
 

  
 FNEنجبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى ا CDTانُمبثخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى 

 2020ََٕجش  21الرباط، 

 ألطش انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ CDT ٔFNEانزُغٛك انُمبثٙ انثُبئٙ
 ٚطبنت انذكٕيخ ٔانٕصاسح إنٗ دٕاس جذ٘ دٕل يطبنت أطش انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ فٙ شًٕنٛزٓب؛ .1

 ؛ٔٚغبَذ َضبالد انشغٛهخ انزؼهًٛٛخٕطُٙ انضشاة اإلٚخٕع  .2

 طجبدب؛ 11أيبو ٔصاسح انزشثٛخ ثبة انشٔاح ثبنشثبط انغبػخ  2020ُجش دج 2ى ٔلفخ ادزجبجٛخ األسثؼبء ُٚظ .3
فٙ ظم انغٛبعخ انال اجزًبػٛخ انًُزٓجخ فٙ ثهذَب، رزؼشع انشغٛهخ انزؼهًٛٛخ ألثشغ ْجٕو ػهٗ دمٕلٓب انًُٓٛخ ٔاالجزًبػٛخ 

انزمشف فٙ انُفمبد ػهٗ دغبة رٕفٛش انخذيبد انزؼهًٛٛخ،  ب عٛبعخاإلطالدبد انزؼهًٛٛخ، ٔانزٙ دًهذ فٙ جْٕشْ رذذ رسٚؼخ

ٔخٕطظخ كم انجٕاَت انًششلخ فٙ انًُظٕيخ، يًب خهك يُظٕيخ رؼهًٛٛخ رغزجٛت نذبجٛبد انشأعًبل ٔانغٕق، فٙ انٕلذ انز٘ 

جٛذ ٔيٕدذ نكم أثُبء ٚجت ػهٗ انذٔنخ أٌ رزذًم يغؤٔنٛزٓب فٙ عٍ عٛبعبد ػًٕيٛخ رٕفش انخذيخ انزؼهًٛٛخ ثشكم يجبَٙ ٔ

 ٔثُبد انشؼت انًغشثٙ.

إٌ ٔالغ انزشاجؼبد فٙ انغٛبعخ انزؼهًٛٛخ ٔانزششٚؼبد انًُظًخ نٓب، أنذك أضشاسا يبدٚخ ٔيؼُٕٚخ ثكبفخ شغٛهخ انمطبع ٔيٍ 

يًبسعزٓب  ثُٛٓب أطش انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘، دٛث فمذد ْزِ انفئخ انؼذٚذ يٍ انًكزغجبد ػهٗ يغزٕٖ يشكض انزكٍٕٚ ٔخالل

انًُظى نهًشكض نى ٚغٛش سغى أَّ أطجخ يزجبٔصا فٙ انٕالغ،  1987نًٓبيٓب ثكم انجُٛبد اإلداسٚخ نهٕصاسح، دٛث ال صال يشعٕو 

ٔٚؼبَٙ أطش انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ يٍ اصدٔاجٛخ اإلطبس )يفزش / يغزشبس( داخم فئزٓى، سغى ٔدذح انًٓبو انزٙ ٚمٕيٌٕ 

ػذح اجزًبػٛخ يًٓخ يٍ األطش فٙ انذسجخ انثبَٛخ ثؼذ ٔنٕجٓى إنّٛ ثُفظ انذسجخ، ْٕٔ يب ٚؼزجش انزكٍٕٚ ثٓب، ٔاعزًشاس ٔجٕد لب

ثبنًشكض ػمٕثخ. إٌ أًْٛخ ْزِ انفئخ فٙ انًُظٕيخ انزشثٕٚخ رؤكذْب انزمبسٚش انشعًٛخ، نكٍ ٚطبنٓب اإللظبء ٔانزًٓٛش ٔانذشيبٌ 

 يشاكض أخشٖ نٓب َفظ يذح انزكٍٕٚ )عُزٍٛ(. ٕيٍ انؼذٚذ يٍ انًكزغجبد انزٙ ٚزًزغ ثٓب خشٚج

ألطش انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘، ٔثؼذ رشخٛض انٕالغ انؼبو فٙ انًجزًغ، ٔٔالغ  CDT ٔFNEإٌ انزُغٛك انُمبثٙ انثُبئٙ

 لطبع انزشثٛخ انٕطُٛخ ٔضًُّ أطش انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘، ٚؼهٍ يب ٚهٙ:

 جىمبالد انشغٛهخ انزؼهًٛٛخ انغهًٛخ ٔانًششٔػخ، ٔدػٕرّ إنىٗ رٕدٛىذ االدزجبجىبد يىٍ أَض جٓخاعزُكبسِ نهًمبسثخ انمًؼٛخ فٙ يٕا (1

 فشع االعزجبثخ نهًطبنت انؼبيخ ٔانفئٕٚخ؛

رأكٛذِ ػهٗ أٌ رٕدٛذ اإلطبس )يغزشبسٍٚ ٔيفزشٍٛ( فٙ إطبس ٔادذ: يفزش فٙ انزٕجّٛ انزشثٕ٘ أٔ يفزش فٙ انزخطٛظ انزشثٕ٘ يغ  (2

(، ْىٕ 11( إنىٗ انذسجىخ األٔنىٗ )انغىهى 10غزشبسٍٚ فٙ انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ يٍ انذسجخ انثبَٛخ )انغىهى رشلٛخ جًٛغ انًغزشبساد ٔانً

 انًذخم األعبط ٔانًٕضٕػٙ نذم انًشبكم انزٙ رزخجظ فٛٓب انٓٛأح؛

زخطىٛظ انزشثىٕ٘ يطبنجزّ انٕصاسح إنٗ إسجبع دك رغٛٛش اإلطبس يٍ يغزشبس إنٗ يفىزش نهًغزشىبساد ٔانًغزشىبسٍٚ فىٙ انزٕجٛىّ ٔان (3

 ؛2004( ألفٕاج يب ثؼذ 11ثؼذ انزشلٙ نهذسجخ األٔنٗ )انغهى 

يطبنجزّ ثضشٔسح انزغشٚغ ثزشلٛخ جًٛغ انًغزشبساد ٔانًغزشبسٍٚ فٙ انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ يٍ انذسجىخ انثبَٛىخ إنىٗ انذسجىخ  (4

 األٔنٗ ٔرغٛٛش إطبسْى إنٗ يفزشٍٛ؛

زشثىٕ٘ يىٍ األدٔاس انزأطٛشٚىخ ثًُظٕيىخ انزشثٛىخ ٔانزكىٍٕٚ ٔػىذو رمىضٚى ٔاخزىضال يٓىبيٓى يطبنجزّ ثزًكٍٛ أطش انزٕجّٛ ٔانزخطىٛظ ان (5

 فًٛب ْٕ يب رمُٙ؛

فٙ شأٌ إػبدح رُظٛى انؼًم ثبنمطبػبد انًذسعٛخ ٔانزٙ ال رىزالءو  2017يبسط  6ثزبسٚخ  انظبدسح 17/22سفضّ نهًزكشح انٕصاسٚخ  (6

 ٔعبئم انؼًم ٔانخظبص انًٕٓل فٙ أطش انزٕجّٛ؛يغ ٔالغ انًًبسعخ انًٛذاَٛخ فٙ غٛبة أدَٙ ششٔط ٔ

نًهفُب انًطهجٙ انؼبدل ٔانًششٔع، فئَُب َذػٕ أطش انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘  االعزجبثخٔأيبو إيؼبٌ انٕصاسح انٕطٛخ فٙ ػذو 

زخطٛظ انزشثٕ٘، ٔانزؼجئخ ألطش انزٕجّٛ ٔان CDT-FNEٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ انٗ االنزفبف دٕل انزُغٛك انُمبثٙ  انزٕجّٛٔيزذسثٙ يشكض 

أيبو  2020ُجش دج 2ٔيغبَذح َضبالد انشغٛهخ انزؼهًٛٛخ ٔرُظٛى ٔلفخ ادزجبجٛخ ٕٚو األسثؼبء ٕطُٙ ان ضشاةاإلٔاالعزؼذاد نخٕع 

 طجبدب؛ 11يمش ٔصاسح انزشثٛخ ثجبة انشٔاح ثبنشثبط اثزذاء يٍ انغبػخ 
 يب ال ٚأرٙ ثبنُضبل ٚأرٙ ثًضٚذ يٍ انُضبل.

 ألطش انزٕجّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ CDT ٔFNEُمبثٙ انثُبئٙ انزُغٛك ان

 انًكزت انٕطُٙ

 CDTنهُمبثخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى 

 انًكزت انٕطُٙ

 FNEهجبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى ن
 

 
  


