انًًهكت انًغربُت
وزارة انذاخهُت
إقهُى اشخىكت اَج باها
انكخابت انعايت
قسى انعًم االخخًاعٍ

إعالٌ عٍ طهب اقخراذ يشارَع  -انبرَايح األفقٍ -2017
 ُٙٓٚانسٛذ ػبيم إلهٛى اشزٕكخ اٚذ ثبْب ،سئٛس انهجُخ اإللهًٛٛخ نهزًُٛخ انجششٚخ إنٗ ػهى
كبفخ انٓٛئبد انؼبيهخ ف ٙيجبل انزًُٛخ االجزًبػٛخ ثئلهٛى اشزٕكخ اٚذ ثبْب يٍ جًبػبد يذهٛخ
ٔغشف يُٓٛخ ٔجًؼٛبد ٔرؼبَٔٛبد ٔيجًٕػبد يُظًخ يٍ انًمبٔن ،ٍٛأٌ ثبة انزششٛخ يفزٕح
اَطاللب يٍ  15يارش  2017اللزشاح يشبسٚغ ف ٙإطبس انجشَبيج األفم ٙنهًجبدسح انٕطُٛخ نهزًُٛخ
انجششٚخ برسى سُت .2017
ٔسٛزى رًٕٚم انًشبسٚغ انًمذيخ ثُبء ػهٗ يب ٚه:ٙ

يداالث انخًىَم:
 /1األَشطت انًذرة نهذخم ؛ نفبئذح ا نزؼبَٔٛبد ٔانًجًٕػبد راد انُفغ االلزصبد٘ٔ ،كز نك
ششكبد االشخبص انًكَٕخ ػهٗ االلم يٍ  5أشخبص ،عهً صعُذ خًُع خًاعاث اإلقهُى.

 /2حسسٍُ انىنىج إنً انخذياث األساسُت.
 /3انخُشُظ االخخًاعٍ وانثقافٍ وانذٍَُ وانرَاضٍ.
عهً صعُذ كم خًاعاث اإلقهُى باسخثُاء اندًاعاث انًسخهذفت ( ببرَايح يساربت انفقر
بانىسظ انقروٌ وببرَايح يساربت اإلقصاء االخخًاعٍ بانىسظ انسضرٌ – زٍ انخىايت-
بُىكري) .

يعاَُر قبىل واَخقاء انًشارَع :
ٚزى اَزمبء انًشبسٚغ انًمزشدخ ٔفك انًؼبٛٚش انزبنٛخ:
* أْذاف انًششٔع ٔيذٖ يالئًزّ يغ يجبدا انًجبدسح انٕطُٛخ نهزًُٛخ انجششٚخ.
* إيكبَٛخ انزطجٛك انؼًه ٙنهًششٔع ٔيذٖ جذٔاِ.
* ٔلغ انًششٔع ٔلذسرّ ػهٗ رؼجئخ انششكبء.
* انطبثغ انًذه ٙنهًششٔع ٔيؤششاد انفمش.
* اإلشؼبع انجغشاف ٙنهًششٔع.
* انكفبءح ،انًؼشفخ ٔ انزجشثخ انؼًهٛخ نذبيم انًششٔع ف ٙيٛذاٌ انزًُٛخ.

* رٕفٛش ضًبَبد اسزًشاسٚخ انًششٔع ثؼذ اَزٓبء فزشح انزًٕٚم.
* انًسبًْخ انفؼهٛخ ف ٙانزًٕٚم َمذا.
* ػذو االسزفبدح يٍ رًٕٚم صُذٔق انًجبدسح انٕطُٛخ نهزًُٛخ انجششٚخ ف ٙيشبسٚغ يًبثهخ.

انًشارَع انخٍ ال حذخم فٍ إطار البرَايح:


ششاء ػمبس،



ثُبء يذالد،



انزجٓٛضاد انذساسٛخ ٔانصذٛخ انز ٙرذخم ف ٙاخزصبصبد ٔيٓبو انٕصاساد انًؼُٛخ،



اإلَجبصاد انٓٛذسٔ فالدٛخ انكجٛشح،



انزجٓٛضاد اإلَزبجٛخ انفشدٚخ،



انًشبسٚغ انًضشح ثبنجٛئخ.

ًٔٚكٍ نهجُخ اإللهًٛٛخ نهزًُٛخ انجششٚخ أٌ رذذد يؼبٛٚش أخشٖ نهًشبسٚغ غٛش انًؤْهخ رجؼب
انًذهٛخ.

نهخصٕصٛبد

سسب انًهفاث:
ٚزى سذت يهفبد انزششٛخ يٍ يصبنخ لسى انؼًم االجزًبػ ٙثؼًبنخ إلهٛى اشزٕكخ اٚذ ثبْب
اثزذاء يٍ  15يارش  2017إنً غاَت  21ابرَم . 2017

حىدع انًهفاث نذي يكخب انضبظ بعًانت إقهُى اشخىكت اَج باها ،واٌ آخر
اخم إلَذاع يهفاث انخرشُر هـى َىو اندًعت  21ابرَم  2017عهً انساعت انرابعت
بعذ انسوال.
انعايـــــــــم

