
   

1 
 

 

ت  خ٨ىمت الكباب اإلاىاٍػ

 وز٣ُت الكباب اإلاٛغبي

 .خى٫ الىمىطط الخىمىي الجضًض

ض..  اإلاٛغب الظي هٍغ

  



   

2 
 

 

  

 

ت  .1  والظ٧اء الانُىاعياإلاٗٞغ

جي  .2  والخىمُت اإلاجالُتبٖضاص التراب الَى

ؼ الخ٩امت   .3   الخىمُت الا٢خهاصًت وحٍٗؼ

غ الدضماث الاظخماُٖت .4  جٍُى

 اإلاؿخضامت ت و الخىمُتالبِئ .5

 في الؿُاؾاث الٗمىمُت ابالكب .6

 واإلاضهُت الخىمُت الؿُاؾُت .7

 

 ٣ُت  اإلاٛغب و الٗال٢اث ؤلاٍٞغ

 

  مُالب عواص ًٞاء الخىانل الاظخماعي 
 

  

 مداوع اإلاظ٦غة 
 

 مدىع اؾتراجُجي زام

 مدىع بيافي



   

3 
 

 

 مضزل : 

 

...اإلاٛغب، وبن ٧ان ٢ض خ٤٣ ج٣ضًما ملمىًؾا ٌكهض به الٗالم، بال ؤن الىمىطط الخىمىي الىَجي ؤنبذ ٚحر ٢اصع "

حر ٢اصع ٖلى الخض مً الٟىاع١ بحن الٟئاث ٖلى الاؾخجابت للمُالب اإلالخت، وال خاظُاث اإلاتزاًضة للمىاَىحن، ٚو

لى جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت  "ومً الخٟاوجاث اإلاجالُت، ٖو

ُٗت. ا٦خىبغ             2017زُاب ظاللت اإلال٪ في اٞخخاح الضوعة الدكَغ

ؼ وجد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت،بن   ؤهم. ومً ميكىص ؤي همىطط جىمىي  يغوعة خخمُت لىجاح ؤنبدذ الُىم حٍٗؼ

ً اوؿان  مت. ٞاإلوؿان ؤؾاؽ الخىمُت. وما لالخٗلُم والصخ يم٣ىماث الخىمُت ٢ُاعع٧اثؼ و  جىجح الضولت في ج٨ٍى

. ٞان 1مش٠٣ ومخٗلم ولضًه ٢ضعاث وزبراث في الٗضًض مً اإلاجاالث، بوؿان ًخمخ٘ بٓغوٝ صخُت ظُضة ومالثمت

٘ مً محزاهُت هاصًً ال٣ُاٖحن الخُىٍحن الٟكل.  ججغبت الىمىطط الخىمىي مهحرها لضل٪ وظب ٖلى الخ٨ىمت الٞغ

ت والٗىاًت الالػمت.  مً اظل الاؾدشماع ٞيهما وبُٖائهما ألاولٍى

 يمان الاػصهاع الا٢خهاصي واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت  اإلاىاًَلم ًخمخ٘  بطا
ً
بمؿخىي الث٤ٍ مً الصخت، ؾُهٗب ظضا

ٗملىن ٞيها هي ؤهم الٗىامل اإلادضصة للصخت وألامً الجماعي. ٞالٓغوٝ الاظ ِٗكىن َو خماُٖت التي ًىلض الىاؽ َو

لت واإلاشمغة ؤو الخُاة ال٣هحرة والخِٗؿت.   الجُضة ؤو الصخت الٗلُلت، والخُاة الٍُى

هٟـ الصخيء ًىُب٤ ٖلى الخٗلُم الظي هى خ٤ لجمُ٘ اإلاىاَىحن وهى ؤًًا اخض الىاظباث التي ًيبغي ٖلي 

ح  ل٩اٞت مىاَىيها. ل٨ً لؤلؾ٠ ٌٗخبر الخٗلُم مً ؤهم اإلاكا٧ل الاظخماُٖت، و مً اهم الخ٨ىمت جٞى
ّ
رها مجاها

٤ ٢ُام الٗضالت الاظخماُٖت هٓغا لخبجي ؾُاؾاث حٗلُمُت ٞاقلت. لضل٪ نىٟذ  اإلاٗى٢اث التي ج٠٣ في ٍَغ

مً  73عؽ، بط اخخل اإلاغ٦ؼ اإلاٛغب في مغاجب مخإزغة في الثدت البلضان التي جخىٞغ ٖلى ؤخؿً اإلاضا” الُىهِؿ٨ى

 بلض قمله ؤلاخهاء. 76ؤنل 

                                                           
1
و هو ٌدل على مدى مساهمة جودة التعلٌم و الصحة فً زٌادة إنتاجٌة الجٌل القادم من العاملٌن  5.0مؤشر الرأسمال البشري فً المغرب ٌقدر ب  

  9502و ارتفاع تنمٌة البلدان حسب دراسة البنك الدولً 
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غ الُىهِؿ٨ى ٤ ج٣ٍغ م مً الضٖم الؿذي اإلا٣ضم للخٗلُم اإلاٛغبي مً ٢بل صو٫ ؤظىبُت، واإلا٣ضع ٞو لى الٚغ  162بـ  ٖو

٩ي ٖام  ، والظي ٌؿتهضٝ باألؾاؽ مداعبت الهضع اإلاضعسخي وصٖم الخمضعؽ، بال ؤن جل٪ 2014ملُىن صوالع ؤمٍغ

٣ها بك٩ل ؤوؾ٘ هدى الٟئاث اإلاؿتهضٞت. ألامىا٫  لم ججض ٍَغ

ل٣ض خغنىا ٖلى ظٗل اإلاىاًَ اإلاٛغبي في نلب ٖملُت الخىمُت، والٛاًت ألاؾاؾُت منها. واٖخمضها صاثما م٣اعبت "

زُاب ؤل٣اه اإلال٪  "حكاع٦ُت وبصماظُت في مٗالجت ال٣ًاًا ال٨بري للبالص، جىسٍغ ٞيها ظمُ٘ ال٣ىي الخُت لؤلمت.

  2019ٚكذ  20ؾبت الظ٦غي الؿاصؾت والؿخحن لشىعة اإلال٪ والكٗب. بمىا

جماقُا م٘ جىظيهاث ظاللت اإلال٪ ٣ٞض ؤنبذ حُٛحر الىمىطط الخىمىي الخالي واؾدبضاله بىمىطط جىمىي ظضًض، 

ًم٨ً اإلاٛغب مً الدغوط مً خالت الغ٦ىص ، ٌك٩ل عهاها اؾتراجُجُا بالٜ ألاهمُت، ًٟغى ٖلى الجمُ٘، ماؾؿاث 

عؾمُت، ٢ُإ زام، ومجخم٘ مضوي، يغوعة الخ٨ٟحر الجضي والٗم٤ُ، والاهسغاٍ الٟاٖل والبىاء في بلىعة همىطط 

جىمىي بضًل ًم٨ً اإلاٛغب مً جدهحن اإلا٨دؿباث التي خ٣٣ها، واإلاضخي ٢ضما في اججاه جد٤ُ٣ بهجاػاث ؤزغي ، 

لى ٧اٞت وهي بم٩اهُت مخاخت و٢ابلت للخد٤٣ الؾُما في ْل جىٞغ بالصها ٖلى  الٗضًض مً مهاصع وم٣ىماث ال٣ىة ٖو

اث وألانٗضة.   اإلاؿخٍى

ان بلىعة الىمىصط الخىمىي الجضًض ٖلى اعى الىا٢٘، جخُلب مؿاهمت ٞٗالت لجمُ٘ ال٣ىي الخُت بالبالص مً 

ً واإلاىاًَ.  ت الَى  ؤخؼاب وخ٨ىمت ومجخم٘ مضوي ٢هض الىنى٫ لخهىع نهاجي ًخماشخى م٘ هٍى
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ت وال .1  ظ٧اء الانُىاعيمدىع اإلاٗٞغ
 

 

 لعلميا التعليم والبحثوالمعرفة 

 

 الٗلمي النهىى بالبدض :1اإلادىع الاؾتراجُجي 

ئت  جا٦ض هاجه الخىنُاث ٖلى اهُال٢ت ظضًضة للٗلىم والخ٨ىىلىظُا اإلاٛغبُت، وطل٪ بًٟل ؾُاؾت مبخ٨غة وظٍغ

ت تهضٝ بلى  :وعٍئ

اصة ٖضص وظىصة الباخشحن ، .1  ٍػ

اصة اإلاىاعص اإلاالُت ال .2  ىَىُت ،ٍػ

ما٫ ، .3 الم ألٖا ؼ الكغا٧اث بحن الجامٗت ٖو  حٍٗؼ

غ مماعؾت الابخ٩اع في زضمت اإلاىخىط "نى٘ في اإلاٛغب .4  ، "جٍُى

 الخؼم في جدؿحن الخٗلُم الٗالي في مجا٫ الٗلىم ووكغ الش٣اٞت الٗلمُت ، .5

اث .6  .جؼوٍض هٓام البدض الىَجي بد٩امت مىاؾبت لهُا٧لها ومماعؾت الخ٣ُُم ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

 

تراٝ بىُْٟت البدض لى الىعي ال٩امل بضوع البدض  ٌٗخمض هجاح هظه الؿُاؾت بلى خض ٦بحر ٖلى الٖا الٗلمي، ٖو

جضابحر ٌؿهل جبىيها ومُٟضة  وفي هظا الهضص، هىا٥ .الٗلمي ٦إصاة عثِؿُت للخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للبالص

ٗت في البالص، ٖلى ؾبُل اإلا  شا٫ ال الخهغ:ظًضا للنهًت الٗلمُت الؿَغ

بوكاء مغا٦ؼ للخمحز ؤو مٗاهض للضعاؾاث اإلاخ٣ضمت خى٫ مىيٕى ٨ًىن ُٞه اإلاٛغب الُىم في وي٘ ظُض، ؾىاء  .7

ُت، ؤو البُى ج٨ىلىظُا ؛ ايُاث، اإلاىاعص الجٞى ٤ البدض ؤو في هىُٖت اإلاٗضاث ، مشاال في الٍغ  بمؿخىي ٍٞغ

٤ بو .8 كاء مىذ للُالب ؤو خاملي قهاصاث اإلااظؿخحر ؤو ظظب ؤإلا٘ الُالب بلى مهً الخضَعـ والبدض ًٖ ٍَغ

الهىضؾت اإلاىهىبحن بك٩ل زام ، ولى بإٖضاص نٛحرة ول٨ً بٓغوٝ ماصًت مهمت ج٩اص ؤن حٗاص٫ الغاجب 

 اإلامىىح ما ٢بل الترؾُم في الٗمل ، وطل٪ مً ؤظل بٖضاص الض٦خىعاه ؤما في اإلاٛغب ؤو في الداعط ؛

ا للمٗا .9
ً
٣ ٩ا الكمالُت( ، وجدؿحن ْغوٝ ومٗاًحر اظخُاػ بنالح هٓام الض٦خىعاه ٞو ًحر الضولُت )زانت ؤمٍغ

 امخدان الخهى٫ ًٖ الض٦خىعاه بك٩ل زُحر ؛

 مىذ ظىاثؼ ومُضالُاث ج٩افئ الباخشحن ألا٦ثر بهخاظُت والٗلماء اإلابضٖحن ؛ .10

ىُت للبدض الٗلمي في بٌٗ اإلاُاصًً ؤلاؾتراجُجُت )الُا٢ت ، اإلاىاعص الؿم٨ُت .11 ، مىاعص الخٗضًً  وي٘ بغامج َو

، الٗلىم الؼعاُٖت ، الٗلىم الصخُت ، ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ، الظ٧اء الانُىاعي ، ...( والتي 

ا زُِ جىمُت ال٣ُإ ًً  ًم٨ً ؤن جهاخب ؤً
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غ والابخ٩اع ًجم٘ بحن ٢اصة اإلاكغوٕ والكغ٦ت اإلابخ٨غة والجامٗت وماؾؿت عؤؽ  .12 وي٘ هٓام بُئي للبدض والخٍُى

 .الاؾدشماعي وحصجُ٘ الابخ٩اع وال٣ُام بك٩ل ملمىؽ بالخهيُ٘ الٟٗلي للمىخىط اإلاٛغبي اإلا٨خمل اإلاا٫

 
 ٖهغهت ومىا٦بت الخٗلُم الٗالي :2اإلادىع الاؾتراجُجي 

  ؛الخم٨ً مً اللٛاث مىظ الخٗلُم ألاولي .13

 ؛اث والاجهاالث والظ٧اء الانُىاعيالخم٨حن مً ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىم .14

ىم زال٫ مىذ وطل٪ مً اظل جدٟحزهم للخىظه للكٗب الٗلمُت هًٓغا للضوع ألاؾاسخي للٗلحصجُ٘ الىسبت مً  .15

 ؛والخ٨ىىلىظُا في جىمُت البالص

 ؛جبجي م٣اعبت حٗلُم ؤلابضإ بض٫ حٗلُم الظا٦غة، ومىا٦بت الخٗلُم للخ٣ىُاث الخضًشت .16

 ؛غ بجاهب اإلادايغاث، ًجب التر٦حز ٖلى الضعوؽ الخُب٣ُُت ٦ىؾُلت للخٗلم اإلاباق .17

 ؛حصجُ٘ الكغا٦ت بحن الجامٗاث الٗمىمُت والجامٗاث طاث الخضبحر الدام  .18

لى للخٗلُم وطل٪ بةقغا٥ آلاباء وؤولُاء ألامىع في مؿاًغة ومىا٦بت اإلاؿاع الخٗلُمي  .19 جُٟٗل ٢غاعاث اإلاجلـ ألٖا

 ؛والتربىي للُالب 

  ؛لمي والهىاعيمؿاًغة اإلاىاهج الخٗلُمُت )الكٗب( م٘ مخُلباث ؾى١ الكٛل والخ٣ضم الٗ .20

 ؛ازتزا٫ بٌٗ الكٗب لٗضم مؿاًغتها إلاخُلباث الٗهغ ولؿى١ الكٛل .21

حن   .22 ً اإلاؿخمغ لؤلَغ الجامُٗت، اؾاجظة وبصاٍع  ؛حصجُ٘ الخ٨ٍى

الاهخمام بٗمغان الجامٗت بك٩ل ًىاؾب الخُاة الجضًضة خُض ًجب جىٞحر م٨خباث، مخاخ٠ م٣ان٠،  .23

ايُت....   ؛ميكأث ٍع

غ الخـ الٟجي وؤلا  .24  ؛بضاعي للُلبت ٖبر زل٤ ًٞاءاث ز٣اُٞت وهىاصي للمىؾ٣ُى، مؿاعح ...جٍُى

غ وؾاثل البدض البِبلُىٚغافي .25  ؛جٍُى

 ؛الخغم ٖلى بعؾا٫ الُلبت الىجباء لٟهى٫ الخباص٫ بالداعط. .26

وي٘ مىهت بل٨تروهیت زانت بالخىظیه التربىي وب٩ل ما یخٗل٤ به، ج٨ىن في مخىاو٫ ظمُ٘ الخالمُظ والُلبت،  .27

٤ آزغ اإلاؿخجضاث مً َٝغ اإلاسخهحن في اإلاجا٫؛م٘ جدیین  ها ٞو

% مً ألانى٫ 1بيؿبت   (Contribution to the knowledge economy)بخضار مؿاهمت في ا٢خهاص اإلاٗٝغ  .28

الهاُٞت للم٣اوالث لٛاًاث البدض الٗلمي، ٖلى ؤن ج٨ىن يغاثب مدلُت وطل٪ اوسجاما م٘ الخىظه الغامي 

حن الترابي  بلى بخضار مغا٦ؼ الض٦خىعاه ٖلى اإلاؿخىي الجهىي ووعف مضن اإلاهً وال٨ٟاءاث م٘ يغوعة الخَى

ت للبدض الٗلمي؛  لبرامج البدض الٗلمي بما ٞيها الدانت باإلا٣اوالث. ًخ٩ل٠ بخضبحرها نىاص٤ً ظهٍى
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 الحاجة لذكاء اصطناعي منتج

غ ؤنضعجه ؾىت  نُىاعي والكئىن الضولُت: خى٫ "الظ٧اء الا  2018حكحر ماؾؿت حكازام هاوؽ مً زال٫ ج٣ٍغ

 : الايُغاب اإلاىخٓغ" ، ٖلى ؤن هىا٥ زالزت ؤصواع عثِؿُت للظ٧اء الانُىاعي في مجا٫ الؿُاؾت

29.  
ً

ٖبر جدلُل البُاهاث واإلاُُٗاث، واؾخسغاط هخاثج جخماشخى م٘ الىماطط التي جمذ بغمجتها  الضوع الخدلُلي: -ؤوال

غاع الؿُاسخي في بلىعة وجدلُل اإلاُُٗاث الجساط ال٣غاعاث وهظا مً قإهه مؿاٖضة الخ٨ىمت ونىإ ال٣ٖلُه، 

 اإلاىاؾبت.

ا .30 ًُ غه لل٨ٟاًاث الالػمت لهاوعي ال٣غاع  الضوع اإلاؿخ٣بلي: -زاه للظ٧اء الانُىاعي زانُت ؤؾاؾُت وهي جٞى

 الؿاسخي وجىٞحر لهم هخاثج مدخملت الخضور في اإلاؿخ٣بل ؤ٦ثر ص٢ت 

ا .31
ً
م ؤن الظ٧اء ا -زالش لهىاعي ٌؿاهم بك٩ل مً الاق٩ا٫ في ج٣لُو الُض الٗاملت ل٨ً في الضوع الٗملي: ٚع

ت مً  ه ألاؾىا١ الخجاٍع م٣ابل طل٪ ٌسجل ؤزغ همى ب٢خهاصي ظُض، وبظل٪ له صوع ٖملي ؤؾاؽ مشل ما حٗٞغ

 ط٧اء انُىاعي.

ىُت  خُ غ وجىمُت الا٢خهاصاث الَى غ هٟؿه ًا٦ض ؤن للظ٧اء الانُىاعي ؤزاع ظض بًجابُت في جٍُى ض ؤن الٗمل الخ٣ٍغ

جي. وهظا ما ؤ٦ضجه صعاؾت لكغ٦ت "ما٦ُجزي" ؾىت  اصة ؤلاهخاط الَى ، 2017بؿُاؾت الظ٧اء الانُىاعي مً قإنها ٍػ

ض مً مٗض٫ ؤلاهخاط الٗاإلاي مً   % في الٗام الىاخض.1,4% ختى 0,8خُض زلهذ  بلى ؤن الظ٧اء الانُىاعي ًٍؼ

٘ وؿبت البُالت، وهى ما ًيبغي الاهدباه الا٢خهاصًت حكحر بلى ؤن الظ٧اء الا  ٦ما ؤن الضعاؾاث نُىاعي ٌؿاهم في ٞع

بلُه في جبجي ؾُاؾت الظ٧اء الهىاعي، ؤو الخىنُت بًغوعة ج٣ىحن الضو٫ الؾخٗما٫ الظ٧اء الانُىاعي إلٖاصة جىػَ٘ 

 ؤعباح الكغ٧اث مً الظ٧اء الانُىاعي لٟاثضة خايىاث حكُٛل الكباب.

و خضًً، ًيبغي الخٗامل مٗه بدُُت وخظع والاؾخٗضاص الجُض لآلزاع التي بن الظ٧اء الانُىاعي، ٌك٩ل ؾالح ط

ؾخيخج ٖىه زهىنا في الٗال٢اث اإلاجخمُٗت والا٢خهاص ، ٦ما ؤن مً قإهه ؤن ٌؿاهم في جدؿحن خُاة اإلاىاَىاث 

م ٧ل ما ٢ض ًس لٟه مً  واإلاىاَىحن في مجاالث ؤؾاؾُت، لظا ٞالضزى٫ لٗالم الظ٧اء الانُىاعي هى خاظت ملخت ٚع

  ٞجىة ٦بحرة بحن الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت، لظل٪ ٞةهىا هىصخي ب:

لُت للظ٧اء الانُىاعي في اإلاجاالث ؤلاوؿاهُت لخس٠ُٟ اإلاساَغ يغوعة  .32 التي ًم٨نها ؤن جسهُو مهاصع جمٍى

 ؛جترجب ًٖ طل٪

ت و الٗمل ٖلى يغوعة  .33 دا١ بغ٦ب الظ٧اء لخمً ؤلااإلاٛغبالخٗلُم والبيُت الخدخُت ختى جخم٨ً جىمُت اإلاٗٞغ

ٖضص ال جٓل الهُمىت الخ٨ىىلىظُت في ًض  ال يهغب ٖلُىا ع٦ب الخُىع الٗاإلاي ول٩ي الانُىاعي اإلاخ٣ضم، ل٩ي

 ؛مً الضو٫  ٢لُل

ؼ ٖال٢اث الكغا٦ت .34 حنخ٨ىىلىجي بحن الخىاػن لخإَحر ال، الٗام والدامبحن ال٣ُإ  حٍٗؼ والاؾخٟاصة مً  الُٞغ

 بًٗهما البٌٗ؛

به ولالؾخسضاماث طاث الهالح  الٗمل ؤلاًجابيلظ٧اء الانُىاعي ويمان جد٤ُ٣ مبضؤ اؾخسضام اج٣ىحن  .35

 .الٗام
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جي مدىع  .2  والخىمُت اإلاجالُتبٖضاص التراب الَى

 
جخٗل٤ باألؾاؽ  الىىا٢وفي اإلاٛغب الى ٦خلت مً   للخٗمحر و اٖضاص التراب الٗمىمُتٌٗؼي حٗثر الؿُاؾاث 

ٗت للمجا٫،  ي٠ٗ الغئٍت بمدضوصًت و ٖضم مالثمت ال٣ىاهحن  الجاعي بها الٗمل للىا٢٘ و الخدىالث الؿَغ

خماص ٖلى خلى٫ و الاؾدكغاُٞت و الاؾدبا٢ُت  في هٟـ الى٢ذ، هُمىت مى٤ُ الؿ٨ً ٖلى مىٓىع الخٗمحر، الٖا

تها  م مً ألاوعاف ال٨بري التي ٖٞغ ُت ما٢خت، ؾىء الخضبحر اإلاجالي، ي٠ٗ الُاث ػظغ اإلاسالٟاث ٖلى الٚغ ْٞغ

 اإلامل٨ت زال٫ ال٣ٗض ألازحر و التي ال ق٪ ُٞه ؾاهمذ في زل٤ صًىامُت ا٢خهاصًت مخمحزة.

لم حٗخمض مىهج بال  ؤنها و اٖضاص التراب  و ٢ض اٖخمضث الخ٨ىماث الؿاب٣ت ٖضة انالخاث في مىاهج الخٗمحر 

صط الخىمىي الجضًض ٞغنت  و بهضا ٌٗخبر اٖضاص الىمى بضث مدضوصة ؤمام حجم الاق٩الُاث اإلاُغوخت ، و الكمىلُت 

لبىاء جهىع ؾُاؾت قمىلُت إلٖضاص التراب الىَجي و الخٗمحر  باٖخباعه الدجغ ألاؾاؽ لىجاح و ج٩امل والخ٣اثُت 

مسخل٠ الؿُاؾاث الٗمىمُت ال٣ُاُٖت. و مً هضا اإلاىُل٤ ه٣ترح مجمىٖت مً الخضابحر التي مً قانها الخإؾِـ 

عي  واإلااؾؿاحي و الا٢خهاصي و  ضاص الترابو اٖالخٗمحر  إلاىٓىع ظضًض لؿُاؾاث و التي تهم الجاهب الدكَغ

الاظخماعي و البُئي مً ؤظل جىٞحر ًٞاءاث ِٖل امىت مؿخضامت و مغهت والخض مً الخٟاوجاث اإلاجالُت و 

 الاظخماُٖت .

عي و اإلااؾؿاحي  الجاهب الدكَغ

٘ ب .36 و التي حٗخبر وزاث٣ها الى  ( ,SNAT, SOFA)يالىَج ؾُاؾت اٖضاص التراب ًاَغ ةزغاط ؤو٫ هو ٢اهىوي الدؿَغ

غ   ًىمىا هظا مغظُٗت ٣ِٞ و مسغظاتها  ٚحر ملؼمت لئلصاعاث باؾخصىاء اإلاسُِ الجهىي إلٖضاص التراب اإلاَا

اإلاخٗل٤ بالجهاث و الظي ًخىظب ٖلُه اخترام جىظهاث اإلاسُِ الىَجي  111-14خالُا بال٣اهىن الخىُٓمي 

 لكمىلُت ٖلى اإلاؿخىي الىَجي. إلٖضاص التراب طو الغئٍت ا

ؾىت و ؤنبذ  30اإلاخٗل٤ بالخٗمحر  و الظي ؤَغ التهُئت اإلاجالُت إلاا ٣ًاعب  12-90جدُحن م٣خًُاث ال٣اهىن  .37

بوكاء ظُل ظضًض مً وزاث٤ الخٗمحر مً ؤظل مخجاوػ و ال ًىا٦ب مخُلٗاث ألاٞغاص و  حٛحراث اإلاجا٫, و طل٪ 

٤و  اخضو الهغامت في ؤن و  جخمحز باإلاغوهت ؼ الخٗمحر  الخغم ٖلى جُٟٗل مًامُنها و طل٪ ًٖ ٍَغ حٍٗؼ

الخٟاوضخي ٖىى الخٗمحر الخىُٓمي و طل٪ مً ؤظل حٗمحر مغن و مخجضص و ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام اإلاباصعة 

ت  الٗملي ٦ًم ألاعاضخي في اإلاجا٫  و بصعاط ألاؾـ و الُاب٘ ال٣اهىوي إلاٟاهُم ظضًضة في الخٗمحر الاؾدشماٍع

 Remembrement urbain »/  « Zone d’aménagement concertée »/ « Zone »الخًغي 

d’aménagement Différée » اث٠ بٌٗ اإلاىا٤َ ؤو  في بَاع و التي حٗخبر مً ألالُاث الٟٗالت في حُٛحر ْو
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-Partenariat Public-Privé »و مال٨حن ألاعاضخي الكغا٦ت بحن الؿلُاث الٗمىمُت و ال٣ُإ الدام 

Propriétaire de terrain » حر ال٣ٗاع لظل٪. ٦ما ًخىظب جدُحن ال٣اهىن لُإزظ ت وجٞى ٘ خًٍغ و اهجاػ مكاَع

خباع  م٣خًُاث صؾخىع   تالدكاع٦ُت اإلاىاَى تزهىنا في ٧ل ما ًخٗل٤ بمباصت الضًمى٢غاَُ 2011بٗحن الٖا

 ؛في يىابِ التهُئت اإلاىجؼةىازُت و٦ظا اإلاىاز٤ُ الضولُت زانت ُٞما ًخٗل٤ بمباصت الاؾخضامت و الخدىالث اإلا

٘ مً ظمالُت اإلاكهض الخًغي  .38 ت للٞغ  وجىاٚمه. اُٖاء َاب٘ ٢اهىوي إلاىاز٤ُ الهىضؾت اإلاٗماٍع

اٝ ٌٗمل ٖلى خماًت اإلاىاَىحن واإلاىاَىاث مً ٢ؿاوة الخُاة  .39 الٗمل ٖلى بزغاط ٢اهىن اإلاىا٤َ الجبلُت والاٍع

غ البيُ اٝ وجٍُى ت الخدخُـت والدضماث الٗمىمُت ألاؾاؾُت مً ؤظل حؿهُل في اإلاىا٤َ الىٖغة والجبلُت وألاٍع

 ولــىظهم للدضمــاث الاظخماُٖــت اإلاىهٟت.

 اإلاخٗل٤ بالخجمٗاث ال٣غوٍت والظي ًغظ٘ الؿخِىاث.  25-60جدُحن م٣خًُاث ال٣اهىن  .40

 

ت صازل الجهت باٖخباعها م٨خب صعاؾاث ٖمىمي ؤبان ًٖ ظضاعجه في حاٖاصة  .41 ؿُحر جمغ٦ؼ الى٧االث الخًٍغ

خباعاث، وطل٪  مهمت الخسُُِ الخًغي و الخيؿ٤ُ بحن ظمُ٘ الٟاٖلحن ب٩ل خُاصًت و بُٗضا ًٖ ٧ل الٖا

ت و الظي ًغظ٘ الى بضاًت اوكائها ؾىت  لُخماشخى  1984بةٖاصة الىٓغ في الىٓام اإلاا٢ذ اإلاىٓم للى٧االث الخًٍغ

ت  .و هُا١ ازخهانها و صوعها اإلادىعي في اإلاىٓىمت الخٗمحًر

 ب الا٢خهاصيالجاه

خماص .42 ت الؿُاؾاث في الٗلمُت الخ٣ىُاث و اإلاىاهج ٖلى الٖا  هٓم و الًٟاجي ؤلاؾدكٗاع ٦خ٣ىُاث الخٗمحًر

 اهخاط في ألابٗاص الشالزُت الخ٣ىُاث اؾخٗما٫ و الٗمغاوي، الخىؾ٘ جىظُه و جدب٘ ؤظل مً الجٛغاُٞت اإلاٗلىماث

ت ال٨شاٞت و ٩ا٫ألاق مٟاهُم ٖلى الًىء لدؿلُِ طل٪ و الخٗمحر وزاث٤  زالزُت مدا٧اة اؾخٗما٫ و الخ الخًٍغ

ت الاؾ٣اَاث لخ٣ضًم البٗض اعة زال٫ مً اإلابرمجت الخٗمحًر ى لخ٣ٍغب وهمُت ٍػ  مغخلت في للٗمىم التهُئت ؾِىاٍع

 م٣اعباث لًمان ال٣اصمت ؾىىاث الٗكغ في ِٖكهم مجا٫ ؾُهبذ ٠ُ٦ ًغوا ؤن لِؿخُُٗىا الٗلجي البدض

ؼ اَاع ؤلاؾدكغاُٞت.في الغئٍت في اٖتهج ؤ٦ثر و وا٢ُٗت  ٦إصاة الغ٢مي الخدى٫  اؾخٛال٫ و الغ٢مي الخٗمحر حٍٗؼ

 الٟغصًت الخىمُت و الا٢خهاصًت للخىمُت

 

ا، ٖمغاهُا جىؾٗا الٗالم ٌٗٝغ .43  في خالُا ٌِٗكىن  الٗالم ؾ٩ان مً  %54 ٣ًاعب ما ؤن بلى حكحر ٞاألع٢ام مدؿاٖع

 البلضان حؿاهم و20502 ؤ٤ٞ في %75 بلى لخهل ال٣اصمت ؾىت الٗكٍغً ٫زال ؾترجٟ٘ اليؿبت هظه ؤن و اإلاضن

 زلثي ٣ًاعب ٞما الكإن، هظا في اؾخصىاءا اإلاٛغب ٌك٩ل وال الغ٢م هظا في ٦بحرة بيؿبت الىمى ٍَغ٤ في الؿاثغة

ت اإلاجاالث في ٌِٗكىن  الؿ٩ان  ؤظل مً .2035 ؾىت بدلى٫  %75 الى لخهل مغشخت اليؿبت هظه و الخًٍغ

ت اإلاىا٤َ في الٟالخُت ألاعاضخي ٖلى الجاهبُت آزاعه وج٣لُو الٗمغاوي الخمضص خبتمها  اإلاىا٤َ و الٛابٍى

 وألاخُاء اإلاضن يىاخحى في الٗكىاجي البىاء باع  اهدكاع ، ال٨بري  الُبُُٗت ال٣ُمت طاث اإلاىا٤َ و الًُُٟت

ـ و اإلاجا٫ م٨ىهاث بحن الخىاػن  ازخال٫ الى ًاصي مما الهامكُت اصة و الاظخماُٖت لٟىاع١ ا ج٨َغ  مً الٍؼ

                                                           
2

 ٌات منظمة األمم المتحدةاحصائ
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خماص ه٣ترح الكإن هظا في الهكاقت. و ال٣ٟغ ماقغاث  ؤلاؾ٣اَاث لخؿاب ص٣ُ٢ت ٖلمُت م٣اعباث ٖلى ؤلٖا

 LA MODÉLISATION DE LA CROISSANCE »        الؿا٦ىت الؾخ٣با٫ اإلااهلت اإلاىا٤َ هدى  جىظيهها و الضًمٛغاُٞت

« URBAINE  ET LE SYSTÈME DE VEILLEهدى TERRITORIALE 

 اق٩الُت الخضهىع التي حِٗكه اإلاضن اإلاىجمُت: .44

  خماص ٖلى مىاٞظ ظضًضة للخىمُت ٞمشال مضًىت ظغاصة جؼزغ بماهالث مهمت في جغبُت الدُى٫ و الٖا

الىدل و الىباجاث الُبُت لظا وظب جىظُه الخىمُت هدى ال٣ُإ الٟالحي ٦خىُٓم اإلاىاْغة 

ىُت للٟالخت في مضًىت  ؤظل ظغاصة التي جىٓم ٖلى ٚغاع اإلالخ٣ى الضولي للٟالخت بم٨ىاؽ مً الَى

ً في مهً اإلاىاظم في مضن ظغاصة، زل٤ صًىامُت ظضًضة باإلاى٣ُت  ) اوكاء مضاعؽ ٖلُا للخ٨ٍى

 الُىؾُٟت الخ...(؛

٣ي للخىمُت في اَاع اجٟا٢ُاث الكغا٦ت ظىىب .45 ٣ُت -اوكاء مسُِ اٍٞغ ظىىب بحن اإلاٛغب و الضو٫ الاٍٞغ

 جاوعة؛اإلا

اوكاء مسُِ ظهىي لالؾدشماع م٘ الخيؿ٤ُ م٘ ظمُ٘ الٟاٖلحن في مُضان الخٗمحر مً ؤظل ازغاط وز٣ُت  .46

جىظيهُت للمؿدشمغ جىضح اإلاىا٤َ اإلاٟخىخت لؤلوكُت الا٢خهاصًت اللىظِؿدُت الؿُاخُت م٘ بُا٢ت ج٣ىُت 

 ..؛جًم اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت خى٫ هىُٖت ال٣ٗاع  هىُٖت اإلاكغوٕ اإلاخىدى الخ

 

ؼ الخٗمحر الخٟاوضخي ٖىى الخٗمحر الخىُٓمي و طل٪ مً ؤظل حٗمحر مغن و مخجضص و ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام  .47 حٍٗؼ

ت و طل٪ مً زال٫:   اإلاباصعة الاؾدشماٍع

  ت و التي جم٨ً مً حؿهُل  1917هىهمبر  10اإلاىٓمت بٓهحر جُٟٗل ه٣ابت ؤعباب ألامال٥ الخًٍغ

ل٨ُت مكتر٦ت بحن مجمىٖت مً الاشدام و ج٣ؿُم جُب٤ُ ازخُاعاث التهُئت اإلاخىاظضة في م

 .٧لٟت اإلاغا٤ٞ بحن اإلاال٦حن

 :الخىمُت في الٗالم ال٣غوي

ض ًٖ % مً التراب الىَجي، وباإلا٣ابل ال ٌؿاهم بال ب ٠٩الٗالم ال٣غوي ما ٣ًاعب  ًمشل   مً في اإلائت 23ما ال ًٍؼ

ٗٝغ مٗضالثالىاجج الضازلي الدام،  وي٠ٗ في الخجهحزاث ألاؾاؾُت مً مغا٤ٞ غجٟٗت م ووؿب ؤمُت٣ٞغ ٦بحرة  َو

غ١  اصةمما ٌؿاهم في  َو اصة  الٟىاع١ الاظخماُٖت بحن اإلاجالحن الخًغي و ال٣غوي ٍػ و جىامي الهجغة ال٣غوٍت و ٍػ

 وججضع ؤلاقاعةإلاجهىصاث التي جىانلها ماؾؿاث الضولت في بهجاح وعف الخىمُت. ا وطل٪ في ْلالازخال٫ اإلاجالي، 

اصة الىاجج مً وظهت هٓغ ا٢خهاصًت زباث ٖلمُاؤهه جم ؤلا ت الى اإلاضًىت ٌٗاص٫ ٍػ ، ؤن هجغة شدو مً ال٣ٍغ

اصة ال٣ىة  في اإلائت وؤهه ٧لما 3.3 الضازلي الدام بيؿبت اهسًٟذ وؿبت الٗالم ال٣غوي في جغاب مٗحن ا٢ترهذ بٍؼ

ى ؤن جإهُل الٗالم ال٣غوي بىٟـ مجمىٖت مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت، هظا ٌٗؼي بل وهى خا٫الا٢خهاصًت لهظا البلض 

ًخمخ٘ ٧ل مىاًَ في ظمُ٘ في اإلا٣ابل  .مغا٤ٞ اإلاضن ٩ًل٠ الضولت محزاهُاث َاثلت ٚحر مضعة للخىمُت الا٢خهاصًت
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انالح اظخماعي  مبيُت ٖلىو هىا ه٣ترح م٣اعبت مً الضؾخىع( 31عبٕى اإلامل٨ت مً ظمُ٘ الخ٣ى١ الضؾخىعٍت )بىض 

   :ا٢خهاصًت م٣ترن بدىمُت 

مً ؤظل جىخُض عئٍت ظمُ٘  ،بعؾاء ؾُاؾت ٖمىمُت للٗالم ال٣غوي جخمدىع خى٫ الغؤؾما٫ البكغي  .48

ت الخالُت ت جىاٞؿُت بالٗالم ال٣غوي  ،الٟاٖلحن ويمان الخ٣اثُت البرامج الخىمٍى مً ؤظل زل٤ ؤ٢ُاب جىمٍى

ن الٟالخت ال جمشل الا وجُٟٗل ؤؾـ ا٢خهاص ٢غوي ٢اثم بظاجه ال ٌٗخمض ٣ِٞ ٖلى اليكاٍ الٟالحي )بد٨م ؤ

في اإلائت مً الىاجج الضازلي الدام خؿب وػاعة الٟالخت و الهُض  14و في اإلائت مً ؤوكُت الٗالم ال٣غوي 37

خماص ٖلى اإلا٣اوالث الكبابُت  ت و اإلااء( بل الٖا  (Start-up/ Partenariat public-privé)البدغي و الخىمُت ال٣ٍغ

 Télé-services de)شت لخىا٦ب الخجهحزاث ألاؾاؾُت في هاجه اإلاجاالث والاؾدشماع في الخ٨ىىلىظُا الخضً

formation et de santé). 

ت، وؤلا٢لُمُت في  .49 حصجُ٘ الخٗمحر الظي ٌٗخمض في ه٩ُلخه ٖلى اإلاداوع الغثِؿُت ٧الُغ١ الىَىُت، الجهٍى

زل٤ مغا٦ؼ  مدىعٍت  مسههت للؿ٨ً و اإلاغا٤ٞ  و م٘(centralités rurales linéaires)  الٗالم ال٣غوي

، وطل٪ للخض مً اؾخجزاٝ ألاعاضخي  مدضصة جغج٨ؼ ٖلى هظه اإلاداوع  و جمشل مدُاث اؾتراخت للى٢ٝى

 (préservation des  terrains agricoles en profondeurs).الٟالخُت

خماص ٖلى بيُت جدخُت ا٨ًىلىظُت زًغاء في الٗالم ال٣غوي  .50  (circulation douce-pistes cyclables)الٖا

ٌ بٌٗ اإلاداوع الُغ٢ُت بحن اإلاغ٦ؼ ال٣غوي و اإلاضاعؽ هٓغا ألن  هظا الىٕى مً الخى٣ل مىاؾب و  ،لخٍٗى

مؿخٗمل مً َٝغ الؿا٦ىت ال٣غوٍت و بخ٩لٟت ؤ٢ل و ًغاعي م٣ىماث الخُاة ال٣غوٍت التي ؤٚلبُت الُب٣ت 

لت مكُا ٖلى ألا٢ضام.   اإلاخمضعؾت ج٣ُ٘ مؿاٞاث ٍَى

الخ٣ىُاث اإلاؿخٗملت في البىاء ٢ضًما ٧اهذ ؤهج٘ ل٨ىنها جغج٨ؼ ٖلى مىاص للبىاء مدلُت و  ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن .51

خباع الدهاثو  مؿخىعصة مً الُبُٗت وال حك٩ل ؤي زُغ ٖلى البِئت. ٦ما ؤن هظه الخ٣ىُاث جإزظ بٗحن الٖا

 اإلاىازُت و٦ظا الاظخماُٖت الش٣اُٞت للمى٣ُت التي جىظض بها.

 ٝ ال٣ضًمت في مجا٫ البىاء ناعث ؤٚلبها في َي اليؿُان. ل٨ً هظه الخ٣ىُاث والخغ 

خالُا وهدً بهضص جُب٤ُ مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت، ال بض مً الغظٕى بلى هظه الخٝغ الخ٣لُضًت و مداولت 

ت في ؤلاهجاػ، الُا٢اث  ٖهغهتها بك٩ل ًدىاؾب م٘ م٣خًُاث الٗهغ الخالي )اعجٟإ البىاًاث، الؿٖغ

 . (Résilience de l’habitat rural)اإلاخجضصة، ...(

ً في مهً البىاء الخ٣لُضي اإلاٗهغن، إلهخاط   .52 ً اإلانهي و جإؾِـ مغا٦ؼ الخ٨ٍى ًجضع الٗمل ٖلى ٢ُإ الخ٨ٍى

حن في هظا اإلاجا٫ ٦ما ًجب حصجُ٘ البدض الٗلمي إلًجاص بضاثل إلاىاص البىاء اإلاؿخٗملت خالُا،  مهىُحن مدتٞر

ُبُُٗت و الٗمل ٖلى حٗضًلها بك٩ل ًجٗل البىاًاث ؤ٦ثر نالبت وؤ٦ثر ٖاػلُت مؿخىخاة مً اإلاىاص الخ٣لُضًت ال

هظا ؾُم٨ً مً زل٤ مهً و ازخهاناث ظضًضة، و٦ظا ججضًض ٢ُإ الهىاٖت . للخغاعة و٦ظا ألانىاث

 Règlement de construction de)  .والث اإلابخ٨غة وبظل٪ زل٤ ٞغم قٛلالدام بالبىاء وحصجُ٘ اإلا٣ا

l’habitat résilient dans le monde rural) 
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 الجاهب الاظخماعي

 ؾُاؾت الؿ٨ً:

الاًمان بان الىلىط للؿ٨ً هى وؾُلت لؤلمً الاظخماعي، الاؾخ٣غاع, الخض مً الهجغة ...و به جًاٞغ الجهىص  .53

 الضولت و مسخل٠ الٟاٖلحن مً اظل جىٞحر الؿ٨ً للجمُ٘.

ًم حؿهُالث للخهى٫ ٖلى ال٣غوى ) جسٌُٟ مٗضالث اٖاصة ه٩ُلت الجباًاث ٖلى ال٣ٗاعاث مً زال٫ ج٣ض .54

 الاثخمان , مٗضالث اثخمان مىٗضمت باليؿبت للكغاثذ الهكت مً اإلاجخم٘ ...( 

الظي ٌٗخمض ٖلى قغاء ٣ٖاع و بُٖاثه للٛحر مً ؤظل - (Leasing immobilier)الخإظحر ال٣ٗاعي  اٖخماص .55

مً َٝغ ماؾؿاث  -اإلاؿخُٟض مً جم٪ ال٣ٗاعالاؾخٟاصة مىه م٣ابل ؾىمت ٦غاثُت بُٗضة اإلاضي جم٨ً 

 الُب٣ت اإلاخىؾُت مً ؤظل جم٨حن هاجه ألازحرة مً جمل٪ ؾ٨ً الث٤ و٢اع.  الضولت لٟاثضة

 الاؾخمغاع في حٗبئت اإلال٪ الدام للضولت مً اظل اوكاء مضن ظضًضة مىضمجت  .56

غ ؤؾ .57 ؼ الاجٟا٢ُاث بحن ال٣ُإ الٗام و ال٣ُإ الٗام زانت مً اظل جٍُى الُب البىاء و جدؿحن مىخىط حٍٗؼ

 الؿ٨ً بك٩ل ًغج٣ي و جُلٗاث اإلاىاَىحن. 

ت الدكاع٦ُت في بىاء اإلاجا٫ : هٓغا ألهمُت اإلاىهج الدكاوعي و اإلاكاع٦ت اإلاىاَىت في جىمُت اإلاجا٫ .58  اإلا٣اٍع

، مً الًغوعي جىُٓم وعقاث حكاوعٍت م٘ الؿ٩ان بجمُ٘ ؤنىاٞهم )جالمُظ اإلاىهىم ٖليها في الضؾخىع 

ل بت، باخشىن، ظمُٗاث ومجخم٘ مضوي، م٣اولىن ...(، و طل٪ لخم٨ُنهم مً اإلاكاع٦ت في بٖضاص بغامج الٗمل َو

٘ التي تهم مضًىتهم ؤو مجا٫ ِٖكهم. ًم٨ً ٦ظل٪ اٖخماص جُب٤ُ بل٨ترووي ًم٨ً اإلاىاَىحن بجمُ٘  واإلاكاَع

اتهمؤنىاٞهم   تهُئت وجىمُت مجا٫ ِٖكهم.مً الخٗبحر ًٖ آعاءهم وا٢تراح ؤ٩ٞاع تهم  وؤٖماعهم ومؿخٍى

في الى٣ِ الؿىصاء التي حٗٝغ ا٦خٓاْا خاصا مً ؤظل الخض  (Tranchées couvertes) بىاء ألاهٟا١ اإلاُٛاة   .59

ت في اإلاضن اإلاتروبىلُت ه اإلاداوع الخًٍغ التي ؤنبدذ ال حؿخىٖب خاظُاث  ،مً يِٛ الخى٣ل التي حٗٞغ

 .اعي صازل هاجه اإلاضن لبىاء مداوع َغ٢ُت ظضًضة جى٣ل الؿا٦ىت الخالُت في ْل ُٚاب الىٖاء ال٣ٗ

خالت ا٦خٓاّ  ًٖ (Observatoire de veille routière)مغنض ًجم٘ ٢اٖضة بُاهاث مٗلىماجُت اهُت اوكاء  .60

ت الض٢ُت و الغ٢مُت إلاجمىٖت مً اإلااقغاث خى٫ الى٣ِ الُغ٢ُت الؿىصاء بُٛت زل٤  الُغ١ جسى٫ اإلاٗٞغ

 ى٫ ٖلمُت لئلق٩االث اإلاُغوخت.هٓام ٣ًٓت ًم٨ً مً اؾ٣اٍ خل

 

 الجاهب البُئي

 اؾخضامت اإلاجا٫ .61

مً  لًجٗ(   mode de vie citoyen durable pour un territoire durable)اوكاء همِ خُاة مؿخضام  .62

٣ُت بالبِئت بل ومهضعا للخُٛحر في اإلاجخم٘ ٦ُٟل بالخهى٫ ٖلى  اإلاىاًَ ٢اصع ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الخضابحر الٞغ

 .م مجا٫ مؿخضا

حصجُ٘ الاؾدشماعاث الظ٦ُت التي ال حؿخلؼم مىاص ؤولُت ٦شحرة وال جنه٪ اإلاىاعص الُبُُٗت بل و ٚحر مغجبُت بدحز  .63

 ظٛغافي مٗحن.

٤ اوكاء  .64 ل ألا٩ٞاع اإلابخ٨غة الى اعى الىا٢٘ ًٖ ٍَغ حصجُ٘ اإلاباصعاث الاظخماُٖت اإلاؿخضامت لبتي جغمي الى ججًز

 بضٖت.اٖخماصاث مالُت لدصجُ٘ الُا٢اث اإلا
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في الًٟاءاث الٗمىمُت و في اؾُذ « Agriculture urbaine »الؼعاٖت صازل اإلاضاع الخًغي حصجُ٘  .65

اإلااؾؿاث الٗمىمُت و بىاًاث الؿ٨ً الٟغصًت ؤو الجماُٖت ٦دل للخ٣لُل مً ازاع الخلىر و ٦ظا يمان ألامً 

 الٛظاجي للٟئاث ال٣ٟحرة.

ؤمخاع  10الخض ألاصوى للمؿاخاث الدًغاء للٟغص في ن و جدضًض بُٖاء الُاب٘ ال٣اهىوي للخهمُم ألازًغ للمض .66

٣ا إلاا جدضصه  مغبٗت للصدو الىاخض" ٣ا ل .اإلاىٓمت الٗاإلاُت للصختٞو غ اإلاخٗل٤ ٖلما ؤهه ٞو  اؾتضعللخ٣ٍغ

غ اإلاٛغبُت اإلاضن مً اإلااثت في 65" ؤن اٞاص ٢ض الخٗمحر مجا٫ في الاؾخصىاءاث ًٖ اإلاترجبت الخإزحراث ِّ
ّ
 مً لؤ٢ جٞى

 .ٞغص ل٩ل الدًغاء اإلاؿاخاث مً مغّب٘ متر
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ؼ الخ٩امت ًت٢خهاصمدىع الخىمُت الا .3  وحٍٗؼ
 

ُٟتها في زًم الضًىامُاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت،  .67 ظٗل الهىاٖت اإلاٛغبُت ؤ٦ثر هجاٖت وبالخالي جدؿحن ْو

اصة الىجاٖت الا٢خهاصًت وح ؼ بم٩اهاث الخهضًغم٘ ظضولت ؤلانالخاث ال٣ُاُٖت التي تهضٝ بلى "ٍػ  ٖبر: ٍٗؼ

لهىاُٖت وؾُاؾت الخجاعة حصجُ٘ الهاصعاث وجدضًض نلت ونل ظضًضة بحن ؾُاؾت الخىمُت ا  -

 ؛الداعظُت

 حٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت للهىاٖت. -

ت و  .68 ٣ا إلاجمىٖت مً الٗىامل ٧اإلاىاعص البكٍغ  ، اإلاحزة الخاٞؿُتالُبُعيازخُاع مجاالث الخسهو الهىاعي ٞو

Avantage Compétitif الخ...؛ , 

التر٦حز ٖلى الُلب الىَجي و وي٘ اؾتراجُجُت حكمل وظهاث الخهضًغ خؿب هٕى اإلاىخج واإلاىاٞؿت الداعظُت  .69

ت و اإلاٗاهضاث التي جغبِ البلضًً؛ ا لىٕى الٗال٢اث الخجاٍع
ً
٣  زم ٞو

بلى ج٣لُل  الخهضي لٓاهغة جسٌُٟ اؾتهال٥ اإلاىاعص الُبُُٗت في نىاٖت اإلاىخجاث الهىاُٖت التي جُمذ .70

ً ألاؾٗاع والخإزحر ٖلى ال٣ضعة الخىاٞؿُت لبلضان الٗالم الشالض؛  ألاهمُت اليؿبُت للخ٩ال٠ُ اإلاباقغة في ج٨ٍى

 بنالح الؿُاؾت الجمغ٦ُت ٖبر اعؾاء ٢ُىص جدمي اإلاؿتهل٪ اإلاٛغبي و جخماشخى و مباصيء الخىمُت اإلاؿخضامت؛ .71

ا في بٖاصة ه٩ُلت الا٢خهاص الظي ًخُلب حصدُها الؿعي لجٗل ال٣ُإ الهىاعي ًلٗب صوًعا ؤ٦ثر وكا .72
ً
َ

ل ال٩افي ألوكُتها؛  مؿب٣ا و جدؿحن الىي٘ اإلاالي للكغ٧اث م٘ ج٣ضًم الخمٍى

حر ٞٗالت في ٦شحر مً ألاخُان. ومً هىا جإحي ؤهمُت  .73 لُاإلاا ٧اهذ ٖال٢اث البىى٥ م٘ ال٣ُإ الهىاعي خجىلت ٚو

 اَت اإلاالُت وهٓام الاثخمان؛اجساط بظغاءاث مٗم٣ت في ما ًسو مجاالث الىؾ

ت ومبالٜ ٞيها مً لضن الكغ٧اث، زانت منها الهٛحرة  .74 الخٟاوى م٘ البىى٥ التي جُلب يماهاث مَٟغ

 واإلاخىؾُت، بُض ؤن ألاعباح اإلاد٣٣ت مً َٝغ البىى٥ ٦بحرة؛

٘ ٖغوى ألاؾىا١ اإلاالُت للماؾؿاث الهىاُٖت و للٟالخحن الهٛاع؛ .75  جىؾُ٘ و جىَى

غ ال٣ُاٖاث .76  الظي ٌك٩ل ؤ٦بر وؿبت للبُالت؛-ؤلاهخاظُت التي جسل٤ ٞغم ٖمل للكباب  جٍُى

 الهٛحرة و اإلاخىؾُت؛الىاقئت و جسهُو نىضو١ زام لضٖم ٖملُاث الكغ٧اث  .77

بي ٖلى ألاوكُت طاث الضزل اإلاىسٌٟ لخس٠ُٟ الٗبء والخ٣ُٗض ٖلى هظه الٟئت مً  .78 جُب٤ُ جسٌُٟ يٍغ

 صاٞعي الًغاثب؛

خباع ٧ل مً الًغاثب والغؾىم الاظخماُٖت و ج٣ىحن ما ًترجب ٖلُه مً خُض وي٘ هٓام مخ٩امل ًإزظ ب .79 ٗحن الٖا

 بٖاصة الخىػَ٘ والخًامً؛

بلؼامُت جدضًض قغوٍ ٖلى الٟالخحن ال٨باع الظًً ٌؿخُٟضون مً الضٖم الٗمىمي في بَاع : الٟالخت الهىاُٖت  .80

٘ بغهامج اإلاٛغب ألازًغ بةوكاء وخضاث نىاُٖت وجدىٍلت لخشمحن مىخ ىظاتها ومىخىظاث الٟالخحن الهٛاع للٞغ
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في اإلائت مً الىاجج الضازلي  15في اإلائت بلى  08مً ال٣ُمت اإلاًاٞت لها بُٛذ اإلاؿاهمت في الاهخ٣ا٫ مً مٗض٫ 

 مىهب قٛل مباقغة  وزل٤ صًىامُت ا٢خهاصًت في اإلاجا٫ ال٣غوي. 450000الدام. مما ؾُم٨ً مً زل٤ 

 

ا لهظه الٛاًت ، ًيبغي
ً
بي اإلايكىص بةنالح هٓام الخماًت الاظخماُٖت الٛغى مىه   جد٣ُ٣ -ؤن ٣ًترن ؤلانالح الًٍغ

ل يمان حُُٛت اظخماُٖت ظُضة لجمُ٘ اإلاىاَىحن وطل٪ َىا٫ خُاتهم ، بٌٛ الىٓغ ًٖ  -ٖلى اإلاضي الٍُى

جٓل مغجبُت ٣ِٞ  الخُُٛت لً ههاجخُاتهم ال٣ىاهحن ، ومؿاعاث خُاتهم اإلاهىُت واإلاىا٠٢ اإلاهىُت. و بالخالي ٞان 

ل للخُُٛت الاظخماُٖت  باإلياٞت الى مهاصع ؤزغي. و في هظا  باال٢خُإ مً الغاجب ، الظي ؾ٨ُمً مهضع جمٍى

بت ٖلى  الهضص، ؤوصخى اإلاجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي و البُئي باالخخٟاّ بى٣ُخحن بلى ؤعب٘ ه٣اٍ مً الًٍغ

، والظي ؾِخم اؾخسضامه بك٩ل زام للمؿاٖضة في  ال٣ُمت اإلاًاٞت لضٞٗها لهىضو١ الخًامً الاظخماعي

ل حُُٛت الًمان الاظخماعي واإلاؿاٖضة الاظخماُٖت.   جمٍى

 

ؼ ال٣ىة الكغاثُت للُب٣ت الىؾُى مً زال٫ ٞغى يغاثب ؤ٦ثر مالءمت لىيُٗت ألاؾغ، م٘ مغاٖاة ٢اثمت  .81 حٍٗؼ

ُا م٘ الىا٢٘ الاظخماعي والا٢خهاصي ؤو ٖضص ألاشدام اإلاٗالحن باإلياٞت الى زل٤ بٖاهاث ٖاثلُت ؤ٦ثر جماق

ٟا٫. ل صعاؾت و حٗلُم ألَا  لهخه ألاؾغ ، بما في طل٪ جل٪ اإلاغجبُت بخمٍى

لها  .82 بُت وجدٍى جُٟٗل بٌٗ الىهىم ال٣اهىهُت وظٗلها ا٦ثر نغامت م٘ اإلاتهغبحن مً اصاء اإلاؿخد٣اث الًٍغ

٘ الاظخماُٖت.   للمكاَع

٘ التي ٌؿخُٟض  .83 ىُاء و٦ظل٪ الخ٣لُو مً الٟىاع١ بحن الغواجب يغوعة ال٣ُ٘ م٘ ؾُاؾت الَغ منها ألٚا

ت للمىْٟحن الهٛاع وال٨باع.  الكهٍغ

جىػَ٘ الثرواث بك٩ل ٖاص٫ بحن الجهاث وزهىنا اإلاهمكت منها واؾخٟاصة الٟئاث ألا٦ثر هكاقت مً هاصه  .84

 الثرواث.

 

ت و لخمً و  د٤ُ٣ ب٢إل نىاعي و ج٨ىىلىجي ؤظل ؤن ج٨ىن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت صولت عاثضة في بىاء مجخم٘ اإلاٗٞغ

اه الاظخماعي ال بض مً اهسغاٍ ٞٗلي في عئٍت مخ٩املت و اؾتراجُجُت  للىنى٫ بلى مؿخىي ٖا٫ مً الاػصهاع و الٞغ

 مبخ٨غة و مؿخضامت ؤؾاؾها ؤلاوؿان.

ما٫ و ٧ل اإلااؾؿاث اإلاى  ت و هىا ًغظ٘ الضوع ألاؾاؽ  للضولت و ظمُ٘ قغاثذ اإلاجخم٘ اإلاضوي و عظا٫ ألٖا اٍػ

٠ و ه٩ُلت الٗال٢ت التي ججمٗهم.  غ وؾاثل و ؤؾالُب الخٗاون بُنهم و بٖاصة حٍٗغ  بال٣ُإ  لخٍُى

ت ؤن اإلاٛغب ال بض مً ؤن ًمغ مً زالر مغاخل ؤؾاؾُت و هي  و لخد٤ُ٣ هظا ؤلا٢إل هغي بد٨ىمت الكباب اإلاىاٍػ

 . بالغ٦ب و مً زم مغخلت الهضاعة الالخدا١زم مغخلت  الاؾخٗضاصمغخلت 

 

 :الاؾخٗضاص الهىاعيمغخلت 

اث و ؾُاؾاث اؾتراجُجُت اظخماُٖت، م٘ بعاصة ؾُاؾُت خ٣ُ٣ُت و بٖضاص الكغوٍ؛ .85  جدضًض ؤولٍى
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اإلاؿب٣ت لئل٢إل الهىاعي و حك٨ُل مىار اؾدشماع مالثم و حصجُ٘ الابخ٩اع والازترإ م٘ بوكاء اؾتراجُجُت  .86

غ ل مغا٦ؼ البدض و الخٍُى  جمٍى

 لت و ؤصواعها الاؾتراجُجُت في مكغوٕ ؤلا٢إل الهىاعي؛جدضًض الجهاث الٟاٖ .87

 بوكاء الهُا٧ل و اإلااؾؿاث و الخىُٓماث؛ .88

 بوكاء مىار الاؾدشماع الجُض م٘ وي٘ اؾتراجُجُت ظضًضة لدصجُ٘ الاؾدشماع؛ .89

 ب٢امت قغا٧اث اؾتراجُجُت ج٨ىىلىظُت م٘ صو٫ ؤزغي؛ .90

غ ٞ .91 ت للمٛغب ؤمام الٗالم وجٍُى ٤ و الخٍٗغ٠؛ججضًض الٗالمت الخجاٍع  ٗالُاث الدؿٍى

 مغا٢بت ٖملُت جىُٟظ ؤلاؾتراجُجُت و ٢ُاؽ ؤصائها. .92

 

٘ وؿبت  ت لخدٟحز الابخ٩اع و البدض الٗلمي في البِئت الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و ٞع في هظه اإلاغخلت ًجب بُٖاء ألاولٍى

ت  مً الىاجج الىَجي الدام و ج٨ىًٍ مىْٟحن ماهلحن% 1,5البدض الٗلمي بلى ؤ٦ثر مً  في البدض الٗلمي مً ؤولٍى

 الؿُاؾاث. 

 

 مغخلت الالخدا١ بالغ٦ب الا٢خهاصي:

غ مىخجاث ظضًضة طاث ٢ُمت  .93 ج٣ُُم اإلااهالث اإلادلُت و اإلاىاعص الُبُُٗت خؿب ه٩ُلت اإلاغخلت ألاولى م٘ جٍُى

 مًاٞت ٖالُت؛

 الهىاُٖت؛  حٗم٤ُ مجاالث الاؾدشماع ٖلى اإلاجاالث الهىاُٖت اإلاغ٦ؼ ٖليها مً َٝغ الخ٨خالث .94

غ ج٨ىىلىظُاث و ج٣ىُاث بُئُت  .95 ض مً الابخ٩اع بؿُاؾاث ٞاٖلت و مىظهت بلى الخ٨خالث الهىاُٖت وجٍُى ؼ اإلاٍؼ حٍٗؼ

 لىمى و جهيُ٘ مؿخضام؛

ت؛ .96  الخدى٫ بلى مغ٦ؼ إلهخاط و جهضًغ اإلاىخجاث الهىاُٖت الٟالخُت والٟالخت الًٍٗى

ا الًٟاء م٘ جُىٍغ ج٨ىىلىظُا اإلااصة و البروػ في بهخاط زل٤ ٢ٟؼة هىُٖت في الهىاٖت الضٞاُٖت و ج٨ىىلىظُ .97

 مىاص ظضًضة؛

 التر٦حز ٖلى اإلاىخجاث التي حٗؼػ الصخت و ظىصة الخُاة؛ .98

 بوكاء قب٨ت لىظؿدُت ٞٗالت في مجا٫ الى٣ل؛  .99

 يمان ألامً الُاقي؛ .100

 الخٟاّ ٖلى صخت الا٢خهاص و صًىامُخه بؿُاؾاث مخ٩املت للكغ٧اث الهٛغي و اإلاخىؾُت؛ .101

 لخٟاّ ٖلى الؿُاؾاث التي حٗمل باؾخمغاع ٖلى جدؿحن ٦ٟاءة الا٢خهاص و ؤلاهخاظُت و الابخ٩اع؛ا .102
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٘ وؿبت  ت لخدٟحز ؤلابخ٩اع و البدض الٗلمي في البِئت الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و ٞع في هظه اإلاغخلت ًجب بُٖاء ألاولٍى

ت  مً الىاجج الىَجي الدام و ج٨ىًٍ% 2,5البدض الٗلمي بلى ؤ٦ثر مً  مىْٟحن ماهلحن في البدض الٗلمي مً ؤولٍى

 الؿُاؾاث. 

 

 مغخلت الهضاعة الا٢خهاصًت:

اصة  .103 بلى ظاهب اإلاخٛحراث اإلاا٦غو ا٢خهاصًت و الخطدم و الدكُٛل و الاؾخ٣غاع زم الخىمُت اإلاؿخضامت ؾدخٛحر الٍغ

 .الٗاإلاُت في مجاالث مُٗىت خؿب الخٟاٖل و الخٗاون الضولي للٟاٖلحن الا٢خهاصًحن

ُت اإلاٗخمضة مً َٝغ الضو٫  .104 ٟٞي اؾتراجُجُت الهضاعة للمٛغب، ؾِخم الاه٨باب ٖلى ال٣ُاٖاث اإلاٗٞغ

اإلاخ٣ضمت في الخىاٞؿُت الٗاإلاُت. و ٖلى ؤؾاؽ مؿخىي ألاصاء الظي ؾُٓهغه اإلاٛغب في اإلاغخلت ألاولى و الشاهُت 

لغثِؿُت. ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث، الخ٨ىىلىظُا ؾُإزظ بؼمام اإلاباصعة بترب٘ اإلاغاجب ألاولى ٖاإلاُا في اإلاجاالث ا

الصخُت، مىخجاث الهىاٖت الضٞاُٖت، الخ٨ىىلىظُاث البِئت و ج٣ىُاث الُا٢ت اإلاخجضصة،  ج٨ىىلىظُا الىاهى، 

ت اإلاهىٗت،  ت مغجٟٗت ال٣ُمت، اإلاىخجاث الٟالخُت الًٍٗى مىخجاث الىاهى مً اليؿُج طاث الٗالمت الخجاٍع

٣ٞا للىخاثج و الدبراث الخٗلُمُت اإلادهل ٖليها في ٧ل ٞترة ؾِخم ججضًض الثدت اإلاجاالث ج٨ىىلىظُا البظوع. و و 

 بك٩ل مغن.

 

ت و جد٤ُ٣ الخ٩امل ال٣ُاعي  ٘ و حٗم٤ُ ال٣ُاٖاث ال٣اثمت ٖلى اإلاٗٞغ ٘ ٖملُت جىَى في هظه اإلاغخلت ال بض مً حؿَغ

اصة في ؤلابخ٩اع و  ٘ وؿبت البدض الٗلمي بلى و الخ٩امل ألا٣ٞي و الٗمىصي للىنى٫ بلى الٍغ ٘ ٞع ؤلازترإ. و طل٪ بٞغ

جي الدام% 3,5ؤ٦ثر مً   .مً الىاجج الَى

 

 

 الخ٩امت:

ت واإلااؾؿاث الٗمىمُت مؿلؿال م٘ بخيؿ٤ُ  2013ؾىت  الخ٨ىمتؤَل٣ذ ؾب٤ وؤن  مسخل٠ ال٣ُاٖاث الىػاٍع

ىاْغة الىَىُت خى٫ الخ٣اثُت خى٫ مىيٕى الخ٣اثُت ومالءمت الؿُاؾاث الٗمىمُت، اؾتهل بدىُٓم اإلا حكاوعٍا

وعقت ٖمل مىيىٖاجُت، م٨ىذ مً صعاؾت وجدلُل  30الاؾتراجُجُاث والبرامج ال٣ُاُٖت، جالها جىُٓم خىالي 

مسخل٠ الاؾتراجُجُاث والبرامج ال٣ُاُٖت ٢ُض الخىُٟظ، وجدضًض والا٦غاهاث والهٗىباث التي حٗى١ ؤو جدض مً 

 الخ٣اثُتها وج٩املها.

ىُت للخ٩امت جىظذ اإلاكاوعاث ببلىعة عئٍت اؾتراجُجُت مخىا٤ٞ بكإنها جغوم جدؿحن اوسجام والخ٣اثُت  الَى

٘ مً ٞٗالُتها وو٢ٗها ٖلى اإلاىاَىحن. وحُٗي هظه الغئٍت الخىظهاث الاؾتراجُجُت  الؿُاؾاث الٗمىمُت وطل٪ للٞغ

حن مخ٩املحن للخضزل: إلاالثمت الؿُاؾاث الٗمىمُت وبغهامج ٖمل لخُٟٗلها. وجخمدىع هظه الخىظهاث خى٫   مؿخٍى
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مؿخىي ٖام، ًخٗل٤ بىي٘ ؤؾـ ومخُلباث الخ٩امت الجُضة للؿُاؾاث الٗمىمُت ٦ةعؾاء آلالُاث وألاظهؼة  

ضاص بلى مغخلت الخ٣ُُم؛ ت واإلاىاؾبت لخيؿ٤ُ ومالثمت الؿُاؾاث الٗمىمُت مً مغخلت ؤلٖا  الًغوٍع

٘ مً مؿخىي الخ٩امل مؿخىي طو بٗض مىيىٖاحي، ًدىاو٫ ؤلاظغاءاث والخضابح  ر الدانت التي مً قإنها الٞغ

ت طاث َاب٘ ؤ٣ٞي جخُلب جًاٞغ ظهىص ٖضة ٢ُاٖاث وظهاث، ٧الخماًت الاظخماُٖت  والالخ٣اثُت في مجاالث خٍُى

حرها. ً والدكُٛل والخهضًغ ٚو  والخ٨ٍى

 ؾُاؾت اإلاىاٞؿت

٘ ال٣اهىوي الغثِسخي في مجا٫ اإلاىاٞؿت في اإلاٛغب هى ال٣اه ت ألاؾٗاع  104.12ع٢م  ىن بن الدكَغ اإلاخٗل٤ بدٍغ

 اإلاخٗل٤ بمجلـ اإلاىاٞؿت.20.13ع٢م  واإلاىاٞؿت وال٣اهىن 

ت ألاؾٗاع وبلى جىُٓم اإلاىاٞؿت الخغة. وجدضص ُٞه ٢ىاٖض  يهضٝ هظا ال٣اهىن بلى جدضًض ألاخ٩ام اإلاُب٣ت ٖلى خٍغ

اهُت اإلاؿتهل٨حن، ويهضٝ ٦ظل٪ بلى يمان  خماًت اإلاىاٞؿت ٢هض جيكُِ الٟاٖلُت الا٢خهاصًت وجدؿحن ٞع

ت.الكٟاُٞت والجزاهت في الٗال٢ا  ث الخجاٍع

بًٟل اإلاىاٞؿت، جسً٘ اإلا٣اوالث باؾخمغاع الى يٛىَاث مً ؤظل ج٣ضًم ؤًٞل الدك٨ُالث اإلام٨ىت مً اإلاىاص 

وبإًٞل ألاؾٗاع بلى اإلاؿتهل٨حن خُض ًجب، في بَاع الؿى١ الخغة ؤن حٗخمض اإلاٗامالث ٖلى الخىاٞؿُت اججاه 

 ٗامالث.اإلاؿتهل٨حن باٖخباعهم اإلاؿخُٟضًً الغثِؿحن مً هظه اإلا

 بال ؤهه مً اإلام٨ً ؤن حؿعى بٌٗ اإلا٣اوالث ؤو الهُئاث ألازغي بلى اجساط بٌٗ الخضابحر بهضٝ ج٣لُو اإلاىاٞؿت.

لى هظا الاؾاؽ ًم٨ً لبٌٗ الكغ٧اث ؤن جبرم، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، اجٟا٢اث لخ٣لُو اإلاىاٞؿت ٧الخ٨خالث ؤو  ٖو

بًٗها البٌٗ وجدضًض ٢ىاٖضها الدانت للٗبت وجمت  اجٟا٢اث ٚحر مكغوٖت مً زال٫ الاجٟا١ ٖلى ؤال جىاٞـ

بم٩اهُت ؤزغي جخمشل في ؤهه بةم٩ان ؤي ٞاٖل ؤؾاسخي في الؿى١ ؤن ًخسظ بظغاءاث إل٢هاء اإلاىاٞؿحن الخالُحن ؤو 

 اإلاؿخ٣بلُحن في الؿى١.

الالجىاٞؿُت وبالخالي، ًخٗحن ٖلى ؾلُاث اإلاىاٞؿت بُٛت خماًت ؤؾىا١ اإلاىخىظاث الىاجخت، صعاؾت الؿلى٦ُاث 

ومىٗها ؤو مخابٗتها ٢ًاثُا. ٞؿُاؾت اإلاىاٞؿت جخمشل في جُب٤ُ ال٣ىاٖض مً ؤظل يمان جُٟٗل اإلاىاٞؿت بحن 

 ٘ اإلا٣اوالث لبُ٘ مىخىظاتها وزضماتها، وؤلابضإ وج٣ضًم اخؿً ألاؾٗاع. هظه الٗملُت حصج٘ الىجاٖت وجٞغ

غة.  الدُاعاث اإلاخٞى

٘ خههها في الؿى١ الدانت بمىخىط مٗحن ؤو وفي نهاًت اإلاُاٝ، ٞةن اإلاىاٞؿت ٖ ملُت جم٨ً اإلا٣اوالث مً ٞع

 زضمت مُٗىت وطل٪ مً زال٫ ج٣ضًم ٖغوى بلى اإلاؿتهل٨حن ؤًٞل مً جل٪ التي ج٣ضمها اإلا٣اوالث ألازغي.

 

http://www.mag.gov.ma/index.php/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82/category/3-test.html?download=69:%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-104-12-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9
http://www.mag.gov.ma/index.php/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82/category/3-test.html?download=66:%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-13-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9
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م٨ً جلدُو ٞىاثض ؾُاؾت اإلاىاٞؿت ٖلى الك٩ل الخالي:  ٍو

 ؤؾٗاع مىسًٟت 

 ظىصة ٖالُت 

 ٕؤلابضا 

 ؼ الجى الخىا  ٞسخيحٍٗؼ

 

 :الخالُت الخىظهاث الاؾتراجُجُتومً ؤظل طل٪ ه٣ترح 

 وي٘ ؤصواث لغنض ومغا٢بت ٞٗالُت الؿُاؾاث الٗامت، .105

 ا٢تراح مكغوٕ ٢اهىن بكإن قٟاُٞت مىٓىمت ألاؾٗاع وآلالُاث الخىاٞؿُت، .106

 وي٘ م٣ترخاث للىمىطط الا٢خهاصي الجضًض مً زال٫ ههج مخٗضص الجىاهب، .107

 ؛، ُٞما ًخٗل٤ بمكغوٕ السجل الاظخماعينُاٚت عؤي، في ق٩ل اؾدكاعة .108

 (govindex.maبوكاء مىهت مٗلىماجُت خضًشت لغنض الؿُاؾاث الٗامت مخاخت لجمُ٘ اإلاٛاعبت )مكغوٕ  .109

 وي٘ جهىع إلنالح مىٓىمت الاؾٗاع، بما في طل٪ اؾٗاع اإلادغو٢اث .110

٘ والا ه اإلاسخلٟتمٓاهغ الٟؿاص وؤق٩ال ظمُ٘ال٣ًاء ٖلى  .111  حر اإلاكغوٕ؛ ٚ زغاءوالغقىة والَغ

 ومغاظٗت مجمىٖت مً ال٣ىاهحن.  بنالح ال٣ًاءالٗمل ٖلى جُٟٗل م٣ًُاث  .112

ت والجهاث في بَاع جُٟٗل مسغظاث بحن  جغجِب نالخُاث الخضبحر الاصاعي بٖاصة الىٓغ في  .113 اإلاهالج اإلاغ٦ٍؼ

ت    ؛جىنُاث اإلاىاْغة الىَىُت ألاولى للجهٍى

٘ الٗمل ب .114 ب الال٨تروهُت وع٢مىت ظ اإلصاعةحؿَغ ت، لدؿهُل ٖملُت الىلىط الاصاعي وج٣ٍغ مُ٘ اإلاهالح الاصاٍع

 ؛E-Administrationؤلاصاعة بلى اإلاىاًَ ٖبر بىاباث ع٢مُت 

ىُتواإلاغا٢بت والًبِ،   ماؾؿاث الخ٩امت بٖاصة الىٓغ في ٖمل .115   ؛وبٖضاص مضوهت الخ٩امت الَى
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غ الدضماث الاظخماُٖت .4  مدىع جٍُى
 

 

 ةيصحالخدمات التنمية 

 

م اإلاجهىصاث اإلابظولت مىظ ؾىىاث، بط لم حٗثر الخ٨ىماث اإلاخٗا٢بت ٖلى  جخٗثر بغامج الخىمُت الصخُت باإلاٛغب، ٚع

الدُِ الىاْم بحن جىمُت مؿخضامت وجىػَ٘ ٖاص٫ للمىاعص الاظخماُٖت، وبحن ولىط مىه٠ وصًم٣غاَي للدضماث 

البي الٗالط ٦غامتهم.الصخُت ٌؿخدًغ بٗضي اإلاىاَىت واإلاؿاواة بحن اإلاىا٤َ والجه دٟٔ للمغضخى َو  اث، ٍو

ا و٦الما بوكاثُا، بل ؤيخى مىٓىمت مخ٩املت وميسجمت مً 2011ٞلم ٌٗض الخ٤ في الصخت، مىظ صؾخىع  ، جٞغ

ت اإلاؿخضامت، جخُلب ؤن جخدمل اإلااؾؿاث  الجماٖاث و الٗمىمُت الخ٣ى١ اإلاغجبُت اعجباَا وز٣ُا بالخىمُت البكٍغ

 مً اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى واإلاىاَىحن اإلاىاَىاث اؾخٟاصة ؤؾباب لخِؿغ ظمُ٘ الىؾاثل حٗبئت يف الترابُت مؿاولُتها

 مً اإلاىٓم الخٗايضي،ؤو الخًامً و الصخُت الخُُٛت و الاظخماُٖت والخماًت الصخُت الٗىاًت و الٗالط في الخ٤

 َٝغ الضولت.

ت ؤن ما ؤهجؼ بلى خض آلان في ال٣ُإ الهخي الٗمىمي والدام  لظل٪، وٗخبر وػاعة الصخت بد٨ىمت الكباب اإلاىاٍػ

ض وا٢تراح ؤ٩ٞاع ظضًضة ٢ابلت للخُب٤ُ مً ٢بُل:  ًدخاط بلى ج٣ُُم مىيىعي وججٍى

 

لى  .116 ا ٖو ت ٦ُاهاث مؿخ٣لت مالُا وبصاٍع اث الجهٍى ت اإلاىؾٗت، ٖبر مىذ اإلاضًٍغ بُٖاء بٗض ٖملي للجهٍى

ت )ٖلى قا٧ل ت ًٖ ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ ً التي حٗخبر همىطظا آلان في مؿخىي اإلاىاعص البكٍغ ت ؤ٧اصًمُاث التربُت والخ٨ٍى

ا(  ؛جضبحر ٢ُإ الخٗلُم ظهٍى

ت ومغاظٗت اإلاؿاَغ واإلاغاؾُم التي جدض مً  .117 اث الجهٍى جُا، بلى اإلاضًٍغ ه٣ل ازخهاناث اإلاغ٦ؼ، جضٍع

حن وج٨بل عوح اإلاباصعة وببضإ بغامج صخُت جيسجم م٘ زهىنُاث الجه اث جدغ٧اث اإلاؿاولحن الجهٍى

 ؛واإلاىا٤َ

ت الكغا٧اث  .118 ت التي حٗاوي منها اإلاىٓىمت الصخُت في بَاع بٗض ظهىي، ٖبر ج٣ٍى خل مًٗلت اإلاىاعص البكٍغ

م٘ الجمُٗاث والجماٖاث الترابُت )الجهاث، الٗامالث والجماٖاث اإلادلُت(، والبدض ًٖ نُٜ مشلى 

 ؛للخى٠ُْ وهٓام الخٗا٢ض اإلاىخج

ل الص .119 الث م٘ وي٘ هٓام ٢اع ومؿخضام لخمٍى خت، ج٨ىن اإلاحزاهُت اإلاسههت لل٣ُإ ظؼء مىه )جمٍى

٤ عئٍت ميسجمت(  ؛الضازل والداعط ٞو

اء الخُُٛت الصخُت )٦ما و٦ُٟا( لِكمل ظمُ٘ اإلاىاَىحن بجمُ٘ ٞئاتهم، ججؿُضا بمبضؤي  .120 جىؾُ٘ ٖو

 ؛ؤلاههاٝ واإلاؿاواة

ت، للصخت ٢ابلت  اؾخٛال٫ الُٟغة الخ٨ىىلىظُت في ببضإ خلى٫ وجُب٣ُاث وزغاثِ ع٢مُت، .121 ىُت وظهٍى َو

ت الازخالالث لخٓت و٢ىٖها  ؛للخدُحن بك٩ل صوعي وجدُذ ام٩اهُاث الخ٣ُُم ومٗٞغ
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بُٖاء الكغا٦ت الٗام/الدام عوخا ظضًضة، جى٣ل اإلاصخاث الدانت مً م٣اوالث جبدض ًٖ الغبذ  .122

 ؛الخجاعي، بلى ماؾؿاث مىاَىت حؿدشمغ في الخىمُت اإلاؿخضامت

٤ اإلاحزاهُاث اإلاغنىصة وي٘ اإلاسُِ اإلاضًغي  .123  ؛للخجهحزاث واإلاٗضاث لخدضًض الدهام والخد٨م ُٞه ٞو

 والخٛحراث اإلاٛغبي اإلاجخم٘ في الِٗل همِ حٛحر هدُجت ْهغث التي الصخُت للمكا٧ل زُاَت للخهضي وي٘ .124

 بلضان زانت الٗالم صو٫  ٖلى اإلاٛغب اهٟخاح هدُجت والبًاج٘ ألاشدام خغ٦ُت وجؼاًض والبُئُت اإلاىازُت

 ؛ؤزغي  ظهت مً واللجىء للهجغة الىَىُت لالؾتراجُجُت اإلاٛغب واٖخماص الجىىب

مغاظٗت الىٓام اإلاٗمى٫ به اله٣ٟاث الٗمىمُت بالىػاعة، وبٖاصة الىٓغ في الؿُاؾت لضواثُت بجمُ٘  .125

 ؛ٞغوٖها

جي خى٫ الصخت )ٖلى قا٧لت الخىاع الىَجي خى٫ التراب الىَجي( ًٟضخي بلى الخىا٤ٞ خ .126 ى٫ ٞخذ ظىاع َو

جي للصخت ٢ابل للخُب٤ُ  ؛مُشا١ َو

ىُت خى٫ َب الُىاعت واإلاؿخعجالث وال٨ىاعر جدىهي بىي٘ جهىع ٖام لهظا ال٣ُإ .127  ؛جىُٓم مىاْغة َو

ىُت بحن الجهاث خى٫ ؤًٞل الخجاعب اإلاشلى في اإلاجا٫ الهخي. .128  جىُٓم ظاثؼة َو

 اإلاغا٤ٞ مً ٧اُٞت ؤٖضاص حرً زال٫ جىٞظُضة م خ٣ُت ٧ل اٞغاص اإلاجخم٘ في الخهى٫ ٖلي زضماث صخُتؤ .129

  الصخُت
ً
اصال.  الٗامت واإلاىػٖت جىػَٗا ظٛغاُٞا مىاؾبا  ٖو

 
 

 والتشغيل.. نداء من أجل الكرامة االدماج المهني

 

حٗٝغ بالصها همىا صًمىٚغاُٞا مهما، خُض ؤنبدذ ٞئت الكباب حك٩ل ٢اٖضة الهغم الضًمىٚغافي الصخيء الظي 

سل٤ صًىامُ  ت ا٢خهاصًت ومجخمُٗت.ٌك٩ل مازغا اًجابُا ٍو

ل م٨دؿباتهم  ا٢اتهم وجدٍى جد٤ُ٣ الظاث والىجاح ال ٨ًخمل مً صون ٖمل ًشبذ مً زالله الكباب ٢ضعاتهم َو

 وجدهُلهم الٗلمي بلى ؤعى الىا٢٘.

بال ؤن اق٩الُت الدكُٛل ولؤلؾ٠ جٟغى هٟؿها ب٣ىة في نٟىٝ الكباب اإلاٛغبي خُض ؤنبدذ البُالت ٧ابىؾهم 

 (. 2019بلى خضوص ؾىت  %10خ٨ىمت )وهاظـ ٣ًل٤ ال

برػ حصدُو ويُٗت الدكُٛل ٖضصا مً الخدضًاث ٖلى مؿخىي خ٩امت ؾى١ الٗمل، تهم باألؾاؽ مدضوصًت  ٍو

ٗالُت آلُاث الخىاع الاظخماعي، وي٠ٗ حُُٛت وجيؿ٤ُ بغامج الدكُٛل، ًٞال  ال٣ىاهحن وظهاػ جٟخِل الكٛل، ٞو

ٗمىمُت، مً زال٫ الضوع ؤلاًجابي للى٧الت الىَىُت إلوٗاف الدكُٛل ًٖ يغوعة حٗمُم حُُٛت هٓام الىؾاَت ال

 .وال٨ٟاءاث

حر  بن الخدضًاث اإلاغجبُت بالخ٩امت، جُغح هٟؿها بكضة في حصدُو ويُٗت الدكُٛل، لظل٪ ٌؿخلؼم يغوعة جٞى

غ هٓام قامل للمٗلىماث والخدب٘ والخ٣ُُم، وحٗؼ  ل ٧اٝ لهىضو١ النهىى بدكُٛل الكباب، وجٍُى ٍؼ هٓام جمٍى

لى  ؼ ٞاٖلُت هُئاث الدكاوع الدانت بالدكُٛل، زانت صوع اإلاجلـ ألٖا ت الخيؿ٤ُ وحٍٗؼ الىؾاَت الدانت، وج٣ٍى

ت وؤلا٢لُمُت إلوٗاف الدكُٛل والدكاوع والكغا٦ت بحن مسخل٠ اإلاخضزلحن  .إلوٗاف الدكُٛل واإلاجالـ الجهٍى
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ب٩ل ٖؼم وبعاصة ؾُاؾُت مً َٝغ ٧ل الجهاث اإلاخضزلت لظل٪ و  مً اظل بًجاص خلى٫ إلاًٗلت الدكُٛل في بالصها 

ً وبخضار مؿال٪ ظضًضة جخالءم ومخُلباث ؾى١ الكٛل.  في هظا اإلاجا٫، ًجب بٖاصة الىٓغ ب٩ل ظضًت في الخ٨ٍى

ً والكٛل م٘ الٗمل ؤنها مؿاولُت ج٣٘  ٦ما ًجب حصجُ٘ البدض الٗلمي والابخ٩اع وجىز٤ُ الغوابِ بحن ٖلم الخ٨ٍى

 لجمُ٘ اهُال٢ا مً الٟاٖلحن الؿُاؾُحن والٗمىمُحن والدىام وؤًًا الٟاٖلحن اإلاضهُحن.ٖلى ٖاج٤ ا

ٞبامخال٦ىا لكباب وإ ومؿاو٫ ماهل وم٨ىن واز٤ في ٢ضعاجه وماهلخه وجىمُت ز٣خه في اإلااؾؿاث ؾى٨ىن بظل٪ 

الضو٫ اإلاخُىعة والتي  ٢ُٗىا ؤقىاَا هدى الخىمُت بمٟهىمها الخ٤ والضٞ٘ بعجلت الىمى ببالصها لخهل الى مهاٝ

ت. ت ٦ثروة مدىع الٗملُت الخىمٍى  ججٗل مً مىاعصها البكٍغ

 :1اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

 ؛ اإلاٛغب في الٗمل ؾى١  م٘ والخ٨ىًٍ الخٗلُم هٓام مالثمت .130

  

 :2اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

غوٝ مىاؾب اظخماعي مىار تهُئت .131  ٖاصلت؛ ٖمل ْو

 

 :3اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

اصة بحن اواةاإلاؿ .132 ٤ ًٖ الظاحي والاؾخ٣ال٫ للمغؤة الا٢خهاصًت اإلاكاع٦ت الجيؿحن)ٍػ  ؤمام الٗىاث٤ بػالت ٍَغ

 الٗمل(؛ ؾى١  في مكاع٦تها

 

 :4اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

 بالداعط ال٣اَىحن اإلاٛاعبت مً ال٨ٟاءاث و الكباب ٖىصة لهالح ؾُاؾت لخىُٟظ اؾتراجُجُت عئٍت جدضًض .133

 مؿتهضٞت؛ ٖىصة ؤظل مً ؤًٞل بم٩اهُاث لهم الخىٞحر ًجب خُض اإلاٛغب في لالٗم في والغاٚبحن

 

 :5اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

 جدهُل ٞغنت و اإلاالُت لالؾخ٣اللُت مهضع مىدهم ٢هض بٖا٢ت طوي  ألاشدام صمج لدؿهُل بغهامج جىُٟظ .134

 الاظخماعي. الًمان

 

 :6اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

ت بضًلت آلُاث ا٢تراح .135 ت ال /ؤوو مغ٦ٍؼ  مً اإلاؿدبٗضًً الٗما٫ ٞئاث إلاسخل٠ الاظخماُٖت للخُُٛت ؤزغي  مغ٦ٍؼ

 ؛ اإلاٛغب في الؿاعي  الاظخماُٖت الخماًت هٓام
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 :7اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

 ب٩ل اصاعتها ؤظل مً بها اإلاٗمى٫  البرامج ومغاظٗت لخ٣ُُم مدضصة ٢ُاؽ وماقغاث ٞٗا٫ بخهاجي هٓام بوكاء .136

ت طاث الاخخُاظاث م٘ صاثم بك٩ل جخالءم ل٩ي و ٞٗالُت  للمىاَىحن؛ ألاولٍى

 

 :8اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

غ، ج٨ىًٍ و الٗلمي البدض و الٗالي الخٗلُم )وػاعة « STAKEHOLDERS » اإلاهلخت ؤصخاب ظمُ٘ يم .137  وػاعة ألَا

ت تراجُجُتاؾ لخهمُم ؤلا٢لُمي( الا٢خهاصي لليؿُج اإلا٨ىهت الكغ٧اث الجهت، اإلانهي، الاصماط و الكٛل  ظهٍى

ت عوح م٘ جام اوسجام في - للخى٠ُْ  الجزوح م٩اٞدت ؤظل مً طل٪ و – اإلامل٨ت جبىتها اإلاخ٣ضمتالتي الجهٍى

 ؛ اإلاى٣ُت ومىاعص اخخُاظاث م٘ والخماشخي الا٢خهاصًت والهجغة

 

 :9اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

ىاث يمً اإلاؿخضامت الخىمُت اصعاط الًغوعي  مً .138 ً ماؾؿاث م٘ بالخٗاون  طل٪و  اإلا٣غعاث و الخ٨ٍى  الخ٨ٍى

 الٗلمي؛ البدض و الٗالي الخٗلُم ووػاعة اإلانهي

 

 :10اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

ا حكمل ل٩ي مٟدكُتالٗمل حٗمُم بلى باإلياٞت الغؾمي ٚحر الا٢خهاص ؤو الؿغي  الا٢خهاص مداعبت .139 ًً  هظه ؤً

ىُتالا  في قهاصاث ٖلى الخانلحن الٛحر الكباب بصعاط ٦ظا و الٟئت ٠ُ ؾتراجُجُتالَى  ؛ للخْى

 

 :11اإلادىع الاؾتراجُجي ع٢م 

لت ٢هحرة ؤهضاٝ له جىُٓمي بَاع وي٘ .140 ٍى ؼ ٢هض اإلاضي َو  ٖلى البىى٥ م٘ والخٟاوى الظاحي الدكُٛل حٍٗؼ

ل الُاث  جدؿحن ٦ظا و لهم، جًُٟلي ٞاثضة ؾٗغ جدضًض بلى باإلياٞت الٟئت هخه مخُلباث م٘ جدىاؾب جمٍى

 الظاجُت. اإلا٣اوالث ألصخاب ُتالاظخماٖ الخُُٛت

 العوامل الاكتصاديت العوامل الاجتماعيت

تهيئت مناخ اجتماعي مناسب وظروف عمل عادلت -1  

 

مداعبت الا٢خهاص الؿغي ؤو  -1

 الا٢خهاص ٚحر الغؾمي

مالئمت نظام التعليم والتكوين مع سوق الشغل -2 ؼ الدكُٛل الظاحي -2  حٍٗؼ  

اركت املرأة و  ذوي الاحتياجاث الخاصت في سوق العملإزالت العوائم أمام مش -3   
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 التعدد الثقافي والمواطنة المشتركة 

 

ت ؤهمُت الش٣اُٞت اإلاؿإلت بًالء .141 ت الش٣اُٞت بالجىاهب النهىى ؤظل مً الٗمىمُت الؿُاؾاث في ظىهٍغ  للهٍى

ىُت  لبالصها؛ تواللٍٛى الش٣اُٞت بال٣ًاًا والاهخمام الغواٞض، مخٗضصة الَى

م .142 ُٛت اللٛت جل٣حن يغوعة بة٢غاع الهامت اإلاٛغب زُىة ٞٚغ  ؤن ًجب اإلاباصعة هظه ٞةن واإلاٗاهض، باإلاضاعؽ ألاماَػ

٤ ملمىؾت ٞٗلُت بسُىاث حٗؼػ   اؾخجابت الخُت، الٟٗالُاث ٧ل بهجاػه في حؿاهم ووا٢عي قمىلي بغهامج ٞو

 الٛىُت الش٣اُٞت وخضجىا يمً بها الالث٣ت اإلا٩اهت الش٣اٞت هظه جدبىؤ ختى قٗبىا مً واؾٗت قغاثذ إلاُالب

 بدىىٖها؛

دا لضي الُىم، ٌٗخبر الظي ال٨ىهُت، الش٣اُٞت الخٗضصًت ًٖ الضٞإ مبضؤ جغؾُش .143  مُلبا اإلاجخم٘ مً ٦بحرة قٍغ

 ؤؾاؾُا؛

 ٖلى حكحر والتي الُىم، الؿاثضة الش٣اُٞت بالؿُاؾت الهلت طاث اإلاُُٗاث لدُىعة ٦بحر بك٩ل الاهدباه ًجب .144

 ألن بلُه، الخهضي ًجب ألامغ وهظا ؤخاصي. ز٣افي بىمِ اإلاجخم٘ جىمُِ اججاه في ٌؿحر صولُا اإلاٗخمض الخىظه ؤن

تها ويمان ٖليها الخٟاّ ًجب ماصًت ال بوؿاهُت زغوة هى واللٛىي  الش٣افي ؤلاعر ضم؛ اؾخمغاٍع  ٖو

145.  

 واإلاجخم٘؛ ؤلاوؿان بىاء في وؤهمُخه ش٣افيال اإلا٨ىن  ل٣ُمت إلاا الش٣اٞاث، ٖلى الاهٟخاح يغوعة ٖلى الخإ٦ُض .146

ً واإلابضٖحن اإلاش٣ٟحن صٖم في واإلاؿاهمت الىَجي الش٣افي بالٗمل النهىى .147 غ في والٟىاهحن واإلا٨ٍٟغ  وبهخاط جٍُى

ت ز٣اُٞت بغامج ٨ٍغ خباع جغص ؤن ٢اصعة ٞو  . للمجخم٘ الخضاسي ال٣ُمي للبٗض الٖا

  

ل  -3  الخٟاوى م٘ البىى٥ ٖلى جمٍى  

 جدىاؾب م٘ مخُلباث اإلا٣او٫ الهٛحر

اكتراح آلياث بديلت مركسيت و/أو ال مركسيت أخرى للتغطيت الاجتماعيت ملختلف  -4

باملغر فئاث العمال املستبعدين من نظام الحمايت الاجتماعيت الساري في    

 

خلم اليلت حوار بناء مع الفركاء خاصت منها النلاباث-5   
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 اإلاؿخضامت ت و الخىمُتالبِئمدىع  .5
 

 1ىع الاؾتراجُجي اإلاد: 

ل  .148 ًدخل اإلاٛغب م٩اهت مخٟى٢ت ٖلى الؿاخت البُئُت الضولُت بًٟل بعاصة ناخب  :الضولُت الاجٟا٢اث ججًز

الجاللت مدمض الؿاصؽ ههغه هللا و ؤًضه للٗمل مً ؤظل بِئت صخُت، وا٢خهاص صاثغي وؤزًغ، و٦ظل٪ صٖم 

ب ٦جؼء مً الشالزُت التي حٗؼػ الخىمُت مخباص٫ بحن صو٫ الكما٫ والجىىب وبحن صو٫ الجىىب والجىى 

ل هظه اإلاٗاهضاث واإلاىاز٤ُ  اإلاؿخضامت )الك٤ الا٢خهاصي و الك٤ الاظخماعي و الك٤ البُئي(. ُٞيبغي ججًز

ىُت، خُض ؤن هىا٥ بِء في الخى٤ُٞ بحن هظًً ٗاث َو ٗحن ال ؾُما   اإلاهاص١ ٖليهابلى حكَغ ً الدكَغ اٍع ؤلَا

 صاعة الىٟاًاث.ُٞما ًخٗل٤ بدماًت التربت وب

ُٗت والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بمٗاًحر الجىصة البُئُت  .149 باإلياٞت بلى طل٪، مً الًغوعي مغاظٗت الىهىم الدكَغ

(Normes de qualité environnementale, NQE اإلاٗمى٫ بها، ال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ باإلاُاه والُا٢اث )

،بصاعة الىٟاًاث وجشمُنها ،الخ٣ُُم البُئي واٖاصة  اإلاخجضصة والخىٕى البُىلىجي وم٩اٞدت الخلىر وحٛحر اإلاىار

 جإهُل البِئت.

 

ل بٌٗ ؤلاظغاءاث ألازغي وبنضاع ال٣ىاهحن مشل ال٣اهىن اإلاخٗل٤ باإلاىاعص الُا٢ُت  هىا٥ بِء ؤًًا في ججًز

 والا٢دؿام الٗاص٫ واإلاىه٠ للمىاٞ٘ الىاججت ًٖ اؾخسضامه ، والتي ًيبغي ؤن جدىاو٫ الاجٟا١ ٖلى الخىٕى

ا جي لجغص   (Protocole de Nagoya)البُىلىجي وبغوجى٦ى٫ هاٍٚى ؛ و٦ظل٪ اإلاغؾىم اإلاخٗل٤ بةوكاء هٓام َو

ت بكإن حٛحر اإلاىار. مً ظاهب ازغ ٞان الٓهحر  اٍع ما ألخ٩ام اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا الٛاػاث الضُٞئت ج٨ٍغ

ش  ٔ الٛاباث و اؾخٛاللها ٌٗىص+بلى ٖهض (اإلاخٗل٤ بد1917ٟؤ٦خىبغ  10) 1335طي الدجت  23الكٍغ٠ بخاٍع

، والخمُحز بحن "الؿ٩ان  Francالخماًت مما ًسل٤ هٕى مً ٖضم التزامً بحن بنضاع الٓهحر )الٛغاماث بالٟغه٪ 

هغها الخالي.  ألانلُحن" وألاوعوبُحن ، بلخ(ٖو

  2اإلادىع الاؾتراجُجي : 

 

 الاؾتراجُجُت الىَىُت والؿُاؾاث الٗامت. .150

ىُت للخىمُت اإلاؿخضامت ، ٞةن الاثخالٝ الخ٨ىمي ٚحر ٢اصع ٖلى جدضًض عئٍت بطا ٧ان لضي اإلا ٛغب اؾتراجُجُت َو

ىُت مً زال٫ زل٤ ؾُاؾاث ٖامت ميؿ٣ت في هظا اإلاجا٫ و اؾ٣اَها ٖلى  اؾتراجُجُت للؿُاؾت البُئُت الَى

آلُاث حٗاون ؤزغي بحن مجاالث الىػاعاث اإلاٗىُت. باالياٞت الى اللجان البرإلااهُت، ؾ٨ُىن مً الجضًغ الخ٨ٟحر في 

 لهظه الٛاًت ، مً 
ً
الٗمل طاث الهلت مً ؤظل زل٤ هٕى مً الخأػع في م٩اٞدت الخٛحراث اإلاىازُت. وجد٣ُ٣ا
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ىُت في هظا الهضص م٘ اجساط جضابحر ملمىؾت للخ٠ُ٨ والخس٠ُٟ مً الازاع الؿلبُت  الًغوعي جد٤ُ٣ زُت َو

 بحن ال٣ُاٖاث. للخٛحر اإلاىادي جخًمً اؾتراجُجُت مكتر٦ت

 

جي للبُئُت ) ٣ت واضخت Charte Nationale de l’Environnement, CNEًيبغي ؤًًا وي٘ مُشا١ َو ( بٍُغ

وقٟاٞت مً ؤظل حؿهُل خهى٫ اإلاىاَىحن و اإلاىٓماث ٖلى خض ؾىاء ٖلى ههىم ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالبُئُت و 

ٗاث البُئُت اإلاٛغ  بُت ال جؼا٫ ال حُٛي ظمُ٘ اإلاجاالث التي ًخٗحن مٗالجتها الخىمُت اإلاؿخضامت، ال ؾُما وؤن الدكَغ

)جدؿحن ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بةصاعة الٛاباث مً اظل يمان الخماًت الكاملت للمدمُاث وخ٣ى١ الؿ٩ان وؤوكُتهم 

 الؼعاُٖت؛ وال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بدىُٓم اإلادانُل التي حؿتهل٪ ٦مُاث ٦بحرة مً اإلاُاه في اإلاىا٤َ الهكت ب٨ًىلىظ
ً
ُا

اع ال٣اهىوي   في اؾخ٨ما٫ ؤلَا
ً
؛ بلخ(. مً اإلاا٦ض ؤن هظا ال٣اهىن الىَجي ؾٝى ٌصج٘ الخ٨ىمت ٖلى اإلاضخي ٢ضما

غ ؤصواث مخ٣ضمت و مخ٩املت للخ٣ُُم البُئي  لل٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، و٦ظل٪ في جٍُى

 الاؾتراجُجي.

 

م مً اهدكاع الهُ لى الٚغ ت التي تهضٝ بلى بظغاء الضعاؾاث البُئُت ، ٞةن في هظا الهضص ، ٖو ئاث وال٨ُاهاث الىػاٍع

ُت. ؾىاء ؤ٧اهذ هاججت ًٖ   : اإلاسغظاث اإلاسجلت بًُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الخى٢ٗاث مً الىاخُت ال٨مُت والىٖى

  اإلاسخبر الىَجي للبِئت Laboratoire National de l’Environnement اإلاؿاو٫ ًٖ مغا٢بت خالت البِئت(

 انت اإلااء والهىاء( ز

 ىُت إلاخابٗت و مغا٢بت ظىصة الهىاء  Comité national de suivi et de surveillance de laاللجىت الَى

qualité de l’air 

  اللجان ؤلا٢لُمُت لغنض ومغا٢بت ظىصة الهىاءComités régionaux de suivi et de surveillance de la 

qualité de l’air 

  ىُت  Comité National de Changement Climatiqueلخٛحر اإلاىار اللجىت الَى

  جي آللُت الخىمُت الىُٟٓت  Conseil National pour le Mécanisme de Développementاإلاجلـ الَى

Propre 

 ( اإلاغانض ؤلا٢لُمُت للبِئت و الخىمُت اإلاؿخضامتOREDD )Observatoires Régionaux de 

l’Environnement et du Développement Durable 

 ة حٛحر اإلاىار مغ٦ؼ ال٨ٟاءCentre de Compétences du Changement Climatique 

 ( لى للمُاه واإلاىار   CSEC)Conseil Supérieur de l’Eau et du Climatاإلاجلـ ألٖا

لت وال جغقى بلى مؿخىي الخى٢ٗاث الىَىُت إل٢امت حصدُو مىادي ٧امل، الظي ًمش ل خُض ؤن الضعاؾاث هٍؼ

 اللبىتألاؾاؽ لىي٘ اؾتراجُجُت بُئُت مخ٩املت في يىء ؤلاخهاءاث والبُاهاث التي ًخم ظمٗها.
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ؼ نالخُاث اإلاجلـ الىَجي للبِئت بمىظب اإلاغؾىم الهاصع في  م مً حٍٗؼ لى الٚغ ًىاًغ  20في هظا الهضص ، ٖو

ظضًضة جخماشخى و مباصت ال٣اهىن  ، بال ؤهه ًيبغي مغاظٗت جىُٓمه ونالخُاجه بهضٝ بصزا٫ ؤهٓمت وبظغاءاث 1995

اعالظي ٌٗمل بمشابت اإلاُشا١ الىَجي للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت.  ؤلَا

 

ت مخ٣ضمت و ٌكهض في ان الى٢ذ جدىال هدى الاؾخضامت،و  ؤزحًرا و لِـ بازغا، ًضزل اإلاٛغب الُىم في ؾُا١ ظهٍى

نها ؤنبدذ آلان بمشابت صٖم اؾتراجُجي مهم بظل٪ حٗىص مؿإلت التراب الىَجي والخ٣ؿُم الاصاعي بلى الىاظهت أل

لٟاثضة الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبُئُت بكٍغ اؾخسضامها ٖلى ؤخؿً وظه. و بظل٪ ٞان هخه الٗملُت 

ؤ٦ثر ح٣ًُٗضا مما ًم٨ً ؤن جىحي الُه بدُض ؤن بٖاصة ه٩ُلت التراب حٗلً ًٖ هظا الاه٣ُإ م٘ اإلاٟهىم اإلاغ٦ؼي 

 ٗخبرالا٢لُم بمشابت مجغص مؿخىي بؿُِ مً الٗمل ؤلاصاعي، بُض ؤهه ؤنبذ آلان هىاة لها.للخضبحر الظي ٌ

 

خباع الثروة واإلاىاعص وه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ  ٘ ب٢لُمُت جإزظ بٗحن الٖا و بهظا ٞان الغهان الان ٨ًمً في بوكاء مكاَع

آلان مؿاولُت اإلاجالـ التي ؤنبدذ -وال٣ٗباث الدانت ب٩ل مى٣ُت.ٞبالخالي ًخُلب جىُٟظ زُِ ٖملها

ىُت واضخت وص٣ُ٢ت ومخىاؾ٣ت؛ باالياٞت الى ؾً ٢اهىن جىُٓمي ؤ٦ثر  -ؤلا٢لُمُت ٢ىاهحن وجىظيهاث بُئُت َو

ت اإلاخ٣ضمت.  ويىخا بلى خض ما ُٞما ًخٗل٤ بالهالخُاث و الازخهاناث يمً الجهٍى

 

  3اإلادىع الاؾتراجُجي: 

 

 اإلاٗلىمت: ُتوقٟاٞ (STAKEHOLDERS) الٟاٖلت الجهاث بصعاط  .151

ًخُلب ؾً الىهىم ال٣اهىهُت مكاع٦ت مسخل٠ الجهاث الٟاٖلت م٘ بقغا٥ جام إلاىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ؛ 

الم ٦ما جىو ٖلُه اج٣ٟاًت اعهىؽ  ت الؿُاؾُت وللمٗاعيت وللى٣اباث، و لىؾاثل ؤلٖا للماؾؿاث الاؾدكاٍع

(Convention d’Aarhus) ٦ظا الٗضالت البُئُت. التي جدض ؤًًا ٖلى الخ٤ في اإلاٗلىمت و 

 

  4اإلادىع الاؾتراجُجي: 

 اإلاالي: الضٖم  .152

خماصاث التي ٦غؾتها ٢ىاهحن اإلاالُت ألازحرة لىػاعة الُا٢ت واإلاٗاصن  ٖلى الهُٗض اإلاالي اصة في الٖا لم ج٨ً هىا٥ ٍػ

 ًٖ ملُاع صعهم لخُُٛت ج٩ال٠ُ الدكُٛل ، باإلياٞت بلى
ً
ض ٢لُال ٓهغ الخٟهُل ما ًٍؼ ملُاع صعهم  3.6 والبِئت. ٍو

ت بالىٓغ للى٣ٟاث اإلاخى٢ٗت مً خُض البدض 
ً
جي ًٖ ال٣ى٫ ؤن هخه اإلاحزاهُت جٓل يئُل مسههت لالؾدشماع. ٚو

٘ ؤلا٢لُمُت ؤو الىَىُت اإلاؼم٘ اوكاءها جىُٟظا للؿُاؾت البُئُت الىَىُت.   الٗلمي والخٗلُم واإلاكاَع

٘ مً الضٖم اإلاىظه للبرها  Programme Nationalمج الىَجي إلصاعة و جشمحن الىٟاًاثلظل٪ ٞاهه مً الًغوعي الٞغ

de Gestion et de Valorisation des Déchets و٦ظل٪ للهىضو١ الىَجي للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت Fonds 
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National pour l’Environnement et le Développement Durable  بالىٓغ بلى صوعهما الغثِسخي وخاظتهما بلى

ل.  الخمٍى

 

٘ اإلاىضعظت في وؤ بُت لضٖم اإلاكاَع ت  ٖلى ق٩ل خىاٞؼ مالُت و يٍغ ، ًيبغي جسهُو ظؼء مً اإلاحزاهُت الىػاٍع
ً
زحرا

 ٢ُإ البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت.

 

 5اإلادىع الاؾتراجُجي  : 

 البُئُت. الخ٣ى١  بعؾاء  .153

بِىت وازخُاع ومً ٚحر ؤن ٌؿمذ مً ٢اهىن الالتزاماث و ال٣ٗىص ٖلى ؤن "٧ل ٞٗل اعج٨به ؤلاوؿان ًٖ  77ج٣غ اإلااصة 

ٌ هظا الًغع، بطا جبحن ؤن طل٪ الٟٗل هى  ا للٛحر التزم مغج٨به بخٍٗى له به ال٣اهىن ٞإخضر يغعا ماصًت ؤو مٗىٍى

و٧ل قٍغ مسال٠ لظل٪ ٨ًىن ٖضًم ألازغ". بُض ؤن الامغ ًسخل٠ جماما ٖىضما  .الؿبب اإلاباقغ في خهى٫ الًغع 

و الُبُُٗت بدُض ًهبذ ظبر الًغع مً اإلاؿخدُالث. لظل٪ ٣ٞض خان الى٢ذ ٨ًىن الًغع ٢ض لخ٤ بالبِئت ؤ

٤ اجساط جضابحر عاصٖت و٢مُٗت يض هظا الىٕى مً الجغاثم ،  إللخا١ الك٤ البُئي يمً اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ٍَغ

٤ حؿهُل ولىط اإلاىاَىحن للٗضالت في خالت حٗغيهم أليغاع بُئُت.  و٦ظل٪ ًٖ ٍَغ

 

 6ي اإلادىع الاؾتراجُج: 

 الٗلمي. والبدض والخىانل الخىُٖت  .154

هىا٥ ٞغاٙ مظهل مً خُض الىعي باإلاساَغ البُئُت واإلاماعؾاث اإلاؿخضامت. في هظا الهضص، ٞةهه ٢ض ؤنبذ مً 

ت جدض ٖلى خؿً بصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت ، وخماًت البِئت ، و جضبحر اظغاءاث  ٍى الًغوعي جىُٓم خمالث جٖى

غاٝ اإلاٗىُت اإلاخٗضصة م٘ مىٓماث الصخاٞت اإلا٨خىبت والؿمُٗتالخ٠ُ٨ والخس٠ُٟ ، وطل٪ بٟ -ًل حٗاون الَا

ت. ولخد٤ُ٣ هظه الٛاًت ، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مدخىي اإلاُشا١ الىَجي لئلٖالم والبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت  البهٍغ

 لم ًهضع بٗض.

 

، هىصخي بةصعاط البٗض البُئي في اإلاىاهج اإلاضعؾُت وفي ألاوكُت ا
ً
لخٗلُمُت صازل اإلاضعؾت، م٘ حصجُ٘ الخضَعـ زاهُا

ً اإلانهي ؤو مسخبراث البدض.  والبدض الٗلمي خى٫ هظه ال٣ًاًا ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الجامعي ؤو مٗاهض الخ٨ٍى

 

 
ً
ب اإلانهي ؾُازغ بًجابُا  ، ٞةن جغؾُش بغامج صٖم ال٣ضعاث في هظا اإلاجا٫ مً خُض الخٗلُم اإلاؿخمغ والخضٍع

ً
وؤزحرا

في مماعؾاتها اإلاؿخضامت. و ُٞما ًخٗل٤ بدىُٟظ هٓام ظضًض ٌٗؼػ الخ٤ البُئي للمىاَىحن )ال٣اهىن ٖلى الكغ٧اث 
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غاٝ اإلاٗىُت بما في طل٪  ب ظمُ٘ ألَا ً و جضٍع ت البُئُت ، بلخ( ، ٞؿ٨ُىن مً اإلاهم ج٨ٍى الخىُٓمي ، الكَغ

ت ال٣ًاثُت والبُئُت في مجا٫ الخ٣ى١ البُئُت.  ال٣ًاة والكَغ

 

 7تراجُجي اإلادىع الاؾ: 

 اإلالخ٤( الجضو٫  )اهٓغ بُئي جىمىي  همىطط زل٤  .155

٣ُت و الظي ٌٗخمض ٖلى الكٗاع"٨ٞغ ٖاإلاُا و  ًم٨ً اؾخيؿازه ٖبر عبٕى اإلامل٨ت و في بٌٗ الضو٫ الٗغبُت و الاٍٞغ

 .(Penser global, agir local)اٖمل مدلُا" 

  8اإلادىع الاؾتراجُجي: 

ىُت ؾى١  زل٤ م٘ الهىاُٖت، ؤوكُتهم ًٖ الىاظمت ألايغاع ٖلى الغثِؿُحن اإلالىزحن ٖلى يغاثب ٞغى .156  َو

 مىانٟاث في الىٓغ بٖاصة م٘ ٖالُت جًٍغب وؿبت م٘ صعهما 150 الًُ زمً ٞيها ٨ًىن  ؤن ه٣ترح لل٨غبىن 

  البُئُت. اإلاٗاًحر م٘ اوسجاما اإلادلُت اإلاىخىظاث ٖلى الخهض٤ً

 

  9اإلادىع الاؾتراجُجي: 

ىُت آلُت بوكاء .157  ًٖ ممشلحن مً اللجىت هظه وجدك٩ل ًىما، 15 ٧ل للمدغو٢اث مغظعي ٗغؾ ال٢تراح َو

 اإلاضوي اإلاجخم٘ وماؾؿاث اإلاىاٞؿت ومجلـ اإلادغو٢اث قغ٧اث ًٖ وممشلحن اإلاٗىُت الخ٨ىمُت ال٣ُاٖاث

 الكغ٧اث لخم٨حن اإلاغظعي، الؿٗغ مً %5 -+/ ػاثض/ها٢و(( هامل وبجاخت اإلاؿتهل٪، خماًت مُضان في الٗاملت

ت، اؾتراجُجُاتهم بخضبحر خغة بهٟت ُامال٣ مً  اإلاؿخىي  ٖلى اإلادغو٢اث لخسٍؼً مغا٦ؼ بةوكاء هىصخي ٦ما الخجاٍع

ىُت ؤزغي  لكغ٧اث اإلادغو٢اث ؾى١  ٞخذ م٘ اللىظؿدُت، الخ٩ال٠ُ في للخد٨م الجهىي  ٤ وصولُت َو  يىابِ ٞو

ؼ ؤظل مً مغوهت ؤ٦ثر  ال٣ُإ؛ جىاٞؿُت حٍٗؼ

 

  9اإلادىع الاؾتراجُجي: 

158. ٘ ٘ الكباب خ٨ىمت جىصخي :الُاقي الخدى٫  ؾُاؾت حؿَغ  صٖم وج٣ضًم ببالصها، الُاقي الخدى٫  ؾُاؾت بدؿَغ

بُت وحؿهُالث  .الظاجُحن وألاشدام اإلاهىُحن تهم البضًلت، الُا٢ت ٖلى حٗخمض التي الى٣ل بىؾاثل زانت يٍغ

ت، الكباب خ٨ىمت جضٖى للمىاَىحن، الًٟلى للمهالح ونُاهت  هظا إلنالح ؾخىعٍتالض الخ٨ىمت اإلاىاٍػ

ؼ ٖلى والٗمل ٞغنت، ؤ٢غب في ال٣ُإ  جُب٤ُ وي٘ بجاهب الاؾٗاع ومغا٢بت الدؿٗحر مُضان في الابخ٩اع حٍٗؼ

جي ال٨ترووي اصة مٓاهغ بٌٗ لخٟاصي الاؾٗاع، ٧ل مٗضالث ٣ًضم َو ت الٍؼ  م٩ُاهحزماث وي٘ م٘ للؿٗاع، اإلاَٟغ

 الخاالث. هظه في للخبلُٜ ال٨تروهُت
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 الٗىامل الا٢خهاصًت الٗىامل الاظخماُٖت البُئُت الٗىامل

1-وي٘ الثدت باإلاىاص الؿامت و اإلالىزت 

الىاججت ًٖ اإلاهاو٘ و اَاع ملؼم الظخىاب 

الخىاصر و ألازُاع البُئُت, زم حصجُ٘ 

الكغ٧اث ٖلى اخترامها ٖبر زل٤ خىاٞؼ 

بُت و ماصًت  يٍغ

 

2-ج٣ىحن اؾخٗما٫ الاباع و اإلاُاه الجىُٞت و 

ًتها مً الاؾخٛال٫ اإلاٍٟغخما  

 

3-خماًت اإلادمُاث الُبُُٗت و الاعاضخي 

بت و الخىٕى البُىلىجي مً زال٫ زل٤  الَغ

ت و جُب٣ُها.  ٢ىاهحن ػظٍغ

 

 4-اٖاصة اؾخٗما٫ اإلاُاه اإلالىزت

 

غ مغ٦ؼ ال٨ٟاءاث للخٛحر اإلاىادي ل٩ي  5-جٍُى

4C ٌكمل صعاؾاث الخهاء الٛاػاث الضُٞئت  

 و الوكاء همىطط جىمىي  بُئي.

 

جي إلاباوي-6 ال٣ُإ الٗام و  الخجضًض الخضٍع

 الىجاٖت الُا٢ُت. الكغ٧اث خؿب مخُلباث

 

اٖخماص خلى٫ مٗالجت مُاه الهٝغ -7

التي جًمً الامخشا٫ للمٗاًحر  الهخي

الصخُت اإلادلُت والخٟاّ ٖلى اإلاىاعص 

 اإلااثُت.

1-ج٣ىحن بٌٗ اإلاهً 

جم٘ الىٟاًاث, )٦

الخ( و جىٞحر لهم 

ُت الصخُت و الخُٛ

 الاظخماُٖت.

 

2-حصجُ٘ الضعاؾت و 

ب في بٌٗ  الخضٍع

الازخهاناث 

٧الكغا٧اث بحن 

ال٣ُإ الٗم و 

 ال٣ُإ الدام.

 

3-اصعاط التربُت 

البُئُت يمً 

اإلا٣غعاث اإلاضعؾُت و 

جسهُو وعقاث 

 لخٗلُمها.

 

جي  4-انضاع مُشا١ َو

للخ٣ى١ 

 Droit)البُئُت

environnementaux

) و مضوهت ٢ىاهحن  

 Code)بُئُت

national de 

1-ظٗل الُا٢اث اإلاخجضصة ٢ُإ 

خُىي  ًغج٨ؼ ٖلُه الا٢خهاص الىَجي 

ٖبر طل٪و   

 09-13جدؿحن مدخىي ال٣اهىن  -

ل٩ي ًخماشخى و جُىع ال٣ُإ 

طبُت باإلياٞت الى ظٗله ؤ٦ثر ظا

لل٣ُإ الدام ٧ي ًهبذ محزة 

جىاٞؿُت للمٛغب في مجا٫ 

 (Avantage compétitif)الُا٢ت

حصجُ٘ مباصعاث الؿا٦ىت و -

الجماٖاث باأل٢الُم زانت منها 

ت إلوكاء  ال٣غوٍت ؤو قبه خًٍغ

خ٣ى٫ نٛحرة مً الُا٢اث اإلاخجضصة 

 لخد٤ُ٣ اؾخ٣ال٫ َاقي

(Indépendance énergétique)   ٘ م

ىعاث  خباع ٞو ألازظ بٗحن الٖا

 (Economies d’échelle)الدجم

ٖلى مؿخىي  اإلام٨ً الاؾخٟاصة منها

الجماٖاث اإلاجاوعة و الجهت. ًم٨ً 

ل ٖضة  الاؾخٟاصة مً ج٣ىُاث جمٍى

ل الجماعي.لٗل ؤبغػها ال خمٍى  

(Crowdfunding) 

 

غ  2-الاؾخٟاصة مً نىاٖت جضٍو

 الىٟاًاث و اعؾاء ؤؾؿها ٖبر

غ ٖبر - اوكاء مهاو٘ للٟغػ و الخضٍو
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l’environnement). 

 

 

 

 

ظمُ٘ عبٕى اإلامل٨ت للخ٣لُو مً 

ىاججت ًٖ الخلىر و مً اإلاهاٍع٠ ال

 الى٣ل و اللىظؿدُ٪

زل٤ قغا٧اث م٘ اإلاهاو٘ و -

الكغ٧اث ال٨بحرة و اإلاخىؾُت مً 

غ.  ؤظل قغاء اإلاىاص ال٣ابلت للخضٍو

 

3-الاؾدشماع في مهاو٘ جدلُت اإلاُاه 

زانت منها التي ال حؿ٨ب اإلاىاص 

اإلالىزت بالؿىمحر في مُاه البدغ و التي 

 طل٪حؿخسضم الُا٢اث اإلاخجضصة و  و 

ل بالكغا٦ت بحن ال٣ُإ ٖبر ال خمٍى

 .(PPP) الٗام و ال٣ُإ الدام

 

4-زل٤ ٢ُإ ٞالحي بُىلىجي ٌٗخمض 

اث ظىصة ٖالُتطٖلى ٖالماث   

(Labels) و زالي مً ألاظؿام  

(OGM) اإلاٗضلت ظُيُا مما ؾُجٗل  

الاعاضخي الٟالخُت ؤ٦ثر مغصوصًت ٖلى 

اإلاضي البُٗض باالياٞت الى جمغ٦ؼ 

ى١ مخسههت الٟالخت اإلاٛغبُت في ؾ

 (Se positionner sur une niche 

économique) 

 

5-الخٟاوى م٘ ألابىا٥ لدل٤ 

ٖغوى و الُاث جخالءم م٘ مخُلباث 

ال٣ُإ ؾا٦ىت و قغ٧اث و مهاو٘ و 

ٖبر طل٪ظماٖاث و   

زل٤ مٗضالث ٞاثضة و ٖغوى 

زانت لدصجُ٘ اإلا٣او٫ الهٛحر و 
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 ٘ اإلاخىؾِ في الاؾدشماع في اإلاكاَع

ئت و الا٢خهاص ألازًغالهض٣ًت للبِ  

زل٤ اَاع ٢اهىوي صازلي لؤلبىا٥ 

مسخو بالكغا٧اث بحن ال٣ُإ 

 الٗام و ال٣ُإ الدام.
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 في الؿُاؾاث الٗمىمُت الكباب .6

 
َب٣ا للخىظيهاث اإلال٨ُت الؿامُت خى٫ اإلاؿإلت ؤلاصماظُت للكباب وللخجاوب بك٩ل بىاٍء م٘ اإلاظ٦غاث التراُٞٗت 

ت م٘ مسخل٠ الٟغ٢اء للمىٓماث الكبابُت و  جىنُاث الل٣اءاث الخىانلُت التي هٓمتها خ٨ىمت الكباب اإلاىاٍػ

الاظخماُٖحن . جمذ بلىعة م٣ترخاث تهضٝ بلى جضاع٥ الدهام اإلاالخٔ ٖلى مؿخىي الٗغى الٗمىمي اإلاىظه 

هُت في مسخل٠ للكباب؛ وطل٪ ٖبر حٗبئت ال٣ىي الىَىُت وجىخُض مجهىصاتها لالؾخجابت لخُلٗاتهم وخاظاتهم آلا 

 عبٕى اإلامل٨ت. 

ت في هظا اإلا٣ترح هى بلٙى مجخم٘ بصماجي في ؤ٤ٞ  ، 2030ولٗل الٛاًت ألاؾمى التي ج٣ترخها خ٨ىمت الكباب اإلاىاٍػ

لى جىمُت ٢ضعاتهم صون ؤي  ت ٖلى آعائهم ٖو ًدؿ٘ ل٩ل قبابه، بهازا وط٦ىعا: مجخم٘ ًم٨ً قبابه مً الخٗبحر بدٍغ

بإن اإلاٛغب ًمل٪ مً ؤلاعاصة واإلا٨دؿباث ما ًاهله لخجاوػ ٧ل ما مً قإهه ؤن ٨ًغؽ ٖضم جمُحز ؤو ب٢هاء. ا٢خىاٖا 

ضم ج٩اٞا الخٓىّ بحن اإلاىاَىحن وي٠ٗ الٗضالت الاظخماُٖت واإلاجالُت. ٦ما ًُمذ هظا اإلا٣ترح  ج٩اٞا الٟغم ٖو

م٘ الٗغى الٗمىمي اإلاىظه   -ابًجابُ-بلى جيهئ الكغوٍ اإلااؾؿاجُت ال٨ُٟلت بخدٟحز الكباب اإلاٛغبي ٖلى الخٗاَي 

 للكباب.

 ألاهضاٝ ؤلاظغاثُت

 الخدؿِـ بإصواع ألاؾغة في جم٨حن الكباب وجيكئتهم الاظخماُٖت؛    .159

ىُت واإلاىاَىت لضي الكباب ومىا٦بت اوكٛاالتهم ٖبر ؤلاههاث والخىانل والخىظُه وجِؿحر  .160 ت ز٣اٞت الَى ج٣ٍى

 اهضماظهم الاظخماعي؛

" لضي ألاظُا٫ الهاٖضة وحصجُٗهم ٖلى اإلاكاع٦ت الٟٗالت في صٖم ٢ُم "الدؿامذ" و"الا  .161 هٟخاح" و"الخُٕى

 مسخل٠ ؤوعاف ومباصعاث الخىمُت والخًامً الىَجي؛

اث٠ الخيكئت الاظخماُٖت؛  -ؤ٣ُٞا–يمان ماؾؿاث لل٣غب ٞٗالت و٢اصعة ٖلى الاقخٛا٫  .162  ٖلى ْو

 ىمي؛حصجُ٘ الكباب ٖلى الخُٕى واإلاكاع٦ت اإلاىاَىت في ال٣غاع الٗم .163

جشمحن جىمُت الكباب وبصماط خاظُاتهم في اإلاىٓىمت الٗامت للؿُاؾاث الٗمىمُت وفي محزاهُاث البرامج  .164

ت وبغامج ٖمل ألا٢الُم والجماٖاث(.  ال٣ُاُٖت ومسُُاث الخىمُت الترابُت )بغامج الخىمُت الجهٍى

 الث ؾى١ الكٛلل؛مالءمت مىٓىمت الخٗلُم والخ٨ىًٍ لًمان مىا٦بت الٗغى الدام بالخ٨ىًٍ لخدى  .165
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٘ مً ٞغم حكُٛل الكباب ٖبر ٣ٖلىت الاؾتهضاٝ وجيؿ٤ُ الخضزالث بحن ال٣ُاٖحن الٗام والدام ٖلى  .166 الٞغ

حن اإلاغ٦ؼي والترابي ؛   اإلاؿخٍى

 اٖخماص زُت صخُت مىظهت للكباب؛  .167

ت ٢ضعاث الكباب ومىٓماتهم اإلاضهُت في ؤ٤ٞ جم٨ُنهم مً ألاصواث واإلاٗاٝع  .168 غ ج٣ٍى الُا٢اث ال٨ُٟلت بخدٍغ

 ؛واإلاىاهب

ىُت مىيىٖاجُت جابٗت لل٣ُب الٗمىمي زانت بالكباب، جىا٢ل ٢ًاًاهم و  .169 ىهُت َو بوكاء ٢ىاة جلٍٟؼ

ا٫  ّٗ اهخماماتهم و اهخٓاعاتهم، و حؿلِ الًىء ٖلى هجاخاتهم و ججاعبهم، و جمىدهم الٟغنت للمؿاهمت بك٩ل ٞ

مدخىي بٖالمي زام بالكباب، مً زال٫  حصجُ٘ ال٣ُإ الدام ٖلى بهخاط في الى٣اف الٗمىمي. وؤًًا

ىن في صٖم اإلادخىي الكبابي في ال٣ ت و ؤلاطاُٖت قغا٧اث مدٟؼة ججٗل اإلاخٗهضًً الدىام ًىسَغ ىىاث الخلٍٟؼ

 ؛الدانت

 مً ال٣اهىن الخىُٓمي لؤلخؼاب بخسهُو وؿبت الىه٠ مً الكباب في الهُا٧ل الخؼبُت؛ 24حٗضًل اإلااصة  .170

عي واإلااؾؿاحي و الؿُاسخي إلاسخل٠ الؿُاؾاث و بزغاط ٢اهىن بَاع الكباب  .171 اع الدكَغ مً ؤظل يبِ ؤلَا

ؼ خماًخهالبرامج والخضزالث الٗمىمُت في مجاالث جم٨حن الك  ؛باب ويمان مكاع٦خه وحٍٗؼ

حٗضًل ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاغجبِ بالخُٗحن في اإلاىانب الٗلُا واإلاغؾىم الدام ٦ُُٟاث حُٗحن عئؾاء  .172

الح باإلصاعاث الٗمىمُت إلجاخت الٟغنت ؤمام ال٨ٟاءاث الكبابُت لخ٣لض مىانب ألا٢ؿام وعئؾاء اإلاه

 اإلاؿاولُت؛

 

 

 

 

اظخماُٖا -لٗل ؤهم هدُجت ههبى بليها مً زال٫ هظا اإلادىع الدام بالكباب هي ؤن جخٗاْم ٞغم بصماط الكباب 

امً لهم ا -وا٢خهاصًا لش٣ت في ظضوي اإلاكاع٦ت في بىاء صازل اإلاجخم٘، بك٩ل ًدٟؼهم ٖلى الابخ٩اع وؤلابضإ، ٍو

اص٫ ومىه٠.  مٛغب ٖهغي صًم٣غاَي ٖو

بن اإلادهلت النهاثُت للؿُاؾت اإلا٣ترخت، هي ؤن ًخم٨ً الكباب مً ؤن ًىٗم بٓغوٝ ؤًٞل في الخُاة، وؤن ًمل٪ 

غم ؤ٦ثر لالزخُاع والخإزحر في نهًت اإلاجخم٘ وجىمُخه.  ت ال٣غاع و ٞو  خٍغ
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 اإلاضهُتو مدىع الخىمُت الؿُاؾُت  .7

 
ت، بإصواع واضخت الًم٨ً جُٟٗل ؤي جىظه للؿُاؾاث الٗمىمُت ؤو بغهامج  ؾُاسخي، صون وظىص ؤعيُت ؾُاؾُت ٢ٍى

غ  مجخم٘  الٟاٖلحن ألاؾاؾُحن و ناعمت، ٦ما ال ًم٨ً ؤن جاؾـ قغا٦ت ٞاٖلت بحن في بغامج الخىمُت صون جٞى

 مضوي مىا٦ب ومىخج ومؿاهم. 

ٖلى  للىمىطط الخىمىي الجضًض، ًجب ؤن ًجض ؤمامه ؤخؼابا ؾُاؾُت ٢اصعة ما ًم٨ً ؤن ٌٗخبر مسغظاث ل٩ل

والخمشُل الكٗبي و٢اصعة ٖلى لٗب ؤصواعا ؾُاؾُت بضًلت جاؾـ إلاغخلت ًش٤ ٞيها اإلاىاًَ بالؿُاؾت  الخإَحر

 وماؾؿاتها. 

غ آلُاث في جىمُت اإلاماعؾت الؿُاؾ الاظتهاص بىاء الش٣ت بحن اإلاىاًَ واإلااؾؿاث، جخُلب ٞماقغاث ُت وجٍُى

ُٗت ٖم٣ُت مً  و وجُلٗاجه. اقخٛالها، ختى حؿخجُب لُمىخاجه هى الامغ الظي ًدخاط بنالخاث ؾُاؾُت وحكَغ

 ٢بُل الا٢تراخاث الخالُت:

بٖاصة الىٓغ في الىٓام ؤلاهخسابي اإلاٛغبي بك٩ل مؿخعجل، ختى ًخالءم م٘ الخهىع الجضًض للمماعؾت  .173

٘ ؤلاهخسابي. م٘ مغاظٗت الخ٣ُُ٘  الؿُاؾُت في اإلاٛغب، التي جخىدى ال٨ٟاءة في بزخُاع اإلاؿاولحن ٖىى الَغ

ت  ىُت وظهٍى ؤلاهخسابي بما ًالثم بعاصة الىازبحن و بخترام بعاصة الهىاص٤ً. وهىا ه٣ترح جسهُو لىاثذ َو

غ ٖل غ جًم الشلذ ل٩ي ًخم٨ً البرإلاان واإلاجالـ اإلاىخسبت مً ألاٞو ى ٦ٟاءاث ووب٢لُمُت ومدلُت لل٨ٟاءاث وألَا

٘ وجدب٘ الؿُاؾاث الٗمىمُت وج٣ضًم م٣ترخاث؛  ٢اصعة ٖلى الدكَغ

٣لىت جضبحرها،  بيٟاء ٞٗالُت ٖلى الٗمل الخ٨ىمي .174 ٘ وجإهُل ؤلاصاعة ٖو ٖبر ؾً ؾُاؾاث بلخ٣اثُت، وحؿَغ

٤ الٗام؛ ل٨ُىن لها ؤزغ  ٖلى اإلاٞغ

ت، والبدض ًٖ ٦ٟاءا .175 حر ؾبل الىجاح بٚىاء وججضًض مىانب اإلاؿاولُت الخ٨ىمُت وؤلاصاٍع ث ٢اصعة ٖلى جٞى

 للجُل الجضًض مً ؤلانالخاث؛

 وج٣ىحن خاالث الخىافي في اإلاؿاولُاث الخمشُلُت ؛ٖضم الجم٘ بحن اإلاؿاولُاث الؿُاؾُت،  .176

المُت واإلاضهُتججؿُض خ٣ُ٣ي  .177 ت والخؼبُت وؤلٖا  .للخٗضصًت ال٨ٍٟغ

 ؛لخُاص ؤلاًجابي لئلصاعةجىٞحر مىار ا .178

 ؛لِجىاػن خ٣ُ٣ي بحن الؿزل٤  .179

 والاؾخ٣اللُت؛جىٞحر اإلاىار الضًم٣غاَي للخ٩امت ال٣ًاثُت  .180

اصلت .181  ؛جىَحن اهخساباث هؼيهت وقٟاٞت وخغة ٖو

 ؛الخضاو٫ الؿلمي ٖلى الؿلُت بىاء ٖلى بعاصة الكٗب  .182

اث وجُٟٗل اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت في مسخل٠ ظىاهب اإلاؿلؿل الؿُاسخي؛ .183  جىؾُ٘ صاثغة الخ٣ى١ والخٍغ
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ىُ .184 ً اإلاىخسبحن اإلادلُحن و البرإلااهُحن ج٨ىن جابٗت بخضار ؤ٧اصًمُت َو ت للؿُاؾاث الٗمىمُت بهضٝ ج٨ٍى

ً  ؛ بك٩ل بلؼامي للمىخسبحن للبرإلاان حؿهغ ٖلى ج٣ضًم ج٨ٍى

 

جسٌُٟ الىهاب ال٣اهىوي اإلاخٗل٤ باإلالخمؿاث : جسٌُٟ الىهاب ال٣اهىوي اإلاخٗل٤ باإلالخمؿاث والٗغاثٌ .185

ت، زانت اإلاغجبُت ٖ 4)نٟغ ملخمـ لخض آلان( والٗغاثٌ ) غاثٌ ٣ِٞ(  وحٗضًل قغوَها الخعجحًز

خذ الام٩اهُت ؤمام الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ٖلى ٚغاع الالتزاماث وال٣ٗىص  بالدسجُل ؤلاظباعي في اللىاثذ الاهخسابُت ٞو

 واوسجاما م٘ الخىظه الضولي اإلاصج٘ للخ٨ىماث الال٨تروهُت اإلاىٟخدت؛

 

ت  .186 ٞخذ ه٣اف م٘ ألاخؼاب الؿُاؾُت وصٖىتهم لخإؾِـ خ٨ىماث : صٖىة ألاخؼاب إلخضار خ٨ىماث مىاٍػ

هغهت آصاءها، مما ؾُجٗلها جٟخذ الباب لؤلَغ ال٨ٟاءاث  ت، ل٣ٗلىت اإلاماعؾت الؿُاؾُت ٖو خؼبُت مىاٍػ

 اإلاٛغبُت التي اوسخبذ مً الٗملُت الؿُاؾُت؛

 الخُٟٗل ألامشل والؿلُم للم٣خًُاث الضؾخىعٍت؛ .187

 ُت، والؿهغ ٖلى الخٟاٖل الخ٨ىمي م٘ ٧ل اإلاباصعاث اإلاضهُت؛جُٟٗل الضًم٣غاَُت الدكاع٦ .188

ىُا وجغابُا؛ .189 غ مهام ونالخُاث اإلااؾؿاث الؿُاؾُت اإلاىخسبت َو  جإهُل اإلاماعؾت الؿُاؾُت واإلاضهُت و جٍُى

هىا٥ بق٩الُت ٦بحرة في بغامج الضٖم الٗمىمي اإلاىظه للجمُٗاث، : نىضو١ الضٖم الٗمىمي للجمُٗاث .190

ت ج٣ترح جإؾِـ نىضو١ الضٖم اإلاىخض مً ؤظل جضبحر ؤمشل للضٖم الخ٨ىمي لظل٪ خ٨ىمت الك باب اإلاىاٍػ

ماؾؿت ٖمىمُت مىخضة جًمً الخ٩امت في الخضبحر والجزاهت والكٟاُٞت،  باإلياٞت  بلى  حٗضًل   وجغ٦حزه في

له  بلى مغؾىم إل  يٟاء ٖلُه اإلايكىع الهاصع ًٖ عثِـ الخ٨ىمت اإلاخٗل٤ بالضٖم الٗمىمي للجمُٗاث وجدٍى

ت واإلااؾؿاث الٗمىمُت والجماٖاث الترابُت؛  الالؼامُت اججاه ال٣ُاٖاث الىػاٍع
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غ ٖال٢خه م٘ ؤق٣اثه  ٣ُت ُٞاإلاا ظٗل جٍُى خه ؤلاٍٞغ مً  تألاٞاع٢مىظ الاؾخ٣ال٫ لم ًخى٠٢ اإلاٛغب ًٖ جإ٦ُض هٍى

اج ت ٖال٢اجه الا٢خهاصًت الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و ا ٚاًت في الاؾتراجُجُته بحن ؤهم ؤولٍى لضًيُت و الؿُاؾُت و ج٣ٍى

 .٦ظا البُئُت

لت  ٣ي بٗضا ظضًضا و جم بصعاظه في عئٍت ٍَى اإلاضي وفي ٖهض ظاللت اإلال٪ مدمض الدامـ اجسظ هظا اإلاىخى ؤلاٍٞغ

 .جغج٨ؼ ٖلى حٗاون ظىىب ظىىب

ه الا٢خهاص الٗاإلاي الظي بن ازخُاع اإلاٛغب  ٣ُت ازخُاع مى٣ُي ًخماشخى و بٖاصة الدك٨ُل الظي ٌٗٞغ لؤلعيُت ؤلاٍٞغ

ًُبٗه الاقترا٥ الا٢خهاصي للبلضان الٗاإلاُت و الؿحر هدى هٓام ٖاإلاي مخٗضص ألا٢ُاب ًٟغى ٖلى ٢اعجىا بٖاصة 

التي َىعها بلى ظٗله مغ٦ؼا  جمى٢ٗها ٣٦ُب ٖاإلاي ظضًض للىمى و بالدهىم جُمذ ؤلاؾتراجُجُت الا٢خهاصًت

ا في زضمت الخىمُت اإلاكتر٦ت بمسخل٠ اإلاجاالث ألاؾاؾُت ) ألامً الٛظاجي و البيُاث الخدخُت اإلاخٗضصة و الىمى  ظهٍى

 .ألازًغ (

غ ٢ضعاث ال٣اعة و مىذ قٗىبها ؤمال في  بن جد٤ُ٣ اهضماط ظهىي ؤٖم٤ في ٧ل ؤبٗاصه اإلاخٗضصة ؾِؿاهم في جدٍغ

غ خُاة ؤًٞل ٦ما ا خماص ٖلى بم٩اهُاتها الدانت ٖلى جٍُى ٣ُا ٖلى جدمل مؿاولُتها و الٖا هه ؾِؿاٖض بٍٞغ

الكغا٧اث ظىىب ظىىب بحن ال٣ُاٖحن الٗام و الدام . ٦ما اهه ًم٨ً للٟغم اإلاىبش٣ت ًٖ الخٗاون الشالسي 

٣ ٘ البيُاث الخدخُت في بٍٞغ ل مكاَع ُا وويٗها جدذ بقغاٝ اإلاىبجي ٖلى جىظُه ؤمىا٫ اإلاؿاٖضاث الضولُت و جمٍى

 اإلاٛغب الا٢خهاصًت م٘ بلضان ال٣اعة . ظهىص ه٣ُت اعج٩اػ مً اظل ج٨ش٠ٌُك٩ل  م٣اوالث مٛغبُت ؤن 

٣ُا الا٢خهاصيالىمىطط  ببغام اجٟا٢ُاث ظضًضة طاث هٟ٘ ج٣ُُم الاجٟا٢ُاث اإلاى٢ٗت وجدلُل الازغ و : للمٛغب في بٍٞغ

حن   .مخباص٫ ٖلى الُٞغ

ت للكغ٧اث اإلاٛغبُت ٣ه .191 في مجا٫ ٧ل  ,ل الخجغبت اإلاٛغبُت ُٞما ًسو البيُاث الخدخُت م٘ بُٖاء ألاولٍى

ٗت ( ازخهانه ) اإلاُاعاث _ اإلاىاوئ _  ؛مدُاث ال٣ُاع _ الُغ١ الؿَغ

ت التي  .192 ه اإلاٛغب في هظا اإلاجا٫ و ألالٍى ه٣ل الخجغبت اإلاٛغبُت في الخ٨ىىلىظُا الخضًشت هٓغا للخٟى١ الظي ٌٗٞغ

 ؛ًدٓى بها مً َٝغ ظاللت اإلال٪ 

اصة بُٖاء ؤهمُت ؤ٦ثر للمجا٫ الٟالحي و زانت إلاجا٫ ألاؾمضة  .193 ٣ُت و ازظ الٍغ لخٗمُمه ٖلى ظل الضو٫ ؤلاٍٞغ

 ؛في طل٪ 

٣ُت  .194 ت لخٗمُمها ٖلى الضو٫ ؤلاٍٞغ  ؛الاؾخٟاصة مً الخجغبت اإلاٛغبُت في مجا٫ اإلاسخبراث الُبُت و ألاصٍو
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بُ٘ الدبرة اإلاٛغبُت في مجا٫ بىاء الؿضوص هٓغا للدبرة التي ًخىٞغ ٖليها مىظ ال٣ضًم ػ هٓغا للؿٗغ الخىاٞسخي   .195

 ؛ضو٫ الغاثضة في هظا اإلاجا٫ م٘ ال

اء جىاظضجىؾُ٘  .196 ٣ُت بىا٥ الىَىُت ألا  ٖو  ؛بالضو٫ ؤلاٍٞغ

٣ُت ثحصجُ٘ قغ٧اث الاجهاال  .197   .بإزظ ٞغنتها بالضو٫ ؤلاٍٞغ

 

  : الاظخماعيالبٗض 

غ  ىًٍل الدبرة اإلاٛغبُت في مجا٫ الخ٨ىًٍ اإلانهي و ج٣٨ه .198 ٘ مهاصع الاؾدشماع في ألَا والبدض الٗلمي وجىَى

  اإلاجا٫؛

ا٫ الؿ٨ً الالث٤ ) الؿ٨ً الا٢خهاصي و الاظخماعي ( هٓغا للدهام الظي ه٣ل الخجغبت اإلاٛغبُت في مج .199

٣ُت في هظا اإلاجا٫ ه الضو٫ ؤلاٍٞغ   ؛حٗٞغ

ً و البًاج٘ ( هٓغا  –البدغي  –ه٣ل الخجغبت اإلاٛغبُت في مجا٫ الى٣ل و اللىظِؿدُ٪ ) الجىي  .200 اإلاؿاٍٞغ

ه اإلاٛغب في هظا اإلاجا٫   ؛للخُىع الظي ٖٞغ

ت ًجب الاؾخٟاصة مً هاجه  هٓغا لخىٞغ اإلاٛغب ٖلى .201 غ الصخُت و اإلاسخبًر زبرة ٦بحرة في مجا٫ ج٨ىًٍ الَا

٣ُتالدب  ؛رة لخٗمُمها ٖلى الضو٫ ؤلاٍٞغ

 ؛في هظا اإلاجا٫الخجغبت اإلاٛغبُت  ج٨ش٠ُ الخٗاون ألا٧اصًمي مً زال٫ ه٣ل .202

ت للخٗاون الضًجي و الغوحي و طل٪ إلاا ًضعه مً عبذ ٖلى ظمُ٘ ال٣ُاٖاث .203 هٓغا لخىٞغ اإلاٛغب ٖلى  بُٖاء ألاولٍى

٣ُت  ت م٘ الضو٫ الاٍٞغ  .مجمىٖت مً اإلامحزاث الضًيُت التي لها عوابِ ٢ٍى

 

 : الؿُاسخيالبٗض 

٣ي .204  ,اظخماُٖت  ,مهما للخىمُت ؾىاءا ٧اهذ ا٢خهاصًت  بٗض عظٕى اإلاٛغب إلا٩اهه الُبُعي يمً الاجداص ؤلاٍٞغ

 ؛٣ُت ألا٢ل همىا ز٣اُٞت و ٦ظا ؾُاؾُت . و ٦ظا صٞاٖه ًٖ مهالح  البلضان ؤلاٍٞغ

ًجب ٖلى اإلاٛغب جباص٫ زبراجه الؿُاؾُت و الضًم٣غاَُت اط ٌٗخبر اإلاٛغب مً الضو٫ التي جيكِ في مجا٫  .205

ش ٢ضم اإلاٛغب مؿاٖضاث للضو٫ ألا٦ثر يغعا   ؛الخٟاّ ٖلى الؿالم و ٖلى مغ الخاٍع

206. ً ه اإلاٛغب ل٨ؿب ز٣ت اإلاؿدشمٍغ  ؛ألاٞاع٢ت ًجب الاؾخٟاصة مً الاؾخ٣غاع الؿُاسخي الظي ٌٗٞغ

٤ ٣ٖىص جدضص ؤهضاٝ واضخت  .207 بيٟاء الُاب٘ الغؾمي ٖلى الكغا٧اث بحن ال٣ُاٖحن الٗام و الدام ًٖ ٍَغ

 ؛ي جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت وع٢مُت وجىيُذ صوع مسخل٠ الٟاٖلحن ف

 

 : اإلاجا٫ البُئيفي 

اًت الدانت التي ًدٓى بها مً َٝغ ناخب الجاللت ه .208 ه هظا اإلاجا٫ في اإلاٛغب و الٖغ ٓغا للخُىع الظي ٌٗٞغ

 : ًجب الٗمل ٖلى
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٣ُت و مؿاٖضة هظه ألازحرة ٖلى  .209 جهضًغ ؤلاؾتراجُجُت الىاجخت التي جم جىُٟظها في اإلاٛغب لباقي الضو٫ ؤلاٍٞغ

لها ) مسُِ اإلاٛ  ؛اإلاسُِ ألاػع١ ( ,غب ألازًغ ججًز

 ؛ه٣ل الخجغبت اإلاٛغبُت ُٞما ًسو لبُا٢اث اإلاخجضصة ) مدُاث هىع بمضًىت وعػاػاث ( .210

٣ُتجلتي الخىٕى البُئي اخماًت اإلادمُاث الُبُُٗت هٓغا لؤلعاضخي ال٨شحرة  .211 غ ٖليها الضو٫ ؤلاٍٞغ  ؛خٞى

ُت ) زهىنا م٘ الخ٣لباث .212 ه الضو٫  جٟىحن اؾخٗما٫ آلاباع و اإلاُاه الجٞى اإلاىازُت و الجٟاٝ التي حٗٞغ

٣ُت  ؛ؤلاٍٞغ

 

 اإلاجا٫ اإلااؾؿاحي: في 

٘ واجٟا٢ُاث اإلاٛغب م٘  .213 ٣ُت والضبلىماؾُت مً ؤظل جدب٘ وج٣ُُم مكاَع جي للكاون ؤلاٍٞغ جإؾِـ مجلـ َو

٣ُت؛  الضو٫ ؤلاٍٞغ

ايت. .214 ٣ي جاب٘ لىػاعة الش٣اٞت والكبِبت والٍغ  جإؾِـ م٨خب زام بالكباب ؤلاٍٞغ
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