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( َم ْن َ َِع َل َصا ِل ًحا ِم ْن َذ َكر َأ ْو ُأه َ ىْث َوه َُو ُم ْؤ ِمن فَلَ ُن ْح ِييَن َّ ُه َح َيا ًة َط ِ ّي َب ًة ۖ
ون).
َولَنَ ْج ِزيََّنَّ ُ ْم َأ ْج َر ُ ْه ِبأَ ْح َس ِن َما ََكهُواي َ ْع َملُ َ

صدق اهلل العلي العظيم
سورة النحل /الاية ﴿﴾٧٩

املقدمة:
ًع ُٔا ٞٙعاَ  1023تلْ٘ ًؤضط ٞاَ اهٚت ٍٚقد امتت اهطِ ٞاهطادض ٞعو ٟتأضٚطٔا ٗٓ ٛتعٌى
بشلى دؤٗب هتشقٚق آدافٔا يف تعصٙص اهدميقساطٗ ٞٚتقد ٍٙاخلدًات اىل اهف٣ات املطتٔدف ًّ ٞخالي
بسادلٔا املطتٌس , ٝيف ٓرا اهعاَ ت٘ضعت شساكتِا ًع ًِظٌات اجملتٌع املدُ ٛاالخس ٠كٌا ت٘ضعت زقعٞ
اُشطتِا اجلػسافٗ , ٞٚاًتاش ٓرا اهعاَ بتِ٘ع ًشازٙع املؤضط ٞمب٘اضٚعٔا ٗآتٌاًاتٔا اال أُا مل تبتعد عّ
ٓدفٔا اهعاَ باهتعاْٗ ًع املِظٌات االخس ٠هتقً٘ ٞٙطري ٝاهدميقساط ٞٚيف اهعساق ٗهعب اهدٗز املطو٘ب ًّ
املِظٌات يف دلاي تعصٙص سق٘ق االُطاْ ٗاملطا١ه ٞهػسض اشاع ٞاهشفافًٗ ٞٚلافش ٞاهفطاد .ضٚبني ٓرا
اهتقسٙس اُضٌاَ ًؤضطتِا اىل بسُاًر (ًشازك )ٞاهر ٜتِفرٖ املِظٌ ٞاهدٗهً( ٞٚسض ٛك٘ز) ( Mercy
ٙ ) Corpsعِ ٟباهتط٘ٙس االداز ٜهوٌِظٌات ٗقد عٌوِا ًّ خالي ٓرا اهربُاًر عو ٟاسداخ بعض
اهتػٚريات اهتِظ ٌٞٚٚفضال عّ بِا ١قدزات كادز املؤضط ٞيف عدد ًّ االختصاصات .اال اُِا ًاشهِا ُ٘ادٕ
عددا ًّ اهتشدٙات ًّ آٌٔا ثبات اهتٌ٘ٙى ٗقد تطوب ذهم بري دٔ٘د ًطتٌس ٝهألضتداًً ٞت٘ضط ٞاملد٠
ٗ ,ضٚبني اهتقسٙس اهتشدٙات االخس ٠اهيت ٗادٔتٔا املؤضط ًّ ٞخالي اضتعساض بسادلِا هلرا اهعاَ.
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النشاطات املستمرة
برنامج كفالة وتنمية اليتيم-:
يعد ىذا البرنامج من البرامج المستمرة منذ أربع سنوات حيث يقدم العديد من الخدمات واالنشطة التي يستفيد
منيا االيتام خالل العطمتين الربيعية والصيفية باالضافة الى الخدمات الثابتة مثل توزيع المبالغ الشيرية وتوزيع
المالبس والقرطاسية وتوزيع السمة الغذائية الرمضانية لعوائل االيتام كما قام البرنامج ىذه السنة بعالج العديد من
الحاالت المرضية لاليتام وتنظيم الرحالت التعميمية والترفييية  ،يضم البرنامج ( )671يتيما في مجال الكفالة
والتنمية متوزعين في مناطق مختمفة من بغداد باالضافة الى قضاء بمد في محافظة صالح الدين .
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خدمات اىل العوائل املتعففة -:

أ -السلة الغذائية الزمضانية :
ىذا المشروع من المشاريع السنوية التي دأبت المؤسسة عمى أدامتيا حيث باشرت مع بداية شير رمضان
المبارك بتوزيع سمة غذائية عمى عوائل االرامل المسجالت ضمن قاعدة بيانات المؤسسة وعدد من العوائل
المتعففة باالضافة الى عوائل األيتام المشمولين ضمن برنامج الكفالة حيث تم ىذا العام توزيع ( )6111حصة
حرصت المؤسسة من خالليا عمى ايصاليا الى عدد من االرامل المسجالت حديثا وممن يعانون من ظروف
اقتصادية صعبة  ،وشممت السمة ليذا العام المواد الغذائية االساسية التالية ( دجاج – رز – سكر – عدس –
زيت – بزاليا – معجون طماطة).

ب -توسيعات :
دأبت المؤسسة ع مى التعاون مع مانحين محميين من التجار او شركات القطاع الخاص لتقديم اي مواد

عينية يتم توزيعيا عمى العوائل المتعففة في االحياء المحيطة بالمؤسسة وفي ىذا العام تم توزيع أجيزة

كيربائية (تمفزيون  +ستاليت) وبالتعاون مع شركة زين لالتصاالت تم تجييز ( )71جياز تمفزيون و()71
جياز ستاليت عمى عوائل االرامل المتعففة من المسجمين ضمن قاعدة بيانات المؤسسة  ،كما تم نقل عدد منيا
الى مجمع الرجاء بالنظر لمظروف االقتصادية الخاصة التي يعاني منيا ىذا المجمع.
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تدريب وتأهيل وتوعية النساء-:
أقامت المؤسسة ورشة تدريب عمى الخياطة بدعم من لجنة االغاثة العراقية في كربالء لتمكين ( )61أمرأة
استمرت لمدة شيرين في مقر المؤسسة تسممت النساء ماكنة الخياطة وشيادة مشاركة في نياية الورشة  .وقد
شممت ورشة التدريب استضافة خبيرة في عمم االجتماع حيث قامت بأثارة الحوار بغية التعرف عمى العقبات
األجتماعية والنفسية لدى النساء مما يعيق انخراطين في سوق العمل.

كما قامت المؤسسة و بالتعاقد مع (جمعية وسطاء اوراق المال) بتنفيذ دورة تدريبية لمدة ( )1أيام لمفترة من
 /61-61ايمول  3162لتدريب عدد من النساء عمى (كيفية البدء بمشروع صغير) وتخممت الدورة تقديم خطة
عمل عن مشروع كل متدربة واختتمت الدورة بتوزيع شيادات مشاركة من قبل المدير التنفيذي لمجمعية.
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نأمل ان تباشر النساء مشاريعين الصغيرة من اجل
الحصول عمى االكتفاء االقتصادي .جدير بالذكر ان
المؤسسة سبق ليا ان نسقت مع جمعية وسطاء اوراق
المال لمتحضير ليذه الدورة من خالل لقاءات سابقة
لمتعرف عمى المنيجية ومواد التدريب وغيرىا.

النشاطات غري املستمرة
 -1الملف المطلبي لألارال
انضمت مؤسسة أم اليتيم الى مشروع الممف المطمبي لرعاية األرامل الذي تنفذه جمعية نساء بغداد بقصد
تقديمو من قبل عدد من المنظمات الذي انطمق منذ كانون االول  3163ومن خالل االجتماع التشاوري
لوضع بنود الممف  ،حيث تم مقابمة عدد من المسؤولين الحكوميين واعضاء مجمس النواب ذوي العالقة
لعرض مسودة الورقة المطمبية من قبل لجنة من المنظمات المشاركة  ،وانتيت بعقد اجتماع موسع من قبل
جمعية نساء بغداد في  31آذار لعرض الورقة وماتم انجازه عمى مدى االشير الماضية.
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 -2برنالج لشااركة
ضمن برنامج (مشاركة) لتوسيع المشاركة من خالل المجتمع المدني الذي تنفذه مؤسسة (مرسي كور)

 )Mercy Corps( ،وشركائيا من المنظمات ومن ضمنيا (جمعية ايادي الرحمة االنسانية) أقيمت ورشة

عمل تعريفية لمبرنامج الذي يشمل التطوير المؤسساتي وتقييم القدرة المؤسساتية لمنظمات المجتمع

المدني لمدة يومين ( )31-37شباط  3162في بغداد عمى قاعة فندق بغداد تضمن منياج الورشة التعريف
بأنشطة واختصاص المنظمات المشاركة بالبرنامج قدمت فيو كل منظمة عرضا تعريفيا  ،في حين شممت
الورشة المنظمات المشاركة في (بغداد  ،بابل  ،كربالء  ،واسط  ،االنبار) وسيستمر البرنامج لمدة ثالث

سنوات بثالث مراحل وتشمل المرحمة االولى تقييم المنظمات المشاركة وتستمر لمدة سنة واحدة .وقد وقعت

مؤسسة أم اليتيم مذكرة تفاىم مع مؤسسة (مرسي كور) اعالنا عن انضماميا لمبرنامج الذي تضمن في

مرحمتو االولى عدة انشطة  ،نبين منيا ادناه ماتم انجازه الى تاريخ ىذا التقرير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ -معرض أنجازات مؤسسة أم اليتيم -:

نظمت جمعية ايادي الرحمة احد شركاء برنامج (مشاركة) معرضا ألنجازات وانشطة منظمات المجتمع

المدني  ،وقد ساىمت (ام اليتيم) في ىذا المعرض الذي اقيم في ممعب مركز شباب الحرية بتاريخ  1نيسان

3162عرضت فيو منتجات االيتام من االعمال اليدوية والمطبوعات الخاصة بمشاريعنا المنجزة  ،حيث يعد
ىذا النشاط واحد من التزامات برنامج مشاركة في ابراز اعمال المنظمات الشريكة والتعريف بيا.

ب -األجتماعات الدورية داخل مقر المؤسسة-:
بدأ برنامج مشاركة اجتماعاتو الدورية بعد ثالثة اشير من الندوة التعريفية االولية بالبرنامج وقد كانت
جمعية ايادي الرحمة وكادرىا ىم المسؤولين بحضور االجتماعات الدورية التي بدأت من تاريخ 21-32

نيسان  3162/مع متابعة شيرية لمتقدم الحاصل في التنظيم المؤسسي بعد التقييم االولي.
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ج -ورشات تطوير الكادر-:
حصل كادر المؤسسة عمى عدد من ورشات التدريب التطويرية ضمن انشطة برنامج مشاركة في

مجاالت (االدارة المالية  ,االعالم  ,الحوكمة االدارية  ,كتابة المشاريع  ,كتابة التقارير والتقييم ) وقد
كان ليذه الورش التدريبية األثر في تطوير القدرات وتحسين اداء كادر المؤسسة.

 -3لشروع لراقبة لجالس المحافظات لن المجتمع المدني
(لرصد لجالس المحافظات)

مدة المشروع :سنتان مه ( ) 1111/11/1الى (.)1110/11/01
الجهة الممىلة :صندوق االمم المتحدة للديمقراطية .UNDEF

ينفذ ىذا المشروع في ستة محافظات (بغداد – ديالى – كركوك – النجف االشرف – واسط – ديالى)
بأشراف مباشر من مؤسسة أم اليتيم وبشراكة ( )36منظمة مجتمع مدني في المحافظات الستة شكمت
مرصد مجالس المحافظات  ،شيد ىذا العام العديد من االنشطة أبرزىا اطالق تقريري رصد آداء مجالس
المحافظات لعام  3163و 3162من خالل مؤتمرين حيث شارك في كتابة التقريرين خبراء واكاديميين
مختصين  ،كما تم اصدار نتائج استطالع الرأي الثاني لجميور المحافظات  ،وتم أقامة ( )1جمسات
حوار بين أعضاء مجالس المحافظات المشمولة بالرصد والمواطنين لمناقشة والمساءلة حول ماتم انجازه
من مشاريع موازنة عام  . 3162كما تم مصادقة مذكرات التفاىم من قبل المجالس المنتخبة الجديدة ،
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جدير بالذكر ان ممثمي المرصد في المحافظات الستة يحضرون شيريا في جمسات المجالس لممراقبة وجمع
البيانات والمعمومات ألغراض تقرير الرصد .وبالرغم من انتياء مدة المنحة اال ان منظمات المرصد ماتزال
تقوم بدورىا في الرصد تطوعا ألستدامة الدور الرقابي.
لمزيد من المعمومات نرجو زيارة موقع المرصد http://miqcouncil.org/

و زيارة صفحة الفيسبوك لممرصد (مرصد مجالس المحافظات).

 -4لشروع (أدعم حقي في ق انون شبكة الحماية االجتماعية)
مدة المشروع  7 :أشهر ( 2012/10/1الى .)2013/4/30

الجهة المانحة  :برنامج العدالة في متناول الجميع (.)USAID

ييدف ىذا المشروع الى تعديل قانون شبكة الحماية االجتماعية بشمول

زوجة المفقود ضمن

المستفيدين من المنحة المالية وتنفيذ حممة مدافعة عمى المجان ذات العالقة في البرلمان وو ازرة العمل
والشؤون االجتماعية لالسراع في تشريع القانون وأضافة فقرة شمول زوجة المفقود  ،كما ييدف المشروع
الى توعية الفئات المستفيدة من القانون عمى آليات تثبيت وضعيا القانوني والوصول الى حقوقيا المالية ،
وقد تم عقد العديد من االجتماعات مع أعضاء مجالس النواب في (لجنة العمل و لجنة المرأة واألسرة
والطفل) وتم تقديم المقترحات لتبني أضافة زوجة المفقود باالضافة الى زيارة و ازرة العمل والشؤون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انًقش انؼاو :تغذاد -انحشٌح -دوس َىاب انضثاط  -يُطقح انسالو -شاسع 03
يىتاٌـــــم02800000870 :
يىتاٌـــــم02000700024 :

www.umelyateem.org
info@umelyateem.org

بسم هللا الرحمن الرحيم

مؤسسة أم اليتيم

Um-AL Yateem Foundation

منظمة غير حكومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االجتماعية لدعم أحوال زوجة المفقود بالمستحقات واقامة مؤتمر بحضور رئيس لجنة العمل ومديرعام دائرة
رعاية المرأة  ،كما تم عقد العديد من الندوات ضمن قاطعي الكرخ والرصافة لتوعية اكثر من  111امرأة من
زوجات واسر المفقودين  ،وقد أثمرت الجيود في أدخال فقرة زوجة المفقود ضمن المستفيدات في مسودة
القانون االخير ،كما تم ترشيح مؤسسة أم اليتيم لعضوية المجنة العميا المشكمة من قبل االمانة العامة
لمجمس الوزراء بأمر ديواني من أجل أعداد مسودة شاممة لقانون شبكة الحماية االجتماعية.
لمزيد من المعمومات يرجى زيارة صفحة الفيسبوك لممشروع ( زوجة المفقود).
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-5لشروع (الطريق الى لفوضية حقوق االنسان)
مدة المشروع  3 :أشهر (  2013/10/15الى .) 2014/1/15
الجهة الممولة :برنامج االمم المتحدة االنمائي (.)UNDP

تنفذ مؤسسة ام اليتيم وبتعاون مع المفوضية العميا لحقوق االنسان ىذا المشروع الذي ييدف الى
التعريف بآلية عمل المفوضية وآلية تقديم الشكاوى من خالل أقامة ( )1ندوات التوعية التي أستيدفت
موظفي دوائر الدولة باالضافة الى اقامة ورشات توعية لممثمي منظمات المجتمع المدني في ()1
محافظات (بغداد – النجف االشرف – بابل – ديالى)  ،تم أبرام مذكرة تفاىم مع المفوضية كما تم ابتكار
آلية لجمع الشكاوى عن االنتياكات من موظفي الدوائر بنصب صناديق شكاوى في داخل بناية تمك
الدوائر وتشكيل لجنة مشتركة (منظمتنا والمفوضية) لفتح الصندوق وجمع الشكاوى وأرساليا الى
المفوضية.

 -6لشروع (لبادارة لدعم المشااركة السياسية والمدنية للنساء في العراق)
مدة المشروع :سنتان ( من 1152 /51/54الى .)1154/55/54
الجهة المانحة  :صندوق االمم المتحدة لمديمقراطية .UNDEF
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مع نياية عام  3162وقعت مؤسسة ام اليتيم عقد لتنفيذ مشروع لدعم المشاركة االوسع لمنساء في
المجالين المدني والسياسي  ،سيتم تنفيذ المشروع في  1محافظات ( بغداد  ،البصرة ،بابل  ،المثنى )
وبمشاركة  1منظمات مجتمع مدني تعمل عمى التنسيق في المحافظات االربعة  ،باشرت المؤسسة
لمتحضيرات االولية لممشروع حيث من المؤمل ان تنجز االنشطة االىم قبل انتخابات  3161من اجل
ضمان مشاركة اوسع لمنساء فييا سواء بالتصويت او بالترشيح .وكان من اولى نشاطات المشروع تدريب
النساء عمى ورشة (تدريب المدرب) حيث أنجزت كافة التحضيرات ليا عمى أمل أنعقادىا في الثاني من
كانون الثاني .3161

-7العالق ات العالة لع المحيط -
من اىداف المؤسسة بناء العالقات االيجابية مع المنظمات االخرى العاممة قريبا من موقع المؤسسة
فضال عن العالقات مع التجمعات الجماىيرية والمجمس البمدي والبمدية لمدينة الحرية التي تقع فييا
المؤسسة  ،ومن ىذا الواقع فقد شاركت المؤسسة في المجمس التنسيقي لمدينة الحرية الذي يضم ممثمين
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رجال دين وعشائر واحزاب ومنظمات مجتمع مدني والذي ييدف الى مناقشة وتفعيل الممفات الخدمية
واالمنية في المدينة وقد حضر ممثل المؤسسة في اجتماعات المجمس التنسيقي .
كما شاركت مؤسستنا في مبادرة المجمس المحمي لمدينة الحرية بأقامة اجتماعات مشتركة مع
المنظمات لغرض بناء الجسور بين الطرفين والتعاون في متابعة احتياجات المدينة .

ومن واقع التواصل االجتماعي مع المحيط االفتراضي فقد أنشئنا صفحة فيسبوك لتوثيق أنشطة المؤسسة

ولمزيد من المعمومات نرجو زيارتيا (مؤسسة أم اليتيم).

شااركت لؤسسة ام اليتيم في العديد لن االنشطة سنبينها في ادناه -

ورشات ملاناشةة القضايا او للتدريب وباناء القدرات :
تهقى كادس انًؤسسح فً ػاو  7000انؼذٌذ يٍ دوساخ انتذسٌة َذسجها فً انجذول ادَاِ -:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)Non Governmental Organization (NGO

االحتفاليات-:
نظمت مؤسسة ام اليتيم عدد من االحتفاليات في مناسبات عدة من خالل برنامج كفالة وتنمية اليتيم
فضال عن مشاركتيا في االحتفاليات التي تقيميا المنظمات او مؤسسات الدولة في المناسبات الوطنية الميمة
ايمانا منيا بأىمية المشاركة والتواصل االيجابي ندرج اثنين منيا ادناه -:
اسم االحتف الية

المناسبة

الجهة المنظمة

المكان

الزلان

اليوم العالمي لمتدرن

اليوم العالمي لمتدرن

دائرة صحة بغداد

مقر مؤسسة

3162/2/31

"لبيك يازىراء"

والدة السيدة الزىراء

(السل)

الكرخ  /قطاع

أم اليتيم

الكاظمية
مؤسسة أم اليتيم

– ع-

مقر مؤسسة

3162/1/1

أم اليتيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مؤسسة أم اليتيم

Um-AL Yateem Foundation

منظمة غير حكومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Non Governmental Organization (NGO

الاندوات واملؤمتزات-:
نظمت مؤسسة ام اليتيم عدد من الندوات ضمن مشاريعيا كما شاركت في الندوات والمؤتمرات التي
تقيميا المؤسسات الحكومية او منظمات المجتمع المدني  ،نبينيا ادناه .

الندوة ,المؤتمر
مناقشة

الطاولة

الجهة المنظمة

المستديرة

برنامج االمم المتحدة االنمائي

المكان
بغداد

الزلان
3162/66/21

لتعزيز المشاركة بين مفوضية
حقوق

االنسان

والمنظمات

(المجمس االستشاري).
مؤتمر أطالق تقرير التحول

المعيد العراقي

بغداد

3162/66/ 36

الديمقراطي.
الطاولة

المستديرة

لمناقشة

المعيد العراقي

بغداد

3162/2/26

تشريعات المرأة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انًقش انؼاو :تغذاد -انحشٌح -دوس َىاب انضثاط  -يُطقح انسالو -شاسع 03
يىتاٌـــــم02800000870 :
يىتاٌـــــم02000700024 :

www.umelyateem.org
info@umelyateem.org

بسم هللا الرحمن الرحيم

مؤسسة أم اليتيم

Um-AL Yateem Foundation

منظمة غير حكومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Non Governmental Organization (NGO

اجتماع

لمناقشة

المقدمة

الى

النشاطات
االيتام

دائرة المنظمات غير الحكومية

بغداد

3162/7/2

مع

المنظمات ذات العالقة
مؤتمر تطوير آليات التواصل

جمعية التحرير النموذجية +

بين المنظمات والحكومة

مركز السالم العراقي

ندوة لمناقشة قانون االنتخابات

مؤسسة ام اليتيم  -مرصد

بغداد
بغداد

3162/1/61
3162/66/2

مجالس المحافظات
مؤتمر حول دور المفوضية في

مفوضية حقوق االنسان

بغداد

3162/63/2

دعم تشريع قانون شبكة الحماية
االجتماعية
ندوة بمناسبة مرور ( )62عام

و ازرة الدولة لشؤون المرأة

بغداد

3162/61/26

عمى اصدار القرار ()6231
ندوة جماىيرية حول موضوع

دائرة صحة بغداد الكرخ /

"العنف ضد المرأة"

قطاع الكاظمية  /المركز

بغداد

3162/2/31

الصحي في مدينة الحرية
المؤتمر السنوي التخصصي

مؤسسة الغدير لمثقافة واالعالم

السادس حول فكر السيدة
الزىراء

المركز

الثقافي

3162/1/61

النفطي /
بغداد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Non Governmental Organization (NGO

اخلامتة:
يف ختاَ ٓرا اهتقسٙس البد ًّ االشاز ٝاىل اْ سذٍ االزلاش هعاَ  1023الميلّ اْ ٙدزز كوٕ
يف تقسٙس رلتصس سٚح ضعت ًؤضط ٞاَ اهٚت ٍٚاىل حتطني اهبِ ٞٚاملؤضط ٞٚفضال عّ ت٘ضٚع
اُشطتٔا ٗشساكاتٔا فف ٛاه٘قت اهر ٜكاْ ُشاطِا يف  1021ميتد اىل ( )7ذلافظات اصبح يف عاَ
ٙ 1023ضٍ ( )9ذلافظات بأُضٌاَ (اهبصسٗ ٝاملجِ )ٟت٘ضعت ًعٔا دا٢س ٝاهشساكٗٗ ٞثا٢ق اهتفآٍ ًع
ًِظٌات ددٙد ٝيف ٓاتني احملافظتني ًّ ادى اهعٌى املشرتن ٗ ,هقد كاْ هعٌوِا اهسقاب ٛعو ٟدلاهظ
احملافظات ًٗا اُتذٕ ًّ تقازٙس هوسصد صد ً٠طٚبا ًع اضاف ٞخربات ٗاًلاُٚات سٚح كاْ ازلاشا غري
ًطب٘ق كٌا اشاز اىل ذهم االًني اهعاَ جملوظ اه٘شزا ١يف كوٌتٕ يف ًؤمتس اطالق تقسٙس اهسصد االٗي .
ًٗاشاي هدِٙا عدد ًّ االُشط ٞاهيت ُِتظس ازلاشٓا ًطوع عاَ  1022باهتعاْٗ ًع املِظٌات االخس٠
ٗبدعٍ ًّ ًِظٌات دٗهٗ ٞٚذلوٗ , ٞٚقد ٗادِٔا كٌا اضوف اهتقسٙس بعض اهتشدٙات كاْ ًّ ابسشٓا
صع٘ب ٞاهت٘اصى ٗاه٘ص٘ي اىل املعوً٘ ًّ ٞاجلٔات احللً٘ ٞٚهعدَ ٗد٘د اهػطا ١اهقاُُ٘ ٛاهر ٜميلّ
املِظٌات ًّ ادا ١ادٗازٓا احلقٚقٗ ٞٚقد آْ االٗاْ هتعدٙى قاُْ٘ املِظٌات هٚشٌى فقسات تضٌّ محاٞٙ
املِظٌات اهعاًو ٞيف دلاي اهسقابًٗ ٞلافش ٞاهفطاد.
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