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 .0ملذمت
 .0.0موضوع هزه الوثيلت
الىزُ٣ت التي بحن ؤًضًىا هي مسُِ مكاع٦ت ألاَغا ٝاإلاٗىُت جم بٖضاصها مً َغ SE Solutions ٝلٟاثضة مكغوٕ الىاْىع
ٚغب اإلاخىؾِ باإلاٛغب .حُٛي هظه الىزُ٣ت مسخل ٠ألاوكُت اإلاخٗل٣ت باالؾدكاعة الٗمىمُت وؤلازباع وجىُبٖ ٤لى اإلاكغوٕ
بغمخه في مسخل ٠مغاخل بهجاػه .ل٣ض جم بٖضاص هظه الىزُ٣ت في اخترام جام للدكغَ٘ الجاعي به الٗمل في اإلاٛغب و٦ظا للمٗاًحر
اإلاٗخمضة مً َغ ٝالبى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت في مثل هظه اإلاكاعَ٘ ،زهىنا مجها مخُلب ألاصاء .10
 .5.0اإلاوكع اجدؼشافي للمششلع
ؾِخم بىاء مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ في مى ٘٢زلُج 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
الصوسة  : 0موكع مششلع الىاظوس ػشب اإلاخوظغ في اجدهت الؼشبيت للبدش ألابيض اإلاخوظغ
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الصوسة  : 5موكع مششلع الىاظوس ػشب اإلاخوظغ في شبه حضيشة اإلازاس الثالث

ًدؿم اإلاى ٘٢اإلا٣ترح ٖلى زلُج 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 مجها 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 شخجها٦ .ما ًدُذ بم٩اهُت بوكاء مىُ٣ت خغة ومىُ٣ت بهماثُت ٢اصعة ٖلى اؾخ٣با ٫ؤوكُت لىحؿدُت ونىاُٖت.
الصوسة  : 3صوسة بياهيت إلدماج اإلايىاء في اإلاوكع
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 .1.0لصف موحض للمششلع
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 1الخ٣ا ٖلى مؿاخت ج٣ضع بدىالي  2500ه٨خاع (باإلياٞت بلى
مدُِ اإلاىُ٣ت الخغة).
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 بلحهما ؤٖاله؛
 عنُٟان للخاوٍاث  :واخض قغقي وواخض ٚغبي ًٗ٣ان ٖلى حتهي خىى ٖغيه  500متر (ؤعيُت في الكغ ١ج٣ضع ب
76ه٨خاعا وؤزغي بالٛغب بحجم  62ه٨خاعا)؛
 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 مجها الكغ٦ت  4مالًحر
صعهم مً ؤمىالها .وؾِخم الخهىٖ ٫لى  6مالًحر صعهم في ق٩ل ٢غوى مِؿغة ًخم الخٗا٢ض بكإنها م٘ ماهدحن..
ؾِكغٕ في ؤقٛا ٫بهجاػ البيُت الخدخُت ألاؾاؾُت للمُىاء ،التي جم ونٟها ؤٖاله ،زال ٫ؾىت  2015لخيخهي م٘ مخم ؾىت .2019
ؤما تهُئت اإلاىُ٣ت الخغةٞ ،مً اإلاٟغوى ؤن جىُل٢ ٤بل بنهاء البيُت الخدخُت للمُىاء ؾىت  2019وحؿخمغ ٖلى بً٣إ جبلىع
مكاعَ٘ اإلاؿدثمغًٍ الظًً ؾدؿخ٣بلهم اإلاىُ٣ت الخغة.
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن صعاؾت الخإزحر البُئي للمكغوٕ وملخهها ٚحر الخ٣ني ًخًمىان ونٟا ؤ٦ثر جٟهُال للمكغوٕ.

 1نى تشسى ثؼذ ثذلخ حذٔد ْزِ انًُطمخ اإلضبفيخ.
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الصوسة  : 4مششلع الىاظوس ػشب اإلاخوظغ مع سظم ججضيئي للدواس
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 .5لاظاس اللاهووي
جىيُذ ٌ :ؿعى هظا الٟهل بلى ج٣ضًم هٓغة ٖامت ًٖ اإلا٣خًُاث الدكغَُٗت اإلاُب٣ت ٖلى اإلاكغوُٕٞ ،ما ًخٗل ٤باالؾدكاعة
الٗمىمُت ال بلى ج٣ضًم جدلُل مؿخ ٌُٟلهاٚ .حر ؤهه ًم ً٨الاَالٕ ٖلى جدلُل مخ٩امل للدكغَ٘ اإلاٛغبي في هظا الباب في
الضعاؾت خى ٫الخإزحر ٖلى البِئت التي جم بٖضاصها باليؿبت لهظا اإلاكغوٕ.
 0.2الدكغَ٘ اإلاٛغبي الجاعي به الٗمل ُٞما ًسو بزباع الٗمىم

 .1.1.2هٓغة ٖامت
جىحض اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت التي جىٓم ؤلازباع والاؾدكاعة الٗمىمُت في مكغوٕ مثل مكغوٕ مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ،الظي
ًسً٘ لضعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت والظي ً٣خط ي بٖما ٫مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت لخٗبئت ألاعاض ي التي ًدخاحها ،في مهضعًٍ ؤؾاؾُحن :
 الىهىم اإلاخٗل٣ت بضعاؾت ألازغ ٖلى البِئت (اهٓغ ؤؾٟله ).2.1.2
 الىهىم اإلاخٗل٣ت بجزٕ اإلالُ٨ت ( اهٓغ ؤؾٟله ).3.1.2
ال ًمثل هظا الٟهل جدلُال مخ٩امال لهظا الدكغَ٘ ،وبهما ًغ٦ؼ بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت باإلزباع والاؾدكاعة الٗمىمُت
في بَاع زُت إلقغا ٥الٟغ٢اء اإلاٗىُحن باإلاكغوٕ.

 2.1.2الدكغَ٘ الخام بضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت
اإلا٣خًُاث الدكغَُٗت الخانت باإلزباع والاؾدكاعة الٗمىمُت في بَاع صعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت مىحىصة في اإلاغؾىم ع٢م 2-04-
 564بخاعٍش  5طو الٗ٣ضة ؾىت ( 1429اإلاىا 4٫ ٤ٞهىهبر مً ؾىت  " )2008اإلادضص لُُٟ٨اث جىُٓم وبحغاء البدث الٗمىمي اإلاخٗل٤
باإلاكاعَ٘ الخايٗت لضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت " والجاعي به الٗمل جُبُ٣ا لل٣اهىن ع٢م  12-03اإلاخٗل ٤بضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت
الهاصع بٓهحر ع٢م  1-03-60بخاعٍش  10عبُ٘ ألاو ٫مً ؾىت ( 1424اإلاىا 12 ٫ ٤ٞماي .)2003
ؤهم م٣خًُاث هظا الٓهحر هي الخالُت :
ًىي٘ َلب ٞخذ البدث الٗمىمي مً َغ ٝالُالب مغ٣ٞا بملً ٠خًمً الىزاث ٤الخالُت مٗضة باللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت :


بُا٢ت بُاهُت جىضح اإلامحزاث الخ٣ىُت ألاؾاؾُت للمكغوٕ الخاي٘ للبدث الٗمىمي؛



مكغوٕ ملخو ٚحر ج٣ني( ،ؤي وزُ٣ت واضخت ومٟهىمت) مىحت للٗمىم ًخًمً اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث الىاعصة في صعاؾت
الخإزحر ٖلى البِئت اإلاٗىُت وال ؾُما جل ٪اإلاخٗل٣ت بالخإزحراث ؤلاًجابُت و/ؤو الؿلبُت للمكغوٕ ٖلى البِئت ،و٦ظا ؤلاحغاءاث
اإلاؼم٘ اجساطها إلػالت ؤو الخٗىٌٍ ًٖ آلازاع الًاعة الىاججت ًٖ اإلاكغوٕ ؤو الخس ٠ُٟمجها؛



جهمُم ًبحن خضوص مىُ٣ت الخإزحر اإلاخى ٘٢للمكغوٕ.

ًامغ بٟخذ البدث الٗمىمي ب٣غاع لٗامل الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم اإلاٗني في ؤحل ال ًخٗضي ٖكغة ( )10ؤًام مً ؤًام الٗمل ًبخضت مً
جاعٍش حؿلم الٗامل للُلب.
ٌٗهض بةهجاػ البدث الٗمىمي بلى لجىت جغؤؾها الؿلُت ؤلاصاعٍت اإلادلُت التي ً٣ام اإلاكغوٕ في صاثغتها الترابُت وجخإل ٠اللجىت اإلاظ٧ىعة
(بياٞت بلى الؿلُت اإلادلُت) مً :


عثِـ الجماٖت ؤو عئؾاء الجماٖاث اإلاٗىُت ؤو ممثلحهم؛
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ممثل الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالبِئت؛



ممثل الؿلُت ؤو الؿلُاث الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالُ٣إ اإلاٗني باإلاكغوٕ ٖلى اإلاؿخىي الىَني ؤو الجهىي خؿب الخالت؛



٧ل شخو ٌؿخضُٖه الغثِـ والظي بةم٩اهه مؿاٖضة اللجىت في مهمتها ،بما في طل ٪صٖىة زبحر خى ٫بٌٗ الجىاهب
الخانت بالضعاؾت بطا جبِىذ الخاحت لظل.٪

ًبحن ٢غاع ٞخذ البدث الٗمىمي بالخهىم :


َبُٗت اإلاكغوٕ وم٩ىهاجه ومىٗ٢ه؛



الؿ٩ان اإلاٗىُحن بالبدث في خضوص مىُ٣ت جإزحر اإلاكغوٕ الخاي٘ لضعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت؛



جاعٍش ٞخذ البدث الٗمىمي وجاعٍش بٚال٢ه؛



م٩ان ؤو ؤما ً٦الاَالٕ ٖلى مل ٠البدث و٦ظا السجل ؤو السجالث اإلاٗضة لخل٣ي مالخٓاث وا٢تراخاث الٗمىم؛



ؤؾماء ونٟاث الغثِـ وؤًٖاء اللجىت اإلا٩لٟت بةحغاء البدث اإلاكاع بلحهم ؤٖاله.

ًبل٢ ٜغاع ٞخذ البدث الٗمىمي بلى الٗمىم زمؿت ٖكغ (ً )15ىما ٖلى ألا٢ل ٢بل جاعٍش اٞخخاخه ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤وكغه في حغٍضجحن
ًىمُخحن ٖلى ألا٢ل ج٩ىن مً بُجهما حغٍضة واخضة ٖلى ألا٢ل باللٛت الٗغبُت مغزو لها بيكغ ؤلاٖالهاث ال٣اهىهُت ،و٦ظا بلها٢ه في
م٣غ الجماٖت ؤو الجماٖاث اإلاٗىُت .وٍخٗحن ؤلاب٣اء ٖلى ال٣غاع مله٣ا َُلت مضة البدث الٗمىميٖ .الوة ٖلى طلً ،٪م ً٨للجىت ؤن
جلجإ بلى ٧ل وؾاثل الاجها ٫ألازغي اإلاىاؾبت ،بما ٞحها الىؾاثل الؿمُٗت البهغٍت التي حؿمذ بةزباع الؿ٩ان اإلاٗىُحن بك٩ل ٧اٝ
بمىيىٕ البدث الٗمىمي.
ًخسظ عثِـ اللجىت َُلت مضة البدث ٧اٞت ؤلاحغاءاث الًغوعٍت التي جم ً٨الؿ٩ان اإلاٗىُحن مً الاَالٕ ٖلى مل ٠البدث في م٣غ
الجماٖت ؤو الجماٖاث اإلاٗىُت.
٦ما ًً٘ سجال عهً بقاعة الٗمىم ج٩ىن نٟداجه مغ٢مت ومسخىمت ومىٗ٢ت بٛغى جًمحن اإلاالخٓاث والا٢تراخاث اإلاخٗل٣ت
باإلاكغوٕ.
جدضص مضة البدث الٗمىمي في ٖكغًٍ (ً )20ىماٖ .ىض اههغام هظا ألاحل ،حٗض اللجىت ج٣غٍغا ًٖ البدث الٗمىمي ٖلى ؤؾاؽ
اإلاالخٓاث اإلاخًمىت في السجل ؤو السجالث وٍ٣ضم الخ٣غٍغ اإلاظ٧ىع ملخها ًٖ اإلاالخٓاث واإلا٣ترخاث التي ًبضيها الؿ٩ان اإلاٗىُىن
خى ٫اإلاكغوٕ.
ًدُل الغثِـ ج٣غٍغ البدث الٗمىمي و٦ظا السجل ؤو السجالث ،بما بلى عثِـ اللجىت الىَىُت لضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت ؤو بلى
عثِـ اللجىت الجهىٍت اإلاٗىُت بضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت في ؤحل زماهُت ( )8ؤًام ابخضاء مً جاعٍش بٚال ١البدث الٗمىمي.
بةًجاػًٟ ،غى الدكغَ٘ اإلاٛغبي بدثا ٖمىمُا إلاضة ً 20ىما ،جضعى زاللها الؿا٦ىت اإلاٗىُت التي ج٩ىن ٢ض ؤزبرث مؿب٣ا ًٖ َغٍ٤
الصخاٞت وبىؾاثل ؤزغي مىاؾبت ،لئلَالٕ ٖلى اإلال ٠ومٗغٞخه ،بما في طل ٪ملخو ٚحر ج٣ني ،وبلى جًمحن مالخٓاتها في سجل
ؾُازظ بٗحن الاٖخباع في ج٣غٍغ لجىت البدث .وٍجب الخىبُه بلى ؤن ال٣اهىن لم ٌٗخبر ٖ٣ض الاحخماٖاث الٗمىمُت ؤمغا ملؼما٦ ،ما ؤهه
٦ظل ٪لم ًمىٗه وجغ ٥بم٩اهِخه ٖ٣ضه مٟخىختٚ .حر ؤن ؤٚلب اإلاكاعَ٘ ال٨بريٖ ،ملُا ،ال ج٨خٟي بىي٘ الىزاث ٤الخانت باإلاكغوٕ
عهً بقاعة الٗمىم ،بل ج٣ىم ٦ظل ٪بدىُٓم احخماٖاث ٖمىمُت ٢هض ؤلازباع والاؾدكاعة في بَاع ألابدار الٗمىمُت.
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 .3.1.2لدكغَ٘ الخام بجزٕ اإلالُ٨ت
الىهىم الدكغَُٗت ألاؾاؾُت اإلاىٓمت لجزٕ اإلالُ٨ت باإلاٛغب هي ال٣اهىن ع٢م  ،81/7الظي صزل خحز الخىُٟظ ٖبر الٓهحر الكغٍ٠
اإلااعر ب 6ماي  1982واإلاغؾىم الخُبُ٣ي لؿىت  1983الظي ًض ٤٢حملت مً اإلاؿاَغ .وج٣ىم مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت ٖلى ؤؾاؽ بٖالن
اإلاىٟٗت الٗامت وهى ٢غاع بصاعي ٌٗحن اإلاىُ٣ت اإلاؼم٘ هؼٕ ملُ٨تها ،ؤما اإلاخُلباث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلزباع والاؾدكاعة الٗمىمُت ٞهي
الخالُت :


اإلا٣غع الخام باإلاىٟٗت الٗامت مى ٘٢وميكىع باللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت .وٍخم وكغ ؤلاٖالن مً َغ ٝهاػٕ اإلالُ٨ت في
حغٍضجحن وَىِخحن ٖلى ألا٢ل ،واخضة باللٛت الٗغبُت وألازغي بالٟغوؿُت ،مإطون لهما بيكغ ؤلاٖالهاث ال٣اهىهُت م٘ ؤلاقاعة
بلى الجغٍضة الغؾمُت التي و ٘٢وكغه بها.



وكغ ههه ال٩امل بم٩اجب الجماٖت التي جٞ ٘٣حها اإلاىُ٣ت اإلا٣غع هؼٕ ملُ٨تها٦ .ما ًم ً٨ؤن ًخمم ؤلاٖالن باللجىء بلى حمُ٘
وؾاثل ؤلازباع ألازغي اإلاالثمت ،ؾىاء مجها ؾبىعاث ؤلاٖالن اإلاىيىٖت عهً بقاعة الٗمىم ،ؤو ًٖ َغٍ" ٤بغاح" ٖمىمي في
ألاؾىا ١وفي مسخل ٠ألاما ً٦اإلاىاؾبت.

اإلادُت الثاهُت هي التي ًخم زاللها بهجاػ "م٣غع الخسلي" ،والظي ً٩ىن الهض ٝمىه ؤن ًدضص بض٢ت خضوص ومًمىن ألامال ٥الٗ٣اعٍت
الالػمت إلهجاػ اإلاكغوٕ .وٍخم الٗمل بهظا اإلا٣غع زال ٫مضة ؾيخحن ابخضاء مً جاعٍش وكغ بٖالن اإلاىٟٗت الٗامت الؿال ٠الظ٦غ في
الجغٍضة الغؾمُت وٍسً٘ هى آلازغ إلاؿاَغ اليكغ الجاعي بها الٗمل باليؿبت إلا٣غع اإلاىٟٗت الٗامت.
ًىو ال٣اهىن ٦ 81/7ظلٖ ٪لى ؤن ٖ٣ض الخسلي ًجب ؤن ٌؿب٣ه بدث بصاعي .وٍخم اًضاٖه مكٟىٖا بخهمُم ،لضي م٨خب الجماٖت،
خُث ًم ً٨للمٗىُحن باألمغ ؤلاَالٕ ٖلُه وببضاء مالخٓاتهم بكإهه زال ٫ؤحل قهغًٍ ًبخضت مً جاعٍش وكغه في الجغٍضة الغؾمُت.
وٖلى اإلاٗىُحن (اإلاال٨حن اإلاُٗىحن في م٣غع الخسلي) ؤن ٌٗلىىا ًٖ اإلاؼاعٖحن واإلا٨ترًً و٧ل طي خ ٤في طل ٪الٗ٣اع ،جدذ َاثلت جدمل
مؿاولُت حٗىًٍهم٦ .ما ؤن ٖلى طوي الخ٣ى ١هاالء ؤن ٌٗلىىا ًٖ ؤهٟؿهم جدذ َاثلت ؾ٣ىٍ ٧ل خ٣ى٢هم.
 5.5اإلاعاًير الذلليت اإلاعبلت على اإلاششلع

 .1.2.2البى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت
َ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"٢ 2اثمت ٖلى  10مخُلباث ؤصاء جخًمً اإلاٗاًحر اإلاُب٣ت في ٧ل
واخض مً اإلاجاالث البُئُت والاحخماُٖت الٗكغ ألاؾاؾُت اإلادضصة مً َغٞهً .خٗل ٤اإلاخُلب  "10وكغ اإلاٗلىماث وبقغا ٥ألاَغاٝ
اإلاٗىُت" بمؿاثل ؤلازباع واؾدكاعة الٗمىم .وؤهضاٞه ألاؾاؾُت هي الخالُت:


وي٘ م٣اعبت وؿُ٣ت قاملت إلقغا ٥ألاَغا ٝاإلاٗىُت باإلاكغوٕ مً ؤحل ج٩ىًٍ والخٟاّ ٖلى ٖال٢ت بىاءة مٗها ،وال ؾُما
الؿا٦ىت اإلاخإزغة مباقغة باإلاكغوٕ؛



جدؿحن ألاصاء البُئي والاحخماعي للمكاعَ٘ بًٟل مكاع٦ت ألاَغا ٝاإلاٗىُت؛



حٗؼٍؼ وجىٞحر وؾاثل الخىاع اإلاىاؾبت م٘ الؿا٦ىت اإلاخإزغة باإلاكغوٕ خى ٫آلازاع اإلادخملت للمكغوٕ ٖلحها ،ويمان ونى٫
اإلاٗلىماث البُئُت والاحخماُٖت بلى ألاَغا ٝاإلاٗىُت باإلاكغوٕ؛

ْ -2زِ انسيبسخ ٔكزا انًتطهجبد انؼششح انًشافمخ نٓب ٔانُمبط انًٕضٕػبتيخ ،يتٕفشح ثبنهغبد اإلَدهيزيخ ٔانفشَسيخ ٔانؼشثيخ في انشاثط انتبني :
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental -and-social-policy-esp.html
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الخغم ٖلى ؤلاحابت ٖلى جٓلماث الؿا٦ىت اإلاخإزغة باإلاكغوٕ وٖلى جٓلماث ألاَغا ٝاإلاٗىُت ألازغي وٖلى جضبحرها الخضبحر
اإلاىاؾب.

ًدضص مخُلب ألاصاء  10اإلاخُلباث ألاؾاؾُت الخالُت :


ٌكغ ٥ػبىاء البى( ٪اإلا٣تريىن مىه) ألاَغا ٝاإلاٗىُت ٖلى ؤؾاؽ جؼوٍضها باإلاٗلىماث اإلاُٟضة واإلاٟهىمت وؾهلت اإلاىا ٫في
الى٢ذ اإلاىاؾب ،وبُغٍ٣ت مالثمت ز٣اُٞا ،وصون جالٖب ؤو جضزل ؤو ب٦غاه ؤو جغهُب.



جخ٩ىن ألاَغا ٝاإلاٗىُت ؤؾاؾا مً الؿا٦ىت اإلادلُت اإلاخإزغة مباقغة باإلاكغوٕ وألاَغا ٝألازغي ناخبت اإلاهلخت في
اإلاكغوٕ مً ؤوحه مخٗضصة.



ج٣ىم مكاع٦ت الاَغا ٝاإلاٗىُت ٖلى الٗىانغ الخالُت  :جدضًض و جدلُل ألاَغا ٝاإلاٗىُت ،والخسُُِ إلاكاع٦تها ،ووكغ
اإلاٗلىماث والدكاوع واإلاكاع٦ت ،وآلُت الخٓلم ،والخ٣ضًم اإلاؿخمغ للخ٣اعٍغ لؤلَغا ٝاإلاٗىُت ناخبت اإلاهلخت ؛



ًجب ؤن ج٩ىن َبُٗت ووجحرة بقغا ٥ألاَغا ٝاإلاٗىُت مخىاؾبت م٘ َبُٗت اإلاكغوٕ وحجمه وآزاعه الؿلبُت اإلادخملت ٖلى
الؿا٦ىت اإلاخًغعة ،و٦ظل ٪م٘ خؿاؾُت البِئت وصعحت اهخمام الٗمىم .مً ؤحل ج ٠ُُ٨اإلاكاع٦ت م٘ زهىنُاث ٧ل مً
الؼبىن واإلاكغوٕ ،مً الًغوعي ؤن ًدضص الؼبىن الاَغا ٝاإلاٗىُت ٖلى الىدى اإلابحن ؤصهاه .وٍجب الخغم ٖلى اخترام
مخُلباث ال٣اهىن اإلادلي الخام باإلزباع والدكاوع ،بما في طل ٪ال٣ىاهحن التي جمذ مالءمتها م٘ م٣خًُاث ال٣اهىن الضولي
َب٣ا اللتزاماث البلض اإلاًُ.٠



ًخم جدضًض ألاصواع واإلاؿاولُاث والؿلُاث بىيىح٦ ،ما ًخم حُٗحن ؤَغ جىاٍ بها مهمت جىُٟظ وجدب٘ ألاوكُت الخانت
بةقغا ٥الاَغا ٝاإلاٗىُت.

باليؿبت للمكاعَ٘ التي ًدخمل ؤن جخىلض ٖجها آزاع ؾلبُت و مكا٧ل بُئُت ؤو احخماُٖتٌٗ ،ض الؼبىن وٍىٟظ زُت إلقغا ٥الاَغا ٝاإلاٗىُت،
جخًمً بالخهىم الى٣اٍ الخالُت:


جدضًض الاَغا ٝاإلاٗىُت  ،بما في طل ٪ون ٠زهاثهها ومهالخها ألاؾاؾُت ؛



ون ٠مٟهل لخُت بقغا ٥الاَغا ٝاإلاٗىُت ووكغ ألازباع ،بما في طل ٪اإلاىاهج وألاصواث اإلاؿخٗملت واإلا٣اعبت اإلاٗخمضة في
الخىانل م٘ ألاَغا ٝاإلاٗىُت اإلادضصة َُلت ٞترة بٖضاص وجىُٟظ اإلاكغوٕ؛



مؿُغة الخٓلم؛



اإلاىاعص اإلاسههت لئلزباع والدكاوع م٘ الٗمىم؛



َغاث ٤الخىزُ ٤وجدب٘ الدكاوع.

ٖىضما ج٩ىن مؿاولُت اؾدكاعة ألاَغا ٝاإلاٗىُت بُض الؿلُاث الٗمىمُت اإلاسخهتً ،خٗاون الؼبىن مٗها في الخضوص اإلاؿمىح بها،
بُٛت جد ٤ُ٣هخاثج مخىا٣ٞت م٘ مخُلب ألاصاء  .10وفي خالت وحىص ٞىاع ١بحن اإلاخُلباث الدكغَُٗت اإلادلُت ومخُلب ألاصاء ( 10اهٓغ
جدلُال ؤؾٟله – الٟهل ٣ً ،).3.2ىم الؼبىن بدهغ ألاوكُت الخانت باإلاكاع٦ت الالػمت مً ؤحل جضاع ٥الى٣و اإلاىحىص في ؤلاَاع
ال٣اهىوي الغؾمي ،وبن ا٢خط ى الخا ٫جخسظ جضابحر ج٨مُلُت.

 .2.2.2بٌٗ اإلاماعؾاث الضولُت الجُضة ألازغي
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ً٣ضم ٦خِب الكغ٦ت اإلاالُت الضولُت ("( 3)SFIخىاع م٘ ألاَغا ٝاإلاٗىُت  :صلُل اإلاماعؾاث الجُضة") ،بياٞت بلى مخُلباث الكغ٦ت في
هظا اإلاجا ،٫هماطج ًٖ مماعؾاث حُضة مؿخ٣اة مً مكاعَ٘ ملمىؾت.4
 .1.5أهم الفواسق اإلاوحودة بين الدششيع اإلاؼشبي لمخعلب ألاداء  01للبىك ألالسلبي إلعادة ؤلاعماس لالخىميت
ً٣ضم الجضو ٫الخالي ،جدلُال ألهم الٟىاع ١اإلاخٗل٣ت باالؾدكاعة الٗمىمُت ووكغ ألازباع ،اإلاىحىصة بحن الدكغَ٘ اإلاٛغبي ومخُلب ألاصاء
 10للبى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت٦ .ما ً٣ضم الخضابحر الىاحب اجساطها في بَاع اإلاكغوٕ مً ؤحل ججاوػ هظه الٟىاع.١

 -3الكغ٦ت اإلاالُت الضولُت هي الهُإة اإلا٩لٟت بخمىٍل الُ٣إ الخام يمً مجمىٖت البى ٪الضولي.،
ً -4م ً٨الاَالٕ ٖلى هظا ال٨خِب باللٛت الٟغوؿُت في الغابِ الخالي :
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/p؛
P ublications_handbook_stakeholderengagement__wci__1319577185063
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حذل  :0أهم الفواسق اإلاوحودة بين الدششيع اإلاؼشبي لمخعلب ألاداء  01للبىك ألالسلبي إلعادة ؤلاعماس لالخىميت
اإلاوضوع

الدششيع اإلاؼشبي

مخعلب ألاداء 01

بقغا٥
زُت
ألاَغا ٝاإلاٗىُت

ٚحر واعصة في الدكغَ٘ الخام بضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت

واعصة في مخُلب ألاصاء 10

الاؾدكاعة الٗمىمُت
بسهىم صعاؾت
الخإزحر ٖلى البِئت

ًىو الدكغَ٘ اإلاٛغبي ُٞما ًسو صعاؾاث الخإزحر ٖلى
البِئت ٖلى وي٘ الىزاث ٤الخانت بالضعاؾت عهً بقاعة
الٗمىم في م٣غاث الجماٖاث اإلادلُت (م٘ ؤلازباع ٖبر
الصخاٞت اإلادلُت) والُ٣ام ببدث ٖمىمي زال20 ٫
ًىما ،ول٨ىه لم ًىو ٖلى يغوعة ٖ٣ض احخماٖاث
ٖمىمُت ؤو اؾدكاعاث مكابهتٚ .حر ؤهه ًالخٔ باإلاٛغب
الُىم ؤن جىُٓم احخماٖاث اؾدكاعٍت ؤنبذ ؤمغا حاع به
الٗمل في اإلاكاعَ٘ ال٨بري ختى و لى لم ًىو ٖلحها
ال٣اهىن خغُٞا,

وي٘ الىزاث ٤عهً بقاعة الٗمىم صون بحغاءاث
اؾدباُ٢ت لالؾدكاعة ٚحر ٧ا.ٝ

حسجُل
آلُت
ومٗالجت الك٩اوي

لِؿذ هىا ٥م٣خًُاث زانت

مُلىب وي٘ آلُت لدسجُل ومٗالجت الك٩اوي

الخذابير الواحب اجخارها مششلع ميىاء الىاظوس ػشب اإلاخوظغ


بٖضاص مسُِ إلاكاع٦ت ألاَغا ٝاإلاٗىُت (هظه الىزُ٣ت).



بصماج هظه الخُت يمً مجمىٕ الىزاث ٤التي ؾِخم حؿلُمها بلى البى( ٪ؾِخم الُ٣ام
به).



وكغ اإلاسُِ مدلُا مً َغ ٝمُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ وٖلى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي
للبى.٪

الاؾدكاعة يغوعٍت في مغخلت ؤلاٖضاص (بٖضاص 
وزُ٣ت جدضًض اإلاهام ،)Termes de références
وبٗض طل ٪ج٩ىن الاؾدكاعة بىاء ٖلى ج٣غٍغ ما٢ذ
لضعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت .خؿب الك٩ل الظي 
ًسخاعه اإلاكغوٕ قغٍُت ؤن جدترم الكغوٍ
الٗامت الىاعصة في مخُلب ألاصاء 10

جىزُ ٤ألاوكُت التي جم الُ٣ام بها في اإلااض ي ،زهىنا الاؾدكاعاث الخمهُضًت
للمكغوٕ ،الاؾخٗما ٫ألامثل إلاى ٘٢اإلاكغوٕ والضعاؾاث الؿىؾُى-ا٢خهاصًت.



جىُٓم احخماٖاث ٖمىمُت بسهىم صعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت (ؾِخم طل ٪بك٩ل
مٟهل في هظه الىزُ٣ت ،اهٓغ الٟهل .)5

وي٘ آلُت لدسجُل ومٗالجت الك٩اوي ٦ما جم ونٟها في الٟهل  6مً هظه الىزُ٣ت.
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زام
اهخمام
باإلاجمىٖاث الهكت
واإلاخًغعة زال٫
بإوكُت
الُ٣ام
الاؾدكاعة وؤلازباع

لِؿذ هىا ٥م٣خًُاث زانت

05

ؤزظ الخاحُاث الخانت للٟئاث الهكت 
واإلاخًغعة بٗحن الاٖخباع


الخغم ٖلى جدضًض الٟئاث الهكت اإلادخمل ؤن جخًغع مً اإلاكغوٕ والٗمل ٖلى ؤن
ًخم بزباعها بك٩ل زام بطا ٧ان طل ٪يغوعٍا.
اؾخٗما ٫وؾاثل جىانل مالثمت إلاسخل ٠الٟئاث الاحخماُٖت.
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 .1جدذًذ ألاظشاف اإلاعىيت
 .0.1مبادئ جصييف ألاظشاف اإلاعىيت
َب٣ا إلاا حغي به الٗمل ،نىٟذ ألاَغا ٝاإلاٗىُت باإلاكغوٕ بلى ٞئخحن :


ألاَغا ٝاإلاخًغعة مً اإلاكغوٕ ،ؤي ألاشخام ؤو اإلااؾؿاث اإلاخًغعة مً ؤخض الخإزحراث الؿلبُت اإلادخملت للمكغوٕ .في
خالخىا هظهً ،خٗل ٤ألامغ ؤؾاؾا باألشخام اإلاخًغعًٍ مً ا٢خىاء الٗ٣اعاث التي ًدخاج بلحها اإلاكغوٕ ،وبضعحت ؤ٢ل
ألاشخام اإلاخًغعًٍ مً الخإزحراث الؿلبُت اإلادخملت ٖلى البِئت التي جم جدضًضها في صعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت؛



ألاَغا ٝطاث الاهخمام باإلاكغوٕ ،والتي جخ٩ىن مً الهُأث واإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلاٗىُت باإلاؿاَغ التي ًخم بٖمالها مً
َغ ٝباإلاكغوٕ ،و اإلاؿخُٟضون مً اإلاكغوٕ (الؿا٦ىت واإلا٣اوالث) ،باإلياٞت بلى اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت واإلاجخم٘ اإلاضوي
طوي الاهخمام باإلاكغوٕ ،و ٦ظا الصخاٞت ووؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت.

 .5.1موكع مىعلت اإلاششلع في الخلعيع العياس ي  -ؤلاداسي اإلاؼشبي
ً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
وهامش ي مً ٖملُت بٖاصة جىَحن بٌٗ نُاصي الؿم ،٪و٦ظل ٪مً بٌٗ ألاقٛا ٫زال ٫مغخلت البىاء ،باٖخباع ؤن الُغٍ٤
اإلاخىؾُي 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 الىاْىعٚغب اإلاخىؾِ.
 .1.1اجدماعت اللشليت إعضاهً
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 ٫زالٞ ٫ترة
َىٍلت مً الؿىت .و٦ما ًبضو في الهىعة  5ؤؾٟلهٞ ،الؿٖ ً٨لى الٗمىم مكدذ ٦ما هى الخا ٫في الغٍٖ ٠مىما ،م٘ وحىص مغ٦ؼ
جتر٦ؼ ُٞه الخضماث ألاؾاؾُت  :البى ،٪البرًض ،اإلاضعؾت ،اإلا٣اهي ،الخ...
ًىحض في ؤ٢ص ى قما ٫زلُج بُُىة مغ٦ب ؾُاحي (بىٚاٞغ ال٣االث) جم بوكائه مً َغ ٝم٣او ٫مدلي وٍخم اؾخٗماله مً َغٝ
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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الصوسة  : 2اجدماعت اللشليت إعضاهً
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 .4.1ألاظشاف اإلاخأثشة باإلاششلع

 .1.4.3ألاشخام اإلاخإزغون با٢خىاء ألاعاض ي
عٚم ؤن اإلاُىاء ؾِبنى ٧له ٖلى ؤعى في مل ٪الضولت (مل ٪الضولت البدغي والٛابىي) 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 مال٨حها في 20شخها .ؤما ُٞما ًخٗل ٤باإلاىُ٣ت الخغة ،والتي حٗخبر ميكإة
مغجبُت باإلاكغوٕٞ ،مجمىٕ ال ُ٘٣ألاعيُت اإلاؿخٗملت ألٚغاى ٞالخُت واإلاملى٦ت للخىام اإلاخًغعة هى ً ُ٘٢ 304مل٨ها 154
شخها .ولم جغؾم بٗض بض٢ت خضوص اإلاىُ٣ت ؤلاهماثُت التي ؾخدضص الخ٣ا و ٤ٞالُلباث ٖلى اإلاىُ٣ت الخغة التي ؾخ٩ىن اإلاىُ٣ت
ؤلاهماثُت امخضاصا لها.
،ؤما اإلاؿاٞ ً٦اإلاكغوٕ ال ًمـ ؤخضا مجها

 .2.4.3نُاصو الؿم٪
ًدخىي الكاَئ الظي ؾُ٣ام ٖلُه اإلاُىاء ٖلى زالزت ه ِ٣عؾى ٚحر عؾمُت ل٣ىاعب الهُض حؿخٗمل ؤؾاؾا مً َغ ٝالهُاصًً
اإلادلُحن ،في ٢الث ،ؾماع وقماللت .الهىعة ع٢م  6ؤؾٟله جبحن ؤما ً٦جىاحض هظه الى ِ٣الثالر٢ .الث وؾماع مىحىصان في حماٖت
بٖؼاهً ،بِىما قماللت جىحض بجماٖت ؤمجاو .وال واخضة مً ه ِ٣الغؾى هظه ج ٘٣في اإلا٩ان الظي ؾُ٣ام ٖلُه اإلاكغوٕ.
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؤٚلب ؤوكُت الهُض بهظه الى ِ٣الثالر مىٗذ مىظ صحىبر  2013ألن الهُاصًً ٧اهىا ٌؿخٗملىن ج٣ىُت ٚحر
٢اهىهُت (مهباح الحخظاب الؿم )٪وزغحاتهم الُىم مدضوصة بك٩ل ٦بحر.
و٢ض حمٗذ اإلاُُٗاث الخانت بمجمىٖاث نُاصي الؿم ٪اإلاؿخٛلت لهظه اإلاىا ٘٢مً َغ ٝم٨خب هى )NOVEC( ٪ُٞفي بَاع صعاؾت
الخإزحر ٖلى البِئت٣ً .ضم الجضو ٫ؤؾٟله ملخها لهظه اإلاُُٗاث.
حذل  :5اإلاععياث ألالليت اجخاصت بصيادي العمك
الشصيف

كالث

ظماس

شماللت

عذد الضلاسق

40

21

10

أصل الصيادًً

الجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً

صواع ؾماع

صواع قماللت

الجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً

الجماٖت ال٣غوٍت ؤمجاو

في

بدغي ،خغفي ،في مىُ٣ت
مً  3مل

بدغي ،خغ ،ٝفي مىُ٣ت
مً  3مل

خباع،
الؿغصًً،
مغحان ،ؾم ٪اإلاا٦غٍل

خباع،

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

هوعيت الصيذ اإلاماسط
أهواع
اإلاصعادة

ألاظمان

قاَئي ،خغفي،
مىُ٣ت مً  2ماًل

الؿغصًً،
مغحان،
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الصوسة  : 6هلغ الشظو اإلاعخعملت مً ظشف صيادي العمك في خليج بعيوة
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في بَاع ؾُاؾاتها الٗامت الغامُت بلى صٖم الهُض الخغفي وججمُ٘ الهُاصًً الخغُٞحن في مىاٌ ٘٢ؿهل ٞحها جىُٓم الخبرًض والدؿىٍ،٤
ؤهجؼث وػاعة الٟالخت والهُض البدغي (اهٓغ الٟهل  )3.5.1.4مكغوٖا إلٖاصة جىَحن الهُاصًً اإلاىخمحن لخلُج بُُىة في "هُ٣ت عؾى
مهُإة" ) (PDAفي اإلا٩ان اإلاؿمى قماللت ،الظي جىحض ُٞه خالُا هُ٣ت عؾى ٚحر مىٓمت.
 ،عٚم ؤن ه ِ٣عؾى الهُاصًً الخالُت ال جىحض في اإلاىُ٣ت اإلاباقغة للمكغوٕ ٞمً البضًهي ؤن ؤلاب٣اء ٖلى وكاٍ الهُاصًً بالجىاع
اإلاباقغ للمُىاء الظي ؾِؿخ٣بل ؾٟىا بحجم هاثل ؾُُغح مكا٧ل جخٗل ٤بؿالمتهم ٌؿخدؿً ججىبها .وعٚم ؤن ٖملُت بٖاصة جىَحن
الهُاصًً لِؿذ مغجبُت بك٩ل مباقغ باإلاكغوٕ ومً اإلاٟغوى ؤن جخم ختى بضون اإلاكغوٕ ٞةنها ؾخىٞغ لهُاصي الؿمْ ٪غوٝ
ؾالمت ؤًٞل مً جل ٪اإلاخىٞغة لهم خالُا في اإلاىاَ ٤التي ًىُل٣ىن مجها.

 .3.4.3ألاشخام واإلاجمىٖاث التي جُالها آلازاع البُئُت للمكغوٕ
جَ ٘٣غٍ ٤الىنى ٫بلى اإلاكغوٕ التي ؾدؿخٗمل في مغخلت البىاء ٦ما في مغخلت الاؾخٛال ٫في مىُ٣ت ٞالخُت وبالخالي ٞلِـ هىا٥
ؾ٩ان ًُلىن ٖلحها مباقغة .ؾتربِ هظه ا لُغٍ ٤مباقغة بالُغٍ ٤اإلاخىؾُُت الجاهبُت (الُغٍ ٤الىَىُت  )16ولً جمغ الخى٣الث مً
وبلى اإلاكغوٕ ٖبر اإلاىاَ ٤اإلاإهىلت بةٖؼاهً وؤمجاو ال زال ٫مغخت البىاء وال زال ٫مغخلت الاؾخٛال٦ .٫ما ؤن الٛباع الىاجج ًٖ ؤقٛا٫
الدؿُُذ اإلاغجبُت ببىاء اإلاُىاء ال ًدخمل ؤن ًهل بلى اإلاىاَ ٤الٟالخُت ؤو الؿ٨ىُت بؿبب بٗضها .ؤما ٖملُاث الخجغٍ ٠وٖملُاث
الغصم ٞةنها ؾخداٍ بخضابحر للخس ٠ُٟمً آزغها البُئي (الخٗ٨حر اإلاىيعي للماء) ولً ً٩ىن مً قإنها ؤن جازغ ٖلى ؤوكُت الهُض
الخغفي زهىنا إلاا ؾُيخ٣ل نُاصو زلُج بُُىة بلى اإلاغس ى اإلاهُإة بكماللت .وججضع ؤلاقاعة بلى زلُج بُُىة (مىُ٣ت ٖظعاء) ٌٗغٝ
بك٩ل مخ٨غع وؿبا مغجٟٗت مً اإلاىاص الٗال٣ت و مً حٗ٨غ اإلاُاه بؿبب ًُٞاهاث واصي ٦غث وبؿبب الٗىان ٠اإلاىحُت الهٛحرة
(اهٓغ ؤؾٟله نىعا للمى ٘٢جٓهغ مىاص الٗال٣ت).
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 .4.4.3اإلاجمىٖاث الهكت ؤو اإلادخمل ؤن جىاحه نٗىباث في الىنى ٫بلى ألازباع
ًجب ؤن ًخم الخٗغٖ ٝلى ألاشخام اإلاهمكحن وؤولئ ٪الظًً ٌٗاهىن مً هكاقت وٍدخمل ان ًىجم ًٖ هامكُتهم ؤو هكاقتهم
نٗىبت في الىنى ٫بلى ألازباع اإلاخٗل٣ت باإلاكغوٕ وبأزاعه وٍجب ؤن جبرمج جضابحر وؤوكُت زانت لخإمحن مكاع٦تهم واهسغاَهم في
الؿحروعة الخىانلُت للمكغوٕ.
ًىُبٖ ٤لى هاالء ألاشخام في بَاع مكغوٕ مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ واخض ؤو ؤ٦ثر مً اإلاٗاًحر الخالُت :


ألاشخام اإلاؿىىن الظًً ال ًخىٞغ لهم بال خٔ ٢لُل مً ال٣ضعة ؤو مً الغٚبت في الىنى ٫بلى وؾاثل الخىانل الخضًثت؛
ألاشخام الظًً ٌٗاهىن مً بٖا٢ت ؤو مً ؤمغاى مؼمىت؛



ألاشخام الظًً ٌٗاهىن مً ؤمغاى زُحرة ؤو ٚحر ٢ابلت للٗالج؛



ألاؾغ التي ٖلى عؤؾها وؿاء؛



ألاؾغ التي ٖلى عؤؾها ؤشخام بضون مىاعص ؤو بمىاعص حض مدضوصة؛



 ألاعامل والُخامى.
ً٩ىن في ٚالب ألاخُان يغوعٍا جىُٓم اؾدكاعة زهىنُت لؤلشخام الظًً ًخم الخٗغٖ ٝلحهم بىنٟهم في ويُٗت هكت وخضهم
بل عبما ٞغصًا .بضون طلً ٪م ً٨ؤن ال ًخىنلىا باألزباع اإلاخٗل٣ت باإلاكغوٕ .ؾخدضص بحغاءاث الخٗغٖ ٝلى ألاشخام في ويُٗت
هكاقت الظًً ًمؿهم هؼٕ ألاعاض ي التي ًدخاحها اإلاكغوٕ و٦ظا الخضابحر الالػمت إلاؿاٖضتهم.
 .2.1ألاظشاف اإلاهخمت باإلاششلع

 .1.5.3اإلااؾؿاث اإلاٗىُت بضعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت
 .1.1.5.3هٓغة ٖامت
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ًدضص ال٣اهىن  12-03الخام بضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت الثدت مسخل ٠اإلااؾؿاث اإلاٗىُت باإلادآٞت ٖلى البِئت واإلامثلت بك٩ل
صاثم في اللجىت الىَىُت لضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت .جخًمً هظه الالثدت ،بُبُٗت الخا٦ ،٫خابت الضولت اإلا٩لٟت باإلااء ،وهي اإلااؾؿت
الغثِؿُت اإلاؿاولت ًٖ الخيؿُ ،٤التي جغؤؽ اللجىت الىَىُت وحٗلً ٢غاعاث اإلاىا٣ٞت البُئُت اإلاخمسًت ًٖ ٞدو صعاؾاث الخإزحر
ٖلى البِئت٦ ،م جخًمً اإلااؾؿاث ألازغي آلاجُت ؤؾمائها :


وػاعة الضازلُت ،مضًغٍت الجماٖاث اإلادلُت؛



اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاه والٛاباث ومداعبت الخصخغ؛



وػاعة الصخت؛



وػاعة الٟالخت والهُض البدغي؛



وػاعة الخجهحز والى٣ل واللىحِؿدُ٪؛



وػاعة الؿ٨نى والخٗمحر وؾُاؾت اإلاضًىت؛



وػاعة الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت؛



وػاعة التربُت الىَىُت والخ٩ىًٍ اإلانهي



باإلياٞت بلى ٖضص مً هُئاث الخيؿُ٧ ٤اإلاجلـ الىَني للبِئت ،واإلاجلـ ألاٖلى للماء واإلاىار واللجىت الىَىُت لضعاؾاث
الخإزحر ٖلى البِئت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله.

جخىٞغ ؤٚلب هظه الىػاعاث ٖلى مضًغٍاث ٖلى اإلاؿخىي الجهىي وٖلى مىضوبُاث ب٢لُمُت ،مهمتها جىُٟظ الؿُاؾاث الُ٣اُٖت للضولت
ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي في ٖال٢ت م٘ الؿلُاث والجماٖاث اإلادلُت.
٦ .2.1.5.3خابت الضولت اإلا٩لٟت باإلااء والبِئت
٦خابت الضولت اإلا٩لٟت باإلااء والبِئت جابٗت لىػاعة الُا٢ت واإلاٗاصن واإلااء والبِئت .وهي وػاعة م٩لٟت ببلىعة وجىُٟظ الؿُاؾت الخ٩ىمُت في
مجا ٫الُا٢ت واإلاٗاصن ،وؤًًا اإلااء (جضبحر اإلااء وبىاء ونُاهت الؿضوص) والبِئت َب٣ا لل٣ىاهحن واإلاؿاَغ الجاعي بها الٗمل .وٍخىدى
الخجمُ٘ الاؾتراجُجي لهظه الُ٣اٖاث في وػاعة واخضة جبني ؾُاؾت قاملت ومىضمجت لخماًت البِئت والخٟاّ ٖلحها.
٨ٞخابت الضولت اإلا٩لٟت باإلااء والبِئت هي اإلاؿاولت ًٖ جيؿُ ٤ألاوكُت الخانت بخضبحر البِئت .ؤما ٢ؿم اإلاكاعَ٘ الىمىطحُت وصعاؾاث
الخإزحر الخاب٘ لهاٞ ،هى م٩ل ٠بخيؿُ ٤ؤوكُت الخ٩ىمت في مجا ٫الخُُ٣م البُئي .و جسى ٫له ازخهاناجه ألاؾاؾُت الُ٣ام بضوع
الخيؿُ ٤واإلاغا٢بت وبلىعة ؤلاَاع ال٣اهىوي .وهى بالخهىم ًترؤؽ اللجىت الىَىُت لضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت،
ًًُل٘ ٢ؿم اإلاكاعَ٘ الىمىطحُت بطن بالخهىم باإلاهام الخالُت :


جدضًض وصعاؾت وبهجاػ مكاعَ٘ همىطحُت في مجا ٫جضبحر البِئت؛



جُُ٣م اإلاكاعَ٘ اإلاىجؼة و ُ٢اؽ الخإزحر ٖلى البِئت؛



بهجاػ صعاؾاث زانت بخإزحر مكاعَ٘ ؤو ميكأث ٖلى البِئت وج٣ضًغ مضي مالءمتها لل٣ىاهحن الجاعي بها الٗمل.

 .3.1.5.3اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاه والٛاباث ومداعبت الخصخغ
ج٣ىم اإلاىضوبُت الؿامُت اإلا٩لٟت باإلاُاه والٛاباث ومداعبت الخصخغ بما ًلي :

انُبظٕس غشة انًتٕسط – خطخ يشبسكخ األطشاف انًؼُيخ

23

 ، بصاعة اإلاىاعص الٛابىٍت ،وماصة الخلٟاء ،و اإلاىاعص الغٖىٍت-الٛابىٍت اإلاىحىصة في ؤعاض ي جابٗت للمل ٪الٛابىي ،و مىاعص الهُض
والؿم ٪البري ،وبدثمحن مىخىحاتها بخ٩لُ ٠مً عثِـ الخ٩ىمت ؛
 جُىٍغ والُ٣ام بإوكُت تهض ٝبلى جىؾُ٘ وجىمُت هُا ١الٛابت بلى ؤعاى ٢ابلت ألن حؿخٛل ٚابىٍا زاعج صاثغة ؤعاض ي اإلال٪
الٛابىي للضولت؛
 جيؿُ ٤بلىعة وجىُٟظ مسُُاث بٖضاص ألاخىاى اإلااثُت واإلاىتزهاث واإلادمُاث الُبُُٗت و الؿهغ ٖلى جدبٗها وجُُ٣مها بالدكاوع
م٘ مسخل ٠الُ٣اٖاث الخ٩ىمُت والهُئاث اإلاٗىُت؛
 جيؿُ ٤بٖضاص وجىُٟظ بغامج ومكاعَ٘ الخىمُت اإلاىضمجت للمىاَ ٤الٛابىٍت وجل ٪الخانت بالخلٟاء ،واإلاكاع٦ت في جىُٟظها وجدب٘
وجُُ٣م هظا ا لخىُٟظ؛
 حٗؼٍؼ الخٗاون والكغا٦ت م٘ مسخل ٠الُ٣اٖاث الىػاعٍت والهُئاث اإلاٗىُت والجماٖاث اإلادلُت وم٘ الكغ٧اء الضولُحن ؾىاء في
بَاع الخٗاون الثىاجي ؤو في بَاع الخٗاون م٘ اإلاىٓماث الضولُت ٖلى اإلاؿخىٍحن ؤلا٢لُمي والٗالمي وم٘ اإلاهىُحن واإلاىٓماث ٚحر
الخ٩ىمُت ومسخل ٠مؿخٗملي اإلاجا ٫الٛابىي؛
 جيؿُ ٤جىُٟظ م٣خًُاث الاجٟاُ٢اث الضولُت التي حٗنى بمداعبت الخصخغ ٖلى اإلاؿخىي الىَني ،وجل ٪التي تهم الٛاباث والخُاة
البرًت ومىاثلها الُبُُٗت ،وطل ٪بدكاوع م٘ مسخل ٠الُ٣اٖاث الىػاعٍت والهُئاث اإلاٗىُت؛
ُٞ ما ًخٗل ٤بالخىىٕ البُىلىجي جخ٩ل ٠بةٖضاص وجىُٟظ ٧ل ألاوكُت التي مً قإنها ؤن حؿاهم في اإلادآٞت ٖلى اإلاىاعص الٛابىٍت
واإلاىاعص الغٖىٍت-الٛابىٍت ،واإلاُاه وألاعى ،ومىاعص الهُض واإلاىاعص الؿمُ٨ت.
مهمت اإلاىضوبُت بطن هي ج٣ىحن والخٟاّ ٖلى الخُاة والىباجاث البرًت وجُىعها في بِئت مىاؾبت لها وجضبحر اإلاىتزهاث الىَىُت واإلادمُاث
الُبُُٗت.
 .4.1.5.3وػاعة الٟالخت والهُض البدغي
جخ٩ل ٠وػاعة الٟالخت والهُض البدغي بخيؿُ ٤الؿُاؾت الخ٩ىمُت في مجا ٫الخىمُت الٟالخُت وال٣غوٍت وجىمُت الثروة الؿمُ٨ت .و٢ض
ؤوكئذ مىظ ؾىت  ،1966في بَاع الالمغ٦ؼٍت حؿٗت ( )9مغا٦ؼ حهىٍت لالؾدثماع الٟالحي .وج٣ىم هظه الهُأث الٗمىمُت بدىُٟظ مجمل
الؿُاؾت الٟالخُت بمسخل ٠م٩ىهاتها ،في الىُا ١الترابي لخضزلهاً .خٗل ٤ألامغ بماؾؿاث ٖمىمُت جدٓى باؾخ٣اللُت مالُت ،وجخجلى
مهامها في بوكاء واؾخٛال ٫اإلايكأث اإلااثُت الالػمت للغي والاؾدثماع الٟالحي و٦ظا جضبحر اإلاىاعص اإلااثُت اإلاؿخٗملت في الٟالخت اإلاىحىصة
في مىُ٣ت جضزلها.
زاعج مجا ٫جضزل اإلاغا٦ؼ الجهىٍت لالؾدثماع الٟالحي ،في مجا ٫الغي ال٨بحر ،جخىٞغ الىػاعة ٖلى مضًغٍاث حهىٍت وب٢لُمُت للٟالخت
جىاٍ بها مهمت الخىمُت الٟالخُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي.
ؤما في مجا ٫الهُضٞ ،الىػاعة جخىٞغ ٖلى "ُ٢إ الهُض البدغي" ،الظي ً٣ىم يمً اإلاهام اإلاىىَت به بضٖم الهُض الخغفي وؤلاقغاٝ
ٖلُهٞ .ىػاعة الٟالخت والهُض البدغي ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى طل ،٪هي اإلاؿاولت ًٖ بٖاصة جىَحن الهُاصًً الخغُٞحن وه٣لهم مً
مىُ٣ت اإلاكغوٕ بلى هُ٣ت عؾى مهُإة بك٩ل ؤًٞل ،ج ٘٣في قماللت.
 .5.1.5.3وػاعة الضازلُت
جًُل٘ وػاعة الضازلُت بالىناًت ٖلى الجماٖاث اإلادلُت َب٣ا للمُثا ١الجماعي الظي ًىو ٖلى مبضؤ اؾخ٣اللُت الجماٖاث اإلادلُت
في بٌٗ اإلاجاالث ٦خضبحر الىٟاًاث الهلبت ،والبيُاث الخدخُت والخُهحر الؿاثل ،في خحن جسً٘ ٧ل مً اإلاحزاًىت والاؾدثماعاث إلاغا٢بت
الىػاعة .مً حهت ؤزغيً ،يُِ ال٣اهىن (الٓهحر ع٢م  2-04-464بخاعٍش  4هىهبر  )2008بالٗما ٫مؿاولُت ألامغ بٟخذ ألابدار
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الٗمىمُت اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن صعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت (جٟخذ بمغؾىم ٖاملي) .وجىاٍ بال٣اثض باٖخباعه "ؾلُت بصاعٍت مدلُت"
مؿاولُت عثاؾت اللجىت اإلا٩لٟت بةهجاػ البدث الٗمىمي.
 .6.1.5.3وػاعة الصخت
وػاعة الصخت هي الؿلُت اإلاؿاولت ًٖ حؿُحر اإلاؿدكُٟاث واإلاغا٦ؼ الصخُت ٖلى مؿخىي التراب الىَني٦ .ما ؤنها مؿاولت ًٖ
مغا٢بت حىصة اإلااء الهالح للكغب ،و الُ٣ام بالخدالُل الالػمت لظل ٪في مسخبراتها اإلاىحىصة ٖلى اإلاؿخىي الترابي وٍم٨جها ٦ظل ٪ؤن
ج٣ىم باإلاغا٢بت الصخُت لآلباع.
 .7.1.5.3و٧االث ألاخىاى اإلااثُت
جم بوكاء و٧االث ألاخىاى اإلااثُت بم٣خط ى ال٣اهىن  10/95خى ٫اإلااء .بط ؤوكئذ ٖلى مؿخىي ٧ل خىى ماجي ؤو مجمىٖت ؤخىاى
ماثُت ماؾؿت ٖمىمُت جدمل اؾم "و٧الت الخىى اإلااجي" جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىىٍت وباالؾخ٣اللُت اإلاالُت مهمتها جُُ٣م اإلاىاعص
اإلااثُت وجضبحرها والخسُُِ لخماًتها و٦ظا مىذ عزو الاؾخٛال ٫الخانت باإلال ٪اإلااجي الٗمىمي في الضاثغة الترابُت لخضزلها.
ج ٘٣مىُ٣ت اإلاكغوٕ في الىُا ١الترابي لى٧الت الخىى اإلااجي إلالىٍت التي ًىحض م٣غها بىحضة.
 .8.1.5.3ماؾؿاث ؤزغي ج٣ىم بضوع اإلادآٞت ٖلى البِئت
جىحض ٦ظلٖ ٪ضة هُئاث مخسههت مغجبُت ببٌٗ الىػاعاث ج٣ىم هي ألازغي بضوع مهم في اإلادآٞت ٖلى البِئت ،وهي ٦ما ًلي :


اإلاجلـ الىَني للبِئت (ؤوش ئ بٓهحر ماعر ب 28ماي  ،1974جم حٗضًله بٓهحر  12ماي  1980وْهحر ً 20ىاًغ ،1995
الخام بةٖاصة هُ٩لت اإلااؾؿاث اإلا٩لٟت باإلادآٞت ٖلى البِئت وخماًتها)؛



اللجىت الىَىُت لضعاؾاث الخإزحر (ْهحر ع٢م 2-04-563اإلااعر ب 4هىهبر  )2008؛



اللجان الجهىٍت لضعاؾاث الخإزحر (ْهحر ع٢م 2-04-563اإلااعر ب 4هىهبر )2008؛



اإلاجلـ ألاٖلى للماء واإلاىار (ْهحر ع٢م 2-96-158اإلااعر ب 20هىهبر .)1996

 .2.5.3اإلااؾؿاث ؤلاصاعٍت اإلا٩لٟت بجزٕ اإلالُ٨ت وبٖاصة الخىَحن
باليؿبت للمكغوٕ ،ؾدخم ٖملُت قغاء الٗ٣اعاث في بَاع مؿلؿل هؼٕ اإلالُ٨ت الظي جًُل٘ ُٞه الؿلُاث اإلادلُت ،وؤؾاؾا الىالي
والٗامل ،بضوع مهم حضا.
 .1.2.5.3اإلااؾؿاث اإلاؿاولت ًٖ جضبحر ألاعاض ي باإلاٛغب
جضبغ مضًغٍت ؤمال ٥الضولت الخابٗت لىػاعة الا٢خهاص واإلاالُت الٗ٣اعاث الخابٗت للمل ٪الخام للضولت واإلا٩ىهت مً مجمىٕ اإلامخل٩اث
الٗ٣اعٍت و اإلاى٣ىلت اإلاملى٦ت للضولت والتي ال جيخمي بلى مل٨ها الٗام .ؤما الٗ٣اعاث الخابٗت للمل ٪الٛابىيٞ ،خخ٩ل ٠بةصاعتها اإلاىضوبُت
الؿامُت للمُاه والٛاباث ومداعبت الخصخغ.
جخىٞغ مضًغٍت امال ٥الضولت الخابٗت لىػاعة اإلاالُت ٖلى جمثُلُاث جغابُت ،اإلاضًغٍت الجهىٍت ألمال ٥الضولتٖ ،لى مؿخىي الجهت،
ومىضوبُت ؤمال ٥الضولت ٖلى مؿخىي ألا٢الُم والٗماالث وهي جًُل٘ بهالخُاث ٧املت في الخضبحر الاحغاجي للغنُض الٗ٣اعي للضولت في
الخضوص الترابُت لخضزلها.
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جضبغ الٗ٣اعاث الخابٗت للمل ٪الٗام للضولت مً َغ ٝزالر ُ٢اٖاث وػاعٍت :


وػاعة الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪؛



وػاعة الٟالخت والهُض البدغي؛



وػاعة الُا٢ت واإلاٗاصن واإلااء والبِئت.

 .2.2.5.3ؤلاَاع اإلااؾؿاحي الخام با٢خىاء الٗ٣اعاث
مضًغٍت ؤمال ٥الضولت هي الجهت اإلاسى ٫لها مبضثُا بصاعة مسخل ٠الٗملُاث اإلاخٗل٣ت با٢خىاء الٗ٣اعاث الالػمت إلهجاػ مكاعَ٘ ،مثل
مكغوٕ مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالٗ٣اعاث اإلاملى٦ت للخىام ؤو جل ٪الذ جمل٨ها الضولت .ؤما مؿُغة الا٢خىاء
ٞهي خؿب الخاالث :


بما مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت بمىحب اإلاهلخت الٗامت التي ًىٓمها ال٣اهىن  81-7في خالت ؤعاض ي الخىام ؛



وبما مؿُغة الاؾخسغاج  Extractionمً اإلال ٪الٛابىي َب٣ا إلا٣خًُاث ْهحر  10ا٦خىبغ ٦( 1917ما جم حُٛحره بخاعٍش 17
ؤبغٍل  )1959اإلاخٗل ٤بد ٟٔالٛاباث واؾخٛاللها الظي ًىو في ٞهله الثاوي ٖلى ؤهه "ال ًم ً٨بُ٘ اإلال ٪الٛابىي ,وال
ًخإحى اؾخسغاحه مً الىٓام الٛابىي بال لٟاثضة اإلاهلخت الٗمىمُت؛



ؤما الٗ٣اعاث الخابٗت للمل ٪الٗمىمي للضولت ،ؤي اإلال ٪البدغي في خالت مكغوٕ مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ،الظي
ًدضصه ْهحر ً 1ىلُىػ  1914في "قاَئ البدغ الظي ًمخض بلى الخض ألا٢ص ى مً مض البدغ ٖىض اعجٟاٖه م٘ مىُ٣ت
مؿاختها  6ؤمخاع ج٣اؽ مً الخض اإلاظ٧ىع"ٞ ،خٗبئتها جخم و ٤ٞمؿُغة الازغاج مً خحز الخُُ٣ض  Déclassementالتي
ج٩ىن مم٨ىت خؿب الٟهل  5مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع "بطا ْهغ ؤنها لِؿذ طاث مىٟٗت ٖامت ( )...وجهحر ٖىضثظ مل٩ا زانا
للضولت".

ًغؤؽ اللجىت ؤلاصاعٍت للخُُ٣م اإلا٩لٟت بخدضًض زمً الٗ٣اعاث والخ٣ى ١الُٗيُت التي قملها ٢غاع هؼٕ اإلالُ٨ت ٖامل الىاْىع  ،وَكاع٥
ٞحها بلى حاهبه عثِـ صاثغة ؤمال ٥الضولت (ً٣ىم بمهمت ال٨خابت صازل اللجىت باٖخباعه ممثال للؿلُت هاػٖت اإلالُ٨ت)  ،وال٣ابٌ ٖلى
الدسجُل والخىبر ٦إًٖاء صاثمحن ،وممثل وػاعة الٟالخت ،و٦ظل ٪مٟدل الًغاثب ال٣غوٍت.

 3.5.3ممثلى الضولت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي
جماعؽ ؾلُت الضولت ٖلى اإلاؿخىي الترابي مً زال ٫جغُ٦بت بصاعٍت ٢اثمت ٖلى جغاجبُت مً ؤعبٗت َىاب: ٤


في اإلاؿخىي ألاو ٫هىا ٥الىالي الظي حُٛي ؾلُخه مؿاخت الجهت (جىحض باإلاٛغب  16حهت خؿب الخ ُُ٘٣ؤلاصاعي لؿىت
 .)2009وٍ ٘٣مكغوٕ اإلاُىاء في الجهت الكغُ٢ت (وحضة).



في اإلاؿخىي الثاوي ،هىا ٥الٗامل الظي ًمثل الضولت ٖلى مؿخىي ؤلا٢لُم ؤو الٗمالت (الىاْىع)؛



في اإلاؿخىي الثالث هىا ٥الباقا (في اإلاجا ٫الخًغي) ؤو عثِـ الضاثغة (في اإلاجا ٫ال٣غوي) الظي ً٣ىم بدؿُحر الجماٖت ؤو
الضاثغة الخًغٍت في اإلاضن ال٨بري (هىا :الجماٖت ال٣غوٍت إلٖؼاهً)؛



وؤزحرا ،ال٣اًض الظي ٌٗخبر مؿاوال ًٖ ملخ٣ت بصاعٍت.
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ًىًا ٝبلى هظه اإلاؿخىٍاث ألاعبٗت ،مؿخىي زامـ ،مدضوص الهُ٩لت ،ول٨ىه ً٣ىم بضوع مهم في الترُ٦بت ؤلاصاعٍت للؿلُت ،وٍخٗل٤
ألامغ بالكُىر واإلا٣ضمحن ،الظًً ًُلٖ ٤لحهم ؤٖىان الؿلُت ،والظًً ًىدضعون ٖمىما مً الؿا٦ىت اإلادلُت هٟؿها ؤو مً الضواوٍغ
(وهي وخضاث ؾ٩اهُت ٢ -غي ،مضاقغ  -ؤخُاء).
والي الجهت الكغُ٢ت (وحضة) وٖامل الىاْىع اللظان ًمثالن ؤٖلى ؾلُت للضولت جغابُا ،مضٖىان للُ٣ام بإصواع عُٗٞت في بٖضاص وجىُٟظ
اإلاكغوٕٞ .الضؾخىع ًيُِ بهما نالخُت جيؿُ ٤مهالح الضولت ومؿاولُت الؿهغ ٖلى الؿحر الٗاصي إلااؾؿاث الضولت في الخضوص
الترابُت لىٟىطهما.

 .4.5.3الجماٖاث اإلادلُت
هو الضؾخىع اإلاٛغبي (ُٞ )1996ما ًخٗل ٤ببيُت الؿلُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ٖلى حهاػًٍ مخجاوعًٍ ل ً٨مسخلٟحن .الهُئاث
الالمغ٦ؼٍت لجهاػ الضولت ،اإلا٩ىهت مً مىْٟحن مُٗىحن مً حهت ،و الهُئاث اإلاىخسبت مدلُا مً َغ ٝالؿا٦ىت مً حهت زاهُت٦ .ما
خضص ازخهاناث ٧ل واخضة مجها.5


هىا ٥اإلاجالـ الجماُٖت التي ج٣ابلهاٖ ،لى مؿخىي الؿلُت اإلادلُت ،الباقىٍت ؤو الضاثغة ؤلاصاعٍت .باليؿبت إلاكغوٕ مُىاء
الىاْىع ٚغب اإلاخىؾًِ ،خٗل ٤ألامغ بالجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً وفي مؿخىي ؤ٢ل ؤهمُت حماٖت ؤمجاو ؛



و هىا ٥اإلاجالـ ؤلا٢لُمُت التي ً٣ابلهاٖ ،لى مؿخىي الؿلُت اإلادلُت ،ؤلا٢لُم (ًىحض ٖلى عؤؾه ممثل للضولت وهى
الٗامل) ،باليؿبت للمكغوٕ ًخٗل ٤ألامغ بالىاْىع؛



زم هىا ٥مجالـ الجهاث التي ج٣ابلها الىالًت (وٍىحض ٖلى عؤؾها ممثل للضولت وهى الىالي)؛ باليؿبت للمكغوًٕ ،خٗل ٤ألامغ
بالجهت الكغُ٢ت التي حٗخبر وحضة مغ٦ؼا لها.

 .5.5.3ملخو جغُ٦بي
ً٣ضم الجضو ٫ؤؾٟله بةًجاػ الثدت ؤهم الهُئاث واإلااؾؿاث ؤلاصاعٍت اإلادخمل ؤن ج٩ىن ،بُغٍ٣ت ؤو بإزغي ،مٗىُت باإلاكغوٕ:
اجدذل  : 1الهيئاث ؤلاداسيت اإلاعىيت باإلاششلع
ؤلاظم

معؤلليت جخعلم باإلاششلع أل مصلحت مً ظبيعت أخشى في اإلاششلع


جدًحر وبٖضاص صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت



اإلاىا٣ٞت البُئُت

اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاه
والٛاباث ومداعبت الخصخغ




حؿاهم في صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت
م٩لٟت بخضبحر اإلال ٪الٛابىي ومٗىُت بالخال ٫البدغٍت التي ؾُ٣ام ٖلحها اإلاكغوٕ

وػاعة الٟالخت والهُض البدغي



حؿاهم في صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت
م٩لٟت بخضبحر اإلال ٪الٗام البدغي ومٗىُت مً هظا اإلاىُل ٤بالىاحهت الؿاخلُت

٦خابت الضولت اإلا٩لٟت بالبِئت
واإلااء



 5و٢ض مثل صؾخىع 2011زُىة مهمت في اججاه صم٣غَت وٖهغهت اإلااؾؿاث وجدضًثها بط هو ٖلى حهىٍت مخ٣ضمت وٖلى جىػَ٘ ؤ٦ثر ج٩اٞاا
للؿلِ بحن الهُئاث ؤلاصاعٍت اإلاُٗىت والهُئاث اإلاىخسبت  ...بال ؤن هظه الخُٛحراث لم جضزل خحز الخُبُ ٤بٗض.
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للمكغوٕ
وػاعة الضازلُت

وػاعة الصخت
مضًغٍت ؤمال ٥الضولت

وػاعة الٗض٫
والي الجهت الكغُ٢ت
ٖامل ب٢لُم الىاْىع

 ج٣ىم ًٖ َغٍ ٤مضًغٍت الجماٖاث اإلادلُت والىالة والٗما ٫بضوع الىناًت
وؤلاقغاٖ ٝلى الجماٖاث اإلادلُت
 مؿاولت ًٖ ً٢اًا ألامً الٗمىمي في خالت خهى ٫مكا٧ل مغجبُت باإلاكغوٕ
حؿاهم في بٖضاص صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت


 جلٗب صوعا ؤؾاؾُا في جدضًض الخٗىًٍاث الخانت بجزٕ اإلالُ٨ت اإلاُب٣ت في
اإلاغخلت ؤلاصاعٍت إلاؿلؿل هؼٕ اإلالُ٨ت
مؿاولت ًٖ ؾحر اإلادا٦م اإلاٗىُت بالجاهب الً٣اجي إلاؿلؿل هؼٕ اإلالُ٨ت
ٌكغٖ ٝلى ٧ل مهام الضولت في مجمىٕ جغاب الجهت الكغُ٢ت


ٌكغٖ ٝلى ٧ل ما ًخٗل ٤بالضولت مً ؤوكُت في مجمىٕ جغاب ب٢لُم الىاْىع



ًإمغ بٟخذ البدث الٗمىمي اإلاُلىب في بَاع صعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت
ٌؿاهمىن في عبِ الٗال٢ت م٘ الؿا٦ىت اإلاٗىُت باإلاكغوٕ في صاثغة هٟىطهم الترابي



ًم٨جهم ؤن ً٣ىمىا بضوع في اًها ٫ق٩اوي وجٓلماث الؿا٦ىت
ًترؤؾىن اللجىت اإلا٩لٟت بةهجاػ البدث الٗمىمي



ٌؿاهمىن في عبِ الٗال٢ت م٘ الؿا٦ىت اإلاٗىُت باإلاكغوٕ في صاثغة هٟىطهم الترابي
ًم٨جهم ؤن ً٣ىمىا بضوع في اًها ٫ق٩اوي وجٓلماث الؿا٦ىت



جمىذ عزو البىاء



حؿاهم في مؿُغة صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت



ًم ً٨ؤن حؿاهم في عبِ الٗال٢ت م٘ الؿا٦ىت اإلاٗىُت باإلاكغوٕ
ًم ً٨ؤن ج٣ىم بضوع في اًها ٫ق٩اوي وجٓلماث الؿا٦ىت



حكاع ٥في ٧ل الاحخماٖاث الٗمىمُت ؤو ل٣اءاث ؤلازباع والدكاوع



الُ٣اص


الكُىر واإلا٣ضمىن

حكغٖ ٝلى مؿُغة هؼٕ اإلالُ٨ت

6


حماٖاث بٖؼاهً بما ٞحها
ؤًٖاء اإلاجلـ الجماعي



 .6.5.3اإلا٣اوالث
جخىٞغ اإلا٣اوالث ٖلى جىُٓم لخمثُلها ،هى الٛغ ٝالخجاعٍت .وجىحض بالىاْىع ٚغٞت للخجاعة والهىاٖت م٩ىهت مً عئؾاء اإلا٣اوالث
الظًً جم اهخسابهم مً َغ ٝػمالءهم.

 .7.5.3الجغاثض واإلاىا ٘٢ؤلالُ٨تروهُت اإلادلُت
ًىحض بلى حاهب مىا ٘٢ؤلاهترهِذ الىَىُت ،التي جيكغ ألازباع التي تهم مسخل ٠حهاث وؤ٢الُم اإلاٛغب بما ٞحها الىاْىع ،ؤ٦ثر مً 9
حغاثض ال٨تروهُت مدلُت لؤلزباع ج٨غؽ حُُٛاتها بك٩ل ؤؾاس ي إلاا ًدضر في الىاْىع وؤلا٢لُم .هظا الٗضص ال٨بحر مً اإلاىا ٘٢ؤلازباعٍت
ؤلا٦تروهُت ماقغ ٖلى وكاٍ بزباع ي ًخجاوػ بك٩ل ملخىّ اإلاؿخىي الظي هى ٖلُه في اإلاضن وألا٢الُم اإلاٛغبُت ألازغي .وٍم ً٨ؤن
ٌٗؼا هظا اليكاٍ ؤلازباعي بلى ال٣غب الجٛغافي مً ؤوعوبا (ٖلى الخهىم اؾباهُا) والٗال٢ت م٘ اإلاهاحغًٍ اإلاىدضعًٍ مً الغٍ٠
اإلاُ٣محن في الخاعج.

 -6ثبنًفشد  :انشيخ ٔانًمذو
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 .8.5.3مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي
بلى خضوص الؿاٖت ،لم جبض ؤي مىٓمت ٚحر خ٩ىمُت مٛغبُت ؤو ؤحىبُت اهخماما ملخىْا باإلاكغوٕ .وبطا ما ٖبرث مىٓماث ٚحر خ٩ىمُت
للخٟاّ ٖلى البِئت ؤو خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ًٖ اهخمام باإلاكغوٕٞ ،ؿِخم ٞخذ باب الخىاع مٗها مً َغ ٝالىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ.
اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت اإلاٛغبُت اإلاهمت اإلادخمل ؤن ًدٓى اإلاكغوٕ باهخمامها هي الخالُت (الثدت ٚحر خهغٍت) :


الجمُٗت اإلاٛغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،زهىنا ما ًخٗل ٤بجزٕ اإلالُ٨ت والخٗىًٍاث وقغوٍ الٗمل (الغباٍ  +م٨خب
بالىاْىع)؛



اإلاغ٦ؼ اإلاخىؾُي للبِئت والخىمُت ،زهىنا ُٞما ًخٗل ٤بالجىاهب البُئُت (جُىان)؛
مىخضي الخٗمحر والبِئت والخىمُت ،وهى مىٓمت مدلُت جماعؽ وكاَها بالىاْىع ؾب ٤ؤن ؤهسغَذ في مكاعَ٘ لتهُئت
الكاَئ في ؤلا٢لُم؛



حمُٗت مباصعة للخىمُت اإلاؿخضامت والؿُاخت (ػاًى)؛
حمُٗت ؤلاوؿان والبِئت (بغ٧ان)
ًٞاء الخًامً والخٗاون (وحضة).






 .9.5.3اإلاٛاعبت اإلاُ٣مىن بالخاعج
جخمحز حهت الغٍٖ ٠مىما ،وقبه حؼٍغة الىاْىع بك٩ل زام ،ب٩ىنها مىُ٣ت للهجغة مىظ ؤمض َىٍل .وٍىحض ؤٚلب اإلاهاحغًٍ مجها
بإوعوبا الٛغبُت (اؾباهُا وٞغوؿا التي حٗخبر الىحهت الخ٣لُضًت للمٛاعبت ،ل ً٨الىحهاث ألاؾاؾُت باليؿبت للىاْىع هي هىلىضا ،بلجُ٩ا
وؤإلااهُا) .و ٌك٩ل اإلاٛاعبت اإلاُ٣مىن بالخاعج مجمىٖت زانت ٢اصعة ٖلى مماعؾت جإزحر ؾُاس ي واحخماعي مهم .وٍدؿم خًىعهم
باليكاٍ وال٨ثاٞت بالخهىم في مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي.

 .10.5.3ؤلاق٩الُت الخانت باإلاهاحغًٍ ال٣اصمحن مً اٞغٍُ٣ا حىىب الصخغاء وؾىعٍا
هٓغا ل٣غبها مً ملُلُت التي حك٩ل مىٟظا الؾباهُاٞ ،ةن قبه حؼٍغة الىاْىع حؿخ٣بل ٖضصا مهما مً اإلاهاحغًٍ ،ؤؾاؾا مً اٞغٍُ٣ا
حىىب الصخغاء و٦ظل ٪مً ؾىعٍاٌِٗ .ل هاالء في مسُماث ما٢خت ج ٘٣بجبل ٧ىعو٧ى (البر٧ان اإلاىحىص بحن مضًىت الىاْىع ومى٘٢
اإلاكغوٕ) وٍداولىن باؾخمغاع ججاوػ الخىاحؼ التي جًٗها الؿلُاث ؤلاؾباهُت خى ٫مضًىت ملُلُت .هظه الىيُٗت الخانت ال جمـ
الجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً ،خُث ًىحض اإلاكغوٕ ،ولِـ هىا ،٥ختى آلان ما ًدمل ٖلى الاٖخ٣اص بإن هظه اإلاجمىٖاث مً اإلاهاحغًٍ
ًم ً٨ؤن ج٩ىن مٗىُت باإلاكغوٕ بُغٍ٣ت ؤو بإزغي.
 .3.1اللؼاث
ج ًُ٣اإلاىُ٣ت التي جدخًً اإلاكغوٕ ؾا٦ىت ًىدضع ؤٚلبها مً ألاماػَ ٜالظًً ًخ٩لمىن اللهجت الغٍُٟت (ؤو جاعٍُٟذ) ،والتي حٗخبر بخضي
اللهجاث اإلاخٟغٖت ًٖ اللٛت ألاماػَُٛت.
حٗخبر ألاماػَُٛت ،بلى حاهب الٗغبُت ،اللٛخان الغؾمُخان للممل٨ت بم٣خط ى صؾخىع ؾىت ٚ .2011حر ؤن اإلاالخٔ هى ؤهه بطا ٧ان ٖضص
الظًً ًخ٩لمىن ألاماػَُٛت مغجٟٗا في مىُ٣ت اإلاكغوٕٗٞ ،ضص ألاشخام اإلاخٗلمحن باألماػَُٛت مدضوص ( ألابجضًت مسخلٟت ًٖ الٗغبُت
والالجُيُت)ٞ .الغٍُٟت جلٗب صوع ؤصاة جىانل قٟهي ًىمي بال ؤن ال٨خابت بها مدضوصة ؤو مىٗضمت .وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن اللٛت الٟغوؿُت
مٟهىمت مً َغ ٝؤ٢لُت  ،ِ٣ٞو جب٣ى الٗغبُت الضاعحت اإلاٛغبُت بك٩ل ٖام هي اللٛت اإلاخضاولت في الخىانل .بال ؤن ٖلى اإلاكغوٕ ؤن
ًخىانل بخاعٍُٟذ زهىنا في ؤوكُت الخىانل شخو/شخو التي ال جخسظ َابٗا مىٓما وٍجب ٖلى بٌٗ ؤَغ اإلاكغوٕ،
زهىنا ؤولئ ٪الظًً ً٣خط ي ٖملهم ٖال٢ت مؿخمغة م٘ الؿ٩ان ،ؤن ً٩ىهىا مخم٨ىحن مً جغٍُٟذ ومً ألاًٞل ؤن ً٩ىهىا مً ؤبىاء
اإلاىُ٣ت.
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ًيبغي ؤن ًغج٨ؼ اإلاكغوٕ بطن في ؤوكُخه الخىانلُت ٖلى الؿُاؾت اللؿاهُت الخالُت :


جىانل م٨خىب بالٗغبُت الٟهخى وبالٟغوؿُت إلاا ًخٗل ٤ألامغ ببٌٗ الىزاث ٤طاث الُاب٘ الغؾمي اإلاىحهت لئلصاعة؛



جىانل قٟهي بالٗغبُت الضاعحت وبالغٍُٟت.

 .4أوشعت الدشالس لؤلاخباس التي جم الليام بها في إظاس اإلاششلع
اجسظث ؤوكُت ؤلازباع والدكاوع  ،التي جم جىُٓمها لٟاثضة الؿا٦ىت وألاَغا ٝاإلاٗىُت في بَاع اإلاكغوٕ بلى خضوص الؿاٖت ،ألاق٩ا٫
الخالُت:


ق٩ل بدث ٖمىمي و ٤ٞاإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت والدكغَُٗت الخانت بضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت؛



وق٩ل خىاعاث زىاثُت بحن ؤًٖاء ٞغ ١الخبراء والؿا٦ىت بمىاؾبت مسخل ٠ألابدار اإلاُضاهُت التي جم الُ٣ام بها في بَاع
اإلاكغوٕ؛



ق٩ل مىا٢كاث ،في بَاع الاحخماٖاث اإلاخٗضصة اإلاىٓمت مىظ بضاًت اإلاكغوٕ بحن ٞغٍ ٤اإلاكغوٕ والؿا٦ىت مً حهت ،وبِىه
وبحن الؿلُاث اإلادلُت ومؿاو لي الجماٖاث وألاَغا ٝاإلاٗىُت مً حهت ؤزغي .

 .0.4البدث العمومي اجخاص بذساظاث الخأثير على البيئت
٦ما جمذ ؤلاقاعة بلُه ؤٖاله (اهٓغ ً ،)2.1.2ىو الدكغَ٘ اإلاٛغبي ٖلى الُ٣ام ببدث ٖمىمي باليؿبت ل٩ل الضعاؾاث التي تهم الخإزحر
ٖلى البِئت وطل ٪ختى "ًدؿنى للؿا٦ىت اإلاٗىُت الاَالٕ ٖلى آلازاع اإلادخملت للمكغوٕ ٖلى البِئت" (٢اهىن  ،2-03اإلااصة  .)9وه٨ظا،
٣ٞض جم بم٣خط ى ال٣ىاهحن الجاعي بها الٗمل ،الُ٣ام ببدثحن ٖمىمُحن في بَاع اإلاكغوٕ ،واخض بالجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً (قدىبر
 )2014والثاوي بالجماٖت ال٣غوٍت ؤمجاو (ٚكذ  ،)2014خُث وي٘ عهً بقاعة الٗمىم مل ٠م٩ىن مً بُا٢ت ج٣ىُت خى ٫اإلاكغوٕ
وملخو لىخاثج صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت وجهمُم اإلاكغوٕ ،وطل ٪بهض ٝالاَالٕ ٖلحها  .باإلياٞت بلى طل ،٪وي٘ سجل عهً بقاعة
ألاشخام الظًً ًغٚبىن في حسجُل مالخٓاتهم وا٢تراخاتهم.
وٍالخٔ ؤن السجل الظي وي٘ عهً بقاعة الٗمىم في حماٖت ؤمجاو ب٣ي ٞاعٚا ،في خحن جم حسجُل ٖضص مً اإلاالخٓاث مً َغٝ
ؾا٦ىت حماٖت بٖؼاهً ،جم جلخُهها في ج٣غٍغ البدث الٗمىمي ،وتهم زالزت ً٢اًا ؤؾاؾُت ،هي ٦ما ًلي :


ما هى مهحر الٗ٣اعاث الخانت اإلاىحىصة في الخحز الجٛغافي للمكغوٕ؟



ما هى مهحر ألاعاض ي الٟالخُت الخانت التي جدخىي ٖلى ؤشجاع الٟىا٦ه؟



ما هى جإزحر اإلاكغوٕ ،زهىنا اإلاىاص البترولُتٖ ،لى البِئت و ٖلى الصخت الٗمىمُت؟

 .5.4الخواصل بين اإلاششلع لالعاهىت بمىاظبت مخخلف الذساظاث التي جم إهجاصها في إظاس اإلاششلع
ؤهجؼث ،في بَاع اإلاكغوٕٖ ،ضة صعاؾاث ج٣خط ي اجهاال مباقغا بالؿا٦ىت (صعاؾت َىبىٚغاُٞت ،صعاؾت بُئُت وصعاؾت ؾىؾُى-
ا٢خهاصًت) .باإلياٞت بلى اإلاىايُ٘ الخانت التي جغ٦ؼث ٖلحها ٧ل واخضة مً هظه الضعاؾاث٣ٞ ،ض ٧اهذ في هٟـ الى٢ذ ٞغنت إلزباع
الؿ٩ان اإلابدىزحن باإلاكغوٕ وجل٣ي حٗلُ٣اتهم وآعاءهم ُٞما ًسهه.
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 .1.4لاحخماعاث التي جم علذها مً ظشف اإلاعؤللين عً اإلاششلع مع العاهىت لالعلعاث اإلادليت لاجدماعيت
باإلياٞت بلى الل٣اءاث التي جم بحغائها ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي٣ٞ ،ض جم ٖ٣ض ٖضص مً الاحخماٖاث بحن اإلاؿاولحن ٖلى اإلاكغوٕ مً
حهت ومجمىٖاث مً الؿا٦ىت اإلاٗىُت ؤو مؿاولحن مً الؿلُت اإلادلُت والجماٖاث اإلاٗىُت مً حهت ؤزغي .و٢ض ونل ٖضص هظه
الاحخماٖاث بلى زالزت .الاحخمإ ألاو٣ٖ ٫ض قهغ ابغٍل مً ؾىت  ،2014وطل ٪بمىاؾبت الضعاؾت الخانت بىي٘ الخهامُم وجدضًض
الىيُٗت الٗ٣اعٍت  .ل٣ض جم جىُٓم هظا الاحخمإ مً َغ ٝاإلاؿاولحن ًٖ اإلاكغوٕ بهض ٝبزباع ؾا٦ىت حماٖت بٖؼاهً بمىيىٕ
الضعاؾت وجدؿِؿهم بإهمُخه .بال ؤهه ٧ان في هٟـ الى٢ذ مىاؾبت لخ٣ضًم مٗلىماث ياُٞت ًٖ اإلاكغوٕ بك٩ل ٖام ،و٦ظا ًٖ
ؤهمُخه وآزاعه اإلادخملت.
ؤما الاحخمإ الثاوي ٣ٞض جم ٖ٣ضه في نهاًت قهغ ًىهُى  2014بمىاؾبت الخدًحر للضعاؾت خى ٫الخإزحر الؿىؾُى-ا٢خهاصي للمكغوٕ.
و٢ض خًغ الاحخمإ مؿاولى قغ٦ت مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ مً حهت وٖامال ب٢لُمي الىاْىع والضعٍىف ،ومٗاوهىهم،
باإلياٞت بلى عئؾاء حماٖتي بٖؼاهً وؤمجاو ،مً حهت ؤزغي.
ؤما الاحخمإ الثالث٣ٞ ،ض اوٗ٣ض في نهاًت قهغ هىهبر  ،2014و حم٘ ٦ال مً مؿاولي الكغ٦ت وؾا٦ىت حماٖت بٖؼاهً ،و٧ان مىيىٖه
هى بزباع هظه ألازحرة بإهضا ٝومغاخل بهجاػ الضعاؾت خى ٫ألازغ الؿىؾُى-ا٢خهاصي ٖلى ألاشخام اإلاٗىُحن باإلاكغوٕ.
و٢ض ٖمضث قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ٦ظل ٪بلى وي٘  20ؾبىعة بزباعٍت ٖلى امخضاص الُغٍ ٤اإلااصًت بلى مى ٘٢اإلاكغوٕ ج٣ضم
اإلاكغوٕ وجبرػ ؤهمُخه.
٦ما ؤنها هٓمذ ًىم ٞ 25براًغ ؤبىابا مٟخىخت بجماٖت بٖؼاهً قاعٞ ٥حها ؤ٦ثر مً  250شخها ممثلحن إلاسخلٞ ٠ئاث الؿا٦ىت
والٟاٖلحن اإلاٗىُحن باإلاكغوٕ.
ق٩لذ مسخل ٠هظه الاحخماٖاث وألاوكُت الخىانلُت مىاؾبت لخباص ٫الغؤي و الخىاع بحن مؿاولي اإلاكغوٕ ،والؿا٦ىت وألاَغاٝ
اإلاٗىُت ،الش يء الظي م ً٨الؿا٦ىت ومسخل ٠ألاَغا ٝمً الاَالٕ بك٩ل ؤوؾ٘ ٖلى اإلاكغوٕ وآزاعه٦ ،ما م ً٨اإلاكغوٕ مً الاَالٕ
ٖلى عصوص ألاٗٞا ٫واإلا٣ترخاث.

 .5خعت لاظدشاسة العموميت
 .0.2مبادئ عامت


ًلتزم مكغوٕ مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾُِٞ ،ما ًخٗل ٤بهُاٚت وجىُٟظ ؤوكُخه الخانت باإلزباع والاؾدكاعة باإلاباصت
الخالُت  :اإلاكاع٦ت الُىُٖت الخغة (بضون ب٦غاه) ،واإلاؿدىحرة (ؤزباع في نمُم اإلاىيىٕ عهً بقاعة اإلاٗىُحن ٢بل وؤزىاء
الاؾدكاعة) ،وبك٩ل مب٨غ (٢بل ؤن ًخم اجساط ال٣غاعاث الخانت باإلاىيىٕ)؛



جهمُم اإلاكاع٦ت ٖلى ق٩ل خىاع ًىا٦ب اإلاكغوٕ زال٧ ٫ل مغاخله (الخهمُم ،البىاء ،الاؾخٛال)٫؛



اخترام م٣خًُاث الدكغَ٘ اإلاٛغبي الجاعي به الٗمل ُٞما ًخٗل ٤باالؾدكاعة وؤلازباع الٗمىمي؛



اخترام اإلاٗاًحر الضولُت ،زهىنا مخُلب ألاصاء  10للبى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت؛



جهمُم ؤلازباع والاؾدكاعة ٖلى ق٩ل خىاع بحن ناخب اإلاكغوٕ واإلاجمىٖاث اإلاخإزغة والجهاث ألازغي اإلاٗىُت به؛



بصماج مجمىٕ ألاَغا ٝاإلاٗىُت التي جم جدضًضها في هظه الخُت في مسخل ٠مغاخل اإلاكغوٕ ،واٖخماص مباصت ٖضم الخمُحز
والكٟاُٞت؛
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بصماج اإلاجمىٖاث اإلادخمل ؤن ًمؿها التهمِل بؿبب الىىٕ الاحخماعي ،ؤو ال٣ٟغ ،ؤو بؿبب اإلاؿخىي الخٗلُمي ؤو بؿبب
مسخلٖ ٠ىامل التهمِل الاحخماعي ألازغي ،وطلٖ ٪بر جمُ٨جها مً الىنى ٫بلى اإلاٗلىمت بك٩ل ٖاص ٫ومىه ،٠ويمان
بم٩اهُت ؤن حٗغ ٝبأعاءها واوكٛاالتها؛



ؤزظ اإلاؿاهماث والخٓلماث والاوكٛاالث اإلاٗبر ٖجها مً َغ ٝألاَغا ٝاإلاٗىُت بٗحن الاٖخباع في مسخل ٠ال٣غاعاث الخانت
باإلاكغوٕ؛ جضبحر الخٓلماث والك٩اوي والغص ٖلحها بؿغٖت  ،وبك٩ل مخىاػن وٗٞا.٫

 .5.2ألادلاث لاإلاىاهج
ً٣ضم هظا الجؼء مجمىٕ ألاصواث اإلاىحىصة عهً بقاعة قغ٦ت مثل مُىاء الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ُٞما ًخٗل ٤بمكاع٦ت ألاَغاٝ
اإلاٗىُت (ؤلازباع والاؾدكاعة) .جبحن الخُت اإلا٣ضمت في الجؼء  ٠ُ٦ .3.5.وفي ؤًت ْغوً ٝم ً٨اؾخٗما ٫هظه ألاصواث ة بما ًدُذ ؤ٦بر
٢ضع مً الخىاٚم بُجها.

 .1.2.5الاحخماٖاث الٗمىمُت لئلزباع والدكاوع –ألابىاب اإلاٟخىخت
ٌٗخبر الاحخمإ الٗمىمي ؤخض ؤ٦ثر ألاصواث اؾخٗماال ،مً ؤحل بزباع الٗمىم واؾدكاعتهم في مكاعَ٘ مثل مُىاء الىاْىع ٚغب
اإلاخىؾًِ .خم ؤلازباع ًٖ الاحخمإ ًٖ َغٍ ٤الصخاٞت وؤلاٖالهاث والبالٚاث الٗامت التي جخم اإلاىاصاة بها مً َغ" ٝالبراح" و٦ظل٪
ٖبر اؾخٗما ٫الىؾُاء ؤلاصاعٍحن اإلاىحىصًً في ألاخُاء مثل الكُىر واإلا٣ضمحن٨ً .دس ي هظا الىىٕ مً الاحخماٖاث ٖمىما َابٗا عؾمُا
وٍخُلب ٢ضعا مً الخىُٓم هٓغا للٗضص ال٨بحر مً الجمهىع الظي ًدًغها .وجخم هظه الاحخماٖاث ٖمىما ٖلى الك٩ل الخالي :


٧لمت الاٞخخاح ،ج٣ضًم الخايغًٍ ،ج٣ضًم مىيىٕ الاحخمإ مً َغ ٝالؿلُاث اإلادلُت؛



ج٣ضًم ٖغوى مً َغ ٝالجهت ناخبت اإلاكغوٕ (ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫بٌٗ اإلاؿخىٍاث الخ٣ىُت للمكغوٕ ،صعاؾت ألازغ ،ؤو
زُت الٗمل الخانت بةٖاصة الخىَحن) ،والتي ًم ً٨الاٖخماص بسهىنها ٖلى الخبراء اإلاخسههحن الظًً ٢امىا بةهجاػ
الضعاؾاث؛



ؤؾئلت ،اؾخٟؿاعاث ومىا٢كت؛



ج٣ضًم زالنت جغُ٦بُت وازخخام الاحخمإ مً َغ ٝالؿلُاث اإلادلُت.

لالحخماٖاث الٗمىمُت مؼاًا مهمت هي ٦ما ًلي:


جىٞغ حىا مً الكٟاُٞت ٌؿاٖض ٖلى بىاء الث٣ت الًغوعٍت ل٨ؿب التزام مسخل ٠ألاَغا ٝاإلاٗىُت باإلاكاع٦ت في اإلاكغوٕ  :بط
حؿاٖض هظه الاحخماٖاث الٗمىمُت ٖاصة ٖلى  ُ٘٢الُغٍٖ ٤لى ؤلاقاٖاث والاتهاماث اإلادخملت بالخدحز في مىذ اإلاٗلىمت ؛



جم ً٨مً الىنى ٫بلى حمهىع ٖغٌٍ ب٩لٟت يُٟٗت وؿبُا (ًم ً٨في بٌٗ الخاالث الىنى ٫بلى اإلائاث مً ألاشخام
خؿب حجم ال٣اٖاث اإلاخىٞغة)؛



جم ً٨مً جبلُ ٜعؾاثل بؿُُت بلى حمهىع مخىىٕ.

م٣ابل طل ،٪لالحخماٖاث الٗمىمُت ٦ظل ٪بٌٗ الؿلبُاث .مما ٌؿخىحب الخغم ٖلى جدًحرها وجىُٓمها بٗىاًت ،و٦ظلٖ ٪لى
ججىب الالخجاء بلحها وخضها صون ٚحرها في زُت الالتزام .وجخمثل هظه الؿلبُاث ُٞما ًلي :


بما ؤن ٖضص الجمهىع الخايغ ٢ض ً٩ىن ٦بحرا ،وختى وبن ٧ان مِؿغ الاحخمإ ؤو عثِـ الجلؿت طو خى٨ت وججغبت،
ٞاالحخمإ ٢ض ًىٟلذ وٍهٗب يبُه في خالت ما بطا حٗمض بٌٗ اإلاكاع٦حن بخضار حكىَل؛
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ًهٗب ،بل ٌؿخدُل ،جم٨حن ٧ل الخايغًٍ مً اإلاكاع٦ت الٟٗلُت ،بط ٚالبا ما ًدضر ٖملُا ،ؤن ًترصص ٖلى ؤزظ ال٩لمت
وٍدخ٨غها بٌٗ الؼٖماء.

 .2.2.5اإلا٣ابالث اإلاباقغة
مً بحن وؾاثل الاؾدكاعة وؤلازباع اإلاخىٞغةً ،م ً٨ؤلاقاعة بلى اإلا٣ابالث اإلاباقغة (وحها لىحه) ،والتي جم اللجىء بلحها في مسخل٠
ألابدار الؿىؾُى-ا٢خهاصًت التي ؤهجؼث في بَاع اإلاكغوٕٚ .حر ؤن هظه الىؾُلت ال ًم ً٨اؾخٗمالها في ٧ل الخاالث وبك٩ل آلي
ومىٓم وطل ٪بالىٓغ للى٢ذ والجهض ال٨بحر الظي جخُلبه.

 .3.2.5اإلاىا٢كت والخضاو ٫في مجمىٖاث باعٍت
ج٣خط ي اإلاىا٢كاث في اإلاجمىٖاث الباعٍت الخئام مجمىٖت نٛحرة مً الىاؽ ج٩ىن ميسجمت وؿبُا جخم صٖىتها إلاىا٢كت مىيىٕ
مدضصً .خٗل ٤ألامغ ،مثال ،بمىا٢كت ً٢اًا جسو ؤقٛا ٫التهُئت الالػمت إلٖاصة الخىَحن ،ؤو اإلا٩ان اإلاسهو إل٢امت مضعؾت .في هظه
الخالت٣ً ،ىم اإلاِؿغ بُغح ٖضص مً ألاؾئلت ٖلى ألاشخام الخايغًٍ في اإلاجمىٖت الباعٍتٌ ،سجل ألاحىبت بٗىاًت وَؿمذ
للمكاع٦حن بالخٟاٖل بًٗهم م٘ بٌٗ ختى ًخم جباص ٫آلاعاء خى ٫الؿاا ٫ؤو الًُ٣ت اإلاُغوخت.
وٍم ً٨اؾخٗما ٫اإلاىا٢كاث صازل اإلاجمىٖت الباعٍت ٧ىؾُلت لالؾدكاعة خىً٢ ٫اًا مدضصة ،مثل مىا٢كت ؤخض حىاهب الخسُُِ
للمى ٘٢اإلاسهو إلٖاصة الخىَحن٦ ،ما ًم ً٨اللجىء بلحها للخؿم بحن ازخُاعًٍ .وحك٩ل هظه اإلاىا٢كاث ،وؾُلت ج٨مُلُت مهمت
لالحخماٖاث الٗمىمُت ،صون ؤن ج٩ىن لها ؾلبُاتها.

 .4.2.5م٨خب ؤلازباع
جىحض م٩اجب قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ خالُا بالغباٍ ،ول٨جها حٗتزم ه٣لها زال ٫ؾىت  2015بلى الىاْىع ،زم ُٞما بٗض بلى
اإلاىُ٣ت الخغة خاإلاا ًخم بىاء ب٢امت مسههت لظل.٪
زال ٫اإلاغخلت الاهخ٣الُت ،و٢بل ؤن ًخم ه٣ل م٣غ الكغ٦ت ،مؿخ٣بال ،بلى اإلاى ٘٢اإلابرم له ،ؾِخم ٞخذ م٨خب لئلعقاص بجماٖت بٖؼاهً
جى٧ل بلُه اإلاهام الخالُت :


ؤلازباع والخدؿِـ؛



مغا٣ٞت ألاشخام اإلاخًغعًٍ مً اإلاكغوٕ ،زهىنا في الجاهب اإلاخٗل ٤با٢خىاء الٗ٣اعاث؛

 وي٘ وزاث ٤اإلاكغوٕ عهً بقاعة اإلاٗىُحن ؛
 جل٣ي وحسجُل الك٩اوي والخٓلماث.
إلاا ؾُيخ٣ل م٨خب ؤلازباع بلى م٩اجب الكغ٦ت في مى ٘٢اإلاكغوٕ بٗض ٞخدها ،ؾدخسظ الخضابحر الالػمت لُب٣ى ؾهال الىنى ٫بلُه
وولىحه.
ؾُيكِ هظا اإلا٨خب بَاع مسخو في الىؾاَت وفي الخىانل م٘ اإلاجخمٗاث اإلادلُت ً٩ىن مخم٨ىا مً اللهجت اإلادلُت ًًٟل ؤن
ًىْ ٠مً بحن الكباب خاملي الكهاصاث اإلاىخمحن للجماٖاث اإلاىحىصة في اإلاىُ٣ت (اهٓغ ؤؾٟله .).6.3

 .5.2.5البالٚاث الصخُٟت واؾخٗما ٫مسخل ٠وؾاثل ؤلاٖالم
بةم٩ان قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ والؿلُاث اإلادلُت ،اؾخٗما ٫البالٚاث الصخُٟت مً ؤحل ج٣ضًم اإلاٗلىماث ؤو الغص ٖلى بٌٗ
الاوكٛاالث الخانت اإلاٗبر ٖجها في الصخاٞت ؤو في وؾاثل اجها ٫ؤزغي .وؾُ٩ىن ٦ظل ٪مُٟضا بل ومؿخدبا الخٟاٖل م٘ َلباث
الصخاُٞحن بل وخثهم ،بن ا٢خط ى ألامغٖ ،لى ج٣ضًم اإلاٗلىماث للٗمىم خى ٫مسخل ٠مؿخىٍاث اإلاكغوٕ .وٍم ً٨ؤن ًخم طلٖ ٪بر
الصخاٞت اإلا٨خىبت ،ؤو الغاصًى ؤو الخلٟؼة ،و٦ظل ٪بٌٗ وؾاثل ؤلاهترهِذ التي جخُىع بك٩ل ٦بحر خالُا باإلاٛغب.
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 .6.2.5مى ٘٢الىٍب
جخىٞغ قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ٖلى مى ٘٢بلُ٨ترووي )ً (www.nadorwestmed.maدخىي الُىم ٖلى اإلاٗلىماث ألاولُت خى٫
اإلاكغوٕ .وؾِخم جُىٍغ اإلاى ٘٢بالك٩ل الظي ٌؿمذ بيكغ مُُٗاث مدضصة ًٖ ؾحروعة صعاؾت الخإزحر البُئي والاحخماعي و بىي٘
مجمىٕ الىزاث ٤البُئُت والاحخماُٖت باللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت عهً بقاعة الٗمىم (٢هض حٗبئتها)ً .خٗل ٤ألامغ بالخهىم
بالىزاث ٤الخالُت (بهُٛخحها الٗغبُت والٟغوؿُت)؛


الىزُ٣ت التي بحن ؤًضًىا  :زُت مكاع٦ت ألاَغا ٝاإلاٗىُت ؛



صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت وملخهها ٚحر الخ٣ني؛



زُت الٗمل البُئي والاحخماعي.

 5.3 زُت الاؾدكاعة الٗمىمُت ووكغ الخبر.
ً٣ضم الجضو ٫ؤصهاه زُت الاؾدكاعة الٗمىمُت زال ٫مسخل ٠مغاخل اإلاكغوٕ .وٍ٣ضم اإلالخ 4 ٤بُا٢ت مبؿُت إلادًغ الاحخمإ.
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حذل  : 4خعت لاظدشاسة العموميت لوشش ألاخباس
وشاط لاظدشاسة

الشكم

اإلاشخلت مً
ظيرلسة اإلاششلع

ألف

مشخلت إعذاد اإلاششلع

ؤ1

بٖضاص
صعاؾت 
الخإزحر ٖلى البِئت
٦ما هى مىهىم
ٖلحها في الدكغَ٘
اإلاٛغبي


ج٣ضًم صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت بلى اإلاهالح ؤلاصاعٍت اإلاسخهت ،في بَاع
مؿُغة البدث التي جم الُ٣ام بها مً َغ٦ ٝخابت الضولت اإلا٩لٟت باإلااء
والبِئت واللجىت الىَىُت لضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت (٢ضمذ الضعاؾت ؾىت

 2014مً َغ ٝالىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ والخبراء اإلا٩لٟحن بالضعاؾت)
البدث الٗمىمي ٦ما وعص في ال٣اهىن خى ٫صعاؾاث الخإزحر (جم الُ٣ام به
ؾىت  2014مً َغ ٝالىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ والخبراء اإلا٩لٟحن بالضعاؾت)

احخماٖاث ٖمىمُت لخ٣ضًم صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت جبرمج مؿخ٣بال بما
ٖلى ق٩ل احخماٖاث ٖمىمُت ؤو ؤبىاب مٟخىخت

ٞخذ مغ٦ؼ لئلزباع 
زام باإلاكغوٕ



ؤلاٖالن ٖبر الصخاٞت اإلادلُت وٖبر اإلاى٘٢
ؤلالُ٨ترووي للىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ ًٖ
ٞخذ م٨خب لئلزباع



وكغ مُىٍت جسبر الؿا٦ىت اإلادلُت ًٖ
ٞخذ مغ٦ؼ ؤلازباع


ؤ2

ٞخذ م٨خب لئلزباع زام باإلاكغوٕ في الجماٖت ال٣غوٍت بٖؼاهً ،بخىُ٢ذ
مدضص لالؾخ٣با( ٫مثال :ههً ٠ىم ،مغجان في ألاؾبىٕ)



وي٘ مجمىٕ الىزاث ٤البُئُت والاحخماُٖت التي جم بٖضاصها عهً بقاعة
اإلاٗىُحن باألمغ بهظا اإلا٨خب (صعاؾاث الخإزحر التي جم بٖضاصها باإلاٛغب
باإلياٞت بلى مجمىٕ الىزاث ٤اإلاخىٞغة لضي البى ٪ألاوعوبي)
وي٘ آلُت لخضبحر الك٩اوي والخٓلماث في هظا اإلا٨خب (اهٓغ الٟهل )6



وي٘ ؾبىعة لئلٖالن في الجماٖت جيكغ ٞحها ؤلاقٗاعاث الخانت باإلاكغوٕ
(ٖلى ؾبُل اإلاثا : ٫حٗلُ ٤بٌٗ الىزاث ٤اإلايكىعة في اإلاى ٘٢ؤلالُ٨ترووي
للىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ)



وشش اجخبر

وكغ ملخو ٚحر ج٣ني لضعاؾت الخإزحر ٖلى
البِئت ٖلى الك٩ل الخالي:
وسخ وعُ٢ت بالٗغبُت والٟغوؿُت مً ؤحل
الاَالٕ ٖلحها في حماٖت بٖؼاهً (جم
بهجاػها)؛

حذل صمني
جلذًشي

ؤقهغ
الثالزت
ألازحرة مً 2014
ؤقهغ
والثالزت
ألاولى مً 2015

اإلاعؤلليت

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ
اإلا٩لٟىن
والخبراء
الخإزحر
بضعاؾت
باإلاٛغب(NOVEC) ،

مل ٠للخدمُل ٖلى مى ٘٢اإلاكغوٕ (جم
بهجاػه)
بضءا مً الىه٠
الثاوي مً 2015
بلى ٚاًت ٞخذ
اإلا٩اجب الجهاثُت
الىاْىع
إلاُىاء
ٚغب اإلاخىؾِ في
اإلاىُ٣ت (م٨خب
ًمً٨
ؤلازباع
جدىٍله بلى م٩اجب
قغ٦ت الىاْىع
ٚغب اإلاخىؾِ)

قغ٦ت الىاْىع ٚغب
اإلاخىؾِ
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ؤ3

بٖضاص مجمىٕ 
الىزاث ٤اإلاُلىبت
مً البى ٪ألاوعوبي

ؤ4

هؼٕ اإلالُ٨ت



وي٘ آلُت جضبحر الك٩اوي (ؤهٓغ ؤؾٟله ؤ)5



ؤهٓغ جٟانُل ؤوكُت الاؾدكاعة اإلاخٗل٣ت بجزٕ اإلالُ٨ت في الخُت ؤلاَاع

للخٗىٌٍ واؾخٗاصة وؾاثل الِٗل)

ؤ5

جضبحر الك٩اوي

ب

مشخلت بىاء اإلاششلع

ب1

البىاء

احخماٖاث ٖمىمُت لخ٣ضًم الضعاؾت خى ٫الخإزحر ٖلى البِئت ًم ً٨ؤن
جخسظ ق٩ل احخماٖاث ٖمىمُت ؤو ؤبىاب مٟخىخت (هٟـ الاحخماٖاث التي
جمذ ؤلاقاعة بلحها ؤٖاله)



اليكغ باإلاى ٘٢الال٨ترووي للبى ٪ألاوعوبي



اليكغ اإلادلي في مغ٦ؼ ؤلازباع الظي ؾِخم
ٞخده في اإلاىُ٣ت و/ؤو في الىاْىع في م٩ان
ًجب جدضًضه
اليكغ باإلاى ٘٢الال٨ترووي للىاْىع ٚغب
اإلاخىؾِ



وكغ ٢غاع الخسلي َب٣ا لل٣اهىن اإلاٛغبي
الخام بجزٕ اإلالُ٨ت









جضبحر الك٩اوي َب٣ا للمؿُغة اإلاٟهلت في الٟهل 6

ؤلاب٣اء ٖلى م٨خب ؤلازباع َُلت مغخلت بىاء اإلاكغوٕ





الغب٘ ألاو ٫مً
 2015وَىا ٫مضة
اإلاكغوٕ

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ
ألاوعوبي
البى٪
لالؾدثماع والخىمُت
اإلا٩لٟىن
الخبراء
الىزاث٤
بةٖضاص
اإلاُلىبت مً البى( ٪
)SE Solutions

زال ٫مغخلت هؼٕ
اإلالُ٨ت

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ

ؤلازُاع الٟغصي للمال٨حن اإلاخًغعًٍ
وكغ مُىٍت مىحؼة باللٛت الٗغبُت حكغح
ؾحروعة خُاػة ألاعاض ي وحٗىٌٍ
ألاشخام اإلاخًغعًٍ
صمج ملخو ًٖ الك٩اوي في الخ٣غٍغ
الؿىىي الخام بالخدب٘ اإلا٣ضم للبى٪
ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت

ؤلاب٣اء ٖلى الىزاث ٤البُئُت والاحخماُٖت
عهً بقاعة الٗمىم في م٨خب ؤلازباع وفي
اإلاى ٘٢ؤلالُ٨ترووي خؿب الُغ ١اإلاٟهلت
ؤٖاله

َىا٫
اإلاكغوٕ

َىا٫
اإلاكغوٕ

مضة

مضة

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ
بمؿاهمت الؿلُاث
اإلادلُت

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ
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ب2

البىاء

حُٗحن ٖىن مسخو في الخىانل م٘ اإلاجخمٗاث اإلادلُت مً َغ ٝاإلا٣اولت 
اإلا٩لٟت بالبىاءً ،خ٩ل ٠بالخهىم بخضبحر مؿُغة جىُْ ٠الُض الٗاملت
مدلُا

ب3

جضبحر الك٩اوي

جضبحر الك٩اوي و٣ٞا للمؿُغة اإلاٟهلت في الٟهل 6

ط

مشخلت اظخؼال اإلاششلع



صمج ملخو لؤلوكُت في الخ٣غٍغ الؿىىي
الخام بالخدب٘ اإلا٣ضم للبى ٪ألاوعوبي
إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت

َىا٫
البىاء

صمج ملخو ًٖ الك٩اوي في الخ٣غٍغ
الؿىىي الخام بالخدب٘ اإلا٣ضم للبى٪
ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت

َىا٫
اإلاكغوٕ

مغخلت

مضة

اإلا٣اولت اإلا٩لٟت بالبىاء

اللجىت اإلادلُت للخدب٘:
الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ
اإلادلُت
والؿلُت
والٗمالت والؿ٨نى)

مضة

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ

مغخلت

ناخبت
الكغ٧اث
امخُاػ اؾخٛال ٫اإلاُىاء

الٗ٣اعي

ؽ1

اؾخٛال ٫اإلاُىاء

ؤلاب٣اء ٖلى م٨خب ؤلازباع والاجها ٫م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي َىا ٫مغخلت 
اؾخٛال ٫اإلاُىاء

ؤلاب٣اء ٖلى الىزاث ٤البُئُت والاحخماُٖت
عهً بقاعة الٗمىم في م٨خب ؤلازباع وفي
اإلاى ٘٢ؤلالُ٨ترووي خؿب الُغ ١اإلاٟهلت
ؤٖاله

َىا٫
اإلاكغوٕ

ؽ2

اؾخٛال ٫اإلاُىاء

حُٗحن ٖىن مسخو في الخىانل م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي مً َغ ٝالكغ٧اث 
الخانلت ٖلى امخُاػ اؾخٛال ٫مسخل ٠مىاَ ٤اإلاُىاء (الخاوٍاث،
الهُضعو٧اعبىهاث ،الخام) م٩ل ٠بالخهىم بخضبحر مؿُغة جىُْ ٠الُض
الٗاملت اإلادلُت وبخضبحر الك٩اوي.

صمج ملخو ًٖ الك٩اوي في الخ٣غٍغ
الؿىىي الخام بالخدب٘ اإلا٣ضم للبى٪
ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت

زال٫
الاؾخٛال٫

ؽ3

اؾخٛال ٫اإلاىُ٣ت
الخغة

حُٗحن ٖىن مسخو في الخىانل م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي مً َغ ٝاإلاىٗل 
الٗ٣اعي للمىُ٣ت الخغة ،م٩ل ٠بالخهىم بخضبحر مؿُغة جىُْ ٠الُض
الٗاملت اإلادلُت وبخضبحر الك٩اوي.

صمج ملخو ًٖ الك٩اوي في الخ٣غٍغ
الؿىىي الخام بالخدب٘ اإلا٣ضم للبى٪
ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت

زال٧ ٫امل ٞترة
البىاء

اإلاىٗل
للمىُ٣ت الخغة
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جضبحر الك٩اوي

جضبحر الك٩اوي مً َغ ٝمسخل ٠اإلاخضزلحن (ؤصخاب امخُاػ اؾخٛال ٫
اإلاُىاء واإلاىٗل الٗ٣اعي للمىُ٣ت الخغة) و٣ٞا للمؿُغة اإلاٟهلت في 
الٟهل  6مً هظه الىزُ٣ت
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ال وكغ ٖمىمُا إلاُُٗاث جدب٘ الك٩اوي
صمج ملخو ًٖ الك٩اوي في الخ٣غٍغ
الؿىىي الخام بالخدب٘ اإلا٣ضم للبى٪
ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت

مغخت
زال٫
اؾخٛال ٫اإلاكغوٕ

٧ل اإلاخضزلحن (الىاْىع
اإلاخىؾِ
ٚغب
امخُاػ
وؤصخاب
اؾخٛال ٫اإلاُىاء و٧ل
مىٗش ي ا اإلاىُ٣ت
واإلا٩لٟحن
الخغة
بخضبحرها.
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 .3آلياث جذبير الخظلماث لالشكالى
 .0.3هوعيت الشكالى لاجخالفاث التي جيبغي معاجدتها
ٖملُاً ،م ً٨ؤن ج٩ىن الك٩اوي و الجزاٖاث اإلادخمل ْهىعها زال ٫مسخل ٠مغاخل جىُٟظ مكغوٕ مثل مُىاء الىاْىع ٚغب
اإلاخىؾِ ٦ما ًلي :


اإلاكغوٕ ٖامت :
 oالًُٗ في اإلاكغوٕ في خض طاجه ؤو في ؤخض ٖىانغ جهمُمه؛



صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت:
 oالًُٗ في جُُ٣م آلازاع ؤو في َغٍ٣ت جضبحرها ،زهىنا جل ٪اإلاخٗل٣ت باإلػٖاج اإلاغجبِ بالبىاء (الٛباع ،الطجُج،
خغ٦ت اإلاغوع ،اإلا٣ال٘) مً َغ ٝالؿا٦ىت ال٣اَىت بال٣غب مً ؤقٛا ٫البىاء؛



مؿلؿل هؼٕ اإلالُ٨ت والخٗىٌٍ:
 oالاخخجاج ٖلى ؤزُاء ؤو الًُٗ في جدضًض وجُُ٣م اإلامخل٩اث؛
ٖ oضم الاجٟاٖ ١لى الخضوص بحن ال ُ٘٣ألاعيُت ،ؾىاء بحن شخو مخًغع والجهت اإلا٩لٟت بجزٕ اإلالُ٨ت ،ؤو بحن
حاعًٍ؛
 oزال ٝخى ٫ملُ٨ت ٖ٣اع (شخهان مخًغعان ،ؤو ؤ٦ثرٌٗ ،لىىن ؤنهم ؤصخاب مل ٪مٗحن)؛
 oالجزاٖاث التي ًم ً٨ؤن جدضر بحن الىعزت ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة خى ٫ملُ٨ت ٖ٣اع ؤو ؤحؼاء مً ٖ٣اع هدُجت ؤلاعر
ؤو الُال ١ؤو مكا٧ل ٖاثلُت زغي.

 .5.3آلاليت اإلالترخت

 .1.2.6هٓغة ٖامت
حُٛي آلُت جضبحر الك٩اوي اإلا٣ترخت مسخل ٠ؤوحه اإلاكغوٕ ،وهي ٦ما ًلي :


اإلاكغوٕ بك٩ل ٖام ،وزهىنا جهمُمه الٗام؛



مغاخل بهجاػ صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت؛



مؿلؿل الخٗىٌٍ؛

 مك٩ل مىانب الكٛل اإلاغجبُت باإلاكغوٕ ،الظي ٌٗخبر ؤهم مهضع للك٩اوي والجزاٖاث التي جىجم ًٖ 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 الخٗىٌٍ .ؤو ؤخُاها ًٖ هؼاٖاث بحن الجحران ال ٖال٢ت لها باإلاكغوٕ ،و هي ق٩اوي وهؼاٖاث
ًم ً٨خلها ًٖ َغٍ ٤الخدُ٨م ؤو باللجىء بلى ٢ىاٖض الىؾاَت .وٍم ً٨خل مجمىٖت مً الجزاٖاث ًٖ َغٍ: ٤


جىيُداث بياُٞت(مثال ،قغح جٟهُلي للُُٟ٨ت التي جم اٖخماصها مً َغ ٝاإلاكغوٕ مً ؤحل جُُ٣م الخإزحر ٖلى البِئت
والخضابحر التي جم الخ٨ٟحر ٞحها مً ؤحل الخس ٠ُٟمً خضتها  ،و ٠ُ٦جم اخدؿاب الخٗىًٍاث باليؿبت للمكخ٩ي ،والخإُ٦ض
ٖلى ؤن هٟـ ال٣ىاٖض جُبٖ ٤لى الجمُ٘)؛
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ًٖ َغٍ ٤الخدُ٨م ،باللجىء بلى ؤشخام ؤو ماؾؿاث زاعحُت ًٖ اإلاكغوٕ وجدٓى باخترام 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 و ؤًا 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.
ًب٣ى ؤهه بد٨م َبُٗت آلُت هؼٕ اإلالُ٨ت ،هىاً٢ ٥اًا ال ًم ً٨خلها بال باللجىء بلى الٗضالت عٚم ؤن آلُت التراض ي ًم ً٨ؤن حؿاٖض.
ًخٗل ٤ألامغ هىا ؤؾاؾا بً٣اًا ؤلاعر ،ؤو الُال ١التي جخُلب جضزل ال٣اض ي.

 .2.2.6اإلاباصت الٗامت لآللُت
ج٣ضم الهىعة  7ؤؾٟله آلُت جضبحر الك٩اوي التي ؾِخم ويٗها مً َغ ٝمكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ .وٍم ً٨ج٣ضًم جٟانُل
مسخل ٠اإلاغاخل ُٞما ًلي :
في مغخلت ؤولىً ،خم حسجُل الك٩اوي مً َغ ٝمكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ في سجل بلُ٨تروويً ،دخ ٟٔبه الٗىن اإلا٩ل٠
بالخىانل 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 "٤الثاوي مً آلالُت  :حؿلم الك٩اًت بلى لجىت الىؾاَت اإلا٩ىهت مً َغ ٝمكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ مً ؤشخام مً
زاعج الكغ٦ت (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.

 .3.2.6اإلاضة الؼمىُت إلاٗالجت الك٩اوي
٧ل ق٩ىي مسجلت :
 ج٩ىن مىيىٕ بقٗاع م٨خىب باالؾخالم في ؤحل ال ًخٗضي ؾبٗت ؤًام ج٣ىٍمُت؛


ج٩ىن مىيىٕ ا٢تراح خل (٢بل ؤلاخالت اإلادخملت بلى لجىت الىؾاَت) في ؤحل ال ًخٗضي ً 30ىما ج٣ىٍمُا.
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الصوسة  : 7آليت جذبير الشكالى
–العابم ألال – داخلي في إظاس
الىاظوس ػشب اإلاخوظغ
INTERNE AU SEIN DE NWM

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

الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ جىٓغ في الك٩ىي صازلُا وجبدث
لها ًٖ خل
الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ جُغح الخل
اإلا٣ترح ٖلى اإلاكخ٩ي

اإلاشخكي ساض على
اجحل

ال

وعم

اجفاق مً أحل جىفيز اجحل الزي جم
لاجفاق عليه بين الىاظوس ػشب
اإلاخوظغ لاإلاشخكي

اللجىء بلى لجىت الىؾاَت
العابم الثاوي – جدىت الوظاظت

لجىت الىؾاَت حٗالج الك٩ىي وج٣ترح
خال
بحابت اإلاكخ٩ي مً َغ ٝلجىت
الىؾاَت
اإلاشخكي
الىاظوس
اإلاخوظغ
على اجحل

لششهت
ػشب
ساضيان

اللجىء بلى الً٣اء مً َغٝ
اإلاكخ٩ي

العابم الثالث -
اللضاء

ال

وعم

اجفاق جىفيز اجحل بين الىاظوس ػشب
اإلاخوظغ لاإلاشخكي موكع عليه مً
ظشف جدىت الوظاظت
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 .4.2.6حسجُل الك٩اوي
ؾًُ٘ اإلاكغوٕ سجال للك٩اوي عهً بقاعة اإلاٗىُحن .و ؾِخم 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 ٦ما ًلي :
 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 الك٩ىيٌٗ .ض ٧ل زالزت ؤقهغ ً٣ضم ج٣غٍغ جدب٘ حسجُل الك٩اًاث إلصاعة اإلاكغوٕ و٦ظا للم٣غيحن.

 .5.2.6لجىت الىؾاَت
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 ٞحهم ممثالث ًٖ اليؿاء ًخم اهخ٣ائهم مً بحن جىُٓماث اإلاجخم٘ اإلادلي و ٦باع الؿً،
والؿلُاث الخ٣لُضًت والضًيُت؛
.
ؾدخ٩ىن اللجىت اإلاا٢خت مً ؤشخام ًدًىن بمىا٣ٞت وبث٣ت مسخل ٠ألاَغا ٝاإلاٗىُت بالك٩اًت ؤو الجزإ . .وٍخم جضوًٍ مًمىن
الاحخماٖاث في مدًغ زام بظل .٪وجًُل٘ قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ بمهمت ٦خابت هظه اللجىت.
.

 .6.2.6مؿُغة مٗالجت الك٩اوي
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 الض ٤ُ٢للجزإ ،الخ.)...
وٍضعى ،بٗض طل ،٪اإلاكخ٩ي 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

 .4جىفيز خعت مشاسهت ألاظشاف اإلاعىيت
 .0.4اإلاعؤللياث
حٗخبر قغ٦ت الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ اإلاؿاو ًٖ ٫جىُٟظ الخُت التي بحن ؤًضًىا وؾخىٞغ ؤلام٩اهُاث الًغوعٍت لهظا الخىُٟظ في مسخل ٠مغاخل
اإلاكغوٕ.
ٌكغ ٥مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ الؿلُاث اإلادلُت (زهىنا مهالح الؿُض ٖامل الىاْىع ،ومجالـ الجماٖاث ال٣غوٍت اإلاجاوعة
للمكغوٕ) في جىُٟظ هظه الخُت ،زهىنا ألاوكُت اإلاخٗل٣ت باإلزباع والاؾدكاعة الٗمىمُت و٦ظل ٪ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بجزٕ اإلالُ٨تَ ،ب٣ا
لل٣ىاهحن الجاعي بها الٗمل في اإلاٛغب واإلا٣خًُاث اإلاخًمىت في طاث الخُت.

 .5.4الوظائل
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ٌٗحن مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ٢ ،بل بضاًت ألاقٛاٖ 15 ٫ىها مً ؤبىاء اإلاىُ٣ت ًخ ً٣اللهجت اإلادلُت جىاٍ به مهمت عبِ الهلت باإلاجخم٘
اإلادلي ًماعؽ ٖمله بم٨خب ؤلازباع بم٣غ حماٖت بٖؼاهً .و ً٣ىم هظا الٗىن باإلاهام الخالُت :


جىُٓم ألاوكُت اإلادلُت لئلزباع والاؾدكاعة ؛



عبِ الاجها ٫م٘ ا اإلاجلؿحن الجماُٖحن إلٖؼاهً وؤمجاو؛
جضبحر الك٩اوي َب٣ا لآللُاث اإلابلىعة في الٟهل  6ؤٖاله؛



 بٖضاص ج٣اعٍغ قهغٍت وحؿلُمها لئلصاعة (ؤوكُت ؤلازباع والاؾدكاعة ،والك٩اوي واإلاىاػٖاث).
ؾُٟخذ٦ ،ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى طل ٪في الٟهل  5ؤٖاله ،م٨خب لئلزباع بم٩اجب بصاعة حماٖت بٖؼاهً .وؾِخىٞغ اإلا٨خب ٖلى الىؾاثل الخالُت :


م٨خب مجهؼ؛



حهاػ خاؾىب م٘ الغبِ باإلهترهِذ؛
زِ هاجٟي مؿخ٣ل (زابذ ؤومدمى)٫؛



 ؾبىعة لئلٖالهاث.
وإلاا جهبذ اإلا٩اجب الجهاثُت إلاكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ باإلاىُ٣ت حاهؼة ،ؾِخم ه٣ل م٨خب ؤلازباع بلحها.

 .1.4الخدبع لالخلاسيش
باإلياٞت بلى الخ٣اعٍغ الكهغٍت الضازلُت التي ًخم بٖضاصها مً َغ ٝالٗىن ،ؾُ٣ىم مكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ بضمج الى٣اٍ الخالُت في
الخ٣غٍغ الؿىىي للخدب٘ البُئي والاحخماعي الظي ًىحه بلى البى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت :


ألاوكُت ألاؾاؾُت لالؾدكاعة وؤلازباع التي جم الُ٣ام بها زال ٫الؿىت؛



ؾحر م٨خب ؤلازباع واإلاىاعص التي جم عنضها للُ٣ام باالؾدكاعة وؤلازباع؛
الٗىانغ الخانت باإلاى ٘٢ؤلالُ٨ترووي إلاكغوٕ الىاْىع ٚغب اإلاخىؾِ (الىزاث ٤اإلاخىٞغة وبُا٢ت الاجها)٫؛
الٗىانغ الخانت بالك٩اوي والجزاٖاث ،وهي ٦ما ًلي:
ٖ oضص الك٩اوي التي الػالذ مٟخىخت زال ٫مغخلت الخهيُ٠؛
ٖ oضص الك٩اوي التي جم بٚال٢ها وخهل خىلها اجٟا ١وعض ى مً َغ ٝاإلاكخ٩ي زال ٫اإلاغخلت اإلاٗىُت؛
ٖضص الك٩اوي التي بُ٣ذ مٟخىخت (في َىع اإلاٗالجت ؾىاء صازلُا ؤو مً َغ ٝلجىت الىؾاَت)؛
o
مٗض ٫اإلاضة الالػمت لخل الك٩اوي.
o




 .4.4جديين اجخعت اجحاليت
بطا ا٢خًذ الخاحت طلً ،٪م ً٨جدُحن هظه الخُت مً ؤحل ؤزظ الخُىعاث التي ًم ً٨ؤن ٌٗغٞها اإلاكغوٕ بٗحن الاٖخباع ،ؤو مً ؤحل ج٣ضًم
بٌٗ ألاوكُت الجضًضة .في هظه الخالت ،ؾِخم جىحُه اليسخت اإلاٗضلت بلى البى ٪ألاوعوبي إلٖاصة ؤلاٖماع والخىمُت للىٓغ ٞحها.
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ملحم  – 4همورج لخلشيش احخماع

اإلاكان :

الخاسيخ :

اإلاشاسهون مً اإلاششلع




مشاسهون آخشلن (لاظم ،اليعب ،اإلاهمت)
عذد مجموع اإلاشاسهين :







هذف لاحخماع لحذل أعماله :


الىلغ اإلاثاسة مً ظشف اإلاششلع
-
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الىلغ لألاظئلت التي أثاسها اإلاشاسهون
-

-

الـأوشعت التي ججب بشمجتها بعذ لاحخماع

الخاسيخ :

خشس مً ظشف :
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ملحم  – 2همورج لبعاكت حسديل شكوى

خغع مً َغ: ٝ

جاعٍش ٞخذ مل ٠الك٩ىي :

اإلاشخكي :
اليؿب ،ؤلاؾم

م٩ان ؤلا٢امت

ع٢م ألاؾغة

ظبب الشكاًت (ون ٠مٟهل لغواًت لؿبب الك٩اًت مً وحهت هٓغ اإلاكخ٩ي)

شكاًت موحهت مً أحل اجحل :
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جديع الشكاًت (ون ٠مٟهل لؤلوكُت اإلاىجؼة) :

اجحل اإلالترح :

كبل اجحل  :وٗم  /ال
الخاعٍش
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