
يضجدؼز صُفٛز ثنًشفهز ثنغجنغز يٍ ثعضشثصٛؾٛز - 1

.ثألؽٕس ٔثنًشصذجس

صغٕٚز أٔػجع ثنًٕظفٍٛ ثنًغضقمٍٛ - 2

.(ثنضظهًجس)نهضغٕٚجس 

يضجدؼز صُفٛز ثنؼالٔثس ثنغُٕٚز ثنًغضقمز - 3

و نذٖ ٔصثسر 2008-و2005نًٕظفٙ ثنٕصثسر  يٍ 

.ثنخذيز ٔثنؾٓجس ثألخشٖ رثس ثنؼاللّ

يضجدؼز إفجنز ثنًٕظفٍٛ ثنًغضقمٍٛ نهضمجػذ - 4

.يًٍ دهغٕث أفذ ثألؽهٍٛ

دسثعز ٔيؼجنؾز أٔػجع ثنمٕٖ ثنفجةؼز  فٙ - 5

ثنٕصثسر دجنضُغٛك يغ ثنخذيز ثنًذَٛز ٔطُذٔق 

.ثنمٕٖ ثنفجةؼز

ػذؾ ثنذٔثو ثنٕٛيٙ نًٕظفٙ ثنٕصثسر ٔفمًج - 6

نمجٌَٕ ثنخذيز ثنًذَٛز ٔيؼجنؾز أٔػجع ثنمٕٖ 

ثنفجةؼز فٙ ثنٕصثسر دجنضُغٛك يغ ثنخذيز ثنًذَٛز 

.ٔطُذٔق ثنمٕٖ ثنفجةؼز

ثعضكًجل ثنذُجء ثنضُظًٛٙ ٔثنٓٛكهٙ نهٕصثسر -1

ٔثنؼًم ػهٗ صـٕٚشِ دًج ٚضٕثكخ يغ ثنضٕعؼجس 

ثنؾذٚذر فٙ يؾجل ثنؼًم ثنغٛجفٙ ػهٗ يغضٕٖ 

.ثنذٕٚثٌ ٔثنًكجصخ

صفؼٛم ثنذُجء ثنٓٛكهٙ نًكجصخ ثنٕصثسر -2

.دجنًقجفظجس

اإلجزاءاث(الهدف)   السياساث
الفتزة الشمنيت

يوليويونيويناير مايوأبريلمارسفبراير
المحاور

انمحور األول 

إدارة حذيثة 

جخذم انمواطن 

وجعزز دونة 

انمؤصضبت

 إطالؿ ٔصقذٚظ ثإلدثسر 1/1

 صٚجدر 1/1/1.   ثنقكٕيٛز

ثنًشصذجس ٔثألؽٕس ٔثنذذالس 

نًٕظفٙ ثنذٔنز ٔثنمٕثس 

ثنًغهقز ٔثأليٍ ٔدًج ٚؼًٍ 

نٓى يغضٕٖ يؼٛشٙ أفؼم 

ٔثنؼٛش ثنكشٚى دششف ٔػضر 

ٔكشثيز ، ٔٚؾُذٓى ثنٕلٕع 

فٙ أ٘ يغشٚجس يٍ لذم أ٘ 

لٕٖ يضشدظز دجأليٍ 

ٔثالعضمشثس ٔثنٕفذر ثنٕؿُٛز 

صذٍٚ دجنٕالء نغٛش ثنٕؿٍ 

ٔصغؼٗ إلفغجدْى ٔدفؼٓى 

نإلخالل دؤدثء ٔثؽذجصٓى 

.ثنٕؿُٛز

 صـٕٚش ثنذُجء ثنٓٛكهٙ 2/1/1

ٔثنًؤعغٙ نهؾٓجص ثإلدثس٘ 

نهذٔنز دًج ٚؼضص ثنضفجػم 

ٔثنضكجيم دٍٛ يؤعغجس 

ثنذٔنز ٔٔفذثصٓج ثإلثسٚز 

ٔإنغجء يظجْش ثالصدٔثػ 

.ثإلدثس٘ ٔثنٕظٛفٙ
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ديضمبر نوفمبرأكتوبرصبتمبرأغضطش

اجلمهورية الومنوة   

ذذذ

اجلمهورية الومنوة   

وزارة السوــاحـة    

1صفحة 



ثالسصمجء دًغضٕٖ ثنؼًم ثإلدثس٘ يٍ خالل - 1

.إػذثد ثنًٕظفٍٛ فٙ يغضٕٚجس دسثعٛز ػهٛج

صُظٛى ػمذ دشثيؼ ٔدٔسثس صذسٚذٛز يخضهفز - 2

دٓذف صـٕٚش لذسثس ٔيٓجسثس يٕظفٙ ثنٕصثسر 

.ٔيكجصذٓج دجنًقجفظجس

إػذثد دـجلز ثنٕطف ثنٕظٛفٙ دجنضُغٛك يغ -  3

.ٔصثسر ثنخذيز ثنًذَٛز ٔثنضؤيُٛجس

  صذٔٚش ثنٕظٛفز 4/1/1

ثنؼجيز فٙ ثنًشثكض ثنمٛجدٚز 

ٔثالنضضثو دًؼجٚٛش ثنكفجءر 

ٔثنُضثْز فٙ ثخضٛجس ثنًٕظف 

.ثنؼجو

ثنؼًم ػهٗ صُفٛز ثنمشثس ثنخجص دضذٔٚش - 1

ثنٕظٛفز ثنؼجيز فٙ ثنًشثكض ثنمٛجدٚز ٔفمًج نًؼجٚٛش 

.ثنكفجءر ٔثنُضثْز ٔثنششٔؽ ثنالصيز

 صؼضٚض ثنشفجفٛز فٙ 5/1/1

ؽًٛغ ثنًؼجيالس ٔثإلؽشثءثس 

ثنقكٕيٛز ٔصًكٍٛ ثنًٕثؿٍُٛ 

يٍ ثنقظٕل ػهٗ ثنًؼهٕيجس 

.دغٕٓنز ٔٚغش

ثنقشص ػهٗ صذغٛؾ ثإلؽشثءثس ثإلدثسٚز ٔصُفٛز -1

ثنًؼجيالس ٔثإلؽشثءثس ثنخذيٛز نهًٕظفٍٛ دكم 

.ٚغش ٔشفجفّٛ ٔٔػٕؿ صجو

صـذٛك ثنُظجو ثٜنٙ فٙ إطذثس ثنشخض  - 1

.نهًُشآس ثنغٛجفٛز

.صٕصٚغ دنٛم ثنخذيجس ثنغٛجفٛز- 1

انمحور األول 

إدارة حذيثة 

جخذم انمواطن 

وجعزز دونة 

.انمؤصضبت
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المحاور

                              

               

(اهلدف)السواسات

اإلجراءاث
الفترة الزمنيت

أكتوبرمايوأبريلمارسفبرايريناير

  يٕثطهز دُجء 3/1/1

ثنمذسثس ثنًؤعغٛز فٙ 

.ثنؾٓجص ثنقكٕيٙ

 

 صذغٛؾ ٔصغٓٛم 6/1/1

ثنًؼجيالس ثنخذيٛز 

ٔثنقكٕيٛز دًج ٚؼضص دُجء 

ثنغمز دٍٛ ثنًٕثؿٍ ٔثألؽٓضر 

.ثنقكٕيٛز

ديضمبرنوفمبر صبتمبرأغضطشيوليويونيو

اجلمهورية الومنوة   

اجلمهورية الومنوة   
2صفحة 



ثالعضفجدر يٍ ٔعجةم ثنضمُٛز ٔثنشذكز ثنذثخهٛز - 1

ثنقذٚغز نهًؼهٕيجس يٍ ػًهٛز صـٕٚش ٔصقغٍٛ 

.ثألدثء ٔعاليز ثنضخـٛؾ ٔثصخجر ثنمشثس ثإلدثس٘ 

سدؾ شذكز ثنٕصثسر يغ يكجصخ ثنفشٔع فٙ -  2

 يقجفظز ػٍ ؿشٚك صشثعم 13ثنًقجفظجس نؼذد 

.ثنًؼـٛجس 

دذء صفؼٛم َظجو إطذثس ثنضشثخٛض ثإلنكضشَٔٙ - 3

.ٔثنؼًم دّ 

صغـٛز كم أؽٓضر ثنكًذٕٛصش ثنؼجيهز فٙ ثنٕصثسر - 4

.دذشثيؼ أطهٛز 

 ػهٗ دشثيؼ أكغش ITصذسٚخ ثنؼجيهٍٛ فٙ  -5

.صخظض ٔفؼجنٛز 

إدخجل َظى ثنضقكى ٔثنًشثلذز فٙ دؼغ يشثفك -6

.ثنٕصثسر 
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المحاور

                              

               

(اهلدف)السواسات
اإلجراءاث

الفترة الزمنيت

ديضمبرنوفمبرأكتوبرمايوأبريلمارسفبرايريناير

انمحور األول 

إدارة حذيثة 

جخذم انمواطن 

وجعزز دونة 

.انمؤصضبت

 

 صـٕٚش َظى ٔصمُٛجس 7/1/1

ثنًؼهٕيجس دًج ٚغجػذ ػهٗ 

عاليز ثنضخـٛؾ ٔثصخجر 

.ثنمشثس ثإلدثس٘

صبتمبرأغضطشيوليويونيو

اجلمهورية الومنوة   

وزارة السوــاحـة    

اجلمهورية الومنوة     اجلمهورية الومنوة   

3صفحة 



ثنمٛجو دقًهز صٕػٕٚز عٛجفٛز فٙ ثنظقف - 1

 .(يمجالس عٛجفٛز – يجَشضجس  )ثنًقهٛز 

ثنضشصٛخ ٔثإلػذثد إلطذثس ثنُششر ثنضٕػٕٚز - 2

.ثنغٛجفٛز

ثنضُغٛك يغ ٔصثسر ثنضشدٛز ٔثنضؼهٛى نضفؼٛم دٔس - 3

ثنهؾُز ثنًشكهز يٍ ٔصثسر ثنغٛجفز ٔٔصثسر 

ثنضشدٛز دشؤٌ إدثسػ ثنًفجْٛى ٔثنمؼجٚج ثنغٛجفٛز 

.ػًٍ ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز نهًشثفم ثألعجعٛز 

صُفٛز ثنًشفهز ثنغجنغز يٍ صشكٛخ ثنهٕفجس - 4

ثإلسشجدٚز نهًُجؿك ٔثنًٕثلغ ثنغٛجفٛز فٙ ثأليجَز 

.ٔثنًقجفظجس 

صشكٛخ ثنهٕفجس ثإلسشجدٚز نًٕثلغ ثنغٛجفز -  5

ثنًقًٛجس ثنـذٛؼٛز فٕف ، دشع ،  )ثنذٛتٛز 

دجنضُغٛك يغ ثإلدثسر ثنؼجيز نهغٛجفز   (عمـشر

.ثنذٛتٛز 

انمحور انثبني 

إدارة اقحصبدية 

حذيثة جضمن 

مضحوى معيشي 

أفضم

ديضمبرنوفمبرأكتوبرصبتمبرأغضطشيوليويونيو

.  صُشٛؾ لـجع ثنغٛجفز1/2 

ثنقفجف ػهٗ (1/1/2)

ثنًمٕيجس ثنغٛجفٛز ٔسفغ 

يغضٕٖ ثنٕػٙ دؤًْٛز 

.ثنغٛجفز

رئيس الجمهىريت/ م ، تنفيذًا للبزنامج  االنتخابي لفخامت األخ2009خطت عمل وسارة السياحت لعام 

المحاور

                              

               

(اهلدف)السواسات
اإلجراءاث

الفترة الزمنيت

مايوأبريلمارسفبرايريناير

اجلمهورية الومنوة     اجلمهورية الومنوة   

وزارة السوــاحـة   

4صفحة 



 

   صـٕٚش ٔصقذٚظ 2/1/2

ثنخذيجس ثنًمذيز نهغٛجؿ فٙ 

ثنًُجفز ثنؾٕٚز ٔثنذشٚز 

.ٔثنذقشٚز 

صذغٛؾ ٔصغٓٛم ثنًؼجيالس ثنخذيٛز دًج ٚؼضص - 1

.دُجء ثنغمز دٍٛ ثنًٕثؿٍ ٔأؽٓضر ثنقكٕيز

ًَٛج فٙ -1 صُفٛز يششٔع يغـ ثإلَفجق ثنغٛجفٙ يٛذثَ

.ثنًُجفز ثنذشٚز ٔثنذقشٚز ٔثنؾٕٚز

صـذٛك يششٔع ثنًُظز ثنًشضشكز نهقغجح -2

ثنفشػٙ نهغٛجفز دجنضؼجٌٔ يغ يُظًز ثنغٛجفز 

 (ثالعكٕث)ثنؼجنًٛز ٔثنهؾُز ثاللضظجدٚز نغشدٙ أعٛج 

.ٔثنؾٓجس ثنًؼُٛز فٙ دالدَج

إػذثد ثإلعضشثصٛؾٛز ثنٕؿُٛز نهغٛجفز ٔػمذ - 3

يؤصًش ٔؿُٙ نضذشُٛٓج ٔثنقظٕل ػهٗ ثؽضًجع 

.فكٕيٙ ٔيؾضًؼٙ فٕنٓج
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اإلجراءاث

الفترة الزمنيت

ديضمبرنوفمبريونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

انمحور انثبني 

إدارة اقحصبدية 

حذيثة جضمن 

مضحوى معيشي 

.أفضم
.  ثنًشجسٚغ ثنغٛجفٛز 3/1/2

أكتوبرصبتمبرأغضطشيوليو

المحاور

                              

               

(اهلدف)السواسات

اجلمهورية الومنوة   

وزارة السوــاحـة    

اجلمهورية الومنوة   

5صفحة 



ثنضُغٛك يغ ثنؾٓجس ثنًؼُٛز نقؾض  ٔصخظٛض - 1

ْٛتز +ثنٕصثسر )أسثػٙ نالعضغًجس ثنغٛجفٙ 

.(ثنغهـّ ثنًقهٛز دجنًقجفظجس+ ثألسثػٙ 

يضجدؼز صُفٛز يُجلظجس ثنًخــجس ثنخجطز - 2

دجنمشٖ ثنغٛجفٛز ثنؾذهٛز ٔثنظقشثٔٚز ٔثنذٛتٛز 

.إنخ...ٔثنغجفهٛز 

ثنضُغٛك يغ ثنؾٓجس ثنًؼُٛز نضٕعٛغ ؿجلز -  3

ثنًـجسثس ٔثنًٕثَب ٔعفهضز ثنـشق ثنؤدٚز إنٗ 

ثنًٕثلغ ثنغٛجفٛز ٔصٕفٛش ثنخذيجس ثنظقٛز 

ٔصٕطٛم ثنضٛجس ثنكٓشدجةٙ ٔخذيجس ثنظشف 

.ثنظقٙ
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المحاور
                                

اإلجراءاث(اهلدف)السواسات             

الفترة الزمنيت

ديضمبرنوفمبرأكتوبرمايوأبريلمارسفبرايريناير

انمحور انثبني 

إدارة اقحصبدية 

حذيثة جضمن 

مضحوى معيشي 

.أفضم

ثعضكًجل ٔصـٕٚش  (4/1/2)

خذيجس ثنذُٛز ثنضقضٛز 

ثنًشصذـز دجنغٛجفز ٔصشؾٛغ 

ثالعضغًجسثس ثنغٛجفٛز 

.(ثنًقهٛز ٔثألؽُذٛز)ثنخجطز 

صبتمبرأغضطشيوليويونيو

اجلمهورية الومنوة   

وزارة السوــاحـة    

اجلمهورية الومنوة     
6صفحة 



صُفٛز دٔسر صذسٚذٛز يضمذيز نهًششذٍٚ - 1

.ثنغٛجفٍٛٛ ثنؼجيهٍٛ 

َفٛز دٔسر صذسٚذٛز نهغجةمٍٛ ثنًشثفمٍٛ - 2

.نهًششذٍٚ ثنغٛجفٍٛٛ 

يُـ ثنضشثخٛض ثنؾذٚذر نهًششذٍٚ ثنغٛجفٍٛٛ - 3

يششذ ػجو ػهٗ يغضٕٖ ثنؾًٕٓسٚز  (أ  )نهفتز 

و، ٔفمًج نالةقز ثنًُظًز نًُٓز ثإلسشجد 2009نهؼجو 

.ثنغٛجفٙ

صذسٚخ يذسثء ػًٕو يكجصخ ثنغٛجفز ػهٗ َظجو - 4

.ثنضشثخٛض آنًٛج

ثنضذسٚخ نهفٍُٛٛ فٙ ثنٕصثسر ٔيكجصذٓج فٙ -5

ثنًقجفظجس ػهٗ صـذٛك الةقز صظُٛف ثنًُشآس 

.ثنغٛجفٛز

صذسٚخ ثنًٕظفٍٛ ػهٗ يغضٕٖ يكجصخ ثنغٛجفز - 6

.فٙ ثنًقجفظجس ػهٗ ثعضخذثو ثنقجعٕح
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المحاور
                                

اإلجراءاث(اهلدف)السواسات             

الفترة الزمنيت

ديضمبرنوفمبرأكتوبرمايوأبريلمارسفبرايريناير

انمحور انثبني 

إدارة اقحصبدية 

حذيثة جضمن 

مضحوى معيشي 

.أفضم

ثالْضًجو دئػذثد  (5/1/2)

ثنكٕثدس ثنؼجيهز فٙ ثنًؾجل 

ثنغٛجفٙ ٔثنضٕعغ فٙ إَشجء 

يؼجْذ ثنضذسٚخ ثنغٛجفٙ  

.ٔثنفُذلٙ ٔصـٕٚشْج

صبتمبرأغضطشيوليويونيو

اجلمهورية الومنوة     

وزارة السوــاحـة   

اجلمهورية الومنوة     
7صفحة 



دشَجيؼ صُفٛز يششٔع ثنغٛجفز ثنشٚفٛز  - 1

صؤْٛم َضل دٛتٙ  (صٓجيز)يقجفظز ثنقذٚذِ 

.(صٓجيز)نالعضمذجل ثنغٛجفٙ فٙ يقجفظز ثنقذٚذِ 

دشَجيؼ صُفٛز يششٔع ثنغٛجفز ثنشٚفٛز يقجفظز - 2

، صؤْٛم َضل دٛتٙ نالعضمذجل (نذؼٕط)نقؼ

.ثنغٛجفٙ فٙ يقجفظز نقؼ

دشَجيؼ صُفٛز يششٔع ثنغٛجفز ثنشٚفٛز يقجفظز - 3

، صؤْٛم َضل دٛتٙ نالعضمذجل (ثنـٕٚهز )ثنًقٕٚش 

.(ثنـٕٚهز)ثنغٛجفٙ فٙ يقجفظز ثنًقٕٚش 

دشَجيؼ صُفٛز يششٔع ثنغٛجفز ثنذٛتٛز ثنمٛجو -4

يٕثلغ  (5)دذسثعز إيكجَجس ثنغٛجفز ثنذٛتٛز فٙ 

-ؽذم ثنشٚجد٘/،شٓجسر ،ػًشثٌ /كغًز سًٚز )

.(أسخذٛم فُٛش/فؾّ–ٔثد٘ عؼٛذ /ثنًقٕٚش 

:ثنًٓشؽجَجس ثنذثخهٛز-5

.صُظٛى يٓشؽجٌ طٛف طُؼجء - 

.صُظٛى يٓشؽجٌ ثنذجدٚز ٔثنظقشثء- 

رئيس الجمهىريت/ م ، تنفيذًا للبزنامج  االنتخابي لفخامت األخ2009خطت عمل وسارة السياحت لعام 

المحاور
                                

اإلجراءاث(اهلدف)السواسات             
الفترة الزمنيت

ديضمبرنوفمبرأكتوبرمايوأبريلمارسفبرايريناير

انمحور انثبني 

إدارة اقحصبدية 

حذيثة جضمن 

مضحوى معيشي 

.أفضم

صًُٛز أًَجؽ  (6/1/2)

عٛجفٛز ؽذٚذر ٔدجألخض 

عٛجفز ثنًُضؾؼجس ثنذقشٚز 

ٔثنًقًٛجس ثنـذٛؼٛز ٔثنؼالػ 

.ثنـذٛؼٙ ٔثنغٛجفز ثنغمجفٛز

صبتمبرأغضطشيوليويونيو

اجلمهورية الومنوة     

وزارة السوــاحـة   

اجلمهورية الومنوة   
8صفحة 



.صشؾٛغ ثنغٛجفز ثنذثخهٛز-6

.صشؾٛغ عٛجفز ثنًغضشدٍٛ-7

عٛجفز ثنًؤصًشثس ثالؽضًجػجس ٔثنًُجعذجس -8

:ثنغٛجفٛز 

.صُظٛى ثنٕٛو ثنؼجنًٙ نهغٛجفز - أ

ثنضُغٛك نضُظٛى إفذٖ ثنُذٔثس أٔ ثالؽضًجػجس -ح

ثنٕثسدر فٙ أؽُذر ثنًُظًز ثنؼجنًٛز نهغٛجفز ، أٔ 

.ثنًُظًز ثنؼشدٛز نهغٛجفز 

.صُظٛى عٕق ثنغٛجفز ٔثنغفش - ؽـ

.صُظٛى ثؽضًجع يؾهظ ٔصسثء ثنغٛجفز ثنؼشح- د

عٛجفز  )ثنًغجدمجس ٔثنؾٕثةض ثنغٛجفٛز -9

.(ثنًقفضثس 

صُفٛز يج ٚضؼهك دجنًشجسٚغ ثنًشصذـز - 10

دجالعضغًجس ثنغٛجفٙ ػًٍ ثنذشَجيؼ ثالعضغًجس٘ 

دٛتٛز – صًُٛز يُجؿك عٛجفٛز ًَٕرؽٛز  )نهٕصثسر 

ػالؽٛز – ؿذٛؼٛز – شجؿتٛز –طقشثٔٚز - ؽذهٛز– 

.، ٔفمًج نإليكجَجس ثنًضجفز (إنخ....
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ثنضٕلٛغ ػهٗ دشٔصكٕل ثنضؼجٌٔ ثنغٛجفٙ يغ - 1

.نذُجٌ

ثنضٕلٛغ ػهٗ يششٔع ثنذشَجيؼ ثنضُفٛز٘ يغ - 2

.أعذجَٛج

صفؼٛم ثالصفجلٛجس ٔثنذشثيؼ ثنضُفٛزٚز عجسٚز - 3

.ثنًفؼٕل

ثنضُغٛك يغ ثنضشٔٚؼ ثنغٛجفٙ فٙ إسعجل - 4

ثنذشٔشٕسثس ٔثنًهظمجس ثنغٛجفٛز إنٗ ثنغفجسثس 

.ٔثنًهقمٛجس ثنمُظهٛز نذالدَج فٙ ثنخجسػ

صُفٛز ثنذٔسثس ثنضذسٚذٛز فٙ يؾجل ثنضظُٛف -5

ٔثنضشثخٛض ٔثنشلجدز ػهٗ ثنًُشآس فٙ عٕسٚج 

.صفؼٛاًل الصفجلٛز ثنضؼجٌٔ

ثعضمذثو خذٛش دٔنٙ فٙ صذسٚخ ٔصـذٛك فغجح -6

.ثنغٛجفز ثنفشػٙ

صـٕٚش ٔصقذٚظ  (8/1/2)

ثنخذيجس ثنًمذيز نهغٛجؿ فٙ 

ثنًُجفز ثنؾٕٚز ٔثنذشٚز 

.ٔثنذقشٚز ٔثنًٕثلغ ثنغٛجفٛز

صذغٛؾ ٔصغٓٛم ثنًؼجيالس ثنخذيٛز دًج ٚؼضص - 1

.دُجء ثنغمز دٍٛ ثنًٕثؿٍ ٔأؽٓضر ثنقكٕيز

رئيس الجمهىريت/ م، تنفيذًا للبزنامج  االنتخابي لفخامت األخ2009خطت عمل وسارة السياحت لعام 

                                المحاور

اإلجراءاث(اهلدف)السواسات             
الفترة الزمنيت

ديضمبرنوفمبرأكتوبرمايوأبريلمارسفبرايريناير

انمحور انثبني 

إدارة اقحصبدية 

حذيثة جضمن 

مضحوى معيشي 

.أفضم

ثنؼًم ػهٗ صُشٛؾ  (7/1/2)

دٔس ثنغفجسثس ٔثنمُظهٛجس 

فٙ إدشثص ثنًُضؼ ثنغٛجفٙ 

.ثنًُٛٙ

صبتمبرأغضطشيوليويونيو

اجلمهورية الومنوة   

وزارة السوــاحـة    

10صفحة 



يشجسكز ثنقشف ٔثنًشغٕالس ٔثنظُجػجس - 1

ثنٛذٔٚز ثنضمهٛذٚز فٙ فؼجنٛجس ثنًؼجسع ثنغٛجفٛز 

.(يغضًش)خجسؽًٛج ٔيقهًٛج 

.يششٔع دػى ثنظُجػجس ثنقشفٛز- 2

:-يؾهظ ثنضشٔٚؼ ثنغٛجفٙ  • 

:ثنًشجسكز فٙ ثنًؼجسع ثنغٛجفٛز ثٜصٛز - 

– فٙ يذسٚذ -FITURيؼشع فٛضٕس     -1

أعذجَٛج 

.ثعـُذٕل– صشكٛج   - EMITTيؼشع -  2

   .BITيٛالَٕ- يؼشع إٚـجنٛج - 3

.دشنٍٛ-  أنًجَٛج ITBيؼشع - 4

ثإليجسثس ثنؼشدٛز –  ددٙ ATMيؼشع  - 5

.ثنًضقذر

.ثنؾًٕٓسٚز ثنضَٕغٛز–   صَٕظ MITيؼشع - 6

. َْٕؼ كَٕؼJTEيؼشع - 7

. ثنٛجدجJATAٌيؼشع - 8

.فشَغج–  دجسٚظ TOPRESAيؼشع - 9

.نُذٌ–  ثنًًهكز ثنًضقذر WTMيؼشع - 10

.ثنظٍٛ  - GITFيؼشع - 11

.ثنًًهكز ثنؼشدٛز ثنغؼٕدٚز– يؼشع ؽذر - 12

.يؼشع ثنؾضثةش- 13
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: ثنذػجٚز ٔثإلػالٌ فٙ ثنمُٕثس ثنفؼجةٛز  • 

ثإلػالٌ ثنغٛجفٙ ثنضشٔٚؾٙ ػذش ثنمُٕثس ثنفؼجةٛز 

 ، ثنؾضٚشر ، BBC, CNN)ثنؼجنًٛز ٔثنؼشدٛز 

ثنؼشدٛز ، أؿهظ ، ثنمُٕثس ثنفشَغٛز ، ثنمُٕثس 

 .(ثإلٚـجنٛز ، ثنمُٕثس ثألعذجَٛز ـ ثنمُٕثس ثألنًجَٛز 

:ثنذػجٚز ٔثإلػالَجس ثنًقهٛز• 

ثالعضًشثس فٙ صُفٛز فًالس صشٔٚؾٛز صٕػٕٚز فٙ 

ثنظقف ٔثنمُٕثس ٔثإلرثػجس ثنًقهٛز نهًغجًْز 

.فٙ سفغ يغضٕٖ ثنٕػٙ ثنًؾضًؼٙ دؤًْٛز ثنغٛجفز

:يؾهز ثنغٛجفز• 

إطذثس يؾهز ثنغٛجفز ٔثنضٙ طذس يُٓج ثنؼذد 

.(يؾهز شٓشٚز)ثألٔل ٔثنؼذد ثنغجَٙ 

:ثعضشثفجس ثنـشق• 

إَشجء أسدغ ثعضشثفجس كًشفهز عجَٛز ػهٗ - 

عٛتٌٕ ،عٛتٌٕ –ثنًكالء )خـٕؽ ثنـشق ثٜصٛز 

.(صؼض– ثنًكالء ، طُؼجء –يؤسح، أدٍٛ –

إَشجء يشثكض ثعضمذجل عٛجفٛز فٙ ثنًُجفز ثنذشٚز - 

ٔكًشفهز أٔنٗ فٙ كم يٍ فشع ،فٕف ، صمذو 

فٛٓج ػذد يٍ ثنخذيجس نهغٛجؿ ٔيغضخذيٙ ثنـشق 

.ثنذشٚز

:ششكجس ثنؼاللجس ثنخجسؽٛز  • 

ثنضؼجلذ يغ ششكجس يضخظظز فٙ ثنؼاللجس - 

 .(ددٙ ، ثنغؼٕدٚز ، ثنٛجدجٌ  )ثنؼجيز فٙ كم يٍ 

ثنضؼجلذ يغ ششكز نهؼاللجس ثنؼجيز فٙ أنًجَٛج - 

دذٚهز نهششكز ثنغجدمز دؼذ ثالعضغُجء ػٍ خذيجصٓج 

.دؼذ ثنضمٛٛى 
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:يـذٕػجس ٔٔعجةم صشٔٚؾٛز  • 

ثنضؼجلذ يغ لُٕثس ػشدٛز ٔأؽُذٛز إلخشثػ أفالو -

دلجةك نكم يقجفظز نهضشٔٚؼ فٙ  (3)عٛجفٛز دٕثلغ 

.ثنمُٕثس ثنؼشدٛز ٔثألؽُذٛز 

إَؾجص ثألفالو ثنضشٔٚؾٛز ػٍ ثنًقجفظجس ٔثألدنز - 

.ثنغٛجفٛز

:دػى ثنًٓشؽجَجس ثنغٛجفٛز دثخم ثنًٍٛ • 

دػى عضز يٓشؽجَجس يقهٛز فٙ كم يٍ يقجفظز -

طُؼجء ، ػذٌ ، يؤسح ، ريجس ، إح ، فؼشيٕس )

.(، ثنؾٕف ، يؤسح 

صفؼٛم ػًم ثنًؾهظ ثألػهٗ نهغٛجفز ٔيضجدؼز • 

.صُفٛز لشثسثصّ

:ثنذػجٚز ٔثإلػالٌ فٙ ثنظقف ٔثنًؾالس• 

ثإلػالٌ فٙ ثنظقف ٔثنًؾالس رثس ثنـجدغ - 

ثنغٛجفٙ ٔثنًؾالس ثنغٛجفٛز ثنًضخظظز 

ٔثنًٕؽٓز نألفشثد ٔثنششكجس رثس ثالَضشجس 

ثنٕثعغ نهضؼشٚف دجنًٍٛ كًمظذ عٛجفٙ ٔيٍ ْزث 

: ثنًؾالس

(TTG - يؾهز ثنغٛجفز – أعفجس – ثنًغجفش

.(إنخ.....ثإلعاليٛز ،
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:ثنًشثلذز ثإلػاليٛز ثنخجسؽٛز  • 

ثعضًشثس ثنشلجدز ثإلػاليٛز ثنخجسؽٛز ػذش -

يشثلذز  ثنًمجالس ، )يؤعغجس يضخظظز ثٚـجنٛز 

ٔثنضظذ٘ نكم يج  (ٔثنظقف ٔثنًؾالس ثإلٚـجنٛز 

.ٚؤعش ػهٗ فشكز ثنغٛجفز 

:ٔفذر إدثسر ثنـٕثسا ثنغٛجفٛز  • 

ثعضًشثس ػًم ثنٕفذر دجفضشثفٛز فٙ يؼجنؾز آعجس - 

ثنقٕثدط ثنفشدٚز أٔ ثإلسْجدٛز أٔ ثنضجسٚخٛز ػٍ 

.ثنكٕثسط 

:ثالعضؼجَز دجالعضشجسثس ثنخجسؽٛز   • 

ٔػغ ثعضشثصٛؾٛز ثنضشٔٚؼ ٔثنضغٕٚك ثنغٛجفٙ - 

.يٍ خالل ثعضشجس٘ دٔنٙ

:ثنضشٔٚؼ ثإلنكضشَٔٙ  • 

إَشجء ثإلػالَجس ثإلنكضشَٔٛز فٙ ػذد يٍ يٕثلغ 

.ثنظقف ٔثنًؾالس ثنخجسؽٛز 

.إػجدر صظًٛى ثنًٕلغ ثإلنكضشَٔٙ - 

.فظم ثنًٕلغ ثنشعًٙ دضظًٛى ؽذٚذ-
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يضجدؼز ثنًشًٕنٍٛ دضمذٚى إلشثس ثنزيز ثنًجنٛز -1 

.نهزٍٚ عٛضى صؼُٛٓى فذٚغًج

صؼضٚض يذذأ ثنشفجفٛز يٍ خالل صُفٛز ثنُظجو - 2 

.ثٜنٙ إلطذثس ثنضشثخٛض ػذش شذكز ثإلَضشَش 

.صـذٛك ثنهٕثةـ ثنظجدسر-3 

.ثنضؼٍٛٛ فٙ ثنٕظجةف دًذذأ ثنؾذثسر ٔثنكفجءر-4 

ثالعضًشثس فٙ صـذٛك َظجو سدؾ ثنقجفض - 5 

.دجإلَضجػ

.ثعضكًجل إػذثد خجسؿز ثالعضغًجس ثنغٛجفٙ- 1 

ثعضكًجل ثنذُٛز ثنًؼهٕيجصٛز نهضشٔٚؼ -2 

.ٔثالعضغًجس ثنغٛجفٙ

.إػذثد ثنذنٛم ثالعضغًجس٘ ثنغٛجفٙ- 3

صبتمبرمايو
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  يٕثطهز ؽٕٓد يكجفقز 5/1

ثنفغجد ثنًجنٙ ٔثإلدثس٘ يٍ 

خالل صـٕٚش عٛجعجس ٔآنٛجس 

.                    يكجفقضّ

 صـذٛك لجٌَٕ ثنزيز 5/1/1

.ثنًجنٛز

أغضطشيوليويونيو

انمحورانضبدس 

 بيئــة 

اصحثمبرية 

.جبربة

   صقغٍٛ دٛتز ثالعضغًجس 6/1

دًخضهف يكَٕجصٓج ثنضششٚؼٛز 

ٔثنًؤعغٛز ٔثاللضظجدٚز 

كؤٔنٕٚز يٍ أٔنٕٚجس ثنمؼجٚج 

  6/1/1.   ثنضًُٕٚز ثنشثُْز 

صشؾٛغ ثالعضغًجس ٔصمذٚى 

كجفز ثنضغٓٛالس نالعضغًجسثس 

.ثنًقهٛز ٔثنؼشدٛز ٔثألؽُذٛز
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.يضجدؼز إطذثس لجٌَٕ ثنغٛجفز ثنذذٚم - 1 

.يضجدؼز إطذثس صؼذٚم لجٌَٕ ثنضشٔٚؼ ثنغٛجفٙ- 2 

إػذثد ٔإطذثس ثنالةقز ثنضُفٛزٚز نمجٌَٕ - 3 

.ثنغٛجفز ثنؾذٚذ دؼذ إطذثسِ

أػذثد ٔإطذثس ثنالةقز ثنضُفٛزٚز نمجٌَٕ - 4 

.ثنضشٔٚؼ ثنغٛجفٙ دؼذ صؼذٚهّ ٔإطذثسِ

إػجدر دسثعز ثنهٕثةـ ثنضكًٛهٛز ٔصؼذٚهٓج دؼذ - 5 

.إطذثس ثنمٕثٍَٛ ٔدًج ٚقمك َفجرْج  

.الةقز ثلضغجو ثنٕلش - 6 

ثنضُغٛك يغ ثنٓٛتز ثنؼجيز نالعضغًجس ػذش - 1 

.يًغم ثنٕصثسر فٙ ثنٓٛتز

يضجدؼز صُفٛز يُجلظجس ثنًخــجس ثنخجطز - 2 

دجنمشٖ ثنغٛجفٛز ثنؾذهٛز ٔثنظقشثٔٚز ٔثنذٛتٛز 

.إنخ...ثنغجفهٛز 

يوليويونيومارسفبراير
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 صـٕٚش ثنمٕثٍَٛ 2/1/6

ٔثإلؽشثءثس ثنًضظهز 

دجالعضغًجس ٔفٙ يمذيضٓج 

.لجٌَٕ ثالعضغًجس 

 

    صخظٛض أسثػٙ 3/1/6

نالعضغًجس فٙ كجفز 

ثنًقجفظجس ٔصٕفٛش ثنخذيجس 

.ثألعجعٛز نٓج 

نوفمبرأكتوبرصبتمبرأغضطش مايوأبريل

اجلمهورية الومنوة   

وزارة السوــاحـة    

16صفحة 


