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افررح انسٛذ سئٛس انهدُح األػًال يٕػحا أَٓا سررًحٕس حٕل ذمٛٛى أػًال اندُح خالل صٚاساذٓا ألنًاَٛا 

 .ْٕٔالَذا ٔذشكٛا ٔحٕطهح أْى األفكاس تخظٕص انرداسب انًماسَح ٔذحذٚذ يذٖ االسرفادج يٍ ْزِ انضٚاساخ

ٔفٙ انثذاٚح أفاد انسٛذ ػثذ انحًٛذ أٌ صٚاسج ذشكٛا كاَد تٓذف حؼٕس يهرمٗ حٕل اناليشكضٚح  

 تئسطُثٕل ٔلذ ذى االسرًاع نًذاخهح 2012 خٕاٌ 27 26ٔٔانذًٚمشاؽٛح انًحهٛح َظًّ انثُك انذٔنٙ أٚاو 

. يًثم ػٍ انثُك ٔانرؼشف ػهٗ ذدشتح االَرمال انذًٚمشاؽٛح  فٙ كم يٍ خُٕب افشٚمٛا ٔأَذَٕٔسٛا ٔانُٓذ

كًا ذى ذمذٚى يذخهح تخظٕص انرُظٛى انرشاتٙ فٙ ذشكٛا ٔانرٕطٛاخ ػهٗ ػٕء يخرهف انرداسب 

 .انًؼشٔػح

أيا تخظٕص انضٚاسذٍٛ نٕٓنُذا ٔأنًاَٛا فرى انرأكٛذ ػهٗ أًْٛح انرؼشف ػهٗ اناليشكضٚح فٙ دٔنح يٕحذج 

ْٕنُذا ٔفٙ دٔنح فٛذسانٛح أنًاَٛا ٔانرًٛٛض تٍٛ انردشترٍٛ ٔتانرانٙ فانردشتح انٕٓنُذٚح ْٙ األلشب إنٗ 

 .انٕػغ انرَٕسٙ

ٔفٙ َفس اإلؽاس الحظ تؼغ األػؼاء أٌ انردشتح انرَٕسٛح تًماسَرٓا تانرداسب فٙ دٔل انضٚاساخ ال ُٚمظٓا 

انداَة انمإََٙ ٔال انُظش٘ ٔإًَا انظؼٕتاخ انرٙ ذؼاَٛٓا ذظٓش خاطح يٍ حٛس حسٍ انرطثٛك ٔانفشق 

 .يٍ حٛس انٕػٙ نذٖ انًطانة تاألداء ٔانًٕاؽٍ تشكم ػاو

ٔيٍ تٍٛ أْى انُماؽ انرٙ اسرذػد االْرًاو فٙ ذشكٛثح انثهذٚح ْٕ أَّ فٙ ْٕنُذا سئٛس انثهذٚح ٚرى 

تانرؼٍٛٛ ٔنٛس تاالَرخاب ٔكزنك أٌ أغهة يٕاسد انثهذٚاخ يرأذٛح يٍ ذًٕٚم انذٔنح نًٛضاَٛاذٓا ْٕٔ يا ال 

ٚحٕل دٌٔ االسرمالنٛح انًانٛح نهدًاػاخ انًحهٛح ٔؽشٚمح االسرخالص ذؼرًذ االلرطاع يٍ انًظذس 

تاإلػافح إنٗ رنك ذى ذسهٛؾ انؼٕء ػهٗ ٔخٕد ْٛكم ًٚثم . تانُسثح نألخشاء إػافح نظشايح انؼمٕتاخ

ٔػٍ ؽثٛؼرٓا انمإََٛح ْٙ نٛسد  Association des communes انثهذٚاخ ػهٗ انًسرٕٖ انٕؽُٙ

خًؼٛح تانًفٕٓو انكالسٛكٙ ٔإًَا ْٙ يُظًح شثّ حكٕيٛح يًٓرٓا انرُسٛك ٔإحذاز ػاللاخ انرٕئًح 

ٔدٔسْا اسرشاس٘ فٙ يشاسٚغ  Association des villes يغ انثهذٚاخ ٔ كزنك انرؼشع ندًؼٛح انًذٌ

انمٕاٍَٛ تٓزا انخظٕص ْٔٙ ذًثم انًذٌ أياو انحكٕيح ٔٚرى ذًٕٚهٓا تًساًْاخ انًذٌ ًٔٚكٍ انشخٕع 

نًثم ْزِ انًُارج فٙ انٓٛاكم فٙ ذظٕس نُٕاخ أٔنٛح نٓٛكم ًٚثم اندًاػاخ انًحهٛح فٙ انًشكض٘ 

 .تانُسثح نرَٕس

دائًا فٙ إؽاس ػشع انًثال انٕٓنُذ٘ ذى انرؼشع نٕكانح انرؼأٌ انذٔنٙ نهثهذٚاخ ٔاندًؼٛاخ انًرثثمح 

ْٔٙ ْٛكم دٔنٙ يكهف تذػى اناليشكضٚح ْٔٙ تًثاتح ٔكانح دٔنٛح غٛش حكٕيٛح نٓا أَشطح UNG ػُٓا

فٙ أنًاَٛا ْٔٙ ْٛكم يُثثك ػٍ ٔصاسج انخاسخٛح  GISET فٙ ػذٚذ انذٔل ٔلذ ذى انرًٛٛض تُٛٓا ٔتٍٛ

ٔيٛضاَٛرٓا يرفشػح ػٍ يٛضاَٛح ذهك انٕصاسج  ٔيٕاسدْا تاإلحانح يُٓا ٔيٍ يٓايٓا انرظشف فٙ انرؼأٌ 

 .انذٔنٙ تٍٛ انثهذٚاخ ْٕٔ يؤسسح  راخ تؼذ فٛذسانٙ السذثاؽٓا تانؼاللاخ انخاسخٛح نهذٔنح األنًاَٛح



أيا يسأنح انشلاتح يٍ خالل انرداسب فٛرؼح أَٓا سلاتح الحمح ْٔٙ سلاتح ششػٛح ذشكض ػهٗ دٔس انمؼاء  

انًخرض إػافح إنٗ انشلاتح اإلداسٚح يٍ خالل نداٌ خاطح يثم ندُح يشالثح انًانٛح انًحهٛح تٕصاسج 

 .انذاخهٛح

ٔتانُسثح نهذًٚمشاؽٛح انًحهٛح فاإلػافح انرٙ ذمذيٓا ْزِ انًُارج فًٍ خالل انذًٚمشاؽٛح انرشاسكٛح 

ٔذطٕس آنٛاذٓا فٙ ذششٚك انًٕاؽٍ فٙ انحٛاج انثهذٚح إػافح إنٗ اػرًاد ؽشٚمرٙ االَرخاب انًثاشش ٔغٛش 

 .انًثاشش حسة أطُاف اندًاػاخ انًحهٛح انًؼُٛح

تمٙ يسأنح ذٕصٚغ انظالحٛاخ فٓٙ ذرى اػرًاد ػهٗ ذمُٛرٙ انرفٕٚغ ٔانرفشٚغ ٔانرأكٛذ ػهٗ أًْٛح 

 .انكفاءاخ انذخٕل نٓا يًاسسح ْزِ انظالحٛاخ ػهٗ انًسرٕٖ انًحهٙ

ٔانًالحظ أٌ ْزِ انرداسب ذؼرًذ طٛغح يشَح فٙ َظٕطٓا انذسرٕسٚح يٍ خالل يثادا ػايح ذسًح 

نهًششع نٛمٍُ تطشٚمح يرالئًح يغ انٕالغ كزنك أًْٛح انؼًاَاخ نحسٍ ذطثٛك انذسرٕس خاطح يٍ 

خالل ْٛاكم يشالثح دسرٕسٚح انمٕاٍَٛ ٔفٙ األخٛش ذى يالحظح أٌ انرداسب انًماسَح ال ذخهٕ غٛشْا 

اناليشكضٚح يٍ انُمائض فانرُظٛى انٓٛكهٙ نهدًاػاخ انًحهٛح يؼمذ ٔيفٕٓو اندٓاخ تؼٛذ ػٍ خظٕطٛاخ 

انًثال انرَٕسٙ ٔٚظؼة ذحمٛمّ ٔفٙ َفس انسٛاق ذى يالحظح أٍَ انضٚاسذٍٛ ألنًاَٛا ْٕٔنُذا نى ذكٍ  

يًُٓدح ػهٗ انٕخّ انز٘ ٚسًح تانرؼشف ػٍ لشب إنٗ انثهذٚاخ ٔاالنرماء يغ يخرهف انفاػهٍٛ ػهٗ 

 .انًسرٕٖ انًحهٙ فٙ غٛاب تشَايح يسثك نهضٚاساخ

ٔيٍ َاحٛح أخشٖ ذى يُالشح يُٓدٛح أػًال انهدُح فٙ اندهساخ انًمثهح يٍ أخم انششٔع فٙ طٛاغح 

 .انفظٕل يٕػٕع َظشْا ٔانطشٚمح انًرثؼح فٙ رنك

  

 .18رفعث اللجنة أعمالها على الساعة 


