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 ؛كومةللة يد رئيس لحل -

 لوزرلء؛للةفدة ل -

 ن؛يتشفر ة للة يدلت وللةفدة للاولب ولنم  -

 لدلس تورية؛للة يدلت وللةفدة رؤسفء لجملفلس  -

 مجسلس للأعىل لسلةسلطة للقضفئية؛لسلللرئيس لنماتدب  للاقض،ول كحمةمة للة يد للرئيس للأ  -

 للة يد وليل باك لنمغرب؛ -

 وللصديقة؛ للشقيقةللة يدلت وللةفدة رؤسفء للةسلطفت للوطاية لسلمافسةة لدلول   -

 للةفدة رؤسفء لجلهفت؛ -

 للةفرلء؛ةفدة للة يدلت ولل  -

 ؛فدة لنمدرلء للعفمون لالدلرلت ولنمؤسةفت للعموميةللة -

 يدلع وللتدبري؛للة يد لنمدير للعفم لصادوق لل     -

 لةفدة ممثيل لنماظامت ولنمؤسةفت لدلولية وللقفرية؛لو  لتدللة ي -

 رؤسفء لنماظامت ولمجلعيفت لنمهاية؛للةفدة   -

 ة؛ن لسلمركزايت للاقفبيللعفمو للأمنفءفدة للة -

 لنمدين لخملتصة يف لدلسفع عن حقوق لنمة هتكل ؛ هيئفت لجملمتع للة يدلت وللةفدة ممثيل -

 ة؛ولدلولي طايةللو  سفئل الاعالمللة يدلت وللةفدة ممثيل و  -

 ضيوف للادوة للكرلم؛ -

 ،حرضلت للة يدلت وللةفدة

عفدة تفع  ذة لنمغريب منللأوىل من نوعهف لليت ياظمهف جمسلس لنمافسة ،ل هذه للادوة لدلوليةيف مة هتلمسحول يل  هل من يل 

مجيعف،  بمكرحب ، أأن أأ 2018نونرب  17 طرف حرضة صفحب لجلالةل لنمكل محمد للةفدس دلم هل للارص وللمتكني يوم

مك للةمي وللرسيع عىل تسلبية دعوة جمسلة اف لنموقر ، وترشيفه حبضور فن للصفدقج ابلمتاعن شكري لخلفلص لنممزو مكمعراب ل

  ،لجلالةل لنمكل محمد للةفدس نرصه هللا مية لصفحبت للرعفية للةفحتوة لدلولية لليت تاعقد فل هذه للادلستتفح أأشغهذل 

ورلهاية أأكيدة يف ظل نظفم لقتصفدي عفنمي  ،حول موضوع يكتيس أأمهية ابلغة، للت معيقةمن دفية نمف حتمهل هذه للرع

 ذزنهية  من نوع جديد تأأخرة وللمنفسية لسلمافسةة لحل ت ممفرسفبدأأت تفرز من لحلروب للتجفرية   مطبوع بتطور جيل

للتخيل للتدرجيي عن لنمةؤولية ،مم، و للأ  صفديقتالاس تقرلر لنمفيل والامن خمسلففهتف زعزعة   ،حقيقية ةجتفري صدلمفتشلك 

ضعفف دورسفت لكه من لنعاكلهذل  مفو لمجلفعية يف تدبري للعالقفت للتجفرية لدلولية،   ت ولنماظامت ةفؤس لنم ُأولهف ل 

 يطرحه هذل للوضع من حتدايت  عىل للةسلطفت للوطاية لسلمافسةة. ،  ومفةللأممية لخملتص لدلولية ولجلهوية
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ولخلربلت بشأأن هذه للتطورلت هبدف   للآرلءللادوة لدلولية سيشلك حبق سرصة سفحنة لتبفدل ه فد هذلنعق  ف نس لذل

قولنني للكفيةل مس معفمل لنمة تقبل لنممكن لسلة يفسفت وللر   دللنافلنمافسةة يف بللتوسر لمجلفعي عىل لوحة حفص دقيقة  لقضفاي 

توسري منفخ  للثقة و  ،وطايف ودوليف للفرص يف لنمعفمالت بني لنمقفولتسؤ ن تاكبتثبيت قولعد لنمافسةة لحلرة وللزنهية، وضام

أأحةن للة بل عي يف فكري لمجلفللت سضال عن متعفتاف،تاف وجم ايبفدرة  دلخل لقتصفدوللأعامل لنمالمئ ولكحمفز ل ذاكء روح لنم 

س اكمل همفهمف فرة للعفنمية من أأن متفر جللت قننياكمة وضب   وت ىن حبولية ولجلهوية لليت تُعؤسةفت لدلولنم لمتكني لنماظامت

طفر لنمةؤولية الاقتصفدية للبي  ،فهتفوصالحي  .ت للصةلذلق لدلولية يقيفت ولنمولث ية لليت ختولهف لهف للتففن يف ل 

 

 ،رضلت للة يدلت وللةفدةح

ن بدلي لنمغرب، لنهتج منذ  يف  ،للة يفس ية ديةتعدولل ة صفديلس تقالهل   خيفرل لسرتلتيجيف قولمه لحلرية الاقت حصوهل عىلل 

 .، وحق لنمبفدرة لحلرةفصة حق لنمسلكية لخلطفر مؤسةفت كرست دس توراي ل  
 

الاقتصفدية  لرتكز عىل تشجيع لنمبفدرة لحلرة،  لل صالحفتيف مةسلةل من  ةيلنمغرب  ت لنممسلكةوتمثياف لهذل لخليفر، لخنرط 

صالح  للقضفء و ، رصيفوحتةني منفخ للأعامل، وللهنوض  ابلقطفع لنمفيل ولنم ؤوةل ودمع مبفدئ  لحلاكمة لنمة ،ولل دلرةل 

عفدة تفعيل للعديد من لنمكل محمد للةفدس حفظه هللا  جالةل قرلر خالل هذه للة اة بجت لكهف و  وللشففسة ، تُ  ل 

آة للقضفئية للعسليفلنمؤسةف ضامن  عىل هبتعيني رؤسفء جدد لهف، وذكل حرصف من جاللت ت لدلس تورية لنمة تقةل ،  وللهيأ

للتافيذية وللةسلطة للترشيعية وللةسلطة للقضفئية وللةسلطة الاستشفرية،  وسسلطفت  رضوري بني للةسلطةللتولزن لل

طفر تصور مؤسيس مشويل يتوىخ حتقيق للتولزن لذليكقنني. مة وللضب  وللت اكمة وللاظفلحل بني  للرضوري ولك هذل يف ل 

 قرلطية، ولدلميقرلطية الاقتصفدية، ولدلمية الاجامتعية ، ولدلميقرلطيفريكللتشللة يفس ية يف بعدهف للمتثييل و  لدلميقرلطية

ىل درجة حقحلقوق الاقتصفديمقفربة حقوقية أأمست اب مضن ،للرتلبية ، جتة يدل من لجليل لجلديد للأسفس يةاسنةفن الا وقة ل 

 .عل الاقتصفديبني لنمقفولني ولنمولطاني أأمفم للفنمبدأأ تةفوي للفرص 
 

ت  شلك 2011لة اة  جلديد لسلممسلكةن لدلس تور لف  سور، نماظومن هذل ل للرليم  لنمؤسيس للوطينرصح لللباة أأسفس ية قو 

ىل  مجيع قفرلت وهجفت  تشملبفدل لحلر لسلت  لتففقية 55فر ي مف يفوق لخل مع حميطه ومنفتح، تربطهبافء لقتصفد تافسيس ل 

 للعفمل.
 

عدى ذكل بل ت ،فل ممفرسة الاعامل وللتجفرة يف جمد ومقفوةلسر للك  لحلرية في سق  بضامنغريب لجلديد مل يكتسفدلس تور لنم

، حىت تمتكن بالدان من لكحمفربة هيةليضمن حق ممفرسة للأاسنشطة للتجفرية والاقتصفدية وسق رشوط لنمافسةة لحلرة وللزن 

من خالل  ،الاقتصفديةفد وللف ت، لنمعفمال يفغش ولل ،وللزبونية لنمضمونة،للفعفةل ولدللمئة للك أأشاكل للريع، ولحلقوق 

عفمل دلخل تاكسؤ للفرص ولنمةفولة  وللبعيدة عن أأي سسلواكت حتد من ،للترصسفت لنمافسية لسلمافسةة للرشيفة للتصدي ل ىل

 عامل.للأ 
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ل خلنمؤسة ية للبفلغة جملسلس لنمافسةة كهيئة دس تورية مة تقةل  للأمهية ،وللةفدةللة يدلت  حرضلت ،تأأيتف ومن ها لهف و 

حتسليل للعالقفت الاقتصفدية من خالل  وللزنلهة يفومرشوعة بضامن للشففسية  تاظمي منفسةة حرةم للةهر عىل فهم نلقفنول

ومعسليفت  ،للتجفرية غري لنمرشوعةولنمامرسفت  لهف،ومرلقبة لنمامرسفت لنمافسية  ،وضب  وضعية لنمافسةة دلخل للأسولق

 للرتكزي الاقتصفدي والاحتاكر.

وذكل  ،ن لجملسلس من الاضطالع بلك سعفلية بدورهك  يتضمافن مقتضيفت جديدة متُ  وننيقفن وضعمت  ،هفمهذه لنم عىل ضوء و 

ماكنية لختفذ للقرلرلت لغفاهف. كام مت للتاصيص عىل الاختصفص للعفم صفته الاجتفوز  وابلتفيل ،مباحه ل  ستشفرية دون ل 

عفدة لسةة ابل ضفسة ل  لسلمجسلس يف لك للقضفاي لنمتعسلقة ابنماف  . تهس تقاللي فه ضامان ليف تأألي لاظرىل ل 

 

جرلء للبحوث وللتحرايت لنمافسةة حقسلس جمل يضمن فيلللقفنون لحل سف نذل، كهو  حفةل لذللتية من صالحية لل   نهكام ميك   ،ل 

حفلت لسلمجسلس دون  ،رلسة لنمسلففت وللقضفاي تسلقفئيفدل لزلم مع متكني للرشاكت من توجيه ل  عيفت لنمرور عن طريق لمجل ية ل 

 ية.لنمها اظامت أأو لنم 
 

 ،مة تقةل ،سعسليةوطاية مبوجب هذه لنمقتضيفت للقفنونية لجلديدة سسلطة  أأصبحلنمافسةة لنمغريب سلس جمسف ن  ،افءل عسليهوب 

 .عىل غرلر مف هو معمول به دوليفولسعة  ،فت تقريريةصالحيذلت 

 

 حرضلت للة يدلت وللةفدة،

عفدة تفعيل لجملحوليل حنن عىل بعد و  متدة من للفرتة لنم  هيمف بوضع خمط  معل اق  سقد ،2018 ونربن 17سلس يف س اة منذ ل 

ىل  2019  ية:ترمجته عىل أأرض للولقع من خالل للتدلبري للتفل  حرصاف عىل، 2023ل 
 

 .لنمامرسة للفعسلية لالختصفصفت للتقريرية والاستشفرية لسلمجسلس عرب تأأمني نظفمة وتقنني للةوقويتعسلق ب لكحمور للأول: 

حفةل؛ 105ة، وعددهف ت للعفلقسلففلنممجمل ة فيتص  تمت ،صددويف هذل لل صدلر و  ل  : للأول حول هولمش ني لستشفرينيرأأيل 

آجفل للأدلء لنمتعسلقة ابلاقل للطريق لسلبضفئع ؛للرحب لنمتعسلقة ابكحمروقفت للةفئةل، ول قرلرل متعسلقف  42 ذولختفلثفين حول أ

فرسفت حممتةل منفسية لسلمافسةة يف ت خبصوص مملنمؤلخذليه توج مث  ؛بول قرلرل بعدم للق  44و ؛ الاقتصفديبعمسليفت للرتكزي 

ىل للرشاكت  مسلف لكحمروقفت للةفئةل   .ةلنمعايللافطية ل 
 

جنفز حتسليل ودرلسة وضعية لنمافسةة يف للأسولق من خالل برجمة وهيم لكحمور للثفين:  درلسفت قطفعية ذلت أأولوية  أأربعل 

مة توى للأسولق ولقرتلح تدلبري لل صالح  ةة عىلليفت لنمافس عية لضب  ل شاكمن للوهجة الاقتصفدية والاجامت

 وأأسولق للبيع ابمجلةل. ،ولنمصحفت لخلفصة ،أأسعفر للأدويةو  ،. ويتعسلق للأمر بةوق للتجفرة لل لكرتونيةوللتحةني
 

طفر لدلمع لنمؤسةفيت لسلمجسلس، سولء عىل ويتعسلق ابلتدلبري  لكحمور للثفلث: من  ،يل وللتاظميلنمة توى لنمفلنمادرجة يف ل 

طفر من ل توسري للآليفت وللوسفئل للكفيةل بمتكني لجملسلس من ممفرسة خال  نيةوللعقال وللشففسية الاس تقالليةهمفمه يف ل 
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وللاصوص للتاظميية ولنمةفطر للالزمة، وتوسري للأنظمة ، أأو عىل مة توى تدبري لنمولرد للبرشية بوضع للرش يدة ولحلاكمة

  ابل ضفسة ل ىل حتةني للاظفم لنمعسلومفيت وللتولصيل لسلمجسلس. ،سلسأأطر لجملو  ءفعضلأ لنمالمئة لعمل للظروف 
 

ودليل مةفطر للتحقيق يف لل حفلت ذلت  ،هأأخالقيفتوميثفق  ،يلابنمصفدقة عىل نظفمه لدللخ قد قفم لجملسلسو هذل، 

ت لنمفلية، جلزيئ من للعقوابعففء لللكي أأو لمةفطر عدم الاعرتلض عىل لنمؤلخذلت، ومةطرة لل  للطفبع للتافزعي، و 

ولنمةفطر  ،هف لجملسلسحتديد للعقوابت لنمفلية لليت يفرض ومةطرة للتعهدلت لنمتعسلقة ابنمامرسفت لنمافسية لسلمافسةة، ومةطرة 

وتكرس  ،سلسلجمل نمقتضيفت للقفنونية لنماظمة لعمل ولختصفصفتمةفطر تنةجم مع ل ولكهفلنمتعسلقة ابلرتكزيلت الاقتصفدية. 

بدقة خمتسلف لل جرلءلت لنمتبعة  الاقتصفدي، وتوحضجتفه للعفمل  أأنظفرهفجلة للقضفاي لنمعروضة عىل معللشففسية يف مبدأأ 

 أأو بعمسليفت للرتكزي الاقتصفدي. ،يتعسلق ابنمامرسفت لنمافسية لسلمافسةةأأمفمه سولء سامي 
 

وللأدوية، وكذل حول مرشوع  لكرتونيةفرة لل  ي للتجسةة يف قطفعوضعية لنمافم تاظمي ورشفت معل حول وهي: لكحمور للرلبع

ىل لكة مع مجموعة للباك لدلويل، اية، برش ندوة وط . كام نظم لجملسلس تعفب لنموثقني وطريقة لستيففاهف حتديد أأ لحلكومة للرليم ل 

 .توصيفت جد هفمة فعهن تمتخض“منفتح نظومة لنمافسةة يف مغرب م  ديافمية:” موضوعحول 
 

ىل جفنب مشفر ولزلة، قفم لجملنمواب ، يف خمتسلف للادولت لدلولية والاجامتعفت ذلت للصةل بقفنون ولقتصفد لنمافسةةكته سلس ل 

ىل وللش يسلية  لنمافسةة، لل س بفنيةطيت برلم لتففقيفت لسلتعفون مع سسلاب   تبفدل لخلربلت وللتجفرب يف جمفل قفنون هتدف ل 

ىل و  ،ولقتصفد لنمافسةة س بفن حقيق بلك من ففئدة أأطر للت بية لتاظمي دورلت تدري ل    .مرص ، ولربتغفليف ولل 
 

كام لزللت همفم جة مية،  انظرمكجسلس سيت، سالزللت تنتمن ماكسب يف هذل للوقت للوجزي ه قنفحق  وهمام بسلغ جحم مف 

مافسةة، وضع مقيفس وطين لسل  وعىل رأأسهف ،ستحافهفصيقة باوعية الاورلش لليت ل  لكهف دايت كربىأأمفمنف حت

حدلث مرصد  للأسولقاوي لرأأي للففعسلني حول وضعية لنمافسةة دلخل والاس تطالع للة   لليت ينشطون دلخسلهف، ول 

رلسعة وللتحةني عىل سرتلتيجية لليت س يضعهف لجملسلس يف جمفل لنمالان سضال ع فسة ية ،دية وللتاصفقظة للقفنونية والاقتلسلي

، وذكل عرب وسفئل الاعالم للةمعية ف للرتلبية وللقفرية ولدلوليةيف لمتدلدلهت افسةة ببالدانحول قضفاي لنم نطفق ولسع 

 .يعزتم لجملسلس للقيفم هبفلليت ليب  وللرت للوطين سلية يف بعدهيفة، والالكرتونية، سضال عن للأاسنشطة للتولص للبرصية، ولنمكتوب

 حرضلت للة يدلت وللةفدة،

ترشيعفت  ن  ةبدأأت ت ، قضفاي لنمافسةة بأأمهيةوعيف مهنف  ،من لدلولللعديد  يف للآن نفةه بكون والاشفدة لل شفرةلبد من 

 (CNUCED)للتمنية و لنمتحدة لسلتجفرة  للأ،ممر ت منظمة مؤمتئفت وطاية خمتصة. ولقد قدر ولنني تةهر عىل تافيذهف هي وق

 دوةل. وهذل يف حد  ذلته يعد خطوة هفمة تظهر مدى 140وليل لنمافسةة حبعدد لدلول لليت تتوسر عىل قولنني تُعىن بقضفاي 

رلدة هذه لدلول الاخنرلط هف أأسولق  ةونظفموللمتكل للأكيد لآليفت تضب  قولعد لنمافسةة قصد حاكمة  ،الارلدي عزم ول 

 سلية.لدللخ 
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ح عدة حتدايت عىل هذه للهيئفت يف ظل مف يعرسه للاظفم الاقتصفدي للعفنمي لجلديد من يطر  بدأأ نمعطى ل لهذغري أأن 

وللرسفميل وللتكنولوجيفت ولنمهفرلت وللكففءلت ، ومف تاقل للبضفئع وللةسلع ل  سلمبفدلت ، وحريةل اة سل ومش  لأسولقللنفتفح 

شاكل، ومف يفرزه من قتصفد للعفنميتسلف مكوانت الا خم بفطفت بنيتقوية الارت  يتودل عن هذل من ت انجتة عن حرية  ل 

ولكهف ظولهر تزدلد  ؛للش باكت لنمقفولتية لنمتعددة لجلنة يفت ي وس يوةل حركية لنمقفولت ، وخبفصة للرأأسامل للعفنمنيوطت

سولق لليت تتحر  فيح تدبري أأوضفع للأ خمتسلف منصافعية عىل ده لهذه للش باكت للثورة للرقية لنمفبعيحتعقيدل بفعل مف تت 

 وللعفنمية عرب للقفرية. لل قسلمييةوهذل مف جعل قضفاي لنمافسةة لليوم تتجفوز حدود لدلول لتشمل لنمة توايت ، دلخسلهف
 

ترص أأصبحت ل تق  ومن للمتظهرلت للرئية ية لهذل للولقع لجلديد يف جمفل لنمافسةة هو أأن مشفريع للرتكزيلت الاقتصفدية

وغفلبف جفت لقتصفدية عرب قطرية سسلطفت لنمافسةة أأمفم معسليفت لندمفبل أأصبحت  ،لسية للوطايةم عىل لحلدود لجلغر لليو 

حدود للأسولق للوطاية مل تعد تأأثريلهتف تقترص عىل  لحلرة وللزنهيةةة قولعد لنمافس كام أأن لنمامرسفت للتجفرية لنمافسية ل ة،يعفنم 

ن للأمور تتطور كأن هذل لق قفرية ودو دلهف لتشمل أأسو تتع كزيلت بلهيف هذه للرت لليت وقعت س لية. وهبذل للصدد، سف 

ديافمية  قع لجلديدوللل لذه تودل عني مير مهنف للاظفم الاقتصفدي للعفنمي.  و  لحلفلية لليتة يف لنمرحةل للتوجه أأصبح هو للقفعد

 للأسولقة بتدبري لنمافسةة دلخل لنمرتبط لل شاكليفت، وتعقد لتية للكربىللةسلطة لنمفلية وللتجفرية لسلش باكت لنمقفو تقوي

الاقتصفدية  للرتكزيلتقمية هذل للاوع من  « Dealogic »نية لسلتحسليل لنمفيل ولقد قدرت لنمؤسةة للربيطف لنمعاية.للوطاية 

ت الاقتصفدية رتكزيلللاوع من ذل لل ويتوقع للبفحثون يف هذل لجملفل أأن يزتليد ه مسليفر أأورو. 3440حبوليل  2018س اة 

آس يف.و  للالتينيةال ليشمل الاقتصفدلت للصفعدة بلك من لسريقيف وأأمرياك مة تقب  أ
 

مة ءمالرضورة  ولل قسلمييةامت لدلولية وعىل لنمؤسةفت ولنماظ ،وهذل مف س يطرح عىل للةسلطفت للوطاية لسلمافسةة

آليفت ومةفطري  وللقولنني،للترشيعفت  وللتحسليل وللضب   قيقجمفلت للتح هنف يف سامي بي قوية للتنة يقوت انجعة،ووضع أ

وذكل  الاقتصفدية،للرتكزيلت  ل لجليل لجلديد منهذ بشأأنلختفد للقرلرلت  والاختالف يفوللاظفمة لحتولء للتضفرب 

 سعفةل لقضفاي لنمافسةة ذلت للبعد للبني قطري. خدمة حلاكمة

 

 حرضلت للة يدلت وللةفدة،

ناف ابلفعل لنمسلحة حلاكمة دولية  للةسلطفت للوطاية لسلمافسةة عرب للعفمل ابحلفجة ىدلر وعي متافيم زوغ وتطو بدأأان نالحظ ب ل 

جل توحيد للقولنني، أأ ود لمجليع من هج لذيتطسلب بممف  .ومنفتحة عىل للقضفاي لجلديدة وللرلهاة لسلمافسةة ،دلمئة ،مئةمال

آليفت للتدخل قيق أأق ى درجفت للتنة يق ن وللرشلكة قصد حت للتعفو ت ل تكثيف معسليفوللعمل من خال ،وتطوير للتقفئية أ

  ودوليف.وقفراي ،فلت س يفسفت وقفنون لنمافسةة وطايفيف جم
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ة لسلتجفرة يلنماظمة للعفنم "من طرف هف ذبفدرلت لليت مت لختفومضن هذل للأسق، لبد من الاستامثر للرتلمكي لمجلفعي لاكسة لنم 

"OMC "، كية وللتجفرة ر مجلول للتعريففت لو "للتففق للعفم ح"GATT،"  ،صادوق للاقد لدلويل، و وللباك لدلويل

 .ورويبوالاحتفد للأ  ،وللباك الاسريقي لسلتمنية لسلتمنية، لل ساليموللباك 

فسة سة للعالقة مف بني للة يتأأسيس مجموعة حبث من طرف لنماظمة للعفنمية لسلتجفرة دلرل 1997س اة  ، متيف هذل الاطفرو

ل أأن لدلول للأع لنموضوع.دلرلسة هذل  باكنكون 2003 س اة ةورد عقد، و ةة لنمافسةيفسللتجفرية وس   ل ىل  وصلتتضفء مل ل 

سببه  ولذلي ،الاختالفظهر حدة ق بقفنون لنمافسةة. وهذل مف يُ تتعسللجلدوى من لعامتد قولعد مسلزمة لدلول  بشأأنلتففق 

 قتصفده للوطين.ل، وابلتفيل قفولتهلنمصفحل الاسرتلتيجية نم ة عىلسلمحفسظلبدل   لكمكني يف حرص يس للرئي
 

لدلولية، ويضب  لنمامرسفت يف للأعامل،  للعالقفت للتجفريةحيمك طفر قفنوين دويل لسلمافسةة يف تبين ل   هذل لل خففقوأأمفم 

،مم لنمتحدة لسلتجفرة وللتمنية أأصدرت منظمة مؤمتر للأ  تعددة لجلنة يفت،مفجية لسلرشاكت، خفصة لنم ويقنن لنمشفريع الاند

لزليم بعأأن يكون لهف طف لكن دون، للتجفرية للتقييديةدوليف نمرلقبة للةسلواكت  بشأأهنفعة من لنمبفدئ وللقولعد لنمتولسق مجمو   .ل 

ىل لافمية هيدكام صفدقت عىل قفنون منوذ ي لسلمافسةة يتضمن مبفدئ وتدلبري موهجة لدلوةل ل ف ف ل  س لعامتد نفعىل حهت 

 معمول هبف عىل لنمة توى لدلويل.كام هو ةة للقولعد لنمتعسلقة بقفنون لنمافس 
 

آخر، لبد من   International Competition)لدلولية لسلمافسةة  لش بكةلتجربة ب  لل شفدةوعىل صعيد أ

Network-ICN-)  اسنشفلليت فسةة طفت لنمامن سسل لعديدتضم لولليت  ،2001أأكتوبر  25ؤهف يف نيويور  بتفرخي مت ل 

طفت لنمافسةة لدلول للافمية، فرب لنماجزة من طرف سسلة عىل درلسة خمتسلف لنمشفريع وللتجكهذه للش ب وتعمل عرب للعفمل.

عدلد مجموعة من لدلكذل عىل و  يفت من طرف سرق خمتصة، مكونة من خربلء وممثسلني لئل ولنمةفطر والاسرتلتيج ل 

لرسع من جودة معسلهف يف تةفعد عىل ل معرسة وخربة  وهمفرة جيدة سر عىله للأخرية من للتو هذافسةة، ممف ميكن طفت لنم لةسل

ةة حلففظ عىل لنمافس بغية ل الاقتصفدية حبرسية وخربة عفليةمرلقبة لنمامرسفت لنمافسية لسلمافسةة، ودرلسة  مشفريع  للرتكزيلت 

فدايت لدلول للافمية حقال كبريل لقتصتوسطة لليت تعد ولت للصغرى ولنم صوص لجتفه لنمقفه لخليف للأسولق، وعىل وج

 وللرثولت وسرص للشغل.لنمضفسة سلق للقمية خل
 

هتف فابنمافسةة وللقضفاي ذلت الاهامتم لنمشرت  خالل لجامتعكام تعمل هذه للش بكة عىل تقيمي خمتسلف للقولنني لنمتعسلقة 

ف دورهتاكن لبدلي لنمغرب رشف لحتضفن وقد ن. وهمتلخلربلء ولنم فسةة يف للعفمل و سسلطفت لنما وللة اوية، ولليت حيرضهف ممثسل

 .2014مبرلكش س اة  للثفلثة عرشة

ن مدة مبفدرلت جريئة وولع تطوربدأأان نالحظ  ،ولقويف جمفل ضب  لنعاكسفت الاقتصفد للرقي عىل لنمافسةة يف للأس

 هوية. لجل ولية و لدلاظامت لنم ابلنة بة لأنمفنيف وسراسنةف ، أأو من دلن  للشأأنوطاية لسلمافسةة كام هو للسلطفت ةلل طرف سولء 

ىل مف قف  لل شفرةجتدر  ،ل للصددوهبذ صدلرهف خالل شهر أأبريل  للأوروبيةمت به للسلجاة ل  تقرير جد  هفم حول  2019اب 

ة من للربلزيل وروس يف وللهاد و لربيكس  وعة لدلول للصفعدة لنمعروسة بومجمس يفسة لنمافسةة يف للقطفع للرقي ،  لنمشلك 

ىل تنة يق مولقفهف  ضام 2009 منذ  س اتنيوللصني ولسريقيف لجلاوبية، لليت تعقد  لك ان ندوة دولية حول لنمافسةة هتدف ل 
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جت  هذه لنمبفدرةة للرقية. ولورف ومقفولهتف لليت بدأأت تفرزهف للثمحلفية مة هتسلكهي حدلث اب   2019يف شهر يوليوز  قد تو 

صدلر أأول تقرير موعة ، توجت  هبذه لجمل مركز لسلقفنون وس يفسة لنمافسةة خفص حيدد  2019هل يف شهر ش تنرب أأعامهل اب 

 .د للرقيذه لدلول لعامتدهف نمعفجلة قضفاي لنمافسةة يف لرتبفطهف ابلقتصفابت لجلديدة لليت يتوجب عىل هلنمقفر

ىل لنمبفدرة لليت لل شفرةكام جتدر  صدلر  لختمن هجة ل  آس يف اب   2017هف س اة ذهتف لجملموعة الاقتصفدية دلول جنوب رشق أ

 كرتونية ولنمافسةة دلخل لنماطقة.دلليل للتجفرة الال

س تحث  دول الاحتفد  ييم الاقتصفد للرقومف من شك  يف أأن  للأمهية للبفلغة لليت تكتة هيف قضفاي لنمافسةة يف ظل تاف

 الاسريقي بدورهف عىل للقيفم مبف هو مالمئ هبذل للشأأن.

 حرضلت للة يدلت وللةفدة،

طفرلت للتعفون وللتنة يق مف ابلرمغ من قضفاي  بشأأنفلت تبفدل لخلربلت ولنمعسلومفت بني سسلطفت لنمافسةة يف جم تعدد ل 

لنة بة حلاكمة قضفاي لنمافسةة عىل لنمة توى ابدلول، لزلل يشلك حتداي كبريل بني ل مف لنمصفحللختالف سف ن لنمافسةة، 

 للقرلرلت لنمتخذةفرب يف وللتضيف حسلول معسلية لتجاب الاختالف  لل رلدي للتفكري لمجلفعيرضورة  ممف يطرح .للعفنمي

 ضفاي.للق هذه بشأأن
 

 ،ة هتسلكنيلنم و  ،قفولتلنمو  ،لدلوللعي مصفحل ير  أأن هلد لب ،ف نمقتضيفتهومتكل للأطرل للتففق،ولخنرلط لمجليع يف هذل 

 لنمةؤولية الاجامتعية والاقتصفدية لسلحكومفت وللرشاكت. تقوية أأسس مقفربة قولهمف ابعامتدوذكل 
 

حد لجلدي لتفكريكام يتوجب ل ذلت للبعد  قضفاي لنمافسةة ةمعفجلفهتف ن من صالحيتكو لسلمافسةة،لث سسلطة دولية يف ل 

سفت لنمافسية لسلمافسةة لحلرة ممف س يحد من لنمامر  .محلفية لنمافسةة يف للأسولق لدلوليةي، ولختفذ للتدلبري للرضورية للعفنم

هذه تفرضهف  بدأأتسيةفعد عىل لحلد من للهمياة لليت و  ،دة لجلنة يفتلتية عرب للوطاية لنمتعدوللزنهية لسلش باكت لنمقفو

قسلمييةوجتمعفت عىل دول للرشاكت خفصة تكل للعفمةل يف قطفعفت الاقتصفد للرقي  لت صغرى وعىل مقفو ،برمهتف ل 

ابجملفلت  سلصيقةلل للرلئدة  لنمرتبطة ابلقطفعفتللأسولق ىل معوم لنمة هتسلكني عرب للعفمل، خفصة يف وع ومتوسطة بأأمكسلهف،

 للبعد صافعية.

 

 عىل أأنظفر  للادوة  لدلولية ، ضيوسنف للكرلم، أأمه للقضفاي والاشاكليفت لنمطروحة تسلمك حرضلت للة يدلت وللةفدة

 عفجلهتف.نم يت برجمت ربعة لللأ هبف للورشفت لطرق خملتسلف جولنلسلرابط، ولليت ستت

ية لسلمافسةة، وللضب  وللاظفمة، وماكنة وثقل لنمؤسةفت ولنماظامت طفت وللهيئفت للوطا أأن نوعية للةسلومف من شك يف 

قسلميية من ولخملتصني من لنمغرب و  ثنيمن لخلربلء وللبفح  وللثةلعىن بقضفاي للتجفرة للعفنمية لحلفرضة معاف ، ولدلولية لليت تُ  لل 

غافء أأ ل حمفةل ، ستةفمه لليت لب ت دعوتاف مشكورةصديقة للو  لشقيقةل وللدل لقفء كام س متكناف مج شغفلاف ، يف ل  يعف من ل 

فصل هبدف للوقوف عىل مدى للتقدم لحلوذكل للضوء عىل لجلولنب لجلوهرية لة يفسفت وقولنني لنمافسةة  عرب للعفمل ، 

، سضال عن  لجليدة لنمعمول هبف مهنف عىل صعيد لنمامرسفت يقفء للعربولست فرب للوطاية  لليت سيمت عرضهف، د للتجعيعىل ص 
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. ويبقى لقتصفدايتاف وجممتعفتاف لليوم عىلكري  لمجلفعي يف لنمافسد لجلديدة حلاكمة دولية يف مة توى للتحدايت لنمطروحة للتف

قرلطية عية ولدلميعدلةل الاجامتلسلللتحقيق لنمتولزي لنمافسةة يف خدمة  جعل س يفسفت وقولننيمن هذل لكه  مسىهدسنف للأ 

يفجر طفقفت اكسة مكوانت جممتعفتاف منفخف للأعامل  لتاف عىل صعيد لقتصفد ه لنمعفدةلهذحىت ختسلق  ،الاقتصفدية يف بدللناف 

ىل سفعالت وسف ومولطن ةلك مولطا هذل لنمافخ  ل، ليحو  نتفج للرثوةل   .من مثفرهفومبفرشين  أأولني ومة تفيدين  ،عسلني يف ل 
 

فتاف للوطاية لسلمافسةة، منظوم جممتعفتاف يف لثقةلدللمئة  تةمن للأسس u__ç ،قةجية للعميرتلتي سفي هذه للأبعفد الاس

للتمنوية ذج لامنلبافء ل دعفمئ ورلسعفتولكهف  يتقوى للامتسك للوطين يف بدللناف.لنمتقفمس، و  فهالاجامتعي وللرسويتحقق للةمل 

لهيفليت لجلديدة ل  باف.شعو  تطمح ل 

 .مف طيبففمق للكرلم نفللاجفح، ولضيوس للتوسيق و مل شغفلاف اكوأأمتىن لأ  ،يعفأأجدد شكر جمسلة اف لخلفلص لمك مج 

 

 أأوطفناف وللةالم عسليمك ورمحة هللا تعفىل وبراكته. سيه خريسقنف هللا نمف و 


