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 :الإشاكمية

  امطؼبة ػيش يةاملظروف حيث الوضؼية ىشة يف  واملؼزوةل امبؼيدة ػدد كبري من املناطق يتواجد- 

ىل امنب املياه وامكيرابء وامغاز ) معوميةامتحتية احليوية وكةل املرافق الىمساكهنا بسبب الافتلار اإ

خلشغلواملدارس وال  .(.، اإ

 .امؼليا اجلنوبية واميضاب شساػة أ كاماميمولايت املسافات وبؼد-  

 . املاهوهية والإدارية واملامية خلطوضيات ىذه املناطقال طرػدم مالءمة - 

.  رأ س املال امبرشيهلائص يف جمال تمثني- 

 . مع ىذه املناطقومكيفص اػدم وجود هظام خ- 

 .هلص يف الإماكهيات املتؼللة ابلستامثر يف ىذه املناطق- 

ىل مرافلة امولايت اجلنوبية امؼرش املنشأ ة حديثًا حاجة-  .  ػىل مجيع املس توايتة خاصاإ

 :ال ىداف

حداث-   . مساكن ىذه املناطقو منطفة  تغيريات ملموسة متوفري حياة كرمية اإ

مرافلة امتحولت املنتظرة ػىل مس توى ال كاممي من أ جل امرفع من ادليناميكية الاكلميية املرتكزة - 

 .، ل س امي ػىل مس توى امولايت امؼرش املنشأ ة حديثًاػىل تمنية حليلية

 . املناطقالإماكهيات اميت حتوزىا ىذهدمع املبادرات احمللية اميت من شأ هنا أ ن حترر - 

 .هوب واميضاب امؼليااجلحتسني جاذبية ولايت - 

 . واملؼزوةل واجلبليةاملتناثرةاملضاء ػىل غزةل امساكن يف املناطق - 



 .حتسني وتلدمي اخلدمات املتؼللة ابمطحة وامتؼلمي وامش باب- 

 .تنويع املدرات الاكتطادية نلمناطق املؼزوةل متوفري فرص امؼمل - 

ػادة تفؼيل حمراكت امتمنية يف املناطق اجلبلية واملناطق احلدودية-   .اإ

 . املناطق املراد تطويرىاتركيةاس تدراك و - 

 . نلمناطق املراد تطويرىا يف س ياسة امتمنية اموطنيةلمئ املالإدماج- 

 

 :جمالت املناكشة

ىل امتدخل امرسيع وامفؼال دجمةاغامتد ملاربة شامةل وم-   يف املناطق ال كرث ىشاشة مبروهة هتدف اإ

 ذات بؼد اجامتغي وجلايف واكتطادي ابمتشاور مع املؼنييناملمتثلني يف مدجمةوضياغة مشاريع 

 .املتأ ثرين يناملواطن

ػادة امتوازن املس تدام يف ال كاممي وتكييفيا مع متطلبات حمتييت  بني متنامغامتوفيق بشلك -   اإ

 .الاهؼاش الاكتطادي

 .املستمثرين، تركية و مرافلة الآميات املناس بة متحديد - 

 .ضوضيات  اجلنوبواملتكيف مع خاملالمئ املتخطص تشجيع فرص امؼمل وامتكوين - 

 . مع متطلبات ىذه املناطقي امترشيؼيوامتنظميالإطارتكييف- 

 . تمنية ىذه املناطقمساريف  (امولايت وامبدلايت) احمللية جامػاتتؼزيز املدرات امتشاركية نل- 

كلميية احمللية وحتريرىا من ال غباء امبريوكراطية -  نلنشاط  أ فضل من أ جل فؼاميةحتسني احلومكة الإ

 .امؼمويم

 . ابمولايت اجلنوبيةال شخاصتؼزيز ال من وحركة - 

 . الإداريةو امتلنية واملاهوهية واملامية ػىل مس توى ولايت اجلنوبمجمالل هجزةلمركزية - 



 وضع تدابري حمفزة  متحسني جاذبيهتا ،- 

 . احلرضي وامطحراويوامواحاتامنظامتكثيف - 

 .امتوجو امؼابر نلحدود نلولايت احلدودية- 

ديدة اجلدوات تمتكن منال   حىت جامػاتنا احملليةيف وامللاولتية حتفزي جلافة رايدة ال غامل - 

 املؤسسات امطغرية واملتوسطة منوة ومالمئة ليذبا ججبؼل الإكلمي أ كرثتسمح اجليدة  اميت مارسات املو

، امفالحة) وامرثوة، يف خمتلف اجملالت امشغلوامرشاكت امناش ئة وجذب الاستامثرات اميت ختلق 

 .(امس ياحة، امطناػة، اخلدمات، امرمقنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


