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 مقاربة  مهيكلة
 يف مجال املسؤولية

املجتمعية

تتطلــب هيكلــة مقاربــة المســؤولية المجتمعيــة تحديــد األولويــات تتطلــب هيكلــة مقاربــة المســؤولية المجتمعيــة تحديــد األولويــات 
بوضــــوح، وهــــو مــا أســــفر عــن المرحلــة األولــــى للمشروع: بوضــــوح، وهــــو مــا أســــفر عــن المرحلــة األولــــى للمشروع: »»هيكلة هيكلة 
ــة  ــذه السياس ــق ه ــي تطبي ــة . وينبغ ــذه السياس ــق ه ــي تطبي ــة««. وينبغ ــؤولية المجتمعي ــة المس ــةسياس ــؤولية المجتمعي ــة المس سياس
مــن خــال إجــراءات ملموســة، حــددت فــــي إطــــار مرحلــــة ثانيــــة هــــي مــن خــال إجــراءات ملموســة، حــددت فــــي إطــــار مرحلــــة ثانيــــة هــــي 
مرحلــــة: مرحلــــة: »»التطبيــق الفعلــي لسياســة المســؤولية المجتمعيــةالتطبيــق الفعلــي لسياســة المســؤولية المجتمعيــة««. ومــن . ومــن 
ــؤولية  ــيخ المس ــب ترس ــة، يج ــذه المقارب ــق ه ــاح تطبي ــان نج ــل ضم ــؤولية أج ــيخ المس ــب ترس ــة، يج ــذه المقارب ــق ه ــاح تطبي ــان نج ــل ضم أج
للتســيير  منظومــات  ووضــع  اليومــي  الســلوك  ضمــن  للتســيير المجتمعيــة  منظومــات  ووضــع  اليومــي  الســلوك  ضمــن  المجتمعيــة 
النتائــج.  وتقييــم  اإلنجــازات  تتبــع  ســتتيح  التــي  التقاريــر  النتائــج. وإعــداد  وتقييــم  اإلنجــازات  تتبــع  ســتتيح  التــي  التقاريــر  وإعــداد 
وهــذه هــي أهــداف المرحلــة الثالثــة: وهــذه هــي أهــداف المرحلــة الثالثــة: »»تنفيــذ مقاربــة المســؤولية تنفيــذ مقاربــة المســؤولية 

المجتمعيــةالمجتمعيــة««..

 المسؤولية المجتمعية لبنك المغرب:

مسؤولية مترسخة في مهام البنك

ترتبــط المســؤولية المجتمعيــة لبنــك المغرب ارتباطا جذريا بمهامه الرئيســية، ترتبــط المســؤولية المجتمعيــة لبنــك المغرب ارتباطا جذريا بمهامه الرئيســية، 
التــي ترمــي إلــى خدمة الصالح العام. فمهام الحفاظ على اســتقرار األســعار التــي ترمــي إلــى خدمة الصالح العام. فمهام الحفاظ على اســتقرار األســعار 
وعلــى متانــة النظــام المالــي وقدرته على الصمود وتعزيز أمن وســائل األداء وعلــى متانــة النظــام المالــي وقدرته على الصمود وتعزيز أمن وســائل األداء 

والنهــوض بالشــمول المالــي تمثل أفضل مســاهمة من البنــك في ازدهار البلد. والنهــوض بالشــمول المالــي تمثل أفضل مســاهمة من البنــك في ازدهار البلد. 

 وأمــام تضاعــف التحديــات االقتصاديــة والبيئية واالجتماعية خال الســنوات األخيرة، انخرط  وأمــام تضاعــف التحديــات االقتصاديــة والبيئية واالجتماعية خال الســنوات األخيرة، انخرط 
البنــك، إلــى جانــب الفاعليــن العامليــن في نفس القطاع، في أوراش هامــة تبرز التزامه البنــك، إلــى جانــب الفاعليــن العامليــن في نفس القطاع، في أوراش هامــة تبرز التزامه 
القــوي تجــاه المجتمــع، ومنها على ســــبيل المثال االســــتراتيجية الوطنية للشــــمول القــوي تجــاه المجتمــع، ومنها على ســــبيل المثال االســــتراتيجية الوطنية للشــــمول 

المالي، والبرنامــــج المندمــــج لدعــــم وتمويل المقــــاوالت، و خدمة االداء عبر الهاتف المالي، والبرنامــــج المندمــــج لدعــــم وتمويل المقــــاوالت، و خدمة االداء عبر الهاتف 
النقــال، وخارطــة الطريــق المتعلقة بمواءمــة القطاع المالي الوطني مع أهــداف التنمية النقــال، وخارطــة الطريــق المتعلقة بمواءمــة القطاع المالي الوطني مع أهــداف التنمية 
المســتدامة. وعلــى الصعيــد الدخلــي، قام البنــك أيضا باتخاذ مجموعة مــن التدابير بهدف المســتدامة. وعلــى الصعيــد الدخلــي، قام البنــك أيضا باتخاذ مجموعة مــن التدابير بهدف 

ترســيخ حكامتــه وتعزيــز التزامــه االجتماعي تجاه مســتخدميه وتقليص تأثير أنشــطته ترســيخ حكامتــه وتعزيــز التزامــه االجتماعي تجاه مســتخدميه وتقليص تأثير أنشــطته 
البيئة.  البيئة. على  على 

وفي ســنة وفي ســنة 20202020، قام بنك المغرب، اســتنادا إلى التقدم الذي أحرزه ، قام بنك المغرب، اســتنادا إلى التقدم الذي أحرزه 
علــى عــدة أصعدة، بإطاق مشــــروع إعداد مقاربة المســــؤولية علــى عــدة أصعدة، بإطاق مشــــروع إعداد مقاربة المســــؤولية 

المجتمعيــــة مــن أجــل هيكلــــة التزامه تجاه المجتمع علــــى المجتمعيــــة مــن أجــل هيكلــــة التزامه تجاه المجتمع علــــى 
نحــو أفضل وتحقيق اســــتدامته.نحــو أفضل وتحقيق اســــتدامته.

المسؤولية المجتمعية
لبنك المغرب

2



 كيف حددنا سياستنا في مجال
المسؤولية المجتمعية ؟

 ...بدأنا أوال بتحديد نطاق املسؤولية املجتمعية
للبنك عىل نحو دقيق...

أمــــام تنــــوع المواضيــــع فــي مجــال المســــؤولية المجتمعيــــة، تمثلــــت الخطــــوة أمــــام تنــــوع المواضيــــع فــي مجــال المســــؤولية المجتمعيــــة، تمثلــــت الخطــــوة 
األولـــى فـــي تحديـــد تحديـــات المســؤولية المجتمعيـــة للبنــك. وقــد تـــم اســتبيان األولـــى فـــي تحديـــد تحديـــات المســؤولية المجتمعيـــة للبنــك. وقــد تـــم اســتبيان 
هـــذه التحديـــات بالنظـــر إلــى أنشـــطة بنــك المغــرب وأطرافـــه المعنيــة و ممارساته هـــذه التحديـــات بالنظـــر إلــى أنشـــطة بنــك المغــرب وأطرافـــه المعنيــة و ممارساته 
فــــي مجــــال المســؤولية المجتمعيــة وكذلــك إلــى نتائج مقارنــة مـــع عـــدة بنـــوك فــــي مجــــال المســؤولية المجتمعيــة وكذلــك إلــى نتائج مقارنــة مـــع عـــدة بنـــوك 

مركزيـــــة وهيئـــــات ماليــة أخـــرى وطنية ودولية.مركزيـــــة وهيئـــــات ماليــة أخـــرى وطنية ودولية.

كمـــــا يقتضـــــي تحديـــــد نطـــــاق المســـــؤولية المجتمعيـــــة للبنـــك تعريـــــف األطـــراف المعنيـــــة بهـذه التحديـات. ومكـــن العمـل المنجز كمـــــا يقتضـــــي تحديـــــد نطـــــاق المســـــؤولية المجتمعيـــــة للبنـــك تعريـــــف األطـــراف المعنيـــــة بهـذه التحديـات. ومكـــن العمـل المنجز 
في هـــذاِ ّ اإلطـــار مـــن إعـــداد خارطـــة للجهـــات المعنيـة التـي يتعامـــل معهـا البنـك.في هـــذاِ ّ اإلطـــار مـــن إعـــداد خارطـــة للجهـــات المعنيـة التـي يتعامـــل معهـا البنـك.

التحديات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية لبنك المغرب

1111. الشمول المالي. الشمول المالي

1212. حماية المستهلك. حماية المستهلك

1313. المنافسة العادلة. المنافسة العادلة

1414.  المساهمة االجتماعية .  المساهمة االجتماعية 
واالقتصاديةواالقتصادية

1515. األبحاث والدراسات االقتصادية. األبحاث والدراسات االقتصادية

1616. حضور شبكة البنك. حضور شبكة البنك

1717. االبتكار. االبتكار

1818. المشتريات المستدامة. المشتريات المستدامة

1919.  االستثمارات المسؤولة .  االستثمارات المسؤولة 
والمستدامةوالمستدامة

المسؤولية االقتصادية

2929. التربية االقتصادية والمالية. التربية االقتصادية والمالية

3030. تنمية األقاليم والجماعات. تنمية األقاليم والجماعات

3131. الفن والثقافة. الفن والثقافة

المسؤولية تجاه المجتمع

2525. تغير المناخ و المالية الخضراء. تغير المناخ و المالية الخضراء

2626. حماية البيئة والحفاظ عليها. حماية البيئة والحفاظ عليها

2727. الطاقة. الطاقة

2828. اقتصاد التدوير. اقتصاد التدوير

المسؤولية البيئية

11. حكامة البنك. حكامة البنك

22. األخالقيات والشفافية. األخالقيات والشفافية

33. مكافحة الرشوة. مكافحة الرشوة

44. تدبير المخاطر. تدبير المخاطر

55. حقوق اإلنسان. حقوق اإلنسان

المسؤولية القانونية واألخالقية

66. األمن المالي. األمن المالي

77. المطابقة. المطابقة

88. حماية الخصوصية. حماية الخصوصية

99. أمن الفضاء اإللكتروني. أمن الفضاء اإللكتروني

1010. الحوار والشراكات. الحوار والشراكات

2020. التشغيل وعالقات وظروف العمل. التشغيل وعالقات وظروف العمل

2121. التنوع وتكافؤ الفرص. التنوع وتكافؤ الفرص

2222. تنمية الرأسمال البشري. تنمية الرأسمال البشري

2323. الصحة والسالمة في مكان العمل. الصحة والسالمة في مكان العمل

2424. الحوار االجتماعي. الحوار االجتماعي

المسؤولية االجتماعية
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...ثم عملنا عىل تقييم التحديات القامئة يف مجال 
املسؤولية املجتمعية قصد تحديد أولوياتنا بشكل 

جيد

بعــد اســتبانة التحديــات فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة، تم بعــد اســتبانة التحديــات فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة، تم 

تقييمهــا تقييمهــا مــن أجــل اختيــار التحديــات ذات األولويــة التــي ينبغــي مــن أجــل اختيــار التحديــات ذات األولويــة التــي ينبغــي 

مراعاتهــا. وقــد مراعاتهــا. وقــد أجــري هــذا التقييــم تبعــا لمنهجيــة أجــري هــذا التقييــم تبعــا لمنهجيــة »»تحليــل تحليــل 

األهميــةاألهميــة««، التــي توصــي ، التــي توصــي بهــا المعاييــر العالميــة والمتمثلــة بهــا المعاييــر العالميــة والمتمثلــة 

فــي تقييــم نطــاق وأهميــة كل واحــد فــي تقييــم نطــاق وأهميــة كل واحــد مــن التحديــات مــن خــال مــن التحديــات مــن خــال 

منظوريــن: منظوريــن: »»منظــور البنــكمنظــور البنــك«« و و»»منظــور األطــراف منظــور األطــراف المعنيــةالمعنيــة««. وقــد . وقــد 

قــت علــى نحــو تشــاركي، مــع إشــراك 150150 مــن المســتخدمين  مــن المســتخدمين  قــت علــى نحــو تشــاركي، مــع إشــراك طبِّ طبِّ

الداخلييــن والتشـــاور، فـــي إطـــار فـــرق عمـــل مـــع خمــس جهـــات الداخلييــن والتشـــاور، فـــي إطـــار فـــرق عمـــل مـــع خمــس جهـــات 

ــرب««، ،  ــاوالت المغــ ــام لمقــ ــاد العــ ــرباالتحــ ــاوالت المغــ ــام لمقــ ــاد العــ ــوك««، ، »»االتحــ ــوكالبنــ ــة: »»البنــ ــة: معنيــ معنيــ

»»المــــوردونالمــــوردون««، ، »»منظمــــات المجتمــــع المدنــــيمنظمــــات المجتمــــع المدنــــي««، و، و»»الوســــط الوســــط 

األكاديمــــياألكاديمــــي««، قصــــد التعـــرف علـــى انتظاراتهــم.  ، قصــــد التعـــرف علـــى انتظاراتهــم.  

وقــد مكــن الموجــز اإلجمالــي لعمليــة التقييــم هــذه مــن إعــداد مصفوفــة األهميــة الخاصــة بالبنــك، التــــي تبــــرز 3 فئــــات مــــن التحديــــات: 
التحديـــات حاســـمة األهميـــةالتحديـــات حاســـمة األهميـــة وهـــي التحديـــات الحاســـمة بالنسـبة للبنـك وكذلـــك بالنسـبة لألطـــراف المعنيـة، والتحديـــات الرئيسـيةالتحديـــات الرئيسـية وهـي 
التحديــات الحاسـمة بالنســبة للبنــك أو بالنســبة لألطــراف المعنيــة، والتحديــات الهامــةالتحديــات الهامــة، ذات أهميــة متوســطة إلــى مرتفعــة بالنســبة 

للبنــــك وكذلــك بالنســبة لألطــراف المعنيــة.

مصفوفة األهمية لبنك المغرب

الرشوة
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 ...وبعد ذلك، قمنا بتحديد محاور سياسة البنك
يف مجال املسؤولية املجتمعية

مكنت استبانة التحديات وتحليل أهميتها من صياغة سياسة البنك مكنت استبانة التحديات وتحليل أهميتها من صياغة سياسة البنك 

في مجال المسؤولية المجتمعية بحيث تتمركز حول في مجال المسؤولية المجتمعية بحيث تتمركز حول 55 محاور  محاور 

تتفرع إلى تتفرع إلى 1212 التزاما.  التزاما. 

تأكيــد  مــن  البنــك  ــن  يمكِّ الــذي  اإلطــار  السياســة  هــذه  تأكيــد وتوفــر  مــن  البنــك  ــن  يمكِّ الــذي  اإلطــار  السياســة  هــذه  وتوفــر 

التزامــه فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة إزاء األطــراف المعنيــة التزامــه فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة إزاء األطــراف المعنيــة 

المختلفة. كمـــا أنهـــا تترجـم المسـاهمة التـي يـود البنـك تقديمهـا المختلفة. كمـــا أنهـــا تترجـم المسـاهمة التـي يـود البنـك تقديمهـا 

فيمــــا يخــــص أهــــداف التنميــــة المســــتدامة ، المحــددة فــي إطــار فيمــــا يخــــص أهــــداف التنميــــة المســــتدامة ، المحــددة فــي إطــار 

خطــة  األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام خطــة  األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام 20302030..

محاور و التزامات سياسة المسؤولية المجتمعية لبنك المغرب

محاور و التزامات تساهم في العديد من أهداف التنمية المستدامة

االلتزامات في مجال المسؤولية المجتمعية للبنك محاور سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك

1.  تطبيــق حكامــة أخاقيــة وشــفافة تمكــن مــن إدمــاج مبــادئ المســؤولية المجتمعيــة  تطبيــق حكامــة أخاقيــة وشــفافة تمكــن مــن إدمــاج مبــادئ المســؤولية المجتمعيــة 
داخــل أنشــطتنا اليوميــة.داخــل أنشــطتنا اليوميــة.

2.  ضمان المطابقة وتدبير المخاطر مع تشجيع التحول المرن للبنك.  ضمان المطابقة وتدبير المخاطر مع تشجيع التحول المرن للبنك.
3.  النهــوض بحكامــة أخاقيــة وشــفافة علــى مســتوى القطــاع المالــي، تمكــن مــن إدماج   النهــوض بحكامــة أخاقيــة وشــفافة علــى مســتوى القطــاع المالــي، تمكــن مــن إدماج 

مبــادئ المســؤولية المجتمعية.مبــادئ المســؤولية المجتمعية.

01  المحور القانوني واألخالقي
تطبيــق وتعزيــز حكامــة أخاقيــة وشــفافة تترجــم تطبيــق وتعزيــز حكامــة أخاقيــة وشــفافة تترجــم 
األنشــطة   تدبيــر  مــن  وتمكــن  الخاصــة  األنشــطة  أهدافنــا  تدبيــر  مــن  وتمكــن  الخاصــة  أهدافنــا 

ومســؤول مــرن  نحــو  علــى  ومســؤولاليوميــة  مــرن  نحــو  علــى  اليوميــة 

44.  تعزيز الشمول المالي وتشجيع تطور قطاع التكنولوجيا المالية. .  تعزيز الشمول المالي وتشجيع تطور قطاع التكنولوجيا المالية. 
55.  تطوير ودعم األبحاث والتثقيف االقتصادي والمالي لمختلف الفئات. .  تطوير ودعم األبحاث والتثقيف االقتصادي والمالي لمختلف الفئات. 

66.  أداء مهامنــا للحصــول علــى أفضــل أثــر اقتصــادي واجتماعــي للبنــك علــى المســتويين .  أداء مهامنــا للحصــول علــى أفضــل أثــر اقتصــادي واجتماعــي للبنــك علــى المســتويين 
المحلــي والوطنــي.المحلــي والوطنــي.

02  المحور االقتصادي
العمــل علــى تطويــر نظــام مالــي شــامل للجميــع العمــل علــى تطويــر نظــام مالــي شــامل للجميــع 
االقتصــادي  األثــر  وتثميــن  ومســتدام  االقتصــادي ومبتكــر  األثــر  وتثميــن  ومســتدام  ومبتكــر 

البنــك لمهــام  البنــكواالجتماعــي  لمهــام  واالجتماعــي 

7.  تنمية الرأسمال البشري وضمان التنوع وتكافؤ الفرص.  تنمية الرأسمال البشري وضمان التنوع وتكافؤ الفرص.
8.  ضمان ظروف عمل سليمة ومؤمنة وضمان حماية ورفاه مستخدمي البنك.  ضمان ظروف عمل سليمة ومؤمنة وضمان حماية ورفاه مستخدمي البنك.

03  المحور االجتماعي
والشــمولية  والتنــوع  الكفــاءات  تطويــر  تشــجيع  والشــمولية   والتنــوع  الكفــاءات  تطويــر  تشــجيع   
مــكان  فــي  المســتخدمين  وراحــة  مــكان وضمــان حمايــة  فــي  المســتخدمين  وراحــة  وضمــان حمايــة 

العمــلالعمــل

9.  مراعــاة تغيــر المنــاخ فــي إنجــاز مهامنــا مــن أجــل تعزيــز التحكــم فــي   مراعــاة تغيــر المنــاخ فــي إنجــاز مهامنــا مــن أجــل تعزيــز التحكــم فــي المخاطــر وتطويــر المخاطــر وتطويــر 
الماليــة الخضــراءالماليــة الخضــراء

10.  تقليص األثر البيئي ألنشطة البنك.  تقليص األثر البيئي ألنشطة البنك.

04  المحور البيئي 
مراعــاة تغيــر المنــاخ فــي إطــار مهــام البنــك وتقليــص مراعــاة تغيــر المنــاخ فــي إطــار مهــام البنــك وتقليــص 

األثــر البيئــي ألنشــطة البنــكاألثــر البيئــي ألنشــطة البنــك

11.  مواكبــة المبــادرات الترابيــة والوطنيــة الراميــة إلــى إحــداث مناصــب الشــغل واألنشــطة   مواكبــة المبــادرات الترابيــة والوطنيــة الراميــة إلــى إحــداث مناصــب الشــغل واألنشــطة 
المــدرة للدخــل وتحســين الولــوج إلــى الخدمــات األساســية.المــدرة للدخــل وتحســين الولــوج إلــى الخدمــات األساســية.

12.  الحفاظ على الموروث المسكوكي والترويج له ودعم األنشطة الفنية والثقافة.   الحفاظ على الموروث المسكوكي والترويج له ودعم األنشطة الفنية والثقافة. 

05  المحور المجتمعي
المســاهمة، فــي إطــار شــراكات، فــي تنميــة األقاليم المســاهمة، فــي إطــار شــراكات، فــي تنميــة األقاليم 

والجهــات ودعــم الثقافــة واألنشــطة التضامنية.والجهــات ودعــم الثقافــة واألنشــطة التضامنية.
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... إننــا نعتبــر االنخــراط وااللتــزام الجماعــي لكافــة ... إننــا نعتبــر االنخــراط وااللتــزام الجماعــي لكافــة 
ــاح  ــاح مســتخدمي بنــك المغــرب عامــا حاســما لنجــ مســتخدمي بنــك المغــرب عامــا حاســما لنجــ
مقاربــــة المســــؤولية المجتمعيــــة للبنــــك، التــي مقاربــــة المســــؤولية المجتمعيــــة للبنــــك، التــي 
ومــدرة  وهادفــة  نموذجيــة  تكــون  أن  ومــدرة نطمــح  وهادفــة  نموذجيــة  تكــون  أن  نطمــح 
والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والبيئيــة للقيــم  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للقيــم 
ــبة  ــرب  وبالنس ــك المغ ــبة لبن ــة، بالنس ــبة والمجتمعي ــرب  وبالنس ــك المغ ــبة لبن ــة، بالنس والمجتمعي

ألطرافــه المعنيــــة ...ألطرافــه المعنيــــة ...

 عبد اللطيف الجواهري عبد اللطيف الجواهري
والي بنك المغربوالي بنك المغرب

مقتطف من سياسة المسؤولية
المجتمعيــة لبنك المغرب

التزام المستخدمين، مفتاح أساسي لتطبيق 
ناجح للمقاربة

مــن أجــل ضمــان انخــراط المســتخدمين حــول هــذهمــن أجــل ضمــان انخــراط المســتخدمين حــول هــذه المقاربــة، تــم  المقاربــة، تــم 
تحديــد برنامــج تنشــيط وتطبيــق وإطاقــه عــام تحديــد برنامــج تنشــيط وتطبيــق وإطاقــه عــام 20212021. و هــو منظــــم . و هــو منظــــم 
حــول حــول 77 محاور : "التواصــل الداخلــي"، "التوعيــة والتدريــب"، "تنظيم  محاور : "التواصــل الداخلــي"، "التوعيــة والتدريــب"، "تنظيم 
ــؤولية  ــة المســ ــؤولية "، "حكامــ ــة المســ ــة"، "حكامــ ــؤولية  المجتمعيــ ــداث حــول المســ ــةأحــ ــؤولية  المجتمعيــ ــداث حــول المســ أحــ
والشــــراكات"  "الحــــوار  والمقارنــــة"،  "اليقظــــة  والشــــراكات" المجتمعيــــة"،  "الحــــوار  والمقارنــــة"،  "اليقظــــة  المجتمعيــــة"، 

ــي". ــل الخارجــ ــي".و"التواص ــل الخارجــ و"التواص

حكامة مالئمة لتنفيذ وتسيير مقاربة 
المسؤولية المجتمعية للبنك    

وقــــد ســــمحت االلتزامــــات المتفرعــــة عــــن سياســــة المســــؤولية وقــــد ســــمحت االلتزامــــات المتفرعــــة عــــن سياســــة المســــؤولية 
ــن  ــن  ويتضم ــة 20232023 ويتضم ــى غايــ ــد إلــ ــج يمتــ ــع برنامــ ــة ، بوضــ ــة المجتمعي ــى غايــ ــد إلــ ــج يمتــ ــع برنامــ ــة ، بوضــ المجتمعي
األهــداف  تحقيــق  مــن  المغــرب  بنــك  ســتمكن  التــي  األهــداف المشــاريع  تحقيــق  مــن  المغــرب  بنــك  ســتمكن  التــي  المشــاريع 
المحــددة فــي هــذا المجــال. و قــد تــم أيضــا وضــــع حكامــة مائمــة المحــددة فــي هــذا المجــال. و قــد تــم أيضــا وضــــع حكامــة مائمــة 

مــــن أجــــل ضمــــان تنفيــذ هــــذه المقاربــــة واإلشــــراف عليهــــا. مــــن أجــــل ضمــــان تنفيــذ هــــذه المقاربــــة واإلشــــراف عليهــــا. 

’’




