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.0

مقذمت

 0.0مٌضٌع ىذه انٌثْقت
الىاْىع
ٚغب
حٗخبر هظه الىزُ٣ت بمثابت زُت بَاع الخٗىٌٍ واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل ,ؤٖضث مً َغ SE Solutions ٝلٟاثضة مكغوٕ
اإلاخىؾِ باإلاٛغب .وهي حُٛي ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بدُاػة ألاعاض ي والخٗىٌٍ واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل التي ً٣خًُيها بىاء اإلاكغوٕ
واؾخٛالله .ل٣ض جم بٖضاص هظه الىزُ٣ت في اخترام جام للدكغَ٘ الجاعي به الٗمل في اإلاٛغب و٦ظا للمٗاًحر اإلاٗخمضة مً َغ ٝالبى٪
ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت و اإلاُب٣ت في مثل هظه اإلاكاعَ٘ ،زهىنا منها مخُلب ألاصاء  .5وؾدخمم هظه الىزُ٣ت ُٞما بٗض لدك٩ل
زُت الخٗىٌٍ واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل (" .)Livelihood Restoration Plan
 .5.0انمٌقغ انجغزافِ نهمشزًع
ؾِخم بىاء مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ في زلُج بُُىة ٖلى اإلاؿاخت الترابُت الىاٗ٢ت ٖلى الىاحهت الٛغبُت لكبه حؼٍغة اإلاظاع الثالر
ٖلى بٗض ُ٦ 30لىمتر ا مً مضًىت الىاْىع (اهٓغ ؤؾٟله الهىعجان  1و .) 2
الصىرة  :1مىكع مشزوع الىاظىر غزب اإلاتىضط في الجهت الغزبيت للبحز ألابيع اإلاتىضط
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الصىرة  : 2مىكع مشزوع الىاظىر غزب اإلاتىضط في شبه حشيزة اإلاذار الثالث

ًدؿم اإلاى ٘٢اإلا٣ترح بسلُج بُُىة بسهاثو ٞحزًاثُت (الضوعان ،الخًاعَـ ،الٗم )٤مىاؾبت إلهجاػ مُىاء في اإلاُاه الٗمُ٣ت ً٩ىن بةم٩اهه
اؾخ٣با ٫ؤ٦بر الؿ ًٟالخاملت للخاوٍاث اإلاخىٞغة خالُا  16 000 :ختى  18 000م٣ابل ٢ 20ضما ( .)EVPوٍخمحز اإلاى٦ ٘٢ظل ٪ب٩ىهه مىنىال
بكب٩اث اإلاىانالث اإلاسخلٟت ،الُغُ٢ت منها والؿُاعة والجىٍت ،جل ٪اإلاىحىصة خالُا ؤو جل ٪اإلاؼم٘ بهجاػها ٖلى اإلاضي ال٣هحرً .خىٞغ م٩ان
بىاء اإلاُىاء ٦ظلٖ ٪لى مى ٘٢بدغي مخمحز ٚغب اإلاخىؾِ وٖلى َا٢ت ٦بري الؾخ٣با ٫الخاوٍاث وبٖاصة شخنها٦ .ما ًدُذ بم٩اهُت بوكاء
مىُ٣ت خغة ومىُ٣ت بهماثُت ٢اصعة ٖلى اؾخ٣با ٫ؤوكُت لىحؿدُت ونىاُٖت.
الصىرة  : 3صىرة بياهيت إلدماج اإلاظيم في اإلاىكع
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ً .1.0طف مٌجش نهمشزًع
 ؾِخ٩ىن مغ٦ب مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ مً :
 مُىاء في اإلاُاه الٗمُ٣ت طي ٢ضعاث مهمت ُٞما ًسو بٖاصة شخً الخاوٍاث والهُضعو٧اعبىهاث ومٗالجت اإلاىاص الخام
اإلاخسههت
 ومىُ٣ت نىاُٖت مىضمجت مٟخىخت للمؿدثمغًٍ ؾِخم بهجاػها في مىُ٣ت خغة ٖلى مؿاخت  1500ه٨خاع ،م٘ بم٩اهُت تهُئت
مىُ٣ت بهماثُت بياُٞت الخ٣ا (باإلياٞت بلى مدُِ اإلاىُ٣ت الخغة) ٖلى مؿاخت ج٣ضع بدىالي  2500ه٨خاع.
ؾُدخىي مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ٖلى اإلايكأث ألاؾاؾُت الخالُت (اهٓغ الغؾم  3ؤؾٟله) :
 ميكأث خماًت بُى 5 400 ٫متر  ،وبٗمً ٤هل بلى 35مترا ،بما في طل ٪الؿض الغثِس ي ( 4 200متر) والؿض الثاهىي (1 200متر)؛
 ؾُذ ماجي ٖلى مؿاخت  250ه٨خاعا ًدمُه الؿضان اإلاكاع بليهما ؤٖاله؛
 عنُٟان للخاوٍاث  :واخض قغقي وواخض ٚغبي ًٗ٣ان ٖلى حتهي خىى ٖغيه  500متر (ؤعيُت في الكغ ١ج٣ضع ب  76ه٨خاع
وؤزغي بالٛغب بذجم  62ه٨خاع)؛
 زالزت مدُاث هُُٟت ( 1ه ِٟزام و 2م٨غع) ،مىحىصة ٖلى َى ٫الؿض الغثِس ي؛
 مغ٦ؼ مخسهو للمىاص الخام؛
 عنُ ٠للخضماث َىله  360مل؛
٢ ىاة مً ؤحل الٗبىع اإلااجي صازل اإلاُىاء بُى٢ ٫ضعه 1 400مل ،مخجهت هدى SSO-NNE
ً٣ضع مبل ٜالاؾدثماع مً ؤحل بهجاػ مسخل ٠ألاقٛا ٫الخانت بهظا الجؼء ب 10مالًحر صعهم مٛغبي .ؾخىٞغ منها الكغ٦ت  4مالًحر صعهم مً
ؤمىالها .وؾِخم الخهىٖ ٫لى  6مالًحر صعهم ٖلى ق٩ل ٢غوى مِؿغة ًخم الخٗا٢ض بكإنها م٘ ماهدحن.
ؾدىُل ٤ؤقٛا ٫بىاء اإلاكغوٕ زال ٫ؾىت  2015لخيخهي م٘ مخم ؾىت .2019
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن صعاؾت الخإزحر البُئي للمكغوٕ وملخهها ٚحر الخ٣ني ًخًمىان ونٟا ؤ٦ثر جٟهُال للمكغوٕ.

.5

اإلطبر انقبنٌنِ

جىيُذ ٌ :ؿعى هظا الٟهل بلى ج٣ضًم هٓغة ٖامت ًٖ اإلا٣خًُاث الدكغَُٗت اإلاُب٣ت ٖلى اإلاكغوٕ ،زهىنا في الجاهب اإلاخٗل ٤بمىيىٕ
هؼٕ اإلالُ٨ت ال بلى ج٣ضًم جدلُل مؿخ ٌُٟلها.

 .0.5انتشزّغ انمغزبِ انجبرُ بو انؼمم فْمب ّخض نشع انمهكْت
 .1.1.2وظزج ػامح
جىحض اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت التي جىٓم هؼٕ اإلالُ٨ت في ال٣اهىن ع٢م  ،7/81والظي صزل خحز الخىُٟظ مً زال ٫الٓهحر الكغٍ ٠اإلااعر ب6
ماي  1982واإلاغؾىم الخُبُ٣ي الهاصع ؾىت  ،1983الظي ًدضص بٌٗ اإلاؿاَغٌ .ؿمذ هؼٕ اإلالُ٨ت لئلصاعة با٢خىاء الٗ٣اعاث َب٣ا
ل لهالخُاث اإلاسىلت لها ٦ؿلُت ٖمىمُت .وٍخم اللجىء بلى هظه اإلاؿُغة خُىما ًغ ٌٞؤصخاب اإلال ٪الخسلي بك٩ل خبي ًٖ الٗ٣اعاث
الالػمت إلهجاػ ميكأث طاث مىٟٗت ٖامت.
وال ًم ً٨هؼٕ اإلالُ٨ت بضون بٖالن ًٖ اإلاىٟٗت الٗامت .جدغم مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت اإلاخبٗت في هظا الباب ٖلى جد ٤ُ٣هىٕ مً الخىاػن بحن
اإلاهالر الخانت ألصخاب اإلال ٪وبحن اإلاهلخت الٗامتًٓ .هغ هظا الخغم في قغوٍ هؼٕ اإلالُ٨ت ٦ما ًٓهغ في اإلاغاخل التي ًخىحب ٖلى
ؤلاصاعة اجباٖها لجزٕ اإلالُ٨تً .خٗل ٤ؤلامغ بمغخلخحن ازيخحن :مغخلت بصاعٍت زالهت ،وؤزغي ً٢اثُت ًخم ؤو ال ًخم بَال٢ها خؿب هخاثج اإلاغخلت
ؤلاصاعٍت.
ج٣ضم الٟهى ٫الخالُت قغوٍ هؼٕ اإلالُ٨ت وٚاًتها ومجا ٫جُبُ٣ها ،باإلياٞت بلى الجهاث ناخبت خ ٤الايُالٕ بجزٕ اإلالُ٨ت زم اإلاغاخل
التي جخ٩ىن منها مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت (اإلاغخلت ؤلاصاعٍت واإلاغخلت الً٣اثُت).
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 .2.1.2شزَط َمجال تطثيك مسطزج وشع انمهكيح
اإلاىٟٗت الٗامت
ال ً٩ىن هؼٕ اإلالُ٨ت مبرعا بال ب٣ضع ما ً٩ىن هض ٝاإلاكغوٕ اإلاؼم٘ بهجاػه مهلخت ٖامت .بال ؤن مٟهىم اإلاىٟٗت الٗامت مدضص بُغٍ٣ت
قضًضة الٗمىمُت.
و٢ض خضص ال٣اهىن الٗملُاث ؤو ألاقٛا ٫التي ًم ً٨ؤن جبرع اللجىء بلى مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت ،صون ؤن ًدهغها في الثدت مٛل٣ت جخًمً
هظه الالثدت بىاء الُغ ،١والؿ ٪٨الخضًضًت ،واإلاىاوئ ،واإلاُاعاث ،وٖملُاث الخٗمحر ،وألاقٛا ٫الٗؿ٨غٍت ،باإلياٞت بلى تهُئت الٛاباث
واإلادآٞت ٖليها وخماًت ألاعى مً الخٗغٍت ،واإلادآٞت ٖلى اإلاأزغ واإلاىا ٘٢الخاعٍسُت ،الخ.
مجا ٫الخُبُ٤
ًُب ٤هؼٕ اإلالُ٨ت ٖلى الٗ٣اعاث ،ؤما ألازار ٞال ًم ً٨نهاثُا ؤن ًخم هؼٖه بال في خالت جدىله بلى مباوي ًٖ َغٍ ٤الضمج  .وال ً٣خهغ هؼٕ
اإلالُ٨ت ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت ،بل ٌؿمذ بدُاػة ٧ل الخ٣ى ١اإلاخٗل٣ت باإلامخل٩اث الٗ٣اعٍت .وَؿدثنى مً هؼٕ اإلالُ٨ت ٧ل مً اإلاؿاحض ،واإلاٗابض
واإلا٣ابغ والٗ٣اعاث الخابٗت للمل ٪الٗام واإلايكأث الٗؿ٨غٍت.
ؤصخاب الخ ٤في هؼٕ اإلالُ٨ت
خ ٤هؼٕ اإلالُ٨ت بُض الؿلُت الٗمىمُت التي ًم٨نها ؤن جٟىيه بلى "٧ل ماؾؿت ٖمىمُت ،قغ٦ت ؤو شخو" .وبطا ٧اهذ الضولت و٧ل
ألاشخام الٗمىمُحن ًمخل٩ىن بضاهت هظا الخٞ ،٤ةن ألاشخام الُبُٗببن ًم٦ ً٨ظل ٪ؤن ٌٗتر ٝلهم به بطا ؤزبخىا ؤنهم بهضص بهجاػ
مكغوٕ طي مىٟٗت ٖامت .ؤما الخىام الظًً خٓىا بهظا الخ ٤مىظ ؾىت ٞ ،1914هم الى٦الء الظًً ًاصون زضمت ٖمىمُت ،والكغ٧اث
طاث الا٢خهاص اإلاسخلِ واإلا٣اوالث طاث الى ٟ٘الٗام ،بهٟت ٖامتً .م ً٨ؤن ًٟىى للىُ٦لَ ًٖ ،غٍ ٤اجٟاُ٢ت ،خ ٤هؼٕ اإلالُ٨ت وخُاػة
٧ل الٗ٣اعاث الًغوعٍت إلهجاػ ؤقٛا ٫طاث مىٟٗت ٖامت ؤو لدؿُحر زضمت ٖمىمُت .بال ؤن ؤلاصاعة جب٣ى هي اإلاؿاو ٫الىخُض ًٖ حٗىٌٍ
ؤصخاب اإلال.٪

 .3.1.2مسطزج وشع انمهكيح
 .1.3.1.2وظزج ػامح
ج٨مً ؤنالت مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت في ال٣اهىن اإلاٛغبي ،في ؤلاَال ١الهاعم إلاغخلخحن مخخالُخحن  :اإلاغخلت ؤلاصاعٍت واإلاغخت الً٣اثُت .ألاولى،
مسههت للٗمل ؤلاصاعي الخدًحري لجزٕ اإلالُ٨ت ،و ًجب اخترامها بك٩ل ص .٤ُ٢ؤما الثاهُتٞ ،هي التي جخم جدذ ؾلُت الً٣اء الظي
ًخ٩ل ٠في هٟـ الى٢ذ بالؿماح لىاػٕ اإلالُ٨ت بدُاػة الٗ٣اعاث اإلاجزوٖت ملُ٨تها ،م٣ابل ؤصاء حٗىٌٍ اخخُاَي مؿاو لُ٣مت الخٗىٌٍ
الظي خضصجه ؤلاصاعة وبالخ٨م بى٣ل اإلالُ٨ت وجدضًض الخٗىٌٍ النهاجي ًٖ هؼٕ اإلالُ٨ت.
ما ًيبغي اؾخسالنه هى ؤهه ًجب صاثما مداولت الخىنل بلى اجٟا ١بالتراض ي ٢بل اإلاغوع بلى اإلاغخلت الً٣اثُت.
 .2.3.1.2انمزحهح اإلداريح نىشع انمهكيح
ي
جخهغ ٝؤلاصاعة زال ٫هظه اإلاغخلت بك٩ل ٞغصي .جٟخخذ هظه اإلاغخلت بةٖالن اإلاىٟٗت الٗامت للمكغوًٕ .ليها مبضثُا بدث بصاع ٌؿب٤
حُٗحن ال ُ٘٣ألاعيُت اإلاؼم٘ هؼٕ ملُ٨تهاً .خلىها ٢غاع الخسلي ،بطا لم ً ً٨بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت ٢ض ٖحن طوي الخ٣ىٖ ١لى ألاعاض ي اإلاؼم٘
هؼٕ ملُ٨تها .وجيخهي هظه اإلاغخلت بمداولت الخىنل بلى اجٟا ١خبي م٘ اإلاال٨حن.

بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت
حٗلً اإلاىٟٗت الٗامت الُىم بم٣غع بصاعي .و جدضص آزاع بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت باألقٛا ٫والٗملُاث اإلاٗلً ٖنها في م٣غع بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت.
وٍ٣خط ي ٧ل حُٛحر الؾخٗما ٫الٗ٣اعاث الخايٗت لجزٕ اإلالُ٨ت بٖالها حضًضا للمىٟٗت الٗامت .وال ًم ً٨بٗض وكغ اإلا٣غع ال٣اض ي بةٖالن
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اإلاىٟٗت الٗامت ،بخضار ؤي حُٛحر في الٗ٣اعاث اإلاكمىلت بجزٕ اإلالُ٨ت صون مىا٣ٞت هاػٕ اإلالُ٨ت  :جسً٘ الٗ٣اعاث ؤو اإلاىُ٣ت اإلاُٗىت بمىحب
م٣غع اإلاىٟٗت الٗامت لخ ٤اعجٟاٖ ١ام ًمى٘ ؤي حُٛحر لىا ٘٢الخا.٫
م٣غع الخسلي
ًجب ؤن ًهضع م٣غع الخسلي ،إلاا ً٩ىن يغوعٍا ،صازل ؤحل ؾيخحن بضءا مً جاعٍش وكغ اإلا٣غع ال٣اض ي بةٖالن اإلاىٟٗت الٗامت الظي ًمثل
امخضاصا آلزاعه .وبطا اههغم هظا ألاحل صون نضوعهً ،هبذ م٣غع بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت الُٚا٦ .ما ؤن نالخُت م٣غع الخسلي ال جخجاوػ
ؾيخحن بدُث ؤهه بطا لم ًخ٣ضم هاػٕ اإلالُ٨ت بلى ال٣اض ي ،صازل هظا ألاحل ،بُلب ه٣ل اإلالُ٨ت ال ً٩ىن مم٨ىا مخابٗت مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت
بال بىاء ٖلى بٖالن حضًض للمىٟٗت الٗامت .ومً آزاع ب٦غاهاث جدضًض ألاحل هظه خٟؼ ؤلاصاعة ٖلى ؤلاؾغإ باؾخ٨ما ٫اإلاؿُغة ختى ال ًغػح
ؤصخاب اإلال ٪إلاضة ٚحر مدضصة جدذ ز٣ل التهضًض بجزٕ اإلالُ٨ت.
البدث ؤلاصاعي
ًجب ؤن ٌؿب ٤البدث ؤلاصاعي اإلا٣غع الظي ٌٗحن الب ٘٣ألاعيُت اإلاؼم٘ هؼٕ ملُ٨تها والظي ًم ً٨ؤن ً٩ىن ،خؿب الخاالث ،بما م٣غع
الخسلي وبما م٣غع بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت.
ًٟخخذ البدث بيكغ مكغوٕ الخُٗحن بالجغٍضة الغؾمُت وفي حغٍضجحن وَىِخحن ٖلى ألا٢ل .وًٍمً لهظا اإلاكغوٕ بقهاع واؾ٘ مً زال٫
بًضاٖه بم٣غ الؿلُت اإلادلُت التي ًىحض الٗ٣اع في صاثغة هٟىطها الترابي ،خُث ًخىٞغ اإلاٗىُىن باألمغ ٖلى ؤحل قهغًٍ ،لالَالٕ ٖلُه وببضاء
مالخٓاتهم والخٗغٍ ٠باألشخام الظًً زىلىا لهم خ٣ى٢ا ٖلى الٗ٣اعاث اإلاٗىُت باإلاكغوٕ .و الههغام هظا ألاحل ؤزغ ب٢هاجي بدُث
حؿ ِ٣خ٣ى ١ألاشخام الظًً لم ٌٗغٞىا بإهٟؿهم ،في الخٗىًٍاث ًٖ هؼٕ اإلالُ٨ت .بال ؤن الىؾُلت الىخُضة اإلاخىٞغة الُىم لئلزباع هي
اليكغ .وهي وؾُلت ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٧اُٞت لًمان بزباع ٗٞلي باإلاكغوٕ ل٩ل طوي الخ٣ى.١
جىو اإلااصة  10مً ٢اهىن  6ماي ٖ 1982لى ما ًلي ً " :جب ٖلى اإلاٗىُحن باألمغ ؤن ٌٗغٞىا بجمُ٘ مؿخإحغي ألاعاض ي الؼعاُٖت واإلا٨ترًً
وٚحرهم ممً بُضهم خ٣ى ١في الٗ٣اعاث وبال ب٣ىا وخضهم مضًىحن لهاالء ألاشخام بالخٗىًٍاث التي ٢ض ًُالبىن بها٦ ،ما ًجب ،صازل
هٟـ ألاحلٖ ،لى حمُ٘ ألاشخام آلازغًٍ ؤن ٌٗغٞىا بإهٟؿهم وبال ؾ٧ ِ٣ل خ ٤لهم .وٍخٗحن ٖلى هاػٕ اإلالُ٨ت ؤن ًُلب مً اإلادأٞ
ٖلى ألامال ٥الٗ٣اعٍت حؿلُمه قهاصة جخًمً ٢اثمت ألاشخام اإلاىحىصة بإًضيهم خ٣ىُٖ ١يُت مُ٣ضة في السجالث الٗ٣اعٍت ،وٍم ً٨ؤن
ج٩ىن هظه الكهاصة حماُٖت".
ه٨ظا ٌؿمذ البدث ؤلاصاعي بدؿلم الاٖتراياث ٖلى نٟت اإلاىٟٗت الٗامت ُٞما ًخٗل ٤باألقٛا ٫اإلاؼم٘ جىُٟظها وٖلى قغوٍ بهجاػها٦ ،ما
ٌؿمذ في آلان هٟؿه بٓهىع ؤصخاب الخ٣ىٖ ١لى الٗ٣اعاث اإلاٗىُت باإلاكغوٕ .وَكمل هؼٕ اإلالُ٨ت ٦ال مً الخ٣ى ١الٗ٣اعٍت الخايٗت
للىٓام الخ٣لُضي (بما ٞيها جل ٪التي ال حؿدىض بلى بزباث عؾمي ًٖ َغٍ ٤عؾىم اإلالُ٨ت) والخ٣ى ١التي جسً٘ للىٓام الٗهغي .مبضثُا ال
ًيخج ًٖ ٖضم الخٗغٖ ٝلى طوي الخ٣ى ١جإزغ في خُاػة ألامال ٥وال في بضاًت ألاقٛا.٫
ًم ً٨ؤن ًخٟاوث مخىؾِ َى ٫اإلاضة الٟانلت بحن بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت وخُاػة ألامال ٥اإلاجزوٖت ملُ٨تها بك٩ل مدؿىؽ .الخض ألاصوى
لهظه اإلاضة هى قهغان .ؤما خضها ألا٢ص ى ٞهى ؾيخان,
مداولت الاجٟا ١بالتراض ي
جداو ٫الؿلُت ؤلاصاعٍت واإلاٗىُىن باألمغ الخٟاهم ٖلى مبل ٜالخٗىًٍاث الىاحب صٗٞها م٣ابل هؼٕ اإلالُ٨ت م٣ابلحن اصٖاءاث ٧ل منهما.
.مداولت الاجٟا ١بالتراض ي بلؼامُت .هجاخها ٌؿمذ بةنهاء اإلاؿُغة ،وباالؾخٛىاء ًٖ اإلاغخلت الً٣اثُت .وٍجضع الخإُ٦ض ٖلى ؤن بم٩اهُت
الاجٟا ١بالتراض ي جب٣ى مٟخىخت زال٧ ٫ل مغاخل مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت.
مىهجُت ج٣ىٍم اإلامخل٩اث اإلاجزوٖت ملُ٨تها
ًىو ال٣اهىن ٖلى ؤن ج٣ىٍم الخؿاثغ والًغع الىاجج ًٖ هؼٕ اإلالُ٨ت ج٣ىم به اللجىت ؤلاصاعٍت للخ٣ىٍم والخبرة .وهي لجىت جترؤؾها الؿلُت
ؤلاصاعٍت اإلادلُت وجًم في ًٖىٍتها ٦ال مً عثِـ صاثغة ؤمال ٥الضولت ؤو مً ًيخضبه وٍىىب ٖىه٢ ،اض ي الدسجُل والخىبر ؤو مً ًيخضبه،
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ممثل َالب هؼٕ اإلالُ٨ت ٦إًٖاء صاثمحن .ؤما ألاًٖاء الٛحر الضاثمحن ٞهم  :اإلامثل ؤلا٢لُمي لىػاعة الٟالخت ،مٟدل الًغاثب ال٣غوٍت
ومٟدل الخٗمحر ؤو مً ًىىب ٖىه ومٟدل الًغاثب الخًغٍت ؤو مً ًىىب ٖىه.
ٌكمل الخٗىٌٍ ًٖ هؼٕ اإلالُ٨ت خؿب ال٣اهىن اإلاٛغبي ،الًغع الخالي واإلاد ٤٣الىاش ئ مباقغة ًٖ هؼٕ اإلالُ٨ت ،وال ًم ً٨ؤن ًمخض بلى
يغع ٚحر مد ٤٣ؤو مدخمل ؤو ٚحر مباقغ .وحٗخمض َغٍ٣ت الخ٣ىٍم ٖلى الُ٣مت الخجاعٍت للممخل٩اث والٗ٣اعاث بىاء ٖلى زمنها في الؿىً ١ىم
وكغ م٣غع بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت.
الًُٗ
ًم ً٨الًُٗ في ٢غاع هؼٕ اإلالُ٨ت بؿبب الكُِ في اؾخٗما ٫الؿلُت ،وهى ألامغ الظي ٌؿمذ للُالب بةم٩اهُت الاٖتراى ٖلى ألاقٛا٫
اإلاٗلً ؤنها طاث مىٟٗت ٖامت ،زهىنا خُىما ًٓهغ ؤن ( )1الهض ٝمً اإلاىٟٗت الٗامت الظي جم ؤلاٖالن ٖىه مً َغ ٝهاػٕ اإلالُ٨ت
ًخٗاعى م٘ صواٗٞه الخُ٣ُ٣ت ،و( )2خُىما ًثبذ ٗٞلُا ؤن الٗملُت ال ًخىٞغ ٞيها قغٍ اإلاىٟٗت الٗامت وال ج٣ىم ٖلى الهض ٝاإلاخىخى منها
٦ما اصعى طل ٪هاػٕ اإلالُ٨ت .بال ؤن ؤزغ بلٛاء نٟت اإلاىٟٗت الٗامتً ،ب٣ى في الخ٣ُ٣ت عمؼٍا بطا ٧ان ٢غاع ه٣ل اإلالُ٨ت ٢ض نضع.
اإلاد٨مت الٗلُا هي اإلااهلت في ؤو ٫وآزغ اإلاُا ٝللخ٨م في خالت الًُٗ بالكُِ في اؾخٗما ٫الؿلُت يض م٣غعاث حكغَُٗت اجسظها
الىػٍغ ألاو .٫ؤما الً٣اء الٗاصي( اإلادا٦م ؤلاصاعٍت) ٞلِـ ماهال إللٛاء ٢غاعاث الؿلُاث الٗلُا للضولت ،وخضها اإلاد٨مت الٗلُا ماهلت
للُ٣ام بظل ،٪ولهظا ًجب اللجىء بليها مباقغة  .هىا ٥ؾلُت ً٢اثُت وخُضة هي اإلاد٨مت الٗلُا وال ؾبُل للًُٗ في ٢غاعاتها .جلر ألاخ٩ام
والاحتهاصاث الً٣اثُت اإلاٛغبُت ٖلى مٟهىم اإلاهلخت الٗامت في مجا ٫هؼٕ اإلالُ٨ت .هاصعة هي خاالث الًُٗ يض ٢غاعاث هؼٕ اإلالُ٨ت بمبرع
الكُِ في اؾخٗما ٫الؿلُت التي بلٛذ هضٞهاٞ ،إٚلب الضٖاوي عًٞذ بك٩ل قبه ؤوجىماجُ٩ي.
باإلا٣ابل ،الضٖاوي بكإن ج٣ىٍم وجدضًض الخٗىٌٍ ٦ثحرة .وٍالخٔ ؤن اإلادا٦م جمُل بلى الضٞإ ًٖ خ٣ى ١اإلاال ٪وجدضص حٗىًٍاث مغجٟٗت
ج٩ىن ؤخُاها مجخٟت في خ ٤هاػٕ اإلالُ٨ت.
 .3.3.1.2انمزحهح انمضائيح نىشع انمهكيح
جخ٩ىن هظه اإلاغخلت مً زالزت ٖىانغ هي  :الخُاػة وه٣ل اإلالُ٨ت وجدضًض الخٗىٌٍ.
الخُاػة
ال ًاصي الٟكل في الخىنل بلى اجٟا ١خبي بحن ؤلاصاعة وألاشخام اإلاٗىُحن بجزٕ اإلالُ٨ت بلى قل خغ٦ت بهجاػ اإلاكغوٕ .بط بةم٩ان ؤلاصاعة
خُاػة اإلال ٪بطا وا ٤ٞاإلاال ٪بكغٍ وخُض هى ص ٘ٞحٗىٌٍ اخخُاَي٦ .ما جب٣ى خُاػة اإلال ٪مم٨ىت هٓغٍا ختى في خالت ع ٌٞاإلاالٚ ،٪حر
ؤن هظه ؤلام٩اهُت ٚحر مُب٣ت ٖمىما في اإلاٛغب الُىم ،وال ًخم اللجىء بليها بال في خاالث اؾخثىاثُت ولً جُب ٤في هظا اإلاكغوٕ .بطا لجإ
اإلاكغوٕ بلى خُاػة اإلال ٪بالغٚم مً ع ٌٞاإلاالٞ ،٪ؿِك٩ل طل ٪زغ٢ا إلا٣خًُاث مخُلب ألاصاء  5الظي ًىو ٖلى يغوعة ص ٘ٞالخٗىٌٍ
٢بل ؤن جخم خُاػة اإلال .٪مهم بطن ؤن جلتزم قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ بٗضم جُبُ ٤هظا البىض وبالؿعي صاثما بلى الاجٟا ١الخبي م٘
اإلاال٢ ٪بل اللجىء بلى خُاػة مؿب٣ت للمل.٪
ه٣ل اإلالُ٨ت
ًخٗل ٤ألامغ بمغخلت ؤؾاؾُت في مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت ،و٢ض اٖخبرها اإلاكغٕ مً ألاهمُت بدُث زى ٫للً٣اء جضبحرها .ل٨ىىا ًم ً٨ؤن وٗخبر م٘
طل ٪ؤن صوع ال٣اض ي في الخ٣ُ٣ت مدضوص ٖلى هظا اإلاؿخىي ،بط لِـ بم٣ضوعه ع ٌٞه٣ل اإلالُ٨ت بال بطا الخٔ زلال باثىا في اإلاؿُغة .وال
ًم ً٨اٖخباع الؿلُت الً٣اثُت خامُت للملُ٨ت الخانت بال ل٩ىن جدضًض م٣ضاع الخٗىٌٍ مهمت مىىَت بال٣اض ي.
جدضًض الخٗىٌٍ
ًخم جدضًض الخٗىٌٍ في خ٨م بى٣ل اإلالُ٨ت .لخدضًض الخٗىٌٍ ؤهمُت ٦بري الٖخباعًٍ  :ألن مبل ٜالخٗىٌٍ هى في نهاًت اإلاُا ٝالًماهت
الخُ٣ُ٣ت لخ ٤اإلالُ٨ت .الؿلُت الً٣اثُت هي اإلا٩لٟت بخ٣ىٍم الخٗىٌٍ مىظ ؾىت ٚ ،1914حر ؤن خغٍتها في طل ٪بُٗضة ًٖ ؤن ج٩ىن
مُل٣ت .بط ًً٘ ال٣اهىن ٖضصا مً الكغوٍ التي ًجب ٖليها اخترامها في ج٣ىٍم الخٗىٌٍ ،وٍم ً٨لل٣اض ي ؤن ٌؿخٗحن بالخبرةٚ .حر ؤهه مً
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الىاخُت الٗملُتً ،م ً٨اؾخٗما ٫مؿُغة الًُٗ ٧لما بضث نٗىباث في الخ٣ىٍم .وَٗخبر عؤي الخبراء طا ؤهمُت ٦بحرة ،بدُث ؤن اإلاد٨مت
ٚالبا ما حؿدىض بلُه في بنضاع الخ٨م.

.4.1.2

انمؤسساخ اإلداريح انمؼىيح تىشع انمهكيح َإػادج انتُطيه

ؾِخم ا٢خىاء الٗ٣اعاث ،في بَاع اإلاكغوَٕ ًٖ ،غٍ ٤مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت التي جلٗب ٞيها الؿلُاث اإلادلُت ممثلت في الىالي والٗامل صوعا
ؤؾاؾُا.
 .1.4.1.2انمؤسساخ انمسؤَنح ػه تذتيز األراضي في انمغزب
جضاع ؤعاض ي اإلال ٪الخام للضولت واإلا٩ىهت مً مجمىٕ اإلامخل٩اث الٗ٣اعٍت وٚحر اإلاى٣ىلت التي جىحض في خىػتها وال جيخمي بلى اإلال ٪الٗام مً
َغ ٝمضًغٍت ؤمال ٥الضولت الخابٗت لىػاعة الا٢خهاص واإلاالُت .ؤما الٗ٣اعاث الخابٗت للمل ٪الٛابىيٞ ،خخ٩ل ٠بةصاعتها اإلاىضوبُت الؿامُت
للمُاه والٛاباث ومداعبت الخصخغ.
جخىٞغ مضًغٍت ؤمال ٥الضولت ٖلى جمثُلُاث جغابُت ٖلى مؿخىي الجهت هي اإلاضًغٍت الجهىٍت ألمال ٥الضولت وٖلى مؿخىي ألا٢الُم والٗماالث
هي مىضوبُت ؤمال ٥الضولت التي جخمخ٘ بهالخُت جامت لئلصاعة الخىُٟظًت للغنُض الٗ٣اعي للضولت بمجا ٫هٟىطها الترابي.
حؿحر ألاعاض ي الخابٗت للمل ٪الٗام للضولت مً َغ ٝزالر ُ٢اٖاث وػاعٍت هي الخالُت :
 وػاعة الخجهحز والى٣ل واللىحِؿدُ٪؛
 وػاعة الٟالخت والهُض البدغي؛
 وػاعة الُا٢ت واإلاٗاصن واإلااء والبِئت.
 .2.4.1.2اإلطار انمؤسساتي انخاص تالتىاء انؼماراخ
مضًغٍت ؤمال ٥الضولت هي مبضثُا اإلا٩لٟت ب٩ل ٖملُاث حٗبئت ألاعاض ي الالػمت إلاكغوٕ مثل مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ؾىاء حٗل ٤ألامغ
بالٗ٣اعاث اإلاملى٦ت للخىام ؤو جل ٪التي جمل٨ها الضولت .ؤما اإلاؿُغة اإلاخبٗت في طلٞ ٪هي ،خؿب الخاالث ،واخضة مً اإلاؿاَغ الثالر
الخالُت :
 باليؿبت للٗ٣اعاث اإلاملى٦ت للخىام  :هؼٕ اإلالُ٨ت ألحل اإلاىٟٗت الٗامت التي ًىٓمها ال٣اهىن 7.81؛
 باليؿبت للٗ٣اعاث الخابٗت للمل ٪الٗمىمي للضولت ،بما في طل ٪اإلال ٪الٗمىمي البدغي الظي يهم مكغوٕ الىاْىع ٚغب
اإلاخىؾِ  :ؤلازغاج مً خحز الخُُ٣ض وؤلاصماج في اإلال ٪الخام للضولت ،وهي مؿُغة ًىٓمها الٓهحر اإلااعر بٟاجذ ًىلُىػ 1914؛
 باليؿبت للمل ٪الٛابىي (جاب٘ للمل ٪الخام للضولت خؿب هٓام زام)  :الاؾخسالم مً الىٓام الٛابىي وهي مؿُغة ًىٓمها
ْهحر  17ابغٍل  ،1917و ال ًم ً٨جُبُ٣ها بال في خالت اإلاىٟٗت الٗامت.
جغؤؽ اللجىت ؤلاصاعٍت للخُُ٣م ،اإلا٩لٟت بخدضًض زمً الٗ٣اعاث والخ٣ى ١الُٗيُت التي قملها هؼٕ اإلالُ٨ت ،الؿلُت اإلادلُت وجًم عثِـ صاثغة
ألامال ٥الٗامت ،وال٣ابٌ اإلا٩ل ٠بالدسجُل بهٟتهم ؤًٖاء صاثمحن ،باإلياٞت بلى ممثل وػاعة الٟالخت ،ومٟدل الًغاثب ال٣غوٍت.
 .5.5مؼبّْز انبنك األًرًبِ إلػبدة اإلػمبر ًانتنمْت
َب٣ا إلاهامه اإلاخٗل٣ت بالخىمُت اإلاؿخضامت (البىض  3مً الاجٟاُ٢ت التي جم بمىحبها بوكاء البى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت)ًُ ،ب٤
البىٖ ٪لى ٧ل اإلاكاعَ٘ التي ً٣ىم بخمىٍلها "ؾُاؾت بُئُت واحخماُٖت" 1مبلىعة في  10مخُلباث ؤصاء جخًمً اإلاٗاًحر اإلاُب٣ت في ٧ل واخض
مً اإلاجاالث البُئُت والاحخماُٖت الٗكغ ألاؾاؾُت اإلادضصة مً َغ ٝالبىً .٪خٗل ٤مخُلب ألاصاء  " 5خُاػة ألاعاض ي وبٖاصة الخىَحن
ال٣ؿغي و الترخُل الا٢خهاصي" بمؿاثل ا٢خىاء ألاعاض ي والخٗىٌٍ وبٖاصة الخىَحن واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل.
ٌ -1ذي انسياسح َكذا انمتطهثاخ انؼشزج انمزافمح نٍا َانىماط انمُضُػاتيح ،متُفزج تانهغاخ اإلوجهيشيح َانفزوسيح َانؼزتيح في انزاتظ انتاني :
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html

01

لىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ – بَاع الخٗىٌٍ واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل

وجخمثل ؤهضاٞه ألاؾاؾُت في :
 ججىب بٖاصة الخىَحن ال٣ؿغي ،ؤو الخ٣لُل مىه بطا اؾخدا ٫ججىبهٖ ،بر صعاؾت زُاعاث بضًلت لخىُٟظ اإلاكغوٕ؛
 جس ٠ُٟآلازاع الاحخماُٖت والا٢خهاصًت الؿلبُت لخُاػة ألاعاض ي ؤو لخُُ٣ض اؾخٗما ٫ألاعاض ي ؤو جُُ٣ض الىلىج بلى ألاعاض ي مً
َغ ٝألاشخام اإلاٗىُحن َ ًٖ)i( :غٍ ٤ا٢تراح حٗىًٍاث حٗاص ٫الُ٣مت ال٩املت لالؾدبضا٫؛ و(َ ًٖ )iiغٍ ٤الخغم ٖلى ؤن
جىا٦ب بٖاصة الخىَحن اؾدكاعة ومكاع٦ت مؿدىحرة لؤلشخام اإلاخإزغًٍ باإلاكغوٕ؛
 اؾخٗاصة وؾاثل الِٗل وْغو ٝالخُاة ٖلى ألا٢ل في اإلاؿخىي الظي ٧اهذ ٖلُه ٢بل الترخُل ؤو جدؿُنها بن ؤمً٨؛


جدؿحن ْغو ٝمِٗكت ألاشخام الظًً ًمؿهم الترخُل البضوي ٖبر ا٢تراح ؾ ً٨مالثم في مىا ٘٢بٖاصة الخىَحن ،بما ًًمً
جد ٤ُ٣ألامً الٗ٣اعي؛

وٍدضص مخُلب ألاصاء  5اإلاخُلباث ألاؾاؾُت الخالُت:
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ٌصج٘ الؼبىاء ٖلى خُاػة الخ٣ى ١الٗ٣اعٍت ًٖ َغٍ ٤اجٟا٢اث عياثُت ختى وبن ٧ان بةم٩انهم ٢اهىهُا اؾخٗما ٫مؿُغة هؼٕ
اإلالُ٨تٞ .الدؿىٍاث اإلاخٟاوى بكإنها حؿاٖض ٖلى ججىب مؿُغة مهاصعة اإلالُ٨ت وٍ٩ىن باإلم٩ان ٖمىما ببغامها ًٖ َغٍ٤
ا٢تراح حٗىٌٍ ٖاص ٫ومىاؾب؛
ًبدث الؼبىن ٧ل البضاثل اإلام٨ىت لخهمُم اإلاكغوٕ مً ؤحل ججىب الترخُل البضوي والا٢خهاصي ،ؤو ٖلى ألا٢ل الخض منهما.
م٘ الخغم ٖلى جد ٤ُ٣الخىاػن بحن الخ٩الُ ٠والامخُاػاث البُئُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت؛
ٌؿدكحر الؼبىن اليؿاء والغحا ٫اإلاٗىُحن ،بما في طل ٪اإلاجمىٖاث اإلاًُٟت مىظ مغاخل اإلاكغوٕ اإلاب٨غة ،وزال ٫حمُ٘ مغاخل
بٖاصة الخىَحن .وٍجب بالخهىم ؤن جخاح لؤلشخام اإلاخًغعًٍ بم٩اهُت اإلاكاع٦ت في جدضًض قغوٍ ؤهلُت الاؾخد٣ا،١
والخٟاوى بكـإن ٖغوى الخٗىٌٍ ،واإلاؿاٖضة في بٖاصة الخىَحن ،ومضي مالثمت ؤما ً٦بٖاصة الخىَحن اإلا٣ترخت ،والبرهامج
الؼمني اإلا٣ترح .و جُب ٤مخُلباث بياُٞت في اؾدكاعة ألاشخام اإلاىخمحن بلى الٟئاث الهكت؛
ًإزظ الؼبىن بٗحن الاٖخباع ٧ل شخو ؤو مجمىٖت ًدخمل ؤن ج٩ىن مدغومت ؤو في ويُٗت هكاقتً .خسظ الؼبىنٖ ،لى
الخهىم ،ؤلاحغاءاث الًغوعٍت لًمان اؾخٟاصة هظه الٟئاث مً ؾحروعة بٖاصة الخىَحن ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الٟئاث
ألازغي ولًمان ؤن جخىنل باألزباع وؤن ج٩ىن واُٖت بد٣ى٢ها و٢اصعة ٖلى الاؾخٟاصة بك٩ل مىه ٠مً الٟغم والامخُاػاث
التي جدُدها بٖاصة الخىَحن .وٍيبغي جدضًض هظه الٟئاث ًٖ َغٍ ٤الخُُ٣م البُئي والاحخماعي (٦ما هى مىضر في مخُلب ألاصاء
ع٢م )1؛
ًجغي الؼبىن جُُ٣ما احخماُٖا وا٢خهاصًا ُٞما ًسو ألاشخام اإلاخًغعًٍ مً اإلاكغوٕ ،بما في طل ٪آلازاع اإلاغجبُت با٢خىاء
ألاعاض ي وبخُُ٣ض اؾخٗما ٫ألاعاض يً .دضص الخُُ٣م آلازاع صازل الؿُا ١الاحخماعي للمكغوٕ واخخُاحاث اإلاخًغعًٍ وخ٣ى٢هم
وٍدضص الخضابحر وؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت للخس ٠ُٟمً حجم بٖاصة الخىَحن؛
ًً٘ الؼبىن جاعٍسا ً٩ىن بمثابت خض ػمني لخؿم ؤهلُت الاؾخد٣ا ١خؿب ما ًىو ٖلُه ال٣اهىن وخؿب البرهامج الؼمني
إلهجاػ اإلاكغوٕ بطا صٖذ الًغوعةٌ .ؿمذ جدضًض جاعٍش ً٩ىن خضا ػمىُا للبث في ؤهلُت الاؾخد٣ا ١بخىيُذ مؿإلت ألاهلُت
الؾخد٣ا ١الخٗىٌٍ واإلاؿاٖضة .اما ألاشخام الظًً ًإجىن الؾدُُان مى ٘٢اإلاكغوٕ بٗض الخض الؼمني النهاجي للبث في
ألاهلُتٞ ،هم ٚحر ماهلحن للخهىٖ ٫لى ؤي حٗىٌٍ وال ؤًت مؿاٖضة ؤزغي؛
ً٣ترح الؼبىن ٖلى الجماٖاث وألاشخام اإلاغخلحن حٗىًٍا ًٖ ٣ٞضانهم إلامخل٩اتهم ٌؿاوي الُ٣مت ال٩املت الؾدبضالها ٦ما ً٣ترح
ٖليهم ؤق٩اال ؤزغي مً اإلاؿاٖضة .تهض ٝهظه الخضابحر بلى اؾخٗاصة ألاشخام اإلاغخلحن لٓغو ٝخُاة ووؾاثل ِٖل ٖلى ألا٢ل
في مؿخىي ما ٧اهىا ًخىٞغون ٖلُه ٢بل جغخُلهم ؤو ؤخؿً .وٍم ً٨ؤن حؿدىض هظه الخضابحر بلى ؤعاض ي ؤو مىاعص ؤو ؤحىع و/ؤو
ؤوكُت ججاعٍت .جخمحز مٗاًحر الخٗىٌٍ اإلا٣ترخت في بَاع اإلاكغوٕ بالكٟاُٞت والاوسجام .وٍخم مىذ الخٗىٌٍ ٢بل الترخُل ؤو
ٞغى خضوص ٖلى الىلىج بلى ألاعاض ي التي ًُالها هؼٕ اإلالُ٨ت .خُىما ج٩ىن وؾاثل ِٖل ألاشخام اإلاغخلحن مغجبُت بخىٞغ
ؤعاض يً ،مىذ الؼبىن حٗىًٍا مؿدىضا ٖلى جىٞحر ؤعاض ي م٘ ؤزظ مخُلباث اإلاىاؾم الٟالخُت بٗحن الاٖخباع ؛
ًً٘ الؼبىن ،مىظ اإلاغاخل اإلاب٨غة مً ؾحروعة بٖاصة الخىَحن ،ما ؤم ً٨طل ،٪آلُت لخضبحر الخٓلماث و٣ٞا إلاخُلب ألاصاء 5
وألهضا ٝومباصت مخُلب ألاصاء  .10وجخًمً هظه آلالُت بم٩اهُت للًُٗ بهض ٝبًجاص خلى ٫مىهٟت للجزاٖاث؛
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ً خم جدب٘ ؾحروعة بٖاصة الخىَحن واؾخٗاصة ؾبل الِٗل و٣ٞا إلاخُلب ألاصاء  1وبةقغا ٥ألاَغا ٝاإلاٗىُت ألاؾاؾُت والجماٖاث
اإلاخًغعة؛
٣ً ىم الؼبىن ،إلاا ًترجب ٖلى اإلاكغوٕ جغخُل بضوي لؤلشخام ،بةٖضاص زُت إلٖاصة الخىَحن .وإلاا ال ًترجب ٖلى اإلاكغوٕ بال
جغخُل ا٢خهاصي ٌٗض زُت الؾخٗاصة ؾبل الِٗل.
 .1.5أىم انفٌارق انمٌجٌدة بْن انتشزّغ انمغزبِ ًمتطهب األداء  5نهبنك
ً٣ضم الجضو ٫ؤؾٟله ؤهم الٟىاع ١اإلاىحىصة بحن الدكغَ٘ اإلاٛغبي ومخُلب ألاصاء ُٞ 5ما ًخٗل ٤با٢خىاء ألاعاض ي ،وبٖاصة الخىَحن واؾخٗاصة
ؾبل الِٗل٦ .ما ً٣ضم ؤلاحغاءاث والخضابحر التي ًجب اجساطها في بَاع اإلاكغوٕ ( في بٌٗ الخاالث ًخٗل ٤ألامغ بخضابحر ؾب ٤اجساطها مً
َغ ٝالىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ) مً ؤحل بػالت هظه الٟىاع.١
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حدول  : 1أهم الفىارق اإلاىحىدة بين التشزيع اإلاغزبي ومتطلب ألاداء  5للبىك
ؤلاحزاءاث اإلاتخذة من طزف البىك أو الىاظىر غزب اإلاتىضط
متطلب ألاداء 5
التشزيع اإلاغزبي

اإلاىطىع

02

زُت بٖاصة
الخىَحن ؤو زُت
اؾخٗاصة ؾبل
الِٗل

ٚحر واعصة في الدكغَ٘ اإلاٛغبي

واعصة في مخُلب
ألاصاء 5

الخض مً الترخُل

ٚحر واعص في الدكغَ٘ اإلاٛغبي

واعص في مخُلب
ألاصاء 5

 بٖضاص بَاع للخٗىٌٍ واؾخٗاصة ؾبل الِٗل َب٣ا إلاخُلب ألاصاء ( 5هظهالىزُ٣ت)؛
بصماج هظا ؤلاَاع في مجمىٕ الىزاث ٤اإلا٣ضمت بلى البى( ٪مبرمج )وكغ هظا ؤلاَاع مدلُا مً َغ ٝالىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ وٖلى اإلاى٘٢ؤلالُ٨ترووي للبى( ٪مبرمج )؛
 الُ٣ام ُٞما بٗض بخدًحر زُخحن مٟهلخحن ال٢خىاء ألاعاض ي الٟالخُتاإلاغجبُت بالُغٍ ٤الغابِ وباإلاىُ٣ت الخغة ،وباؾخٗاصة ؾبل الِٗل ؛
اؾخٗاصة ؾبل ِٖل نُاصي الؿم ٪اإلاخإزغًٍ بمكغوٕ اإلاُىاء ب٩ل مً٢الث وقماللت وؾماع.
هٓغا للمساَغ الاحخماُٖت والا٢خهاصًت التي ًم ً٨ؤن جترجب ًٖ جغخُل
٦بحر الدجم باليؿبت للمكغوٕ ،ؾٗذ قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ بلى
جهمُم ؤمثل إلاى ٘٢اإلاُىاء ولخضوص اإلاىُ٣ت الخغة بدُث جخٟاصي ؤي ؤزغ ٖلى
اإلاؿا ً٦وجدض مً ألازغ ٖلى ألاعاض ي الٟالخُت  :لً ًمـ ؤي ؾ ً٨عثِس ي .
ؤما الترخُل الا٢خهاصي (ألازغ ٖلى ألاعاض ي الٟالخُت) ٣ٞض ٢لو بلى الخض
ألاصوى الًغوعي( .اهٓغ الخٟانُل في الجؼء  )3.2جىحض قغ٦ت الىاْىع
ٚغب اإلاخىؾِ ُٞما ًخٗل ٤بهظه الىُ٣ت في ويُٗت جىا ٤ٞجام م٘ مخُلب
ألاصاء 5
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الخٗىٌٍ بُ٣مت
الاؾدبضا٫

ًىو الدكغَ٘ اإلاٛغبي اإلاخٗل ٤بجزٕ اإلالُ٨ت ٖلى مؿُغة جخم ٖلى مغخلخحن:
ؤوال ،مغخلت جٟاوى ج٣ىم به ؤلاصاعة مً ؤحل الخهىٖ ٫لى اجٟا ١عياجي ٖلى ؤؾاؽ ج٣ضًغ ؾٗغاإلامخل٩اث بىاء ٖلى ُ٢متها في الؿى١؛
زم في خالت ٖضم خهى ٫ااجٟا ١خبيً ،خم الٗبىع بلى اإلاغخلت الً٣اثُت التي ًداو ٫زاللها اإلاجزوٖتملُ٨خه ؤن ًدهل مً الً٣اء ٖلى حٗىٌٍ ؤ٦بر .وجبحن الخجغبت ؤن ؤٚلبُت اإلاجزوٖت ملُ٨تهم
ٌؿخٗملىن هظه ؤلام٩اهُت ألن اإلادا٦م ٚالبا ما جد٨م بخٗىًٍاث ؤٖلى ُ٢مت مما ًخم ا٢تراخه مً
َغ ٝؤلاصاعة في اإلاغخلت ألاولى .جيبني الخٗىًٍاث اإلا٣غعة مً َغ ٝاإلادا٦م ٖلى ج٣ىٍم الخبحر وجإزظ
بٗحن الاٖخباع مسخل ٠الٗىامل بما في طل ٪زمً اإلاٗاملتً .خ٩ل ٠هاػٕ اإلالُ٨ت بإصاء ج٩الُ ٠الٗضالت.
وٍم ً٨في هظه الكغوٍ اٖخباع الخٗىٌٍ اإلادضص مً َغ ٝاإلادا٦م ٖمىما مؿخىُٞا للكغوٍ التي
ججٗله مالثما إلاخُلباث ُ٢مت الاؾدبضا٫
ًىو الدكغَ٘ اإلاٛغبي الخام بجزٕ اإلالُ٨ت ٖلى ؤهه في خاٞ ٫كل مؿُغة التراض يً ،م ً٨لىاػٕ اإلالُ٨ت
خُاػتها بك٩ل مؿب ،٤بما باجٟا ١م٘ اإلاال ٪والُ٣ام اخخُاَُا بض ٘ٞالخٗىٌٍ اإلا٣ترح في مغخلت
التراض ي ،ؤو صون اجٟا ١هظا ألازحر في خالت عًٞه (ؤي صون حٗىٌٍ).

حٗىٌٍ
ومؿاٖضة
اإلاُ٣محن ٚحر
الغؾمُحن

لِـ هىا ٥حٗىٌٍ للمُ٣محن ٚحر الغؾمُحنٚ ،حر ؤن ؤصخاب خ" ٤الؼٍىت" واإلا٨ترًً ًم ً٨ؤزظهم
بٗحن الاٖخباع في بَاع جدضًض طوي الخ٣ى ١مً َغ ٝمال٩ي الٗ٣اعاث في مغخلت م٣غع الخسلي

الخُاػة بك٩ل
مؿب٤
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الخٗىٌٍ بُ٣مت
الاؾدبضا٫



جخدب٘ قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ الخٗىًٍاث اإلا٣غعة مً
َغ ٝاللجىت ؤلاصاعٍت ومً َغ ٝاإلادا٦م للخإ٦ض مً ؤنها جخىا٤ٞ
م٘ مبضؤ ُ٢مت الاؾدبضا٧ ٫املت.
ؾخُٛي الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ الخ٩الُ ٠اإلاكغوٖت للمؿاٖضة
الً٣اثُت الًغوعٍت لُخم ً٨ألاشخام اإلاخًغعون مً
الاؾخجابت للمخُلباث ؤلا صاعٍت ٢بل خُاػة ألاعاض ي ؤو بطا
ا٢خط ى الخا ٫مً َلب ؤلاهها ٝلضي اإلادا٦م.

ص ٘ٞالخٗىٌٍ ٧امال
٢بل البضء في خُاػة
اإلالُ٨ت



ؾُ٩ىن ٖلى قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ الالتزام بإن جظهب
ؤبٗض مما جدُده الدكغَٗاث اإلاٛغبُت مً زال ٫جٟاصي الخُاػة
اإلاؿب٣ت صون اجٟا ١اإلاال ( ٪وهي الجُب ٤في ٧ل ألاخىا ٫بال
هاصعا) ومً زال ٫الالتزام بهغ ٝالخٗىًٍاث ًٖ ألامال٥
اإلاجزوٖت ملُ٨تها ٢بل ؤن جمؿها ألاقٛا. ٫

ًم ً٨حٗىٌٍ
اإلاُ٣محن ٚحر
الغؾمُحن
الخايغًٍ ٢بل
اؾدُٟاء ألاحل
الظي خضصه
اإلاكغوٕ ًٖ ما
ً٣ٟضوهه (ًٖ
يُإ اإلاؼعوٖاث ؤو
اإلاباوي مثال)



مبضثُا ،لم ًخم حسجُل وحىص مُ٣محن ٚحر عؾمُحن باألعاض ي
اإلاىحىصة في مىُ٣ت اإلاكغوٕ.
ؤما نُاصو الؿم ٪اإلاُ٣مىن بك٩ل ٚحر عؾمي في الكاَئ ٣ٞض
ؤزظوا بٗحن الاٖخباع في هظه الىزُ٣ت يمً بَاع البرهامج
اإلاسُِ له مً َغ ٝالىػاعة اإلا٩لٟت بالهُض البدغي.
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جدضًض ومؿاٖضة
ألاشخام في
ويُٗت هكاقت

الوحىص إلا٣خًُاث زانت في ٢اهىن هؼٕ اإلالُ٨ت.
جغح٘ مؿاولُت مؿاٖضة ألاشخام في ويٗت هكاقت بلى الؿلُاث اإلادلُت.

آلُت حسجُل
ومٗالجت
الخٓلماث
اهخمام زام
باإلاجمىٖاث
الهكت في
ألاوكُت الخانت
باالؾدكاعة
وؤلازباع

ال وحىص إلا٣خًُاث زانت

ال وحىص إلا٣خًُاث زانت

ًجب جدضًض
ألاشخام
واإلاجمىٖاث الهكت
ومؿاٖضتها خؿب
الخاحت
وي٘ آلُت لدسجُل
ومٗالجت الخٓلماث
واعص
ؤزظ للخاحُاث
الخانت
للمجمىٖاث الهكت
بٗحن الاٖخباع



ؾِخم جدضًض ومؿاٖضة ألاشخام واإلاجمىٖاث الهكت َب٣ا
إلا٣خًُاث الٟهل  6مً هظا ؤلاَاع.



ب٢امت آلُت حسجُل الخٓلماث ومٗالجتها اإلاىهىم ٖليها في
الٟهل  4مً هظا ؤلاَاع.



الٗمل ٖلى جدضًض ألاشخام في ويُٗت هكاقت اإلادخمل
جًغعهم مً اإلاكغوٕ وٖلى ؤن ًدٓىا بٗىاًت جىانلُت زانت
خؿب الًغوعة.



اٖخماص وؾاثل جىانل مىاؾبت ل٩ل اإلاجمىٖاث الاحخماُٖت
والخغم ٖلى وكغ الىزاث ٤باللٛت الٗغبُت وٖلى جإمحن جىانل
قٟهي بالغٍُٟت.
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ًطف انٌضؼْت انحبنْت ًآثبر انمحتمهت نهمشزًع ػهَ األشخبص ًانممتهكبث

.1

 .0.1نظزة ػبمت
ؾُازغ اإلاكغوٕ في ٞئاث ألاشخام و/ؤو اإلامخل٩اث الخانت 2الثالزت الخالُت :
 ؾخمـ الُغٍ ٤اإلااصًت بلى اإلاُىاء ُٗ٢ 20ت ؤعيُت و 29مال٩ا؛
 ؾخمـ اإلاىُ٣ت الخغة التي حٗخبر ميكإة مغجبُت باإلاكغوٕ  302ب ٘٣ؤعيُت لالؾخٗما ٫الٟالحي ملُ٨ت زانت  154 ٫مال٩ا؛
 ؾُمـ اإلاكغوٕ ٦ظل ٪زال ٫مغخلتي البىاء والاؾخٛال٢ ٫غابت  100نُاص ؾم( ٪ؤعباب ٖمل وٖما ٫مٗا) ؾِخم جدىٍل هِ٣
عؾى مغا٦بهم مً ؤما٦نها الخالُت بلى "هُ٣ت عؾى مهُإة" (PDA).

ؾِىٟظ بَاع الخٗىٌٍ واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل ٖلى ٖضة مغاخل جبٗا إلاغاخل جُىع اإلاكغوٕ .ه٨ظا في اإلاغخلت ألاولى التي جسو اإلاُىاء
وخضه ؾخجزٕ ملُ٨ت ألاعاض ي الًغوعٍت إلهجاػ َغٍ ٤الىلىج بلى اإلاُىاء .ؤما هؼٕ ملُ٨ت ألاعاض ي الًغوعٍت للمىُ٣ت الخغة ٞؿُتر ٥للمغاخل
الالخ٣ت مً اإلاكغوٕ وؾِىجؼ و ٤ٞهٟـ اإلاؿاَغ وهٟـ اإلاٗاًحر واإلاخُلباث التي ؤزظ بها في اإلاغخلت ألاولىُٞ .ما ًخٗل ٤بهُاصي زلُج
بُُىة ُٞجب بٖاصة جىَُنهم في هُ٣ت الغؾى اإلاهُإة ٢بل حٗغيهم لآلزاع الؿلبُت للمكغوٕ.
مً اإلاهم الخإُ٦ض ٖلى ؤن اإلاكغوٕ ال ًمـ ؤي مؿ ً٨عثِس ي وؤهه لً ًترجب ًٖ اإلاكغوٕ ؤي جغخُل بضوي باإلاٗنى الىاعص في مخُلب ألاصاء .5
 .5.1انحذ من تأثْز انمشزًع ػهَ األشخبص ًػهَ انممتهكبث
هظا اإلاخُلب٦ ،ما جمذ ؤلاقاعة بلى طل ٪في الجضو ٫ؤٖالهٚ ،حر واعص في الدكغَ٘ اإلاٛغبي ٦ما حاء في مخُلب ألاصاء ٚ .5حر ؤن اإلاكغوٕ باصع
بلى اجساط جضابحر بهض ٝججىب آلازاع الؿلبُت ؤو الخض منها ،وهى ما ًجٗله ٖملُا مخالثما م٘ هظا اإلاخُلب:
 ال ًمثل اإلاى ٘٢الظي جم ازخُاعه مً ؤحل ب٢امت اإلاُىاء بال جإزحرا مدضوصا حضا ٖلى ألاشخام واإلامخل٩اث :بط لً ًترجب ٖىه ؤي
جغخُل بضوي ٦ما ؤن ألاعاض ي التي ؾدخًغع هي ؤعاض ي ٚحر مؼعوٖت جضزل في بَاع اإلال ٪الٗام ؤو الخام للضولت ،ما ٖضا
باليؿبت للُغٍ ٤التي ؾخهل مى ٘٢اإلاكغوٕ بالكب٨ت الُغُ٢ت التي ؾدخًغع منها بٌٗ ألاعاض ي الٟالخُت .ؤما ألاعاض ي
اإلاخًغعة مً اإلاُىاء ٞهي ٖباعة ًٖ ٦ثبان عملُت مؼعوٖت بالهىىبغ الخلبي وألاو٧الُبخىؽ التي جٟخ٣ض ألًت ُ٢مت عٖىٍت هٓغا
لُٛاب قبه جام ألي ُٚاء ٖكبي.
 ؤما باليؿبت لهُاصي الؿم ٪الظًً جخىاحض ػواع٢هم في قاَئ بُُىةٞ ،ى٣اٍ عؾىهم الثالزت الخالُت (خُث ًدخ ٟٔبالؿ)ًٟ
جىحض زاعج م٩ان بىاء اإلاُىاء ،ولظل ٪ؾدب٣ى هٓغٍا خُث هيٚ .حر ؤهه ،و٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة في الٟهل  ،3.5.2مً وحهت هٓغ
اإلاكغوٕ ،ؾُ٩ىن مً ألاًٞل ألؾباب ؤمىُت وبُئُت ؤال ٌؿخمغ نُاصو الؿم ٪في الاهُال ١مً هظه اإلاىا.٘٢
 ل٣ض جم ج ٠ُُ٨الخضوص الٛغبُت للمىُ٣ت الخغة (في اججاه اإلاىاَ ٤الؿ٨ىُت إلٖؼاهً) لخجىب ؤي ؤزغ ٖلى اإلاؿا ً٦الغثِؿُت
والخض مً الترخُل الا٢خهاصي.
 .1.1نمحت سٌسٌْ-اقتظبدّت ػن منطقت انمشزًع

.1.3.3

مُلغ مىطمح انمشزَع في انتمطيغ انسياسي َاإلداري انمغزتي

ًىحض اإلاُىاء واإلاىُ٣خان الخغة والهىاُٖت اإلاغجبُخان به ٖلى جغاب الجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً (مغ٦ؼ بٖؼاهً-اإلاغ٦ؼ) وهي حماٖت جابٗت
إل٢لُم الىاْىع (مغ٦ؼ  :الىاْىع) ،اإلاىحىص في الجهت الكغُ٢ت (مغ٦ؼ  :وحضة) .ؤما حماٖت ؤمجاو اإلاجاوعة ٞؿدخإزغ بك٩ل ٚحر مباقغ وهامص ي
مً ٖملُت بٖاصة جىَحن بٌٗ نُاصي الؿم ،٪و٦ظل ٪مً بٌٗ ألاقٛا ٫زال ٫مغخلت البىاء ،باٖخباع ؤن الُغٍ ٤اإلاخىؾُي الجاهبي،
وهى اإلادىع الُغقي الغثِس ي في اإلاىُ٣تً ،مغ بمداطاة هظه الجماٖت .جىحض هظه الجماٖت بة٢لُم الضعٍىف اإلاجاوع (مغ٦ؼ  :صعٍىف) الظي جم
بوكائه ؾىت  ،2009والظي ً ٘٣بضوعه في الجهت الكغُ٢ت ,و ًٟهل بحن ب٢لُمي الىاْىع والضعٍىف واصي ٦غث ،الظي ًهب في البدغ
ألابٌُ اإلاخىؾِ ٖلى مؿاٞت ٧ 3لم حىىب ٚغب مى ٘٢مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ.
2

 -ما ٖضا ؤعاض ي اإلال ٪الٛابىي (مل ٪زام للضولت) والبدغي (ملٖ ٪ام) اإلاخًغعًٍ مً اإلاُىاء هٟؿه.
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 .1.1انجمبػت انقزًّت إػشانن
ج٣ضع ؾا٦ىت الجماٖت ب  12 000وؿمت مىػٖت ٖلى خىالي  2 400ؤؾغة .وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن حؼءا مهما مً ؾ٩ان هظه الجماٖت
البالٛحن ٢ض هاحغ بلى الخاعج (هىلىضا ،بلجُ٩ا ،ؤإلااهُاٞ ،غوؿا) ،وهظا هى الٗامل الظي ًٟؿغ ٞغاٖ ٙضص ٦بحر مً اإلاىاػ ٫زال ٫مضة َىٍلت
مً الؿىت .و٦ما ًبضو في الهىعة  5ؤؾٟلهٞ ،اإلاؿاٖ ً٦لى الٗمىم مكدخت ٦ما هى الخا ٫في الغٍٖ ٠مىما ،م٘ وحىص مغ٦ؼ جخجم٘ ُٞه
الخضماث ألاؾاؾُت  :البى ،٪البرًض ،اإلاضعؾت ،اإلا٣اهي ،الخ...
ًىحض في ؤ٢ص ى قما ٫زلُج بُُىة مغ٦ب ؾُاحي (بىٚاٞغ ال٣الث) جم بوكائه مً َغ ٝم٣او ٫مدلي وٍخم اؾخٗماله مً َغ ٝاإلاٛاعبت
اإلاُ٣محن في الخاعج ٦مىخج٘ للخسُُم زالٞ ٫هل الهُ.٠
ؤٚلبُت الؿ٩انٖ ،لى ٚغاع ؾا٦ىت الغٍٖ ٠مىماً ،ىدضعون مً ؤنى ٫ؤماػَُٛت وٍخ٩لمىن لهجت جاعٍُٟذ اإلاخٟغٖت ًٖ اللٛت ألاماػَُٛت
.
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الصىرة  : 4الجماعت اللزويت إعشاسن
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 .5.1آثبر انمشزًع

.1.5.3

انمطغ األرضيح َاألشخاص انمتضزرَن مه شزاء انثمغ األرضيح

عٚم ؤن اإلاُىاء ؾِبنى ٧له ٖلى ؤعى في مل ٪الضولت (مل ٪الضولت البدغي ؤوالٛابىي) ؾُمـ اإلامغ الُغقي الظي ؾُٟخذ لُهل اإلاُىاء
بالكب٨ت الُغُ٢ت ٖضصا مً ال ُ٘٣ألاعيُت اإلاملى٦ت للخىام واإلاؿخٗملت ؤؾاؾا في الٟالخت .و٢ض خهغ البدث الُىبىٚغافي الخجؼٍئي
ٖضص هظه ال ُ٘٣في ُٗ٢ 29ت وخهغ ٖضص مال٨يها في  20شخها .ؤما ُٞما ًخٗل ٤باإلاىُ٣ت الخغة ،والتي حٗخبر ميكإة مغجبُت باإلاكغوٕ،
ٞمجمىٕ ال ُ٘٣ألاعيُت اإلاؿخٗملت ألٚغاى ٞالخُت اإلاملى٦ت للخىام اإلاخًغعة منها هى ً ُ٘٢ 302مل٨ها 154شخها ولم جغؾم بٗض
بض٢ت خضوص اإلاىُ٣ت ؤلاهماثُت التي ؾخدضص الخ٣ا و ٤ٞالُلباث ٖلى اإلاىُ٣ت الخغة التي ؾخ٩ىن اإلاىُ٣ت ؤلاهماثُت امخضاصا لها.
ؤما اإلاؿاٞ ً٦ال ًمـ اإلاكغوٕ ؤًا منها.
الهىعة ع٢م  5ؤؾٟله ج٣ضم زغٍُت ألاعاض ي التي جم ويٗها بٗض حغص ال ُ٘٣ألاعيُت الظي ؤهجؼه اإلاؿاح الُبىٚغافي الخبحر لخؿاب
الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ

.2.5.3

صيادَ انسمك

ًدخىي الكاَئ الظي ؾُ٣ام ٖلُه اإلاُىاء ٖلى زالزت ه ِ٣عؾى ٚحر عؾمُت ل٣ىاعب الهُض حؿخٗمل ؤؾاؾا مً َغ ٝالهُاصًً اإلادلُحن في
٢الث وؾماع وقماللت .الهىعة ع٢م  6ؤؾٟله جبحن ؤما ً٦جىاحض هظه الى ِ٣الثالر٢ ،الث وؾماع مىحىصجان في حماٖت بٖؼاهً ،بِىما
جىحض قماللت بجماٖت ؤمجاو .وال واخضة مً ه ِ٣الغؾى هظه ج ٘٣في اإلا٩ان الظي ؾِبنى ٖلُه اإلاكغوٕ.
و٢ض مىٗذ ؤٚلب ؤوكُت الهُض بهظه الى ِ٣الثالر مىظ صحىبر  2013ألن الهُاصًً ٧اهىا ٌؿخٗملىن ج٣ىُت ٚحر ٢اهىهُت (مهباح
الحخظاب الؿم )٪جداو ٫الؿلُاث اإلاٛغبُت الخض منها لًمان اخترام الاجٟاُ٢اث الضولُت طاث الهلت بالهُض في البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ.
زغحاث الهُاصًً الُىم نهاعٍت ٖ٨ـ زغحاتهم ٢بل صحىبر  2013التي ٧اهذ لُلُت .ؤما خهُلت الهُض ٞهي الُىم خؿب الهُاصًً
مدضوصة حضا م٣اعهت م٘ ما ٧اهذ ٖلُه ُٞما ٢بل .وال جخىٞغ مُُٗاث ص٣ُ٢ت ًٖ خهُلت الهُض ؾىاء ٢بل صحىبر  2013ؤو الُىم بٗض مى٘
اؾخٗما ٫ج٣ىُت اإلاهباح الجاطب.
و٢ض حمٗذ اإلاُُٗاث الخانت بمجمىٖاث نُاصي الؿم ٪اإلاؿخٛلت لهظه اإلاىا ٘٢مً َغ ٝم٨خب هى )NOVEC( ٪ُٞفي بَاع صعاؾت
الخإزحر ٖلى البِئت .في الجضو ٫ؤؾٟله ،ملخو لهظه اإلاُُٗاث.
حدول  : 2اإلاعطياث ألاوليت الااصت بصيادي الطمك
شماللت
ضمار
كالث
الزصيف
عدد الشوارق

40

21

10

أصل الصيادًن

الجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً

صواع ؾماع

صواع قماللت

الجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً

الجماٖت ال٣غوٍت ؤمجاو

هىعيت الصيد اإلامارص

بدغي ،خغفي ،في مىُ٣ت مً  2بدغي ،خغفي ،في مىُ٣ت مً  3بدغي ،خغفي ،في مىُ٣ت مً
 3مل
مل
مل

هىعيت
اإلاصطادة

3

3

ألاضمان الؿغصًً ،خباع ،مغحان ،ؾم ٪الؿغصًً ،خباع ،مغحان،
اإلاا٦غٍل

الؿغصًً ،خباع ،مغحان،
ؾم ٪اإلاا٦غٍل ،نبر.

 وعصث في صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت ؤع٢ام جخٗل ٤بدهُلت الهُض في الى ِ٣الثالزت .بال ؤن هظه ألاع٢ام ٚحر ٢ابلت لالؾخٗما ٫ألن وخضاث الىػن ووخضاث الى٢ذ التياؾخٗملذ في بىائها جٟخ٣ض بلى الض٢ت.
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ٖمىماً ،م ً٨ال٣ى ٫ؤن هظه اإلاُُٗاث ٚحر ٧اُٞت لخدضًض ويُٗت مغحُٗت إلاا هي ٖلُه وؾاثل الِٗل لضي نُاصي الؿم ٪م٣اعهت م٘
الىيُٗت اإلاغحُٗت التي هي بهضص ؤلاهجاػ ُٞما ًخٗل ٤باألشخام اإلادخمل ؤن جمؿهم ٖملُت ا٢خىاء ألاعاض ي الٟالخُت .لظا ًجب ؤن ً٣ىم
اإلاكغوٕ بخد٣ُ٣اث ؾىؾُى-ا٢خهاصًت زانت بهُاصي الؿم ،٪مثل جل ٪التي همذ اإلاؼاعٖحن.
في بَاع ؾُاؾاث اإلاٛغب الٗامت الغامُت بلى صٖم الهُض الخغفي وججمُ٘ الهُاصًً الخغُٞحن في مىاٌ ٘٢ؿهل ٞيها جىُٓم الدؿىٍ ٤وآلُاث
الخبرًض ،ؤهجؼث وػاعة الٟالخت والهُض البدغي مكغوٖا إلٖاصة جىَحن الهُاصًً اإلاىخمحن لخلُج بُُىة في "هُ٣ت جٟغَ ٜمهُإة" )(PDA
في اإلا٩ان اإلاؿمى قماللت ،الظي جىحض ُٞه خالُا هُ٣ت عؾى ٚحر مىٓمت .ل٣ض جمذ ؤلاقاعة مً َغ ٝالىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ بلى ؤن زُت
جىُٟظ اإلاكغوٕ ،وزهىنا حضولخه الؼمىُت ؾدخىا ٤ٞمٗإقٛا ٫بىاء اإلاُىاءٚ ،حر ؤهه في ُٚاب جٟانُل ص٣ُ٢ت في هظه اإلاغخلتً ،ب٣ى
الدكاوع م٘ وػاعة الٟالخت والهُض البدغي يغوعٍا مً ؤحل مالثمت الجضولت الؼمىُت إلهجاػ اإلاكغوٖحن.
عٚم ؤن ه ِ٣عؾى الهُاصًً الخالُت ال جىحض في اإلاىُ٣ت اإلاباقغة للمكغوٕ (م٩ان بىاء اإلاكغوٕ) ٞمً البضًهي ؤن ؤلاب٣اء ٖلى وكاٍ
الهُاصًً بالجىاع اإلاباقغ للمُىاء الظي ؾِؿخ٣بل ؾٟىا بذجم هاثل ؾُُغح مكا٧ل جخٗل ٤بؿالمتهم مً ألاًٞل ججىبها وعٚم ؤن ٖملُت
بٖاصة جىَحن الهُاصًً لِؿذ مغجبُت بك٩ل مباقغ باإلاكغوٕ ،بل مً اإلاٟغوى ؤن جخم ختى بضون اإلاكغوٕٞ ،ةنها ؾخىٞغ لهُاصي
الؿمْ ٪غو ٝؾالمت ؤًٞل مً جل ٪اإلاخىٞغة لهم خالُا في اإلاىاَ ٤التي ًىُل٣ىن منها.

.1

استزاتجْت انتؼٌّض

 .0.1مببدئ ػبمت
ؾخ٣ىم ٖملُاث ا٢خىاء ألاعاض ي والخٗىٌٍ واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل في بَاع اإلاكغوٕ ٖلى اإلاباصت الخالُت :


ؾدىجؼ ألاوكُت و٣ٞا لل٣ىاهحن الجاعي بها الٗمل في اإلاٛغب وإلاخُلب ألاصاء  5للبى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت
ولهظا ؤلاَاع؛



ؾُٗمل اإلاكغوٕ ٖلى الخ٣لُل مً الترخُل البضوي والا٢خهاصي؛



ؾِخم الخٗىٌٍ ًٖ ٧ل آلازاع ٖلى اإلامخل٩اث وٖلى وؾاثل الِٗل و/ؤو ج٣ضًم اإلاؿاٖضة بكإنها؛



ؾِخم اخدؿاب الخٗىًٍاث ٖلى ؤؾاؽ ُ٢مت الاؾدبضاَ ٫ب٣ا إلاخُلب ألاصاء 5؛



ؾِخم ؤصاء الخٗىًٍاث ٢بل خضور الًغع؛



ؾِؿعى اإلاكغوٕ بلى ببغام اجٟا٢اث مخٟاوى بكإنها في بَاع م٣خًُاث ال٣اهىن اإلاٛغبي الخام بجزٕ اإلالُ٨ت (اإلاغخلت ألاولى
مً اإلاؿُغة التي جخىخى الخىنل بلى اجٟا ١بالتراض ي)؛
ؾِخم وي٘ آلُت للخٓلماث والك٩اوي َب٣ا لخُت مكاع٦ت ألاَغا ٝاإلاٗىُت والٟهل  5مً هظا ؤلاَاع؛



ؾِخم جدضًض ألاشخام في ويُٗت هكاقت اإلادخمل جًغعهم مً اإلاكغوٕ وؾدخم مؿاٖضتهم خؿب الخاحت في بَاع
اإلا٣خًُاث الىاعصة في الٟهل  6مً هظا ؤلاَاع ؛



ؾِخم جدب٘ ألاوكُت الخانت با٢خىاء ألاعاض ي واؾخٗاصة ؾبل الِٗل مً َغ ٝاإلاكغوٕ في بَاع اإلا٣خًُاث الىاعصة في
الٟهل  7مً هظا ؤلاَاع.



 .5.1األراضِ
ٌٗىى ًٖ ألاعاض ي َب٣ا إلا٣خًُاث ال٣اهىن اإلاٛغبي الخام بجزٕ اإلالُ٨ت الجاعي به الٗمل (اهٓغ ؤٖاله الٟهل  .)1.2وحؿعى ؤلاصاعة زال٫
اإلاغخلت ألاولى (ؤلاصاعٍت) بلى البدث ًٖ اجٟا ١بالتراض ي م٘ اإلاجزوٖت ملُ٨خه ٖلى ؤؾاؽ ج٣ضًم ا٢تراح بالخٗىٌٍ٩ً ،ىن مىاؾبا للُ٣مت
الخجاعٍت للمل٦ ٪ما خضصجه اللجىت ؤلاصاعٍت .وجبحن الخجغبت ؤن اإلاجزوٖت ملُ٨تهم ٌؿٗىن في ؤٚلب الخاالث بلى الغ ٘ٞمً ُ٢مت الخٗىٌٍ
باللجىء بلى الٗضالت ،وهى ألامغ الظي ًاصي بلى الاهخ٣ا ٫بلى اإلاغخلت الثاهُت مً اإلاؿُغة ("الً٣اثُت") .و ٚالبا ما ًخم الغ ٘ٞمً ُ٢مت
الخٗىٌٍ مً َغ ٝاإلادا٦م ،وٍم ً٨اٖخباع الخٗىٌٍ اإلادضص مً َغٞها مؿخىُٞا في ٚالب ألاخُان للكغوٍ التي ججٗله مالثما إلاخُلباث
ُ٢مت الاؾدبضا.٫
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ال ج ٘٣اإلاؿُغة ؤلاصاعٍت جدذ اإلاؿاولُت اإلاباقغة لكغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِٚ ،حر ؤنها جخُلب جضزل لجىت ٌكاعٞ ٥يها ممثلى مسخل٠
اإلاهالر بغثاؾت الؿلُت اإلادلُت (ٖامل ب٢لُم الىاْىع) . ،جدضص الؿلُت اإلاىىٍ بها هؼٕ اإلالُ٨ت في بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت .وعٚم ؤن هىٍت
هاػٕ اإلالُ٨ت في مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ لِؿذ مٗغوٞت بٗضٞ ،ةن ألامغ ؾُٗىص ٚالبا بلى الؿلُت الٗمىمُت اإلا٩لٟت بدكُِض وجضبحر
اإلاكغوٕ ،ؤي قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ.
ؤما اإلاؿُغة الً٣اثُت ٞخىحض بحن ؤًضي ٢اى باإلاد٨مت ؤلاصاعٍت .وفي هظه الخالت ٦ظل ،٪لِـ للىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ بم٩اهُت مغا٢بت
اإلاؿُغة ،التي ًخد٨م ٞيها ٢اى مؿخ٣ل.
 .1.1انمحبطْم انسنٌّت
ن
َب٣ا لل٣اهىن اإلاٛغبي ،ال ج٩ى اإلادانُل الؿىىٍت اإلادخمل وحىصها ٖلى ُٗ٢ت ؤعيُت لخٓت خُاػة اإلال ٪مً َغ ٝهاػٖه مىيىٕ
حٗىٌٍ زامٚ .حر ؤن اإلاكغوٕ ًم٨ىه ؤن ًدضص الجضو ٫الؼمني للخُاػة بالك٩ل الظي ٌؿمذ للمؼاعٕ ب ٠ُ٣زماع اإلادانُل اإلاىحىصة في
الخ٣ى٢ ٫بل الخُاػة ججىبا ألي ؤزغ مم ً٨وألًت زؿاعة مالُت للمؼاعٕ .في الخاالث التي ال ٌؿمذ ٞيها البرهامج الؼمني لؤلقٛا ٫بظل ،٪ؾِخم
حٗىٌٍ اإلادانُل التي لم ججً بٗض مً َغ ٝاإلاكغوٕ بم٣ضاع ُ٢متها في الؿى( ١اإلاغصوصًت اإلا٣ضعة  xاإلاؿاخت اإلاخًغعة  xؾٗغ وخضة
اإلاىخىج في الُٗ٣ت ألاعيُت في اإلاىُ٣ت).
 .1.1انمحبطْم انمؼمزة
جضمج اإلادانُل الضاثمت (ألاشجاع اإلاثمغة) في الخُُ٣م اإلا٣ترح ٖلى اإلاجزوٖت ملُ٨خه مً َغ ٝاللجىت ؤلاصاعٍت للخُُ٣م ،مثلها مثل
"اإلاهغوٞاث" ألازغي (الٗ٣اعاث) .في اإلاغخلت الً٣اثُت لجزٕ اإلالُ٨ت ،جازظ اإلادانُل اإلاٗمغة بٗحن الاٖخباع في الخ٣ىٍم الظي ً٣ضم لل٣اض ي.
 .5.1انمببنِ
جضمج اإلاباوي ،مثلها مثل اإلادانُل اإلاٗمغة التي جمذ ؤلاقاعة بليها ؤٖاله ،في ج٣ىٍم اللجىت ؤلاصاعٍت للخُ٣م و٦ظل ٪في الخ٣ىٍم الظي ًخم
ويٗه لضي ال٣اض ي اإلا٩ل ٠بجزٕ اإلالُ٨ت .و٦ما جمذ ؤلاقاعة بلى طل ٪ؤٖالهٞ ،الُغٍ ٤التي ؾتربِ مىُ٣ت اإلاكغوٕ بالكب٨ت الُغُ٢ت ال
جمـ ؤي مبنى .باإلا٣ابلً ،م ً٨ؤن حؿبب اإلاىُ٣ت الخغة يغعا لبٌٗ اإلاباوي طاث الاؾخٗما ٫الثاهىي (انُبالثٚ ،غ ٝللخسؼًٍ) .ؤما
اإلاؿا ً٦الغثِؿُت ٣ٞض نمم هُا٢ها ختى ال جمـ ؤًا منها .في اإلاٛغب ،في بٌٗ الخاالث ،جسً٘ اإلاباوي ل٣اهىن زام ٌؿمى خ" ٤الؼٍىت"
و هى خ ٤مً الخ٣ى ١الُٗيُت ًىو ٖلى ؤن البىاًت ًم٨نها ؤن ج٩ىن مل٩ا إلاال ٪مسخل( ٠ناخب الؼٍىت) ًٖ طا ٥الظي ًمل ٪ألاعى .في
مثل هظه الخاالث٩ً ،ىن الخٗىٌٍ الخام بالبىاًت مىٟهال ًٖ الخٗىٌٍ الظي ًسو ألاعى ،وَؿلم مباقغة لهاخب خ ٤الؼٍىت.
 .4.1طْبدً انسمك
ؾدخ٩ل ٠وػاعة الهُض بةٖاصة جىَحن الهُاصًً الظًً ٌؿخٗملىن ه ِ٣الغؾى اإلاىحىصة ٖلى م٣غبت مً قاَئ بُُىة ،في هُ٣ت عؾى
واخضة جمذ تهُئتها في الجهت ألازغي للٟخدت اإلاىحىصة في قماللت (في ؤ٢ص ى الجىىب خُث جىحض بخضي ه ِ٣الغؾى الثالزت الخالُت).
وججب ؤلاقاعة بلى ؤن وكاٍ الهُض البدغي في مجمله مى ٠٢خالُا مً َغ ٝالؿلُاث اإلاسخهت ألن الهُاصًً ٧اهىا ٌؿخٗملىن ج٣ىُاث
ٚحر ٢اهىهُت (مهباح الحخظاب الؿم .)٪ؤلام٩اهُت الىخُضة اإلاخىٞغة لهم الُىم هي الهُض زال ٫النهاع الظي حٗخبر بهخاحُخه ،خؿب
الهُاصًً ،يُٟٗت باإلا٣اعهت م٘ الهُض زال ٫اللُل باؾخٗما ٫اإلاهباح.
بٖاصة جىَحن نُاصي الؿم ٪في هُ٣ت عؾى مهُإة (ٖ )PDAملُت مؿخ٣لت ًٖ مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ،الخ٩ىمت في بَاع ؾُاؾت
الضٖم الا٢خهاصي لُ٣إ الهُض الخغفي هي التي ويٗذ بغهامجا وَىُا لخجمُ٘ الهُاصًً الخغُٞحن في مىاوئ مهُإة ومخىٞغة ٖلى البيُاث
الخدخُت اإلاؿاٖضة ٖلى مٗالجت الؿم ( ٪الخبرًض) و جدىٍله بلى ألاؾىا( ١بيُت الخدىٍل  .)plate-forme de transfertهظا اإلاكغوٕ ُ٢ض
ؤلاهجاػ ٖلى مجمىٕ التراب الىَني وهُ٣ت عؾى قماللت اإلاهُإة جضزل في هظا ؤلاَاع ال في بَاع مٗالجت آلازاع الىاحمت ًٖ اإلاُىاء.
باإلياٞت بلى ٞىاثضه الؿىؾُى-ا٢خهاصًت ،ؾُم ً٨جدىٍل ه ِ٣عؾى مغا٦ب الهُاصًً مً ججىب ؤي يغع مدخمل للمكغوٕ ٖلى
ؾالمتهم زهىنا زال ٫مغخلت الاؾخٛال( ٫خغ٦ت الؿ ًٟبمداطاة اإلاُىاء).
ؤهجؼ ؾىت  2008جهمُم مٗماع ي ج٣ني ؤولي مً َغ ٝزبراء ،لٟاثضة وػاعة الهُض .ال ٌٗغ ٝالُىم بض٢ت وي٘ هظا اإلاكغوٕ وال جاعٍش
بهجاػهٚ ،حر ؤهه خؿب ج٣ضًغ قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ؾِخم بهجاػه زال ٫هٟـ ٞترة ؤقٛا ٫بىاء مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ .وفي
٧ل الخاالث ،ؾىاء جمذ بٖاصة جىَحن نُاصي الؿم٢ ٪بل اهُال ١ؤقٛا ٫البىاء ؤم الٞ ،كغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ؾدخإ٦ض مً ؤن
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اإلا٣او ٫اإلا٩ل ٠بالبىاء ؾحرؾم خضوص مىاَ ٤ألاقٛا ٫البدغٍت اليكُُت بىاؾُت ٖىاماث ،وٍىٞغ للهُاصًً ه٣اٍ عؾى مجاوعة (في هٟـ
ألاما ً٦الؿاب٣ت ؤو بُٗضا ٖنها) وٍسبرهم بخٟهُل ًٖ ُ٢ىص الؿالمت اإلاُب٣ت في مىاَ ٤ألاقٛا.٫
 .4.1سْزًرة انتؼٌّض
مؿلؿل الخٗىٌٍ اإلابني ٖلى مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت باإلاٛغب الظي ؾِخم اٖخماصه في بَاع مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ هى الخالي:
 .1حغص ألامال ٥وألاشخام اإلاخًغعًٍ (ٖمل في َىع ؤلاهجاػ٣ٞ ،ض حٗا٢ضث قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ م٘ زبحر َىبىٚغافي
ؤهجؼ ختى آلان حغصا ؤولُا ُٞما ًخٗل ٤بالُغٍ ٤الغابُت بحن مىُ٣ت اإلاكغوٕ والكب٨ت الُغُ٢ت وباإلاىُ٣ت الخغة)؛
 .2بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت ٖلى ؤؾاؽ جدضًض اإلاىاَ ٤التي ؾِخم ا٢خىائها إلاسخل ٠م٩ىهاث اإلاكغوٕ؛
 .3م٣غع الخسلي  :م٣غع جخ٩ل ٠به الؿلُت (عثِـ اإلاجلـ الجماعي ؤو الٗامل ؤو الىػٍغ خؿب الخالت) ًدضص الثدت طوي الخ٣ى،١
ؤي الثدت اإلاال٨حن ٦ما جم حُُٗنهم بىاء ٖلى الجغص ألاولي الظي ٢امذ به قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ( .اهٓغ ؤٖاله).
 .4ؤزىاء وكغ م٣غع الخسليً ،خىٞغ طوو الخ٣ى ١الظًً لم ًخم الخٗغٖ ٝليهم في الالثدت ألاولُت (زهىنا اإلا٨ترًً و ؤصخاب خ٤
"الؼٍىت" ،و ؤصخاب مسخل ٠الخ٣ى ١الُٗيُت ألازغي) ٖلى ؤحل ً 20ىما لُٗغٞىا بإهٟؿهم ،بما ًٖ َغٍ ٤اإلاال ٪ؤو بك٩ل
مباقغ؛
 .5ج٣ىم لجىت هؼٕ اإلالُ٨ت ُٞما بٗض بخ٣ىٍم اإلامخل٩اث وج٣ضم م٣ترخا ؤولُا للخٗىٌٍ؛
 .6بطا اٖخبر الخٗىٌٍ ٧اُٞا مً َغ ٝاإلاجزوٖت ملُ٨خهً ،خم الخىٖ ُ٘٢لى اجٟا ١وٍ٣ىم هاػٕ اإلالُ٨ت بدُاػة اإلامخل٩اث بٗض ؤن ًخم
ألاصاء (ؤو ٢بل ألاصاء قغٍُت اجٟا ١زام ٌؿمذ بدُاػة مؿب٣ت ًم ً٨ؤن ٌٗترى ٖليها اإلاجزوٖت ملُ٨خه)؛
 .7وبال ًم ً٨لىاػٕ اإلالُ٨ت وللمجزوٖت ملُ٨خه اؾخٗما ٫اإلاؿُغة الً٣اثُت؛
في خالت مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ،لً جخم خُاػة اإلال ٪بال بٗض ؤصاء الخٗىًٍاث ؤو اًضاٖها.

.5

آنْت تذبْز انتظهمبث ًانشكبًٍ

 .0.5نٌػْت انشكبًٍ ًانخالفبث انتِ ّجب مؼبنجتيب
الىاْىع
ٚغب اإلاخىؾِ
ٖملُاً ،م ً٨ؤن ج٩ىن الك٩اوي والجزاٖاث اإلادخمل ؤن جٓهغ زال ٫مسخل ٠مغاخل مكغوٕ مثل مكغوٕ مُىاء
٦ما ًلي :


ٖمىم اإلاكغوٕ؛
 oالاٖتراى ٖلى اإلاكغوٕ في خض طاجه ؤو ٖلى ؤخض ٖىانغ جهمُمه؛



صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت؛
 oالاٖتراى ٖلى جُُ٣م آلازاع ،زهىنا جل ٪اإلاخٗل٣ت باإلػٖاج اإلاغجبِ بالبىاء (الٛباع ،الطجُج ،خغ٦ت اإلاغوع ،اإلا٣ال٘)
مً َغ ٝالؿا٦ىت ال٣اَىت بال٣غب مً ؤقٛا ٫البىاء؛



مؿلؿل هؼٕ اإلالُ٨ت والخٗىٌٍ؛
 oؤزُاء ؤو اٖتراى ٖلى جدضًض وجُُ٣م اإلامخل٩اث؛
 oزالٞاث خى ٫خضوص ال ُ٘٣ألاعيُت ،ؾىاء بحن الصخو اإلاخًغع و الجهت اإلا٩لٟت بجزٕ اإلالُ٨ت ،ؤو بحن حاعًٍ؛
 oهؼإ خى ٫ملُ٨ت ٖ٣اع (شخهان مخًغعان ،ؤو ؤ٦ثرٌٗ ،لىىن ؤنهم ؤصخاب مل ٪مٗحن)؛
 oمكا٧ل مغجبُت باإلعر والُال ١ومكا٧ل ٖاثلُت ؤزغي جيخج ٖنها زالٞاث بحن الىعزت ؤو بحن ؤٞغاص هٟـ ألاؾغة ،خى٫
ملُ٨ت اإلامخل٩اث ؤو ملُ٨ت ؤحؼاء منها.

 .5.5آنْت انمقتزحت

.1.2.5

وظزج ػامح

حُٛي آلُت جضبحر الك٩اوي اإلا٣ترخت مسخل ٠ؤوحه اإلاكغوٕ ،وهي ٦ما ًلي :
 oاإلاكغوٕ بك٩ل ٖام ،وزهىنا الخسُُِ الٗام له؛
 oمغاخل بهجاػ صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت؛
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 oمؿلؿل الخٗىٌٍ؛
 oمك٩ل الدكُٛل اإلاغجبِ باإلاكغوٕ ،الظي ٌٗخبر ؤهم مهضع للك٩اوي والجزاٖاث التي جيخج ًٖ مكاعَ٘ مثل مكغوٕ
مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ.
ًخىلض ٖضص مً الك٩اوي والجزاٖاث في مكاعَ٘ التهُئت ال٨بري مثل مكغوٖىا في الخ٣ُ٣ت ًٖ ؾىء الٟهم ؤو الجهل بؿُاؾت التهُئت
وبؿُاؾت الخض مً آلازاع ؤو الدكُٛل ؤو الخٗىٌٍ٦ .ما جيخج ًٖ هؼاٖاث بحن الجحران ال ٖال٢ت لها ؤخُاها باإلاكغوٕ ،وهي ق٩اوي ًمً٨
خلها ًٖ َغٍ ٤الخدُ٨م ؤو باللجىء بلى ٢ىاٖض الىؾاَت.
ه٨ظا ًم ً٨خل مجمىٖت مً الجزاٖاث ًٖ َغٍ: ٤


جىيُداث بياُٞت (مثال :قغح جٟهُلي للمىهجُت التي اٖخمضها اإلاكغوٕ في جُُ٣م الخإزحر ٖلى البِئت والخضابحر التي جم
الخ٨ٟحر ٞيها مً ؤحل الخس ٠ُٟمً خضتها ،و ٠ُ٦جم اخدؿاب الخٗىًٍاث باليؿبت للمكخ٩ي ،والخإُ٦ض ٖلى ؤن هٟـ
ال٣ىاٖض جُبٖ ٤لى الجمُ٘)؛

َ ًٖ غٍ ٤الخدُ٨م ،باللجىء بلى ؤشخام ؤو ماؾؿاث زاعحت ًٖ اإلاكغوٕ وجدٓى باخترام مً َغ ٝؾ٩ان الجماٖت.
لخجىب اللجىء بلى اإلادا٦م في خالت جٓلم ؤو هؼإ ،ؾخً٘ قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ آلُت ٚحر ً٢اثُت إلاٗالجت الك٩اوي والجزاٖاث
حٗخمض ٖلى الكغح والىؾاَت ،باللجىء بلى َغ ٝزالث مداًض٧ .ل شخو مخًغع ًم٨ىه اؾخٗما ٫هظه آلالُت خؿب اإلاؿاَغ اإلاىضخت
ؤؾٟله م٘ الاخخٟاّ لىٟؿه بةم٩اهُت اللجىء بلى الٗضالت اإلاٛغبُت في ؤًت لخٓت .حُٛي هظه آلالُت ٧ل ؤهىإ الك٩اوي ؤًا ٧ان مىيىٖها
وؤًا ٧اهذ َبُٗتها  ،وجخ٩ىن مً زالزت مغاخل ؤؾاؾُت هي :
 حسجُل الك٩ىي ؤو الجزإ؛


مٗالجت بالتراض ي وا٢تراح خل مً َغ ٝالىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ؛

 وؾاَت مؿخ٣لت بن صٖذ الًغوعة بلى طل.٪
وي٘ هظه آلالُت مً َغ ٝاإلاكغوٕ ال ٌٗني بلؼامُت اًجاص خل ل٩ل الك٩اًاث ،بال ؤهه ٌٗني بلؼامُت اؾخ٣با ٫وحسجُل ومٗالجت وجىزُ٧ ٤ل
ما جخىنل به الكغ٦ت مً ق٩اًاث.
جدُل قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ٧ل الك٩اوي اإلاخٗل٣ت بجزٕ اإلالُ٨ت بلى الؿلُت هاػٖت اإلالُ٨ت وحؿعى ع٣ٞت هظه ألازحرة بلى خلها
بالتراض يً .م ً٨ؤن ًخٗل ٤ألامغ في هظه الخالت بإصخاب الخ٣ى ١الظًً لم ًخم جدضًضهم مؿب٣ا (مثال مً ٧اهىا ٚاثبحن ؤزىاء وكغ م٣غع
الخسلي) ،ؤو بداالث مٗ٣ضة ٦داالث ؤلاعر ؤو الُال.١
ًب٣ى ؤهه بد٨م َبُٗت آلُت هؼٕ اإلالُ٨ت هىاً٢ ٥اًا ال ًم ً٨خلها بال باللجىء بلى الٗضالت عٚم ؤن آلُت التراض ي ًم ً٨ؤن حؿاٖضً .خٗل٤
ألامغ هىا ؤؾاؾا بً٣اًا ؤلاعر ،ؤو الُال ،١التي جخُلب جضزل ال٣اض ي.

.2.2.5

انمثادئ انؼامح نآلنيح

ج٣ضم الهىعة  7ؤؾٟله آلُت جضبحر الك٩اوي ،التي ؾِخم ويٗها مً َغ ٝمكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ .وٍم ً٨ج٣ضًم جٟانُل مسخل٠
اإلاغاخل ُٞما ًلي :
في مغخلت ؤولىً ،خم حسجُل الك٩اوي مً َغ ٝمكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ في سجل بلُ٨تروويً ،دخ ٟٔبه الٗىن اإلا٩ل ٠بالخىانل
م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي ،وٍىي٘ في م٨خب ؤلازباع٣ً .ىم هظا الٗىن ُٞما بٗض ،بةخالت الك٩ىي بلى اإلاهلخت اإلاٗىُت في بَاع مكغوٕ الىاْىع
ٚغب اإلاخىؾِ ؤو اإلا٣اولت اإلا٩لٟت بالبىاء ،مً ؤحل مٗالجتها وبًجاص خل لها٦ ،ما جىاٍ به ٦ظل ٪مهمت جدب٘ ؤلاحغاءاث اإلاخسظة في هظا
ؤلاَاع.
بٗض هظه الخُىة ألاولى ،التي جخهضي إلاٗالجت الك٩ىي صازلُا ،بما مً َغ ٝاإلاكغوٕ ؤو مً َغ ٝاإلا٣اولت اإلا٩لٟت بالبىاء٣ً ،ترح ٖلى
اإلاكخ٩ي خل (ؤو ًخم بزباعه بإن ق٩ىاه مغٞىيت وٚحر م٣بىلت) .في خالت مىا٣ٞت اإلاكخ٩ي ٖلى الخل اإلا٣ترحً ،خم حسجُل طل ٪في مدًغ
وَٛل ٤اإلال.٠
ؤما في خالت ما بطا ٖبر اإلاكخ٩ي ًٖ ٖضم مىا٣ٞخه ٖلى الخل اإلا٣ترحٞ ،خب٣ى الك٩ىي مٟخىخت في بَاع آلالُت ،وٍخم الاهخ٣ا ٫بلى "الُاب"٤
الثاوي مً آلالُت  :حؿلم الك٩اًت بلى لجىت الىؾاَت اإلا٩ىهت مً َغ ٝمكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ مً ؤشخام مً زاعج الكغ٦ت
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(اهٓغ ؤؾٟله الجؼء  ) 6.2.5بٛغى صعاؾتها وا٢تراح خل (٢ض ً٩ىن هى هٟـ الخل الظي ا٢ترخخه الكغ٦ت في اإلاغخلت ألاولى و٢ض ً٩ىن خال
مسخلٟا).
بطا ٧ان الخل اإلا٣ترح مً َغ ٝلجىت الىؾاَت مغيُا للمكخ٩يً ،خم بٚال ١اإلال .٠بطا لم ً ً٨ألامغ ٦ظلًُ ،٪لب مً اإلاكخ٩ي ؤن ًجض
خال باؾخٗما ٫الىؾاثل ال٣اهىهُت اإلاخاخت له.

.3.2.5

انمٍهح انشمىيح نمؼانجح انشكاَِ

٧ل ق٩ىي مسجلت :
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ج٩ىن مىيىٕ بقٗاع م٨خىب باالؾخالم ٌؿلم للمكخ٩ي في ؤحل ال ًخٗضي ؾبٗت ؤًام ج٣ىٍمُت؛
ج٩ىن مىيىٕ ا٢تراح خل (٢بل ؤلاخالت اإلادخملت بلى لجىت الىؾاَت) في ؤحل ال ًخٗضي ً 30ىما ج٣ىٍمُا.

لىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ – بَاع الخٗىٌٍ واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل

الصىرة  : 4آليت جدبير الشكاوي

INTERNE AU SEIN DE NWM

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ جىٓغ في الك٩ىي صازلُا وجبدث لها ًٖ
خل

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ج٣ترح الخل اإلا٣ترح
ٖلى اإلاكخ٩ي

اإلاشتكي راض على الحل

ال

وعم

–الطابم ألاول – داخلي في إطار الىاظىر
غزب اإلاتىضط

حسجُل الك٩ىي مً َغ ٝمكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ
وحؿلُم ونل بًضإ للمكخ٩ي

اجفاق من أحل جىفيذ الحل الذي جم الافاق
عليه بين الىاظىر غزب اإلاتىضط واإلاشتكي

اللجىء بلى لجىت الىؾاَت
الطابم الثاوي – لجىت الىضاطت

لجىت الىؾاَت حٗالج الك٩ىي وج٣ترح خال

بحابت اإلاكخ٩ي مً َغ ٝلجىت الىؾاَت

اإلاشتكي وشزهت الىاظىر
غزب اإلاتىضط راطيان
على الحل

اللجىء بلى الً٣اء مً َغ ٝاإلاكخ٩ي
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الطابم الثالث  -اللظاء

ال

وعم

اجفاق جىفيذ الحل بين الىاظىر غزب
اإلاتىضط واإلاشتكي مىكع عليه من طزف
لجىت الىضاطت
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.4.2.5

تسجيم انشكاَِ

ؾًُ٘ اإلاكغوٕ سجال للك٩اوي عهً بقاعة اإلاٗىُحن وؾِخم الخٗغٍ ٠بك٩ل واؾ٘ بىحىص هظا السجل وقغوٍ الىنى ٫بلُه مً َغٝ
الؿا٦ىت اإلاخًغعة (م٩ان وحىصه ،متى ًم ً٨الاجها ٫باألٖىان اإلا٩لٟحن بدسجُل الك٩اوي ،الخ )...في بَاع ألاوكُت الخانت باالؾدكاعة
وؤلازباع (اهٓغ الجضو 4 ٫ؤؾٟله).
ؾِخم حسجُل الك٩اوي :
 بما في مغ٦ؼ ؤلازباع اإلاٟخىح مً َغ ٝاإلاكغوٕ (اهٓغ الجضو 4 ٫ؤؾٟله)؛
 وبما بل٨تروهُا ًٖ َغٍ ٤اإلاى ٘٢ؤلالُ٨ترووي للمكغوٕ (ًجب جىٞحر البُا٢ت وآلُت اإلاٗالجت بخيؿُ ٤م٘ اإلاؿاو ًٖ ٫حؿُحر
اإلاى.)٘٢
ً٣ضم اإلالخ 1 ٤همىطحا ًٖ بُا٢ت حسجُل الك٩ىي .وؾُٗض ٧ل زالزت ؤقهغ ج٣غٍغ خى ٫جدب٘ حسجُل الك٩اًاث ً٣ضم إلصاعة اإلاكغوٕ
و٦ظا للم٣غيحن.

.5.2.5

نجىح انُساطح

مً ؤحل مٗالجت الك٩اوي والجزاٖاث التي لم ججض لها خال في اإلاغخلت ألاولى مً آلالُت (اهٓغ الهىعة  7ؤؾٟله) ،ؾِك٩ل اإلاكغوٕ آلُت
للىؾاَت ٢ابلت للمالءمت م٘ ٧ل خالت .ؾىيكإ لجىت وؾاَت ما٢خت م٩ىهت مً ؤشخام مؿخ٣لحن وٚحر مخدحزًً مً الٟئاث آلاجُت :


ممثل ًٖ ؤلاصاعة الترابُت (الؿلُاث اإلادلُت)؛



ممثل ًٖ الجماٖاث اإلاٗىُت ؛

 زالزت بلى زمؿت ممثلحن ًٖ الؿا٦ىت بمً ٞيهم ممثالث ًٖ اليؿاءً ،خم اهخ٣ائهم مً بحن جىُٓماث اإلاجخم٘ اإلادلي،
و٦باع الؿً والؿلُاث الخ٣لُضًت والضًيُت؛
ؾدخ٩ىن اللجىت اإلاا٢خت مً ؤشخام ًدًىن بمىا٣ٞت وبث٣ت مسخل ٠ألاَغا ٝاإلاٗىُت بالك٩اًت ؤو الجزإً.خم جضوًٍ مًمىن الاحخماٖاث
في مدًغ زام بظل .٪وجًُل٘ قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ب٨خابت هظه اللجىت.

.6.2.5

مسطزج مؼانجح انشكاَِ

بٗض حسجُل ٧ل ق٩ىي ؤو هؼإ٣ً ،ىم مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ بةٖضاص الٗىانغ الخ٣ىُت اإلاخٗل٣ت بالخالت اإلاٗغويت لىيٗها بحن
ؤًضي لجىت الىؾاَت (ٖلى ؾبُل اإلاثا :٫الخٗىٌٍ اإلا٣ترح ،الثدت اإلا٣ابالث ؤو الاحخماٖاث التي جم ٖ٣ضها م٘ اإلاكخ٩ي ،الؿبب الض٤ُ٢
للجزإ ،الخ .)...و ًضٖىاإلاكخ٩ي ؤو اإلاكخ٩ىن ،بٗض طل ،٪للخًىع ؤمام لجىت الىؾاَت٢ ،هض مداولت ا٢تراح خل م٣بى ٫مً َغ ٝالجمُ٘
(مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ واإلاكخ٩ي) .في خالت ٖضم الخىنل بلى اجٟا ١حٗ٣ض احخماٖاث ؤزغي ،وٍم ً٨للجىت ؤن حٗحن واخضا مً
ؤًٖائها إلاخابٗت الخدُ٨م في بَاع ؤ٢ل عؾمُت مً الاحخماٖاث الكهغٍت.
في خالت ما بطا جم الاجٟا ،١جى ٘٢ألاَغاٖ ٝلى بغوجى٧ىً ٫ى٦ ٘٢ظل ٪مً َغ ٝعثِـ لجىت الىؾاَت .باٖخباعه يامىا لالجٟا.١

األشخبص ًانفئبث انيشت
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 .0.4مببدئ أسبسْت
اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاُب٣ت في الخٗغٖ ٝلى ألاشخام في ويُٗت هكاقت ومؿاٖضتهم هي الخالُت :
ً خم الخٗغٖ ٝلى ألاشخام في ويُٗت هكاقت ،ؤي ألاشخام اإلادخمل ؤن ًخًغعوا ؤ٦ثر مً اإلاكغوٕ وجخم مؿاٖضتهم بٗىاًت
زانت اٖخماصا ٖلى اإلا٣خًُاث اإلاىاؾبت مً ال٣اهىن اإلاٛغبي و٦ظا جضابحر ؤزغي بطا صٖذ الًغوعة؛
 اٖخماص جضابحر زانت في بزباع واؾدكاعة هاالء ألاشخام ختى ًدؿنى لهم الاَالٕ بالك٩ل اإلاالثم ٖلى جىُٟظ ٖملُاث هؼٕ
اإلالُ٨ت؛
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ًخم جدب٘ ألاشخام في ويُٗت هكاقت جدبٗا زهىنُا ؤزىاء جىُٟظ ٖملُاث هؼٕ اإلالُ٨ت وج ٠ُ٨جضابحر اإلاؿاٖضة اإلاسههت
لهم و٣ٞا لىخاثج الخدب٘.
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 .5.4تحذّذ انفئبث انيشت
ي
ألاشخام ؤو الٟئاث الهكت هم ألاشخام ؤو الٟئاث ألا٢ل ٢ضعة ٖلى الخإ٢لم م٣اعهت م٘ الٟئاث ألازغ في مىاحهت ألازُاع وآلازاع
الؿلبُت للمكغوٕ ،وطل ٪في ٚالب ألاخُان بؿبب مٗاهاة ؾاب٣ت مً جمُحز ؤو خُ ٠مالي ؤو ا٢خهاصي احخماعي ؤو ز٣افي ؤو بؿبب الىىٕ.
ججض هظه الٟئاث نٗىبت ؤ٦بر في جى ٘٢آلازاع الؿلبُت التي ًم ً٨ؤن ًدملها لها اإلاكغوٕ وفي مىاحهتها والخد٨م ٞيهاً .م ً٨ؤن ًضزل يمً
هظه الٟئت ٧ل مً اليؿاء و ألاَٟا ٫و ألاشخام اإلاؿىحن وال٣ٟغاء واإلاىخمحن لؤل٢لُاث الٗغُ٢ت والضًيُت والث٣اُٞت ؤو اللٛىٍت.
ًم ً٨ؤن جخًمً مٗاًحر الهكاقت بك٩ل ٖام (ال بك٩ل خهغي) الٗىانغ الخالُت :
 ألامُت التي جدى ٫صون ونى ٫ألاشخام اإلاٗىُحن ،بلى اإلاٗلىمت وصون ٞهمهم للىزاث ٤اإلاٗ٣ضة ؤخُاها التي ًخُلبها مؿلؿل بٖاصة
الخىَحن؛
 الىىٕ الاحخماعي (ٚالبا ما ج٩ىن اليؿاء ؤ٦ثر ٖغيت للهكاقت زهىنا خُىما ً ً٨مٗؼوالث ؤو مُٗالث ؤؾغ ،ؤو في الخاالث التي
ًمؿهً بجخا ٝفي بَاع ؤلاعر) ؛
 الؿً ،وٍخٗل ٤ألامغ باإلاؿىحن وزانت إلاا ً٩ىهىن في خالت ٖؼلت ،و ألاَٟا ٫اإلاُٗلحن لؤلؾغ (هي ويُٗت مبضثُا هاصعة في الؿُا١
اإلاٛغبي ول ً٨ال ًجب اؾدبٗاصها بك٩ل ٦لي )؛
 ؤلاٖا٢ت البضهُت والظهىُت؛
 اإلاغى ،زهىنا ألاشخام اإلاهابىن بإمغاى زُحرة ؤو مؼمىت مثل مغى الؿل ؤو الؿغَان ؤو مغى ٣ٞضان اإلاىاٖت/الؿُضا،
الخ...
 ال٣ٟغ ،وٍخٗل ٤ألامغ باألؾغ التي ال جخىٞغ ٖلى مىاعص مىخٓمت ؤو جل ٪التي جدهل ٖلى مضازُل في مؿخىي ٖخبت ال٣ٟغ ؤو جدتها ،
ؤو جل ٪التي ال جمخل ٪ؤنىال زانت؛
ٖ ضم ألاهلُت لالؾخٟاصة مً الخٗىًٍاث اإلاسههت  ِ٣ٞللمخمخٗحن بد٢ ٤اهىوي للملُ٨تً .م ً٨ؤن هجض يمً هظه الٟئت،
ٖلى ؾبُل اإلاثا ،٫الٗما ٫الؼعاُٖحن ،اإلاؼاعٖحن اإلاؿخإحغًٍ ،اإلادخلحن بك٩ل ٚحر ٢اهىوي لؤلعاض ي الٟالخُت ٚحر اإلااهلحن للخهى٫
ٖلى حٗىًٍاث ،ؤو الٗاملحن لضي نُاصي الؿم ٪الظًً ؾِب٣ىن زاعج صاثغة الاؾخٟاصة مً مكغوٕ بٖاصة الخىَحن بىُ٣ت
الغؾى اإلاهُإة ()PDA؛
 الٗؼلت الٗاثلُت والاحخماُٖت ،وٍخٗل ٤ألامغ مثال باألعامل والُخامى الظًً ال ًخىٞغون ٖلى قب٩اث جًامً ٖاثلي.
ؾِخم جدضًض ألاشخام في ويُٗت هكاقت ٖلى مغخلخحن٦ ،ما ًلي :


جدضًض مؿب ٤لؤلشخام اإلادخمل وحىصهم في ويُٗت هكاقت اٖخماصا ٖلى اإلاٗلىماث التي جىٞغها الؿلُاث اإلادلُت؛



جدضًض مٗخمض ٖلى جد ٤ُ٣مُضاوي ًٖ َغٍ ٤م٣ابلت مباقغة لؤلؾغ اإلادضصة ؾلٟا ٌؿمذ بالظهاب ؤبٗض مما جدُده اإلاٗاًحر
ألاولُت اإلادضصة ؤٖاله مً زال ٫الخد ٤٣مً الهكاقت الٟٗلُت ل٩ل ؤؾغة جم الخٗغٖ ٝليها في اإلاغخلت ألاولى (وحىص ؤو ُٚاب
قب٩اث جًامً ٖاثلي ؤو حماٖاحي ،صعحت ال٣ٟغ ،الخد ٤٣مً وا ٘٢ويُٗت ؤلاٖا٢ت ؤو ألامغاى ،الخ.)...

 .1.4مسبػذة األشخبص فِ ًضؼْت ىشبشت
جخًمً اإلاؿاٖضة التي ؾخ٣ضم لؤلشخام في ويُٗت هكاقت في بَاع مؿلؿل الخٗىٌٍ اإلاغاخل الخالُت :


جدضًض ألاشخام والٟئاث في ويُٗت هكاقت و ٤ٞالؿحروعة اإلا٩ىهت مً مغخلخحن الىاعصة ؤٖاله ؛

 جدضًض بحغاءاث اإلاؿاٖضة الٟغصًت الالػمت في ٧ل مغخلت مً مغاخل الؿحروعة :الخٟاوى ،الخٗىٌٍ؛
 جىُٟظ بحغاءاث اإلاؿاٖضة؛


جدب٘ ومخابٗت اإلاؿاٖضة بٗض الخٗىٌٍ بطا ٧ان طل ٪يغوعٍا ،ؤو جدضًض اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ؤو ٚحر الخ٩ىمُت اإلادخمل ؤن
جىا٦ب الٗملُت بٗض ؤن ًيخهي اإلاكغوٕ.

ٖملُا وو٣ٞا لخاحُاث وَلباث ألاشخام في ويُٗت هكاقت اإلاٗىُحن ،جخسظ اإلاؿاٖضة اإلا٣ضمت ألاق٩ا ٫الخالُت :
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 مغا٣ٞت احخماُٖت زانت ،زهىنا ُٞما ًخٗل ٤بمؿُغة الخٗىٌٍ (ج٣ضًم قغوخاث بياُٞت خى ٫ؾحروعة الخٗىٌٍ ،الخإ٦ض
مً ؤن الىزاثٞ ٤همذ بك٩ل حُض ،مغا٣ٞت الصخو اإلاٗني بلى البى ٪إلاؿاٖضجه ٖلى حؿلم قُ ٪الخٗىٌٍ)؛
 اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت والخ٣ىُت ل٩ل شخو ،زانت بطا ٧ان ؤمُا ،مً ؤحل حٗبئت اإلالٟاث والىزاث ٤الالػمت (زهىنا الغؾىم
الٗ٣اعٍت ،الخ،)...
 جضابحر زانت الؾخٗاصة ؾبل الِٗل ،مىحهت بك٩ل زام للمؼاعٖحن ؤو الٗما ٫الؼعاُٖحن في ويُٗت هكاقت ،و٦ظل ٪لهُاصي
الؿم ٪اإلادخمل ؤن جخًغع وؾاثل ِٖكهم مً ؾحروعة بٖاصة الخىَحن؛
 باليؿبت لؤلؾغ في ويُٗت هكاقت التي جدهل ٖلى الخٗىٌٍ ه٣ضا  :ج٣ضًم مؿاٖضة زانت بٗض الخىنل بالخٗىٌٍ لًمان
ؤن ًىي٘ في مإمً و للخض مً مساَغ ؾىء الاؾخٗما ٫ؤو الؿغ٢ت وطلٖ ٪بر جدٟحزها ٖلى ٞخذ خؿاب بى٩ي مثال.

انتنفْذ
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 .0.4انمسؤًنْبث
قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ هي اإلاؿاو ًٖ ٫جىُٟظ هظا ؤلاَاع في قمىلُخه وؾترنض لظل ٪الىؾاثل الًغوعٍت .ؤما الؿلُاث اإلادلُت
واإلاهالر الالمغ٦ؼٍت للضولت في ب٢لُم الىاْىع ٞهي اإلاؿاولت ًٖ جىُٟظ مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت.
 .5.4انٌسبئم

.1.2.7

رتظ صالخ إيجاتيح مستمزج مغ انمجتمغ انمحهي

ٌٗحن مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ٢بل بضاًتألاقٛاٖ ٫ىها جىاٍ به مهمت عبِ الاجها ٫في م٨خب ؤلازباع اإلاٟغوى ٞخده في حماٖت
بٖؼاهً ،ومً ألاًٞل ؤن ًخم ازخُاعه مدلُا ،و ؤن ً٩ىن مخ٣ىا للٛت اإلاؿخٗملت في اإلاىُ٣ت٣ً .ىم هظا الٗىن  ،باإلاهام الخالُت :
 جىُٓم ؤوكُت ؤلازباع والاؾدكاعة مدلُا؛
 جإمحن الاجها ٫م٘ اإلاجلؿحن الجماُٖحن إلٖؼاهً وؤمجاو؛
 جضبحر الك٩اوي َب٣ا للمىهجُت وآلالُاث التي ٖغيذ في الٟهل  6ؤٖاله؛
 بٖضاص الخ٣اعٍغ الكهغٍت وحؿلُمها لئلصاعة (ؤوكُت ؤلازباع والاؾدكاعة ،والك٩اوي واإلاىاػٖاث).
٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه في الٟهل  5ؤٖاله ،ؾِخم ٞخذ م٨خب ؤلازباع بةٖؼاهً بم٣غ بصاعة الجماٖت وؾدخىٞغ له الىؾاثل الخالُت :


الخجهحزاث والازار الالػم إلا٨خب؛

 حهاػ الخاؾىب م٘ الغبِ باإلهترهِذ؛
 زِ هاجٟي (زابذ ؤومدمى)٫؛
 ؾبىعة لئلٖالهاث.
خُىما ؾخهبذ اإلا٩اجب النهاثُت إلاكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ حاهؼة ،ؾِى٣ل م٨خب ؤلازباع بليها.

.2.2.7

تتثغ ػمهياخ وشع انمهكيح

ٌٗحن مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ٢بل بضء ألاقٛاٖ ٫ىها لخدب٘ ٖملُاث هؼٕ اإلالُ٨ت والخٗىًٍاث ومسخل ٠ألاوكُت ألازغي اإلاغجبُت
بها .ؾُُ٣م هظا الٗىن بٗحن اإلا٩ان ،وٍ٣ىم باإلاهام الخالُت :
٦ خابت اللجىت ؤلاصاعٍت للخ٣ىٍم بطا جىلذ قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ مهمت هاػٕ اإلالُ٨ت (بٖضاص مدايغ الاحخماٖاث)؛


جإمحن الاجها ٫م٘ اإلاجالـ الجماُٖت إلٖؼاهً وؤمجاو وبك٩ل ٖام م٘ الؿلُاث في ٧ل ما يهم الٗملُاث طاث الٗال٢ت م٘ هؼٕ
اإلالُ٨ت والخٗىٌٍ؛

 وي٘ ٢اٖضة مُُٗاث بؿُُت لخدب٘ ٖملُاث هؼٕ اإلالُ٨ت والخٗىٌٍ (اإلابال ٜاإلاخٖ ٤ٟليها ٖىض الاهتهاء مً اإلاؿُغة ؤلاصاعٍت،
الُٗىن اإلا٣ضمت بلى اإلادا٦م ،جىاعٍش ألاصاء ،جىاعٍش بزالء ألاما)ً٦؛
 جضبحر الك٩اوي اإلاخٗل٣ت بجزٕ اإلالُ٨ت والخٗىٌٍ؛
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 جدب٘ ألاشخام في ويُٗت هكاقت وجىُٓم ألاوكُت الخانت بمؿاٖضتهم والتي ًم ً٨جٟىًٍها بلى حهاث ؤزغي؛


بٖضاص ج٣اعٍغ قهغٍت حؿلم إلصاعة اإلاكغوٕ.

ؾُُ٣م هظا الٗىن بٗحن اإلا٩ان ،و مً ألاًٞل ازخُاعه مدلُا ،وؤن جخىٞغ ُٞه اإلاىانٟاث الخالُت:
 مٗغٞت حُضة بالبِئت اإلادلُت؛
 مٗغٞت حُضة ب٣اهىن هؼٕ اإلالُ٨ت؛


الخم ً٨مً الخ٣ىُاث الخضًثت للمٗلىمُاث؛

 بج٣ان جاعٍُٟذ.
 .1.4انتتبغ ًانتقبرّز
باإلياٞت بلى الخ٣اعٍغ الكهغٍت الضازلُت التي ًخم بٖضاصها مً َغ ٝالٗىن اإلا٩ل ٠بخدب٘ ٖملُاث هؼٕ اإلالُ٨ت ،ؾُ٣ىم مكغوٕ الىاْىع
ٚغب اإلاخىؾِ بضمج الى٣اٍ الخالُت في الخ٣غٍغ الؿىىي للخدب٘ البُئي والاحخماعي الظي ًخم جىحيهه بلى البى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع
والخىمُت (ٚحر ميكىع):
 الىيُٗت ال٨مُت لخُاػة ألاعاض ي (ٖضص الب ٘٣التي ًجب الخهىٖ ٫ليهاٖ ،ضص الب ٘٣التي جم ا٢خىائها ٖلى بزغ اإلاغخلت ؤلاصاعٍت،
ٖضص الب ٘٣التي صزلذ اإلاغخلت الً٣اثُت مً مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت)؛
 ألاوكُت ألاؾاؾُت لالؾدكاعة وؤلازباع اإلاغجبُت با٢خىاء ألاعاض ي وبالخٗىٌٍ؛
 الخاالث الهٗبت؛
ٖ ىانغ تهم الك٩اوي واإلاىاػٖاث الخانت بالخٗىٌٍ وهؼٕ اإلالُ٨ت:
ٖ oضص الك٩اوي التي ٞخدذ ملٟاتها و جهيُ ٠هظه الك٩اوي وٖضص الك٩اوي التي جم بٚال٢ها في الٟترة اإلاٗىُت بما ًغض ي
اإلاكخ٩ي؛
ٖ oضص الك٩اوي التي بُ٣ذ مٟخىخت (في َىع اإلاٗالجت ؾىاء صازلُا ؤو مً َغ ٝلجىت الىؾاَت)؛
 oمٗض ٫ؤحل حؿىٍت الك٩اوي.
 .1.4تحْْن ىذا اإلطبر
ؾِؿخٗمل هظا ؤلاَاع مً َغ ٝقغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ٦إؾاؽ إلٖضاص زُخحن مٟهلخحن ،واخضة تهم حٗىٌٍ ألاعاض ي الٟالخُت
والثاهُت جخٗل ٤بخدب٘ ٖملُت اؾخٗاصة وؾاثل ِٖل نُاصي الؿم .٪وؾِخم بهجاػ هاجحن الخُخحن خُىما جخىٞغ اإلاُُٗاث ؤلاياُٞت الخالُت :
 الجغص ال٩امل لؤلشخام واإلامخل٩اث (في َىع ؤلاهجاػ النهاجي باليؿبت إلاؿخٛلي ألاعاض ي الٟالخُت الظًً ؾُمؿهم هؼٕ اإلالُ٨ت)،
م٘ بدث ؾىؾُى-ا٢خهاصي بيافي زام بهُاصي الؿمً ،٪ىٞغ ويُٗت مغحُٗت زانت بهظه الٟئت؛
 جٟانُل زُت ه٣ل نُاصي الؿم ٪في مىُ٣ت اإلاُىاء في بَاع تهُئت "هُ٣ت عؾى مهُإة " زهىنا الجضو ٫الؼمني لهظا الى٣ل
اإلابرمج مً َغ ٝالىػاعة اإلا٩لٟت بالهُض البدغي والظي ًجب الخهىٖ ٫لُه مً مهالر الىػاعة ،م٘ جىػَ٘ ص ٤ُ٢للمؿاولُاث
بحن قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ والىػاعة.


جدضًض ؤولي لؤلشخام في ويُٗت هكاقت ٖلى ؤؾاؽ الخد٣ُ٣اث الؿىؾُى-ا٢خهاصًت اإلاخٗل٣ت بهُاصي الؿم ٪واإلاؼاعٖحن،
وجدضًض ؤلاحغاءاث الخانت بمؿاٖضة هظه الٟئاث ،بما في طل ٪بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً حٗىًٍاث ٖلى ق٩ل ؤعاض ي بض٫
الخٗىٌٍ الى٣ضي.

 .5.4تقزّزاكتمبل اإلنجبس
خُىما ؾخيخهي ٖملُاث هؼٕ اإلالُ٨ت وبٖاصة جىَحن نُاصي الؿم ٪وٍمغ مً الى٢ذ ما ًٟ٨ي (ؾيخان بلى زالر ؾىىاث) للُ٣ام بم٣اعهت
م٣بىلت بحن مؿخىي وؾاثل الِٗل في ألانل (ؤي ٢بل اإلاكغوٕ) ومؿخىاها بٗض الخٗىٌٍ ،ؾِخم بٖضاص ج٣غٍغ خى ٫ا٦خما ٫ؤلاهجاػ مً
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َغ ٝالىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ،بمؿاٖضة مم٨ىت مً َغ ٝزبحر مخسهو في بٖاصة الخىَحن .وؾِخم التر٦حز في هظا الخ٣غٍغ ٖلى الى٣اٍ
الخالُت :
 الىخاثج ال٨مُت للٗملُاث (ٖضص ألاعاض ي التي جم ا٢خىائهاٖ ،ضص ؤصخاب الخ٣ىٖ ١ضا ؤولئ ٪الظًً جم حٗىًٍهم ،مبلٜ
الخٗىًٍاث التي جم ٢بىلها بالتراض ي ،مبل ٜالخٗىًٍاث التي ؤخُلذ بلى الً٣اء)؛
 ألاوكُت التي جم الُ٣ام بها لهالر ألاشخام في ويُٗت هكاقت (الثدت ألاشخام الظًً جم جدضًضهم ٦إشخام في ويُٗت
هكاقت ،ألاوكُت التي جم الُ٣ام بها مً ؤحل الخدضًض واإلاؿاٖضة ،الىخاثج)؛
 ألاوكُت الخانت باؾخٗاصة ؾبل الِٗل (نُاصو الؿم ٪واإلاؼاعٖىن)؛
 الخُٛحراث باإلا٣اعهت م٘ الخُت ألاولُت ،اإلابرعاث والىخاثج؛
 زالناث ُٞما ًخٗل ٤بالىىا٢و اإلادخملت م٣اعهت م٘ ؤهضا ٝمخُلب ألاصاء  5وجىنُاث مً ؤحل ججاوػها.
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