
 بابشلاو لافطألل ةيئاقولا تامدخلاو ركبملا لخدتلا تامدخ ريوطتل تاحرتقم
 رياشرتسيسولج بونج يف رسألاو

 
 ةمدقم

 ،رسألاو بابشلاو لافطألل اهمدقي يتلا تامدخلا ةعجارمب ايلاح رياشرتسيسولج بونج سلجم موقي
 وأ مهتاناكمإ قيقحت مدع رطخل ضرعتتو ،لاكشألا نم لكش يأب نامرحلا نم يناعت يتلا كلت اصوصخو

 .لضفأ ةايح ةيعون ىلع لوصحلا
 

 :يه ةيراشتسإلا ةيلمعلا هذهل عضخت يتلا ةيسيئرلا ريفوتلا رصانع
 ةركبملا تاونسلا يف ةلماكتم تامدخ :1 ىحنملا

 رسألاو تاهمألاو ءابآلا فدهتسي يذلا معدلا :2 ىحنملا
 بابشلل ةلماكتملا تامدخلا :3 ىحنملا

 
 يهتنت فوس .يحانملا هذه نم لكب قلعتي اميف انتاحرتقم نأشب مكئارأ ىلع لوصحلل ىعسن نحن

 يأ ذاختا لبق رابتعالا يف مكئارأ ذخؤت فوس .2012 ويام 25 موي يف تاحرتقملا هذه نأشب تارواشملا
 .2013 ليربأ يف تارييغت يأ ذيفنت أدبي نأ حجرملا نم .تارارق

 
 نم ةيلحملا ةطلسلا هرابتعاب سلجملا لمع زيكرت ةداعإل تاحالصإلا جمانرب نم اءزج لكشت تاحرتقملا هذه

 :لالخ
 جئاتنلا نيسحت ىلإ كلذ يدؤي ثيح ،نيرخآلا عم نماضتلاب تامدخ ميدقت  •

 ىلع يضقتو ،ةيطارقوريبلا نم للقت ةفلكتلا ثيح نم ةلاعف ةدوجلا ةيلاع تامدخ ميدقت  •
 نييرورض ريغلا ديقعتلاو ردهلا ضفختو ،لمعلا راركت

 تامدخلل ضوفمو نيكمت لماعك ززعم رود ريوطت  •
 .انكمم كلذ ناك املك نئابزلاو انتمدخ يمدختسمو انناكسل رايخلا ميدقت  •

 
 تاروفو قيقحت ىلإ ةجاحلا لالخ نم ةفلكتلا ثيح نم ةلاعف اهمدقن يتلا تامدخلا نوكت نأ ةيمهأ ززعي امم
 مت دقو .ةلبقملا ثالثلا تاونسلا ىدم ىلع سلجملا تاقفن يف ينيلرتسا هينج نويلم 43 غلبمب ردقت
 ةقيثولا هذه يف ةدراولا تاحرتقملا .نآلا ىتح تاروفولا هذه نم ينيلرتسا هينج نويلم 24 ىلع قافتالا

 ىلإ ةجاحب سلجملا لازي ال يتلا تاروفولا نم ينيلرتسا هينج نويلم 1.65 غلبمب مهاست فوس
 تاروفولا قيقحتو جئاتنلا نيسحت انناكماب نوكيس ،اهمدقن يتلا تامدخلا رييغت لالخ نم .اهقيقحت

 .ءاوس دح ىلع
 

 ؟كيأرب يلدت فيكو تامولعملا نم ديزملا ةفرعم كنكمي فيك
 

 لالخ نم مكئارأ نع انربخت نأ كنكميو ،زجوملا اذه يف ةدراولا تاحرتقملا نأشب مكئارأب بحرن نحن
 لاسرإ وأ www.southglos.gov.uk :تنرتنالا ىلع انعقوم ىلع ةرفوتملا تانايبتسالا نم دحاو لامكتسا

 :ىلإ مكتاقيلعت
  consultation@southglos.gov.uk :ينورتكلإلا ديربلا

 FREEPOST RRZE-CTRG-TJLJ, South Gloucestershire Council, CYP :ىلإ ةباتكلا
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 864900 01454 :فتاهلا
 



 حرطو تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا كنكمي ثيح تاعمجتلا ثادحأ نم ةلسلس اضيأ يرجن اننأ امك
 .ةلئسألا

 نوتليف ،كراب مليغ ،نوتليف عمتجم زكرم اءاسم 9 ىلإ اءاسم 7 سرام 19 •
 كيفيس دووسغنيك زكرم ارهظ 12 ىلإ احابص 10 سرام 21  •

 يريبنروث ،زيريبنريت عمتجم زكرم رهظلا دعب 4 ىلإ رهظلا دعب 2 سرام 22  •
 يلمروو ،جناراق ةسردم اءاسم 9 ىلإ اءاسم 7 سرام 27  •

 ةيلودلا نروبرتنيو سغنيدير ةيميداكأ اءاسم 9 ىلإ اءاسم 7 سرام 29  •
 تايي ،ياوريش عمتجم زكرم اءاسم 9 ىلإ اءاسم 7 ليربأ 2  •

 
 ةلئسألاو ،ليومتلا ليلد كلذ يف امب تامولعملا نم ديزمو رواشتلا ةقيثو نم ةلماك ةخسن اضيأ رفوتت

 :انب صاخلا رواشتلا عقوم ىلع مامتهالا نع ريبعتلا تارامتساو انينابم نع تامولعمو ،ةلوادتملا
www.southglos.gov.uk  

 
 ؟حرتقملا لمعلا وه ام

 
 اهميمصت متي ةفصنمو ةرسيمو ةلماكتم تامدخب مهرسأو بابشلاو لافطألا ديوزتب سلجملا مزتلي

 .مهعسو يف ام لضفأب مايقلل مهماهلإ ردصمو مهتحصو مهتمالس ىلع ظافحلل
 

 ،لاثملا ليبس ىلع .اهيلإ ةجاحلا سمأ يف مه نيذلا سانلا ىلإ امئاد لصت ال انتامدخ رضاحلا تقولا يف
 حوارتت لافطأ مهيدل نيذلا نيديحولا تاهمألاو ءابآلا نم طقف ٪9 يضاملا ماعلا لافطألا زكارم تغلب

 .ماظتناب انب ةصاخلا بابشلا زكارم نومدختسي نيذلا بابشلا نم طقف ٪20 يلاوحو ،4-0 نيب مهرامعأ
 

 و - اهيلإ ةجاحلا دشأ يف مه نيذلا كئلوأ معد ىلإ عيمجلل تامدخلا ريفوت نم انزيكرت ليوحت مزتعن كلذل
 .ثودحلا نم لكاشملا عنم ىلع لمعلا ىلإ لكاشملل ةباجتسالا نم

 
 يذلا ،ةياقولا لمعلاو ركبملا لخدتلا مض ىلع لبقتسملا يف انلمع يف زيكرتلا نوكي نأ حرتقن اننإ

 ةددعتم ةديدج قرف لالخ نم كلذ ققحن فوس .تامدخلا هذه لثم ىلإ ةجاحلا دشأ يف مه نم فدهتسي
 ديدج جهن عضو اضيأ مزتعن امك .اهتيلعاف ُأثبتت يتلا معدلا جمارب ريفوت لالخ نم اضيأو ،تاصصختلا

 .تامدخلا ضعب ميدقتل نييجراخلا نيدوزملا ضعب فيلكتل
 

 ثالث ىلإ مسقنتو رسألاو بابشلاو لافطألل لعفلاب اهمدقن يتلا تامدخلا ىلع ةينبم انتاحرتقم
 :قطانم

 



 رسألا نم ةبسن ىلعأ اهب دجوت يتلا ءازجألا يف ززعم لافطأ زكرمل جمانرب عضو :1 ىحنملا
  رياشرتسيسولج بونج يف ةمورحملا

 
 :ةيولوألا تاذ ةتسلا ءايحألا نم لك يف لافطألل زكرم ليومت يف سلجملا رمتسي نأ حرتقن اننإ
• (Cadbury Heath)ثيه يروبداك 

• (Filton)نوتليف 
• (Kingswood)دووسغنيك 

• (Patchway)ياوشتاب 

• (Staple Hill)ليه لبيتس 
• (Yate / Dodington)تايي / 

 نوتغنيدود

 
 ةيلحملا تاعمتجملا تاجايتحا ىلع ينبم ،ةطشنألل نرم جمانرب ريفوت ىلع زكارملا نم زكرم لك لمعيس
 يف ةركبملا تاونسلا لالخ ةماع تامدخ ىلع لوصحلا لمشي اذهو .ةرواجملا قطانملل لوصو ةمدخل ةفاضالاب
 ةديدجلا ةيلئاعلا لولحلا ةمدخ ىلإ لوصولا ىلإ ةجاحلا سمأ يف ةرسألل ركبملا معدلاو ،ةيلحملا ةقطنملا

 ةيلاعف رثكأ اوحبصي يكل ،ةيوبرتلا تاراهملا ةيمنت ىلع رسألا ةدعاسم لجأ نم (2 ىحنملا رظنا)
 .ةدحاو ةدحو مهرابتعاب

 
 رثكألا رسألاو لافطألا ءالؤه فدهتسي يذلا ،يفاضإلا معدلل جمانرب عضول فيلكتلا اضيأ متيس
 .ةتسلا لافطألا زكارم بناج نم لضفأ ةايح ةيعون ىلع لوصحلا وأ مهتاناكمإ قيقحت مدع رطخل ةضرع

 تاهمألاو ءابآلاو نيقوعم لافطأ اهيدل يتلا رسألا كلذ يف امب ،ةددحم تائف ديوزت اذه لمشي فوس
 .ةقهارملا نس يف تاهمألاو ءابآلاو نيديحولا

 
 نأ يه انتين ،ةيولوألا تاذ ةتسلا ءايحألا يف اندراوم زيكرت ىلع حرتقي سلجملا نأ نم مغرلا ىلع
 ءارجا حرتقن ،زكارملا هذه نم لكل .مهرسأو راغصلا لافطألا حلاصل زكارملا ةيقب مادختسا رمتسي
 هذهل ةلثمأ .ةيلحم تامظنمل ةرطيسلا ليوحت فدهب كلذو ةبسانملا ةكيرشلا تامظنملا عم تاضوافم
 ةمتهملا تاكرشلاو ةيريخلا تاسسؤملاو سرادملاو ةيعرلاو تايدلبلا سلاجم يف لثمتت تامظنملا

 .نيصاخلا نيدوزملاو نيفظوملل ةكولمملا قيدانصلاو ،عمتجملاب
 

 بونجب (CVS) ةيعوطتلا ةمدخلا سلجم لبق نم ءاضتقالا دنعو ،سلجملا لبق نم معدلا ريفوت متيس
 لافطألا حلاصل زكارملا هذه ليغشت ةلصاومل لمع ةطخ عضول تامظنملا هذه نيكمتل ،رياشرتسيسولج

 .مهرسأو
 

 اهيلع قفتملا ةطخلا ذيفنت يف تامظنملا معدل 2013/14 يف ريغص يلاقتنا ليومت ريفوت متيس
 متيس اهنأ عقوتملا نمف ،زكارملا هذه يلوتل تامظنملا مدقتت مل اذإ .زكارملا هذه ليغشتو يلوتل

 .اهنع ءانغتسالا
 

 زكرمك همادختسال سلجملا ةرطيس تحت تييق تسيو تايي يف لافطألا زكرم ىقبي نأ حرتقن اننإ
 .سلجملا ةياعر تحت بابشلاو لافطألل فارشالا تحت تالباقم

 



 يمدقمو تاهمألاو ءابآلا ىلإ هجوم معد ريفوتل ةرسألا ةمدخل ةلماكتم لولح داجيإ :2 ىحنملا
  ةيلئاع ةدحو اهفصوب ةيلاعف رثكأ اوحبصي نأ نم مهنيكمتل مهرسأو ةياعرلا

 
 .ةيوق ةيلئاع تادحو يف نومني لافطألا عيمج نأ ،نكمم دح ىصقأل نمضن نأ ديرن نحن

 سرادملا عم قيثو لكشب لمعتس يتلا ةيلئاعلا لولحلا ةمدخل لماكتمو ديدج ماظن ءاشنإ حرتقن اننإ
 رسألا كلت ةنكمم ةصرف عرسأب ديدحتل كلذو ىرخألا ىلوألا تاونسلا يف معدلا تامدخو لافطألا زكارمو

 .مهل بسانملا معدلا ميدقت مث نمو ةدعاسملل رثكأ ةجاحب مه نيذلا ةياعرلا يمدقم / تاهمألاو ءابآلاو
 

 :قيرط نع كلذب ةيلئاعلا لولحلا ةمدخ موقتس
 عبتتو ،مهتاجايتحا مييقتو ،فعضلاب نومستي نيذلا رسألاو تاهمألاو ءابآلا ىلع فرعتلا •

 مهعم مت يذلا لمعلا حاجن ىدم مييقتو زرحملا مدقتلا
 مدقم / دلاوكو درفك مهمعدو ،ةياعرلا يمدقم وأ نيدلاولا دحأك مهرود يف دارفألل رشابملا معدلا ميدقت •

 نيذلا تاهمألاو ءابآلاو نيقوعملا لافطألا تاهمأو ءابآل ددحم معد اذه لمشي فوس .ءاوس دح ىلع ةياعر
 تاقاعإ نم نوناعي

 .قسنملا معدلا جمانربل طيطختلاو ةرسألا تاجايتحا مييقتل كرتشملا مييقتلا راطإ مادختساب •
 لخدتلا ىلإ ةجاحلا بنجتو ،اهب ةصاخ لولح داجيإ لجأ نم ةرسألا نيكمت ىلع زيكرتلا نوكي فوس

 ةينوناقلا ةيعامتجالا ةياعرلا تامدخ بناج نم
 فثكملا معدلا نم ديزم ىلإ ةيوبرتلا تاراهملا تارود نيب حوارتت يتلا ،معدلا جمارب ريفوت •
 معدلاو يعامجلا لمعلاو يدرفلا معدلا جماربلا هذه لمشت فوس .ةدقعم لكاشم هجاوت يتلا تالئاعلل

 ةلحرم عم لماعتلاو تافرصتلا يف مكحتلاو ،ةسردملل ريضحتلا لثم ةددحم اياضق نأشب
 ةجاحلا دنع بابشلا فدهتست يتلا تامدخلاو لافطألا زكرمب معدلا تامدخ ىلإ لوصولاو ،ةقهارملا

 اياضقلا نم ةعومجم نأشب هيجوتلاو ةروشملا ميدقتو ،ةزيحتم ريغ تامولعمو ،ةيلاع ةدوج ريفوت •
 لبقتسملل طيطختلاو ةايحلا بولسأ تارايخ كلذ يف امب

 ىلع لمعن فوس ،ةرسألا عم لعفلاب ةلخدتم ةينوناقلا ةيعامتجالا ةياعرلا تامدخ نوكت امدنع •
 ناك املك ةياعرلا تاءارجإ بنجتو لكاشملا مقافت عنمو ،تابوعصلا ىلع بلغتلل معدلا ميدقت

 .لافطألل ىلضفلا ةحلصملا يف كلذ
 



 نيقهارملا ءالؤه تاجايتحا ةيبلتل بابشلا معد فدهتست ةلماكتم ةمدخ ءاشنإ :3 ىحنملا
 ةايح ةيعون ىلع لوصحلا وأ مهتاناكمإ قيقحت مدع رطخل ةضرع رثكألا نونوكي نيذلا

 ةعومجم ىلإ لوصولل بابشلا عيمج نيكمتل ةكيرشلا تامظنملا عم لمعلا نيح يف ،لضفأ
 ةيباجيإلا ةطشنألا نم ةعساو

 
 بابشلل تامدخ رفوت يتلاو لصفنم لكشب ايلاح اهترادإ متت يتلا تامدخلا ليدبت حرتقن اننأ

 ،تاقهارملا نيب لمحلا تالاح / ةيسنجلا ةحصلاو ،هيجوتلاو ةروشملا ميدقتو تامولعملاو لمعلا صوصخب
 معد فدهتسي تاصصختلا ددعتمو لماكتم ديدج ماظن عم بابشلل ةلادعلاو ةردخملا داوملا لامعتسا ةءاسإ

 :لجأ نم بابشلا
 

 قيقحت مدع رطخل ةضرع رثكألا مه نيذلا بابشلا ءالؤه ةحلصمل ةحاتملا دراوملا مادختسا نامض •
 لضفأ ةايح ةيعون ىلع لوصحلا وأ مهتاناكمإ

 نم بابشلا عنمت يتلا اياضقلا كلت ةجلاعم لجأ نم ،لاعف لكشبو نكمم تقو برقأ يف لخدتلا •
 مهتاناكمإ قيقحت

 تحت بابشلا كلذ يف امب ،ةفلكم ةصصختم تامدخ نوبلطتي نيذلا بابشلا ددع ضيفخت •
 ةيلحملا ةطلسلا ةياعر

 دعبو بيردتلا وأ ميلعتلا نم ديزم ىلع لوصحلا يف حاجنب نومدقتي نيذلا بابشلا ددع ةدايز •
 .ةمادتسم لمع صرف ىلع لوصحلا لالخ نم كلذ

 
 :ـل ةكيرشلا تامظنملا عم لمعلا سلجملا مزتعي هسفن تقولا يف

 عقاوم يف ةيباجيإلا ةطشنألا نم ةعساو ةعومجم نم ةدافتسالا نم بابشلا نم نكمم ددع ربكأ نيكمت •
 ةعونتم رداصم نم اهليومتو ةبسانم

 مهقطانم يف رفوتت يتلا ةطشنألا ةعومجم ىلع ريثأتلا لجأ نم بابشلل صرفلا ريفوت •
 رارقلا عنص تايلمع يف ةكراشملاو ةيلحملا مهتاعمتجم يف طاشنب ةكراشملاو ،ةيلحملا

 ةكراشملا ىلع بابشلا نم نكمم ددع ربكأ عيجشتو ةحاتملا صرفلا نم ةلماك ةعومجم زيزعت •
 لوصولا يف ةفيعض جئاتن زارحإ رطخل ةضرع يه نيذلا بابشلا ءالؤه عيمج نأ صاخ هجوب نامض •

 .تاطاشنلل ةدوجلا ةيلاع جمارب يف ةكراشملاو ىلإ
 

 نم زكرم لك ىلع ةرطيسلا ليوحت ةيغب ةبسانملا ةكيرشلا تامظنملا عم تاضوافم دقع متي نأ حرتقن
 .ةيلحم ةمظنمل ةيلحملا ةطلسلل ةكولمملا بابشلا زكارم

 
 وأ راجيإلا دقع ليوحت ىلإ علطتن نحنف ،ةيلحملا ةطلسلا اهكلمت ال يتلا بابشلا زكارمل ةبسنلاب

 .ةيلحم ةمظنمل كيلمتلا راجيإ
 

 ىلع ُتشجع تاحرتقملا هذه اهلمشت يتلا ينابملا / قفارملا نم يأ يلوت لامتحإ يف ةبغر اهيدل ةسسؤم يأ
 .ةيرواشتلا ةيلمعلا عقوم نم ليمحتلل رفوتت يتلا مامتهالا نع ريبعت ةرامتسا ميدقت

 
 .اهنع ءانغتسالا متيس اهنأ عقوتملا نمف ،زكارملا هذه يلوتل تامظنملا مدقتت مل اذإ

 
 بونجب (CVS) ةيعوطتلا ةمدخلا سلجم لبق نم ءاضتقالا دنعو ،سلجملا لبق نم معدلا ريفوت متيس

 حلاصل زكارملا هذه ليغشت ةلصاومل لمع ةطخ عضو نم ةيلحملا تامظنملا هذه نيكمتل ،رياشرتسيسولج
 نيلمتحملا نيمدختسملاو ةيباجيإلا ةطشنألل لخدلل ةليدب رداصم ديدحت كلذ لمشيس .مهرسأو لافطألا

 .قفارملا هذهل نيرخآلا
 

 .ةيباجيإلا ةطشنألا ميدقت يف تامظنملا معدل سلجملا لبق نم معدلا ميدقت متيس
 

 يف امب ،بابشلل تاطاشنلا نم ةلماك ةعومجم زيزعتل يلاحلا دودحملا ريغ بابشلا عقوم ريوطت متيس
 ،ةكراشملا لمع ليهستل ةمزاللا دراوملا ريفوت متيس .رارقلا عنص يف ةكراشملاو ريثأتلا صرف كلذ



 بابشلل دامتعا ةفيظو ريفوتلو رياشرتسيسولج بونج بابش سلجمل رمتسملا ريوطتلا كلذ يف امب
 .ةربندأ قود ةزئاج ططخم كلذ لمشيسو

 


