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غ ؤلازباعي خُى ؤغماُ اإلاجلـ الجماعي - 1  .الخهٍغ

 

 6 )عثِـ اإلاجلـ( الؿُض ص.غبض هللا بىواهى

غ ، ؤقير قهِ بلى ؤهىا لم وؿخُؼ بػض جدهُو اإلاهترح الظي جكًل به الؿُض هكام نبل اؾخػغاى الخهٍغ

ت الخانت  وهخمنى ؤن جٍىن  لها بالجماغت، وهدً في بَاع ؤلاغضاصالهاًض قُما ًخػلو باليكغة ؤلازباٍع

، بػض الػمل بالهٍُلت الجضًضة، وآلان قمهلحت الخىانل قيها شخو واخض 6112حاهؼة في صوعة قبراًغ 

ً، آهظاى ؾىكػل مكغوع اليكغة الضازلُت.  وهخمنى ؤن جخػؼػ هظه اإلاهلحت بإشخام آزٍغ

غ ؤلازباعي نؿمخه بلى زمؿت  مداوع، اإلادىع ألاُو ًخػلو باللهاءاث اإلاىػهضة مؼ بػٌ َُب الخهٍغ

ت،  الهُئاث الضبلىماؾُت والبػثاث ألاحىبُت، اإلادىع الثاوي ًخػلو باللهاءاث اإلاىػهضة مؼ الؿلُاث ؤلاصاٍع

ت، اإلادىع الغابؼ ُاإلادىع الثالث اللهاءاث اإلاىػهضة مؼ الجامػاث واإلاػاهض ومسخلل اإلاهالح الخاعح

ن والكغناء الاحخماغُين، ولهاءاث، واإلادىع الخامـ ًخػلو ػهضة مؼ الكاغلين اإلاضهُياللهاءاث اإلاى

غ  باحخماغاث اإلاٌخب الجماعي، زم ؤوكُت باؾم اإلاجلـ، هظه اإلاداوع التي ؾإجىاولها بةًجاػ في الخهٍغ

 ؤلازباعي.

ًان هىاى اؾخهباُ لػضص م 4ؤيخىبغ بلى  61قمً  ً الصخهُاث صحىبر، قُما ًخػلو باإلادىع ألاُو 

ًالهىهل ممثل قغوؿا  ههبىا الظًً زانت نىانل بػٌ البلضان، وزانت الكغوؿُين منهم خضًثا 

ًاث الػاملت بمضًىت  ًان لىا لهاء مؼ الهىهل الٍىعي، بسهىم الكغ ًان لهاء وصي مػه، يظلَ  بكاؽ و

ًان لىا اؾخهباُ لىاثبت غمضة ؾىهىن " ًان اللهاء مػه وصًا ومثمغا، يما  " الكغوؿُت، Cenonمٌىاؽ و

ممثل غً قغيت  نُنيبياقت بلى اؾخهباُ وقض عقُؼ اإلاؿخىي مً ًىعٍا، بياقت بلى اؾخهباُ وقض 

"Gregحماغت مٌىاؽ إلااجمغ الهمت الػالمي ي غضص مً اإلاجاالث، زم خًىع وقض غ" وهي مسخهت ف ً

س ي، وحىاص خؿني، وبصع  ًان للمىار ًخإلل مً ؤلازىة ص. مدمض ؾاؾُىي، وخمُض لػَى َـ باللت، واللهاء 

ً ما بين 6112هىهبر  14و 11ما بين  اعة وقض ًمثل حماغت مٌىاؽ مً ؤَغ ومؿدكاٍع ًاهذ ٍػ  61، زم 

غ خُى اإلاىيىع 6112هىهبر  64و اعة ، َبػا هىاى جهٍغ نض ًىػع غلٌُم الخها قُما ًسو مدًغ الٍؼ

ًان الاؾخهباُ هاما للؿُض الػمضة للىقض، بياقت بلى مؿ ً مً مضًىت بىعصو ومهالح الهامت، و دكاٍع

ًان البرهامج حض مخىىع ومثمغ، ؤًًا ما بين  اعة لىقض مً  16هىهبر و 64زاعحُت و ًاهذ هىاى ٍػ صحىبر 

" وحكٍل الىقض مً Polytechمضًىت مٌىاؽ إلاضًىت لُىن الكغوؿُت لحًىع ؤقؿاُ اإلاػغى الضولي "

ًاهذ هىاى الجلؿت  الؿُض عقُض َالبي والؿُضة هىاُ مدؿً، والؿُض اإلاهىضؽ ؾػُض الضاوصي، زم 

ً الكغوس ي، خًغث هظا اللهاء شخهُا الثالثت للخػاون الالمغيؼي اإلاؿغبي ، اإلادىع بلى حاهب عئؾاء آزٍغ

ًان هىاى  ت وهي مخػضصة وؾإحملها قُما ًلي 6  الثاوي اإلاخػلو باللهاءاث اإلاىػهضة مؼ الؿلُاث ؤلاصاٍع

ت قغ  نىاغت وؿُت جابػت للمجمىغت الكغوؿُت اإلاخسههت في خًىع لحكل جىهِب قغيت اؾدثماٍع

ىذ في مىُهت "ؤيغوبىلِـ" وهظا ؤمغ مهم باليؿبت إلاضًىت مٌىاؽ  آلالُاث وألاصواث الكالخُت، والتي جَى

ت في  6112ؤيخىبغ  64ؤيخىبغ( في  61) ىُت للخىمُت البكٍغ  10ًان احخماع اللجىت ؤلانلُمُت للمباصعة الَى

ًان هىاى وكاٍ إلخُاء جظاهغة قىُت حكٌُلُت بخػاون بين الجماغت  وبخضي الجمػُاث  6112هىهبر 
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قىان حكٌُلي مً مسخلل  61ان هظا اليكاٍ، وخًغ قيها الػابغة للمضن، وجم ازخُاع مٌىاؽ الخخً

 ألانُاع ألاوعبُت بياقت بلى مؿاعبت.

ًاقت  ًان هىاى لهاء صعاس ي 6112هىهبر  14 مؼ الؿُض الػامل خُى ؤلاقٍالُت الخانت باإلادُت الُغنُت و

ً وؤلاصاعة وألايكاى اإلاخىاحضة قيها، وجم الاجكام غلى حؿُير  حمُؼ اإلامثلين، وهانكىا قُه ويػُت اإلاضًٍغ

" مماعؾاتها، باإلياقت بلى حمػُت ؤعباب الحاقالث STNL" ضازلي للمدُت وغلى ؤن جغاحؼ قغيتالىظام ال

ًان هىاى احخماع مؼ الؿُض الػامل خُى مىُهت حؿمى "ؤحالُ" وؤهخم  6112هىهبر  15في  والىانلين

ههِ، ومً بين  11ل مُلبي ًخًمً حػغقىنها حمُػا والىاؽ اإلاخىاحضون بهظه اإلاىُهت جهضمىا بمل

 الىهِ التي َغخىها هى بىاء مسجض ب "ؤحالُ".

بػا ؤوص ؤن ؤقير بلى ؤهه َلػذ غلُىا الصحل بػضة مهاالث جضعي ؤهىا اجسظها نغاعا بنزع ملٌُت ؤخض  َو

الىىاب بلى ؾير طلَ. هظا ألامغ ؾير صحُذ، والصحُذ هى ؤن جهمُم التهُئت ًخًمً وحىص نُػت ؤعيُت 

ًان هىاى زُاعان.ز  انت بمسجض مؼ مؿاخت زًغاء، وبالخالي 

الخُاع ألاُو بما ؤن ًخهضم ناخب ألاعى بمكغوع ًهاصم غلُه في بَاع الاؾخثىاء، والخُاع الثاوي هى 

 بهاء غلى اإلاسجض واإلاؿاخت الخًغاء، واإلالل الػاُ مُغوخا للىهاف.ؤلا 

ش  ًان هىاى وكاٍ يبير بمضًىت6112هىهبر  11بخاٍع "، والظي خًغث قُه غضة COP22مٌىاؽ خُى " ، 

 ً ت ؤلانلُمُت للتربُت والخٍٍى ًان مً ؤهم ألاوكُت قُه هى اإلاكغوع الظي جهضمذ به اإلاضًٍغ مهالح، و

 اإلانهي بمٌىاؽ.

ًان لىا ؤًًا خًىع في اليكاٍ الغؾمي مؼ الؿُض الػامل بدًىع الؿُض اإلاىضوب الؿامي للمهاومت 

غ، خُث نمىا  اعة إلاىُهت بىقٌغان، وخًغها جضقين مضزل وؾاخت، بياقت بلى ؤوكُت وحِل الخدٍغ بٍؼ

 حػلُمُت بهاغت اإلاىىوي.

ًان لي لهاء مؼ الؿُض الػامل وجًمً اللهاء غضة ههِ منها 6 الىهُت ألاولى مً  6112هىهبر  12ًىم 

ًاه ت  ًالتبدًىع اإلاهالح الخاعحُت زانت الى  ذاللهاء  سُت زم اإلاضًٍغ ت، باإلياقت بلى اإلاأزغ الخاٍع الحًٍغ

ىُت للهىضؾت الؿُاخُت خُى اإلاكغوغين اإلابرمجين في مضًىت مٌىاؽ في  ؤلانلُمُت للخػلُم والكغيت الَى

خػلو ألامغ ببىاء قىضم مً 6161ؤقو  ني بالؼوٍخِىت، هجىم  11، ٍو كغة ويظلَ بىاء اإلاخدل الَى بالكَغ

ت  هظا اللهاء غً وجمسٌ اجساط غضة بحغاءاث وغلى عؤؾها ؤن ًهؼ الخباصُ بين حماغت مٌىاؽ واإلاضًٍغ

ت وؤلانلُمُت  ًاصًمُت والثاهٍى ً، قُما ًخػلو بمهغ ألا ؤلاغضاصًت واإلاضعؾت، وباإلاهابل  للتربُت والخٍٍى

ٌ هظه اإلاضاعؽ  ، وجخملَ الجماغت هظه اإلاضاعؽ لخسهُهها للمكغوع الٌبير الظيالجماغت جهىم بخػٍى

 يهٍُل مٌىاؽ مً الىاخُت الؿُاخُت. ؤن ًإمل

ًان بمهم حضا ،  ًان يظلَ لهاء زاوي ، وهى  ًان بدًىع الؿُض الػامل ، و ٍخػلو بخكػُل و ُلب مىا ، و

ت الخجهيز والظي خًغه اإلاضًغ الػام للػمغان، هواإلاىاَو الىان اجكانُت قغايت إلغاصة تهُئت ألاخُاء 

ت والجماغت مً باإلياقت بلى ممثل مكدكُت الؿٌ ًالت الحًٍغ نى ومىضوبُت الؿٌنى والؿلُت اإلادلُت والى

ًاآلحي 6  ًاهذ الخالنت  ل جلَ الاجكانُت ، و  ؤحل جنًز

ًاآلحي، وهؤوال با دً هظيغ بها لخٍىن في غلم اإلاجلـ، باليؿبت للهكهاث التي نمىا بها هي  ، وؾىيكغ نٍغ

تهُئت الكىاعع الٌبري ، قاعع مدمض الخامـ وغالُ ، هىاى ىع ، لخُلؼ غلُه الؿايىت اإلاػىُتهظا اإلاىي
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 144ؤلل و 201ملُىن و 15بً غبض هللا والحؿً الثاوي هظه الهكهت مغث في قهغ ًىلُىػ ، وهي بهُمت 

ًان ألاؾبىع اإلااض ي وغلى بزغه جم ’   GTRلهكهت هي ل الىاثلتصعهم  والكغيت   آزغ احخماع خُى اإلاىيىع 

ًان هىاى اخخماُ ، و  ordre de service بضء ألاقؿاُا بحؿلُمهم ؤمغ  ؤزغها بغُاء اهُالنت ألاقؿاُ ألهه 

اعة مُمىهت للملَ إلغُاء اهُالنت ألاقؿاُ وهظا ؾبب الخإزير مً ًىلُىػ بلى آلان ، بياقت بلى قترة  ٍػ

ث ختى ال ًهاُ بإهىا اؾدثمغها الحضر   في الجملت الاهخسابُت . الاهخساباث التي حػلخىا هتًر

م ،  1.651.433211قُما ًخػلو باإلهاعة الػمىمُت لهاجه الكىاعع والكىاعع اإلادُُت بها الهكهت جمذ ب 

 والكغيت الىاثلت  لها هي بلٌؼاع ، وؤمغ بضء ألاقؿاُ ؤغُي للكغيت مىظ ػمً . 

خىن الجؼء ألاُو ، ونُمتها  ُه صعهم والظي خهلذ غل 5.113.135211هىاى نكهخان ، ألاولى تهم حي الٍؼ

ًان مً اإلاكغوى بضء الخىكُظ هظا ألاؾبىع ، لًٌ هظغا  غاى ، وؤغُي لها امغ بضء ألاقؿاُ ، و قغيت ؾَى

بت، في لألحىاء اإلاىازُت حػظع طلَ ، ومً اإلامًٌ البضء  ألاؾبىع اإلاهبل، الهكهت الثاهُت جخػلو بتهُئت نَغ

غ  1.534.161211ونُمتها  اى وؾدىُلو ألاقؿاُ غىضما وػُيها ملُىن صعهم ، والكغيت الىاثلت لها هي ؾَى

 ألامغ. 

ًالت اإلاؿخهلت لخىػَؼ  اإلااء والٌهغباء ختى ؤًًا ؤَلهىا نكهت زانت بكاعغين قاعع بئر ؤهؼعان مً الى

ؿالن وهى مىيىع اإلاسغج الكغق و الؿُاع ، زم قاعع الجِل اإلالٍي مً باب بىغماًغ بلى مضزل َو ي للٍُغ

قهِ بان  ؤقير  ؤناعة ونكهخان زانخان باإلاىاَو الخًغاء، ؤوص ؾخت نكهاث ، نكهخان زانخان باإله

ًان  خىن الظي  الػمغان التزمذ ببػٌ ألاقُاء، قمثال باليؿبت لألخُاء الىانهت الخجهيز، هىاى الٍؼ

، لًٌ وهظغا لػضص مً ؤلاقٍاالث اإلاغجبُت  6111مىيىع نكهت مً َغف اإلاجلـ الؿابو في قهغ ًىلُىػ 

نمىا هجً ؤًًا بةلؿائها ، لَ اإلاغخلت وزانت جضزل الؿلُت مً ؤحل بلؿائها ، بػضص مً الهكهاث في ج

ًان مغحان  خىن ،  ًان مؼ حي الٍؼ ض بٌثير مما هى مبرمج آلان ، زم  ًاهذ نُمتها ؤٍػ ، قػىيىا هظا  0والتي 

بت ، ألن الػمغان التزمذ بتهُئت مغحان  ب 0ألازير بهَغ ًان باإلمٍان ؤن جىُلو ألاقؿاُ بهَغ ت مىظ ، و

ر ، وهظان الحُان ؾخػىيهما الػمغان ، بإخُاء ؤزغي ، يمضة ، لًٌ إلاا ؤغضها الهكهت ونؼ هظا الخإز

خىن ؾٍُىن اإلاكغف غلى  65ألن هىاى  إلاكغوع اخُا ، مً بُنها هظًً الحُين ، الجؼء الثاوي مً الٍؼ

بت . ٌ غً نَغ  قغيت الػمغان ، باإلياقت بلى الخػٍى

خُا حضًضا ، في الاجكانُت واإلاجلـ الؿابو ؤهجؼ الضعاؾاث الخانت بها ،  16 ألاخُاء ألازغي، خضصها 

، واإلاكغف  6113هظه ألاخُاء ؾِكغع الػمل قيها الؿىت اإلاهبلت وعبما في ألاؾبىع ألاُو مً قهغ قبراًغ 

 غلى اإلاكغوع هى قغيت الػمغان.

 ؤنالجماغت ، لؿبب بؿُِ هى ُاء ؾدخٍلل بهم ومُمىػة ، هظه ألاخ وؤلاؾماغُلُتباليؿبت للؼهىع 

جضزل قغيت الػمغان مً الىاخُت الػملُت نػب ، ألن ألامغ ال يهم  ألاخُاء الىانهت الخجهيز ألن ألامغ 

ًخػلو بكُالث ، والػمغان التي ؤهجؼث اإلاكغوع ، وهي ال جخىقغ غلى اإلابالـ اإلاالُت الالػمت للمكغوع. لهظا 

قُما ًسو ؤلاؾماغُلُت ؾدىجؼها ألاوناف ، الؼهىع  آماوالؼهىع  هدً جٍلكىا بهظه ألاخُاء زانت مُمىػة

ُت ؤن جٍىن هانهت الخجهيز،  ومُمىػة ؾدىجؼ هما الجماغت ، وزمنهما ؾخىظكها في ؤخُاء ؤزغي ، قٍغ

بمػنى ؤن ال ًخػلو ألامغ بكُالث . هظا ًل ما ًمًٌ ؤن ؤنىله قُما ًخػلو باللهاء الظي ؤزظ مىا ونخا 

ال ، وؤها ط يغث لٌم ما ؾىهىم به يجماغت ، وما ؾخهىم به قغيت الػمغان ، زم هىاى الجؼء الثاوي ٍَى
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مً الاجكانُت ، ولِـ قيها صعاؾت زانت بىا ، ولًٌ وحضها صعاؾت ؾابهت نام بها مٌخب صعاؾاث 

Bipoint الىانهت الخجهيز والتي لم حكملها الضعاؾت مثاُ حي  ألاخُاءبها الهكهاث ، لًٌ  وؾدخٍلل

، قهى ؾير مىحىص في الضعاؾت ولًٌ مىحىص في الاجكانُت ، هظا بقٍاُ يبير واؾمدىا لي ؤن  3ؿاجين الب

ًاهذ قُه غضة جًاعباث ، وغلى ًل خاُ ًل ًهىم بما هى مؿاوُ غىه ، وؤها  ؤنل غىضه لحظت ، ألهه 

ػُاث والػامل حلؿىا مؼ حملً ؤتهم ؤي ؤخض ، هىاى ؤهاؽ زغحىا في مؿيرة ؤولى وحلؿىا مػهم ، وؤًًا 

ههىم بها ، ولهظا  آنحلـ ؤًًا مؼ حمػُاث ؤزغي ، الخالنت هى اهه ما صامذ ال جىحض صعاؾاث غلُىا 

ًيبغي ؤن هيخظغ نلُال ختى هىجؼ الضعاؾت زالُ ألاؾابُؼ اإلاهبلت ومً هىا ؤزبر اإلاجلـ بسهىم حي 

هالح الخهىُت بالجماغت ، هىاى مٌخب صعاؾاث ٌكخؿل غلى هظا اإلاىيىع ، غلما ؤن اإلا 3البؿاجين 

 0ملُىن صعهم ، وشخهُا ؤها يض ؤن ازهو  01نامذ بةغُاء جهضًغاث ؤولُت لتهُئت الحي مهضعة في 

 ملُاع ؾىدُم لحي واخض . 

مًٌ ؤن تهم   %51غلما ؤن الحي ٌؿخدو مبالـ ؤيبر ، لًٌ ًمًٌ ؤن ههؿمه بلى صقػاث الضقػت ألاولى ٍو

 خين اؾخدًاع باقي ألاخُاء .  بلى مًٌ ؤن ًيخظغ ، والباقي ً 6113هىجؼه زالُ ؾىت 

غلى الػمىم هظه هي زالنت اإلادىع . قُما ًخػلو باإلقٍاالث ألازغي ؤعؾلىا غضة مغاؾالث وغلى بزغها 

ًان لىا لهاء مؼ الؿُض الػامل خُى ؤعاض ي ؾُضي بىػيغي ، ؤًً ونلذ غملُت الخملَُ ومأله ، وؤهم 

ًاهذ مخإزغة وجمذ  مازغا ، وال صاعي ش يء في هظا اإلاىيىع هى الاجكانُت بين الػمغان وألاوناف التي 

لخظييريم بمغاخل اإلاىيىع وؾُانه . ولًٌ اإلاهم هى نغاع الخملَُ الظي ًيبغي ؤن جمض ي غلُه حمُؼ 

غاف بما في طلَ وػاعة ألاوناف ، ؤًًا بحغاءاث الخدكُظ جمذ ، والاجكانُت الثىاثُت جم بمًائها ،  ألَا

غملُت جدضًض اإلاىاُػ والهاَىين بها  بضؤث وؤالنوآلان جمذ نكهت اإلاسح الُبىؾغافي  غلى زالزت ؤقُغ ، 

اإلاػُُاث قُما ًخػلو بإعاض ي ؾُضي بىػيغي . هىاى ؤًًا  ، لخبضؤ غملُت الخملَُ ، هظه هي آزغ 

مغاؾلت ؤزغي قُما ًخػلو بؿىم الجملت للخًغ والكىايه ، وقُه بقٍاُ يبير حضا ، ولم ههم بإي بحغاء 

ىظ قهغ ماعؽ عاؾلىا الؿلُت ، وبضوعها عاؾلذ الؿلُاث بهضصه ، ألن غمو اإلاكٍل هم الىيالء ، م

ا لحض الؿاغت ، وغىض حؿُير الىيالء ؾيىانل ألامغ، وآلان ال ًمٌىىا ؤن  ألامىُت ، والبدث ال ػاُ حاٍع

هىانل ؤي مكٍل مخػلو بهظه الؿىم ، ألهىا بطا خاولىا جهضًم غالحاث لً ججضي ولً جثمغ بال بطا جمذ 

 ، ؤًًا قُما ًخػلو بظاهغة اخخالُ ألامالى الػامت . جهكُت ويػُت الىيالء

  

ًان لهاء مؼ الؿُض  ًاهذ هىاى مغاؾلت مً َغف اإلاجلـ و قُما ًخػلو بظاهغة اخخالُ اإلالَ الػمىمي ، 

قامل لهظه الؿاخت الػامل ، وجدضًضا خُى مكٍل ؾاخت لهضًم ، وهىاى غمل مً ؤحل بغضاص جهىع 

 ، وؤًًا الخهىع الظي حػضه الؿلُت لكاعع الؿٍايين .مً َغف الجماغت

، والتي  6.51مً الهاهىن  64، ًخػلو باإلااصة 6111صحىبر 11ػلو بخكػُل مدًغ ؤًًا هىاى مؿإلت جخ

ًاهذ مسههت في جهامُم التهُئت لبحػُي ل ػٌ اإلاغاقو بػٌ اإلاجؼثين الحو في بػٌ ألاعاض ي التي 

الػمىمُت ، وانترخىا غليهم بغضاص جهىعاث إلاا ًغؾبىن بهجاػه في هظه ألاعاض ي وغغيها غلى الجماغت ، 

ت بالجماغت ، ؤًًا هىاى بػٌ  14هدً جىنلىا بدىالي وآلان  ملكا ، وهي تهم مسخلل اإلاىاَو الحًٍغ

ألاخُاء التي لها بػٌ اإلاكاًل في مجاُ الخػمير وغهضها بهضصها لهاءاث مؼ اإلاهالح الخاعحُت ومؼ 
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خػلو ألامغ بحي جاوعة الظي جم بًهاف البىاء قُه ، ويظلَ مكغع ٍو ؾُضي بىدلُمت في َغ  الؿلُت ، ٍو

ن ٌكخٍي ؾٍاهه مً غضم مىدهم عزو البىاء ، وؤنهم ٌػِكىن ظغوقا ناؾُت . ان الحُناؾم ، هظا

قاألُو جابؼ لألوناف والثاوي للخىام ، وهظه ؤلاقٍالُت ؾىداُو مػالجتها في جهمُم التهُئت قُما ًسو 

 ي ؾُضي بىػيغي . حي جاوعة ، ومكغع بىدلُمت ؾىػالجه مؼ ألاوناف ، غلى ؾغاع ما نمىا به في ح

َ "  6112هىهبر 65ًان لىا لهاء ًىم  يهم تهُئت ؾاخت ولُلي ، ؾبو  ؤن ؤزبرجٌم ؾابها بان قغيت  " ًٍى

Quik  جهضمذ بمكغوع لضي اإلاغيؼ الجهىي لالؾدثماع الظي صعؽ اإلالل وغغيه غلى الجماغت وجمذ "

مىانكخه مً َغقىا يمٌخب ، وغغيىاه غلٌُم يىهُت في حضُو ؤغماُ هظه الضوعة ، واإلاخكو غلُه هى 

َ " ؾخهىم ببىاء نبى جدذ ؤعض ي ،  جدضًض نُمت لٌغاء اإلالَ الػمىمي مً َغف اللجىت ، وقغيت " ًٍى

ؾٍُىن زالها ؾُاعة للمُػم والجماغت ، وهدً انترخىا غلُه بياقت نبى آزغ.  41ألاُو بؿػت 

ومدمض الخامـ ،  للجماغت ، وبظلَ ؾىدل بػٌ ؤلاقٍاالث التي وػاوي منها في قاعع غالُ بً غبض هللا 

ةهجاػها ، وؤغخهض يما جم الاجكام غلى تهُئت الؿاخت بىا قىعة وخضصها قٍلها وهي ؤًًا التزمذ الكغيت ب

بػض الىهُت قهِ ؤلاقاعة بلى ؤهىا ؾيخضاعؽ هظه  ؤوصؤن الكغوٍ التي اجكهىا غليها مهمت للجماغت ، 

نلُل ولً ههاصم غليها بال بػض الخىنل بىزُهت" صعاؾت حضوي اإلاكغوع " مً َغف اإلاغيؼ الجهىي 

الُ بغالن غً ببضاء الاهخمام " لالؾدثماع ، غلما ؤهه مً خهىا اجساط الهغاع في اإلاىيىع ؾىاء مً ز

Appel a manifestation d’intérêt  ؼ ًاث بمكاَع و ويؼ اإلالل لضي "  وجخهضم آهظاى الكغ ، ؤو غً ٍَغ

بهجاػ مكغوع اؾدثماعي ، واإلاٌخب ًضعؽ اإلالل اإلاغيؼ الجهىي لالؾدثماع ، يما ًكػل حمُؼ مً ًغؾب في 

هاصم الىالي غلى اإلا مً زالُ كغوع ، وبػض طلَ ًداُ اإلالل غلى اإلاجلـ للمهاصنت لجاهه اإلاسخهت ٍو

 غلُه ؤوال. 

، ومغث ألامىع في  6112صحىبر 11ًان لهاء يظلَ خُى الخضابير اإلاهاخبت الخخكاالث الكُش الٍامل 

 ؤحىاء غاصًت . 

ًان لىا لهاء ًىم  ىُت إلههاط مضًىت قاؽ ، ومىيىغه جمدىع خُى  6112صحىبر 13ؤًًا  ًالت الَى مؼ الى

ًالت ، زانت وؤن اإلاجلـ ؤلاصاعي اإلاىػهض ؤزيرا وؾؼ مجاُ جضزلها مً ا لبرامج اإلامًٌ ؤن جخضزل قيها الى

ل مىا  15مضًىت قاؽ بلى ألانالُم  اإلاٍىهت للجهت وهدً  يجماغت مػىُين بياقت بلى حماغت اإلاكىع ًو

ػه وهىاى اجكانُت مضعحت في حضُو ألاغماُ الحالي تهم هظا ألامغ   ، وبها غضة مهترخاث .  جهضم بمكاَع

 وغلى الػمىم هظه مجمل اللهاءاث اإلاىػهضة مؼ الؿلُت اإلادلُت . 

ًاالث الهُاغُت الػمىمُت  ؤما قُما ًخػلو باإلادىع الثالث الخام باللهاءاث مؼ الجامػاث واإلاػاهض والى

ًاث الكاغلت في اإلاضًىت ، خُث جم غهض غضة لهاءاث مؼ نُاع الصح ت قُما والهُاع الخام والكغ

 ًخػلو بالصحت اإلاضعؾُت التي تهم غضص يبير مً الخالمُظ. 

ـ لٌغاوي  ولهاءاث مؼ الجامػت وزانت هضوة خىُ اإلاىؾم الضعاس ي الجامعي ، والتي ؤلهاها الؿُض بصَع

 ألامين الػام للمجلـ الانخهاصي والاحخماعي والبُئي .

ت ًىم  ًالت الحًٍغ ًان لهاء بالى مىيىع بغضاص بغامج غمل الجماغت خىُ  6112ؤيخىبغ 63يظلَ 

خُى مىيىع بغامج غمل الجماغاث  -مٌىاؽ–ًان لىا لهاء بمهغ حهت قاؽ  6161-6112الترابُت 

 الترابُت ومضي الخهاثُتها . 
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ًان مىيىع  ًان لىا لهاءاث مؼ عثِـ الجامػت وغمضاء الٍلُاث واإلاػاهض و هى جكػُل  اللهاءًًؤًًا 

الاجكانُت اإلابرمجت مؼ الجماغت ، ومً بين الخالناث اإلاخىنل بليها هى حػضًل الاجكانُت وهظا ما ؤصعحىاه 

في حضُو ؤغماُ الضوعة الُىم ، يما جم الاجكام زالُ اللهاء غلى جدضًض ًىمين صعاؾُين مكخىخين ، 

 ألاُو بالجامػت ، والثاوي بالجماغت.

ًان لىا لهاء مؼ اإلاضًغ الػام لكغيت الػمغان جمدىع خىُ ومً يمً اللهاءاث التي ق اعيىا قيها 

 .  6والؾُِىضا  1الاجكانُاث التي ناصنىا غليها  الؾُِىضا 

ًان لىا ؤًًا لهاء مؼ مضًغ قغيت " ؾُتي بام " وهىاى ههُت في حضُو ألاغماُ تهم هظه الىهُت ، 

جىػَػه غلى الحًىع الٌغام غىض صعاؾدىا غىه مدًغ ، واَلب مً ألار خؿً لػمُم  ٌواللهاء جمس

،  اإلاتهغت الىهل الحًغي بهكت بحمالُت وزانت مكٍل ألاؾُُى  ويػُت للىهُت ، وفي اللهاء جضاعؾىا 

وجبين بان الكغيت جدترم قٍلُا البرهامج الاؾدثماعي ولًٌ مً هاخُت اإلاًمىن هىاى بقٍاالث ، منها 

هت جمضًض الخٍُى لبػٌ ألاخُاء ومؿخىي الحاق الث مً الىاخُت اللىحِؿدٌُُت ؤو البُئُت ، ؤًًا ٍَغ

حػامل مىظكي الكغيت مؼ اإلاغجكهين ، وهانكىا ؤًًا ويػُت الخٍُى الخاعحُت ومضي جإزيرها غلى 

 الػمل صازل اإلاضًىت ، وؤًًا جضاعؾىا مكٍل مىانل الحاقالث . 

مضًغ الكغيت التزم بػضص مً ألامىع وجم الىقاء ببػٌ منها ، ومً يمً ما جم جدهُهه  ؤنالخالنت هى 

، واجكهىا ؤن ًخم جسهُهها  لألخُاء التي حػاوي مً  6112خاقالث حضًضة بغؾم ؾىت  2هى بصزاُ 

مً قيها غضص يبير  باألمايً التي وؤًًااإلاكاًل في مجاُ الخىهل ، وزانت ما بين مٌىاؽ ووَؿالن ، 

ؼ ألاؾُُى ب  ؤهم. ومً لُلبتا ، 6113زالُ ؾىت  خاقلت حضًضة %51ما جم الاجكام غلُه ؤًًا هى حػٍؼ

و بُاثو ألامغ ؾير مىهىم غلُه في الاجكانُتوهظا  ، ؤًًا انترخىا بخضار ؤيكاى زانت بدؿٍى

ت . وب ي مكٍل هالاهسغاٍ والخػبئت والاؾخهباُ ، وجم هظا ألامغ مً زالُ بخضار يكٌين بالهضًم وخمٍغ

الاهسغاَاث في بضاًت اإلاىؾم الضعاس ي ، وؾىدل هظه ألامىع في خُنها . واللهاء جضاعؾىا قُه ؤمىع ؤزغي 

ض الخضماث اإلاهضمت للمغجكهين .  وال ػاُ الباب مكخىخا ؤمام الجماغت والكغيت لخدؿين وججٍى

ًاث اإلاهمت التي حكخؿل في مضًىت  62ًان لىا لهاء ًىم  ، والتي نامذ ببىاء مٌىاؽ هىهبر مؼ بخضي الكغ

ً الػابضًً ، اإلاخىاحض نبالت الؿىم البلضي لهضًم ، وهىا اؾمدىا لي هىا ؤن  ُ اإلاغيب الخجاعي ٍػ  ؤنى

 زالزت ؤمىع بسهىم هظا اإلاغيب الخجاعي 6 

آلاوهت في هظا اإلاغيب ، خُث ًهاُ بإن هىاى  ؤوال ، لِـ هىاى ؤًت غملُت يغاء ؤو بُؼ وقغاء بلى خضوص 

 غملُت جمذ لبُؼ هظه اإلادالث ، وهىا ؤئيض اهه لِـ هىاى ؤي نغاع بسهىم هظا اإلاىيىع . 

 زاهُا 6 لم ههم بٌغاء اإلاكغوع ألي قغيت .

زالثا 6 هى ؤن الكغيت التي نامذ ببىاء اإلاكغوع ال ػالذ لها مؿخدهاث بظمت الجماغت ، بىاء غلى 

غت مً اإلاُالب التي جهضم بها لىا ، وطلَ بدًىع الؿلُت وهدً هبدث غً ؤهجؼ الؿبل لحل هظه مجمى 

 ؤلاقٍالُت . 

وفي هظغي هدً مىٌبىن غلى خل مسخلل ؤلاقٍاالث اإلاغجبُت باإلاكغوع ، وبػض طلَ ؾىُغح اإلاىيىع 

 غلى اإلاجلـ الجساط الهغاع اإلاىاؾب . 
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ين ا ًان اإلاهترح الؿابو هى جَى لخجاع اإلاخىاحضًً"بػهبت الؿمً " وهظا اإلاىيىع نضًم ومؼ طلَ ال عابػا 6 

 ػاُ مُغوخا هى ؤًًا للىهاف . ؤزغث هظا اإلاىيىع لخٍىن ألامىع واضحت غىض الجمُؼ .

هُا بمٌىاؽ ، وؤَلب مً الجمُؼ   الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون، ؾخهىم الجماغت بدىظُم ؤؾبىع بقٍغ

 بكغايت، وؾٍُىن  6113ماعؽ  15بلى  10خًىه الجماغت مً الاهسغاٍ في هظا الػمل الظي ؾخد

وحػاون بين حماغت مٌىاؽ والجامػت ، وآلان الؿُض هاثب عثِـ الجامػت ًسبروي بإهه جإحل بلى مىغض 

ش اإلادضص له ، وؾٍُىن جدذ الغغاًت الؿامُت لهاخب الجاللت مدمض  الخو وؾىسبريم الخها غً الخاٍع

ىاها  الؿاصؽ ههغه هللا ، هظا ًل ما ًمًٌ نىله خُى اإلادىع الثالث اإلاخػلو باللهاءاث التي ؤحٍغ

 يجماغت . 

قُما ًخػلو باإلادىع الغابؼ الخام باللهاءاث اإلاىػهضة مؼ الكغناء الاحخماغُين والكاغلين اإلاضهُين وممثلي 

ًاهذ احخماغاث مؼ اإلاجخمؼ اإلاضوي  مل الجماغت ، والتي همذ بغهامج غالهُئاث الؿٍاهُت ، غلى ًل خاُ 

 ومجمىغت مً الاجكانُاث .

ًان لىا لهاء مؼ ؾايىت البؿاجين  6112ؤيخىبغ 63ًىم  خُى مىيىع البيُت  13، ويما ؤوضحذ ؾابها ، 

الحي ألنهم ( بقٍاالث ، ألاُو ًخػلو بمضزل  2الخدخُت وبقٍاالث مسخلكت ، ًمًٌ بحمالها في ؾخت )

ض ، مػؼولىن بالؿٌت الحضًضًت ، ؤًًا البيُت الخ دخُت وآلان والصحت والىظاقت وؤلاهاعة الػمىمُت والبًر

 وهدً يجماغت بضؤها باإلاداوع اإلاخػلهت بىا وهدً مىٌبىن غليها ، وألامىع ألازغي ؤًًا وكخؿل غليها . 

ًان لىا لهاء مؼ حمػُت ألاغماُ الاح 6112ؤيخىبغ 63ؤًًا ًىم  ، خماغُت إلاىظكي وغماُ حماغت مٌىاؽ، 

 ًا مسخلكت ومً ؤهمها ههُت مضعحت في حضُو ألاغماُ الحالي .وهم اللهاء نًا

ولهاء مؼ اإلاٌخب الىهابي لالجداص اإلاؿغبي  بؾماغُلًان لىا لهاء مؼ حمػُت مغض ى مؿدككى مىالي 

للكؿل قغع ؾىم الجملت للخًغ والكىايه ، بدًىع الؿُض غبض هللا مكٍىع، وجم َغح غضة بقٍاالث 

ىانكت هظه الهًاًا ، بال بػض ؤن ًخم اللهاء مؼ الؿُض غامل الػمالت خىُ ومُالب ، ونلىا ال ًمٌىىا م

ا ، وهظا اللهاء ؤًًا لم ًخم بػض ، ولظلَ  الىيالء ، لًٌ ما صام البدث ألامني خُى اإلاىيىع ال ػاُ حاٍع

 غىض ايخماُ ؤلاحغاءاث ؾيىظغ في هظا اإلالل . 

خىن  اى الٍؼ  ي . وؤخُاء ؤزغ  ًان لهاء ؤًًا مؼ ؾٍان حي ٍع

ًان لهاء مؼ هُئت اإلاؿاواة وجٍاقا الكغم ومهاعبت الىىع خىُ زالناتهم ومهترخاتهم  6112هىهبر 64ًىم 

 وجىنُاتهم خُى بغهامج غمل الجماغت ، وؾىىاقٌُم به الخها . 

ًان لهاء بىم  ىاإلادىع الخامـ اإلاخػلو باحخماغاث اإلاٌخب وؤوكُت اإلاجلـ مً ؤيخىبغ بل  66آلان، 

الظي جضاعؾىا قُه حضُو ألاغماُ اإلاػغوى غلٌُم خالُا، وقُه مجمىغت مً الاجكانُاث و  6112هىهبر

ت ، يما جضاعؽ اإلاٌخب غضصا مً الىهِ اإلاسخلكت وجم  ىُت للخىمُت البكٍغ اإلاىضعحت في بَاع اإلاباصعة الَى

لى خهغ حضُو ألاغماُ ، والبالؽ الظي ؤنضعهاه خُى قخذ قترة حضًضة خُى الخػضًل الظي ؾُُغؤ غ

ا ؾىهل بلى الىهُت ؾيخضاعؾها ، وؾإغغى غلٌُم مهترخا ، مكاصه ؤهىا قخدىا قترة مالىظام ، وغىض

 حضًضة لكسح اإلاجاُ ؤمام اإلاىظكين الغاؾبين في جهضًم جغقُدهم . 

ًان بمىاؾبت مغوع   بوؿاهاؾىت غلى جغجِب مٌىاؽ جغازا  61وؤزيرا ، اإلاهغحان الثهافي إلاٌىاؽ والظي 

غاف ، ؾىاء  6112صحىبر 13بلى  16، والظي امخض مً غاإلاُا ًان بكغايت مؼ مسخلل ألَا ًاهذ والظي 
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وؾهغاث قىُت ، وباليؿبت بلُىا مضهُت ؤو مهالح زاعحُت ، والظي جًمىذ قهغاجه مػاعى وهضواث 

بػا ويإي غمل هىاى  ًاهذ بًجابُت ، زانت وؤهه ؤُو مهغحان زالُ والًت هظا اإلاجلـ ، َو خهُلت 

ؤلل مٌىاس ي  11هاصاث ، ومؼ طلَ ؤوص ؤن ؤغُي بػٌ ألاعنام غً الحًىع الظي بلـ خىالي اهخ

ًان هاجحا ،  ًاهذ ًىمُت ، وؤًًا الخؿُُت ومٌىاؾُت ، بمػنى ؤهه  ًاهذ حُضة ، و الخؿُُت ؤلاغالمُت 

ًاهذ بًجابُت .  ت واإلادلُت   الجهٍى

قُما ًخػلو باإلايزاهُت لم ًخم بػض خهغ اإلابالـ النهاثُت التي نغقذ غلى اإلاهغحان ، غلما ؤهىا خضصها ؾهكا 

ؤلل صعهم ، وغىضما ؾِخم الحهغ النهاجي للىكهاث هظا اإلاهغحان ؾىمض بها  511ملُىن و 1في خضوص 

بػا ؾخٍىن لىا قغنت في صوعة قبراًغ  خُى اإلاىيىع .  لخػمُو الىهاف 6113اإلاجلـ اإلاىنغ، َو

ًاجب اإلاجلـ هظا ًل ما ً خػلو بالػغى ؤلازباعي للغثِـ ، ؤؾدؿمذ بن ؤَلذ ، وؤغُي الٍلمت للؿُض 

 ا ملخو الضوعة الؿابهت .ىلُػغى غلُ
 


