة �ر

� ا��ر�� وا��
��رة �����  ا�	رط  -�Iد<;ت ا����
ذ ا����ر��ت ا����6� ا�<�3� I�� م��

 �ا�����8 �ن ا�7��ر ��ه ا�
�ر و�ن ا��Lراف ا���
�E� �ن درا�� �دوى إ���ز �د<;ت �9
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��رة ����� ا�	رط ا�����8 
�����ل ا�	���8 �<�J �و�س و���ل 	رق �زرة �ر�� و�

�
  .�ر

  

  0%م ��دي ا�&)��� ��ز�رة �ر�� 1إ*�دة �6ھ�ل ا�0���ن ��	��� $!دات ا�ر��ح ▪  


�ن  -Eل ا��� �3دات ا�ر�ح ا�ر��� �م ا����Lء �ن أ	�7ل �Pھ���
1��� طول  
دي ��م �

 �
  .وا��8 أ��زت �ن طرف ���ب درا��تا��	��8 
�ر

  

� ا������ ���ه ار��Iع �م ا��;م ا�37� ا����د� ���ر��� ا�E��E� �درا��  -D��وارد ا��ا� �	�	ھ

��� �م ا����Lء �ن ا�دورات ، "�6� ا�Vد�س و�زرة �ر
� -���وى ا�
�ر 
��ط���O 8ر ا���_

� �ول ��� �ظم ا���6و��ت ا��7را9� و� .ا���ذ�� ا��درو�و�و��ا���و

�رات �P"�م ا�
��رة ا���	طن 
�����ل ا� 8�;I�F  �م ا��;م ا�37� ا����د� ��درا�� ->

�   .ا��7رات ا����<

م ا��<�طر ا������ ا������ �ن ��م ا��;م ا�37� ا����د� ���ر��� اVو��  -درا�� ��

�ه ا�
�ر 
��ط��8 ا��7رات ا����<� وا���ز <ّط� ا��3دي �
>���ت وا7�L��ر Iن ا��طوارئ ��

   "�6� ا�Vد�س و�زرة �ر
� - �Oر ا���_

�م ا����Lء �ن إ�داد ا�37� اVو�� ��>وا
ط ا��ر�6� ��درا�� ا�<�3� 
]�	�ء �ظ�م إ�ذار  -

�>���ت وا�6وا�ل ا����<Iر وا��
ذ.  �
�ر >د ا�7��ر ��ه ا�I�� م�ھذه  و�U	�رة ��9[ �

.ا�درا�� 
����6ون �F ا���6د ا�وط�8 ��ر3د ا��وي  
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3-  8�

��رة و���دا�� ��6زhز ا��Ph"�م  ا�� 8���h�Fh ا��7آإ��د و�� ��ت ا"��3د�h �hرات ا����<

  ).إ�راءات ا��P"�م �ن طرف ا������6ت ا�����: ��Eل(

  :89 ھذا ا��ط�ق  �2018م <;ل ��� 


D� ا�<�ص 
درا�� �� �م �	ر ��ف ط�ب ا�6روض -��
�ت ا����� ا�����6� �eز ال و�6ز�

7ر ا����خ� F� ف  .وا���

م اL"��3دي وا��ؤ����P�� 8"�م ا�	رط ا�<�ص 
�م �	ر ��ف ط�ب ا�6روض  -درا�� ا���

7ر ا����خ� F� 8ا�����8  ا��و��.  

ا�	رط ا����� 8�F درا�� ���ل آ��ت ��ول �P"�م ا�<�ص 
 �م �	ر ��ف ط�ب ا�6روض -

   .ا��7رات ا����<� وإ����� ا�Iرص ا������ ��و�س

��� ا�<�ص 
 �م �	ر ��ف ط�ب ا�6روض - �درا�� �6�م �د<;ت ا��P"�م �F ا��7رات ا����<

  .���ل ا�	رط ا�����8
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Aا���ب ا�را�:  

��%&�  و ا��&ر�� ا��!رف �� ا�$�ظو$�ت ا������ ا�

  


�دف ا���Iظ ��� ا�ر3د ا�وط�8 �ن ا���وع 89 إط�ر ا��3رف 89  �6
ا����طق ا�ط

	رط ا�����8 ��ت إ	راف وزارة ا�	ؤون ا����� ا�
و�و�8 و>6ت و���� ���� و��D� ا�

�
ر����� �Gداث ����ت 
�ر� و���� �D
���ط� وز�
رة  �	�ل �دة ���طق، ���� أر<
ل وا�

   .و�زر ا����Dس و��ط�� ��ب ��رو وأر<
ل "ر"��و"ور� وط
ر"� 

��� J�ر��
  :و	��ل ھذا ا�

  .وا������ وا�6�ل ��� �ط
�[ �ري ������ت ا�
�ر��طور ا����ون اGط •

• ���ل �Gداث و �طور ا�����ت ا�
�ر� وا����� ����� F<و.  

•  ��E�ودرا��ت أ �ص ا����طق ا���6>	�� ��Iداد ا�درا��ت ا��ا��3رف ا�����6� إ


��دد 9>�ءات ا��د<ل �D .وا��3رف ا�<�3� 
�ل ���� وا���

•  J�ر��
  .إ�داد ط�
�ت ا���ول ���Gز ا�

ذ أ��E� ا��3رف •I��
 .إ���ز ا�V	ط� واV	�7ل ا�����6� 
  

ا����س ا�وط�8 أ�دث 
�رار �ن ا��د وزر ا�	ؤون ا����� وا�
D� و ��2017� 89 

 ��ت ا�
�ر������ا��د  
ر��D� �2017وان  12 
��رdاVول  [ا����� ا�ذي ��د وا�����

� إ�داث ����ت 
�ر� و����� إأ9>� و"د  .روزا���� ا���3د"� ��� إ��را�

   .��	روع 89 ا�Gراءات ا����و�� �Gداث ����ت ���ط� وز�
رة و"ور� و�زر ا����Dسإ�kو

�ت و	را��ت �F �ؤ���ت ا�
�ث ا��6�8 و��6�ت  2018و"د 	�دت ��� "�I�Lذ اI�� ��3وا�

�و�و�8 ���3د ا�V��ك Gا��ظ�م ا ��� 8�
�<�3� 89 إط�ر �	روع ا��3رف ا��

�توا��L<دا��ت ����� ��

	��ل ا�
;د اV<رى ��
D� ا�
�ر� �F إ�داث 	 �  .ا�
�ر� وا�����

 �������

�زرت و��ط�� ا��رس ا�وط�8  �وا3ل ��ظم ا�ز�رات  �Lو F� �را�	��
���ط� 


�زرت
.  
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  : 2018ھذا و�م <;ل ���  

ن درا��ت ��Eل ا��3رف 89 ����ت ز�
رة  -
ل ا��وار� و �Eل ا��3رف 89 ا����طق  -���


طر�� �	�ر�� ط
�� �Uط�ر ا����و�8 ا��دد 8�

��وطن ا�� �
 . ا�رط

-  � 89 إط�ر ا���6ون �F �ر�ز ا�V	ط�إ�داد ��Eل ا��3رف 89 ���� "ر"�� 
I3� �	�ر�

�3�> ����
� �����طق ا�����6� ��"Gا. 

  

 .<ط� ��ل �	�ر�� ��	روع 89 ا��3رف ا��دا�8 89 ���� ا����Dسإ�داد  -


�زر "ور� وا�	روع 89 ا��3رف ا��دا�8 89 ا��زر �دا�8 �ر�ز و�دة �3رف  - �3�>

�  .و���
6� ا�6�ل ��� و>F �ظ�م �3رف ���8 �	�ر�8 89 ���� "ور

- F� �ر��	� �I3
6�  إر��ء �3رف �دا�8 ���ر ��و�O "ر
89 �زر " أزر"�� ا��

�  ."ور

م ا�3د ا�
�ري 89 ا �وا�3� -�	��ل ا��و��8 89 إط�ر �	روع ا��3رف ا��
�8 درا�� ��

�و�و�8 ���3د ا�V��ك وا��L<دا��ت اV<رى ��
D� ا�
�ر� �F إ�داث Gا��ظ�م ا ���


	��ل ا�
;د ��ت ا�
�ر� وا���������� ��
	. 

-�

ر ا����طق ا�رط� �
  .إ�داد ��ف ط�ب �روض �Gداث ��رات <	


ط
ر"��وا�3� أ	�7ل �ر�ز �6دات  - �  .إر��ء ا��وارب ������ ا�
�ر� وا�����

 $��+)� &دود $)روع ا�$&$�� ا��&ر�� �	ر+�� $A ا��&�رة
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6� أ��3ف ��درة ��ددة 
���Lراض �ن ا�طور 89 أر<
�8 ���ط� وز�
رة وا����طق ���


����6ون �F ا���6د ا�وط�8  "��م ا���ء

 F� �را�	��

�زر�8 ���ط� وز�
رة  �D�� رص و���
6� ا�و�و�� ��طور ا�7>	�


Pر<
�8 ز�
رة وا�طو �D��ر ا�

  

   

                                                                                                                                                                    
2018 

    
    

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

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

 ا�$����C ا��0و�و���


6� أ��3ف ��درة ��ددة 
���Lراض �ن ا�طور 89 أر<
�8 ���ط� وز�
رة وا����طق ���

8�

��وطن ا�� �
 .ا�رط

�ل 
ن أ�	ط� ا�3د ا�
�ري وطور �I6� ا��
��م ا���ء"���


�و�س ��;I�6وم ا�. 

 F� �را�	��

�زر�8 ���ط� وز�
رة  �D�� رص و���
6� ا�و�و�� ��طور ا�7>	�

6� أ�
�ء ا�طور��. 


6� ا��و"6�ت ا���درة ���)Patella furreginea (ووا�ط

�
Pر<
ل "ور �ش ا�����Iة ا�
�ر	6� �6
���. 


6� �وا9د ا���ح��� �
Pر<
ل "ور. 

 

  ا�$����C ا�0و�و��� ��زر +ور��

                                                                                                                                                            
2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

   
  

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

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

ا�$����C ا��0و�و���. 1


6� أ��3ف ��درة ��ددة 
���Lراض �ن ا�طور 89 أر<
�8 ���ط� وز�
رة وا����طق  •���

8�

��وطن ا�� �
ا�رط

�ل 
ن أ�	ط� ا�3د ا�
�ري وطور  •�I6� ا��
���


�و�س�� ��;I�6وم ا�

•  F� �را�	��

�زر�8 ���ط� وز�
رة  �D�� رص و���
6� ا�و�و�� ��طور ا�7>	�

6� أ�
�ء ا�طور��


6� ا��و"6�ت ا���درة   •���

  .و���ط�

•  �
Pر<
ل "ور �ش ا�����Iة ا�
�ر	6� �6
���


6� �وا9د ا���ح  •���
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  :ا���ب ا��4$س

  ا��&%�� و ا��&ر�� ر!د و $����C ا�$�ظو$�ت ا������

  

��� 8�F و�<زن و����6� و�	ر ���وا���6و��ت ا��7را9�  ا�
���ت�Eل ا��ر3د ا����ز ا�د

� ��و�ط ا�
�ري وا�ر3د ا��وي 
I3� ���ظ��D��زو�Iوا� �����و��وا�3�  وا��درود

�و�و�� ا������  89  ذ�كوGت ا��ظو��رة ������ا� �
<ذ أا�����دة ���  إط�ر
�دف ا��را"

���ل ���� و��D� ا�	رط ا�����8 و
��<3وص ا����
6� وا��3دي ���<�طر  ا��رار 89

�  .ا������ �ن �7ر ا����خ 89 ا����طق ا�����
  

  :2018و"د �م <;ل ��� 

-  �6
رة(ا���3د"� ��� ا��را�ل ا�E��E� وا�را>Vط ا�����8 �) ادرا�� �و�ر9و�و�� ا�	ر

��
	 ��� � .ا���Tرا��ت و�ر�ز "��دة 
���ت �7را9

  . أ�ف د��ر 
�����ب اVداء ��� ا���� ا��>�9� �274
�0 ا����I� ا����� ���	روع و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  ���� ا���3د"� ��Eر��� ا��ا�
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��� �م و>F آ��ت  ،درا�� إ�داد وو>F �ظ�م ��6و��ت �7را9� �ر�زي �ول ا�	رط ا������8

�� وا�I��Lدة ����ر
ط ا��3� 
���Vر��ت و�رض ا��6ط�ت ��
�Gط;ع  _��  .ا���و9رة 
	�ل 

  . أ�ف د��ر 
]����ب اeداء ��� ا���� ا��>�9�  �267,680
�0 ا����I� ا����� ���	روع و
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�و>وع درا��  - �ن �ظ�م ���
6� ��3در ا���وث "��ت �را��� �<��ف اGدارات ا���6��


��	رط  ��Dت ا�����I���
��دة 
���ت �7را9�" F<داء ا�رأي 89 " ا�����8 وو
"3د إ

��� >وء ا��;�ظ�ت ا�وا9دة ���  .ا�>وا
ط ا��ر�6� و��

  . إ�داد ط�ب ا�6روض ��	ره 89 أ��ن ا��eل و��م

�ظرا ���  ،�م إ�داد ا�>وا
ط ا��ر�6� �درا�� ا���دد ا��7را89 ��	رط ا�����8 ا��و��8 -

	�ده ا�	رط  �6Iر��9� �Eو� �6� و�7رات ���<
ا�����8 ا��و��8 �ن >7وط�ت ط

� و
�دف ا��3رف ا���د�J وا����دام ��ذا ا�I>�ء ا����ز �����Gوا ���T	ط� اG"��3د

  .�ط
�� ���وا�ن ا���ري 
�� ا�6�ل،

��8 و��دف ھذه ا�درا�� إ�� إ3دار �;��ت �7را9� د"�� ���دد �دود 9>�ء ا�	رط ا���

� ��6�د ��� "وا�د 
���ت <�3� 
����و��ت �ا��و��8 �ن <;ل إ�داد <راDط �و>و

 �� ��	رط ا�����8 ��ب ا����طق و�ن Eم إ3دار ا��3وص ا����و��6� وا3Lط��
ا�ط

 �     .ا�>رور


�و>وع ا�درا�� "3د إ
داء ا�رأي 89 ا�>وا
ط  �و "د ��ت �را��� �<��ف ا�وزارات ا���6

��� >وء ا��;�ظ�ت ا�وا9دة ���إ�داد ط�ب ا�6روض ��	ره 89  و�م. ا��ر�6� و��

  .أ��ن ا��eل


ر ا���6ون ا�دو�8 " �طور <طوط ا��وا�ل" ا�
�ث �ن ��3در ��ول ���Gز درا��  �م -�

	�ده ا�	رط ا�����8 ا��و��8 �ن إ��راف ����8 ��د 
6دد ا����طق ���� ����ص �ظرا � ��

 �Iا��Iدح 89 ا�و3ول ا�ط
86 ���ر�
�ت إ�� ا�	واط4 و��ّرر ا�6وا3ف ا�
�ر� ا��6

)�  ). ا��7رات ا����<
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 �
ر ا���ظو�� ا���6و���� ����� إ�ط�ق ا��ر3د 89 ���ل و�<زن �وا"F <طوط ا��وا�ل ا��

"Rivages" �� وا��وا�ف ا�ذ��  .ا����3� 
�V"��ر ا���3



                                                                                                                                                                    
 2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

       
    

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

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

30 

  

  


<3وص �
�دل ا���6و��ت وا��6ط�ت  - �I��>� �ـــ�ت إط�ر"�Iإ� F�م ا�	روع 89 إ�داد �	�ر

	��
� وا��دا�� ا�<�3� �I8 ا��Iدل ا��
م ا���رط ا�����8 وإر��ء آ��ت �ن أ�ل �د


دأ ا�	را�� � dوا����و�و�8 و�و���� ��<��ف اGدارات وا��ؤ���ت ا���6� و
ذ�ك ��م �ر�

ن ا��6ط�ت ا���و9رة�Eو�.  
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  :ا���ب ا��دس

  ا��!رف �� ا�$%ك ا�C$و$� ا��&ري

  

  

�ت ا��را"
� ا��دا�� و���
6� إ���د ر<ص 	�ل ا��3رف 89 ا���ك ا�6�و�8 ا�
�ري ���

� ��زم و��و� ا�و>6�ت ا���6ر� ا���
�� �ذ�ك و9ق �I6� ا�
اG	�7ل ا�و"�8 و��
�� وا����

   .ا��	رF ا���ري 
[ ا�6�ل

 

  ا�)�1ل ا�و+��. 1

ر<�I� �3رة ��� "�
�� ����دد >��� ��دة �3ل  228�دد 2018���ت ا�و���� <;ل ��� 

���، ھذا إ��  99ر<3� �ددة و 129أ"�3ھ� <�س ��وات �ن >���� ر<3� "د�� �م ��

  )إ�� 
ط�ب �ن ا�	�Oل أو Lر���ب �<��I�(ر<3�  ���38ب ��ب  

3
_ ا�6دد ا����8 ��ر<ص ��ر� ا��6Iول  ���89 �و�9  1380و��� ھذا ا��Vس 

2018.  

  

  :ا��4رة�طور *دد ا�ر4ص ا�$�دة �� ا�4$س �وات  1- 1  

  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 �� ا�

 ا�ر4ص ا��د�دة 113 83 179 188 128 129

 ا�ر4ص ا�$&��� 35 49 266 72 85 99

 ا�$�$وع 148 132 445 260 213 228
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  �و�س  �ن *روس

00  06  

00  06  

00  12  

 
 !�8+س +��س  $د��ن

22  07 00 

12  14 03 

34  21 03 

  
    

0

100

200

300

2013 2014

35 49

113

���ا
	������ات������ر�ا�����ا����

                                                                                                                                                                    
2018 

    
    

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

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

  :�وز�A ا�ر4ص &ب ا�و���ت

 ��دو��   ���� ��زرت   ار����

00  00  00   

15  08  04   

15  08  04   

!�8+س  ���ل و� ا�$���ر ا�$"د��

07 20 22  

08 19 13  

15 39 35  

      

2014 2015 2016 2017 2018

179

72 85 9983

266

188

128

���ا
	������ات������ر�ا�����ا����

����ة

                                                                                                                                                            
2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

   
  

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

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

 

�وز�A ا�ر4ص &ب ا�و���ت 2- 1  

��دو��  ���  ا�و

  ��د�د  00

  �د�د  07

  ا��$%�  07

���ل ��� ا�و

 ��د�د 21

 �د�د 14

 ا��$%� 35

    

2018

99
129

���ا
	������ات������ر�ا�����ا����
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�� ا�4$س �وات  3 - 1 ���طور*��دات $���Cم ا�)�1ل ا�و+�� �%ر4ص ا�$�دة �� 0ل 

 :ا��4رة 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 �� ا�

 *دد ا�ر4ص 148 132 445 260 321 228

504 221,069 600 968,363 427 855,163 312 921,995 182 830,828 204 992,141 
ا�$�%O ا��$%� 

 ���Cدات ا�ر4ص

 

 

 

  

   :ا�ر4ص ا�$&و�� 4 - 1  

 ��� �
�دد ر<ص اG	�7ل ا�و"�8 ����ك ا�6�و�8 ا�
�ري ا����و 0�
ر<2018 ،38  �3

� ا�����ر 14�ن >���� Lو
 ��
  .ر<3� �م ��

    

  

  

204 992,14 182 830,83

312 922,00

427 855,16

600 968,36

504 221,07

2013 2014 2015 2016 2017 2018

:894ات�4567ل�ا����012/�/.�ا�-��,+�ا�*(�ي��'	������ات�����ة
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  ا�%زم. 2


ر ���دد ا��زم 89 طور ا7��L;ل إ�� �و�9 د 0�
2018 �E;E  رة	� :�ز��) 13(

 
 �ز�� ا����ء ا��دم 
�زرت  •
رة ا	�ل •�
 �ز�� 
رة �و�س •�
 �ز�� 
•  �
�
 )ا�����ر(�ز�� 
�د� ط
 )�و��(�ز�� �
<� ��ق ا����ل  •
 )�I3"س ا��د��(�ز�� 	ط ا��را"��  •

�زرت( �3000ز�� ��ب  •
 )ا���ر�� ا��ددة 

�خ ا���_(�ز�� �و�زال  •�( 
 �ز�� �Pوى 
��ر�� ا������ت  •
•  �� ا������ت�ز�� ��ر
 �ز�� ��ر�� ا���ط�وي •
 �ز�� ��ر�� ا�����ر •
 �ز�� �ود
و��س •

  
 
 

  $را+�� ا�$%ك ا�C$و$� ا��&ري. 3

�دد  �2018م <;ل ���  ���6�366  ���P	 89 ري و"د �ّررت�

����ك ا�6�و�8 ا� �I��>�


�G>�9� إ�� �را��� �ا���ط  ���>ر 
�ث �<���Iت أ��ت إ�� ا���دة و�;ء ا����ور

 �� وا���6�د� وا�
�د�(ا���وLؤون ) ا�و	;ك ا�دو�� وا��ز وأ����� �واGدارات ا���و

 �D�<وي ا����ل ا�و���� 89 ا�دE�� ت ا�دو�� "3د��ا���6ر� و�ذ�ك ا����ف ا��6م 
�زا

نI��>�ّد ا�< ��  .ا��ر9و
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�� ��وز 1- 3   �%�ب ا�و���ت  A2018 *دد ا�$�8��4ت ا�$&:  

  

  

  +رارات ا�"دم وا�زا�� و���8ذھ� .4

س ا�Iرع ا���وي 
]"�راح �	روع "رار ھدم ��� ا��د وا�8 ا���� ا�ذي �وم 
دوره Dوم ر�

  .ا��6�� 
�ط
ق ھذا ا��رار ة
]�>�ء ھذا ا��رار و���ف ا��و

  ا�زا�ت ا��%	����. 1.4

ن أ���Iم  23 ��ت إزا��I��>�ل ا�
� �ن "D���� �I3
 �I��>�م��� ]
   .وذ�ك 
6د ا���

2.4 .�$�Cوة ا�	ت ����  ا�زا

"رار  27"رار ھدم وإزا��، �Iذ �ـــــــــ��� �وا�8  89ا��3دار �وا�8  �2018م <;ل ��� 

)30% ( �� أو ��Dز� �I3

وا�ط� ا��وة ا��6��((  

 

65; =>;رت
��C�� ;08و�أر@4?�

�E= ;18:�وس

F=4? ;48

���� ;67

��G�H39; ا�

�I8J26; ا�

�24KL ;47

�M42 ;8

40; ,8?�ن



                                                                                                                                                                    
 2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

       
    

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

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

36 

:A�� ا���ب ا�

  ا�)ؤون ا�	��و��� وا��زا*�ت

   

1 . �Cا����ب ا��)ر� 

 �
�����طق ا����� ��ن ا���وLت ا����< �
89 إط�ر ���م �	روع ا��3دي ���<�طر ا���ر�


;د ا��و���، وا�ذي ��ز 
����6ون 
ن �و�س و
ر���J اV�م ا����دة ا�G��8D، �م ��
ا��	� 

�  24ا��ؤرخ 89  ���1995�  73ا���6"د �F ���ب درا��ت ��را�6� ا����ون �دد ��و

  .  �6ق 
����ك ا�6�و�8 ا�
�ريا��� 1995

   .أن �م إ�داد �ص ��ن 89 ا�7رض 2019و��ظر <;ل ��� 

  

ا����Lء �ن إ�داد �	روع "��ون أ���8 ��6ق  2018وI� 89س ا���ق، �م <;ل ��� 

 ���
رو�و�ول 
	Pن اGدارة ا�������� �����طق 
����3د"� � �ا�>��م ا����ور� ا��و��

ن 
6ض �ط، ا������ 89 ا���وا�ذي ���ون �[ ا�����6ت ھ��� �ن �ث �طور و��

 J�د��وم ا��3رف ا��I�� ��D;� ون�� ��� ���� ��
6� اV<رى ا��6�ول ا��3وص ا��	ر


��	رط ا�����8.  

 ���وا��;�ظ، أن ا��	روع ا��ذ�ور 
�0 �ر��� ا���G� إ�� ا����ت ا���6� "3د �ر>[ 

6�أ�ظ�ر ���س وزاري ���دا   . �6ر>[ ��� ا���ط� ا��	ر

3�O� إ�داد �	روع "رار 
��� �و�ت ا�و���� �وا�3� إ���م ا�Gراءات ا����د� ا�����6� 

ن ا����6م ا����� ا�ذي 
ط ���6م اG	�7ل ا�و"�8 ����ك ا�6�و�8 ا�
�ري "3د ��<
��6ق 


دا� ��� ء��ظر إ�>� F� 8�د ا�ر�Dرا��
  . 2019ه و�	ره 
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�ھ$� ا�و���0 �� إ*داد ا��!وص ا���ظ�$��. 2$  

89 درس وإ
داء ا�رأي �ول �دة �	�رF �3وص  2018	�ر�ت ا�و���� <;ل ��� 


ل ا�ذ�ر� ���6� ذات ا�6;"� 
���ل ا<���3�3 �ن ذ�ك   : �	ر

•  � . �	روع "��ون ��6ق 
�����طق ا��رة ��T	ط� ا����ر� وا��و���

� �ن �<�طر ا��وا"F ا���وE��	روع "��ون �ول ا�و"� • .  

•   ��	روع أ�ر ��و�8 ��6ق 
��	راءات ا�6�و�� �D�Iدة ا�دو�� وا��ؤ���ت ا�6�و�

 . وا������ت ا����� <�رج إط�ر ا���I3ت

���� �	ؤون ا�
�ر • �
 .�	روع أ�ر ��و�8 ��6ق 
]�داث ���� وزار� و���


������ب وا����3_ وا��د  • _
ط أ��وذج ا��3ر<
�	روع أ�ر ��و�8 ��6ق 

��
 _ . اVد�� ������ب وا��دا� وا��روض ا�وا�ب ا��3ر

• � .�	روع ���� اV�;ك ا�وط�

��د إ���� ا�دو�� ���3رف 89  • �6
30 وا�Gراءات ا�����
�	روع أ�ر ��و�8 ��6ق 


�ء وا��وارد أ�زاء �ن ا���ك ا�6�و�8 أو ا�<�ص ���Vط �ظ�م ا
��ت ا����� و>���

�ن ا��7;��� �
 .ا���ر�


ط 	روط وإ�راءات إ���د ا��وا9ز 89 ���ل ا��و"8  •<
�	روع أ�ر ��و�8 ��6ق 

 .�ن ا���Iد

�ت ��دد و�را�6� �دود ا���ك ا�6�و�8  •����	روع "رار ��6ق 
��	روع 89 

�Lن و�ف ����
 .�د�ن ا�
�ري ����ء ا�3د ا�
�ري 

  ا��زا*�ت ا�	.����. 3


����ك ا�6�و�8 ا�
�ري وا��8 ���ل �
�	رة إ��  �

�طF ا��ظر �ن رF9 ا��<���Iت ا��ر��

�دد  F9و�ت ا�و���� ر� ،��ن طرق  �"> 12ا��د و�ل ا����ور ��دى ا�����م ا�6د�

ن����. �I3ط�ب ا�<روج �6دم ا�

�  وھ8 ">�� ���6ق أ���� �ن �ث ا��و>وع ����



����ك ا�6�و�8 ا�
�ري �ن ا����وزن ��� أ�زاء ���رI��>���.  



                                                                                                                                                                    
 2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

       
    

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

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

38 

أ�� 
<3وص ا��>�� ا���	ورة �دى ا������ اGدار� �ن "
ل ا����6��ن �F اGدارة، �و�ت 

�ددھ�  0��
���6ق أ���� 
ط�ب �و"ف  �"> 12ا�و���� ��دم إ��
��� ������� ا��ذ�ورة وا�

ن ا�ذي "��وا وإ��7ء "رارات ھدم �3I��>�د ا�< �
درة �ن "
ل ا�وا�8 ا��<�ص �را

��داءات وا���ّوز ��� أ�زاء ا���ك ا�6�و�8 ا�
�ري�
.  

��� أن �ددا �ن ا��>�� ا��ذ�ورة ���6ق 
ط�ب ا�ر�وع 89 "رارات ��ب ا��را<ص 89 

ن ا�ذن أ<�وا 
���زا�I��>��� �
����
���م �ن �ث اG	�7ل ا�و"�8 ����ك ا�6�و�8 ا�
�ري 

  . ا��رام ���وى ا��را<ص ا����و�� ��م

4 . �%&�� �و���0 &$��� و�"��� ا�)ر�ط ا�  ا��$�*�ت  $�%س ا�$ؤ

8 5��د  �2018م <;ل ��� �e�� �
   :����ت �
و

   2018أ9رل  10
��رd  78ا����ع ���س ا��ؤ��� �دد  •

9
��رd  79ا����ع ���س ا��ؤ��� �دد  •  �� .�2018و

  2018أوت  3
��رd  80ا����ع ���س ا��ؤ��� �دد  •

ن �در ��م �دد ��و���� ( 6� �
����
 �D��Eا�� ����    .( 

 .2018أ��و
ر  16
��رd  81ا����ع ���س ا��ؤ��� �دد  •
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:ا���ب ا���$ن  

 ا���Cون ا�دو��

  

1 -  � )ا������ ا�$ر&%� ا�و�R و(�ر��$< &$��� ا�)ر�ط ا��&%� ا��و�

�ت ا��3;ح ) ��م 2(و�وا�ل ر9راف ) ��م 10.5(�زر "ر"��  :ا���ط�� •���و

 �Dط�	ا� �
�ن ا�ر��E��� 8و�و��  4.5(و �و�� ا�	����  - -PPLT1) ��م 4(إ

  - -PPLT2) ��م 5(و ����ن ) ��م

���ر  :ا���ول •Lدة ا��L روض��� �����Lؤ��� ا�ا�KfW 22.9  ون أورو��)�
) ھ

ون أورو 7.6و�زا�� ا�دو�� ��.  

 2018- 2013 :ا��دة •

  :�دى ا���دم 89 ا���Gز •

� ا��
ول ا����8D ���9� اV	�7ل -��6

<3وص �زر "ر"��، و"F ا���م . 

0 ��
� ��دم اV	�7ل ا�ـ  -�
 15,17و"د �م 3رف  .98%
<3وص �وا�ل ر9راف، �

��I30 ا��
ون د��ر �ن ���. 

0 ��
� ��دم اV	�7ل ا�ـ  -�
� ،�و"د �م 3رف  .95%
<3وص �وا�ل �و�� ا�	���

12,5 ��I30 ا��
ون د��ر �ن ���. 

-  89 �
�ن ا�ر��E�7ل ا��3;ح ا��	3وص أ>
3رف �
�0 	واط4 �و��� �م  5

0,5 ��I30 ا��
ون د��ر �ن ���. 


ر  5
��رd إ�>�ء ا� ��I3�F ا����و�� 
<3وص ��ط�� ����ن �9د �ّم  -�� 2017د

ون  310,12رف و"د �م  .2018وا��8 إ�ط��ت �69ّ� 89 اV	�7ل <;ل 	�ر 9Iري ��

��I30 ا��
 .د��ر �ن �

 

  



                                                                                                                                                                    
 2018ا��	ر�ر ا��وي 

 

       
    

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

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

40 

 $ن ا���راف ا��&%�) +رط�ج-+$رت($)روع &$��� ا�)ر�ط  ا��&%� �4%�< �و�س  - 2

  ).��م 12(�ن "�رت إ�� "رط�ج  :ا���ط�� •

أي (��ون l �6ودي  70ا��6ودي ������ 89 �دود "رض �ن ا��3دوق  :ا���ول •

   ).د��ر ��ون 43�6دل �وا�8 �� 

 2018- 2011 :ا��دة  •

ا���ط�� ا����دة �ن (
6د �	<ص ا�و>F ا�
8D ���ط�� <�J �و�س  :�دى ا���دم 89 ا���Gز •


ن أن ا�و>6� ) ��ب m�رت إ�� "رط�ج� ����� 89 و��دد ا���7رات ا��8 طرأت D
ا�

ا���ط�� ��ل "د �7رت 
	�ل 9Lت وأن ا�>رر ا�
8D �راء ا��Lراف ا�
�ري "د ��I"م  


�ر ��ل ھذه ا���7رات ��Lن ا6
وا��د إ�� ���طق ���ذ� �م ��ن ��>ررة ��
�� وأن اV<ذ 

� ا���
��، و 89 ھذا اLط�Iن ا�درا��ت ا���� �دا�� إ>�9� >رور� L�7	و�ب أ���ر 

��� ا���D�� ا��73رة �ن  2018��رس  6و
6د ��3د"� ا��D� ا��6� ��ط�ب ا�6�و�8 89 

����ب ا�درا��ت "��ت و���� ���� و��D� ا�	رط ا�����8 
�ّد ����ب ا�درا��ت 
��ف 

 .ط�ب ا�6روض ��درا��

 

  2ا�$ر&%�  –درا� ا��دوى ا�8��� وا�+�!�د�� �$)روع ا�! ح 4%�< ا�$���ر . 3

J ا�����ر :ا���ط�� •�>.  

� ھ
� �ن  :ا���ول •����� 8�أ�hف د��hر  100ا�6ر
� ��hدر 
hـ اL"��3د�ا��3دوق ا��و

 8�  ).أ�ف د��ر �و��8 �730وا�8 (�و

 2018-2016 :ا��دة  •

ر   :�دى ا���دم 89 ا�h��Gز •�h���ا� Jh�> ح;h3ا�� ��
�h6 ��<ر��hت درا�h� إ��hرا��

�hوع درا�h<و�ت h��� 8ن  وا��h� ر�h���ا� Jh�> �h
�� �hددت <;��h�� �hول ����h� �h�9

ن دوران ا���hhhه hhh���� رhhh�
ا���hhhوث ور�hhhود ا���hhhه وذ�hhhك 
��hhhر 
hhh6ض ا����hhhطق �hhhن ا�

8���hhط ا��hh� و��hhD� ا�	hhر��� �hhت و���hh��" ، Jhh�>ف ا��Ihh< ح;hh3وا��  �hh�D�" ر�hh�>[
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�ب ا�6�hو�8 وا����hب ����ب درا��ت ��3ت ��� �وا�9� ا��D� ا��6� ��ط 4�73رة �ن 

 .ا��و�8 و"F �دھ� 
��ف ط�ب ا�6روض

 ��hh� ل;hh> ّمhh� دhh"ب  2018وhh���� Fhh��� ر�hhم ا�hh6روض ا�hhواردة ���hh ا�و���hh� وإ<�hh��

ا�درا��ت ا��و��8 ا��و����G 8ز ا�درا�� وا�ذي �>8 
�واh� �h�9ّل ا��hD� ا��6�h ��ط�hب 


دا F� �8 و���ط�ق ا�درا�� .2019� ��� ا�6�و�8 وا����ب ا��و

  

ا��!دي �$ظ�ھر +��%�� ا��.رر وا�$�4طر ا������ *ن ��1ر ا�$��خ �� ا�$��طق "$)روع  - 4

�� "ا��&%�� ا�")� ا��و�

�  :��ط�� ا�درا��   •Lن و�_ ��ر ا��O طق���3وص >��
���ل ا�	رط ا�����8 و

� �د�نLن و� �
� أر��� و�رLن و�د�س �Vزرت و"�6� ا�
.  

�ن طرق 
ر���J اV�hم ا����hدة �����h�  :ا���ول •••• �hون  �335,6دوق ا�
D� ا���6���

 8�  ).ھ
�(دوLر أ�ر


ر  hh�23م إ�>�hhء ا��	hhروع 8hh9 ( 2019-2015 :ا��hhدة  ••••�hh��Fhh ا����hh� ) 2014د

 .ا���دد �دة ا��	روع

  �ر��$< &$��� ا����� �� إط�ر ا���Cون ا�8�� ا��و�� ا��ط���  - 5

��� ھ
� 89 إط�ر ا���6ون ا�8�I : ���	روعاGط�ر ا��6م  • ����3ت ا���و�� ا��و��

�D
ط��8 �د�م ا�����ت وا�V	ط� ا�����6� 
�����9ظ� ��� ا�Gرم  .ا��و��8 ا
وأ

 dط��8 89 آ��ل . 2010أ9رل  14
رو�و�ول ا�I�Lق 
��رGن ا����ب ا�د و"د �م ا���د

  .2018إ���ز ��و��ت ا��	روع إ�� �و�9 ��� 

 

�م ��� ��ول ��و��ت ا��	روع ا��8 �	رف ��� إ���زھ� ا�و���� �ن "
ل ھ
�  :ا���ول •

ط��8 G8 ا��و��8 ا�I89 إط�ر ا���6ون ا� �ط��� ا����و�� ����و�� ا��و��Gا ��ا���و

�� ا���ول �و" 0�
  ).ھ
�(أ�ف ورو  900
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  2018-2010 :ا��دة  •

إ"���ء و�ر�ز �وا�� �<�
ر "�رة �زودة 
��Pزة ���س "89 إط�ر : �دى ا���دم 89 ا���Gز •

�وا��ت 
�ر� "�رة - ���3ص  - ا�����ر 
��ط�� �و��  �6
L �زال " ا�����ر و3��� أر

� ���  ا�و�����O ن طرف وزارة  2018إ��� ��ص ا�;ز89 ا��ظ�ر ا��3ول ��� ا��را<


��و�ط ا� �و
�طF ا��ظر ��� ھذا اV�ر ا�ذي . 
�ريا�د�9ع ا�وط�8 "3د �ر�ز ا�6وا�� ا�
�ر

 d�9 رور إ�� إ�راءات���
<رج �ن �ط�ق ا�و���� 9]ن ا��زود ا��8�6 
�V�ر ����ك  �ن ���[ 

 ����

�ر أن ا�و���� ھ8 ا��8 أ<�ت 
وا����
 ��I3�� 8��0 ا���
� ا���
��د ا��I3� و<;ص 

ر ا����ل ��ذ أ�Eر �ن ��� و >Pا�� ���� �  .�3ف �����[ �ن ا�����ل اV	�7ل ا���6"د�ا���6"د

� ا��6رو>� �و�ت ا�و���� �ن ����� د�وة ���3_ ا�د�9ع ا�وط�8 �رات �ددة  ���	Gوز ا����

ذ ا��I3� <�3� وإ��� "ط6ت 	وطI�� ������� ���وى  �ھ�� �
�دف إ��د �ل ������G 8ذ 

  .ا���Lز وا�د9و��ت
  

�4دا$�ت  $)روع �)��A ا��!رف ا�$��� - 6�*%R ا��ظ�م ا��0و�و�� �$!��د ا�$�ك وا

� ا�4رى �%���� ا��&ر�� �� إط�ر إ&داث )��0 �%$&$��ت ا��&ر�� وا��&%�� ���)$�ل ا��و�


��	��ل ا��و��8  :ا���ط�� • �ط
ر"� و���ط� و��ب ��رو (	
�� ا�����ت ا�
�ر� وا�����

  ).وز�
رة

ون أورو  01ا��3دوق ا�Iر��8 ��
D� ا���6��  :ا���ول •��)�
 1,350و�زا�� ا�دو�� ) ھ

�� و��دا(��ون أورو �.(  

 2020-2014 :ا��دة  •


ر  •��  �2020�دد �دة ا���ز ا��	روع  ��� 	�ر د

   :�دى ا���دم 89 ا���Gز •

�ت ا�<�3� 
���	روع 
ن ا�و���� وإدارة ا�3د ا�
�ري  -"�I�L>�ء ا�ن ��� وا�و���� إ�


��� و��دو
� و��
ل �ن ��� أ<رى
 ��;I�� � .وا���دو
�ت ا���و
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-  ��;I�6د ا�وط�8 ���6وم ا��ن ا�و���� وا�
�8 	را�� 89 �دان ا�
�ث ا��6�8 "�I>�ء ا��إ

ذھ��I�� 89 روع	زرت وا��


�و�س و��� ا��6وم  . 

� �ن درا��  -��Eر��� ا��ن ا��ء ����Lري �ول ا�
م ا�3د وا��L<دا��ت اL<رى 
��و�ط ا���


�� �ن ا������ت ا����� ا�
�ر� وا������ 89 	��ل �و�س وا�	روع 89 9رز ا�6روض	.  

- Vون ا
م ا��ر�� �زرق �9 ا������ت ا����� ا�
�ر� وا������ ا�	روع �9 درا�� ����


�و�س.  

- L �   ."���ء �ر�با�	روع �9 ا�داد ا�>وا
ط ا��ر�6

�ر 9رق �ن ا�<
راء �� -�>L �9ر ا�����دة ا�����  وا�	روع �9 ا�داد ا�>وا
ط ا��ر�6

  .���	روع
 

$)روع إ&داث وا��!رف �� ا�$��طق ا�$&$�� ا��&ر�� ���$�ن ا�1وص ا��ر��"� وا�$&��ظ� . 7

  *%R ا�$)�ھد ا�ط����C ا��&ر��

  .ط
ر"� :ا���ط�� •

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

 .2016- 2012 :ا��دة  •

89 أ	�7ل �ر�ز  ا�Gط;ق �م  89 إط�ر ھذا ا��	روع :�دى ا���دم 89 ا���Gز •


ط
ر"� �ر
وض "وارب ا�7وص ��;��ت <ر���� 89 ا�����ت ا�
�ر . 
  

  ا�دو���د*�م �0و�ن ا��80ءات �� إط�ر ا���Cون . 8

  :�م 89 ھذا ا����ل
� �ول ����ت ا����� �ن ا��Gراف ا�
�ري  03إط�رات 89  ��07ون  •�دورات ��و

�ت ا�
�ر� وذ�ك 
�ل �ن �ر�� و9ر��� �Iوا��3رف 89 ا�� �و�را"
� ا��;�ف ا�
�ر

 .   وا�و��ن
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�  89���Lت اGدارة وا���دة وا��وا3ل وا��	�ر� ��17ظم  •�� و���
6� دورة ��و

 200و3��� وا��دا�� ��	aت ���� ا�	رط ا�����8 �ن ا��Gراف ا�
�ري �D�Iدة أ�Eر �ن 

� ا�	رط ا�����8 ��� J�ر��
�	�رك 
�Gدارات ا��ر�ز� وا���و� ��و���� وذ�ك 89 إط�ر 

 ).ا���6ون ا��و��8 ا�V���8(ا��و��8 �ن ا��Gراف ا�
�ري 

� ودو�� ذات ا�6;"� 
���Lت ���� 09إط�رات 89  07�	�ر��  •��ت وور	�ت ��ل إ"�

�د<ل و���� ���� و��D� ا�	رط ا�����8 وذ�ك 
�ل �ن ا��زاDر وإط��� وا��
ل ا�Vود 

� و9ر��� و��ط�� ���ن��
 .و�روا�� و�ر�� وا�و��ن وإ�
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A  :ا���ب ا���

  ا��!�ل وا��و*�� وا��ر��� ا������

 

  :ا��دوات وا�$%�	��ت وا���م ا�* $�� . 1

-   �D
�ظ�ت و���� ���� و��D� ا�	رط ا�����8 ��ت إ	راف وزارة ا�	ؤون ا����� وا�

وم ا�<�س  8D���Gدة ا���م ا��Vا J�ر��
 F� �6ون���
ور	� ��ل  92018Iري  15و


رو�و�ول اGدارة <33ت ���L��ل إ�راءات ا���3د"� ��� ا�>��م ا����ور� ا��و��� �

  .ا�������� �����طق ا������ 89 ا���و�ط

و�>ر ا�ور	� ���Eون �ن ا����ل ا�6�و�� ا���6� و�دد �ن ا�<
راء و�ن أ�>�ء ���س 


� ا����ظرة �ن ا���3د"� ��Gا JDرو�و�ول وا����
�واب ا�	6ب وذ�ك ���6رف 
Pھ�� ھذا ا�

[ وا����nب ا����و�� وا��ؤ�������� ا��8 �د��� 89 ���ل ا��3رف 89 ا����طق ا����� .  

وم  - ������ ��3� إ��رة �و���و 89 �و�س وا�و���� ا�Iر���" F� �6ون���
�ظ�ت ا�و���� 

�  05ا�<�س �� <33ت �6رض ا�V	ط� ا����زة 
ط
ر"�  �2018و�;�
ط
ر"� �ظ�ھرة إ


� ا<���م �	روع ����

�ر� �ن أ�ل ���� ا�7وص  د�م إ�داث وا��3رف 89" ����

6� ��ت ا���ء 
ط
ر"�
  ".ا��ر9�8 وا����9ظ� ��� ا��	�ھد ا�ط

وذ�ر أن ا��	روع ا���ول 89 �زء ��[ �ن إ��رة �و���و �دف إ�� ا����9ظ� ��� ا���وع 

 ���ا�
و�و�8 ا�����8 وا�
�ري ا����ز ا�ذي �ز<ر 
[ ط
ر"� �ن <;ل د�م ���� ا��

�وLط ا�7وص ا�	8�ّ �
� ��� F
�� وا��	� �
�ر� و���� �
����ط�� وإ�داث ��� ��و�

  .ا���ؤول


ر  28أ	ر9ت ا�و���� وم ا���6�  -��
�2018  �ر ��� ور	� Gط;ق ا�	
�� ا��و��������


وذ�ك 
����6ون �F  �ر�ز ا�V	ط� )  Pinna Nobilis(اVو�� ��را"
� وإ���ذ ا�3د9� ا�><�� 

�3�> ����
� �����طق ا�����6� ��"Lا (RAC/SPA)  �6
وا���Lد ا�دو�I�� 8ظ ا�ط

)UICN.( 
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�را"
� ا��ؤ�ؤة ا�><�� ا��� 8�Eل أ�د أ�Eر  _���دف إ�	�ء ھذه ا�	
�� إ�� و>F �ظ�م 


ض ا���و�طVر ا�
��� أ��� ��3ف >�ن ا�Vواع ا���ددة . ا�Vواع ا��وا�� ر�ز� 89 ا�


ض ��ب اVر ا�
� <�3� وا���وع ا�
و�و�8 89 ا����

رو�و�ول ا����6ق 
�����طق ا�����6� �


ر	�و��ا���و�ط  �"�I89 إط�ر ا�.  

 

  

	�ر�ت ا�و���� 89 ��69�ت ا��ؤ��ر ا9Lر�8 ا�6ر
8 ���د �ن �<�طر ا��وارث ��ت 	�6ر  -

"Fإ��  9ا�ذي ا��>��[ �و�س �ن  "��و ���� ���دا�� �ط�6� 
�<�طر ا��وارث و	���� ����

  . 2018أ��و
ر  13


ر���J اV�م ا����دة ا�G��8D <33ت  F� �6ون���
ث �دوة EP� 89 �ر�� ا�و����	�ت �E��

��� �رأس ا��در . �6رض و�دارس ا��درة ��� ا�3�ود ����ظو��ت ا������ وا��<طط ا�����8

� ا����ق ا�6ر�e ���6<�طر ا��وارثا��6م ��و���� ا����� ا��ن �د ��� �
.  

  

�ظ�ت ا�و���� ��ت إ	راف وزارة ا�	ؤون ا����� وا�
D� و
����6ون �F �ر�ز ا���ون ود�م  -

� �D�Iدة ا�
�د�ت ا������ �ول �و>وع ا��3رف 89 ا���ك �� و����;�ا�;�ر�ز� أ��� إ


ر  12و 11و 6و 4ا�6�و�8 ا�
�ري وذ�ك أ�م ��  .2018د

�6
ر ھ� ���ث ��دف إ�� إ���ء ا�>وء � �ذه ا��ظ�ھرة ����� ��� ورد 
���� ا������ت ا����

�;"� ا�
�د�ت 
���3رف 89 ا���ك ا�6�و�8 ا�
�ري �6� �د�م آ��ت ا����ق وا�6�ل ا��	�ر�8 
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�
�ره ���� �����و�� ا�وط����
و	�رك 89 ھذه .  وا���وض 
طرق ا��3رف 89 ھذا ا�I>�ء 

Gم ا�Vن ا�� ���Eون �;�� و�دد �ن ��8�E ا�وزارات وا���ط ا���و� ذات  90���� �
�د

  .ا�6;"� 
���ل ا���ك ا�6�و�8 ا�
�ري

  

  


ر  �19ظ�ت ا�و���� وم اVر
�6ء  -��� �6رض ��وال  2018د�;�ر و�� إ������



����6ون �F �ر�ز  �� ا��3رف ا���د�J وا��	�ر�8 ا���6�د 89 �زر "ور��"Gط� ا	�Vا

� <�3� و��6� أزر"�� ا��
ر���
  .�����طق ا�����6� 

و"د �م <;ل ا��ظ�ھرة إ���ء ا�>وء ��� أھ�� ا����ر
� ا��	�ر�� �F ��و��ت ا�����F ا��د�8 

 �
ا��8 أر���� ا�و���� 89 ���ل ا��3رف 89 ا�����ت ا�
�ر� وا������ �ن <;ل �رض ��ر

89 8D��Eن  ا��3رف ا��ر وا��8 أ9>ت ������
6� أزر"�� ا��
ر �� F� �را�	��
 ��زر "ور


� وإ���زات ���زة���;�8 إ�� أھ�� ا����د ا��3رف ا���د�J ا�ذي . ���JD إGوم او�طرق ا�


�ر ��F ا���و��ت و��F �<��ف اVطراف ا���د<����Lن ا6
P<ذ .  


�دف ��دث أ��E� ا��3رف 89 ا��وا"F �ظ�ت ا�و���� ����� �ن ور	�ت ا�6�ل ا - ���	�ور


��وطن  �

�ل �ن أر<
ل ز�
رة وز�
ر�� و�
ل ا��وار� وا����طق ا�رط �6
ا������ ا�ط

  .ا��
�8 و�زر ا����س

 �� و��ط�ت ������ �و	�دت ور	�ت ا�6�ل �	�ر�� ��F اVطراف ا���6� �ن ھ��ل إدار

ر ��و�� و��8�E اO ت��ظ��ط�ع ا�<�صو��.  
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  ا��و*�� وا��ر��� ا������. 2

hhوم اhh�Vد  - �hhر9ت ا�و���hh	8  21أI��hh�2018  J��hhر�
ط hh	�� �hh�� �hh
��
 �hhD

��hhر ��6hh� ا�

» �D
� ا�	رط ا��I� «8���hراء ا����
و"hد أ�hن إط�hر �hن ا�و���h3� �h� . 89 ا���ور ا����6ق 

  .ا�����8 و����[ا���ون وا���	ط ا�����6� 
���3رف 89 ا�	رط 

 J�ر��
ذا �م �ر	��م �ن  8940 ��ون " �Iراء ا�
D�"و��Eل ���20  �hh� وإ�دادDدا�
�در�� ا

 ]h� ذh
�hدف ��hون �hل �دhد �hن ا��;� 8hD

�����hل ا� �h��6��ا� Fh<وا�ل وا�D���<��ف ا��89 

�
���ؤ���ت ا��ر
و �D
ط �وادي ا�	�� ���  .ا��درة وا���Iءة 

  

  

وم ا���6�8 �����طق ا�رط
�، أ	ر9ت ا�و���� وم ا���6�  -��

� ا�I��Lل ����
9Iري  02

2018 �
�" �
� و
�د��
 �D
6� ا��� F� �6ون���
 �ا���ط
ت ا��ظ�ھرة . ��� �ظ�ھرة �و�و


� Eم  70�" �>
�داد� 	�ر�وا 89 ���� ���ظف �Gوا �Dدا�
Lدارس ا�ذ ا�89 طI; �ن �;�

� �ول أھ�� ا����طق ا�رط
� ودورھ� 89 ا����9ظ� ��� ا���وع I�Eو� �
��ت و�9رات ��	ط���

�D
  .ا�
و�و�8 و�وازن ا���ظو��ت ا�

ق  -�����
 �

�ر 89��E8 وا�D
وم ا���6�8 �����طق ا�رط
�، ا���
ل ا��ر�ز ا���

� ا�I��Lل ����


 �
� طI; و	�
�  15�F دار ا�	
�ب 
�ر��ن �<��ف ا����و�ت ا�درا�� 89 إط�ر ���� ��و

�� واL"��3د�����Lوا ��و�و�Lا ���� . �ول ا����طق ا�رط
� وأھ��و�<�ل ا����� ا���و

�

�ر �
� �را"
� ور3د ��طور ا��و�ودة 
����ط�� ا�رط���.  
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�hدرة ا��h�6د ا���hوذ�8 ا�<�hص  -� �hت ا�و���h��"  Apollo School For Teenagers"د

  . 2018أ9رل  24ا�����E� 89 �ظ�ھرة ���ظف �زء �ن 	�ط4 رادس وم ا��E;Eء 

و"د �6ت ا�و���� �hن .  ���ذا ��ت إ	راف اGط�ر ا��ر
وي 
����6د 60	�رك 89 ا��	�ط �وا�8 

 �رات ا���
� ��T	ط� ا�
	رEPب �ول ا���
� ا�	����h <;ل ھذا ا�6�ل ا�
8D ا��واط�8 إ�� �و

��
D� �ظI� و�� ���  .ا���ط و�ذ�رھم 
��ؤو���م 89 ا���Iظ 

  

-  8hD
�م ا�hIن ا��hر���� �h6
	�ر�ت و���� ���� و��D� ا�	رط ا�����8 89 ��69�ت ا�دورة ا�را


hh� أ�hhم ��
ط ور	hh� �hhول ا���I��hhة ا�
�رhh�  2018أوت  29و 28ا�hhذي ا��hhظم hh	�� ل;hh> نhh�

Vر�ز ا� F� �6ون���
� <�3� و��� ا��6وم 
�I3"س���
� �����طق ا�����6� ��"Lط� ا	� .  

���ورت ا�ور	h� �hول ا���I��hة ا�
�رh� و<��h3D�3 واh�Vواع ا��و�hودة h� 8h9و�س وا��<�hطر 

�hh����� 8hh9 ت�hhhh� ا��ؤ���hhت ا�وط�hh� وا���6�
و���hhت ا�ور	hh� . ا��hh�� 8hhددھ� ودور ا�و���hh� و


�ن �����hhش وا����hhور �Fhh ا�<
hhراء  9ر��� �hh3��hhور ا���>hhر وا����hhونhh	ل وا��hhIطVن اhh� �hhأ���

  .وا��<�3ن 89 ا����ل وطرح ���ؤ��Lم �ول ا��و>وع
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ر  �19ظ�ت ا�و���� hوم اVر
�h6ء  -��
h�2018  �hh� إ��h �زhرة "ور�9� و�ر9�h	ا��� �hر��

 J��hhر�
hh� ا��8hh أط����hh< �hh�ن D

�� ا��hh��8 ا�hh9 ن���hh اGذا�hh� " �سرادhhو ا��hhD�I�"hhدة ا�D�hhIز

��hم ���h إEرھ�h ا<��hر D�h9ز �hل  .ا�وط� ��
�h�� نh� �h�و���ت ا�و���� "د أ���hت ��hذ 	�hر �و

� 8h9 ا<���hم ا��و�hم hف إ�دى ا��زر ا��و���	���L �أ�
وع و��وج 
��Dزة ���Eل 89 ر��� 
�ر

8I  .ا�3

ف ورF9 ا��س ا�
8D �دى ا��واطن�Eوا�� ��  .  ��دف ھذه ا��ظ�ھرة إ�� ا����ھ�� 89 ا��و
  

  ا�C +�ت ا�!&��8. 3


ر  -��� 	�ر د�O إ�� ��� �ن 	�ر �و�� �و�و� "�رة  2018أ��ت ا�و���� أ�
وI�E� �9رة

 J�ر��
��� أ�واج اGذا�� ا" رادو ا���س"�ول ا��وا�ل ا��و��� >�ن �و���و�ت ا��Iرة . �وط�

 ���89 �ل وم ��6� �ن �ل أ�
وع ���P� ���6ق 
��	رط ا�����8 إ>�9� إ�� إ���ء ا�>وء 

�� ا��وا�ل ��� ا�Iردة ا��8 ��طوي ��
ا��وا"F ا������ ا����زة وا��3Vف ا��وا�� وا��

� .ا��و��

� إ� 2018أ9رل  �26ظ�ت ا�و���� وم ا�<�س  -I�3 رة���ن <33ت ز�� ��� �د

 ��
6� ��دم إ���ز �	روع ���� ا�	رط ا�����8 �����ن �ن ا��Lراف ا�
�ري 	�رك 9����

��;م ا�وط�Gل اD8 و���E�� ن� �
>�.  

 ��;م �ن ��6�� أ	�7ل ا����� ا�����E� 89 إ���ز ���
ل 3<رGل اD8 و���E�� رة����ت ا�ز

��� ���وى  �8 �دي ا����8 و����ن ا�	�ط4 إ>�9� إ�� ا��7ذ� وإ"��� �وا�ز 3<رDط�	


��ر��ل ����� 	��ت ا�ز�رة 9ر3� ��م �طرح أ����Dم وا����Iرا��م �ول ظ�ھرة . ا3Lط��


����ط�� ا��Lراف وا��دا�� �D
را�[ ��� ا���ظو�� ا�EPروع و�دواه و�	�ق . ا���� "دم 9ر

��ول ��و��ت ا��	روع وأھدا9[ وا����JD ا��ر��
�  و�دة ا��3رف 89 ا��	روع ��6و��ت >�9

� ا�����ت ا����6����  . ��[ و�و
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-  ��"دم ا��در ا��6م وإط�رات ا�و���� �دا<;ت 89 ا�6دد �ن ا�
را�J ا���Iز� واGذا

و�3ر��ت ���3ف وا���;ت ���دث �ول �	�ر��6 وإ���زا��� و��و>_ ا����Dل ا�����6� 

�ن �	�Oل ا��واط�ن و�و>_ �و"ف ا�و���� 
<3وص ا����Dل ا��8 
���ل �د<��� و �
��U�

  .�	7ل ا�رأي ا��6م

ن 
<3وص �	�Oل ا�	رط �;�Gت اLؤ��� ���
I3� ���ظ��  �
��Gو�6ت ا�و���� إ�� ا

ا�����8 وا��8 ���ورت أ���� �ول ���Dل ا��3رف 89 ا�	واط4 و�	�رF ا����� وا��3رف 

� ا������89 ا���ظو��ت اD
� .  

�;م �ول ا��ظ�ھرات وا�V	ط� ا��8  -U� �I�3ت ا��O;
أ3درت ا�و���� ���و�� �ن ا�

6� ا��8 �طرأ ��� ا�	رط ا�����8 <3و�3 <;ل �و�م 
��ظ��� و��و>_ ا�ظواھر ا�ط

  .ا�3ف
  

  ا�!��و��ت وا�$�Cرض . 4


�زرت  -
 31و 30و 8929 دور�[ اVو�� أ�م 	�ر�ت ا�و���� >�ن ��69�ت ��3ون ا��ؤ��� 


�زرت 2018��رس 

�3ر ا��ؤ��رات .  

  

  

 

 

 

 


