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نصوص)ع مة

افقة)على)اقتراض)دولي)بواسطة)سندات. املو

مرسوم رقم 2.23.168 صادر في 15 من شعبان 1444 )8 مارس 2023( باملوافقة 

على اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره اإلسمي اإلجمالي ملياران 

3024و 500 مليون دوالر أمريكي........................................................................ 

السالمة)الصحية)للمنتج ت)الغذائية.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 

صادر   2755.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  ووزير  والغابات 

القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 أكتوبر   14(  1444 األول  ربيع  من   17 في 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك 

والغابات ووزير الصحة رقم 2300.17 الصادر في 11 من محرم 1440 

          )21 سبتمبر 2018( بتحديد خصائص فعالية مواد التنظيف والتطهير 

املؤسسات  في  استعمالها  ظروف  وكذا  ونقائها  تسممها  وصفات 

 ................... 3025واملقاوالت في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات.

املص دقة)على)مواصف ت)قي سية)مغربية.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 479.23 صادر في 26 من رجب 1444 

3029)17 فبراير 2023( القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية. 

نصوص)خ صة

إقليم)زاكو6ة.-)نزع)ملكية)قطع)أ6ضية.

مرسوم رقم 2.22.973 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 

باملاء  زاكورة  إقليم  تزويد  بتقوية  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  أكدز  سد  من  انطالقا  للشرب  الصالح 

3030الالزمة لهذا العرض................................................................................. 
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امل ئي) العمومي) امللك) من) أ6ضية) قطعة) إخراج) ف 1.-) عم لة)
وضمه )إلى)ملك)الدولة)الخ ص.

مرسوم رقم 2.23.54 صادر في فاتح شعبان 1444 )22 فبراير 2023( بإخراج 

قطعة أرضية متأصلة من متروك ساقية عمومية تمر عبر امللك املسمى 

»صوفاكويس« ذي الرسم العقاري عدد 07/90747 من امللك العمومي 

3032املائي وضمها إلى ملك الدولة الخاص بعمالة فاس ................................ 

مجلس) في) ممثل) تعيي3) الحديدية.-) للسكك) الوطني) املكتب)
اإلدا6ة.

مرسوم رقم 2.23.141 صادر في 10 شعبان 1444 )3 مارس 2023( بتعيين ممثل 

3032وزير الداخلية في مجلس إدارة املكتب الوطني للسكك الحديدية.......... 

تعيي3)آمرين)مس عدين)ب لصرف.

جمادى  9 في  صادر   402.23 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قرار 

بالصرف ونواب  آمرين مساعدين  بتعيين   )2023 1444 )2 يناير  اآلخرة 

 ........................................................................................................ 3033عنهم.

جمادى  9 في  صادر   403.23 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قرار 

بالصرف ونواب  آمرين مساعدين  بتعيين   )2023 1444 )2 يناير  اآلخرة 

 ........................................................................................................ 3033عنهم.

جمادى من   24 في  صادر   404.23 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قرار 

في  الصادر   604.22 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   17(  1444 اآلخرة 

26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021( بتعيين آمرين مساعدين 

3034بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 

تفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

فاتح  في  صادر   401.23 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 

في  الصادر   3678.21 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   23(  1444 رجب 

14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 3034على الصفقات.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

بتفويض   )2023 يناير   26(  1444 رجب   4 في  صادر   411.23 رقم 

3035اإلمضاء.................................................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

بتفويض   )2023 يناير   26(  1444 رجب   4 في  صادر   412.23 رقم 

3035اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

بتفويض   )2023 يناير   26(  1444 رجب   4 في  صادر   413.23 رقم 

3036اإلمضاء.................................................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

بتفويض   )2023 يناير   26(  1444 رجب   4 في  صادر   414.23 رقم 

3036اإلمضاء.................................................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

 )2022 ديسمبر   28(  1444 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   415.23 رقم 

 ................................................................................... 3037بتفويض اإلمضاء.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

 )2022 ديسمبر   30(  1444 اآلخرة  جمادى   6 في  صادر   416.23 رقم 

 ................................................................................... 3038بتفويض اإلمضاء.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

 )2023 يناير   4(  1444 اآلخرة  جمادى  من   11 في  صادر   417.23 رقم 

 ................................................................................... 3038بتفويض اإلمضاء.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

رقم 418.23 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1444 )2 يناير 2023( بتفويض 

3039اإلمضاء.................................................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

رقم 419.23 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1444 )2 يناير 2023( بتفويض 

3039اإلمضاء.................................................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

 )2023 يناير   3(  1444 اآلخرة  جمادى   10 في  صادر   420.23 رقم 

 ................................................................................... 3040بتفويض اإلمضاء.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

 )2023 يناير   4(  1444 اآلخرة  جمادى  من   11 في  صادر   421.23 رقم 

 ................................................................................... 3040بتفويض اإلمضاء.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

 )2023 يناير   3(  1444 اآلخرة  جمادى   10 في  صادر   422.23 رقم 

 ................................................................................... 3040بتفويض اإلمضاء.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

2023( بتفويض  1444 )8 فبراير  17 من رجب  400.23 صادر في  رقم 

3041اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

لجم عة) ت بع) بعق 6) محدثة) قطع) منح) السراغنة.-) قلعة) إقليم)
ساللية.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 

 1444 رجب  من   15 في  صادر   366.23 رقم  والغابات  واملياه  القروية 

)6 فبراير 2023( يق�ضي بمنح قطع محدثة بعقار تابع للجماعة الساللية 

3042»ركراكة« الواقعة داخل دائرة الري الحوز بإقليم قلعة السراغنة........ 

في) أثري) موقع) إد6اج) عمومي)حول) بحث) إجراء) (-. كلميم) إقليم)
عداد)اآلث 6.

قـــرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 372.23 صادر في 15 من رجب 1444 

األثري املوقع  إدراج  حول  عمومي  بحث  بإجراء   )2023 فبراير   6( 

 ...................... 3108»نول ملطة« بجماعة أسرير بإقليم كلميم في عداد اآلثار.

افقة)على)ملحق)ب تف ق)نفطي. الهيد6وك 6بو6ات.-)املو

قرار مشترك لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة ووزيرة االقتصاد واملالية 

باملوافقة   )2023 فبراير   6(  1444 رجب  من   15 في  صادر   374.23 رقم 

املبرم   »HAHA ONSHORE« النفطي  باالتفاق   7 رقم  امللحق  على 

الوطني  املكتب  بين   )2022 يونيو   27(  1443 القعدة  ذي  من   27 في 

 »Petroleum Exploration )Private) للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي

 .......................... .»Beijing Forpetro Sino-Rig CO.,Ltd« و Limited«3108
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قرار مشترك لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة ووزيرة االقتصاد واملالية 
2023( باملوافقة  1444 )6 فبراير  15 من رجب  375.23 صادر في  رقم 

النفطي »GUERCIF ONSHORE« املبرم  2 باالتفاق  علــــى امللحق رقم 

الوطني  املكتب  بين   )2022 أكتوبر   14(  1444 األول  ربيع  من   17 في 

 »PREDATOR GAS VENTURES وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات 

 ............................................................................................. .LIMITED«3109

املع دالت)بي3)الشه دات.

في  صادر   467.23 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2797.95 رقم  القرار  بتتميم   )2023 فبراير   20(  1444 رجب  من   29

بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر 

من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 3110املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

اإلذ3)بمم 6سة)الهندسة)املعم 6ية.

 1444 رجب  18 من  في  صادر   461.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

 ..................................................................................... 3110)9 فبراير 2023( 

 1444 رجب  18 من  في  صادر   462.23 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

 ..................................................................................... 3110)9 فبراير 2023( 

نظ م)موظفي)اإلدا6ات)الع مة

نصوص)خ صة

وزا6ة)التجهيز)وامل ء.

 قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 368.23 صادر في 12 من رجب 1444 )3 فبراير 2023(
 675.14 رقم  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  قرار  مفعول  بإنهاء 
2014( بتحديد تنظيم مديرية  1435 )5 مارس  3 جمادى األولى  بتاريخ 
3111إعداد امليناء الجديد بآسفي ................................................................... 

إعالن ت)وبالغ ت

6أي)املجلس)االقتص دي)واالجتم عي)والشيئي)حول):

 .......... 3112•  تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم : الفرص والتحديات

 ........................................... 3135• »تعزيز نقل الكفاءات في الوسط املنهي«
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افقة)على)اقتراض)دولي)بواسطة)سندات)بمشلغ)قد6ه) مرسوم)6قم)18). ).))ص د6)في)5))من)بعش 3)333) )8)م 16) )1)) ب ملو

اإلسمي)اإلجم لي)ملي 6ا3)و)511)مليو3)دوال6)أمريكي

رئيس الحكومة،

بتاريخ   1.22.75 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   2023 املالية  للسنة   50.22 رقم  املالية  قانون  على  بناء 

18 من جمادى األولى 1444  )13 ديسمبر 2022(، وال سيما املادة 41 منه ؛

وعلى قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع األول 1402

(فاتح يناير 1982(، وال سيما الفصل 41 منه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

يوافق على العقود امللحقة بأصل هذا املرسوم والتي تشمل عقد التسلم النهائي املبرم بتاريخ 13 من شعبان 1444 )6 مارس 2023( 

 Deutsche Bank Aktiengesellschaft و Citigroup Global Markets Limited و BNP Paribas بين اململكة املغربية من جهة و

 Citibank N.A., London من جهة أخرى وكذا عقد الخدمة املالية بين اململكة املغربية من جهة و J.P Morgan Securities plc و

Branch و Citibank Europe plc من جهة أخرى وعقد االلتزام األحادي املبرمين بتاريخ 15 من شعبان 1444 )8 مارس 2023(، 

من أجل إصدار اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره اإلسمي اإلجمالي ملياران و 500 مليون دوالر أمريكي من شطرين. 

الشطر األول بمبلغ قدره مليار و 250 مليون دوالر أمريكي في شكل سندات إسمية تستحق عليه فائدة سعرها 5,950% في السنة 

بثمن إصدار يعادل 98,855% ويحل أجله في 8 مارس 2028. الشطر الثاني بمبلغ قدره مليار و 250 مليون دوالر أمريكي في شكل 

سندات إسمية تستحق عليه فائدة سعرها 6,500% في السنة بثمن إصدار يعادل 99,236% ويحل أجله في 8 سبتمبر 2033.

املادة الثانية

يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1444 )8 مارس 2023(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

نصوص)ع مة
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قرا6)مشترك)لوزير)الفالحة)والصيد)الشحري)والتنمية)القروية)واملي ه)

 (755.(( 6قم) االجتم عية) والحم ية) الصحة) ووزير) والغ ب ت)

بتغيير) ()(1(( أكتوبر) ((3(  (333 األول) 6بيع) من) ((7 في) ص د6)

وتتميم)القرا6)املشترك)لوزير)الفالحة)والصيد)الشحري)والتنمية)

القروية)واملي ه)والغ ب ت)ووزير)الصحة)6قم)7).11 ))الص د6)

في))))من)محرم)331) ))))سبتمبر)8)1)()بتحديد)خص ئص)

فع لية)مواد)التنظيف)والتطهير)وصف ت)تسممه )ونق ئه )وكذا)

ظروف)استعم له )في)املؤسس ت)واملق والت)في)القط ع)الغذائي)

وفي)قط ع)تغذية)الحيوان ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الصحة والحماية االجتماعية،

بعد االطالع على القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري 

 2300.17 رقم  الصحة  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 

الصادر في 11 من محرم 1440 )21 سبتمبر 2018( بتحديد خصائص 

فعالية مواد التنظيف والتطهير وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف 

قطاع  وفي  الغذائي  القطاع  في  واملقاوالت  املؤسسات  في  استعمالها 

تغذية الحيوانات،

قررا ما يلي :

املادة األولى

3 و11 من القرار املشار إليه أعاله  تغير على النحو اآلتي املادتان 

رقم 2300.17 الصادر في 11 من محرم 1440 )21 سبتمبر 2018( :

»املادة 3. - وحدها املكونات املحددة قائمتها في امللحق I بهذا القرار 

التطهير  أو  التنظيف  مواد  تركيبة  في  استعمالها  يمكن  »املشترك، 

»أو هما معا املشار إليها في املادة األولى أعاله.

القائمة املنصوص عليها أعاله وتحين وفق النموذج املحدد  »تعد 

»في امللحق I بهذا القرار املشترك وتنشر في املوقع اإللكتروني للمكتب 

»الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

»املادة 11. - عالوة على ..................... باللغة العربية :

»- االسم التجاري ..................... (العالمة( ؛

»- ..................... ؛

»- ..................... ؛

: )SGH) ..................... تصنيف -«

»• الصور التوضيحية للخطر ؛

»• بيان اإلنذار (تحذير/ خطر( ؛

»• بيان الخطر (رموز وعبارات الخطر( ؛

»• إرشادات احترازية ؛

»• الصور التوضيحية لتجهيزات الحماية الفردية ؛

»- كل البيانات األخرى ..................... وقوع حادث ؛

»- ..................... ؛

»- ..................... ؛

(الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

 2300.17 رقم  الذكر  السالف  املشترك  بالقرار   I امللحق  ينسخ 

ويحل محله امللحق I بهذا القرار املشترك.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع األول 1444 )14 أكتوبر 2022(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

*

*         *
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 Iملحق ال

لصحة بالقرار المشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير ا
( بتغيير 2022أكتوبر  14)1444من ربيع األول  17صادر في  2755.22رقم والحماية االجتماعية 

وتتميم القرار المشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة 
الية مواد ( بتحديد خصائص فع2018سبتمبر  21) 1440من محرم  11الصادر في  2300.17قم ر

التنظيف والتطهير وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها في المؤسسات والمقاوالت في 
 القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

*-*-* 

  I"الملحق 

 قمرالقرار المشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة ب
( بتحديد خصائص فعالية مواد التنظيف 2018سبتمبر  21) 1440من محرم  11ادر في الص 2300.17

والتطهير وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها في المؤسسات والمقاوالت في القطاع 
 الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

 

هير مؤسسات ومقاوالت تطوالمكونات التي يمكن استعمالها في تركيبة مواد تنظيف   نموذج قائمة
 القطاع الغذائي، بما فيها محالت تربية المواشي التي تنتج المنتجات الغذائية وقطاع تغذية الحيوانات

 

القرار المشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير من  3)المادة 
( بتحديد خصائص فعالية 2018سبتمبر  21) 1440من محرم  11الصادر في  2300.17الصحة قم 

مواد التنظيف والتطهير وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها في المؤسسات والمقاوالت في 
 (القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

*-*-*-* 

ت ومقاوالت القطاع الغذائي، بما تطهير مؤسساوفي تركيبة مواد تنظيف   استعمالهاقائمة المكونات التي يمكن  :أ جزءال
 فيها محالت تربية المواشي التي تنتج المنتجات الغذائية وقطاع تغذية الحيوانات.

 الباب األول
 األمينية.-أمالح الصوديوم، البوتاسيوم، األمونيوم، القلوية كل : األمالح القلوية -

اد التنظيف التي يتم تسويقها خصائص خطرة يجب أال تنقل هذه المكونات المنصوص عليها في هذا الباب على مو
 من حيث السمية اعتبارا لتركيزها من العناصر الكيميائية الملوثة:

 ملغ في الكيلوغرام؛ 3: يقل عن الزرنيخ )األرسنيك( -
 ملغ في الكيلوغرام؛ 10الرصاص: أقل من  -
 ملغ من الزنك. 25ملغ في الكيلوغرام، منها  50الزنك والنحاس: أقل من  -

 
 ئة األولىالف .1

 
 "الواجهةالمكونات من نوع "عوامل 

 األنيونيةعوامل الواجهة  -أ
 ؛ ...................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 الكاتيونيةعوامل الواجهة  -ب
 أمالح األمونيوم المبينة أدناه

( 11.(7 6قم) الصحة)
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 ؛ ...................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 األنيونيةعوامل الواجهة غير  -ج
 ؛ ...................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 ، )األمفوليتية(األمفوتيرية/مذبذب العوامل الواجهة  -د
 ؛ ...................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 لفئة الثانيةا .2
 ت" أو المواد الحافظة"مكونات من نوع "المطهرا

 ؛ ...................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 الفئة الثالثة .3

 مكونات "مختلفة"
 يتمثل في إزالة الترسبات(األحماض )مفعول  -أ

 ؛ ...................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 القواعد  -ب
 ؛ ...................

 ؛ ....................
 ؛ .....................

 األمالح المعدنية المذابة -ج
 ؛ ...................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 والمساعدات غير المذابة الشحنات -د

 ؛ ...................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 المحصالت -ه
 ؛ ....................

 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 أو المضادة إلعادة التشكل أو المثخنات العوامل المضادة للرغوة -و

 ؛ ....................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 المذابات -ز

 ؛ ....................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 الفئة الرابعة .4

 مكونات أخرى
 عوامل مساعدة -أ



عدد 7178 - 23 شعبان 1444 )16 مارس 2023(الجريدة الرسمية    1(8

 ؛ ....................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 المواد الحافظة  -ب

 ؛ ....................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
             

 األنزيمات -ج
 ؛ ....................

 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
          

 الغذائية نتجاتالمكونات المرخص باستعمالها في الم -د
 ؛ ....................

 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
           

 المنكهات -ه
 ؛ ....................

 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 الملونات -و

 ؛ ....................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 الملمعات البصرية -ز

 ؛ ....................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 المنفرات الحسية -ح

 ؛ ....................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 

 الباب الثاني
مكونات مواد التنظيف، غير تلك المعدة لشطف األواني والمقدمة على أنها غير قابلة للشطف باستعمال الماء الصالح 

 للشرب بعد االستعمال
صص المكونات باستثناء المقتضيات المخالفة والتي يمكن، عند االقتضاء، ترافق البيانات المشار إليها أدناه، تخ

 ، مهما كان مفعولها سواء كان مطهرا أو غيره، لالستعماالت الصناعية.المنصوص عليها في هذا الباب
 ؛ ....................

 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 

ت تربية الماشية المنتجة قائمة المكونات التي يمكن استعمالها فقط في تركيبة مواد تنظيف وتطهير محال :ب جزءال
 :الغذائية نتجاتللم

 ؛ ....................
 ؛ ....................
 ؛ .....................

 
 

" 

.
 باستثناء املقتضيات املخالفة والتي، عند االقتضاء، ترافق البيانات املشار إليها أدناه، تخصص املكونات املنصوص عليها في هذا 

الباب، مهما كان مفعولها سواء كان مطهرا أو غيره، لالستعماالت الصناعية.
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من ((1 في) ص د6) 6قم) ).379) للتقييس) املغربي) املعهد) ملدير)  مقر6)

على) ب ملص دقة) الق �ضي) فبراير) )1)() ((7(  (333 6جب)

مواصف ت)قي سية)مغربية.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 

بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( وال سيما املواد 11 و 15 و 32 

منه ؛

بتاريخ   10 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  إدارة  مجلس  قرار  وعلى 

سلطة  بتفويض  املتعلق   ،)2013 ديسمبر   23(  1435 صفر  من   19

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة 

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املواصفات  عليها  مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 

القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر)1(.

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن 

تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1444 )17 فبراير 2023(.

اإلمضاء: عبد الرحيم الطيبي.

)1( يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 7178 بتاريخ 23 شعبان 1444 

)16 مارس 2023(.
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نصوص)خ صة

 مرسوم)6قم) 97.)).))ص د6)في)1))من)جم دى)اآلخرة)333) ) ))ين ير) )1)()بإعال3)أ3)املنفعة)الع مة)تق�ضي)

بتقوية)تزويد)إقليم)زاكو6ة)ب مل ء)الص لح)للشرب)انطالق )من)سد)أكدز)وبنزع)ملكية)القطع)األ6ضية)الالزمة)لهذا)الغرض

رئيس الحكومة،

بتنفيذه الظهير الشريف  العامة وباالحتالل املؤقت، الصادر  امللكية ألجل املنفعة  بنزع  املتعلق   7.81 القانون رقم  بناء على 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر بجماعة ترناتة من 27 نوفمبر 2019 إلى 27 يناير 2020 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتقوية تزويد إقليم زاكورة باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد أكدز.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املتواجدة بجماعة ترناتة، املبينة في الجدول أسفله، واملعلم عليها بألوان مختلفة 

في التصاميم التجزيئية (من 1/8 إلى 8/8( ذات املقياس 1000/ 1 امللحقة بأصل هذا املرسوم :

أ6ق م)الشقع)

األ6ضية

مراجعه )

العق 6ية

مس ح ته أسم ء)املالك)أو)املفترض)أنهم)املالك
مالحظ ت

1آ6هالعنوا3اإلسم

113DA-376أرا�ضي الجموع كدية مالل

إقليم 

زاكورة 

قيادة 

تنزولين 

جماعة 

ترناتة

002420

 113aDA-376000487أرا�ضي الجموع كدية مالل

114DA-376000417أرا�ضي الجموع كدية مالل

115DA-376000074أرا�ضي الجموع كدية مالل

115aغير محفظة
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار املكاثرة
001613

116DA-376000718أرا�ضي الجموع كدية مالل

117DA-376000403أرا�ضي الجموع كدية مالل

118DA-376000391أرا�ضي الجموع كدية مالل

119DA-376000263أرا�ضي الجموع كدية مالل

120DA-376000219أرا�ضي الجموع كدية مالل

121DA-376001329أرا�ضي الجموع كدية مالل

122DA-376000065أرا�ضي الجموع كدية مالل

123DA-376000435أرا�ضي الجموع كدية مالل

124DA-376000333أرا�ضي الجموع كدية مالل

125DA-376000634أرا�ضي الجموع كدية مالل

126DA-376001381أرا�ضي الجموع كدية مالل

127DA-376000708أرا�ضي الجموع كدية مالل

128DA-376000677أرا�ضي الجموع كدية مالل

129DA-376000465أرا�ضي الجموع كدية مالل

130DA-376000097أرا�ضي الجموع كدية مالل

130aغير محفظة
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار مالل
000074

130bDA-376000159أرا�ضي الجموع كدية مالل
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130cغير محفظة
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار مالل
000147

131DA-376000759أرا�ضي الجموع كدية مالل

131aDA-376000798أرا�ضي الجموع كدية مالل

131bDA-376001389أرا�ضي الجموع كدية مالل

131cDA-376001541أرا�ضي الجموع كدية مالل

132DA-376001322أرا�ضي الجموع كدية مالل

133DA-376000886أرا�ضي الجموع كدية مالل

134DA-376000433أرا�ضي الجموع كدية مالل

135DA-376002762أرا�ضي الجموع كدية مالل

135aDA-376000120أرا�ضي الجموع كدية مالل

137DA-376000841أرا�ضي الجموع كدية مالل

غير محفظة138
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار أوالد وشاح
000476

غير محفظة139
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار أوالد وشاح
001178

غير محفظة141
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار الكعابة
002067

غير محفظة142
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار زاوية القا�ضي
000713

غير محفظة143
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار تسركت
000876

144DA-375
أرا�ضي الجموع كدية 

تيصركات
000135

144aغير محفظة
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار تسركت
000365

145DA-375
أرا�ضي الجموع كدية 

تيصركات
001141

146DA-375
أرا�ضي الجموع كدية 

تيصركات
002902

147DA-375
أرا�ضي الجموع كدية 

تيصركات
002808

147aR34662/M

وزير الداخلية بصفته نائبا 

عن أرا�ضي الجموع نيابة عن 

الجماعة الساللية تكيت 

شعوف

003601

تقييدات بمطلب التحفيظ :

املرتفع  للتيار  كهربائي  خط  عن  عبارة  عمومي  ارتفاق   -  1

يخترق امللك من جهة العالمتين ب ب 3 في اتجاه العالمتين 

ب1 ب2ر

التحدي اإلداري رقم 375  املتبادل مع  الكلي  التعرض   -  2

مضمن بتاريخ 4 سبتمبر 2002 ر كناش : 06 عدد : 632

3 - التعرض الكلي الصادر عن نائب أرا�ضي الجموع لقبيلة 

 7  : (كناش   2006 أغسطس  بتاريخ  املضمن  العروميات، 

عدد 700(

4 - التعرض الكلي الصادر عن األستاذ عبد السالم الباهي 

عن نائب أرا�ضي جموع لقبيلة تسركات، املضمن بتاريخ 16 

أغسطس 2006 (كناش : 7 عدد : 703(

5 - مشروع نزع امللكية لقطعة أرضية مساحتها 01 س 36 

للشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  لفائدة  آر 

مضمن بتاريخ 17/11/2020 كناش : 12 عدد : 277

على  أحيل  قد  التحفيظ  مطلب  ملف  أن  اإلشارة  وتجدر 

أنظار القضاء للبت في التعرضات املذكورة

غير محفظة148
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار العروميات
002208

148aغير محفظة
أرا�ضي الجماعة الساللية 

لدوار العروميات
001087

املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء واملدير 
العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.
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مرسوم)6قم)53. ).))ص د6)في)ف تح)بعش 3)333) ))))فبراير) )1)) 
بإخراج)قطعة)أ6ضية)متأصلة)من)متروك)س قية)عمومية)تمر)
عدد) العق 6ي) الرسم) ذي) »صوف كويس«) املسمى) امللك) عبر)
إلى)ملك)الدولة) 17/91737)من)امللك)العمومي)امل ئي)وضمه )

الخ ص)بعم لة)ف 1.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914(
الفصل  سيما  وال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما  العمومي  بامللك  املتعلق 

الخامس منه ؛

بتنفيذه  الصادر  باملاء  املتعلق   36.15 رقم  القانون  وعلى 
 1437 القعدة  ذي   6 بتاريخ   1.16.113 رقم  الشريف  الظهير 

)10 أغسطس 2016( ؛

وبعد االطالع على طلب شركة B.E.R.I.M  بتاريخ 16 أغسطس 2021 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزيرة االقتصاد 
واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم إلى ملك الدولة الخاص 
قطعة أرضية متأصلة من متروك ساقية عمومية تخترق امللك املسمى 
07/90747 املتواجد بزنقة  »صوفاكويس« ذي الرسم العقاري عدد 
البالغة  فاس،  بعمالة  ابراهيم  سيدي  الصناعي  الحي  الخوارزمي، 
مساحتها مئتان وواحد وستون مترا مربعا (261م2(، واملبينة حدودها 
بأصل  امللحق   1/500 املقياس  التجزيئي ذي  التصميم  في  بلون أصفر 

هذا املرسوم.

ويبين الجدول التالي إحداثيات حدود هذه القطعة :

XYاألنص ب

B415538175.24380713.06

1538189.17380718.62

2538203.53380722.95

3538218.21380726.01

B13538234.89380727.90

B412538243.75380727.99

B413538237.75380723.93

B56538235.06380723.91

4538220.57380722.33

5538205.86380719.43

6538191.46380715.22

B414538177.48380709.75

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء ووزيرة االقتصاد واملالية، كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1444 )22 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

333) ) )م 16) )1))  1))بعش 3) في) )3). ).))ص د6) مرسوم)6قم)
الوطني) املكتب) إدا6ة) مجلس) في) الداخلية) وزير) ممثل) بتعيي3)

للسكك)الحديدية.

رئيس الحكومة،

ربيع من   14 في  الصادر   1.63.225 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
للسكك  الوطني  املكتب  بإحداث   )1963 أغسطس   5(  1383 األول 

الحديدية، كما وقع تغييره وتتميمه، ال سيما الفصل 4 منه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الداخلية  لوزارة  العام  الكاتب  الوالي،  السيد محمد فوزي،  يعين 
لوزير  ممثال  بصفته  الحديدية،  للسكك  الوطني  باملكتب  متصرفا 

الداخلية.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير 
الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1444 )3 مارس 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.
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في) ص د6) 6قم) ).)31) االجتم عية) والحم ية) الصحة) لوزير) قرا6)

9)جم دى)اآلخرة)333) )))ين ير) )1)))بتعيي3)آمرين)مس عدين)

ب لصرف)ونواب)عنهم.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 

آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة 

إليهم من لدن وزير الصحة والحماية االجتماعية من امليزانية العامة 

الخصو�ضي  الحساب  وكذا  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزارة 

املركزية«  بالصيدلية  الخاص  الحساب   « عنوان  الحامل  للخزينة 

وإصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة 

االعتمادات  إطار  في  املبرمة  الصفقات  تنفيذ  عن  املترتبة  والغرامات 

املفوضة :

االختص ص)

الترابي
النواباآلمرو3)املس عدو3)ب لصرف

املح سش 3)

املكلف 3

مجموع تراب 

اململكة

مدير املركز الوطني لتحاقن الدم 

ومبحث الدم.

األغظف،  محمد  أبهاي  السيد 

األولى  الدرجة  من  املتصرف 

بنفس املركز.

 الخازن الوزاري -

الصحة

من كذلك للوقاية  الوطني  املركز  مدير 

اإلشعاعات.

الطيبي،  الرحمان  عبد  السيد 

بنفس  األولى  الدرجة  من  التقني 

املركز.

كذلك

املساعد مدير املعهد الوطي للصحة.كذلك الحداد،  محمد  السيد 

الطبي املمتاز بنفس املعهد.
كذلك

ملحاربة كذلك الوطني  املركز  مديرة 

التسممات.

املهندس  الجواهري،  محمد 

الرئيس بنفس املركز.
كذلك

لتحاقن كذلك الجهوي  املركز  مدير 

الدم بالدار البيضاء.

إقبال وبلشضيف، املتصرفة من 

الدرجة الثانية بنفس املركز.

خازن عمالة 

الدار البيضاء 

- مركز غرب -

املادة الثانية

املساعدين  اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقومون  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  إليهم  املشار  بالصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

غاية  إلى  الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  القرار  بهذا  يعمل 
في  الصادر   605.22 رقم  القرار  وينسخ   2023 ديسمبر   31
آمرين  بتعيين   )2021 ديسمبر   31(  1443 األولى  جمادى  من   26

مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في 9 جمادى اآلخرة 1444 )2 يناير 2023(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

في) ص د6) 6قم) ). 31) االجتم عية) والحم ية) الصحة) لوزير) قرا6)

9)جم دى)اآلخرة)333) )))ين ير) )1)))بتعيي3)آمرين)مس عدين)

ب لصرف)ونواب)عنهم.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين 
املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  عنهم  نوابا  واآلخرون  بالصرف  مساعدين 
كل  مستقلة  بصورة  املسير  الدولة  مرفق  ميزانية  ونفقات  بموارد 

حسب اختصاصه كما هو مبين في نفس الجدول :

بي 3)املرفق
اآلمرو3)املس عدو3)

ب لصرف
النواب

املح سش 3)

املكلف 3

املركز الوطني لتحاقن 

الدم ومبحث الدم

لتحاقن  الوطني  املركز  مدير 

الدم ومبحث الدم.

محمد  أبهاي  السيد 

من  املتصرف  األغظف، 

الدرجة األولى بنفس املركز.

 الخازن الوزاري -

الصحة

الحداد، مدير املعهد الوطني للصحة.املعهد الوطني للصحة محمد  السيد 

املمتاز  الطبي  املساعد 

بنفس املعهد.

كذلك

املركز الوطني للوقاية 

من اإلشعاعات

للوقاية  الوطني  املركز  مدير 

من اإلشعاعات.

الرحمان  عبد  السيد 

الدرجة  من  التقني  الطيبي، 

األولى بنفس املركز.

كذلك

املركز الجهوي 

 لتحاقن الدم 

بالدار البيضاء

مدير املركز الجهوي لتحاقن 

الدم بالدار البيضاء.

وبلشضيف،  إقبال  السيدة 

الدرجة  من  املتصرفة 

الثانية بنفس املركز.

خازن عمالة 

الدار البيضاء 

- مركز غرب -
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املادة الثانية

غاية  إلى  الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  القرار  بهذا  يعمل 

في  الصادر   606.22 رقم  القرار  وينسخ   2023 ديسمبر   31

آمرين  بتعيين   )2021 ديسمبر   31(  1443 األولى  جمادى  من   26

مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في 9 جمادى اآلخرة 1444 )2 يناير 2023(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

ص د6) 6قم) ).313) االجتم عية) والحم ية) الصحة) لوزير) قرا6)

بتغيير) ين ير) )1))) ((7(  (333 اآلخرة) جم دى) من) ((3 في)

األولى) 33)  جم دى) من) ((1 في) الص د6) (113.(( 6قم) القرا6)

ونواب) ب لصرف) مس عدين) آمرين) بتعيي3) (((1(( ديسمبر) ( ((

عنهم.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

26 من جمادى في  الصادر   604.22 رقم  القرار   بعد االطالع على 

بالصرف  مساعدين  آمرين  بتعيين   )2021 ديسمبر   31(  1443 األولى 

ونواب عنهم ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 604.22 بتاريخ 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021( :

»املادة األولى. - يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي 

»األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات 

 »املفوضة إليهم من لدن وزير الصحة والحماية االجتماعية من امليزانية

 »العامة لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وكذا الحساب الخصو�ضي

املركزية«  بالصيدلية  الخاص  »الحساب  عنوان  الحامل  »للخزينة 

»وإصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة 

»والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار االعتمادات 

»املفوضة :

االختص ص)

الترابي
النواباآلمرو3)املس عدو3)ب لصرف

املح سب)

املكلف

مجموع تراب 

اململكة

 الخازن الوزاري -.....................................................................................................

الصحة

بمديرية كذلك املالي  القسم  رئيسة 

التخطيط واملوارد املالية.

..................................................
كذلك

السيارات كذلك مجموعة  قسم  رئيس 

والشؤون العامة بالكتابة العامة.

رئيس مصلحة الشؤون العامة 

بنفس القسم.
كذلك

بالكتابة كذلك التموين  قسم  رئيس 

العامة.

.................................................
كذلك

كذلك......................................................................................................كذلك

(الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى اآلخرة 1444 )17 يناير 2023(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

في ص د6) 6قم) ).)31  االجتم عية) والحم ية) الصحة) لوزير)  قـــرا6)

  178.(( ين ير) )1)))بتغيير)القرا6)6قم) (( ( (333 ف تح)6جب)

بتفويض) (((1(( أكتوبر) (((( األول) 33)  6بيع) من) ((3 في) الص د6)

اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

بعد االطالع على القرار رقم 3678.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما  )21 أكتوبر 

وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3678.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(  :
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»الجدول)امللحق

النواباملفوض)إليهماالختص ص)الترابي

جهة فاس - مكناس

...........................................................................................جهة فاس - مكناس

عمالة فاس

وزارة  مندوب  سنيتر،  خالد  السيد 

االجتماعية  والحماية  الصحة 

بعمالة فاس. 

...................................

...........................................................................................

عمالة مكناس

وزارة  مندوب  تكروت،  رشيد  السيد 

االجتماعية  والحماية  الصحة 

بعمالة مكناس. 

...................................

املركز  مدير  ازويني،  نبيل  السيد 

مكناس  بعمالة  االستشفائي 

بالنيابة.

...................................

...........................................................................................

(الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رجب 1444 )23 يناير 2023(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)

والكف ءات)6قم) ).))3)ص د6)في)3)6جب)333) )1))ين ير) )1)) 

بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى

القيام  أوامر  وضع  شروط  بتحديد   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التكوين  لقطاع  العام  الكاتب  سباق،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة  بالنيابة، اإلمضاء  املنهي 

للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى 

وخارج  داخل  بمأموريات  للقيام  املذكور  للقطاع  التابعين  واألعوان 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)
والكف ءات)6قم) ).))3)ص د6)في)3)6جب)333) )1))ين ير) )1)) 

بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التكوين  لقطاع  العام  الكاتب  سباق،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

املنهي بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي 

 واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر بصرف أو تحويل

أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض 

الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  االلتزام  اعتمادات  وصرف  املوارد 

الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع املذكور.

املادة الثانية

أشكال  جميع  على  املصادقة  سباق  محمد  السيد  إلى  يفوض 

الصفقات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لقطاع التكوين املنهي وفسخها 

وكذا الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها كما يفوض إليه إمضاء 

املتعلقة  األظرفة  فتح  لجن  أعضاء  تعيين  قرارات  وكذا  اإلعذارات 

بالصفقات املذكورة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)
والكف ءات)6قم) ). )3)ص د6)في)3)6جب)333) )1))ين ير) )1)) 

بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التكوين  لقطاع  العام  الكاتب  سباق،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

املنهي بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي 

الوثائق  جميع  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 

القطاع لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة  اإلدارية   أو التصرفات 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)

والكف ءات)6قم) ).3)3)ص د6)في)3)6جب)333) )1))ين ير) )1)) 

بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

الصادر   2003 املالية  للسنة   45.02 رقم  املالية  قانون  وعلى 

1432 26 من شوال  بتاريخ   1.02.362  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)31 ديسمبر 2002( وال سيما املادة 29 املكررة منه ؛

املنهي  للتكوين  األسا�ضي  النظام  بمثابة   13.00 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.00.207 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص 

15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( ؛
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1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم   وعلى 
2015( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 

شهادات التكوين املنهي ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 
)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التكوين  لقطاع  العام  الكاتب  سباق،  محمد  السيد  إلى  يفوض 
املنهي بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي 
 واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر بصرف أو تحويل

املثبتة  الوثائق  املوارد وعلى  بقبض  االعتمادات واألوامر  تفويض  أو 
للنفقات املتعلقة بإنجاز برامج التدرج املنهي املنصوص عليها في املادة 
إطار  في   45.02 رقم  أعاله  إليه  املشار  املالية  قانون  من  املكررة   29
الحامل   3.1.0.0.1.00.005 رقم  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب 

عنوان »صندوق النهوض بتشغيل الشباب«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد سباق اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج 

الوثائق التالية :

- القرارات والبطاقات املتعلقة بتكليف املوظفين واألعوان املحلفين 
للقيام بمراقبة مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- القرارات املتعلقة بالترخيص بفتح واستغالل وتسيير وتوسيع وتغيير 
وسحب الترخيص وإغالق مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- القرارات املتعلقة باعتماد مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

الجهوية  واللجان  القطاعية  الوطنية  اللجان  إحداث  مقررات   -
املشتركة بين املهن للتكوين املنهي الخاص ؛

ملفات  بدراسة  املكلفة  القطاعية  اللجان  أعضاء  تعيين  مقررات   -
طلبات معادلة شهادات التكوين املنهي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)

(333 اآلخرة) جم دى) (3 في) ص د6) 6قم) ).5)3)  والكف ءات)

)8))ديسمبر)))1)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  اإلقليمية  املديرة  الزعيمي،  عتيقة  السيدة  إلى  يفوض 

التشغيل بإقليم جرسيف، اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي 

الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم 

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.
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والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)

(333 اآلخرة) جم دى) (1 في) ص د6) 6قم) ).1)3)  والكف ءات)

)1 )ديسمبر)))1)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد النبي اللبن، املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل 

بإقليم بركان، اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة 

للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى 

للقيام  اإلقليم  بنفس  التشغيل  لقطاع  اإلقليمية  للمديرية  التابعين 

بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى اآلخرة 1444 )30 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)

 والكف ءات)6قم) ).7)3)ص د6)في))))من)جم دى)اآلخرة)333)

)3)ين ير) )1)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  اإلقليمي  املدير  التعالبي،  الحسين  السيد  إلى  يفوض 

التشغيل بإقليم تاوريرت، اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي 

الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم 

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى اآلخرة 1444 )4 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.
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والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)

(333 اآلخرة) جم دى) (9 في) ص د6) 6قم) ).8)3)  والكف ءات)

)))ين ير) )1)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  اإلقليمي  املدير  الشكوطي،  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 

التشغيل بإقليم الناضور، اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي 

الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم 

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 جمادى اآلخرة 1444 )2 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)

(333 اآلخرة) جم دى) (9 في) ص د6) 6قم) ).9)3)  والكف ءات)

)))ين ير) )1)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  اإلقليمي  املدير  اليحياوي،  إسماعيل  السيد  إلى  يفوض 

التشغيل بإقليم الحسيمة، اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي 

الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم 

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 جمادى اآلخرة 1444 )2 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.
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والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)
(333 اآلخرة) جم دى) ((1 في) ص د6) 6قم) ).1)3)  والكف ءات)

) )ين ير) )1)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التشغيل  لقطاع  اإلقليمي  املدير  دايدو،  حاتم  السيد  إلى  يفوض 
بإقليم تطوان، اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة 
للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى 
للقيام  اإلقليم  بنفس  التشغيل  لقطاع  اإلقليمية  للمديرية  التابعين 

بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)
 والكف ءات)6قم) ).))3)ص د6)في))))من)جم دى)اآلخرة)333)

)3)ين ير) )1)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التشغيل  لقطاع  اإلقليمي  املدير  ربوح،  مراد  السيد  إلى  يفوض 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  العرائش،  بإقليم 

الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم 

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى اآلخرة 1444 )4 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغرى) واملق ولة) االقتص دي) اإلدم ج) لوزير) قرا6)
(333 اآلخرة) جم دى) ((1 في) ص د6) 6قم) ).))3)  والكف ءات)

) )ين ير) )1)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  اإلقليمي  املدير  نصيف،  املجيد  عبد  السيد  إلى  يفوض 

اإلدماج  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  شفشاون،  بإقليم  التشغيل 

األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي 

التشغيل  لقطاع  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة 

بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

االجتم عي) واالقتص د) التقليدية) والصن عة) السي حة) لوزيرة) قـــرا6)

 (333 6جب) من) ((7 في) ص د6) 6قم) ).311) والتض مني)

)8)فبراير) )1)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في    )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد رضوان الزهيري، مدير املوارد والتكوين بقطاع 

والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  السياحة، 

املوارد   بقبض  األوامر  على  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 

وصرف وتحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات 

امليزانية  برسم  االلتزام  اعتمادات  وفتح  وااللتزامات  واالعتمادات 

بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  ميزانية  وكذا  القطاع  لنفس  العامة 

مستقلة وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية 

قطاع السياحة.

املادة الثانية

التأشير  أو  اإلمضاء  الزهيري  رضوان  السيد  إلى  كذلك  يفوض 

قرارات  عدا  ما  املوظفين  شؤون  بتسيير  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 

املتعلقة  القرارات  على  اإلمضاء  إليه  يفوض  كما  التوظيف، 

الخاصة لحاجات  السيارة  الجزافية من أجل استعمال  بالتعويضات 

املصلحة وإمضاء األوامر الصادرة للموظفين التابعين لقطاع السياحة 

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  الزهيري  رضوان  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة بقطاع السياحة.

املادة الرابعة

أو عاقه عائق ناب عنه السيد  الزهيري  إذا تغيب السيد رضوان 

املهدي لحلو، رئيس قسم املوارد املالية والدعم اللوجستيكي ما عدا 

فيما يخص املصادقة على الصفقات.

املادة الخامسة

إذا تغيب السيد رضوان الزهيري أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

بالوثائق  يتعلق  فيما  البشرية  املوارد  قسم  رئيسة  مونشيح،  نوال 

اإلدارية والقرارات الخاصة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من رجب 1444 )8 فبراير 2023(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
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في) ص د6) 6قم) ).11 ) والغ ب ت) واملي ه) القروية) والتنمية) الشحري) والصيد) الفالحة) ووزير) الداخلية) لوزير) مشترك) قرا6)

5))من)6جب)333) )1)فبراير) )1)()يق�ضي)بمنح)قطع)محدثة)بعق 6)ت بع)للجم عة)الساللية)»6كراكة«)الواقعة)داخل)

دائرة)الري)الحوز)بإقليم)قلعة)السراغنة.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

 الواقعة في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.34 الصادر في 10 من جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد دوار الري بالحوز بإقليم مراكش 

الجاري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق االستثمارات 

الفالحية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة ووزير الداخلية رقم 1583.99 الصادر في 10 رجب 1420 )20 أكتوبر 1999( باملصادقة 

املنارة  - مراكش  بعمالة  بالحوز  الري  دوائر  داخل  الواقعة  الجماعية  األرا�ضي  ببعض  الخاصة  الحقوق  ذوي  لوائح   على 

وإقليم قلعة السراغنة ؛

 1424 28 من ربيع األول  في  970.03 الصادر  القروية رقم  الفالحة والتنمية  الداخلية ووزير  القرار املشترك لوزير  وعلى 

املتعلق   )1969 يوليو   25(  1389 جمادى   10 بتاريخ   1.69.30 رقم  الشريف  الظهير  من   12 الفصل  بتطبيق   )2003 ماي   30(

باألرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك، أسماء املستفيدين من عملية التمليك للعقار املسمى ›بالد الساقية الركراكية« 

التابع للجماعة الساللية »ركراكة«.

املادة الثانية

تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد 22/45081 لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار، التابع للجماعة الساللية »ركراكة« بإقليم قلعة السراغنة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رجب 1444 )6 فبراير 2023( .

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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0 هكتار 66 آر 12 سنتيار (9(
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0 هكتار 63 آر 58 سنتيار1)3
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في ص د6) 6قم) ).)7 ) والتواصل) والثق فة) الشش ب) لوزير)  قـــرا6)

عمومي) بحث) بإجراء) فبراير) )1)() (1(  (333 6جب) من) ((5

بإقليم) األثري)»نول)ملطة«)بجم عة)أسرير) املوقع) إد6اج) حول)

كلميم)في)عداد)اآلث 6.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسمبر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

وبناء على الطلب الذي تقدمت به جمعية املبادرات املواطنة بتاريخ 

20 يونيو 2015 ؛

بتاريخ املنعقد  والتقييد  الترتيب  لجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

16 يونيو 2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يجرى بحث عمومي حول إدراج املوقع األثري »نول ملطة« بجماعة 

ذي  التصميم  في  محدد  هو  كما  اآلثار  عداد  في  كلميم  بإقليم  أسرير 

املقياس 1000 /1 املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

يمكن لكل من يعنيه األمر أن يدلي بمالحظات لدى جماعة أسرير 

بإقليم كلميم داخل أجل شهرين ابتداء من الشهر املوالي لتاريخ نشر 

هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رجب 1444 )6 فبراير 2023(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

ووزيرة) املستدامة) والتنمية) الط قي) االنتق ل) لوزيرة) مشترك) قرا6)
 (333 6جب) من) ((5 في) ص د6) 6قم) ).73 ) وامل لية) االقتص د)
افقة)على)امللحق)6قم)7)ب التف ق)النفطي) )1)فبراير) )1)))ب ملو
القعدة) 33)  ذي) من) ((7 في) املبرم) (»HAHA ONSHORE«
 )7))يونيو)))1)()بي3)املكتب)الوطني)للهيد6وك 6بو6ات)واملع د3
»Petroleum Exploration (Private( Limited«  وبركتي)

.»Beijing(Forpetro(Sino-Rig(CO.,Ltd«(و

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،
ووزيرة االقتصاد واملالية،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 
،)1992 أبريل  (فاتح   1412 رمضان  من   27 بتاريخ   1.91.118  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادتين 4 و 34 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   33.01 رقم  القانون  وعلى 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملعادن  للهيدروكاربورات 

رقم 1.03.203 بتاريخ 16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 
أعاله، إليه  املشار   21.90 رقم  القانون  بتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 

كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.99.210 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 
)16 مارس 2000( وال سيما املادة 60 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.372 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 
بإحداث  املتعلق   33.01 رقم  القانون  بتطبيق   )2004 ديسمبر   29(

املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن ؛

وعلى القرار املشترك لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة 
 1443 شعبان   4 في  الصادر   801.22 رقم  واملالية  االقتصاد  ووزيرة 
النفطي  باالتفاق   6 رقم  امللحق  علــــى  باملوافقة   )2022 مارس   7(
 1442 القعدة  ذي  من   13 في  املبرم   »HAHA ONSHORE«
واملعادن للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2021 يونيو   24( 

 »Petroleum Exploration )Private) Limited«  وشركتي 
و »Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd« ؛

وعلى امللحق رقم 7 باالتفاق النفطي »HAHA ONSHORE« املبرم 
الوطني  املكتب  بين    )2022 يونيو   27(  1443 القعدة  ذي  من   27 في 
»Petroleum Exploration وشركتي  واملعادن   للهيدروكاربورات 

» Private) Limited(« و »Beijing Forpetro Sino-Rig CO.,Ltd« املتعلق 
عن  البحث  لرخص  شهرا   12 بمدة  األولية  الفترة  صالحية  بتمديد 
»HAHA SUD« و »HAHA NORD« الهيدروكاربورات املسماة  مواد 

و »HAHA CENTRE« بسبب وقوع حدث القوة القاهرة، 



19) الجريدة الرسمية عدد 7178 -)23 شعبان 1444 )16 مارس 2023(  

قررا ما يلي :

املادة األولى

 يوافق، كما هو مرفق بأصل هذا القرار املشترك، على امللحق رقم 7

باالتفاق النفطي »HAHA ONSHORE« املبرم في 27 من ذي القعدة 1443 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2022 يونيو   27(

 »Beijing و » Petroleum Exploration )Private) Limited « وشركتي 

.Forpetro Sino-Rig CO.,Ltd«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رجب 1444 )6 فبراير 2023(.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

ووزيرة) املستدامة) والتنمية) الط قي) االنتق ل) لوزيرة) مشترك) قرا6)

 (333 6جب) من) ((5 في) 6قم) ).75 )ص د6) وامل لية) االقتص د)

افقة)علــــى)امللحق)6قم)))ب التف ق)النفطي) )1)فبراير) )1)()ب ملو

 (333 األول) 6بيع) من) ((7 في) املبرم) (»GUERCIF(ONSHORE«

 )3))أكتوبر)))1)()بي3)املكتب)الوطني)للهيد6وك 6بو6ات)واملع د3

.»PREDATOR(GAS(VENTURES(LIMITED«(وبركة

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

ووزيرة االقتصاد واملالية،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل  (فاتح   1412 رمضان  من   27 بتاريخ   1.91.118  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادتين 4 و 34 منه ؛

وعلى القانون رقم 33.01 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للهيدروكاربورات 

بتاريخ   1.03.203 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملعادن 

16 من رمضان 1424 )11 نوفمبر 2003( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

أعاله، إليه  املشار   21.90 رقم  القانون  لتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 

ذي   9 بتاريخ   2.99.210 رقـــم  باملــــرســــوم  وتتميمـــــه  تغييــــره  وقــــع  كمـــــا 

الحجة 1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 60 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.372 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 

بإحداث  املتعلق   33.01 رقم  القانون  لتطبيق   )2004 ديسمبر   29(

املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

من  26 في  الصادر   499.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية   االقتصاد 

1 2021( باملوافقة علــــى امللحق رقم  1442 )9 فبراير   جمادى اآلخرة 

ربيع من   11 في  املبرم   »GUERCIF ONSHORE« النفطي   باالتفاق 

اآلخر 1442 )27 نوفمبر 2020( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات 

واملعادن وشركة »PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« ؛

»GUERCIF ONSHORE« النفطي  باالتفاق   2 رقم  امللحق   وعلى 

املكتب  بين   )2022 أكتوبر   14(  1444 األول  ربيع  من   17 في  املبرم 

 »PREDATOR GAS وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني 

»VENTURES LIMITED املتعلق بتغيير الحد األدنى لبرنامج األشغال 

وبتمديد صالحية الفترة األولية بمدة 9 أشهر لرخص البحث عن مواد 

 »GUERCIF  إلى »GUERCIF ONSHORE I« الهيدروكاربورات املسماة

األولى التكميلية  الفترة  صالحية  مدة  وبتقليص   ONSHORE IV« 

بـ 9 أشهر لهاته الرخص،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 يوافق، كما هو مرفق بأصل هذا القرار املشترك، على امللحق رقم 2

ربيع من   17 في  املبرم   »GUERCIF ONSHORE« النفطي   باالتفاق 

األول 1444 )14 أكتوبر 2022( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات 

.»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« واملعادن وشركة

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رجب 1444 )6 فبراير 2023(.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.



عدد 7178 -)23 شعبان 1444 )16 مارس 2023(الجريدة الرسمية    ((1

6قم) ).317  واالبتك 6) العلمي) والشحث) الع لي) التعليم) لوزير) قرا6)

بتتميم) فبراير) )1)() ((1(  (333 6جب) من) ((9 في) ص د6)

 (3(1 1))من)جم دى)اآلخرة) في) الص د6) ((797.95 القرا6)6قم)

)3))نوفمبر)995)()بتحديد)ق ئمة)الشه دات)التي)تع دل)به دة)

للهندسة) الوطنية) املد6سة) من) املسلمة) معم 6ي) مهند1)

املعم 6ية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري 

تتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  أعاله 

)14 نوفمبر 1995( :

شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األولى.-  »املادة 

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  »مهندس 

مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما يعادلها :

».........................................................................................................

» – Diplôme national d’architecte, délivré en date du 

» 8 novembre 2021 par l’Ecole nationale d’architecture et 

» d’urbanisme - Université de Carthage - Tunisie, assorti 

» d’une attestation de validation du complément de 

» formation, délivrée par l’Ecole nationale d’architecture 

» de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من رجب 1444 )20 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

اإلذ3)بمم 6سة)الهندسة)املعم 6ية

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 461.23 صادر في 18 من 

أنس  للسيد   5469 2023( يرخص تحت عدد  فبراير   9( 1444 رجب 

من  مسلمة  املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  قاديري 

الجامعة الوطنية التقنية لبالروسيا - مينسك بتاريخ 28 يونيو 2019، 

بالقطاع  أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 462.23 صادر في 18 من 

للسيد وليد   5468 2023( يرخص تحت عدد  1444 )9 فبراير  رجب 

عزيز الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من الجامعة 

بتاريخ  أوكرانيا   - بخاركيف  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  31 ماي 2021، 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

تمارة.
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نصوص)خ صة

وزارة التجهيز واملاء

 (333 6جب) من) ((( في) ص د6) 6قم) ).18 ) وامل ء) التجهيز) لوزير) قرا6)
والنقل) التجهيز) وزير) قرا6) مفعول) بإنه ء) ) )فبراير) )1)()
 (3 5 األولى) جم دى) بت 6يخ) ) (175.(3 6قم) واللوجيستيك)
)5)م 16)3)1)()بتحديد)تنظيم)مديرية)إعداد)املين ء)الجديد)

بآسفي.

وزير التجهيز واملاء،

 675.14 رقم  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  قرار  على  بناء 

تنظيم  بتحديد   )2014 )5 مارس   1435 األولى  جمادى   3 في  الصادر 

مديرية إعداد امليناء الجديد بآسفي، كما تم تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التجهيز  ينتهي مفعول قرار وزير   ،2021 فاتح سبتمبر  ابتداء من 

في  الصادر   675.14 رقم  أعاله  إليه  املشار  واللوجيستيك  والنقل 

3 جمادى األولى 1435 )5 مارس 2014(. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1444 )3 فبراير 2023(.

اإلمضاء : نزار  بركة.

نظ م)موظفي)اإلدا6ات)الع مة
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إعالن ت)وبالغ ت

املجلس)االقتص دي)واالجتم عي)والشيئي

إح لة)ذاتية

6أي)حول)تمتي3)الرابط)الجيلي)مع)مغ 6بة)الع لم):)الفرص)والتحدي ت

 للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 املتعلق باملجلس 
ً
طبقا

ذاتية،  إحالة  إطار  في  املجلس،  قرر  والبيئي،  االقتصادي واالجتماعي 
إعداد رأي حول تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم.

وفي هذا اإلطار، قرر مكتب املجلس تشكيل لجنة مؤقتة َعِهَد إليها 
بإعداد هذا الرأي. 

صادقت   ،2022 نونبر   9 بتاريخ  انعقدت  استثنائية  دورة  وخالل 
الجمعية العامة للمجلس باإلجماع على هذا الرأي الذي يحمل عنوان 

»تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم : الفرص والتحديات«.

وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق املقاربة التشاركية 
التي دأب عليها املجلس، ثمرة إسهامات ووجهات نظر مختلف الفئات 
املكونة للمجلس، فضال عن مخرجات جلسات اإلنصات املنظمة مع 
أطلقها  التي  املواطنة  االستشارة  نتائج  وكذا  املعنيين،  الفاعلين  أبرز 
 8 من  "أشارك"  الرقمية  املنصة  على  املوضوع  هذا  بشأن  املجلس 
العربية   : هي  لغات  بسبع  استبيان  خالل  من   ،2022 أكتوبر   29 إلى 
واإلنجليزية  واإلسبانية والفرنسية واألملانية واإليطالية والهولندية. 

ملخص

تفاعال مع التوجيهات امللكية السامية بمناسبة الذكرى 69 لثورة 
دينامية  إطالق  إلى  والرامية   2022 غشت   20 بتاريخ  والشعب  امللك 
أعد  بالخارج،  املقيمة  املغربية  الجالية  التعاطي مع قضايا  في  جديدة 
 
ً
رأيا ذاتية،  إحالة  إطار  في  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 

 : العالم  مغاربة  الجيلي مع  الرابط  تمتين   « املوضوع تحت عنوان  في 
الفرص والتحديات«.

ويسعى املجلس من خال ل هذا الرأي إلى املساهمة في هذه الدينامية 
أفضل،  نحو  على  ومعرفتها  العالم  مغاربة  قضايا  فهم  إلى  الرامية 
لهم وصون حقوقهم،  املقدمة  الخدمات  بجودة  االرتقاء  بغية  وذلك 

والنهوض بإسهامهم في تنمية اململكة وتعزيز إشعاعها.

وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق املقاربة التشاركية 
التي دأب عليها املجلس، ثمرة إسهامات ووجهات نظر مختلف الفئات 
املكونة للمجلس، فضال عن مخرجات جلسات اإلنصات املنظمة مع 
التي  املواطنة  االستشارة  نتائج  إلى  باإلضافة  املعنيين،  الفاعلين  أبرز 

أطلقها املجلس بشأن هذا املوضوع على املنصة الرقمية »أشارك« من 
خالل استبيان بسبع لغات موجه ملغاربة العالم (العربية واإلنجليزية  

واإلسبانية والفرنسية واألملانية واإليطالية والهولندية(.

يشكلون  العالم  مغاربة  كون  أسا�ضي  معطى  من  املجلس  وينطلق 
نحو 15 في املائة من مجموع ساكنة اململكة، ويساهمون بأزيد من 7 في 

املائة من ناتجها الداخلي اإلجمالي.

وتكوين  املنهي،  املسار  ومواصلة  الخارج  في  اإلقامة  فترة  طول  إن 
عالقات أسرية في بلد االستقبال واالندماج فيه، واكتساب جنسيته، 
وممارسة الحقوق املدنية واملشاركة في الحياة السياسية املحلية هناك، 
أنه  غير  االستقبال.  بلد  في  الدائم  االستقرار  على  تشجع  عوامل  كلها 
يالحظ أن ذلك ال يؤثر على منسوب الروابط الوجدانية والذاكراتية 
ما  (أو  الزيارات  تبادل  أساسها  يستمر على  التي  املغرب  مع  والعائلية 
يسمى بـ »سياحة الجذور«( والتحويالت املالية والعالقات االقتصادية 
والتفاعالت الدينية والثقافية مع اململكة. وهو ما تؤكده بشكل كبير 
نتائج االستشارة املواطنة التي أطلقها املجلس في إطار إنجاز هذا الرأي، 
 إذ وصف حوالي 93 في املائة من املشاركين عالقتهم باملغرب بـ »القوية«

و »ينبغي تمتينها أكثر«. وثمة مؤشرات أخرى تجسد بشكل جلي متانة 
هذا الرابط واستمراريته : بحيث إن 83.4 في املائة من مغاربة العالم 
يزورون  منهم  3 ماليين  املغرب وحوالي  إلى  يحولون جزًءا من دخلهم 

اململكة مرة واحدة على األقل في السنة.

باملغرب  لتشبثهم  الرئيسية  األسباب  عن  إجابتهم  معرض  وفي 
االستشارة  في  املشاركون  استحضر  إليه،  باالنتماء  واعتزازهم 
محمد  امللك  وجاللة  ِكية، 

َ
ل
َ
امل املؤسسة  الخصوص،  على  املواطنة، 

السادس،  والُهوية الوطنية، والتقدم املحرز في مجال البنيات التحتية 
وفي تنمية البالد، والنهوض بحقوق املرأة.

املقيمين  ومواطنيها  املغربية  اململكة  بين  الرابط  تعزيز  أن  غير 
وطني  مجهود  ببذل  رهينا  يظل  استمراريته،  وضمان  الخارج  في 
وإيجاد  وتطلعاتهم،  انتظاراتهم  مع  اإليجابي  التفاعل  أجل  أقوى، من 
األجوبة املناسبة لإلكراهات واملشاكل التي يواجهونها، سواء في بلدان 

االستقبال أو في املغرب.

وقد مكنت مختلف جلسات اإلنصات والنقاشات واالستشارات 
التي أجراها املجلس في إطار بلورة هذا الرأي من الوقوف عند خمسة 

انتظارات أساسية لدى مغاربة العالم : 

)على)الصعيد)الديني):)ثمة إجماع بشأن الحاجة إلى تعزيز وتعميم 
النموذج املغربي في تدبير الشأن الديني في وضوحه واعتداله الروحي، 
واملرتكز على منح  املؤمنين،  إمارة  القائم على مؤسسة  النموذج  هذا 
اإلنسان،  كرامة  وصون  الحياة  ِقَيِم  وحماية  العقل  إلعمال  األولوية 
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بما  االستقبال  لبلدان  الثقافية  والبيئة  للتشريعات  احترام  في  وذلك 
التعايش  قيم  إلى  تدعو  متوازنة،  دينية  ممارسة  إرساء  من  يمكن 
والعنف  الكراهية،  إلى  الدعوة  أشكال  لكل  وتتصدى  والحوار، 

والتطرف.

في)املج ل)الثق في): تم اإلشارة إلى تعزيز االستفادة بشكل أفضل 
تاريخ املغرب واالطالع على حياته  اللغة العربية، ومعرفة  من تعليم 
فإنهم  الصدد،  هذا  في  العالم.  مغاربة  لدى  مشروع  كتطلع  الثقافية، 
األسوار«  »خارج  املبتكرة  والخدمات  الرقمية  الدعامات  ُيفضلون 
ََبَدال من املقاربات التقليدية املتمثلة في إحداث مراكز ثقافية تحتضنها 

مقرات ثابتة ومكلفة لكنها ضعيفة الجاذبية. 

تعزيز  ضرورة  على  التشديد  جرى  (: االقتص دي) املج ل) في)
التمثيلية في الخارج للقطاعات االقتصادية الرئيسية وإبراز الفرص 
ملختلف  قوية  دفعة  إعطاء  ينبغي  كما  باملغرب.  املتاحة  االقتصادية 
آليات وتدابير االستقبال والدعم واالنتصاف املوضوعة رهن إشارة 
بين  من  أخرى،  جهة  من  اشتغالها.  حسن  وضمان  العالم  مغاربة 
املجال،  هذا  في  أولوية  ذات  العالم  مغاربة  يعتبرها  التي  االنتظارات 
سلوكيات  ومكافحة  اإلدارية  العراقيل  على  القضاء  ضرورة  نذكر 
الفساد، وبشكل عام انتهاكات األخالقيات في مجال األعمال والعالقات 

االقتصادية والخدمات العمومية. 

في)م )يتعلق)ب لخدم ت)القنصلية)واإلدا6ية)واالجتم عية): يعتبر 
استكمال عملية الرقمنة ونزع الطابع املادي عن املساطر واإلجراءات 
من أجل إضفاء املرونة على العالقات بين اإلدارة واملرتفقين، من بين 

االنتظارات األساسية ملغاربة العالم.

على)مستوى)التمثيلية)السي سية):)ينبغي أن ينظر إلى هذه املسألة 
في شموليتها، بحيث تتسع للمشاركة في آليات الديمقراطية التمثيلية 
الشأن  تدبير  في  واالنخراط  املواطن  الحوار  وتشجيع  والتشاركية، 

العام.

مغاربة  وحقوق  بأوضاع  النهوض  على  املغربية  الدولة  حرص  إن 
العالم، وتوطيد الرابط الذي يصلهم باململكة، يتجلى في تعدد وتنوع 

املؤسسات واالستراتيجيات والبرامج املخصصة لهذه الفئة. 

غير أنه يالحظ أن القطاعات واملؤسسات املعنية بمغاربة العالم، 
آليات  إعمال  عوض  البعض  بعضها  عن  منعزل  بشكل  تعمل  الزالت 
التنسيق والشراكة وااللتقائية في خدمة مصالح مغاربة العالم. ينضاف 
إلى ذلك عدم االستقرار في املنظومة املؤسساتية، جراء التغيرات التي 
تطرأ باطراد على الهيكالت الحكومية (وزارة مكلفة باملغاربة املقيمين 
بالخارج،  املقيمين  باملغاربة  مكلف  قطاع  ثم  منتدبة  وزارة  بالخارج، 
وما إلى ذلك(، مما ينتج عنه : تكرار بعض البرامج ؛ كثرة الفاعلين املكلفين 
بشؤون مغاربة العالم؛ تداخل بين اختصاصات هؤالء الفاعلين أحيانا؛ 
الكافي؛ بالقدر  معروفة  غير  العالم  مغاربة  لفائدة  موجهة   مبادرات 

هدر للموارد؛ بعض املشاريع بلغت مداها؛ قصور في مجال التوجيه 
والتتبع والتقييم وآليات التنفيذ.

مختلف  مع  املجلس  يتقاسمه  الذي  التشخيص،  هذا  من  انطالقا 
الفاعلين واألطراف املعنية، يو�ضي املجلس بمداخل التغيير التالية في 

خدمة مغاربة العالم : 

تجديد) إلى) املجلس) يدعو) (: املؤسس تي) اإلط 6) مستوى) على)
الهندسة)املؤسس تية)الح لية)من)خالل):))

االستراتيجية  تنفيذ  وحسن  بلورة  على  اإلشراف  مهمة  إناطة   –
املتعلقة بمغاربة العالم بوزير مكلف بشؤون مغاربة العالم منتدب 
لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 

في الخارج.

– االرتقاء بأدوار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج 
بجعلها مؤسسة عمومية استراتيجية خاصة بمغاربة العالم تشكل 
الذراع التنفيذي لتنزيل االستراتيجية املشار إليها، وذلك بتنسيق 
مع ُمختِلف الجهات الفاعلة واألطراف املعنية. ويو�ضى بأن توضع 
هذه املؤسسة تحت إشراف الوزير املنتدب املكلف بمغاربة العالم 
االختصاصات  تخول  أن  وينبغي  إدارتها،  مجلس  يترأس  الذي 

واملوارد الالزمة لالضطالع بمهامها على نحو أمثل.

الخارج  في  املقيمين  املغاربة  لشؤون  الوزارية  باللجنة  االرتقاء   –
رئيس  لدى  محدثة  عليا،  استراتيجية  لجنة  إلى  الهجرة  وشؤون 
الحكومة ومكلفة حصريا بقضايا مغاربة العالم. وينبغي أن تضم 
سلطات  إليها  توكل  وأن  املعنية  األطراف  مختلف  اللجنة  هذه 
البرامج  بتنفيذ  املرتبطان  والتحكيم  املتابعة  مجالي  في  واسعة 

املوجهة ملغاربة العالم.

وب قي) اإلدا6ة) لد3) من) املقدمة) الخدم ت) جودة) مستوى) على)
الف علي3)املعنيي3)لف ئدة)مغ 6بة)الع لم):

مغاربة  لحاجيات  ومالئمة  ناجعة  بطريقة  االستجابة  أجل  من   –
(على  وحيدة  رقمية  منصة  بإحداث  املجلس  يو�ضي  العالم، 
كل  بين  والتفاعل  العمليات  لتيسير  الوحيد(  الشباك  مبدأ  غرار 
تخول  أن  ويتعين  العالم.  ملغاربة  املوجهة  املنظومة  في  الفاعلين 
لهم هذه املنصة إمكانية الولوج إلى مختلف الخدمات واملعلومات 
واملساطر التي تهمهم (الوثائق القنصلية، وتقديم الدعم في مجال 
وغير  العربية،  اللغة  وتدريس  الثقافية،  واملعلومات  االستثمار، 

ذلك(.

حيث  من  القنصلية  البعثات  في  العاملة  البشرية  املوارد  تعزيز   –
الوحدات  وتعزيز  والتدخالت،  القدرات  وتنوع  والكفاءة  العدد 
الخدمات  في   

ً
ضعفا تسجل  التي  البلدان  في  املتنقلة  القنصلية 

الرقمية.
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على)مستوى)االستف دة)من)الخدم ت)الدينية)والثق فية

الخدمات  تفعيل عرض  على  السفارات  مع  وثيق  بتعاون  العمل   –

بلدان  في  العالم  ملغاربة  املوجهة  الديني  بالجانب  املتعلقة 

أهداف  وضع  مع  بلد،  كل  خصوصية  مع  ومالءمتها  االستقبال، 

محددة وفق برنامج زمني دقيق، والحرص إشراك جميع األطراف 

املعنية.

– إحداث جيل جديد من البنيات في مجال النهوض بالعمل الثقافي 

ومرتكز  ودينامي  مرن  تدبير  نمط  وفق  تعمل  بالخارج،  للمغرب 

أي   ) hors-murs) تسمى  بنيات  وهي  الرقمية،  التكنولوجيا  على 
غير مرتبطة بتشييد بناية داخل مجال ترابي معين أو تدبير إداري 

كالسيكي. وينبغي أن يناط بهذه البنيات تنظيم ملتقيات منتظمة 

على  املغرب،  حول  اإلقامة  وببلدان  العالم  مغاربة  حول  باملغرب 

أن تتخذ هذه امللتقيات شكل منتديات للحوار ومعارض وحفالت 

وفعاليات ثقافية وأنشطة لتعزيز قيم املواطنة.

على)مستوى)الحم ية)االجتم عية

– االنخراط في حوار مع بلدان االستقبال بهدف تحيين و/أو توسيع 

بهدف  االجتماعي  بالضمان  املتعلقة  الثنائية  االتفاقيات  نطاق 

تبسيط الشروط التي تعيق استفادة مغاربة العالم من حقوقهم 

نهائي بشكل  عودتهم  عند  الصحية  والرعاية  بالتقاعد   املرتبطة 

أو مؤقت إلى املغرب.

– العمل، بشراكة مع األبناك وشركات التأمين، على إعداد عرض 

للتأمين عن املرض لفائدة األصول، وعرض للتأمين االختياري على 

التقاعد لفائدة مغاربة العالم يكون مرفقا بتحفيزات ضريبية.

في)مج ل)تعشئة)الكف ءات)املغربية)املقيمة)ب لخ 6ج

القانون  مشروع  سيما  (ال  وتنظيمية  تشريعية  مقتضيات  إدراج   –

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بتنظيم  املتعلق   63.21 رقم 

ونصوصه التطبيقية( تسمح بتيسير استقدام الكفاءات املغربية 

العاملة بالخارج، خاصة األساتذة والخبراء والباحثين الجامعيين. 

ن الجامعة املغربية وباقي مؤسسات  ِ
ّ

ومن شأن هذه التدبير أن ُيَمك

البحث العلمي من االستفادة من مغاربة العام من ذوي الخبرات 

في  بمشاركتهم  يسمح  مرن  تعاقدي  إطار  وفق  وذلك  واملهارات، 

برامج التكوين والبحث العلمي واالبتكار.

– العمل في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص على إحداث 

خاصة  والكفاءات  للوظائف  التوقعي  للتدبير  رقمية  منصة 

بالكفاءات املغربية املقيمة بالخارج، على أن تشمل املهن الجديدة 

وتلك التي تعاني من الخصاص على املستوى الوطني.

في)م )يتعلق)ب لتحويالت)امل لية)ملغ 6بة)الع لم

مغاربة  مساهمة  أمام  لالستثمار  السادس  محمد  صندوق  – فتح 

العالم  ملغاربة  مخصص  استثمار  صندوق  إحداث  أو  و/  العالم 

االنعكاسات  ذات  األنشطة  نحو  املوارد  بعض  توجيه  بهدف 

الشركات،  أسهم  في  واالستثمار  اإليجابية،  والبيئية  االجتماعية 

وأنشطة االقتصاد االجتماعي والتضامني.

منتجات  تطوير  على  املالي  القطاع  في  املغاربة  الفاعلين  تشجيع   –

تكميلية ذات جاذبية في مجالي االدخار والتقاعد مخصصة ملغاربة 

العالم.

بخصوص)التمثيلية)واملش 6كة)السي سية)ملغ 6بة)الع لم):

– تطوير مشاركة وتمثيلية مغاربة العالم في املؤسسات االستشارية 

وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون؛

منها،  الرقمية  سيما  وال  والتقنية،  التنظيمية  الترتيبات  وضع   –

الكفيلة بتيسير التسجيل في اللوائح االنتخابية الوطنية والتصويت 

في االنتخابات التشريعية بالنسبة ملغاربة العالم.

دواعي)وأهداف)اإلح لة)الذاتية

هللا  نصره  امللك  جاللة  خطاب  أعقاب  في  الرأي  هذا  إعداد  يأتي 

2022( والذي  69 لثورة امللك والشعب (20 غشت  بمناسبة الذكرى 

التشريعات  نجاعة  ومدى  حصيلة  عند  الوقوف  إلى  جاللته  فيه  دعا 

والسياسات العمومية املخصصة ملغاربة العالم، مشددا على أنه »البد 

أن نتساءل باستمرار : ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا االرتباط بالوطن؟ 

االعتبار  بعين  تأخذ  العمومية،  والسياسات  التشريعي،  اإلطار  وهل 

وهل  ظروفهم؟  مع  تتناسب  اإلدارية  املساطر  وهل  ؟  خصوصياتهم 

وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي الالزم؟ وهل خصصنا لهم املواكبة 

الالزمة، والظروف املناسبة، لنجاح مشاريعهم االستثمارية؟«.

هذا  خالل  من  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  ويسعى 

الرأي إلى املساهمة في دينامية التفكير الوطني حول موضوع مغاربة 

تشخيص  تقديم  خالل  من  وذلك  امللك،  جاللة  إليها  دعا  التي  العالم، 

تركيبي لواقع الحال، تنبثق عنه توصيات رامية إلى اإلسهام في تحيين 

السياسة الوطنية ذات الصلة، وفق مقاربة واقعية ومبتكرة، وذلك 

العالم  مغاربة  بين  للرابط  املتبادل  والتمتين  وتخصيب  صون  بغية 

واململكة.

وتنتظم اإلشكاليات التي سلط عليها التقرير الضوء وكذا الرؤية 

وفهم  معرفة   )1   : هي  محاور  أربعة  وفق  اعتمدها  التي  والتوصيات 

أفضل لقضايا مغاربة العالم، وذلك بغية 2( االرتقاء بجودة الخدمات 

املقدمة إليهم وحماية حقوقهم، 3( تحسين آليات استقطاب ومواكبة 

كفاءات مغاربة العالم وتعزيز مساهمتهم في تنمية اململكة، 4( إشراك 
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عزز نجاحاتهم وتنهض بإشعاع 
ُ
ت مغاربة العالم في بناء روابط مبتكرة 

ملغاربة  أفضل  خدمة   : كالتالي  املجلس  رؤية  تلخيص  ويمكن  اململكة. 

العالم وارتباط أقوى باملغرب وبناء مشترك يحقق التنمية واإلشعاع.

نط ق)وحدود)ومنهجية)إعداد)الرأي)

العالم  ملغاربة  العامة  الوضعية  تناول  يزعم  ال  الرأي  هذا  إن 

أنه  كما  أبعادها،  جميع  في  شموليتها  في  لهم  املخصصة  والسياسات 

مساهمة  هو  بل  للموضوع.  ترافعية  مقاربة  وال  أكاديميا  عمال  ليس 

جرى  وآراء  وتحليالت  وإحصائيات  ملموسة  معطيات  على  ترتكز 

التقارير  سيما  ال  املتوفرة،  واملراجع  املصادر  أبرز  من  استقاؤها 

واملؤشرات الصادرة عن مؤسسات عمومية وطنية ومنظمات دولية، 

وكذا مخرجات جلسات اإلنصات املنظمة مع مسؤولين عن قطاعات 

استند  كما  وخبراء.  جامعيين  وباحثين  عمومية،  ومؤسسات  وزارية 

إطالقها  لغات1 جرى  بسبع  استشارة مواطنة  نتائج  الرأي على  إنجاز 

هذه  نتائج  مكنت  وقد   .2022 أكتوبر   29 إلى   8 من  املوضوع  حول 

العالم  النوعية حول وضعية مغاربة  االستشارة من إغناء املعطيات 

وتمثالتهم وتطلعاتهم.

استقبال  مجال  في  املغربية  السياسة  يتناول  ال  الرأي  هذا  إن 

املهاجرين والالجئين وال حقوق األجانب باملغرب، على اعتبار أن هذه 

الجوانب تندرج ضمن االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

I)-)معرفة)وفهم)قض ي )مغ 6بة)الع لم)على)نحو)أفضل.

بلغ عدد مغاربة العالم املسجلين لدى شبكة قنصليات اململكة عبر 

العالم2 5.1 مليون شخص في أبريل سنة 2021. ويمكن أن نضيف إلى 

هذا العدد، الذي يمثل نحو 15 في املائة من ساكنة اململكة، األشخاص 

القنصليات، سواء  لكنهم غير مسجلين لدى  بالخارج  الذين يعيشون 

املغاربة املزدادون باملغرب واملقيمون بالخارج، أو املغاربة أو مزدوجو 

الجنسية املزدادون واملقيمون بالخارج الذين يحمل أحد والديهم أو 

كالهما الجنسية املغربية. من ثم، يمكن تقدير إجمالي الجالية املغربية 

بالخارج بين 6 و6.5 مليون شخص. 

واإليطالية  واألملانية  والفرنسية  واإلسبانية  واإلنجليزية   العربية  هي :  االستبيان  لغات    1
والهولندية

اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  من  املجلس  بها  توصل  التي  اإلحصائيات  حسب   2
واملغاربة املقيمين بالخارج، تتوزع أعداد املغاربة املسجلين لدى قنصليات اململكة، إلى غاية أبريل 

2021، على الشكل التالي  :

قبل  من  »املهاجر«  لتعريف  وفقا  املغاربة،  املهاجرين  عدد  أما 

منظمة األمم املتحدة للمهاجر، أي الشخص الذي أقام في دولة أجنبية 

ب3.2  األممية  املنظمة  حسب  يقدر  عددهم  فإن  سنة،  من  ألكثر 

البنية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر   .320203 سنة  برسم  شخص  مليون 

املغرب،  من  الهجرة  ودوافع  اإلقامة،  وبلدان  ومناطق  الديمغرافية، 

تطور  في  متغيرات  كلها  العالم،  ملغاربة  السوسيو-مهنية  والخصائص 

دائم وتختلف باختالف السياقات والفئات املعنية.  

 مهما من الساكنة النشيطة باملغرب، 
ً
إن هذا العدد ُيظهر أن جزءا

التحويالت  حجم  أضحى  وقد  الهجرة.  قرار  يتخذ  الشباب،  سيما  ال 

الداخلي اإلجمالي،  الناتج  املائة من  في   7 يتجاوز  العالم  ملغاربة  املالية 

كانت  وإذا  درهم.  مليار   100 مبلغ   2022 سنة  يناهز  أن  ُيَتَوقع  إذ 

وبلدهم  العالم  بين مغاربة  الروابط  متانة  تعكس  املهمة  النسبة  هذه 

األصل، فإن الطابع الهيكلي ملساهمتهم في التوازنات املاكرواقتصادية 

املالية  التدفقات  هذه  أن  ذلك    : كبرى  تحديات  على  ينطوي  للبالد 

شدة  ضوء  في  خاصة  االستدامة،  بمخاطر  تصطدم  تطورها  وآفاق 

قدرة  مدى  عن  التساؤل  يتعين  كما  وتواليها؛  االقتصادية  الصدمات 

املغرب على توجيه تلك التحويالت نحو أنشطة إنتاجية واستثمارات 

طويلة األمد. ومما يضفي أهمية أكبر على هذه التساؤالت، تنامي مناخ 

التغيرات  وكذا  العالم،  بلدان  من  العديد  في  الهجرة  ظاهرة  معاداة 

التي طرأت، مع تعاقب األجيال، على عالقة مغاربة العالم سواء ببلد 

االستقبال أو باملغرب.

املجموعالرج لالنس ءاملنطقة

359.)))88.245124.214إفريقي 

)8).39)65.9598.3323أمريك 

  7.)1)108.41494.319آسي 

119.)501508أسترالي 

 7.13)1.969.6782.557.9653.5أو6وب 

1)). 95.19) .811.)797.) ).)املجموع

3 اعتمد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي التعريف التالي ملغاربة العالم : "كل شخص يحمل 
الجنسية املغربية أو أحد أبويه أو كالهما مغربي، ويقيم في الخارج منذ أكثر من سنة "، ولعل هذا 
التعريف، الذي بات يستخدم بشكل متزايد، يعتبر أكثر مالءمة ألنه يسمح بضم األجيال الشابة 

 ما يحملون جنسية بلد االزدياد.
ً
من املغاربة املولودين في الخارج، والذين غالبا
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بلداًنا أوروبية  2000، واستهدفت  إلى سنوات   1985 امتدت من سنة 
جديدة، ال سيما إسبانيا وإيطاليا. ومنذ مستهل سنوات 2000، برزت 
موجة ثالثة، تتسم بكونها، باإلضافة إلى اشتمالها على الهجرة العمالية 
و/أو الفالحية، هجرة كفاءات، كما تتميز باستهدافها لوجهات جديدة، 

هي أمريكا الشمالية وبلدان الخليج.

املهاجرون  يغادر  العالم،  عبر  املهاجرة  الجاليات  على غرار جميع 
إذ  األول.  املقام  في  واجتماعية  اقتصادية  ألسباب  موطنهم  املغاربة 
عن  البحث  إلى  الهجرة  قرار  املائة(  في   53.3) نصفهم  من  أكثر  يعزو 
وبناء  أطفالهم  وتمدرس  املعيشية  ظروفهم  وتحسين  شغل،  فرصة 
املائة  في   24 لـ  بالنسبة  الهجرة  وراء  الدافع  يكمن  فيما  مستقبلهم، 
منهم في الرغبة في مواصلة الدراسة والتكوين. هذا، وُيْقِدم واحد من 

أصل كل خمسة مغاربة على الهجرة من أجل التجمع العائلي أو الزواج  
املناخ،  تغير  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  أخرى،  جهة  من  املائة6(.  في   20(
بوصفه عامال مؤثرا يفاقم الهشاشة االجتماعية في املناطق التي تعاني 
من دورية الجفاف والظواهر املناخية القصوى، من شأنه أن يزيد من 

حدة الهجرة القروية والهجرة نحو الخارج.

استمرا6)الرغشة)في)الهجرة)وتن مي)موج ت)امله جرين

في   78 حوالي  فإن  للتخطيط7،  السامية  املندوبية  بحث  حسب 
املائة من املغاربة املقيمين حاليا بالخارج غادروا املغرب في الفترة ما 
بين 2000 و2018، فيما غادر 24 في املائة منهم البالد منذ سنة 2015. 
املهاجرين  عدد  بلغ   ،2022 سنة  من  األولى  التسعة  األشهر  وخالل 

املغاربة

6 املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الهجرة الدولية 2019-2018، يوليوز 2020
7 املصدر نفسه 

 

وجه ت)هجرة)جديدة3 

املغاربة املهاجرين  غالبية  تستقبل  الزالت  أوروبا5  كانت   إذا 
)89 في املائة(، فقد أصبحوا يتواجدون اليوم في أزيد من 100 بلد من 
بلدان املعمور. ورغم أن فرنسا تضم أكبر عدد من مغاربة العالم (أكثر 
2020(، فإن وتيرة نمو موجات  من مليون مغربي  حسب إحصائيات 
بين  املغربية  الهجرة  موجات  ضمن  األعلى  كانت  إسبانيا  نحو  الهجرة 
املائة(، متبوعة بأمريكا الشمالية  500 في  1990 و2020 (حوالي  سنتي 
 400 حوالي  املتحدة  الواليات  نحو  املهاجرين  أعداد  نمو  نسبة  (بلغت 
في املائة، و350 في املائة نحو كندا(، ثم إيطاليا وبلدان الخليج العربي 

والبلدان االسكندنافية (السويد، النرويج(. 

4 تم استقاء املعطيات املتعلقة بخصائص مغاربة العالم وأماكن تواجدهم من نتائج البحث الوطني 
حول الهجرة الدولية الذي أنجزته املندوبية السامية للتخطيط خالل 2018-2019، والصادر سنة 

2020
5 معطيات توصل بها املجلس من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 
بالخارج (القطاع املكلف بشؤون مغاربة العالم( خالل جلسة اإلنصات املنظمة يوم 7 أكتوبر 2022 

تغير)دائم)لسي ق ت)وأهداف)الهجرة

بحسب  املوجات،  من  سلسلة  وفق  املغربية  الهجرة  انتظمت  لقد 
وتطلعات  املغرب،  في  الشغل  سوق  ووضعية  الديموغرافي  التطور 
الهجرة  وسياسات  الشغل  وفرص  الخصوص،  وجه  على  الشباب 
 املعتمدة في بلدان االستقبال. هكذا، كانت املوجة األولى للهجرة (1965

- 1985( هجرة عمالية بشكل أسا�ضي وهمت املناطق املنجمية وقطاعات 
صناعة السيارات والبناء واألشغال العمومية. وكانت هذه املوجة األولى 
مؤطرة في جزء كبير منها بـ »اتفاقيات العمل« املبرمة مع فرنسا وهولندا 
وأملانيا وبلجيكا. وتضم هذه البلدان اليوم حوالي 55 في املائة من مغاربة 
 العالم. أما املوجة الثانية، والتي ارتبطت أساسا بالنشاط الفالحي، فقد 
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إحصائيات  وحسب  شخص8.   27.000 النظامية  الهجرة  إطار  في 

شعبة السكان باألمم املتحدة، فإن املتوسط السنوي لعدد املهاجرين 

 50.000 بلغ   )2020-1990) األخيرة  سنة  الثالثين  خالل  املغاربة 

شخص.    

الهجرة،  في  القوية  الرغبة  استمرار  البحوث  من  العديد  ظهر 
ُ
وت

العربي حول  للبارومتر  تقرير  إذ يشير  الشباب.  بين صفوف  وخاصة 

»الهجرة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا« جرى إنجازه برسم فترة 

يفكرون  إنهم  قالوا  املائة(  في   34) املغاربة  ثلث  أن  إلى   ،2021-2022

أكدوا  الذين  لهؤالء  وبالنسبة  اقتصادية.  ألسباب  أساسا  الهجرة،  في 

 18 47 في املائة منهم تتراوح أعمارهم بين  رغبتهم في الهجرة، نجد أن 

املائة منهم حاصلون على شهادة جامعية، وصرح  في  و29 سنة، و40 

53 في املائة أنهم ال يمانعون في الهجرة حتى في غياب الوثائق الرسمية9.

ج لية)ب بة،)ونشيطة،)تقترب)من)املن صفة)الديمغرافية،)حيث)

تشكل)النس ء)مكون )نشيط )ومستقال)

ساكنة  به  تتصف  ما  غرار  على  بالخارج،  املغربية  الجالية  تتسم 

التراب الوطني، بكونها ساكنة شابة في غالبيتها، بحيث إن 60 في املائة 

من مغاربة العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، فيما تقل نسبة 

األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق عن 4 في املائة، مما 

يبرز أن أغلب املغاربة املقيمين بالخارج هم من األشخاص النشيطين10. 

من جهة أخرى، لطاملا تشكلت أفواج املهاجرين املغاربة في املا�ضي من 

الرجال أساسا، غير أن املرأة باتت تمثل اليوم 44 في املائة من مجموع 

املهاجرين، وهي نسبة تكونت في بادئ األمر بفضل آلية التجمع العائلي

والشغل  الصغيرة  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  السكوري،  يونس  السيد  تصريح   8
والكفاءات، في جلسة لألسئلة الشفوية بمجلس النواب بتاريخ 17 أكتوبر 2022 : "فقد "ولج ما 
يقارب 27.000 مغربي أسواق الشغل األجنبية سنة 2022 عبر القنوات الرسمية"، منهم 15.000 
وأملانيا.  السعودية وكندا  العربية  واململكة  في قطر  مائة  إسبانيا، وحوالي  في  في فرنسا و12.000 
وقد انخرطوا أساسا في قطاعات الفالحة والنقل الجوي والفنادق واألشغال العمومية والصناعة 

  Media 24 املعدنية والسيارات والصحة". انظر موقع

https://medias24.com/2022/10/17/27-000-marocains-ont-quitte-la-maroc-en-
2022-pour-travailler-a-l’éetranger/ 
2022 أفريقيا"،  وشمال  األوسط  الشرق  في  "الهجرة  العربي،  البارومتر   9 
.https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVII_Migration_Report-AR.pdf
10 املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الهجرة الدولية 2018-2019، يوليوز 2020.

 قبل أن تصبح ثمرة هجرة نسائية مستقلة11. ويشكل معدل نشاط 

معدل  ضعف  حوالي  املائة،  في   38.2 يبلغ  الذي  املهاجرات،  النساء 

نشاط النساء في الوسط الحضري باملغرب. كما أن ثلثي مغاربة العالم 

أصحاب  من  منهم  املائة  في  و10  املائة(،  في   69) األجراء  لفئة  ينتمون 

يعملون  املائة  في   12 من  وأكثر  ون 
ُ
ل ِ

ّ
غ

َ
ُمش املائة  في  و3.3  الحرة،  املهن 

بدون عقد شغل.

)أفراده )في)املغرب،)
َ
3 وَّ

َ
ك

َ
ج لية)أكثر)تأهيال)ومتعددة)الكف ءات،)ت

لكنهم)يواجهو3،)ال)سيم )في)أو6وب ،)إبك لية)عدم)تن سب)وضعهم)

املنهي)مع)به داتهم)وكف ءاتهم

النسبة  من  أعلى  تعليمي  مستوى  على  العالم  مغاربة  يتوفر 

املتوسطة املسجلة لدى ساكنة املغرب، بحيث إن أكثر من ثلثهم لديهم 

 أعلى في صفوف 
ٌ
ُل نسبة َسجَّ

ُ
مستوى تعليمي عال (33.5 في املائة(، وت

املائة(. ويتوفر ثلث  بالرجال (28.4 في  املائة( مقارنة  في  النساء (44.7 

مغاربة العالم على املستوى الثانوي (37.7 في املائة(، فيما تبلغ نسبة 

املتوفرين منهم على املستوى االبتدائي 16 في املائة12.

العالي  التكوين  ذات  املغربية  الكفاءات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

أضحت تتجه نحو كندا والواليات املتحدة األمريكية أكثر من إقبالها 

إذ  أملانيا(.  بلجيكا، هولندا،  للهجرة (فرنسا،  التقليدية  الوجهات  على 

نجد أن 76 في املائة من املغاربة املقيمين في أمريكا الشمالية يحملون 

يقصدون  الذين  املهاجرين  من  املائة  في   48 مقابل  عليا،  شهادات 

للمهاجرين  بالنسبة   املائة  في  و28.4  التقليدية،  األوروبية  الوجهات 

نحو الدول العربية و10.9 في املائة بالنسبة لوجهات الهجرة األوروبية 

الجديدة13.

وثمة معطى دالٌّ آخر، يتجلى في كون ثالثة أرباع املهاجرين املغاربة 

وحازوا  تكوينهم  تلقوا  املائة(  في   74.1) عليا  شهادة  على  الحاصلين 

خريجي  للمغاربة  األولى  الوجهة  فرنسا  وتعد  املغرب.  في  شهاداتهم 

املائة(  في   2.4) املائة(، متبوعة بكندا  في   14.9) العالي باملغرب  التعليم 

األرقام  هذه  بِرز 
ُ
وت املائة(14.  في   2.2) األمريكية  املتحدة  والواليات 

مدى حجم ظاهرة هجرة الكفاءات املغربية (أو هجرة األدمغة(. ففي 

سنة 2021/2010 كان طبيب واحد من أصل كل أربع أطباء مغاربة، 

وممرض واحد من أصل كل خمسة ممرضين مغاربة، يشتغل بإحدى 

للتخطيط  السامية  املندوبية  أنجزته  الذي  الدولية  الهجرة  حول  الوطني  البحث  في  جاء   11
نسبة  وتبلغ  املائة(،  في   68.3) ذكور  الحاليين هم  املهاجرين  ثلثي  أكثر من  أن  خالل 2019-2018، 
النساء 31.7 في املائة. وتصل نسبة النساء أعلى مستوياتها في الفئة العمرية 29-15 سنة (38.4 في 
املائة( وأدناها في صفوف الفئة العمرية 60 سنة فما فوق (23.7 في املائة(. وحسب اإلحصائيات 
األخيرة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج التي توصل بها 
 ،2022 7 أكتوبر  بتاريخ  املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي خالل جلسة اإلنصات املنظمة 

فإن نسبة النساء تقدر بـ44 في املائة مقابل 56 في املائة من الرجال.
12 املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الهجرة الدولية 2018-2019، يوليوز 2020.

13 املصدر نفسه.

14 املصدر نفسه.
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بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.15  

وتشير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى أنه في جميع بلدان 

االستقبال، يواجه املهاجرون املغاربة ظاهرة ملموسة تتمثل في عدم 

تناسب وضعهم املنهي مع شهاداتهم وكفاءاتهم، بحيث يشغلون وظائف 

اإلشكالية  هذه  إن  بل  التكويني.  مستواهم  من  أدنى  مهنا  ويزاولون 

تطال املهاجرين املغاربة أكثر من باقي املهاجرين بنحو 4 في املائة16. ففي 

إيطاليا، البلد الذي يشهد أعلى فجوة على مستوى تناسب الشغل مع 

81 في  التكوين بين أبناء البلد األصليين واملهاجرين املغاربة، نجد أن 

املائة من املغاربة املتوفرين على تعليم عال يشغلون وظائف أدنى من 

21 في املائة في صفوف  مستواهم التعليمي، في حين تبلغ هذه النسبة 

أبناء البلد األصليين. 

ضعيف،) تأهيل) ذوي) يظلو3) الع لم) مغ 6بة) غ لشية) لكن)

ويشتغلو3)أس س )في)قط ع ت)تحت ج)إلى)كث فة)في)اليد)الع ملة)

أكبر  البحري(  والصيد  والغابات  (الفالحة  األولي  القطاع  يشكل 

قطاع يشغل اليد العاملة من مغاربة العالم (20.2 في املائة(، متبوعا 

بقطاع البناء واألشغال العمومية (10.7 في املائة(، ثم املناولة وإصالح 

نشاط  معدل  ويفوق  املائة(.  في   10.4) النارية  والدراجات  السيارات 

النساء بعشر مرات معدل نشاط الرجال في القطاعات التالية : الصحة 

)13.1 في املائة مقابل 1.3 في املائة(، والتعليم واإلدارة العمومية (7.4 

في املائة مقابل 2.4 في املائة(، و الخدمات املنزلية (8.1 في املائة مقابل 

املائة(  في   2.3 مقابل  املائة  في   7.5) املالية  والخدمات  املائة(،  في   0.6

والخدمات األخرى (16.1 في املائة مقابل 6.7 في املائة(17.

15kjOCDE )2016), Talents à l’étranger : Une revue des émigrés marocains, Éditions 
OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.17 879789264264304-/.

16  املصدر نفسه
17 املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الهجرة الدولية 2018-2019، يوليوز 2020.

طشيعة)الروابط)مع)بلدا3)االستقش ل)وبلد)األصل

في  انتظمت  قد   )1985-1965) للهجرة  األولى  املوجة  كانت  إذا 

عقد  بموجب  تتم  املهاجرين،  من  متعاقبة  أفواٍج  صيغة  في  غالبيتها 

د املدة وتقوم على مبدأ الهجرة الفردية للعامل ثم العودة  شغل ُمَحدَّ

إلى البلد األصل، فإن التوقيف الرسمي لهجرة اليد العاملة نحو أبرز 

البلدان األوروبية في سبعينيات القرن املا�ضي، فضال عن إرساء آلية 

التجمع العائلي، قد غيرا مالمح دينامية الهجرة. فقد توقف املهاجرون 

تدريجيا عن االنخراط في منطق »الهجرة من أجل العودة واالستقرار 

آنذاك، وأصبحوا  به  الذي كان معموال  بلد األصل«  في  بشكل أفضل 

باتت  وهكذا،  االستقبال.  بلد  في  أسرهم  ِشئون 
ْ
ُين أو  يستقدمون 

الجالية املغربية بالخارج، خاصة في أوروبا، تضم اليوم جيال ثانيا ثم 

ثالثا بل ورابعا رأى النور وتلقى تعليمه في مجتمع االستقبال، واندمج 

املغاربة  نسبة  إن  ومهنيا.  وثقافيا  لغويا  متفاوتة،  بدرجات  وإن  فيه، 

مزدوجي الجنسية تزداد بانتظام : ذلك أن أزيد من ربع مغاربة العالم 

)27.4 في املائة( يحملون جنسية مزدوجة. وتعد هذه النسبة مرتفعة 

املائة(.  في   24.6 املائة مقابل  في   33.3) الرجال  النساء مقارنة مع  لدى 

وترتفع نسبة املهاجرين الحاصلين على جنسية أخرى كلما تقدمنا في 

الفئة العمرية18، كما أنها تختلف من بلد آلخر. ويسجل أن حوالي ثلث 

وتهم حاالت  اإلقامة19.  بلد  يحملون جنسية  بأوروبا  املغاربة  الشباب 

املائة(،  في   18.9) املغاربة  املهاجرين  خمس  حوالي  املختلط  الزواج 

وفي  املائة(  في   27.1) النساء  لدى  ارتفاعا  أكثر  النسبة  هذه  وتعتبر 

صفوف الشباب املتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة (24.8 في املائة(.

الخارج، ومواصلة املسار املنهي، وإنشاء  في  إن طول فترة اإلقامة 

عالقات أسرية في بلد االستقبال واالندماج فيه، واكتساب جنسيته، 

املحلية  السياسية  الحياة  في  واملشاركة  املدنية  الحقوق  وممارسة 

هناك، كلها عوامل تشجع على االستقرار الدائم في بلد االستقبال. غير 

أن ذلك ال يؤثر على منسوب الروابط الوجدانية والذاكراتية والعائلية 

بـ  يسمى  ما  (أو  الزيارات  تبادل  أساسها  على  يستمر  التي  املغرب  مع 

االقتصادية،  والعالقات  املالية،  والتحويالت  الجذور«(،  »سياحة 

والتفاعالت الثقافية مع اململكة. كما أن كون 83.4 في املائة من مغاربة 

العالم يحولون جزًءا من دخلهم إلى املغرب وأن حوالي 3 ماليين منهم 

يزورون اململكة مرة واحدة على األقل في السنة، معطى يجسد بشكل 

بمكان  الضرورة  فمن  لذلك،  الرابط.  هذا  واستمرارية  قوة  جلي 

املثلى  واالستجابة  العالم  مغاربة  لتمثالت  الجيد  الفهم  على  العمل 

العمومية  والخدمات  السياسات  وتأهيل  بانسجام   
ً
بدءا النتظاراتهم، 

املوجهة لهم، وذلك من أجل تعزيز استدامة ودينامية هذا الرابط بين 

املغرب وجاليته بالخارج.

18 إذ تبلغ 44.1 في املائة لدى األشخاص املتراوحة أعمارهم بين 50 و59 سنة
19 CCME- IPSOS » Comprendre les jeunes marocains d’Europe «, avril 2020.
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تمثالت)مغ 6بة)الع لم)وآ6اؤهم)وانتظ 6اتهم1)

حسب االستشارة املواطنة التي أطلقها املجلس على منصته الرقمية 
»أشارك« في أكتوبر 212022، فإن أزيد من ثلثي املستجوبين أي 65.22 
في املائة وصفوا عالقتهم باملغرب بالقوية. وتتجسد هذه العالقات على 
شكل روابط شخصية وعائلية عبر الزيارات املنتظمة لألهل والعائلة 
 )94.3 في املائة من املستجوبين( واالحتفال باملناسبات الدينية والعائلية

التي أجراها  التي تم جمعها خالل جلسات اإلنصات  - يرتكز هذا الجزء أساسا على املعطيات   20
انظر  أشارك،  الرقمية  املنصة  عبر   IPSOSو بالخارج  املغربية  الجالية  مجلس  ودراسة  املجلس 

www.cese.ma استطالع الرأي على املوقع
21 - CCME- IPSOS » Comprendre les jeunes marocains d’Europe «, avril 2020.

 )37.3 في املائة من املستجوبين( أو إقامة ثانوية أو لفترات بالتناوب مع 

مهنية  الروابط صبغة  تتخذ هذه  املائة(. كما  في   24.4) بلد االستقبال 

على شكل استثمارات (34 في املائة من املستجوبين(، ثم التجارة (19.32 

في املائة( أو العمل لدى مقاوالت أو في إطار مشاريع التعاون (11.69 في 

املائة(. أما باقي أنواع الروابط فهي تتعلق باألنشطة الثقافية والسياحة 

وكذا األنشطة املتعلقة بالتضامن. 

6ض ) بواعث) 6أ1) على) الس د1) محمد) امللك) وجاللة) امللكية)

مغ 6بة)الع لم)وفخرهم)ب النتم ء)للمغرب

رضاهم  ملستوى  الرئيسية  األسباب  عن  إجابتهم  معرض  في 

استحضر  باملغرب،  تجمعهم  التي  بالروابط  واعتزازهم  وارتباطهم 

التي أطلقها املجلس عبر منصته  املستجوبون في االستشارة املواطنة 

التالية:  النقط  في  أغلبها  يتقاطع  التي  األسباب  من  الكثير  الرقمية، 

الوطنية،  الُهوية  السادس(،  محمد  امللك  وجاللة  ِكية 
َ
ل
َ
(امل املؤسسات 

التقدم املحرز في البنيات التحتية وتنمية البالد، النهوض بحقوق املرأة 

(إصالح مدونة األسرة(، الِقَيم املجتمعية، الثقافة والتنوع الثقافي.

أبرز)املواضيع)التي)استحضره )مغ 6بة)الع لم)ب عتش 6ه )دواعي)

الشعو6)ب لرض )والفخر

•)املؤسس ت): صاحب الجاللة امللك محمد السادس، التقدم الذي 

تعزيز  جاللته،  ومواقف  العرش  على  َربعه 
َ
ت منذ  املغرب  شهده 

ِكية، الدفاع عن 
َ
ل
َ
إشعاع اململكة على الصعيد الدولي، املؤسسة امل

مغربية الصحراء، النهوض بحقوق املرأة وتدبير أزمة كوفيد - 19.

املسيرة  الوطني،  الحس  املغرب،  تاريخ  ُعْمُق   : الوطنية) الُهوية) (•

املغربية(،  الصحراء  عن  (الدفاع  الترابية  الوحدة  الخضراء، 

ُم الوطني.
َ
الديبلوماسية املغربية، َوُحبُّ البالد والَعل

والفاعلين  االستثمارات  جاذبية  البالد،  وسالمة  أمن  (: التنمية) (•

الدوليين، الطاقات املتجددة، البنيات التحتية والتجهيزات، تعزيز 

نظافة املدن، املعرض الدولي للفالحة بمكناس، البنيات التحتية 

السرعة  فائق  (القطار  الكبرى  واملشاريع  باألنترنت  الخاصة 

 املارثون الدولي ملراكش.
ُ

»البراق«( وِنْصف

 طشيعة)الروابط)التي)تجمع)مغ 6بة)الع لم)مع)املغرب)حسب)نت ئج)االستش 6ة)املواطنة

التي)أطلقه )املجلس)االقتص دي)واالجتم عي)والشيئي
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•)النهوض)بحقوق)املرأة): إصالح املدونة، تنظيم كأس أمم إفريقيا 

للسيدات ؛

•)القيم)املجتمعية):)التضامن، حسن الضيافة، الترحاب، »الكرم 

التشبث  املشترك،  العيش  اإلبداع،  املغربي،  الطبخ  االجتماعي«، 

بقيم األسرة ؛

والعادات  املعاصرة  بين  التوازن  تحقيق  (: الثق في) الثق فة)والتنوع)

املغرب،  مناطق  جمالية  األجداد،  أرض  مع  الروابط  والتقاليد، 

التراث (وليلي...(، الفنون والفنانين ؛

•)استقش ل)مغ 6بة)الع لم): عملية »َمْرَحَبا«.

)ا6تش ط)امله جرين)بشلدهم)األصل؟
ُ
َدات م )هي)ُمَحّدِ

إن الشعور القوي باالنتماء إلى بلد االستقبال ال يعني بالضرورة 

بلد األصل. فقد َسجلت دراسة حديثة  إلى  باالنتماء  تال�ضي الشعور 

أجرتها الحكومة الكندية22 أن ما يقرب من 70 في املائة من املهاجرين 

لديهم شعور قوي باالنتماء إلى كندا وبلِدهم األصل على حد سواء. 

إلى  لديه  االنتماء  شعور  ضعف  إلى  أشار  الذي  املهاجرين  ُربع  أما 

عن  رضاهم  عدم  عن  جهة  من  يعربون  أصحابه  فإن  األصلي،  بلده 

ظروف العيش في بلدانهم األصلية وعن مستوى الحريات املدنية التي 

يعتبرونها متدنية، كما يتسمون من جهة أخرى بمشاركتهم النشطة 

في حياة املجتمع الكندي. هذا، و يؤثر سن الهجرة املبكر ومدة اإلقامة 

وإتقان لغة بلد االستقبال والتعامل بها على الشعور باالنتماء. وقد 

شمل هذا البحث املغاربة املقيمين في كندا.

في  دائما  تبرز  ثابتة،  حقيقة  باملغرب  العالم  مغاربة  ارتباط  إن 

نتائج البحوث امليدانية حتى الحديث منها، ال سيما في صفوف الجيلين 

الثالث والرابع23. لكن هذا االرتباط يبقى متعدد األشكال ويختلف 

ليس فقط حسب التطور الديموغرافي ودرجة االندماج االقتصادي 

واالجتماعي واملدني ملغاربة العالم داخل بلدان االستقبال، بل حسب 

الشغل  وسوق  االقتصاد  يمنحها  التي  والفرص  الدينامية  أيضا 

والبيئة الثقافية وظروف العيش في املجتمع املغربي.

22 - إحصائيات كندا، مديرية الدراسات التحليلية: وثائق البحث. مواصفات ومحددات الشعور 

باالنتماء املهاجرين لكندا ولبلدهم األصلي.

 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2016383-fra.htm
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وَيْسَتِمد االرتباط ببلد األصل قوته من العديد من العوامل :

- يعتبر دعم األسر (ثلث الشباب املغاربة في أوروبا يساعدون ماديا 
قبور  زيارة  عن   

ً
فضال العائلية،  والزيارات  املغرب«24(  في  أسرهم 

مغاربة  لزيارة  الرئيسية  األسباب  من  الجذور«(  (»سياحة  ذويهم 
العالم لبلدهم25 ؛

عائلية، أو  شخصية،  روابط  على  اإلقامة  بلدان  في  الحفاظ   - 
مع  والتواصل  واملغرب،  املغاربة  مع  ُودية  عالقات  أو  ِمهنية  أو 
أشخاص من أصل مغربي26، وكذا استخدام الشبكات االجتماعية 
والتلفزيون واإلنترنت، والحفاظ على شبكات العالقات في املغرب 

وتتبع األحداث الراهنة في املغرب ؛

- أداء الشعائر الدينية وال سيما الصيام من طرف ما يناهز 90 في 
املائة من الشباب املغاربة في أوروبا واالحتفال باألعياد الدينية ؛

- الحفاظ على العالقات بأرض األجداد، وتناقل الحكايات والذاكرة 
في  واملوحدة  املتنوعة  املغربية،  الخصوصية  ومعالم  الجمعية، 
والعادات  واألزياء  واملوسيقى  الطبخ  فن  في  سواء  اآلن،  نفس 
املرتبطة باملناسبات الكبرى (الحناء، الختان، األعراس، الوالدة، 
سواء  املغاربة  يجمع  ومتجانسا  قويا  نسيجا  تشكل  والتي  املآثم( 

اليهود أو املسلمين ؛

- العناية الخاصة التي يوليها جاللة امللك منذ اعتالئه العرش ملغاربة 
املؤسساتية  الشبكة  وتأهيل فعالية  تحيين  والتأكيد على  العالم 
ملكيا  خطابا   24 فثمة  إليهم.  املوجهة  العمومية  والسياسات 
ساميا يشدد فيه جاللته على أهمية مغاربة العالم في حياة بالدنا 

وضرورة النهوض بالخدمات املقدمة لهم.

املغربية  واململكة  العالم  مغاربة  بين  الرابط  متانة  تتجلى  كما 
خالل  وجدوا،  أينما  املغاربة،  مشاعر  توحد  في  واضح  بشكل 
التظاهرات الرياضية العاملية. وإن أداء املنتخب الوطني، خالل كأس 
العالم املنظمة في قطر ما بين شهري نوفمبر - ديسمبر 2022، وتنوع 
ملدى  جليا  تمظهرا  لُيشكل  باهرة،  نجاحات  من  حققه  وما  تركيبته 
العالم ببلدهم األصل، ومساهمتهم، بفضل مواهبهم  تشبث مغاربة 
وطاقاتهم، في تعزيز إشعاع اململكة على املستوى العالمي، كما يشكل 
بالداخل والخارج، وتوحدهم  املغربيات واملغاربة،  عنوانا اللتفاف 

حول الراية الوطنية27.

24 - املصدر نفسه.

25 - املصدر نفسه.
مع  بشراكة  بالخارج  املغربية  الجالية  مجلس  أنجزها  التي  إليها  املشار  الدراسة  حسب   -  26

)IPSOS(، فإن 71 في املائة من األصدقاء واملعارف هم مغاربة أو من أصل مغربي.
27 -  تمت إضافة هذه الفقرة إلى نص الرأي بتاريخ 7 دجنبر 2022.
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غير أن املعطيات املتعلقة بآفاق مغاربة العالم ورؤيتهم ملستقبلهم، 

تسائل محتوى مفهوم »االرتباط« ببلدهم األصل. ويؤكد مغربي واحد 

مستقبله  »يربط  أنه  أوروبا  في  مغاربة  شبان  خمسة  أصل  من  فقط 

ر ثلثهم أنهم »مستعدون لالستقرار في املغرب خالل  باملغرب«28. وقد َعبَّ

السنوات القادمة« كما أكد 19 في املائة من هؤالء الشباب املستجوبين 

أغلبهم  أن  غير  باملغرب.  تنموية  مشاريع  في  االستثمار  يعتزمون  أنهم 

ليس لديهم أي مشروع للعودة أم االستثمار في املغرب.

االستقبال  جودة  شهدته  الذي  الكبير  التحسن  من  الرغم  وعلى 

إحساسهم  عن  العالم  مغاربة  ر  َعبَّ فقد  القنصلية،  الخدمات  وآجال 

عام،  بشكل  للبالد  العمومية  السياسات  عن  ما  حد  إلى  الرضا  بعدم 

ملجلس  دراسة  وحسب  التحديد.  وجه  على  إليهم  املوجهة  والخدمات 

الجالية املغربية بالخارج29 تحت عنوان : »فهم قضايا الشباب املغاربة

Étude CCME- IPSOS » Comprendre les jeunes marocains d’Europe «, avril 2020 - 28
Étude CCME- IPSOS » Comprendre les jeunes marocains d’Europe «, avril 2020 - 29

والشؤون  األوقاف  وزارة  للعلماء،  املحمدية  الرابطة  األعلى،  العلمي  املجلس   -  30
اإلسالمية، مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة، املجلس األوروبي للعلماء املغاربة، 

معهد محمد السادس لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات

العامة  يهم أساسا اإلصالحات  الرضا  أوروبا«، فإن عدم  في  املقيمين 
ووسائل  والجمارك  القنصلية  والخدمات  العمومية  للسياسات 
أقل  بشكل  وإن  التوجهات،  هذه  ظهر 

َ
وت الدولي.  والنقل  اإلعالم 

االقتصادي  املجلس  أجراها  التي  املواطنة  االستشارة  نتائج  في  حدة، 
أن  أبرزت  إذ  »أشارك«.  الرقمية  منصته  على  والبيئي  واالجتماعي 
غالبية املستجوبين راضون عموما عن الخدمات القنصلية والخدمات 
في  ْحرز 

ُ
امل والتقدم  الحدود  عبور  وإجراءات  النقل  وعروض  البنكية 

عن  راضين  غير  املقابل  في  لكنهم  باملغرب،  الطرقية  التحتية  البنية 
عرض الخدمات الثقافية، وتعليم اللغات الوطنية، وجودة الخدمات 

اإلدارية، وعروض العالجات الطبية وكيفيات االستثمار باملغرب.

العالم  ملغاربة  املقدمة  الخدمات  لجودة  املستجوبين  تقديرات 
أجراها  التي  االستشارة  نتائج  حسب  املغرب  وفي  االستقبال  بلدان  في 

املجلس30.

والشؤون  األوقاف  وزارة  للعلماء،  املحمدية  الرابطة  األعلى،  العلمي  املجلس   -  30
اإلسالمية، مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة، املجلس األوروبي للعلماء املغاربة، 

معهد محمد السادس لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات

والنقاشات  اإلنصات  جلسات  مختلف  أظهرت  عموما، 

التقرير،  هذا  إنجاز  معرض  في  املجلس  أجراها  التي  واالستشارات 

خمسة أنواع من االنتظارات لدى مغاربة العالم، وهي كالتالي :

على)الصعيد)الديني): تسهر العديد من الهيئات واملؤسسات املعنية30 

مغاربة  لفائدة  الديني  املجال  في  القرب  وخدمات  التأطير  توفير  على 

مؤسسة  على  القائم  املغربي  الديني  النموذج  تعميم  تتولى  إذ  العالم. 

إمارة املؤمنين. وتشتغل هذه املؤسسات في احترام للتشريعات والبيئة

الثقافية لبلدان االستقبال بما يسمح بإرساء ممارسة دينية متوازنة، 

تدعو إلى قيم التعايش والحوار، وتتصدى لكل أشكال التحريض على 

الكراهية، والعنف واإلرهاب. كما تتدخل هذه املؤسسات، على غرار 

اإليجابي  العلمي  البحث  تطوير  أجل  من  للعلماء،  املحمدية  الرابطة 

الصعيد  على  للمملكة  االقتراحية  القوة  وشحذ  القدرات،  وتعزيز 

الدولي. في هذا الصدد، هناك إجماع بشأن الحاجة إلى تعزيز النموذج 

املغربي في تدبير الشأن الديني في وضوحه واعتداله، واملرتكز على منح 

اإلنسان،  كرامة  وصون  الحياة  ِقَيِم  وحماية  العقل  إلعمال  األولوية 

واملحافظة على مقومات العمل املغربي في املجال الديني، الذي يشكل 

ثمرة تراكم تاريخي، سواء في شقه الفكري أو الروحي.
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جميع) لحقوق) ح مية) ب عتش 6ه ) املؤمني3) إم 6ة) مؤسسة)

املغ 6بة)أي )ك 3)بلد)مولدهم)أو)استقرا6هم

املؤمنين  أمير  امللك  شخص  في  املؤمنين  إمارة  مؤسسة  إن 

وصالحياته الروحية والدستورية، تعتبر إحدى الدعائم األساسية 

مكونا  وتشكل  الستمراريتها  ضامنة  وهي  الدولة  عليها  تقوم  التي 

القاعدة  املؤسسة  الوطنية. وتشكل هذه  الهوية  تماسك  في  أساسيا 

التي يقوم عليها النموذج الديني املغربي الذي ينتصر ملبادئ الوسطية 

واالعتدال والتسامح، حيث يعتبر امللك، أمير املؤمنين، حامي حمى 

لجميع  الدينية  الشؤون  ممارسة  لحرية  والضامن  والدين،  امللة 

املواطنات واملواطنين املغاربة باختالف معتقداتهم الدينية.

وفضال عن الفصل 41 من الدستور، فإن مؤسسة إمارة املؤمنين 

آخر، حماية  إلى  جيل  من  ينتقل  الذي  البيعة  عقد  بموجب  تضمن 

واالجتماعية  واالقتصادية  األساسية  والجماعية  الفردية  الحقوق 

والثقافية لجميع املغاربة31 أينما كانوا في الداخل أو الخارج، وأيا كان 

بلد مولدهم أو استقرارهم أو الجنسيات اإلضافية التي يحملونها.

بشكل  االستفادة  ضرورة  إلى  اإلشارة  تمت   : الثق في) املج ل) في)

أفضل من تعليم اللغة العربية، ومعرفة تاريخ املغرب واالطالع على 

الصدد،  في هذا  العالم.  الثقافية، كتطلع مشروع لدى مغاربة  حياته 

»خارج  املبتكرة  والخدمات  الرقمية  الدعامات  ُيفضلون  فإنهم 

التقليدية  املقاربات  ََبَدال من  املرن والدينامي،  التدبير  األسوار« ذات 

املتمثلة في إحداث مراكز ثقافية تحتضنها مقرات ثابتة ومكلفة لكنها 

ضعيفة الجاذبية. 

تعزيز  ضرورة  على  التشديد  جرى   : االقتص دي) املج ل) في)

التمثيلية في الخارج للقطاعات االقتصادية الرئيسية وإبراز الفرص 

ملختلف  قوية  دفعة  إعطاء  ينبغي  كما  باملغرب.  املتاحة  االقتصادية 

آليات وتدابير االستقبال والدعم واالنتصاف املوضوعة رهن إشارة 

مغاربة العالم وضمان حسن اشتغالها.

خالل  واالجتم عية.  واإلدا6ية) القنصلية) الخدم ت) حيث) من)

وإجراءات  االستقبال  وآجال  التجهيزات  شهدت  األخيرة،  السنوات 

تطورا  بالخارج  املغربية  القنصليات  في  ومعالجتها  بامللفات  التوصل 

ملموسا. غير أنه ال تزال هناك مآخذ بخصوص عدم اكتمال عمليات 

جودة  وحول  واإلجراءات  املساطر  عن  املادي  الطابع  ونزع  الرقمنة 

وتكاليف عروض النقل (الجوي والبحري وما إلى ذلك(، والولوج إلى 

خدمات القضاء.

31 - يقوم عقد البيعة على التزام مؤسسة إمارة املؤمنين بالحفاظ على املقاصد الخمسة للشريعة: 
حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ املال، حفظ العرض والكرامة، جلسة إنصات 

للدكتور أحمد عبادي، األمين العام للرابطة املحمدية للعلماء 21 سبتمبر 2022.

في)م )يتعلق)ب ألخالقي ت)في)مج ل)األعم ل): من بين االنتظارات 

التي يعتبرها مغاربة العالم ذات أولوية في هذا املجال، نذكر ضرورة 

الفساد، وبشكل  العراقيل اإلدارية ومكافحة سلوكيات  القضاء على 

والعالقات  األعمال  مجال  في  األخالقيات  احترام  على  العمل  عام 

االقتصادية والخدمات العمومية. 

أبرز)عوامل)عدم)6ض )مغ 6بة)الع لم،)حسب)نت ئج)االستش 6ة)

املواطنة

( دفع • »الزبونية«،  »الفساد«،   : األعم ل) أخالقي ت) ضعف)

»االحتيال  »الخداع«،  »االبتزاز«،  مستحقة  غير  أموال 

واالستيالء على املمتلكات«، »النصب في املعامالت العقارية«.

( • : اإلدا6ية) والخدم ت) الع م) ب ملرفق) املرتشطة) الصعوب ت)

املساطر  اإلدارية،  املعامالت  في  والبطء  والتعقيد  التسويف 

اإلدارية والجمركية والقضائية، ومسطرة معادلة الشهادات.

( وشفافية • باملعلومات،  يتعلق  فيما   : األعم ل) من خ) تعقيدات)

لصغار  بالنسبة  املحاورين  وتعدد  االستثمار،  إجراءات 

املستثمرين، والعالقات البنكية، وشفافية املنظومة الضريبية.

( في • التأخر   : ضعف)الخدم ت)الصحية)والنظ فة)العمومية)

تدني  السير،  حوادث  وقوع  عند  األولية  اإلسعافات  تقديم 

العمومية،  املستشفيات  حال  واقع  الطبية،  الرعاية  جودة 

انتشار النفايات على الطريق العام.

( الشعور • تغذي  التي  املظاهر  بعض   : الع م) والنظ م) األمن)

بعض  لدن  من  السلطة  استعمال  في  الشطط  ؛  األمن  بغياب 

أعوان املراقبة الطرقية، فرض غرامات وعقوبات »غير املبررة 

أحيانا«.

( السلوك)املدني):)عدم احترام حقوق املرأة، تصرفات حراس •

واحترامهم،  العالم  بمغاربة  االعتراف  عدم  السيارات، 

اإلحساس  ُمهينة،  ولوضعيات  املعاملة  لسوء  التعرض 

بالتمييز ضد األجانب وسوء املعاملة، تصرفات مسيئة وغير 

البيروقراطية،  الجمارك،  أعوان  بعض  عدوانية  مواطنة، 

الشروط والقواعد املرتبطة باإلقامة في الفنادق.

( جودة)خدم ت)النقل):)تكلفة تذاكر الطائرة، أوجه االختالل •

(استقبال،  الجوي  للنقل  الوطنية  الشركة  خدمات  في 

العمومي،  النقل  وسائل  جودة  ؛  إلخ(  مساعدة،  معلومات، 

اكتظاظ القطارات.
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وحم ية) الع لم) ملغ 6بة) املقدمة) الخدم ت) بجودة) اال6تق ء) (.II
حقوقهم)وصو3)كرامتهم

االستف دة)من)الخدم ت)الثق فية)والدينية

تشكل املؤسسات العمومية والجمعيات العاملة في مجال الشؤون 
التعليمية والثقافية واالجتماعية ملغاربة العالم مجموعة مكثفة من 
والخدمات  اللغات  (تعليم  مختلفة  مجاالت  تمس  بتدخالت  الفاعلين 
الصيفية،  الجامعات  الفنية،  البرمجة  الرقمية،  واملنصات  الدينية 
التخييم(. غير أنهم يواجهون تحديا أساسيا يتجلى في مدى القدرة على 
االشتغال كشبكة حقيقية تتسم بالتقائية األهداف والتنسيق العمل 
ديناميتهم  تعزيز  أجل  من  وذلك  والتدخالت،  الوسائل  مستوى  على 
للحسابات32 األعلى  للمجلس  تقرير  كشف  وقد  فعاليتهم.    وإبراز 

املؤسساتيين  الفاعلين  طرف  من  املنجزة  الثقافي  العرض  »برامج  أن 
االختالالت  من  مجموعة  تعرف  بالخارج،  املقيمين  املغاربة  لصالح 
واستعمال  املبادرات  مستوى  على  التنسيق  بجوانب  غالبا  املرتبطة 
واملسطرية  التنظيمية  أبعادها  (في  والحكامة  واملوارد  الوسائل 
والتخطيط والبرمجة(«. وإذا كان مجموع الفاعلين ُيجِمعون على أهمية 
العمل الثقافي والتربوي بالنسبة ملغاربة العالم، إال أن هذا العمل يتأثر 
الفئة  بانتظارات  الجيدة  املعرفة  عدم  منها  العوامل  من  بجملة  سلبا 
املستهدفة، وعدم انتظام امليزانيات واآلليات والتدابير املخصصة لهذا 
التي  الخدمات  جاذبية  وضعف  الفاعلين  بين  التنسيق  وقلة  املجال،  

يقدمونها.

مختلف  بين  االتفاقيات  من  العديد  توقيع  تم  اإلطار،  هذا  في 
املكلفة  الوزارة  بين  املبرمة  االتفاقية  قبيل  من  الحكومية،  القطاعات 
باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والقطاع الحكومي املكلف 
العربية  باللغة  النهوض  2011( من أجل  أكتوبر   13) الوطنية  بالتربية 
املوارد  بلدان االستقبال عبر تعزيز قدرات  في  املغربية  الثقافة  ونشر 
واملؤسسات  واملنظمات  الجمعيات  التربوية وقدرات  واألطر  البشرية 
الصدد،  في هذا  العالم.  في صفوف مغاربة  العاملة  الخاصة  التعليمية 
قبيل  من  اإلشكاالت  من  جملة  إلى  للحسابات  األعلى  املجلس  أشار 
عدم تطبيق االلتزامات حول نقاط أساسية مثل وضع دفاتر تحمالت 
نين. كما أن أعاقت صعوبات تنفيذ العديد من  ّوِ

َ
ك

ُ
للمشاريع، وتكوين امل

اتفاقيات الشراكة على غرار االتفاق املوقع بين الوزارة املكلفة باملغاربة 
املقيمين في الخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين في الخارج 
في نوفمبر 2012. وأحدثت بموجب هذا االتفاق لجنة دائمة للتنسيق، 
مكونة من أطر عليا تمثل الطرفين، وملزمة بعقد اجتماعاتها العادية 
مرة كل ستة أشهر على األقل، من أجل التشاور الدائم في ميادين عمل 
كال الطرفين لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج. غير أن الحصيلة املرتبطة 
بتفعيل هذا االتفاق لم تكن، حسب املجلس األعلى للحسابات، ذات أثر 

واضح.33 

بالخارج،  املقيمين  للمغاربة  املوجه  الثقافي  العرض  برامج  تقييم  للحسابات،  األعلى  املجلس   32
التقرير السنوي برسم 2017-2016.

http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Offre%20
 culturelle_marocains%20residant%20a%20letranger_AR.pdf

33 املصدر نفسه.

والتربوي  الثقافي  العمل  يواجه  امليزانيات،  ضعف  عن  وفضال 

وجه ملغاربة العالم، صعوبات تتعلق بضعف امليزانيات وصعوبات 
ُ
امل

البرامج املعدة لفائدة  آليات التخطيط (يمر تمويل  توفيرها34، وبطء 

للتمثيليات  املخصصة  االعتمادات  عبر  بالخارج  املقيمين  املغاربة 

في  والخصاص  والقنصليات((،  (السفارات  بالخارج  الدبلوماسية 

وتنزيل  والتقني  امليزانياتي  التنفيذ  لتتبع  الالزمة  البشرية  املوارد 

البرامج في الخارج.

إيجابية  مبادرات  اتخاذ  دون  تحول  ال  اإلكراهات  هذه  إن 

مغاربة  لفائدة  العربية  اللغة  لتعلم  الرقمية  املنصة  غرار  على 

e-taqafa. الرقمية  املنصة  إطالق  أو   »e-madrassa.ma« العالم 

املسماة  املنصة  أو   ،)2015 (يناير  الثقافي  للتراث  »املخصصة   ma

املقيمين  املغاربة  كفاءات  تعبئة  إلى  تهدف  التي   »Maghribcom«

يتم  ال  أو  إليه  الولوج  يصعب  املواقع  هذه  بعض  أن  غير  بالخارج. 

تحيينه بوتيرة متواصلة.

األول املقام  في  الثقافي  للعرض  املخصص  التمويل  توجيه   ويتم 

)52 في املائة من املوارد املالية املرصودة( للبرامج اللغوية، ثمَّ األنشطة 

الدينية (26 في املائة(، واألنشطة الثقافية والفنية (22 في املائة(35. وفي 

باملغاربة  املكلف  الحكومي  القطاع  فإن  التمويل،  بمصادر  يتعلق  ما 

السياسات  بلورة  على  الرئي�ضي  املشرف  يعتبر  بالخارج  املقيمين 

الحسن  تعد مؤسسة  كما  العالم،  ملغاربة  املوجهة  الثقافية  والبرامج 

 في هذه الدينامية، من 
ً
 رئيسيا

ً
الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج فاعال

لألنشطة  املخصصة  امليزانية  من  املائة  في   42 بنسبة  املساهمة  خالل 

الثقافية، ثم تأتي بعد ذلك كلٌّ من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

في   13) الوطنية  بالتربية  املكلف  الحكومي  والقطاع  املائة(،  في   25(

املائة(، والقطاع املكلف بالشؤون الخارجية (5 في املائة(، ثم القطاع 

املكلف بالثقافة (2 في املائة(36. وتجدر اإلشارة إلى أن اللجوء إلى مصادر 

التمويل املتأتية من خارج امليزانية، من قبيل الدعم املمنوح من لدن 

.
ً
بلدان االستقبال والتبرعات والهبات، يبقى محدودا

املكلفة  الوزارة  العالم منجزة من لدن  لفائدة مغاربة  ثقافية  34 دراسة من أجل إعداد سياسة 
باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، 2015.

35 تم استقاء هذه املعطيات من الوثيقة املتعلقة بالسياسة الثقافية لفائدة مغاربة العالم، التي 
أعدها القطاع الحكومي املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، 2015.

36  املصدر السابق.
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توصي ت

العمل بتعاون محكم مع التمثيليات الدبلوماسية على تنفيذ • 
الطابع  ذات  الخدمات  من  بعرض  املتعلقة  االستراتيجية 
الديني املوجهة ملغاربة العالم في بلدان االستقبال، ومالءمتها 
مع خصوصية كل بلد، مع وضع أهداف محددة وفق وبرنامج 

زمني دقيق، والحرص على إشراك جميع األطراف املعنية ؛

النهوض •  مجال  في  التدبيرية  البنيات  من  جديد  جيل  إحداث 
بالعمل الثقافي للمغرب الخارج، تعمل وفق نمط تدبير مرن 
بنيات  وهي  الرقمية،  التكنولوجيات  على  ومرتكز  ودينامي 
داخل  بنايات  بتشييد  مرتبطة  غير  أي   ) hors-murs) تسمى 
يناط  أن  وينبغي  إداري كالسيكي.  تدبير  أو  معين  ترابي  نفوذ 
مغاربة  حول  باملغرب  منتظمة  ملتقيات  تنظيم  البنيات  بهذه 
هذه  تتخذ  أن  على  املغرب،  حول  اإلقامة  وببلدان  العالم 
امللتقيات شكل منتديات للحوار ومعارض وحفالت وفعاليات 

ثقافية وأنشطة لتعزيز قيم املواطنة ؛

جاذبية، •  وذات  إبداعية  ثقافية  محتويات  في  االستثمار 
تستجيب النتظارات مغاربة العالم، وتالئم األنساق الثقافية 
لألجيال الصاعدة منهم، مع الحرص على تعزيز رقمنة البرامج 

وتنويع الدعامات اإلعالمية ؛

ومسارات •  البيداغوجية  املرجعية  واألطر  البرامج  تأهيل 
وتعزيز  الديني،  بالشأن  املعنيين  للمتدخلين  الديني  التكوين 
قدرتهم على إبراز التعاليم السمحة لإلسالم في ظل مقومات 
إطار  في  واالجتهاد،  العقل  وإعمال  املغربي  الديني  النموذج 
تجاه  والتسامح  والحوار  األساسية  اإلنسان  حقوق  احترام 
الثقافية  الشخصية  احترام  ظل  وفي  املعتقدات،  جميع 
هذا  وفي  العالم.  مغاربة  استقبال  مجتمعات  وانشغاالت 
مين  للقّيِ املقدم  التكوين  مناهج  استكمال  ينبغي  الصدد، 
وتوعيتهم  اإلنسانية،  العلوم  تضمينها  خالل  من  الدينيين 
باملرجعيات التاريخية والخصوصيات القانونية واملؤسساتية 

واالجتماعية والثقافية ملجتمعات بلدان االستقبال.

االستف دة)من)الخدم ت)اإلدا6ية

اإلقامة  بلدان  في  سواء  اإلدارية،  الخدمات  من  االستفادة  تعتبر 

 على لسان املعنيين: 
ً
أو في املغرب، أحد أسباب عدم الرضا األكثر ورودا

أطلقها  التي  االستشارة  في  واملشاركين  املشاركات  من  املائة  في   71

نتائج  مع  ينسجم  ما  وهو  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 

استطالعات أخرى تم تنظيمها في هذا الشأن37. 

37  كشفت دراسة أنجزها مجلس الجالية املغربية بالخارج في أوساط شباب من مغاربة العالم 
عن  راضين  غير  االستطالع  شملهم  الذين  الشباب  العالم  مغاربة  من  املائة  في   46 أن  بأوروبا 
الخدمات القنصلية؛ 47 في املائة عن الجمارك، 52 في املائة عن العدالة؛ و41 في املائة عن خدمات 

النقل الدولي.

وقد كان هذا التشخيص املعبر عنه من قبل مغاربة العالم في صلب 

مضامين خطاب العرش لسنة 382015، والذي على إثره أطلق القطاع 

مستوى  تحسين  إلى  الرامية  األوراش  من  العديد  املعني  الحكومي 

الخدمات القنصلية، ال سيما من خالل العمل على ما يلي39 :

- تبسيط الخدمات القنصلية وتوحيدها وإعداد دليل خاص بها40 ؛

لنظام  التدريجي  اإلحداث  أتاح  مما  القنصلية،  الخدمات  رقمنة   -

لطلب  وبوابة  لالتصال  ومراكز  اإلنترنت41  عبر  املواعيد  لحجز 

املعلومات وإيداع الشكاوى عبر اإلنترنت ؛

- توقيع شراكات مع اإلدارات الوطنية42 من أجل تحسين تتبع طلبات 

مغاربة العالم، وتبسيط املساطر ورقمنتها وتقليص اآلجال؛

األبواب  »أيام  و  املواطنة،  قيم  حول  لحوار  املنتظم  التنظيم   -

وشؤون  العالم  مغاربة  »دار  وفتح  متنقلة  وقنصليات  املفتوحة« 

الهجرة« في كل من بني مالل والناضور وتيزنيت لتكون بمثابة شباك 

استقرارهم  أو  للمغرب  زيارتهم  عند  العالم  مغاربة  لفائدة  وحيد 

النهائي به.

من  عدد  تزال  ال  املجال،  هذا  في  املحرز  التقدم  من  الرغم  وعلى 

الصعوبات تؤثر على جودة الخدمات املقدمة ملغاربة العالم، وال سيما :

ووجود  القنصليات،  لشبكة  املتكافئة  غير  الجغرافية  التغطية   -

املغاربة  املهاجرون  بدأ  التي  الجديدة  للوجهات  بالنسبة  تفاوت 

للقنصليات، املتاحة  الوسائل43  وضعف   ،
ً
مؤخرا  يقصدونها 

ال سيما عدم مالءمة بعض املباني44 ونقص املوظفين املؤهلين ؛

38  الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش، 30 يوليو 2015. 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  مع   2022/10/07 بتاريخ  املجلس  نظمها  إنصات  جلسة   39

اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
40  https://www.consulat.ma/ar/khdmat-qnslyt

إيطاليا، هولندا،  املتحدة، فرنسا،  الواليات  إسبانيا،  كندا،  بلجيكا،  أملانيا،  إقامة:  9 دول  في   41
سويسرا. 

42 يمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم املوقعة بين مؤسسة وسيط اململكة والقطاع 
الحكومي املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج بتاريخ 16 دجنبر 2020 بشأن التعاون من أجل التدبير 
الناجع لشكايات وطلبات مغاربة العالم؛ واالتفاق املوقع مع املديرية العامة لألمن الوطني لرقمنة 
عمليات إدخال ومعالجة طلبات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو تجديدها 
(إطالق مرحلة تجريبية على مستوى مركزين قنصليين(؛ واالتفاق املوقع مع وزارة الداخلية بشان 
الحالة املدنية واملعالجة اإللكترونية للشهادات وعقود الوالدة وكذا اإلجراءات  رقمنة سجالت 

املتعلقة بملء وتحويل ملف طلب جواز السفر.
43  التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020.

44-47 في املائة من املباني واملكاتب املخصصة للبعثات القنصلية تتطلب عملية إصالح وصيانة، 
حسب التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020.  
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- الضغط املوسمي الذي تشهده فترات العطلة، مما يؤدي إلى تجاوز 

مغاربة  الستقبال  املخصصة  والتنظيمية  البشرية  املوارد  قدرات 

باملصالح  وكذا  باملغرب  املعنية  اإلدارات  مستوى  على  العالم 

القنصلية ؛

اإلدارية  املصالح  وباقي  القنصلية  املصالح  بين  التنسيق  صعوبة   -

األخرى، مما يكرس بطء وتكرار املساطر، وتمديد آجال الحصول 

على الوثائق اإلدارية حتى األساسية منها ؛

مغاربة  طرف  من  والتظلمات  الشكاوى  تتلقى  التي  الهيئات  تعدد   -

العالم45 وغياب املعلومات حول مؤشرات معالجة املشاكل وحلها، 

هذه  وتيرة  حول  واضحة  معلومات  على  التوفر  دون  يحول  مما 

معالجتها، نسب  حول  حتى  وال  وطبيعتها،  والتظلمات   الشكاوى 

أو اآلجال املخصصة لذلك أو مآلها46.

توصي ت

ُن من تحسين  ِ
ّ

- تسريع مسلسل رقمنة الخدمات القنصلية بما ُيَمك

إمكانية االستفادة من الخدمات وتسريع وتيرتها ؛

- إحداث منصة رقمية وحيدة (وفق منطق الشباك الوحيد( لتيسير 

العمليات والتفاعل بين كل الفاعلين في املنظومة املوجهة ملغاربة 

العالم. ويجب أن تخول لهم هذه املنصة إمكانية الولوج إلى مختلف 

القنصلية،  (الوثائق  تهمهم  التي  واملساطر  واملعلومات  الخدمات 

وتقديم الدعم في مجال االستثمار، واملعلومات الثقافية، وتدريس 

املائة  في   90.2 أكد  الصدد،  هذا  وفي  ذلك(.  وغير  العربية،  اللغة 

املجلس  أطلقها  التي  االستشارة  في  واملشاركين  املشاركات  من 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أن إحداث منصة رقمية تتضمن 

يمكن  العالم  الخدمات وتستجيب ملختلف طلبات مغاربة  جميع 

 للصعوبات اإلدارية التي تعترضهم ؛
ً
أن يشكل حال

حيث  من  القنصلية  البعثات  في  العاملة  البشرية  املوارد  تعزيز   -

االستقبال  مجال  في  والتدخالت  القدرات  وتنوع  والكفاءة  العدد 

القنصلية  الوحدات  وتعزيز  والتوجيه،  واملساعدة  واالستماع 

 في الخدمات الرقمية ؛
ً
املتنقلة في البلدان التي تسجل ضعفا

7 في املائة من الشكاوى التي تلقتها مؤسسة وسيط اململكة مغاربة العالم، وهو ما يفوق  45 تهم 
عدد الشكاوى املسجلة على مستوى بعض الجهات من اململكة (جلسة إنصات عقدت مع السيد 
إحداث  تم  08/09/2022(. وقد  بتاريخ  بالخارج،  املغربية  الجالية  رئيس مجلس  اليزمي،  إدريس 
خاليا على مستوى املحاكم واملؤسسات القضائية في اململكة في سنة 2018، وعهد إليها بجملة من 
املهام تشمل على الخصوص تجميع اإلحصاءات املتعلقة بالشكاوى والقضايا ذات الصلة بمغاربة 

العالم.
املائة  في   95 القنصلية  املصالح  مستوى  على  املساعدة  وطلبات  الشكاوى  معالجة  معدل  بلغ   46
املقيمين  الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة  الخاص بوزارة الشؤون  (مشروع نجاعة األداء 
بالخارج، 2020(، لكن هذا الرقم ال يأخذ في االعتبار الشكاوى والتظلمات املودعة لدى مؤسسات 

أخرى.

- تحسين الولوج إلى الخدمات والرفع من سرعة معالجة الشكاوى 

خالل  من  الطلبات  معالجة  وآجال  كيفيات  عن  العلني  واإلبالغ 

إرساء ميثاق للخدمات القنصلية (ميثاق جودة املرفق العام( ؛

التدابير  ومختلف  األخضر  الرقم  حول  أقوى  بشكل  التواصل   -

التي  تلك  سيما  ال  الفساد،  محاربة  أجل  من  املحدثة  واآلليات 

ومحاربتها  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  تنفذها 

املائة  في   78.3 الخصوص  بهذا  أفاد  وقد  العامة.  النيابة  ورئاسة 

»الفساد« أن  املواطنة  االستشارة  في  واملشاركين  املشاركات   من 

مساهمة  أمام  الرئيسيتين  العقبتين  يشكالن  و»املحسوبية« 

مغاربة العالم في تنمية البالد.

الحم ية)القض ئية)وصو3)الحقوق)األس سية)

 إلى ضمان احترام حقوق املغاربة املقيمين بالخارج واألجانب 
ً
سعيا

 من االتفاقات الثنائية التي تغطي 
ً
املقيمين باملغرب، أبرم املغرب عددا

العاملة48،  واليد  والشغل  اإلقامة47،  بينها:  من  املجاالت  من  جملة 

الضريبي50،  االزدواج  وتجنب  واألسرة49،  الشخصية  واألحوال 

والتعاون القضائي51، والضمان االجتماعي52.

47 مع الجزائر في 1963 والسنغال وتونس في 1964.
48 مع أملانيا وفرنسا سنة 1963، وبلجيكا وهولندا سنة 1964، وقطر والعراق واإلمارات سنة 

1981، واألردن وليبيا سنة 1983، وإسبانيا في 2001، وإيطاليا في 2005.
49  مع فرنسا سنة 1981.

50 مع فرنسا سنة 1970، وأملانيا والنرويج سنة 1972، وتونس سنة 1974، وكندا سنة 1975، 
وهولندا والواليات املتحدة سنة 1977، وإسبانيا سنة 1978، وأيرلندا سنة 1979، ولوكسمبورج 
سنة 1980، والدنمارك وليبيا سنة 1984، ومصر سنة 1989، وسويسرا سنة 1993، والبرتغال 
2000، والكويت والسنغال  1999، والبحرين سنة  1997، واإلمارات العربية املتحدة سنة  سنة 
سنة 2002، وتركيا سنة 2004، واألردن سنة 2005، وبلجيكا وكوت ديفوار وسلطنة عمان سنة 

2006، واليونان وأوكرانيا سنة 2007، وغينيا سنة 2014.
 ،1969 سنة  والجزائر   ،1967 سنة  والسنغال   ،1959 سنة  وتونس   ،1957 سنة  فرنسا  مع    51
وإيطاليا سنة 1971، ورومانيا سنة 1972، وبلجيكا سنة 1981، والواليات املتحدة سنة 1983، 
1998، وهولندا وكوت  وليبيا سنة  والبرتغال   ،1997 1989، وإسبانيا سنة  وتركيا سنة  ومصر 
ديفوار سنة 1999، وسويسرا واململكة املتحدة سنة 2002، وروسيا واإلمارات العربية املتحدة 

سنة 2006، وقطر سنة 2016.

52 مع فرنسا سنة 1965، وبلجيكا سنة 1968، وهولندا سنة 1972، وإسبانيا سنة 1979، وأملانيا 

سنة 1981، والدنمارك والسويد سنة 1982، ورومانيا وليبيا سنة 1983، والجزائر سنة 1991، 

والبرتغال سنة 1998، ومقاطعة كبيك سنة 2000، ولوكسمبورج سنة 2006، وتونس في 2015، 

وكندا في 1998، ومصر في 2006، وإيطاليا في 1994، وبلغاريا في 2016 (االتفاقيتان األخيرتان لم 

يتم التصديق عليهما بعد(.
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وتكشف التحوالت53 التي طرأت على البنية السوسيولوجية وعلى 
الحماية  مجاالت  في  جديدة  حاجيات  عن  املغربية  الهجرة  وجهات 
تفاقم  أن  كما  العالم54.  ملغاربة  واالجتماعية  والقضائية  القانونية 

 على الفئات التالية :
ً
بعض مواطن الهشاشة ينعكس سلبا

- املغاربة الذين ليس لديهم وثائق إقامة أو الذين انتهت مدة صالحية 
ما  في ظروف غالًبا  أنشطة مهنية  يزاولون  إقامتهم، والذين  وثائق 
أو  اجتماعية  مساعدة  أو  حماية  دون  باملخاطر،  محفوفة  تكون 
اإلقامة،  بلدان  إدارات  عن  الصادرة  القرارات  في  الطعن  إمكانية 

ويظلون عرضة للمضايقات وسوء املعاملة ؛

 : اإلقامة  بلدان  في  السجنية  املؤسسات  نزالء  املغاربة  املواطنون   -
بلغ عددهم قرابة 12 ألف سجين، وهم بذلك أول جنسية أجنبية 
أسا�ضي  بشكل  السجناء  هؤالء  ويتشكل  األوروبية55.  السجون  في 
يبحثون  ومهاجرين  معوزة،  أوساط  من  منحدرين  شباب  من 
يتم  التي  البلدان  في  لكنهم بدون روابط عائلية  عن حياة أفضل، 
سوق  لولوج  ترخيص  على  الحصول  يمكنهم  وال  فيها،  سجنهم 
فعلية  حماية  من  تمكينهم  الفئة  هذه  وضعية  وتقت�ضي  الشغل. 
من املصالح القنصلية، ومن آليات ملساعدتهم على العودة وإعادة 
االندماج في بلدهم األصل، وذلك في إطار عالقات الشراكة القائمة 

53 هناك منحى تصاعدي لنسبة النساء في صفوف مغاربة العالم، حيث يمثلن 50 في املائة حسب 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج. 

54 تؤكد مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج أنها تقدم املساعدة القانونية ملغاربة 
واإلرث  باألسرة  املتعلقة  املسائل  تقنين  حول  دليال  املؤسسة  أصدرت  الصدد،  هذا  وفي  العالم. 
نشر  يتم  ال  أنه  غير   .)2014) فرنسا  في  املغاربة  حقوق  حول  دليل  عن  فضال  باملغرب،  والعقار 

إحصائيات حول هذه املبادرات بصفة منتظمة 
األوروبي  االتحاد  دول  في  بيانات  الصحفيين جمع  من  دولي  فريق  أنجزه  الذي  البحث  55 حسب 

(باستثناء كرواتيا ومالطا وقبرص(
 https://euobserver.com/investigations/135659

مع البلدان التي يستقرون بها، وفي ظل احترام حقوقهم األساسية 

وصون كرامتهم ؛

- تتجاوز نسبة النساء املغربيات في بعض البلدان 70 في املائة56 من 
عدد املهاجرين املغاربة. وتواجه هؤالء النساء العديد من املخاطر 
يزيد من حدتها ما يتعرضن له من استغالل مفرط في العمل57، وفي 
حاالت متواترة من اتجار وعنف جن�ضي وتمييز قائم على الجنس، 
ووصم اجتماعي58. وتهم هذه الوضعية أيًضا العامالت املوسميات 

املهاجرات والعامالت في املنازل اللواتي ال يتلقين أي مساعدة59؛

 15.000 بين  بما  املرفوقين  غير  القاصرين  األطفال  عدد  يقدر   -
 في أوروبا60. وال تزال فعلية النصوص 

ً
و20.000 ويوجدون أساسا

املرفوقين  غير  القاصرين  وضعية  على  تسري  التي  القانونية 
املغرب  بين  خالفية  مسألة  نظامية  غير  وضعية  في  املوجودين 
في  املغرب  التزام  على  التأكيد  تم  وقد  األوروبيين61.  ومخاطبيه 

في  املائة  في  و79  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في  العالم  مغاربة  من  املائة  في   75 النساء  تمثل    56
الدراسة  حسب  الكويت،  في  املائة  في  و75  السعودية،  العربية  اململكة  في  املائة  في  و53  األردن، 
التي أنجزها القطاع الحكومي املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج في 2015 حول النساء املغربيات 

املهاجرات في وضعية هشاشة.
57  السيما في البلدان التي تطبق نظام الكفالة في مجالْي اإلقامة والشغل. انظر:

 Wafae Benabdennebi et Ahlame Rahmi, » Migrantes marocaines dans le Golfe :  
.éternelle rivales ? «, Espace, Populations, Sociétés, 2012 -2 pp.97.110

58 Chadia Arab, Les migrations marocaines au prisme d’une géographie 
intersectionnelle. Entre dynamiques d’émancipation et processus de marginalisation. 
Espagne et Dubaï, Habilitation à Diriger des Recherches, Université d’Anger, 2021.
59  Chadia Arab, Dames de fraises, doigts de fée, les invisibles de la migration 
saisonnière marocaine en Espagne, Casablanca, En toutes lettres, 2018.

60 جلسة إنصات نظمها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع السيد إدريس اليزمي، رئيس 
مجلس الجالية املغربية بالخارج، بتاريخ 2022/09/08.

61 املادة 71، الفقرة (ب( من اتفاق الشراكة بين املغرب واالتحاد األوروبي؛ االتفاق بين إسبانيا 
واملغرب إلعادة القاصرين (2003( ؛ االتفاقيات األمنية املتعلقة بإعادة املهاجرين: أملانيا (1998(، 

البرتغال (1999(، فرنسا (2001(؛ اتفاق إعادة املهاجرين بين املغرب وبلجيكا (2016(.

االتفاقيات املبرمة مع أبرز بلدان إقامة مغاربة العالم

اإلم 6ات)كنداأمل ني هولندابلجيك إيط لي إسش ني فرنس الشلدا3

العربية)

املتحدة

الوالي ت)

املتحدة)

األمريكية

عدد)املغ 6بة)

املقيمي3

1.615.5571.144.544712.009438.739326.375182.98584.61768.96162.051

موضوع)االتف قية)

وت 6يخ)التوقيع)

عليه 

1957: التعاون القضائي

1963: الشغل

1965: الضمان 

االجتماعي

1970: االزدواج الضريبي

1981: األحوال 

الشخصية واألسرة

1993: مساعدة السجناء

1983: التدريس لفائدة 

أبناء مغاربة العالم

1978: االزدواج الضريبي

1979: الضمان االجتماعي

1997: التعاون القضائي 

ومساعدة السجناء

2001: الشغل

1971: التعاون 

القضائي

1979: االزدواج 

الضريبي

2005: الشغل

1964: الشغل

1997: التعاون 

القضائي 

ومساعدة 

السجناء

2006: االزدواج 

الضريبي

2014: الضمان 

االجتماعي

 :1964

الشغل

 :1972

الضمان 

االجتماعي

 :1977

االزدواج 

الضريبي

 :2010

التعاون 

القضائي

 :1963

الشغل

 :1972

االزدواج 

الضريبي

 :1981

الضمان 

االجتماعي

 :1975

االزدواج 

الضريبي

 :1998

الضمان 

االجتماعي

1981: الشغل

1999: االزدواج 

الضريبي

2006: التعاون 

القضائي

1977: االزدواج 

الضريبي

1983: التعاون 

القضائي
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يونيو  في  السادس،  محمد  امللك  جاللة  جدد  حيث  الشأن،  هذا   

الخارجية  والشؤون  الداخلية  لوزيري  السامية  تعليماته   ،2021

من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين املغاربة غير املرفوقين 

املوجودين في وضعية غير نظامية ببعض الدول األوروبية62. 

توصي ت

خالل  من  العالم  مغاربة  وكرامة  لحقوق  حماية  أفضل  ضمان   -

توفير املوارد البشرية واملالية الالزمة وتعزيز آليات الولوج إلى تلك 

لتفعيلها.  املعتمدة  والتدابير  اآلليات  بهذه  التعريف  مع  الحقوق 

األشخاص  األولى  بالدرجة  استهداف  الصدد،  هذا  في  وينبغي 

والسجناء  والشباب  والنساء  هشاشة  وضعية  في  والفئات 

والعامالت والعاملين ضحايا االتجار بالبشر و / أو املحرومين من 

وثائق قانونية للعمل واإلقامة ؛

 - تمكين النساء املهاجرات من مواكبة إدارية ودعم مالئم في مرحلة

ما قبل الهجرة من أجل إطالعهن على حقوقهن وسبل االنتصاف 

املحتملة في حالة تعرضهن ألي تجاوزات؛ 

- العمل في إطار االتفاقيات الثنائية على إدراج أحكام خاصة متعلقة 

بالعودة الطوعية واملتفق عليها للقاصرين غير املرفوقين وضمان 

 ملقتضيات االتفاقية الدولية لحماية 
ً
إعمالها الفعلي، وذلك طبقا

املصلحة  مراعاة  على  األول  املقام  في  الحرص  مع  الطفل،  حقوق 

الوقاية  آليات  تعزيز  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  للطفل.  الفضلى 

وتقوية  لألطفال  للحدود  العابر  واالستغالل  االتجار  شبكات  من 

إجراءات تفكيك هذه الشبكات وتشديد العقوبات ضدها ؛

ومعالجتها  الطلبات  وتسجيل  القضائية  املساطر  رقمنة  تطوير   -

وتتبع املنازعات ؛

 https://bit.ly/3t7kF9e  62

املتعلقة  الدستور  من   30 الفصل  مقتضيات  بفعلية  النهوض   -
االنتخابات  في  التصويت  في  الحق  بخصوص  باملثل  باملعاملة 
املشاركة  في  الحق  ممارسة  من  العالم  مغاربة  ن  ِ

ّ
ُيَمك بما  املحلية، 

في االنتخابات املحلية ببلدان االستقبال ويمكن األجانب املقيمين 
ما من  باملغرب. وهو  املحلية  االنتخابات  في  املشاركة  باملغرب من 
املقيمين  واألجانب  بالخارج  املقيمين  للمغاربة  يسمح  أن  شأنه 
خالل  من  مصالحهم  عن  والدفاع  بحقوقهم  التمتع  من  باملغرب 

املشاركة املواطنة على الصعيد املحلي.

الحم ية)االجتم عية

 ما يواجه مغاربة العالم، عند عودتهم املؤقتة أو النهائية إلى 
ً
غالبا

املغرب، إشكالية نظام الضمان االجتماعي املعمول به والحفاظ على 
الحقوق املكتسبة في بلدان اإلقامة ونقلها. كما يعد تنوع مسارات الهجرة 
 على التغطية االجتماعية 

ً
 من عوامل الهشاشة التي تنعكس سلبا

ً
عامال

تتسم  االجتماعي  للضمان  أنظمة  في  ينخرطون  الذين  العالم  ملغاربة 
باختالفها، وتقترح أحياًنا خدمات غير قابلة للنقل أو ال تندرج في إطار 
 اتفاقية ثنائية مع املغرب في مجال الضمان االجتماعي (بلدان الخليج

أو الواليات املتحدة األمريكية(63.

متعلقة  ثنائية  اتفاقية   19 على  اليوم  حدود  إلى  املغرب  وقع  وقد 
ويجري  عليها  املصادقة  تمت  اتفاقية   16 منها  االجتماعي،  بالضمان 
حاليا العمل بمقتضياتها64. وتكفل هذه االتفاقيات ملغاربة العالم، في 
رعايا  بها  يتمتع  التي  الحقوق  نفس  باملثل،  املعاملة  مبدأ  إعمال  إطار 
بلدان االستقبال. ومع ذلك، فإن نقل الحقوق، في حالة العودة املؤقتة 
انعدام  يشكل  ما  وغالبا  تلقائي،  بشكل  يتم  ال  املغرب،  إلى  النهائية  أو 
في  لالستقرار  العودة  قرار  املغاربة  اتخاذ  أمام  عائقا  نقلها  إمكانية 
بلدهم األصلي. ويساهم هذا العامل في انخفاض معدل عودة مغاربة 

العالم.

كما انخرطت جمعيات املهاجرين في املجهودات الرامية إلى تزويد 
الخدمات  من  االستفادة  في  ومساعدتهم  باملعلومة  العالم  مغاربة 
املتعلقة  االدارية  املساطر  تبسيط  في  املساهمة  بهدف  االجتماعية 
بخدمات الضمان االجتماعي. وفي هذا الصدد، أنشأت جمعية هجرة 
املهاجرين  الستقبال  مكتبا   11 وفرنسا  باملغرب  تنشط  التي  وتنمية 
وتزويدهم  إليهم  لالستماع  فضاءات  تخصيص  وتم  وإرشادهم. 
في  املتواجدة  القروية  الجماعات  مختلف  في  ومواكبتهم،  باملعلومات 

 69.1٪ الحالية؛  وظيفتهم  إطار  في  للتقاعد  نظام  من  يستفيدون  منهم   59.3٪ املتوسط،  في   63
يستفيدون من تأمين صحي؛ ٪38.1 من إجازة األمومة / األبوة؛ و٪64.5 يستفيدون من تأمين عن 
 ،2019-2018 خالل  الدولية  الهجرة  حول  للتخطيط  السامية  املندوبية  بحث  الشغل.  حوادث 

الرباط، 2020.
64 وقع املغرب إلى حدود اليوم على 19 اتفاقية متعلقة بالضمان االجتماعي، تمت املصادقة على 
16 منها (الجزائر، أملانيا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، مصر، إسبانيا، فرنسا، ليبيا، لوكسمبورغ، 
هولندا، البرتغال، كيبيك، رومانيا، السويد، تونس( في حين أن أربع اتفاقيات لم تدخل حيز النفاذ 

بعد (إيطاليا، اتحاد املغرب العربي، بلغاريا(: 
https://www.cnss.ma/fr/content/conventions-internationales-1
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إنشاؤها  تم  التي   ،STUNT مؤسسة  تشكل  ماسة. كما  سوس  منطقة 

سنة 1989 واملتواجد مقرها في جهة الشرق، حلقة وصل بين مغاربة 

الضمان  مؤسسات  بين  وكذلك  حقوقهم،  وذوي  منين 
َ

ؤ
ُ
امل العالم 

االجتماعي الهولندية.

التوصي ت)

- االنخراط في حوار مع بلدان االستقبال بهدف تحيين و/أو توسيع 

بهدف  االجتماعي  بالضمان  املتعلقة  الثنائية  االتفاقيات  نطاق 

تبسيط الشروط التي تعيق استفادة مغاربة العالم من حقوقهم 

املرتبطة بالتقاعد والرعاية الصحية عند عودتهم بشكل نهائي أو 

مؤقت إلى املغرب.

حول  تكوينية  دورات  وتنظيم  تواصلية  ومحتويات  دالئل  -إعداد 

مغاربة  لفائدة  االجتماعي،  الضمان  مجال  في  املهاجرين  حقوق 

القنصليات  موظفي  وكذا  باملغرب،  املقيمين  واألجانب  العالم 

والفاعلين الجمعويين ؛ 

عرض  إعداد  على  التأمين،  وشركات  األبناك  مع  بشراكة  - العمل، 

أو  مؤقتة  بصفة  العائدين  األصول  لفائدة  املرض  عن  للتأمين 

مغاربة  لفائدة  التقاعد  على  االختياري  للتأمين  وعرض  دائمة، 

العالم يكون مرفقا بتحفيزات ضريبية.  

في) الخ 6ج) في) املغربية) الكف ءات) مس همة) وتشجيع) دعم) (.III

مس 6)تنمية)اململكة

مغاربة العالم هم مواطنون يتمتعون بحقوق أساسية غير قابلة 

بشكل  التعليمي  مستواهم  يتنامى  لعون 
ّ
ُمط وأشخاص  للتصرف، 

 ومقاوالتيا مهما ذا قيمة إنسانية 
ً
 اجتماعيا

ً
مطرد، ويحملون رأسماال

ووطنية ومجتمعية.

في ظل  التطور  وأفكارهم وقدرتهم على  العالم  إن خبرات مغاربة 

تجعل  املستقبلة  واملجتمعات  األصل  مجتمعهم  بين  الفوارق  وجود 

وتوثيق  املغرب  تنمية  خدمة  في  منهم  ُيستفاد  مرجعيين  فاعلين  منهم 

عالقاته مع البلدان الشريكة. غير أن استثمار هذه املؤهالت يرتبط، 

من ناحية، بتأهيل هيكلي للمؤسسات واآلليات املسؤولة عن استقبال 

ناحية  املهاجرين، ودمج خبراتهم وكفاءاتهم، ودعم مشاريعهم، ومن 

أخرى، بتعزيز كفاءات مغاربة العالم، الذين ُيبدون رغبة في ذلك، من 

حيث أدوات وعمليات االستثمار وتصميم وتدبير املشاريع.

تعشئة)كف ءات)مغ 6بة)الع لم)بشكل)فع ل

عمل املغرب، منذ التسعينيات65، على تطوير آليات تهدف إلى رصد 

كفاءاته من مغاربة العالم واالستفادة منها، ال سيما من خالل برنامج نقل 

املعرفة الكفاءات املغربية املهاجرة  (TOKTEN(لسنة 1993، واملنتدى 

،2006  الدولي للكفاءات املغربية املقيمة بالخارج (FINCOME( سنة 

أداة  تعتبر  التي   2013 سنة   )MAGHRIBCOM) مغربكم  منصة  أو 

بالخارج«  املقيمة  املغربية  الكفاءات  تعبئة  »استراتيجية  لتنفيذ 
بالخارج66 املقيمين  املغاربة  أكاديمية  برنامج  أو   ،)2009  (سنة 

)MRE Academy( سنة 2020.

واملعارف  الخبرات  تبادل  تشجيع  إلى  تهدف  املبادرات  هذه  كانت 

بين الكفاءات من مغاربة العالم ونظرائهم باملغرب. ولقد سمح برنامج 

TOKTEN، على سبيل املثال، بجمع املئات من كفاءات مغاربة العالم 

(باحثون وخبراء ومتخصصون في القطاع  الصناعي( من مختلف األطياف 

 )MAGHRIBCOM) في ثالثة ملتقيات كبرى، كما أثمر برنامج مغربكم

القطاعين  بين  شراكة  إطار  في  الدولية  الرباط  جامعة  إحداث  عن 

بالخارج املغاربة املقيمين  أكاديمية   العام والخاص، ونتج عن مبادرة 

)MRE Academy( توقيع اتفاقية مبتكرة بين القطاع املكلف باملغاربة 

وشبكة  الشغل،  وإنعاش  املنهي  التكوين  ومكتب  بالخارج،  املقيمين 

الكفاءات األملانية املغربية -DMK حول عرض التكوين املنهي في قطاع 

صناعة السيارات.  

غير أن هذا النوع من املبادرات يتسم لألسف بمحدوديته وعدم 

ومحدودية  الفاعلين،  بين  التنسيق  مستوى  ضعف  أن  إذ  استدامته. 

امليزانيات وعدم استمراريتها، وضعف التتبع واالستمرارية وترصيد 

التجارب السابقة، كلها عوامل ال تشجع املبادرة في هذا املجال. 

مغ 6بة)الع لم)من)الوسط)العلمي)واألك ديمي

يستفيدوا  أن  العلمي  املجال  في  والباحثون  األكاديميون  يستحق 

يفكر  أن  النادر  من  أنه  بحيث  بهم.  خاصة  تحفيزية  إجراءات  من 

في  لالستقرار  العودة  في  الصناعي  القطاع  في  والخبراء  األكاديميون 

والتكنولوجية  العلمية  للسياقات  نظرا  نهائي،  بشكل  األصلي  بلدهم 

اإلقامة.  بلدان  في  العيش  بظروف  املتعلقة  املشجعة  والخيارات 

فسيكون من املفيد للمملكة مع ذلك سن إجراءات قانونية تتيح نقل 

الخبرات العلمية لفتح املجال أمام هاته الكفاءات لنسج روابط فعالة 

ومتبادلة مع الشبكات املغربية للخبرات العلمية.

65  "Mobilisation des compétences marocaines à l’étranger, un état des lieux", Politiques 
et Pratiques d’une Bonne Gouvernance Migratoire Fondées sur les Preuves en Afrique 
du Nord, Réseau académique sur la migration en Afrique du Nord )NAMAN) & Centre 
international pour le développement des politiques migratoires.

66  هذا البرنامج، الذي تم إطالقه سنة 2020، يهدف إلى نقل خبرة وتجربة كفاءات مغاربة العالم  
والتعليم  والصحة  والسيارات  الطيران  في مجاالت  املنهي  التكوين  في مجال  واملكونين  الطالب  إلى 

عن بعد.
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التمييز بين نوعين من  إلى ضرورة  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد 

عزز بعضها البعض : 
ُ
األهداف التي تفترض اعتماد مقاربات مختلفة ت

فمن جهة، هناك تعبئة األكاديميين من مغاربة العالم لتعزيز البحث 

األكاديمي في املغرب ودمجه على أمثل وجه في الشبكات الدولية67، ومن 

جهة أخرى، تعبئة الخبراء في املجال العلمي من مغاربة العالم لتعزيز 

قدرة النسيج الصناعي والفالحي على االبتكار على الصعيد الوطني.

56 في املائة من املشاركين في االستشارة املواطنة، التي  ولقد أكد 

أطلقها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي على منصته االلكترونية 

خالل من  السيما  البالد،  تنمية«  في  »املشاركة  في  رغبتهم   »أشارك«، 

»نقل وتطوير املعرفة والكفاءات« (57 باملائة( ومن خالل »االستثمار« 

)50.7 باملائة(.

التوصي ت

- إدراج مقتضيات تشريعية وتنظيمية (ال سيما مشروع القانون رقم 

ونصوصه  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بتنظيم  املتعلق   63.21

بالخارج،  املغربية  الكفاءات  استقدام  بتيسير  تسمح  التطبيقية( 

هذه  شأن  ومن  الجامعيين.  والباحثين  والخبراء  األساتذة  خاصة 

التدبير أن يمكن الجامعة املغربية وباقي مؤسسات البحث العلمي 

واملهارات،  الخبرات  ذوي  من  العام  مغاربة  من  االستفادة  من 

وذلك وفق إطار تعاقدي مرن يسمح بمشاركتهم في برامج التكوين 

والبحث العلمي واالبتكار.

67  تعد حركية الباحثين على املستوى الدولي ممارسة شائعة وأساسية لتحقيق التطور  في املجال 
 العلمي. وتتوفر جميع الدول الكبرى على برامج لدعم حركية الباحثين من بلدانهم نحو الخارج

النوع  هذا  بتحفيز   منهجي  بشكل  يقوم  األوروبي  االتحاد  أن  كما  أخرى.  بلدان  من  استقبالهم  أو 
سير  العديد من الجامعات في اتجاه فرض إمكانية 

َ
من التبادل وتمويله بين الدول األعضاء، كما ت

دمج باحثي الدكتوراه ضمن فريق دولي ملدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. ويمكن اعتماد هذا التبادل، 
وجهات  بتنويع  الشباب  للباحثين  يسمح  ألنه  األكاديمي،  املسار  لولوج  كشرط  تدريجي،  بشكل 
نظرهم، واالطالع على أحدث األعمال والبحوث، ونشر أعمالهم في املجالت الدولية املحكمة في 

تخصصاتهم.

- العمل في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص على إحداث 

خاصة  والكفاءات  للوظائف  التوقعي  للتدبير  رقمية  منصة 

بالكفاءات املغربية املقيمة بالخارج، على أن تشمل املهن الجديدة 

وتلك التي تعاني من الخصاص على املستوى الوطني ؛

-  تيسير مشاركة األكاديميين من مغاربة العالم في التدريس واإلشراف 

في  على أبحاث الدكتوراه واملساهمة في إدماج الجامعات املغربية 

الشبكات الدولية واالصدارات املشتركة مع نظيراتها األجنبية ؛

حالين 
ُ
امل العالم  مغاربة  من  الخبراء  وإشراك  استقبال  تشجيع   -

على التقاعد في مجاالت خبرتهم، من خالل وضع اآلليات اإلدارية 

املناسبة، وال سيما من خالل منح الترخيص باملمارسة، وذلك عند 

عودتهم إلى املغرب بشكل نهائي أو في إطار حركية الخبرات؛

على  العالم  مغاربة  مقترحات  لتلقي  مخصص  فضاء  إنشاء   -

كاملجلس  االستشارية  الوطنية  للمؤسسات  اإللكترونية  املواقع 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي ومجلس الجالية املغربية بالخارج 

من أجل إثراء النقاش الوطني بمساهمات األطر والخبراء والباحثين 

من مغاربة العالم.

التحويالت)امل لية)ملغ 6بة)الع لم

بلغت تحويالت مغاربة العالم 93.7 مليار درهم سنة2021، أي ما 

ارتفاعا بنسبة  الناتج الداخلي اإلجمالي، مسجلة  باملائة من   7.3 يمثل 

على  التحويالت  هذه  سجلت  وقد   .682021 بسنة  مقارنة  باملائة   37.5

متجاوزا  سنويا،  باملائة   6 بلغ  مطرد  نمو  معدل  املا�ضي  العقد  مدى 

بذلك معدل نمو االقتصاد الوطني. ومن املنتظر أن يبلغ مجموع هذه 

التحويالت حوالي 100 مليار درهم سنة 692022. وُيعزى هذا التطور70 

سياق  في  األسري  التضامن  تزايد  بينها،  من  العوامل،  من  العديد  إلى 

للصرف،  الرسمية  األسعار  وتحسين   ،2020 سنة  الصحي  الحجر 

النسبي  التخفيض  أو  التحويالت،  الستقبال  رسمية  قنوات  واعتماد 

إلى   2019 لسنة  األخير  الربع  في  باملائة   6.82 (من  التحويل  لتكاليف 

6.04 باملائة في نفس الربع من سنة 2021(.

68  مكتب الصرف.
69 جلسة إنصات تم عقدها مع بنك املغرب في 26 سبتمبر  2022.

70 A War in a Pandemic : Implications of the Ukraine crisis and COVID 19 on global 
governance of migration and remittance flows, World Bank, Mai 2022 
https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-07/migration_and_development_
brief_36_may_2022_0.pdf   
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رِسل والِوجهة
ُ
صدر وامل

َ
التحويالت املالية : امل

- شكلت ثالثة بلدان : هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا سنة 2021 مصدر 
أغلب التحويالت املالية ملغاربة العالم (57 باملائة(71.

األزواج،  (الوالدين،  العالم  مغاربة  باملائة(   42.3) نصف  حوالي   -
العائلة( يقومون بتحويالت مالية. 

 60 أعمارهم  تفوق  (أغلبهم  العالم  مغاربة  من  باملائة   80 يقوم   -
سنة(72، بعمليات تحويل منتظمة خالل السنة.

- ثلثا (3/2( التحويالت البنكية يتم إرسالها نحو 4 جهات : الشرق 
طنجة- املائة(،  في   17) البيضاء-سطات  الدار  املائة(،  في   24(

تطوان-الحسيمة (13 في املائة(، بني مالل-خنيفرة (11في املائة(.

م )هي)أوجه)استخدام)التحويالت)امل لية)ملغ 6بة)الع لم؟

عديدة  بمنافع  املغاربة  للمهاجرين  املالية  التحويالت  تساهم 
عزز قدرة العائالت 

ُ
سواء للمجتمع أو القتصاد البلد األصل73. حيث ت

واملاء،  السكن،  مصاريف  وتحمل  االستهالكية،  باملواد  التزود  على 
سيما  ال  ملموسة،  أخرى  اجتماعية  منافع  منها  تتأتى  كما  والكهرباء. 
الصحية.  الرعاية  خدمات  إلى  الولوج  تسهيل  أو  التمدرس  تشجيع 
وتساهم كذلك في التقليص من معدالت الفقر والفوارق االجتماعية 
وظاهرة تشغيل األطفال. ولقد أظهرت دراسات في املوضوع أن األسر 
املا�ضي  القرن  من  الستينيات  في  فرنسا  إلى  أفرادها  أحد  انتقل  التي 
أفلتت من الفقر حاليا بفضل مجموع التحويالت املالية التي استفادت 
منها74. ومع ذلك، يبدو أن هذه التحويالت ليس لها تأثير ملموس على 

تقليص الفوارق بين الجنسين.

نحو  العالم  ملغاربة  املالية  التحويالت  توجيه  على  العمل  إن 
إنتاجية واستثمارات طويلة األمد ذات األثر االجتماعي و/أو  أنشطة 
وفي  النحو األمثل.  بعد رفعه على  يتم  لم  ُيمثل تحديا  اإليجابي  البيئي 
1.3 باملائة فقط من التحويالت كانت موجهة  هذا اإلطار، يسجل أن 
جرى  قلتها،  على  الحصة،  هذه  من  كبيرا   

ً
جزءا إن  بل  لالستثمار75، 

هذا  ويعتبر  املائة(.  في   40.7) العقار  قطاع  إلى  يبدو  ما  على  توجيهه 
بلدان  في  املسجلة  املستويات  من  بكثير  أقل  االستثمار  من  املستوى 
في   5) السنغال  أو  املائة(  في   35) وكينيا  املائة(،  في   45) نيجيريا  مثل 
املائة(. وهذا ما يؤشر إلى حد ما إلى أن مغادرة املغرب، ما عدا بالنسبة 
لحاالت جد قليلة، ال تتم أساسا بهدف العودة لالستثمار فيه يوما ما، 

71 - جلسة إنصات عقدها املجلس مع بنك املغرب في 26 سبتمبر  2022.
72 - النتائج األولية للبحث الذي أنجزته املندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة الدولية خالل 

.2019-2018
73 OCDE )2017), » Le paysage des migrations au Maroc «, dans Interactions entre 
politiques publiques, migrations et développement au Maroc, Éditions OCDE, Paris.

74 - املصدر نفسه.
75 - بحث وطني أنجزته املندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة الدولية 2019-2018، تم نشره 

سنة 2020.

ولكن بهدف مساعدة العائلة، عند االستطاعة. ويستدعي فهم أسباب 
انخفاض معدل االستثمار لدى مغاربة العالم في بلدهم األصل إجراء 
أماكن  في  تستثمر  الساكنة  هذه  كانت  إذا  ما  ملعرفة  معمقة  دراسات 
فيها.  االستثمار  وحجم  الوجهات  هذه  تحديد  مع  املغرب،  غير  أخرى 
و »نقص  املساطر«،  إلى »تعقد  االنخفاض  وترجع بعض أسباب هذا 
التحفيزات الضريبية والدعم« أو »الفساد واملحسوبية«76. ويمكن أن 

نضيف إلى هذه العوامل ما يلي :

انطالق  دعم  صناديق  غياب  أو  وندرة  البنكية،  املواكبة  ضعف   -
يتجاوز  لم  املثال،  العالم. فعلى سبيل  املشاريع مخصصة ملغاربة 
عدد امللفات التي جرى اعتمادها في إطار برنامج تشجيع االستثمار 
لفائدة مغاربة العالم (MDM Invest( بين 2002 ويونيو 2022، ما 

مجموعه 48 ملفا ؛

- ضعف عرض الخدمات البنكية املوجهة ملغاربة العالم، والتي تتركز 
بشكل أسا�ضي على التحويالت والقروض العقارية والودائع ألجل ؛

وتزويد  الستقبال  مخصصة  إلكترونية  بوابة  وجود  عدم   -
املستثمرين املحتملين من مغاربة العالم باملعلومات ؛

(على  االستثمارات  وتشجيع  بتحفيز  تعنى  جهوية  سياسة  غياب   -
سبيل املثال، غياب بنوك املشاريع على املستوى الجهوي(.

التوصي ت

مغاربة  مساهمة  أمام  لالستثمار  السادس  محمد  صندوق  - فتح 
العالم  ملغاربة  مخصص  استثمار  صندوق  إحداث  أو  و/  العالم 
االنعكاسات  ذات  األنشطة  نحو  املوارد  بعض  توجيه  بهدف 
الشركات  أسهم  في  واالستثمار  اإليجابية  والبيئية  االجتماعية 

وأنشطة االقتصاد االجتماعي والتضامني ؛

منتجات  تطوير  على  املالي  القطاع  في  املغاربة  الفاعلين  - تشجيع 
تكميلية ذات جاذبية في مجالي االدخار والتقاعد مخصصة ملغاربة 

العالم ؛ 

العالم  مغاربة  تحويالت  الستيعاب  القنوات  متعدد  تكامل  إرساء   -
العالم  مغاربة  إلى  املوجهة  البنكية  الخدمات  رقمنة  وتسريع 

ومجموع املواطنات واملواطنين ؛

- تخفيض األسعار املطبقة على التحويالت، سواء عند اإلرسال أو 
االستالم ؛ 

- مراجعة وإعادة رسملة صندوق دعم االستثمار الخاص بمغاربة 
على  ارتكازا  وذلك  حصيلته،  تقييم  بعد   )Invest MDM)العالم
حكامة شفافة وتشاركية، تنخرط فيها شخصيات مستقلة مؤهلة 

من مغاربة العالم.

76 - املصدر نفسه.
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يعزز) مشتكر) لرابط) الع لم) مغ 6بة) مع) املشترك) الشن ء) (.IV
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منظومة)مؤسس تية)تتسم)بتعدد)املتدخلي3)لكنه )تظل)غير)ك فية)
وغير)ن جعة)ب لقد6)املطلوب77 

إن حماية مغاربة العالم، وضمان مشاركتهم في الحياة االقتصادية 
واالجتماعية، وضمان استفادتهم بشكل منصف من خدمات عمومية 
االهتمام  يؤكد  مما  امللكية،  الخطب  كرستها  ثوابت  تعد  جودة،  ذات 
املغربي.  املجتمع  املكون من  لهذا  الجاللة  يوليه صاحب  الذي  الخاص 
وفي السياق نفسه، تتجسد إرادة الدولة املغربية في الحفاظ على هذا 
املتعلقة  املجاالت  في  املتدخلة  املؤسسات  وتنوع  تعدد  في  االرتباط، 
بحقوق ومصالح وانتظارات مغاربة العالم: السلطة الحكومية املكلفة 
وشؤون  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  والتعاون  الخارجية  بالشؤون 
الهجرة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج، ومجلس 
الفاعلين املؤسساتيين  العديد من  بالخارج. ويشارك  املغربية  الجالية 
وخارج  داخل  من  العالم  بمغاربة  املتعلقة  القضايا  معالجة  في  أيضا، 
اإلسالمية،  بالشؤون  املكلفة  الحكومية  القطاعات  سيما  وال  الوطن، 
والعدل، والشغل والثقافة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن (التي 
تنظم سنويا عملية مرحبا(. كما أنه تم إحداث اللجنة الوزارية لشؤون 
املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لضمان التنسيق بين مختلف 

املتدخلين.

غير أنه يالحظ أن القطاعات واملؤسسات املعنية بمغاربة العالم، 
تشتغل بشكل منعزل أكثر من اشتغالها وفق منطق التنسيق والشراكة 
عدم  ذلك  إلى  ينضاف  العالم.  مغاربة  مصالح  خدمة  في  وااللتقائية 
على  تطرأ  التي  التغيرات  جراء  املؤسساتية،  املنظومة  في  االستقرار 
وزارة  بالخارج،  املقيمين  باملغاربة  مكلفة  (وزارة  الحكومية  الهيكالت 
منتدبة ثم قطاع مكلف باملغاربة املقيمين بالخارج، وما إلى ذلك(، مما 

ينتج عنه :

 تكرار لبعض البرامج ؛ • 

وجود •  وعدم  العالم  مغاربة  بشؤون  املكلفين  الفاعلين  كثرة   
مخاطب وحيد ملغاربة العالم ؛

تداخل بين اختصاصات هؤالء الفاعلين أحيانا ؛• 

بالقدر •  معروفة  غير  العالم  مغاربة  لفائدة  موجهة  مبادرات 
الكافي ؛

هدر للموارد ؛• 

بعض املشاريع بلغت مداها ؛• 

قصور في مجال التوجيه والتتبع والتقييم وآليات التنفيذ.• 

20 غشت  والشعب،  امللك  ثورة  بمناسبة ذكرى  لألمة  املوجهة  السامي  امللكي  الخطاب  77  نص 
2022

التوصي ت

العالم  املنطلق، ومن أجل حمايٍة أفضل لحقوق مغاربة  من هذا 
وخدمة مصالحهم واالستجابة لتطلعاتهم، يو�ضي املجلس االقتصادي 
والتدابير  العمومية  السياسات  حكامة  بتجديد  والبيئي  واالجتماعي 

ذات الصلة كالتالي :

االستراتيجية  تنفيذ  وحسن  بلورة  على  اإلشراف  مهمة  إناطة   -
املتعلقة بمغاربة العالم بوزير مكلف بشؤون مغاربة العالم منتدب 
لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 

في الخارج؛

- االرتقاء بأدوار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج 
بجعلها مؤسسة عمومية استراتيجية خاصة بمغاربة العالم لتشكل 
الذراع التنفيذي لتنزيل االستراتيجية املشار إليها، وذلك بالتنسيق 
مع ُمختِلف الفاعلين واألطراف املعنية (الوزارات والقطاع الخاص 
ملقاوالت  العام  واالتحاد  لالستثمار  الجهوية  واملراكز  واألبناك 
بأن  وغيرها(. ويو�ضى  املدني  واملجتمع  املهنية  واملنظمات  املغرب 
توضع هذه املؤسسة تحت إشراف الوزير املنتدب املكلف بمغاربة 
خول االختصاصات 

ُ
العالم الذي يترأس مجلس إدارتها، وينبغي أن ت

واملوارد الالزمة لالضطالع بمهامها على نحو أمثل.

كم )يو�ضي)املجلس)بـ):

داخل •  اإلستراتيجية  العمومية  املؤسسة  لهذه  فروع  إحداث 
سفارات اململكة يناط بها تنزيل االستراتيجية املتعلقة بمغاربة 

العالم على مستوى بلدان االستقبال.

االستثمارات •  لتنمية  املغربية  للوكالة  تمثيليات  إحداث 
 60.16 القانون  ملقتضيات  طبقا  الخارج،  في  والصادرات 
املغرب  ملوقع   

ً
تعزيزا وذلك  الوكالة،  هذه  بإحداث  املتعلق 

العالم  وملغاربة   
ً
عموما األجنبي  لالستثمار   

ً
وجهة باعتباِره 

باألخص؛ ويمكن أن تحتضن هذه التمثيليات فروع املؤسسة 
االنسجام  تحقيق  بغية  املقترحة،  االستراتيجية  العمومية 

العام لالستراتيجية املتعلقة بمغاربة العالم.

االرتقاء باللجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقيمين في الخارج • 
لدى  محدثة  عليا،  استراتيجية  لجنة  إلى  الهجرة78  وشؤون 
العالم.  بمغاربة  بقضايا  حصريا  ومكلفة  الحكومة  رئيس 
وأن  املعنية  األطراف  مختلف  اللجنة  هذه  تضم  أن  وينبغي 
والتحكيم  املتابعة  مجالي  في  واسعة  سلطات  إليها  توكل 
ملغاربة  املوجهة  والبرامج  االستراتيجية  بتنفيذ  املرتبطان 

العالم، على أن تجتمع وجوبا مرتين في السنة على األقل.

على  تقوم  الهجرة  مجال  في  سياسة  امللك،  لجاللة  السامية  القيادة  تحت  اململكة،  اعتمدت   78

من  العديد  خالل  من  املقاربة  هذه  تجسيد  تم  وقد  اإلنسان.  لحقوق  األساسية  املبادئ  احترام 

هذا  ألهمية   
ً
ونظرا واللجوء.  للهجرة  الوطنية  االستراتيجية  وضع  سيما  ال  واملبادرات،  التدابير 

بشؤون  حصريا  مكلفة  هيئة  بإحداث  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يو�ضي  الورش، 

الهجرة واللجوء.
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من)جهة)أخرى،)ينشغي)العمل)على):)

لة  ؤهَّ
ُ
امل البشرية  املوارد  من  َيلَزم  بما  املغربية  القنصليات  دعم 

واإلمكانات املالية لتمكينها من تقديم املساعدة القضائية واالجتماعية 

ع واالنتصاف في مواجهة 
ُ
راف

َّ
ملغاربة العالم؛ إلى جانب تطوير ُسُبل الت

الحقوق  على  واالعتداء  اإلنسانية  للكرامة  االمتهان  أشكال  ُمختِلف 

األساسية وجميِع أوُجه التمييز والشطط في حق املواطنات واملواطنين 

في وضعية  والعاِمالت  ال  الُعمَّ فيهم  بمن  الخارج،  في  املقيمين  املغاربة 

اجتماعية هشة أو في وضعية إدارية غير قانونية ؛

بالخارج وتوسيع دوره  تعزيز صالحيات مجلس الجالية املغربية 

مجال  في  توصيات  عنها  صُدر 
َ
ت  

ً
اقتراحية  

ً
قوة منه  َيجعل  حٍو 

َ
ن على 

هه  مهامُّ ولتشمل  العالم،  بمغاربة  الصلة  ذات  العمومية  السياسات 

 على املواهب واملهارات املغربية بالخارج وتعزيز إسهامها 
َ

ف  التعرُّ
ً
أيضا

في املجتمع املغربي.

قترحة):
ُ
ص)الرسم)الشي ني)أدن ه)املنظومة)املؤسس تية)امل ِ

ّ
ُيلخ

التمثيلية)واملش 6كة)السي سية)ملغ 6بة)الع لم)

َيعتبر املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أّن مسألة التمثيلية 
بحيث  شموليتها،  في  إليها  ُينظر  أن  ينبغي  العالم  ملغاربة  السياسية 
تتسع للمشاركة في آليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، إضافة 
داخل  املواطنة  باملبادرات  واملساهمة  العام  الشأن  في  االنخراط  إلى 

املجاالت الترابية لصالح الساكنة املحلية واملجتمع بأسره.

ومن شأن تمثيل مغاربة العالم في املؤسسات االستشارية وهيئات 
آرائهم  التعبيُر عن  يتيح لهم على األقل  أْن  الحكامة الجيدة والتقنين، 
ُنهم من املشاركة في  ِ

ّ
وتطلعاتهم بطريقة ممنهجة ومؤسساتية، بما ُيَمك

النقاش املواطن وفي سيرورة اتخاذ القرار.

الخارج  في  املقيمين  للمغاربة  الدستور  من   )17) الفصل  َيكُفل 

حقوق املواطنة كاملة، بما فيها ممارسة حقوقهم االنتخابية في إطار 

ال  أنه  غير  والوطنية.  والجهوية  املحلية  االنتخابية  والدوائر  اللوائح 

ة  مَّ
َ
ث الوطن.  حدود  خارج  انتخابية  دوائر  إحداث  على   

ً
صراحة ينص 

تيسر  ال  قانونية  موانع  جانب  إلى  ولوجيستيكة  تنظيمية  صعوباٌت 

حاالت  تسمح  ال  كما  العالم.  ملغاربة  انتخابية  دوائر  إحداث  إمكانية 

التنافي التي تنص عليها املنظومة االنتخابية للنخب السياسية النشيطة 

خارج املغرب، والتي تتولى مسؤوليات حكومية أو انتدابية أو عمومية 

ح لالنتخابات في املغرب (القوانين التنظيمية  في بلدان اإلقامة، بالترشُّ

مجالس  أعضاء  وبانتخاب  واملستشارين،  النواب  بمجل�َضْي  املتعلقة 
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عبر  دولة   111 بين  من  املغرب  ُيصبح  وهكذا،  الترابية(.  الجماعات 

العالم التي تكُفل ملواطنيها املقيمين بالخارج َحقَّ التصويِت في الدوائر 

االنتخابية املحلية والجهوية والوطنية داخل أرض الوطن79. غير أنه 

وحدها تسع (9( دول وضعت منظومة انتخابية وآلية تضمن، بكيفية 

 بهذه الصفة.
ً
 برملانيا

ً
متفاوتة، ملواطنيها املقيمين بالخارج تمثيال

التوصي ت

- تطوير مشاركة وتمثيلية مغاربة العالم في املؤسسات االستشارية 

القانون  أو  الدستور  بموجب  حَدثة 
ُ
امل الجيدة  الحكامة  وهيئات 

(الفصل 18(.

منها،  الرقمية  سيما  وال  والتقنية،  التنظيمية  الترتيبات  - وضع 

الكفيلة بتيسير التسجيل في اللوائح االنتخابية الوطنية والتصويت 

في االنتخابات التشريعية بالنسبة ملغاربة العالم.

- تعزيز التعاون الالمركزي الدولي بين الجماعات الترابية في املغرب 

مغاربة  من  منتخبين  عضويتها  في  ُضمُّ 
َ
ت والتي  الخارج  في  ونظيرتها 

العالم الذين ُيقدر عددهم باآلالف في املجالس املنتخبة عبر العالم.

- تسخير خبرات مغاربة العالم وشبكات الكفاءات املغربية املقيمة 

مرتبطة  ودولية  وإقليمية  ثنائية  برامج  وتنفيذ  بلورة  في  بالخارج 

 ومواجهة آثار التغيرات املناخية والتكيف معها، إلى 
ً
بالهجرة عموما

 عن الحوار 
ً
جانب تقوية قدرات الساكنة املحلية املستهَدفة، فضال

مع الشركاء الدوليين.

العالم  مغاربة  جمعيات  ألنشطة  االجتماعية  باملنفعة  االعتراف 

رف مغربية للتجارة في الخارج
ُ
وتشجيع إحداث غ

بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة   
ُ
الوزارة ْحَصْت 

َ
أ لقد 

عة حسب نسبتها  وشؤون الهجرة80 1700 جمعية ملغاربة العالم موزَّ

من املجموع على النحو التالي: 90 في املائة في أوروبا، و6 في املائة في أمريكا 

ه  الشمالية، وأقل من 3 في املائة في البلدان العربية واألفريقية. غير أنَّ

والتي  العالم،  مغاربة  جمعيات  عن  املعلومات  في  صوٌر 
ُ
ق  

َ
ة مَّ

َ
ث يزال  ال 

تتباين من حيث حجم أنشطتها واملوارد التي تتوفر عليها وعلى مستوى 

بها ودينامية عملها وتأثيرها. على أن هذه  مؤشرات الحكامة الخاصة 

 في امليادين الثقافية واالجتماعية والتعليمية، 
ً
 أساسا

ُ
ط

َ
ش

ْ
ن

َ
الجمعيات ت

حيث يقوم العديد منها بأعمال إحسانية وتضامنية منتظمة إلى حد ما 

في شكل قوافل طبية أو مشاريع تضامنية، خاصة في املناطق القروية.

79 املغرب جزء من هذه القائمة.
80  وفق املعطيات التي أسفرت عنها جلسة اإلنصات مع الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين 

بالخارج وشؤون الهجرة.

بين  التواصل  مجاالت  تعزيَز  إلى  مدعو  الجمعوي  القطاع  إن 

 
َ

مغاربة العالم واملجتمع املغربي وتكثيفها، وال سيما إذا وجد االعتراف

إلى  باالستناد  وذلك  يقدمها،  التي  االجتماعية  للمنفعة  والتشجيع 

إقامة  يروم  وشفاف  ُمنفتح  تعاقدي  إطار  وفي  للقياس  قابلة  معايير 

شراكات مع القطاعات الوزارية والسلطات املحلية و/أو املقاوالت في 

بلدان اإلقامة أو املقاوالت العاملة في املغرب.

إلى حد ما مختلف مجاالت ريادة  العالم  وتغطي جمعيات مغاربة 

األعمال. وال بد من تحقيق الربط الشبكي للفاعلين االقتصاديين من 

املعلومات  وتبادل  للتمثيل  بنيات  إحداث  خالل  من  العالم،  مغاربة 

تكون  أن  شأنها  من  تجارية  غرف  شكل  في  والخبرة  الدعم  وتقديم 

االقتصاديين،  الفاعلين  مختِلف  عندها  يلتقي  رة 
َ

ُمبتك حلول  بمثابة 

ل  َموَّ
ُ
ها ت ا أنَّ

َ
بحيث ال يترتب عنها أي أعباء مالية على ميزانية الدولة، طامل

نِجُزه من أنشطة خدماتية. 
ُ
من اشتراكات أعضائها ومداخيل ما ت

التوصي ت

واملمارسات  العمل  ملبادئ  ٍم  ُمَعمَّ وطني  مرجعي  نظام  اعتماُد   -

والتنفيذ،  للقياس  وقابلة  موضوعية  مقاربة  إلى  َيستِند  الجيدة، 

وذلك من أجل تحديد وتقييم املنفعة االجتماعية املتأتية من عمل 

العمومي  التمويل  و/أو  التراخيص  من  تستفيد  التي  الجمعيات 

املقاوالت  مع  شراكة  عالقات  قيم 
ُ
ت التي  أو  أَحَدُهما  َتِمُس 

ْ
ل

َ
ت أو 

واملسؤولية  الحكامة  مستوى  تقييم  جانب  إلى  والخاصة،  العامة 

هذه  أنشطة  عن  ب  ِ
ّ
املترت األثر  عن   

ً
فضال واألخالقية  االجتماعية 

الجمعيات ؛

تحفيز  على  الوطنية،  املهنية  االتحادات  مع  بتعاون  االنكباب،   -

نطاق  على  استثمارية  مشاريع  يملكون  ن  ِممَّ املغاربة  املقاولين 

َرف 
ُ
غ إحداث  على  العمل  على  اململكة،  خارج  يقيمون  أو  دولي 

أجل  من  وذلك  العالم،  مغاربة  إقامة  بلدان  في  مغربية  تجارية 

دعم املستثمرين املغاربة في مشاريعهم سواء في املغرب أو خارجه، 

اإلنتاج  وبنيات  االستثمارات  تجميع  إلى  الرامية  الجهود  تعزيز  مع 

يتم  أن  أساس  على  واحد،  مشترك  موقع  في  التجارية  واملبادالت 

إحداث هذه البنيات بمساعدة تمثيليات الوكالة املغربية  لتنمية 

االستثمارات والصادرات داخل السفارات املغربية.

ه لجمعيات مغاربة العالم،  - التعريف ببرنامج »بناء القدرات« املوجَّ

مع تعزيز قدرات املوارد البشرية املسؤولة عن هذا البرنامج والرفع 

 ألّيِ سوء تدبير محتمل.
ً
من مستوى حكامته َدْرءا
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مغ 6بة)الع لم)ف علو3)وبرك ء)في)تعزيز)إبع ع)املغرب

في  العالم  مغاربة  ِسِجّل  عن  باستمرار  اإلعالم  وسائل  تتحدث 

املغاربة  لعموم  َيِحقُّ  ما  وهو  والنجاحات،  اإلنجازات  من  الخارج 

متعددة  الفردية  اإلنجازات  هذه  تشكل  وال  به.  ويعتزوا  يفخروا  أن 

ترقى   
ً
أيضا ولكنها  َحْسب81، 

َ
ف واإلبداع  لالستيحاء   

ً
مصدرا املجاالت 

إشعاعها.  في  بذلك  سهم 
ُ
وت للمملكة  مادي  غير  الرأسمال  مرتبة  إلى 

وينبغي إيالء اهتمام خاص بالتعريف باملواهب املغربية في الخارج وما 

قه من نجاحات عاملية يجدر االعتراف بها واالستفادة منها، وذلك  حّقِ
ُ
ت

من خالل آليات مناسبة ُيشترك في إحداثها مع الفاعلين املؤسساتيين 

األمر على  يقتصر   
َّ
أال املغربي، على  املدني  الخاص واملجتمع  والقطاع 

أرجاء  جميع  إلى  يتعداه  بل  وحدها  اإلقامة  بلدان  وفي  الوطني  التراب 

 في بلورة وحمل ونشر 
ُ
العالم. وللمواهب املغربية في الخارج املشاركة

وتجاربهم  الحياتية  اختياراتهم  يراعي  بما  للمغرب،  الكونية  الرسالة 

الذاتية واملهنية.

معظمها،  أو  والرياضة  والكتابة  االختراع  بذكر جميع مجاالت  التقرير  هذا  نطاق  يسمح  ال    81
والتي َبَرَع فيها مغاربة العالم خالل العقود األخيرة.

فاعلين  عمَل  ليست  كونها  من  مصداقيتها  الجهود  هذه  وتكتسب 

جهود  تشتت  من  ليس  نجاعتها  سَتمدُّ 
َ
ت أنها  كما  فحسب،  عموميين 

الحوار  على  تنبني  أنها  كما  هاِدف،  بشكل  تعاونهم  من  َبْل  املتدخلين 

 للصالح العام. وفي هذا السياق، يندرج ويتفاعل 
ً
وروح االبتكار خدمة

تحليل املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتوصياته مع مضامين 

الخطاب امللكي بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب (20 غشت 2022(، 

معروفة  بالخارج،  املغربية  الجالية  أن  إلى  جاللته  فيه  أشار  والذي 

 إلى تمكين هذه 
ً
بتوفرها على كفاءات عاملية في مختلف املجاالت، داعيا

والظروف  الضرورية،  املواكبة  من  اليهود،  املغاربة  ومنهم  الجالية، 

واإلمكانات، لتعطي أفضل ما لديها، لصالح البالد وتنميتها. كما نادى 

بة الكفاءات واملواهب 
َ

جاللة امللك بإحداث آلية خاصة، مهمتها مواك

املغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
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6أي)حول

»تعزيز)نقل)الكف ءات)في)الوسط)املنهي«

 ملقتضيات املادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 املتعلق 
ً
طبقا

باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، قـرر املجلس، فـي إطار إحالة 

ذاتية، إعداد رأي حول موضوع تعزيز نقل الكفاءات في الوسط املنهي.

املكلفة  الدائمة  اللجنة  إلى  املجلس  مكتب  عهـد  اإلطار،  هذا  وفي 

بمجتمع املعرفة واإلعالم بإعداد هذا الرأي. 

التي   ،)138) املائة  بعد  والثالثين  الثامنة  العادية  دورتها  وخالل 

للمجلس  العامة  الجْمعية  صادقت   ،2022 شتنبر   29 بتاريخ  عقدت 

يحمل  الذي  الرأي  على  باإلجماع  والبيئـي  واالجتماعـي  االقتصـادي 

عنوان: »تعزيز نقل الكفاءات في الوسط املنهي«. 

نتاُج  تم إعداده وفق منهجية تشاركية، هو  الذي  الرأي،  إن هذا 

وجلسات  للمجلس،  نة  املكّوِ الفئات  مختلف  بين  موسعة  نقاشات 

وكذا  املوضوع،  بهذا  املعنيين  الفاعلين  مع  املنظمة  اإلنصات 

»أشارك« الرقمية  املنصة  على  املجلس  أطلقها  التي  املواطنة   االستشارة 

.)ouchariko.ma(

ملخص

بعنوان:  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  رأي  يتناول 

إطار  في  إعداده  تم  والذي  املنهي«،  الوسط  في  الكفاءات  نقل  »تعزيز 

داخل  واملهارات  الكفاءات  على  الحفاظ  موضوع  ذاتية،  إحالة 

 من املداخل 
ً
املؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة ويقترح عددا

على  للمجلس  العامة  الجْمعية  صادقت  وقد  نقلها.  بتعزيز  الكفيلة 

هذا الرأي باإلجماع خالل دورتها العادية الثامنة والثالثين بعد املائة 

)138(، التي عقدت بتاريخ 29 شتنبر 2022.

 غير املادي الذي تمتلكه أي مؤسسة، كما 
َ

شكل الكفاءات التراث
ُ
وت

نجاعة  وضمان  العام  املرفق  الستمرارية  املثلى  اآللية  يعتبر  نقلها  أن 

أدائه، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، يساهم نقل 

الكفاءات في الحفاظ على املعارف، ال سيما املعارف غير املوثقة بشكل 

العملية  هذه  تتيح  كما  املكتسبة.  الخبرة  من  فقط  املستمدة  أو  كاٍف 

ك ثقافة املؤسسة وتثمين رأسمالها 
ُّ
َمل

َ
االستثمار األمثل لزمن العمل وت

البشري وتعزيز تماسكه.  

الرأي  هذا  في  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  ويسجل 

أن موضوع نقل الكفاءات في املغرب ال يتبوأ املكانة الالئقة به، حيث 

تظل اإلجراءات واملبادرات (من قبيل وضع خارطة للكفاءات ودالئل 

مرجعية خاصة بها( التي تم اتخاذها غير كافية في ظل وجود العديد من 

العقبات التي تعوق عملية نقل الكفاءات داخل املؤسسات، ومن بينها :

في  الكفاءات  نقل  يتم  حيث  العملية،  هذه  تؤطر  مساطر  غياب   -

الغالب بكيفية »غير مهيكلة«، ال سيما بالنسبة للملتحقين الجدد 

باملؤسسة ؛

اإلدماج،  (عملية  الكفاءات  نقل  وقنوات  آليات  في  جلّي  نقص   -

مخصصة  منصات  االجتماعي،  التفاعل  عبر  الكفاءات  تقاسم 

ف، 
َ
ل

َ
الخ إعداد  على  قائمة  عمل  مخططات  املعارف،  لتقاسم 

وغير ذلك( ؛

تقوم  التي  الحرف  بعض  في  الكفاءات  نقل  سلسلة  »انقطاع«   -

املهارات  م 
ُّ
تعل ويكون  الضمنية،  املعرفة  على  منها  كبير  جانٍب  في 

والقدرات فيها بالتجربة (كما هو الحال بالنسبة للحرف التقليدية(. 

ويمكن أن ُيعزى هذا الوضع في جانب منه إلى ضعف ثقافة تقاسم 

ال  قانوني  إطار  وجود  إلى  وكذا  املؤسسات،  داخل  ونقلها  املعارف 

يحفز بالقدر الكافي على نقل الكفاءات. ذلك أن النظام األسا�ضي العام 

بشكل  يركز  الشغل،  مدونة  شأن  ذلك  في  شأنه  العمومية،  للوظيفة 

أكبر على الدبلومات واألقدمية والدرجات واملؤهالت والتجربة املهنية 

وال َيُنصُّ صراحة على تثمين الكفاءات وال يحدد كيفيات نقلها.

بُرُز من خالل هذا التشخيص الذي يتقاسمه مختلف الفاعلين 
َ
وت

 لهذه اإلشكالية، 
ً
 خاصا

ً
املعنيين الحاجة امللحة ألن تولي بالدنا اهتماما

التي قد تزداد تعقيًدا بالنظر إلى ما يلي :

2021 و2025 أن تحال نسبة  - يرتقب بنهاية الفترة املمتدة ما بين 

9.75 في املائة من املوظفين على التقاعد. في املقابل، فإن الجهود 

املبذولة في مجال التوظيف تظل غير كافية ؛

نحو  املؤهلة  البشرية  املوارد  هجرة  ظاهرة  تفاقم  بالدنا  تواجه   -
الشرق  منطقة  في  الثانية  املرتبة  املغرب  يحتل  حيث  الخارج، 

األوسط وشمال إفريقيا في مجال هجرة الكفاءات، وذلك بحسب 

 )international human مؤشر خروج الكفاءات وهجرة األدمغة

(flight and brain drain index لسنة 2022.

املجلس  يدعو  املوضوع،  هذا  يكتسيها  التي  لألهمية   
ً
واعتبارا

االقتصادي واالجتماعي والبيئي إلى جعل عملية الحفاظ على الكفاءات 

والسياسات  االستراتيجيات  كل  في  عنه  غنًى  ال   
ً
مكونا نقلها  وضمان 

املجلس  يو�ضي  الصدد،  هذا  وفي  البشري.  الرأسمال  بتدبير  املتعلقة 

باتخاذ التدابير الرئيسية التالية :

ومدونة  العمومية  للوظيفة  العام  األسا�ضي  النظام  مراجعة   -

على  العمل  مع  الكفاءات،  نقل  مفهوم  إدراج  أجل  من  الشغل، 

التحديد الدقيق ملكوناته ونطاقه وكيفية نقل هذه الكفاءات ؛

- وضع خارطة للكفاءات (جرد الكفاءات( من أجل ضمان استدامتها 

والحفاظ على املهن املهددة باالندثار، وذلك من خالل :
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• وضع وتحيين دالئل مرجعية للوظائف واملهن (REM( ودالئل 
مرجعية للوظائف والكفاءات (REC( ؛

الرصد  تتولى  والكفاءات  للمهن  مراصد  وتعزيز  إحداث   •
املنتظم للكفاءات املوجودة و/أو التي بها خصاص، وتحديد 
بغية  وذلك  بالزوال،  املهددة  أو  للضغط  املعرضة  املهن 

مالءمة برامج التكوين ؛

سيما  ال  باالندثار،  املهددة  املهن  حماية  مخططات  تعزيز   •
املنهي  التمرس  خالل  من  وذلك  التقليدية،  الصناعة  حرف 
واالعتماد على الطرق التراثية في تلقين هذه الحرف وتناقلها 

ْتعلم(.
ْ
ْعلم / مل

ْ ْ
من جيل إلى جيل (على سبيل املثال، طريقة مل

- تحسين نقل الكفاءات عن طريق التكوين املستمر، من خالل :

(وفق  املستمر  بالتكوين  الخاص  الزمني  الرصيد  استخدام   •
القانون رقم 60.17 املتعلق بتـنظيـم التـكويـن املستمر لفائدة 
القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات  أجراء 
واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين 
يزاولون نشاطا خاصا(، وذلك لتفعيل عملية نقل الكفاءات 
برامج  لتمويل  املنهي  التكوين  رسم  من  جزء  وتخصيص 

تستهدف نقل الكفاءات داخل املقاولة ؛ 

• االستعانة بالعاملين من ذوي الخبرة، واملتقاعدين، وشبكات 
الكفاءات، من أجل تأطير برامج التكوين املستمر وتحسين 

نين. مستوى املكّوِ

العمومي  القطاعين  في  الكفاءات  لنقل  تحفيزية  تدابير  اتخاذ   -
والخاص :

االعتبار  بعين  الكفاءات  نقل  مجال  في  املبذولة  الجهود  أخذ   •
أثناء عمليات تقييم أداء العاملين وتحسين أجورهم ؛

القطاعين  بين  واألجراء  املوظفين  لحركية  اإلمكانية  إتاحة   •
العمومي والخاص، وذلك بما يسمح بنقل الكفاءات والخبرات 
واملهارات الوظيفية واملهنية من قطاع إلى آخر ومن مؤسسة إلى 
أخرى، مع الحرص على الحفاظ على املكتسبات االجتماعية، 

من خالل توفير اإلطار القانوني املناسب. 

نتاُج  تم إعداده وفق منهجية تشاركية، هو  الذي  الرأي،  إن هذا 
وجلسات  للمجلس،  نة  املكّوِ الفئات  مختلف  بين  موسعة  نقاشات 
 
ً
اإلنصات التي تم تنظيمها مع الفاعلين املعنيين بهذا املوضوع، فضال

الرقمية  املنصة  على  املجلس  أطلقها  التي  املواطنة  االستشارة  عن 
املشاركات  شددت  الصدد،  هذا  وفي   .)ouchariko.ma) »أشارك« 
نقل  عملية  هيكلة  ضرورة  على  االستشارة  هذه  في  واملشاركون 
الكفاءات على نحو أفضل. وقد جاءت نتائج االستشارة منسجمة مع 

مضامين التشخيص والتوصيات املقترحة في هذا الرأي.

تقديم 

املعارف  الدولية،  العمل  الكفاءات، حسب منظمة  يشمل مفهوم 
منهي  سياق  في  وإعمالها  إتقانها  يتم  التي  واملهارات  املهنية  والقدرات 
الفردية  التجربة  إليها  تنضاف  والكفاءات عبارة عن معارف  محدد1. 
والقيمة املضافة التي يملكها الفرد2. وتتمثل في املهارات، والقدرة على 
تقدير األمور، وإبداء الرأي واتخاذ القرار، وكيفيات الفعل والتفاعل 
في الوسط املنهي، والقدرة على تقييم النتائج وتفسيرها، وما إلى ذلك. 
بالدينامية، ما يجعلها في بعض األحيان  وألن طبيعة الكفاءات تتسم 

، فالبد من خلق وتطوير كفاءات جديدة.
ً
متجاوزة

وتغطي اإلشكالية املتعلقة بالكفاءات دورة الحياة املهنية بأكملها، 
حدود  إلى  الجامعة  أو  املدرسة  في  األسا�ضي  التكوين  مرحلة  من  بدءا 
كل  يكتسبها  التي  بالكفاءات   

ً
مرورا الحياة،  مدى  التكوين  مرحلة 

تشمل  كما  الخاصة.  تجاربهم  خالل  املنهي  أو  األجير  أو  املوظف  من 
املؤسسات  داخل  اكتسابها  تم  التي  املفيدة  الكفاءات  اإلشكالية  هذه 
يسمح  الذي  بالقدر  توثيقها  يتم  لم  والتي  أو الخاصة،  العمومية 

بتقاسمها، مما ُيهدد بزوالها عند مغادرة حامليها لوظائفهم.

املادي  غير  التراث  من  جزءا  الكفاءات  شكل 
ُ
النحو، ت هذا  وعلى 

الذي تمتلكه أي مؤسسة، كما يوجد نقلها في صميم استدامة ونجاعة 
القطاعين العام والخاص، حيث تساهم عملية نقل الكفاءات، حسب 
 35 إلى  تصل  قد  بنسبة  املشاريع  نتائج  تحسين  في  الدراسات،  بعض 
في املائة3. لذلك، فإن نقل الكفاءات يعتبر عملية أساسية في الوسط 
حماية  يتيح  بما  العاملين،  بين  واملهارات  الكفاءات  نقل  تكفل  املنهي 

املؤسسات من خطر فقدان هذا الرأسمال الثمين.

شكل طبيعة الكفاءات، سواء أكانت ضمنية أو صريحة، عامال 
ُ
وت

د عملية نقل الكفاءات4. وفي هذا الصدد، يعتبر  َعقُّ
َ
ت مهما يحدد مدى 

مقارنة  تعقيدا  أكثر  الخصوص  وجه  على  الضمنية  الكفاءات  نقل 
حيث  التجربة،  خالل  من  نقلها  ألهمية  نظرا  الصريحة،  بالكفاءات 
 إن معارف املرء ومهاراته قد تفوق بكثير ما يمكنه قوله والتعبير عنه

  5.»we can know more than we can tell «

ويزخر املغرب بكفاءات حقيقية، سواء في القطاع العام أو الخاص 
أسهمت في تنمية البالد، ال سيما منذ االستقالل. كما تشكل الكفاءات 
 من الرأسمال غير 

ً
 مهما

ً
املتراكمة التي تمتلكها مختلف القطاعات جزءا

املادي للمغرب. وإذا ما أخذنا بعين االعتبار دورة الحياة التي تمر منها 

1.  مؤتمر منظمة العمل الدولية : التوصية رقم 195 بشأن تنمية املوارد البشرية، 2004.
2. يقصد بمستويات املعرفة املعطيات واملحتويات واملعلومات واملعارف والكفاءات،

Livre blanc de l’observatoire de la gouvernance de l’information, 3org, 2012 :املصدر 
3. Pulse of the Profession, » Capter la valeur du management de projet par le transfert 
des connaissances «, Mars 2015, Project Management Institute.
4.  IKujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi “The Knowledge-Creating Company”, 
Oxford University Press, 1995.
5. Michael Polanyi, The Tacit Dimension, 1965.
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 للحفاظ 
ً
 حيويا

ً
هذه الكفاءات6، فإن نقلها من جيل إلى آخر يغدو أمرا

عليها.

وينصب رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي على إشكالية 

نقل الكفاءات واملهارات في الوسط املنهي (اإلدارة، املقاولة، الحرف(، 

غير  الرأسمال  بهذا  بالنهوض  الكفيلة  والتدابير  التوجهات  واقتراح 

عن  اإلجابة  إلى  الذاتية  اإلحالة  هذه  تصبو  الصدد،  هذا  املادي. وفي 

األسئلة التالية :

في  املكتسبة  الكفاءات  على  الحفاظ  تهدد  التي  املخاطر  هي  ما   •

الوسط املنهي؟ 

• ما هي اآلليات الحالية املعتمدة للحفاظ على الكفاءات ونقلها في 

القطاعين العام والخاص؟

• هل يشجع اإلطار التشريعي والتنظيمي الحالي على نقل الكفاءات؟

• ما هي اآلليات التي يجب اعتمادها للتمكن من تقاسم الكفاءات 

قة (الضمنية(؟
َّ
بشكٍل أفضل، بما في ذلك الكفاءات غير املوث

لطبيعة   
ً
تبعا الكفاءات  على  بالحفاظ  الكفيلة  االستراتيجيات  هي  ما   •

املقاوالت  املنظم،  الخاص  القطاع  العام،  (القطاع  املنهي  الوسط 

الصغيرة جدا، املقاوالت الصغرى واملتوسطة، الحرفيون، وغير ذلك(؟

I.)تحدي ت)نقل)الكف ءات)في)الوسط)املنهي)ب ملغرب

).)تق عد)أعداد)كشيرة)من)املوظفي3)

ما  املمتدة  الفترة  بنهاية  يرتقب  العمومي،  القطاع  مستوى  على 

على  املوظفين  من  املائة  في   9.75 نسبة  تحال  أن  و2025   2021 بين 

التقاعد بفعل تغيرات بنية الهرم العمري7. وحسب مخرجات جلسات 

باألساس  تهم  املغادرة  عملية  فإن  املجلس،  عقدها  التي  اإلنصات 

النهائية  باملغادرة  املعنية  الفئة  فإن  ثم،  ومن  املسؤولية.  مناصب 

للوظيفة العمومية تشمل في الغالب األطر األكثر خبرة وتجربة.

6. ال تعتبر كل الكفاءات جديرة بالنقل نظرا لوجود كفاءات متجاوزة، مآلها الزوال.
7.  تقرير حول املوارد البشرية مرفق بمشروع قانون املالية برسم سنة 2022.

هيكل)املوظفي3)حسب)الفئة)العمرية

املصد6:)تقرير)حول)املوا6د)البشرية)مرفق)بمشروع)ق نو3)امل لية)برسم)سنة)))1)

توزيع)األعداد)حسب)الفئ ت)العمرية

املصد6:)تقرير)حول)املوا6د)البشرية)مرفق)بمشروع)ق نو3)امل لية)برسم)سنة)))1).

الطوعية  املغادرة  أن عملية  إلى  وعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة 
األطر  من حيث  العمومية  املرافق  من  العديد  في   »

ً
»فراغا خلفت  قد 

مسمى  تحت   2005 سنة  العملية  هذه  إطالق  جرى  وقد  فؤة. 
ُ

الك
الغاية الرئيسية منها التحكم في كتلة األجور  »انطالقة«، والتي كانت 
املوارد  لتدبير  حديثة  قواعد  اعتماد  وتعزيز  العمومية  الوظيفة  في 
البشرية. وقد استفاد من هذه العملية 591 38 موظفا وموظفة، ينتمي 
 يشتغلون في 

ً
أكثر من نصفهم إلى فئة األطر (53.6 في املائة( وثلثهم تقريبا

قطاع التربية الوطنية8. ومع ذلك، اقتصرت عملية املغادرة الطوعية 
على تقليص عدد املوظفين دون أن يكون لها األثر املرجو على تقليص 
لتدبير  إلى حد ما من إرساء قواعد حديثة  لكنها مكنت  كتلة األجور، 

املوارد البشرية تقوم على أساس التدبير التوقعي للوظائف واألعداد 

والكفاءات باإلدارات العمومية9.

املوقع   ،"2005 أكتوبر   30 غاية  إلى  الطوعية  املغادرة  عملية  وتحليل  نتائج   " حول  تقرير    .8
اإللكتروني للقطاع الحكومي املكلف بإصالح اإلدارة. 

9. تقرير حول تقييم نظام الوظيفة العمومية الصادر عن املجلس األعلى للحسابات سنة 2017.
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لضمان  أساسيا  شرطا  يعد  الكفاءات  نقل  أن  بالذكر  والجدير 
مقتضيات  مع  تماشيا  العمومية،  املرافق  خدمات  تقديم  استمرارية 

الفصل 154 من الدستور. 

).)هجرة)األدمغة

يحتل  حيث  واألدمغة،  الكفاءات  هجرة  ظاهرة  بالدنا  تواجه 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الثانية  املرتبة  الصدد  هذا  في  املغرب 
وعلى  والعراق.  اليمن  وقبل  سوريا10،  بعد  مباشرة  إفريقيا،  وشمال 
الرغم من االنعكاسات السلبية لهذه الظاهرة، فإن هذه الهجرة تؤدي 
من  األموال  تحويل  في  تتمثل  القصير  املدى  على  مكاسب  تحقيق  إلى 
االستفادة  خالل  من  والطويل  املتوسط  املديين  على  وأيضا  الخارج، 

من كفاءات املهاجرين عند عودتهم11.

املصدر: the global economy, Human flight and brain drain in MENA                             السلم: من 0 (متدني( الى 10 (مرتفع(

يقت�ضي  ما  غالبا  جديدة،  آفاق  عن  املوظفين  بحث  على  وعالوة 
اعتماد اآلليات الحديثة لتنظيم العمل إعادة هيكلة اإلدارات واملرافق 
بها. وهو ما يطرح تحديا  للعاملين  التوزيع املستمر  العمومية وإعادة 
حقيقيا يتمثل في الحفاظ على الكفاءات الضرورية لحسن سير عمل 

املؤسسات.

 .)بعض)الكف ءات)أصشحت)ن د6ة)أو)مهددة)ب الندث 6)

القط ع)العمومي

األكثر  القطاعات  بين  من  العالي  بالتعليم  املكلف  القطاع  يعد 
تضررا من نقص الكفاءات. وبالفعل، ُيرتقب في غضون عشر سنوات 
عام،  وبشكل  التقاعد12.  على  جامعي  أستاٍذ   5000 يفوق  ما  يحال  أن 
التجربة  على  منها  كبير  جزء  في  العالي  التعليم  جودة  تعتمد  ما  غالبا 
خالل  األساتذة  يكتسبها  التي  والكفاءات  والبحثية  البيداغوجية 
. غير أن هذه الكفاءات تظل ملتصقة بحامليها 

ً
مسيرتهم املهنية عموما

دون أن يتم نقلها بشكل مهيكل إلى امللتحقين الجدد.

 في املوارد 
ً
 حادا

ً
أما على مستوى قطاع الصحة، تعاني بالدنا نقصا

البشرية يصل إلى 32000 طبيب وطبيبة و65000 ممرض وممرضة13. 

10. https://www.theglobaleconomy.com/rankings human_flight_brain_drain_index/
MENA/ 

11.  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: بلورة استراتيجية لخدمة الكفاءات، 2011.
12. " التعليم العالي في أرقام 2021-2022"، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

13. تقرير موضوعاتي بعنوان : "فعلية الحق في الصحة باملغرب.. التحديات والرهانات ومداخل 
التعزيز"، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، فبراير 2022.

ويعتمد التكوين املخصص ملهن الطب إلى حد كبير على نقل الكفاءات 

»األساتذة«  عدد  يعد  وبالتالي  املستشفيات.  في  امليداني  اإلطار  داخل 

عامال حاسما في عملية التكوين14. 

ومن ناحية أخرى، هناك إشكال نسقي متعلق باستمرارية املشاريع 

فبعض  العمومية.  واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  مستوى  على 

(زراعة  كبرى  إنجازات  تحقق  مثال،  الجامعية  االستشفائية  املراكز 

اإلنجازات  هذه  ديمومة  ضمان  من  تتمكن  قلما  أنها  غير  األعضاء...( 

بكيفية هيكلية مجردة عن العنصر البشري (حاملو املشاريع(.15 وهو 

ما يعكس النقص املسجل في نقل الكفاءات في هذه املؤسسات.

القط ع)الخ ص)

املتخصصة  املوارد  في  نقصا  الوطني  الخاص  القطاع  يواجه 

يخص  ما  في  ال سيما  الدولية  املنافسة  تفاقمه  الرقمية،  املهن  في 

في   85 من  أزيد  يرى  وهكذا،  الدقيقة.  املجاالت  في  الكفاءات 

الوطنية  الحاجيات  أن  البشرية  املوارد  عن  املسؤولين  من  املائة 

السنوات  غضون  في  ستزداد  الرقمية  الكفاءات  مجال  في 

التعهيد  قطاع  يعرف  ذلك،  إلى  باإلضافة  املقبلة16.  الخمس 

املختصة  واملراكز  االتصال  مراكز  يشمل  الذي   ،)externalisation(

،)business process outsourcing) التجارية  العمليات  تعهيد   في 

واستقطاب  القوي  نموه  مواكبة  بمقدورها  التي  الكفاءات  في  نقصا 

القطاعات  أكبر  بين  من  القطاع  هذا  ويعد  آخرين17.  دوليين  فاعلين 

لة على الصعيد الوطني بما يفوق 100.000 منصب شغل. ِ
ّ
املشغ

14. وهو ما يبرر أيضا نظام تحديد أعداد املقبولين املعمول به في مجال التكوين الطبي في فرنسا 

بين 1971 و2020.
االستشفائي  املركز  مدير  مع  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عقدها  إنصات  15.جلسة 

الجامعي بطنجة، نوفمبر 2021.
.)Digital Talent Review ( 2021 16. حسب البحث الذي أنجزته شركة االتصاالت "هواوي" في سنة
17. https://lematin.ma/express/2021/youssef-chraibi-croissance-rendez-secteur-
loutsourcing-souffre-penurie-competences/369128.html 
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وعلى اعتبار أن العديد من الحرف التقليدية تعتمد بشكل كبير على 

الكفاءات الضمنية وعلى التعلم القائم على الخبرة، فإنها تبقى مهددة 

بالزوال نتيجة انقطاع سلسلة تناقل الكفاءات. وفي هذا اإلطار، أطلق 

القطاع الحكومي املكلف بالصناعة التقليدية بشراكة مع اليونسكو18 

لالندثار  املعرضة  التقليدية  الصناعة  حرف  إحصاء  يروم  ورشا 

بالتكوينات  الخاصة  األوراش  على  وعالوة  حرفة.   32 في  وحصرها 

القائمة على التدرج املنهي (القانون رقم 12.00(، أطلق قطاع الصناعة 

، تجربة نموذجية19 للتعاقد مع 
ً
التقليدية، بشراكة مع اليونسكو أيضا

علمين« لتكوين عدد معين من املتدربين20.
ْ
حرفيين َمَهرة »مل

3.)الدالئل)املرجعية)للوظ ئف)والكف ءات)تشقى)استرب دية)

وغير)ك فية

القط ع)العمومي)

التوقعي  كالتدبير  البشرية  املوارد  لتدبير  الحديثة  الطرق  تضع 

استشرافية  عمل  خطة   )GPEEC) والكفاءات  واألعداد  للوظائف 

هنا  ومن  وعددها.  الكفاءات  من  ما  مؤسسة  حاجيات  تحديد  بغية 

الكفاءات  حول  دقيقة  معطيات  على  املؤسسة  توفر  ضرورة  تبرز 

العاملة لديها من خالل وضع مختلف الدالئل املرجعية ذات الصلة21. 

املكلف  الحكومي  القطاع  أعد  الدينامية،  هذه  في  منه  وانخراطا 

الشامل  املرجعي  الدليل  و2013   2010 سنتي  بين  اإلدارة  بإصالح 

وظيفة   255 يضم   ،)RECAP( العمومية22  اإلدارة  وكفاءات  لوظائف 

إلى  اإلشارة  وتجدر  القطاعات.23  مختلف  في  مشتركة  خصائص  ذات 

 
ً
أن القطاع الحكومي املكلف بالشباب والرياضة أعد سنة 2016 دليال

 للوظائف والكفاءات (REC(، يتضمن مجموعة من الوظائف 
ً
مرجعيا

املهن  بعض  الزالت  ذلك،  ومع  مهنية.24  فئة   41 ضمن  تصنيفها  تم 

(التدريس، التمريض( ال تتوفر بْعد على  آلية تخطيط من هذا القبيل.

18. جلسة إنصات عقدها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع قطاع الصناعة التقليدية، 
ديسمبر 2021.

19. جلسة إنصات عقدها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع قطاع الصناعة التقليدية 
وفيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية، ديسمبر 2021.

في مدينة فاس  البروكار  ثوب  في نسج  املختصين  علمين" 
ْْ

"مل آخر  تكليف  تم  املثال،  20. على سبيل 
بالعمل على نقل مهاراته لثمانية حرفيين شباب تم اختيارهم عقب مباراة انتقائية، مع تخصيص 

منحة لفائدتهم وتقديم تحفيزات لتشجيعهم على إنشاء ورشاتهم الخاصة.
والبنك  املغربية  اململكة  والكفاءات،  للوظائف  التوقعي  التدبير  لدعم  املنهجي  الدليل   .21

الدولي 2008.
22.  https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Presentation_REC.pdf 

املكلف  الحكومي  القطاع  مع  والبيئي  االقتصادي واالجتماعي  املجلس  إنصات عقدها  23. جلسة 
بإصالح اإلدارة، أكتوبر 2021.

24. http://www.mjs.gov.ma/sites/default/files/rec_mjs_version_definitive_2016_.
pdf 

(GPEEC((التدبير)التوقعي)للوظ ئف)واألعداد)والكف ءات

يعد التدبير التوقعي للوظائف واألعداد والكفاءات منهجية لتدبير 
املوارد البشرية تروم مالءمة أعداد املوظفين وكفاءات املؤسسات 
والتكنولوجي،  االقتصادي،  محيطها  يشهدها  التي  التغيرات  مع 
واملتوسط.   القصير  املديين  على  وذلك  والقانوني،  واالجتماعي، 
وُيتوخى من هذا النهج االستشرافي في تدبير املوارد البشرية مواكبة 
من  املؤسسات،  وتطوير  ديمومة  وضمان  الطارئة،  التغييرات 
خالل الحرص على توفر هذه األخيرة على املوارد البشرية الالزمة 

من حيث العدد والخبرة.

الدليل  واعتماد  تحديد  تعترض  زالت  ما  صعوبات  هناك  أن  غير 
مستمرة،  بكيفية  تحيينه  على  والعمل  والكفاءات  للوظائف  املرجعي 
وُيعزى ذلك أساسا إلى غياب إطار قانوني ملزم لإلدارات واملؤسسات 
هذا  وعلى  إال25.  ليس   

ً
استرشاديا الدليل  هذا  يبقى  حيث  العمومية، 

النظام  مقتضيات  على  ترتكز  التي  التوظيف  عملية  فإن  النحو، 
األسا�ضي العام للوظيفة العمومية التي ال تتضمن أي إشارة إلى مفهوم 
مرجع  غياب  ظل  في  املناسب«  »الشخص  توظيف  تتيح  ال  الكفاءات 
التدريس(26.  بمهنة  املتعلقة  (كتلك  املطلوبة  الكفاءات  مسبقا  يحدد 
تتأثر  البشرية  باملوارد  تتعلق  أخرى  عمليات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أو من عدم تحيينها كما هو  الدالئل املرجعية  بدورها من غياب هذه 
الحال على سبيل املثال بالنسبة للقطاعات الحكومية في إطار تحديد 
خطة املوارد البشرية الخاصة بها، وكذا الجامعات، ومكتب التكوين 

املنهي وإنعاش الشغل عند إعداد العرض املتعلق بالتكوين. 

والصريحة غير متطور  املحددة مسبقا  الكفاءات  تدبير  كان  وإذا 
خاصة   ،

ً
تطورا أقل  الضمنية هو  الكفاءات  تدبير  فإن  الكافي،  بالقدر 

وأن األمر يستوجب تحديد األشخاص الذين يمتلكون هذه الكفاءات 
حتى يتمكنوا من نقلها.

القط ع)الخ ص)

وضع  يروم  ورشا  املنهي  بالتكوين  املكلف  الحكومي  القطاع  أطلق 
دالئل قطاعية للوظائف والحرف (REM( ودالئل مرجعية للوظائف 
والكفاءات (REC(، وذلك بغية هيكلة تدبير سوق الشغل والتكوين27. 
ذلك،  ومع  القطاعات28.  من  العديد  املرجعية  الدالئل  هذه  وتغطي 

يالحظ أن هذا الورش لم يشمل جميع القطاعات. 

املكلف  الحكومي  القطاع  مع  والبيئي  االقتصادي واالجتماعي  املجلس  إنصات عقدها  25. جلسة 
بإصالح اإلدارة، أكتوبر 2021.

26 https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2021/11/30-11-Rapport-métier-de-
lenseignant-V-Fr.pdf

 27 https://orientationfp.men.gov.ma/fr/Pages/REM-REC.aspx.

28. على سبيل املثال: الطيران، والسيارات، والبناء واألشغال العمومية، والتجارة والتوزيع، 
واإللكترونيك، والنسيج-املالبس والجلود، وتكنولوجيا املعلومات والتواصل، وقطاع التعهيد 
 )Information Technology Outsourcing( وترحيل الخدمات (Offshoring(. املصدر:

 https://www.dfp.gov.ma/etablissements-accredites/307.html
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املهن  مرصد  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  أحدث  وبدوره، 

مجال  في  الحاجيات  استكشاف  في  املتخصص   29)ODB) والكفاءات 

الفدراليات  داخل  املمثلة  القطاعات  عنها  تعبر  التي  والكفاءات  املهن 

 .30 )GIAC) القطاعية واملجموعات املهنية للدعم واالستشارة

ما  في  أما  الصريحة،  الكفاءات  حصرية  بكيفية  اآللية  هذه  وتُهمُّ 

مواردها  بتنظيم  مقاولة  كل  فتضطلع  الضمنية،  بالكفاءات  يتعلق 

تماشيا مع درجة وعيها بما تكتسبه من رأسمال غير مادي. وإذا كانت 

الغاية،  لهذه  تحقيقا  إجراءات  أحيانا  تعتمد  الكبرى  املقاوالت  بعض 

 ال تملك 
ً
فإن املقاوالت الصغرى واملتوسطة/املقاوالت الصغيرة جدا

للحفاظ على كفاءاتها والحرص على  اآلليات  يكفي من  ما  بشكل عام 

 الستمرارية نشاطها. 
ً
نقلها بين العاملين31، مما قد يشكل تهديدا

اإلط 6) مالءمة) وعدم) ف)
َ
ل
َ
الخ إعداد) ثق فة) ضعف) (.5

الق نوني)ومحدودية)اإلجراءات)املتعلقة)ب ملواكشة.

القط ع)الع م

أشار املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في الرأي الذي أنجزه 

في سنة 2013 حول موضوع التعلم مدى الحياة إلى ضعف ثقافة إعداد 

الخلف والغياب شبه التام آلليات وقنوات نقل الخبرات واملهارات بين 

األجيال.

سوى  يوجد  ال  الخاصة،  أو  العمومية  املؤسسات  مستوى  وعلى 

عدد قليل من مشاريع نقل الكفاءات32. باإلضافة إلى ذلك، نادرا ما يتم 

 
ً
 بذاته، إذ غالبا ما يكون جزءا

ً
 مستقال

ً
اعتبار نقل الكفاءات مشروعا

من مشاريع أخرى مرتبطة باملوارد البشرية، كما هو الحال بالنسبة 

للمخطط التوجيهي والدليل املرجعي للوظائف والكفاءات.

29. https://observatoire.ma 

30. https://cgem.ma/
la-cgem-opere-une-inflexion-majeure-au-niveau-dun-odb-renove/ 

31. جلسة إنصات تم تنظيمها مع مكاتب االستشارة املختصة في املوارد البشرية، نوفمبر 2021.
32. املصدر نفسه.

أن  إليهم  اإلنصات  جرى  الذين  الفاعلون  أكد  ذلك،  على  وعالوة 

مواكبة العاملين الجدد تتم في الغالب بكيفية »غير مهيكلة«، ونادرا ما 

يتم وضع الوسائل الكفيلة بنقل الكفاءات أو ضمان استدامتها، مثل 

تقاسم الكفاءات عبر التفاعل االجتماعي، وإحداث منصات مخصصة 

لتقاسم املعارف، ووضع مخططات عمل قائمة على إعداد الخلف، مع 

الحرص على نقل الكفاءات بين العاملين الجدد والقدامى. في املقابل، 

هناك بعض املؤسسات الكبرى33 التي تشكل استثناًء، إذ تقوم بهيكلة 

عملية دمج املوظفين الجدد، ال سيما من خالل تنظيم دورات لإلدماج 

إلى  زيارات  تنظيم  إلى  باإلضافة  خبرة  ذوي  موظفين  إشراف  تحت 

مختلف املصالح.

أجوبة)املش 6ِك ت)واملش 6كي3)في)االستش 6ة)املواطنة)التي)
أطلقه )املجلس)على)املنصة)الرقمية)»أب 6ك«

ح حوالي 5 من أصل 6 مشاركين، أن نقل الكفاءات، في تجربتهم  صرَّ
الشخصية، لم يكن بالقدر الكافي.  وغالًبا ما يتم نقل الكفاءات بطريقة 
 غير مهيكلة من خالل التعلم التدريجي عن طريق اكتساب التجربة

غير  والنقاشات  التبادل  خالل  ومن  املشاركين(،  من  املائة  في   77(
الرسمية مع الزمالء (53 في املائة من املشاركين(. كما أن املوظفين 
ُيبدون ترددا في نقل كفاءاتهم ألسباب متعددة، نذكر من بينها »الخوف 
االستشارة( في  املشاركين  من  املائة  في   59) املنصب«  فقدان   من 

أو غياب مقاربة بيداغوجية مالئمة (52 في املائة من املشاركين(.  

حالًيا  به  املعمول  القانوني  اإلطار  »يعترف«  ال  أخرى،  جهة  ومن 

العام  األسا�ضي  النظام  في  واملتمثل  العمومية،  الوظيفة  مستوى  على 

للوظيفة العمومية لسنة 341958، بالكفاءات واملهارات. وتجدر اإلشارة 

القانوني إال أن هذا اإلطار  النظام خضع لعدة تعديالت،   إلى أن هذا 

البشرية«  »املوارد  لوظيفة  بالثانوية  يمكن وصفها  إال صبغة  يولي  ال 

ويعتمد املقاربة التقليدية في تدبير املوارد البشرية، التي ال ترتكز على 

األداء، وهو ما يحول دون إرساء إدارة حديثة للموارد البشرية، تستند 

على آليات من قبيل التدبير التوقعي لألعداد والوظائف والكفاءات. 

صيغته  في  العمومية،  للوظيفة  العام  األسا�ضي  النظام  أن  كما 

الكافي  بالقدر  يهتم  وال  واألقدمية  الدبلومات  على  يركز  الحالية، 

بالكفاءات. باإلضافة إلى ذلك، ال يرتكز نظام التنقيط والتقييم الحالي 

على آلية لتقييم أداء املوارد البشرية. وحسب ما أفاد به بعض الفاعلين 

أعلى  يمنحون  التدبير  على  املشرفين  فإن  إليهم،  اإلنصات  تم  الذين 

النقط لجميع املوظفين تقريبا، وهو ما يحول دون تحديد األشخاص 

ذوي الكفاءات املرجعية. 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان  القطاع الحكومي املكلف بإعداد  املثال، أطلق  33. على سبيل 
وسياسة املدينة، في شهر أغسطس 2021، برنامج إدماج لفائدة املوظفين الجدد برسم سنة 2020 

مدته ثالثة أشهر.
34. http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx  
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وبخصوص برامج التكوين املستمر35، فهي تتسم بشكل عام بعدم 
تجانسها مع األهداف اإلجرائية للقطاعات املعنية، بسبب اعتماد نمط 
تدبير ذي طابع شديد التمركز وغياب تقييم أثر اإلجراءات املنفذة في 

مجال التكوين املستمر.36 

ويرتكز التكوين املستمر بشكل شبه حصري على املعارف وليس 
البشرية  املوارد  إشراك  يتم  قلما  أنه  ذلك  إلى  أضف  الكفاءات. 
بعض  وباستثناء  وبالتالي،  املقدمة.  التكوين  عمليات  في  الداخلية 
 ما تعمد إلى اعتماد آليات 

ً
املبادرات املعزولة37، فإن املؤسسات قليال

داخلية ناجعة لنقل الكفاءات.

القط ع)الخ ص)

تنص مدونة الشغل املنظمة للقطاع الخاص في تصديرها على أن 
»لكل شخص الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهالته ومهارته«. 
ويرتكز مستوى التأهيل على وجه الخصوص على الدبلومات املحصل 
عليها. وفي ما يتعلق بالتشغيل، يراعي فقط ما يتوفر عليه طالبو الشغل 

من مؤهالت، وما لديهم من خبرات، وتزكيات مهنية38.

(املرتبطة  املؤهالت  على  أكبر  بدرجة  الكفاءة  مفهوم  ويركز 
في  وأقدميته  األسا�ضي  تكوينه  العامل  تأهيل  ويشمل  بالوظيفة(. 
التي  الجديدة  التدبير  أساليب  أن  والحال  يشغلها.  التي  الوظيفة 
تقت�ضي  السوسيو-اقتصادي  لتطورات وانتظارات املحيط  تستجيب 
اعتماد املقاربة املرتكزة على الكفاءة التي تضع العامل في صلب اهتمام 
املنهي وفقا ملهاراته وقدرته  إمكانية تطوير مساره  له  املؤسسة وتتيح 

على تفعيلها بكيفية مالئمة حسب الحاجيات39.

ومن هنا تبرز أهمية تطوير مقتضيات مدونة الشغل، بالتنسيق مع 
بالكفاءة  املرتبطة  املفاهيم  تضمينها  أجل  من  االجتماعيين،  الشركاء 
(التوجيه  لنجاحها  الالزمة  واملتطلبات  نقلها  وكذا  الكفاءات  وتقييم 

والتدريب(. 

أجوبة)املش 6ِك ت)واملش 6كي3)في)االستش 6ة)املواطنة)التي)
أطلقه )املجلس)على)املنصة)الرقمية)»أب 6ك«

ح 66 في املائة من املشاركات واملشاركين بأن أفضل طريقة  صرَّ
مكافأتهم  هي  خبرتهم  تقاسم  على  الخبرة  ذوي  املوظفين  لتحفيز 

بتعويض مادي عن هذا التكوين.

35. ينظم التكوين املستمر املرسوم رقم 2.05.1366 املؤرخ في 2 ديسمبر 2005 املتعلق بالتكوين 
املستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة.

36. http://www.courdescomptes.ma/ar/Page-27/-/-/-/27-199/
37. تشرف على دورات التكوين املستمر التي تنظمها املديرية العامة للجماعات الترابية مجموعة 
الداخليين  املكونين  هؤالء  شبكة  وتتشكل  الترابية.  والجماعات  الداخلية  وزارة  من  املكونين  من 
ليصبحوا  تكوينا  بدورهم  (تلقوا  شخص   300 حوالي  من  الوطني  التراب  مجموع  على  املوزعين 

مكونين( من بينهم موظفون متقاعدون.
38. املادة 507 من مدونة الشغل.

39. https://www.digitalrecruiters.com/blog 
gestion-des-talents-de-la-qualification-a-la-competence

II.)مش د6ات)وتج 6ب)يمكن)االسترب د)به )

).)التحول)الرقمي)وتبسيط)املس طر)في)خدمة)نقل)الكف ءات

على  والحصول  الحفاظ  للعاملين  املعرفة«  »تدبير  أنظمة  تتيح 

إليها بسرعة أكبر من جهة، كما تمكنهم من  املعلومات التي يحتاجون 

جهة أخرى من التركيز على التحديات التي تواجهها املقاولة على مستوى 

الزبناء/ مع  العالقة  وتدبير  اإلجرائية  النجاعة  مثل  العمل،  تنظيم 

املرتفقين. كما أن الرقمنة تمكن من تقنين مرجعيات الكفاءات حسب 

الكفاءات  تحديد  على  العمل  ينبغي  املنطلق،  هذا  ومن  املهن.  فئات 

األساسية املطلوبة قبل إرساء أي منظومة رقمية، كما يتعين إرساء 

دينامية إلدارة التغيير من أجل ضمان تملك هذه املنظومات من قبل 

الفاعلين املعنيين. 

وقد شجع سياق األزمة الصحية لكوفيد - 19 استخدام األدوات 

سيما  وال  اإللكتروني(،  (التعلم  التكوين  دورات  لتقديم  الرقمية 

مختلطة  مقاربة  اعتماد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  املستمر.  التكوين 

(التعلم املختلط( الذي يشمل التكوين الحضوري وعن بعد قد يكون 

الفردية  املهارات  اكتساب  بين  بالجمع  تسمح  لكونها  مالءمة،  أكثر 

تبادل  التكوين الجماعي الذي يعزز  الذاتي( واالستفادة من  (التكوين 

الخبرات وتقاسمها. 

نقل  تيسير  وتوثيقها  ورقمنتها  اإلدارية  املساطر  تبسيط  ويتيح 

لفائدة  عمومية  خدمات  يقدمون  الذين  العاملين  إلى  الكفاءات 

كفاءات  تدبير  تسهيل  يتيح  كما  واملقاوالت.  واملواطنين  املواطنات 

(على  املساطر  هذه  مع  يتعاملون  الذين  الخاص  القطاع  في  العاملين 

سبيل املثال، املسطرة املتعلقة بالصفقات العمومية(. وتجدر اإلشارة 

إلى أنه في سنة 2019، تم تقديم ما يقل عن ربع الخدمات (23 في املائة( 

 ملقتضيات القانون 
ً
كاملة بشكل إلكتروني (املستوى الرابع(40. وتطبيقا

على   2020 سنة  من   
ً
اعتبارا اإلدارية  املساطر  نشر  تم   ،55.19 رقم 

البوابة االلكترونية »www.idarati.ma«. وقد شمل ذلك حوالي 2700 

مسطرة.  كما تم إلغاء العديد من املساطر التي ال تستند ألي أساس 
قانوني (حوالي 800 مسطرة(.41

 42»ISO 9000« وتعتبر الشهادات الدولية لتدبير الجودة من قبيل

للنقل  وقابليتها  املعارف  بنقل  تلزم  إنها  حيث  تطويرها،  يمكن  آلية 

(ومن ثم الكفاءات( داخل املؤسسات وكذلك بين الزبناء واملوردين43. 

40.  https://ereadiness.service-public.ma 

املكلف  الحكومي  القطاع  مع  والبيئي  االقتصادي واالجتماعي  املجلس  إنصات عقدها  41. جلسة 
بإصالح اإلدارة، أكتوبر 2021. 

بإدارة الجودة تنشرها املنظمة الدولية  ISO 9000 عبارة عن مجموعة من املعايير الخاصة   .42
.)ISO) لتوحيد املقاييس

43. Molina, Luis & Llorens Montes, Francisco & Fuentes-Fuentes, M.Mar. )2004). TQM 
and ISO 9000 Effects on Knowledge Transferability and Knowledge Transfers. Total 
Quality Management & Business Excellence.
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التج 6ب) تق سم) وتجمع ت) الكف ءات) بشك ت) دو6) (.(
واملم 6س ت)املهنية)في)نقل)الكف ءات

تفيد العديد من الدراسات أن البعد االجتماعي يكت�ضي أهمية أكبر 
 من الجانب التنظيمي ألي مؤسسة من أجل إنجاح عملية نقل 

ً
أحيانا

الكفاءات44. لذلك، من املهم االعتماد على شبكات العاملين وتجمعات 
 45)communautés de pratique) تقاسم التجارب واملمارسات املهنية
أشكاال  الشبكات  هذه  وتتخذ  الكفاءات.  نقل  جهود  في  للمساهمة 
العلمية،  الدوائر  إلى  باإلضافة  العاملين،  هيئات  منها  نذكر  متعددة، 

وفضاءات التفكير، وجمعيات املتقاعدين وغير ذلك.

وبغية االستفادة من كفاءات مغاربة العالم، أبرم القطاع الحكومي 
املنهي  التكوين  مكتب  مع  شراكة  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلف 
املقيمين  املغاربة  »أكاديمية  برنامج  تنفيذ  أجل  من  الشغل  وإنعاش 
تغطي  الذي  التكوين،  هذا  على  وسيشرف   46.2020 في  بالخارج« 
االصطناعي  والذكاء  والصحة  والفضاء  الطيران  مجاالت  وحداته 
لشبكات  املنتمون  األعضاء  اإللكتروني،  والتعلم  السيارات  وصناعة 
الكفاءات من مناطق جغرافية مختلفة (سويسرا وفرنسا والواليات 

املتحدة األمريكية(.

 .)بعض)التج 6ب)الدولية)

تم وضع العديد من اآلليات واألدوات على الصعيد الدولي لتعزيز 
نقل الكفاءات، نذكر منها :

على  اآلليات،  من  النوع  هذا  اعتماد  يتم   : املنهجية  الدالئل) (•
سبيل املثال، في بلجيكا حيث قامت »الهيئة الفيدرالية العمومية 
للموظفين واملنظمات« بوضع دليل »نقل املعرفة – حزمة أدوات 
املراحل  لتحديد  وذلك  واملبتدئين«،  املوظفين  قدماء  لفائدة 
العملية لنقل الكفاءات: بطاقة املهام، ومخطط نقل الكفاءات، 
استمرارية  ضمان  إلى  الدليل  هذا  ويهدف  الطوارئ.  وحقيبة 
خالل  من  للمؤسسة  االستراتيجية  األهداف  وتحقيق  الخدمات 
الدليل  هذا  تصميم  تم  وقد  األساسية.  الكفاءات  على  الحفاظ 
الذين يشغلون وظائف رئيسية  من جهة لفائدة قدماء املوظفين 
املبتدئين  املوظفين  لفائدة  أخرى  جهة  ومن  ملغادرتها  ويستعدون 

الذين يرغبون في التعلم من زمالئهم القدامى ؛

ُيعهد  البلدان،  بعض  في   : الكف ءات) بتعزيز) املكلفة) املؤسس ت)  •
سبيل  على  متخصصة.  مؤسسات  إلى  وتعزيزها  الكفاءات  بتدبير 
املثال، يضطلع »املعهد الدولي لنقل الكفاءات« في كوريا الجنوبية 
بمهمة تعزيز الكفاءات. ويقوم، من بين جملة من األمور األخرى، 

44. https://www.agecso.com/wp/bourbakem/transfert-connaissances/ 

يتشاركون  الذين  األشخاص  من  مجموعة  هو  املهنية  واملمارسات  التجارب  تقاسم  تجمع   .45
معارفهم  تحسين  أجل  من  بانتظام  يتفاعلون  والذين  ذلك،  إلى  وما  والشغف،  الخبرة،  مجال  في 

وكفاءاتهم الشخصية.
Etienne, and Beverly Wenger-Trayner, Introduction to communities of practice, 2015.
46. https://marocainsdumonde.gov.ma/ewhatisi/202007//Lancement-du-
programme-«-MRE-Academy-».pdf

العملية  الخبرات  ونقل  املتميزين،  املؤهلين  الحرفيين  بدعم 
الكفاءات  ملسابقة  السنوي  التنظيم  العالية، وكذلك  والكفاءات 

على املستويين املحلي والوطني ؛

إلى نموذج  : يمكن اإلشارة  الكف ءات) بنقل) الخ صة) التحفيزات)  •
فرنسا التي وضعت عقد »األجيال« من أجل التحفيز على توظيف 
العاملين بعقود غير محددة األجل، ولإلبقاء على قدماء   الشباب 

األجيال  عقد  ويخول  واملهارات.  الكفاءات  ونقل  توظيفهم،  أو 
للمقاوالت التي يقل عدد أجرائها عن 300 أجير االستفادة من دعم 
حالة  في  أورو   8000) سنويا  أورو   4000 يبلغ  الدولة  تقدمه  مالي 
التعيين املتزامن ألجير مبتدئ وآخر متمرس(، ملدة ثالث سنوات، 
بأجير  االحتفاظ  مع  عاما   26 سن  دون   

ً
أجيرا املقاولة  وظفت  إذا 

املقاوالت  وتستفيد  فوق47.  فما  عاما   57 العمر  من  يبلغ  متمرس 
أيضا من دعم في شكل استشارات. وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يعد 
إطار  في  دمجها  بسبب   2017 منذ  فرنسا  في  اآللية  بهذه  معموال 

التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات (GPEEC( بشكل عام ؛

من   :  (STED( واالقتص دي) التج 6ي) التنوع) مه 6ات) منهجية)  •
إلى تطوير  الرامية  األهمية بمكان تحديد أو وضع االستراتيجيات 
الكفاءات، من أجل النهوض بعملية نقلها وضمان استدامتها. وفي 
»مهارات  منهجية  الدولية  العمل  منظمة  وضعت  الصدد،  هذا 
التنوع التجاري واالقتصادي« (STED( من أجل مساعدة البلدان 
التي  القطاعات  في  الكفاءات  من  الحاجيات  تلبية  على  الشريكة 
ُيتوقع أن تضطلع بدور مهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية48.  
 »STED« وقد أجرت منظمة العمل الدولية دراسة تعتمد منهجية
نِجزت 

ُ
حول قطاع صناعة السيارات في املغرب سنة 2019 49. كما أ

تكنولوجيا  بقطاعات  تتعلق  املنهجية  نفس  وفق  أخرى  دراسات 
والشوكوالتة  البسكويت  وصناعة  الخدمات50  وترحيل  املعلومات 

والحلويات51 سنة 2022.

III.)توصي ت)املجلس)االقتص دي)واالجتم عي)والشيئي)

توصي ت)ذات)طشيعة)استراتيجية

1. جعل عملية نقل الكفاءات مسألة ذات أولوية في تدبير املوارد 
وذلك  اإلدارات،  تطوير  استراتيجيات  صعيد  على  السيما  البشرية، 

من خالل :  

عقد  إطار  في  التوظيف  من   ،2015 سبتمبر  في  ومتمرسا،  مبتدئا   
ً
أجيرا  103.536 استفاد    .47

"األجيال".
48. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/ifp_skills/documents/
publication/wcms_751501.pdf 

49. https://www.travail.gov.ma/wp-content/uploads/202104 //Etude-sur-les-
compétences-pour-le-commerce-et-la-diversification-economique-STED-dans-le-
secteur-de-l’automobile-au-Maroc.pdf 

50. https://www.ilo.org/skills/projects/sted/WCMS_850875/lang--fr/index.htm 

51. https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_850880/lang--fr/index.htm 
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• تعزيز ثقافة التقاسم وروح الفريق وإرساء قيم الثقة والتعاون بين 
األطر التي تعود بالنفع على الجميع ؛

• مراجعة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل 
نقل  مفهوم  إدراج  أجل  من  الصلة،  ذات  التطبيقية  والنصوص 

الكفاءات في اعتبار وتقييم الوظائف واملهن ؛

• تعزيز إشراك التجمعات املهنية والنقابات وكذا »تجمعات تقاسم 
التجارب واملمارسات املهنية«communautés de pratique( 52( في 

دينامية نقل الكفاءات، وذلك وفق مقاربة تشاركية.

الكفاءات  نقل  على   
ً
ارتكازا الترابية،  الجماعات  قدرات  تعزيز   .2

واملهارات، وذلك من خالل :

الكفاءات  نقل  خالل  من  اإلدارية،  صالحياتها  إطار  في  مواكبتها   •
وذات  املؤهلة  البشرية  املوارد  حركية  وتشجيع  املالئمة  واملهارات 

الكفاءة ؛

• تمكينها من مراعاة معايير الكفاءة واملهارات الالزمة عند توظيف 
مواردها البشرية ؛

• تمكينها من ضمان االستمرارية في أداء الخدمات لفائدة املواطنات 
 ملقتضيات الفصل 154 من الدستور(، من خالل 

ً
واملواطنين (طبقا

انتقالية محددة تتيح نقل السلط في ما بين املنتخبين  إقرار فترة 
أو املسؤولين الجدد واملنتخبين واملسؤولين املنتهية مهامهم.

توصي ت)ذات)صشغة)إجرائية))على)املديي3)القصير)واملتوسط(

ضمان  أجل  من  الكفاءات(  (جرد  للكفاءات  خارطة  وضع   .3
استدامتها والحفاظ على املهن املهددة باالندثار، وذلك من خالل :

ودالئل   )REM) واملهن  للوظائف  مرجعية  دالئل  وتحيين  • وضع 
مرجعية للوظائف والكفاءات (REC( ؛

املنتظم  الرصد  تتولى  والكفاءات  للمهن  مراصد  وتعزيز  إحداث   •
للكفاءات املوجودة و/ أو التي بها خصاص وتحديد املهن املعرضة 
التكوين  برامج  مالءمة  بغية  وذلك  بالزوال،  املهددة  أو  للضغط 

األسا�ضي والتكوين املستمر وإعادة التكوين ؛ 

• إطالق أوراش لتوضيح الكفاءات الضمنية وتقنينها وتنظيمها، من 
خالل االستفادة من نتائج البحث العلمي واإلمكانات التي يتيحها 

التحول الرقمي ؛

حرف  سيما  ال  باالندثار،  املهددة  املهن  حماية  مخططات  تعزيز   •
الطرق  على  واالعتماد  املنهي  التمرس  خالل  من  التقليدية  الصناعة 
ْتعلم(.

ْ
ْعلم / مل

ْ ْ
التراثية في نقل هذه الحرف (على سبيل املثال، طريقة مل

4. توفير الشروط القبلية الكفيلة بإرساء دينامية نقل الكفاءات، 
ال سيما الضمنية منها، في كل مستوى من مستويات كل مؤسسة، من 

52. مجموعة من األشخاص الذين يتشاركون الخبرة في تخصص معين. 

خالل :

• اضطالع اإلدارة وكبار املسؤولين بدور املشرف على دينامية نقل 

الكفاءات ؛

مكونات  وضمن  املؤسسة  أولويات  من  الكفاءات  نقل  جعل   •

استراتيجية تطويرها ؛ 

• تحسيس العاملين في كل مستوى من مستويات املؤسسة بأهمية 

نقل الكفاءات والرهانات التي ينطوي عليها ؛

• وضع الوسائل واآلليات واملساطر املناسبة لعملية نقل الكفاءات ؛

الشباب  واألجراء  املوظفون  فيها  يلتقي  رقمية  منصات  إحداث   •

باملتقاعدين، بما يتيح تيسير نقل الكفاءات بين األجيال.

5. تحسين نقل الكفاءات من خالل التكوين املستمر، من خالل :

• استخدام الرصيد الزمني الخاص بالتكوين املستمر (وفق القانون 

رقم 60.17(، وذلك لتفعيل عملية نقل الكفاءات وتخصيص جزء 

الكفاءات  نقل  تستهدف  برامج  لتمويل  املنهي  التكوين  رسم  من 

داخل املقاولة ؛ 

وشبكات  واملتقاعدين،  الخبرة،  ذوي  من  بالعاملين  االستعانة   •

الكفاءات من أجل تأطير برامج التكوين املستمر وتحسين مستوى 

نين. املكّوِ

العمومي  القطاعين  في  الكفاءات  لنقل  تحفيزية  تدابير  اتخاذ   .6

والخاص :

• أخذ الجهود املبذولة في مجال نقل الكفاءات بعين االعتبار أثناء 

بالنسبة  سواء  أجورهم،  وتحسين  العاملين  أداء  تقييم  عمليات 

لحاملي الخبرة أو املستفيدين من نقل الكفاءات ؛

ن  ِ
ّ

• تفعيل آليات التصديق على مكتسبات التجربة املهنية، بما ُيَمك

األجراء من الحصول على شهادة أو دبلوم بناًء على ما اكتسبوه من 

على  التصديق  مهمة  بها  تناط  التي  الهيئة  ُد  َحدَّ
ُ
وت مهنية.  تجارب 

وإنعاش  املنهي  التكوين  (مكتب  املعني  القطاع  حسب  املكتسبات 

الشغل، القطاعات الحكومية وغيرها( ؛
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• التنصيص على فترة لنقل الكفاءات، يتولى خاللها املوظف املحال 

على التقاعد تكوين املوظف الجديد الذي يخلفه في نفس املهمة 

(ثنائية املوظفين الجدد والقدامى( مع تحديد الكيفيات التنظيمية 

املالئمة لهذه العملية ؛

• إتاحة اإلمكانية لحركية املوظفين واألجراء بين القطاعين العمومي 

والخاص، بما يسمح بنقل الكفاءات والخبرات واملهارات الوظيفية 

الحرص  مع  أخرى،  إلى  مؤسسة  ومن  آخر  إلى  قطاع  من  واملهنية 

والضمان  (التقاعد  االجتماعية  املكتسبات  على  الحفاظ  على 

اإللحاق  (نظام  املناسب  اإلطار  توفير  خالل  من  االجتماعي(، 

والتعاقد وغير ذلك( ؛ 

• دعم جمعيات قدماء العاملين واملتقاعدين وكذا »تجمعات تقاسم 

.)communautés de pratique) »التجارب واملمارسات املهنية


