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  مھام مشروع مراكز معلومات التنمیة المحلیة:
                                                                                                                                 
      ٠٠ة  ة  ــــــرى المحافظرى المحافظــــــدن وقدن وقــــات لكافة المات لكافة المــــــاالنتھاء من إدخال بیانات الخريطة المعلوماتیة الشاملة لجمیع القطاعاالنتھاء من إدخال بیانات الخريطة المعلوماتیة الشاملة لجمیع القطاع  
قطاع الشباب والرياضة  )  وإدخالھا   -الخدمات التموينیة واألسواق    تجمیع بیانات قطاع التموين  (     ــــ   

 ً  .  سنويا
أعداد الخدمات   -المؤشرات الصحیة  -تجمیع بیانات قطاع الصحة خالل شھر  ديسمبر ( الخدمات الصحیة     ــــ   

.   ً  والتجھیزات الصحیة  )   إدخالھا سنويا
كلیات    -ثانوي  -أعدادي    -ابتدائي  -تعلیم خالل شھر  سبتمبر  (  رياض أطفال  تجمیع  بیانات قطاع ال    ــــ   

  .   ً  والمعاھد )  إدخالھا  سنويا
  -تجمیع  بیانات قطاع  السیاحة  (   الفنادق والقرى  السیاحة  )  قطاع  البنیة  األساسیة  (  میاه الشرب      ــــ   

ً   . والكھرباء واإلنا –الصرف الصحي    رة  )  وإدخالھا  سنويا
إدخالھا   )   البیئة واإلطفاء    -اإلنتاج  الزراعي     -(   األراضي  الزراعیة    تجمیع  بیانات قطاع الزراعة     ــــ    

   .  ً   سنويا
    : عبيعبيشش     -   متوسطمتوسط     -   راقيراقي    (   عمل رصد میداني ألسعار السلع الغذائیة يومیا في ثالث إحیاء    (  
وھذ ه األسعار تشمل :  أسعار السلع التموينیة وأسعار الخضر والفاكھة وأسعار اللحوم والدواجن واألسماك  

  وأسعار مواد البناء ً  
ً عن طريق االنترنت  .  و إرسالھا  إلي مجلس    الوزراء  يومیا

  ومي ــن المدن يـــواد البناء مـــوم واألسماك ومــتجمیع أسعار السلع التموينیة والخضر والفاكھة واللح
 االثنین والخمیس 

ً  وإرســـالھا  لــــــوزارة التنمیــة المحــلیة باألمی     ل .  أسبوعیــا
  
  

  اإرسال تق ً  -ويشمل : إلي مجلس الوزراء عن طريق االنترنت  رير رصد التطورات الیومیة میدانیا
  

 ت المحاالت على مستوى المحافظة مجال من مجال في أزمةمشاكل تنذر  بوقع   أو إحداث .  
 تتردد بین المواطنین  تأويل أو إشاعات . 
  سعر صرف الدوالر بالسوق السوداء ومدى توافرھا  . 
  تشھد زحام  التيمستوى المعروض من  الوقود والبنزين والسوالر واھم  المحطات . 
  ةلتموينیامستوي المعروض من الخبز المدعم ومدى توافر السلع في صرف الحصة  . 
  تشھد طوابیر وزحام التيواھم المستودعات  زالبوتاجا أنابیبمستوي المعروض من  . 
  الخدمات  ھذهتعانى من نقص  التيالمناطق  أھموالحالة المرورية وتحديد  األمنیةمدى تواجد الخدمات  
  بالمحافظة واإلحیاءمدي تراكم القمامة بجمیع المناطق  . 
  باستمرار  المیاهتعاني من انقطاع  التيالمناطق  أھمالشرب وتحديد  میاهحالة . 
  الصحيتعانى من سوء حالة الصرف  التيالمناطق  أھموتحديد  الصحيحالة الصرف  . 
  الكھربائيتعاني من انقطاع التیار  التيالمناطق  أھمحالة الكھرباء وتحديد  . 
  رصف وترمیم  إعادة إلىتحتاج  التيالطرق  أھمحالة الطرق وتحديد  . 
  واألجھزة األطباءمستوى الخدمات الصحیة المقدمة للمواطنین بالمستشفیات العامة ومدى توافر 

 . بالمستشفیات 
 على ارض المحافظة واھم  نجاز   تم ا أومشكلة حدثت  أھمتقرير اسبوعى كل يوم احد عن  إرسال

 . تفادة من ھذا االنجاز االس أوتم اتخاذھا لحل تلك المشكلة  التياالجرءات 
 سیاسیةمشاكل القطاعات بالمحافظة سواء مشاكل ( أھم عنتقرير اسبوعى كل يوم ثالثاء  إرسال – 

 .   مرورية ) – أمنیة –سكنیة  –تعلیمیة  –صحیة  – اجتماعیة – اقتصادية
 السلع  ارأسعالجمعیات االستھالكیة ومقارنة  أداءتقرير اسبوعى كل يوم خمیس عن متابعة  إرسال

 .   واألسواقبالجمعیات 
  جلة واردة من مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراءتكلیفات عا أوالرد على أي تقارير طائلة  .  
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وع مراكز معلومات التنمية  نجازات التي تم تحقيقها لم   أهم ا

حمر                                                  المحلية على مستوى البحر ا
  
  
     االنتھاء من جمع ومراجعة وإدخال بیانات القطاعات (  البنیة األساسیة ـــ   الطرق والكباري ـــ  الــزراعة ـــ   االنتھاء من جمع ومراجعة وإدخال بیانات القطاعات (  البنیة األساسیة ـــ   الطرق والكباري ـــ  الــزراعة ـــ

    ٠٠)  )          الصحة      الشباب والرياضة  ـــ  التعلیم ـــ    السیاحة والبیئة واإلطفاء    ــ   الخدمة االجتماعیةالصحة      الشباب والرياضة  ـــ  التعلیم ـــ    السیاحة والبیئة واإلطفاء    ــ   الخدمة االجتماعیة

  السلع الغذائیة يومیا في ثالث إحیاء : راقي و متوسط و شعبي وھذ ه األسعار تشمل :  أسعار السلع إدخال اسعار
 التموينیة وأسعار الخضر والفاكھة وأسعار اللحوم والدواجن واألسماك وأسعار مواد البناء ً  و إرسالھا  إلي مجلس 

ً عن طريق االنترنت   .   الوزراء  يومیا

    أسعار السلع التموينیة والخضر والفاكھة وللحوم واألسماك ومواد البناء من المدن يومي االثنین  إدخال
ً  وإرســـالھا  لــــــوزارة التنمیــة المحــلیة باألمیل .    والخمیس أسبوعیــا

   فظةللتعبئة العامة واإلحصاء في عمل التعداد السكاني علي مستوي المحاالمشاركة مع الجھاز المركزي  
 . م٢٠١٧ عام

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


