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نصوصععامة

يألول)     آلاــــ ع مــــنع د)) في) صــــامآع )دد.د .)) آقــــم)  م ســــومع
بويسطة) موليع يقت5يضع علىع باملويفقةع د 5)() نوفد 5) ((7(

سنديتعبدبلغعقدآهعيإلسديعيإلجداليعملااآعأوآو.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2019 للسنة املالية) (80.18 على قانون املالية رقم) بناء)
 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.18.104)بتاريخ)12)من ربيع ابرر)1440

)20)دسسمبر)2018(،)وال سيما املادة)51)منه)؛

بتنفيذه) الصادر  (26.81 رقم) (1982 لسنة) املالية  قانون  وعلى 
1402 األول) ربيـــــــع  (5 بتـــاريــــــخ) (1.81.425 رقــــــم) الشــــــــريــف   الظهيــــــــــر 

)فاتح يناير)1982(،)وال سيما املادة)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على العقود امللحقة بأصل هذا املرسوم والتي تشمل عقد)
التسلم النهائي املبرم بتاريخ)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019()
BNP Paribasو(Barclays Bank PLC بين اململكة املغربية من جهة و)

من جهة أررى وكذا عقد) (Natixisو (J.P. Morgan Securities plc(و
Citibank N.A., London(الخدمة املالية بين اململكة املغربية من جهة و 
Citigroup Global Markets Europe AG)من جهة أررى) و) (Branch
 1441 األول) ربيع  من  (29 بتاريخ) املبرمين  األحادي  االلتزام  وعقد 
2019(،)من أجل إصدار اقتراض دولي بواسطة سندات) )27)نوفمبر)
إسمية) سندات  شكل  في  أورو  مليار  اإلجمالي  اإلسمي  قدره  بمبلغ 
سعادل) إصدار  بثمن  السنة  في  (%1,5 سعرها) فائدة  عليه  تستحق 

98,916%)ويحل أجله في)27)نوفمبر)2031.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  سسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من ربيع األول)1441 )27)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

بتغاي5عوتتدامعق يآعوزي عيلصحة) د 5)() نوفد 5) (((( منعآلا عيألول)      صامآعفي) )) د . )8)) ق يآعلوزي عيلصحةعآقم)
آقم)) .)7)3)يلصامآعفي) ))منعذيعيلحجة)36   )8)أكتول )) 5)()بتحديدعالئحةعيملؤسياتعيلصحاةعيملكونةعللشبكة)

يالستشفائاةعيلتابعةعلوزيآةعيلصحة.

وزير الصحة،)

بتحديد الئحة املؤسسات) ()2015 أكتوبر) (8(1436 من ذي الحجة) (24 الصادر في) (3272.15 بعد االطالع على القرار رقم)
الصحية املكونة للشبكة االستشفائية التابعة لوزارة الصحة،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.947)الصادر في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019()املتعلق بارتصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

 1436 24)من ذي الحجة) 3272.15)الصادر في) سغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله رقم)
)8)أكتوبر)2015()حسب الجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : رالد آيت طالب.

*
*  *
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 م سومعآقمع67د.د .)عصامآعفيع )عمنعآلا عيألولع    ع)د عنوفد 5عد 5)(عبإعالنعأنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبتزويد
مدينةعتاآومينتعباملاءعيلصالحعللش بعينطالقاعمنعسدعأولوزعولنزععملكاةعيلقط عيألآضاةعيلالزمةعلهذيعيلغ ض

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)
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 ملف البحث اإلداري املباشر من)22)أبريل إلى)22)يونيو)2015)بجماعة افريجة)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير الدارلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

سعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة تارودانت باملاء)الصالح للشرب انطالقا من سد أولوز.

املادة الثانية

املبينة في الجدول) تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املوجودة بتراب جماعة افريجة التابعة إلقليم تارودانت،)
أسفله واملعلم عليها بألوان مختلفة في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):

نصوصعراصة

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

ورثة محمد بن علي بن سالم

ورثة محمد بن علي بن سالم

أرقام
البقع

248

أرقام الرسوم
العقارية

254

255A

اسم وعنوان المالك أو المفترض أنهم المالك
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جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت
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جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت افريجة
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب)-)قطاع املاء)-.

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

وحرر بالرباط في)21)من ربيع األول)1441 )19)نوفمبر)2019(.
اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت

جماعة : افريجة إقليم 
تارودانت
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م سومعآقمع68د.د .)عصامآعفيع )عمنعآلا عيألولع    ع)د عنوفد 5عد 5)(عبإعالنعأنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبتزويدعمدينةع

تاآومينتعباملاءعيلصالحعللش بعينطالقاعمنعسدعأولوزعولنزععملكاةعيلقطعةعيألآضاةعيلالزمةعلهذيعيلغ ض

رئيس الحكومة،

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

)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 ملف البحث اإلداري املباشر من)3)دسسمبر)2014)إلى)3)فبراير)2015)بجماعة سيدي بورجا)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير الدارلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

سعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة تارودانت باملاء)الصالح للشرب انطالقا من سد أولوز.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املوجودة بتراب جماعة سيدي بورجا التابعة إلقليم تارودانت،)املبينة في الجدول)

أسفله واملرسومة حدودها باللون األرضر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

يملياحة إسمعوعنوينععيملالكعأوعيملفت5ضعأنهمعيملالك
يمل ج عيلعقاآي آقمعيلقطعة

س أآ هـ يلعنوين يالسم

73 24 00 إقليم  تزمورت،  قيادة  بورجا،  سيدي  جماعة 
تارودانت.

أرض جموع سيدي بورجا. غير محفظة 322 أ

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

املادة الرابعة.)-)سعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع األول)1441 )19)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



)دد5  الجريدة الرسميةعدد)6836 - 8)ربيع ابرر)1441 )5)دسسمبر)2019( 

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .)3 3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى

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

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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع الصناعة) يفوض إلى السيد محمد مسلك،)

أو التأشير نيابة) اإلمضاء) التقليدية واالقتصاد االجتماعي بالنيابة،)

عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

 االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس القطاع)

بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات)

دارل اململكة ورارجها ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

 ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )       ( 8 في) صــــامآع د .36 3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع
)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء)ويملصامقةععلىعيلصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة))وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 
املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :
املادة األولى

الكاتب العام لقطاع الصناعة) يفوض إلى السيد محمد مسلك،)
أو التأشير نيابة) اإلمضاء) التقليدية واالقتصاد االجتماعي بالنيابة،)
عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)
االعتمادات) تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  االجتماعي 
وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وفتح اعتمادات)

االلتزام برسم امليزانية العامة لنفس القطاع.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد مسلك املصادقة على الصفقات وفسخها)
املبرمة لحساب قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .37 3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد وأنظمة املعلومات  يفوض إلى السيد زهير سسفي،)

أو التأشير) اإلمضاء) بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،)

نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير املوارد البشرية التابعة)

لنفس القطاع.

املادة الثانية

 إذا تغيب السيد زهير سسفي أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد

والضحى،)رئيس قسم املوارد البشرية بمديرية املوارد وأنظمة املعلومات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .38 3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة))وال سيما املادة األولى 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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد وأنظمة املعلومات  يفوض إلى السيد زهير سسفي،)

نيابة) اإلمضاء) االجتماعي،) واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  بقطاع 

عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

االجتماعي على األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس القطاع)

للقيام بمأموريات دارل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد زهير سسفي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة مليكة)

رحموني حسني،)رئيسة قسم تدبير امليزانية والوسائل العامة بمديرية)

املوارد وأنظمة املعلومات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.



7دد5  الجريدة الرسميةعدد)6836 - 8)ربيع ابرر)1441 )5)دسسمبر)2019( 

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .د3 3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة)))وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد وأنظمة املعلومات  يفوض إلى السيد زهير سسفي،)

أو التأشير) اإلمضاء) بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،)

نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

االجتماعي على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى)

الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وفتح اعتمادات االلتزام)

برسم امليزانية العامة لنفس القطاع.

املادة الثانية

السيدة) عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  سسفي  زهير  السيد  تغيب  إذا 

مليكة رحموني حسني،)رئيسة قسم تدبير امليزانية والوسائل العامة)

رئيس مصلحة تدبير املمتلكات والوسائل) أو السيد امحمد اكراري،)

بمديرية املوارد وأنظمة املعلومات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .5  3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيملصامقةععلىعيلصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد وأنظمة املعلومات) يفوض إلى السيد زهير سسفي،)

بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،)املصادقة على الصفقات)

وفسخها املبرمة لحساب نفس القطاع.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .   3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛
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1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير التكوين املنهي والتكوين) يفوض إلى السيد حسن الشويخ،)

واالقتصاد) التقليدية  الصناعة  بقطاع  الحرفيين  للصناع  املستمر 

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة) االجتماعي،)اإلمضاء)

 التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر بصرف

للنفقات) املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل  أو 

واألوامر بقبض املوارد وفتح اعتمادات االلتزام برسم امليزانية العامة)

املستمر) والتكوين  املنهي  التكوين  بمديرية  املتعلقة  القطاع  لنفس 

للصناع الحرفيين.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد حسن الشويخ أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

محمد وباعقي،)رئيس قسم التكوين املنهي أو السيدة إلهام الشرقاوي)

املنهي) التكوين  بمديرية  البيداغوجية  الهندسة  رئيسة قسم  جواد،)

والتكوين املستمر للصناع الحرفيين.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .)  3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير التكوين املنهي والتكوين) يفوض إلى السيد حسن الشويخ،)

واالقتصاد) التقليدية  الصناعة  بقطاع  الحرفيين  للصناع  املستمر 

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة) االجتماعي،)اإلمضاء)

الوثائق) التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع 

والتكوين) املنهي  التكوين  ملديرية  املسندة  باالرتصاصات  املتعلقة 

املستمر للصناع الحرفيين ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد حسن الشويخ أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

محمد وباعقي،)رئيس قسم التكوين املنهي أو السيدة إلهام الشرقاوي)

املنهي) التكوين  بمديرية  البيداغوجية  الهندسة  رئيسة قسم  جواد،)

والتكوين املستمر للصناع الحرفيين.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .3  3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛
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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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير التكوين املنهي والتكوين) يفوض إلى السيد حسن الشويخ،)

واالقتصاد) التقليدية  الصناعة  بقطاع  الحرفيين  للصناع  املستمر 

نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء) االجتماعي،)

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر الصادرة للموظفين)

التابعين ملديرية التكوين املنهي والتكوين املستمر للصناع الحرفيين)

للقيام بمأموريات دارل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .   3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 
املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

القديري،)مديرة االستراتيجية والبرمجة) يفوض إلى السيدة اسماء)
اإلمضاء) االجتماعي،) واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  بقطاع  والتعاون 
نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)
االجتماعي على األوامر الصادرة للموظفين التابعين ملديرية االستراتيجية)

والبرمجة والتعاون للقيام بمأموريات دارل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .)  3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 
املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة اسماء)القديري،)مديرة االستراتيجية والبرمجة)
 والتعاون بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،)اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي)
باالرتصاصات) املتعلقة  الوثائق  جميع  على  االجتماعي  واالقتصاد 
املراسيم) ماعدا  والتعاون  والبرمجة  االستراتيجية  ملديرية  املسندة 

والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة اسماء)القديري أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

السيد) أو  والتخطيط  االستراتيجية  قسم  رئيس  عالمي،) الــله  عبد 

رئيس قسم التعاون بمديرية االستراتيجية والبرمجة) زهير مرجان،)

والتعاون.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .6  3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة اسماء)القديري،)مديرة االستراتيجية والبرمجة)

اإلمضاء) التقليدية واالقتصاد االجتماعي،) والتعاون بقطاع الصناعة 

والنقل) التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو 

الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض)

االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وفتح)

اعتمادات االلتزام برسم امليزانية العامة لنفس القطاع املتعلقة بمديرية)

االستراتيجية والبرمجة والتعاون.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة اسماء)القديري أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

السيد) أو  والتخطيط  االستراتيجية  قسم  رئيس  عالمي،) الـله  عبد 

رئيس قسم التعاون بمديرية االستراتيجية والبرمجة) زهير مرجان،)

والتعاون.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .7  3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

املحافظة على) مدير  الرجراجي،) الجليل  السيد عبد  إلى  يفوض 

واالقتصاد) التقليدية  الصناعة  بقطاع  واإلنعاش  واالبتكار  التراث 

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة) االجتماعي،)اإلمضاء)

الوثائق) التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع 

املتعلقة باالرتصاصات املسندة ملديرية املحافظة على التراث واالبتكار)

واإلنعاش ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد الجليل الرجراجي أو عاقه عائق ناب عنه)

 السيد رالد راحل،)رئيس قسم الجودة والتنمية واالبتكار أو السيد

رئيس قسم الحرف ودعم املقاوالت بمديرية) عبد السالم الحارثي،)

املحافظة على التراث واالبتكار واإلنعاش.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .8  3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

املحافظة على) مدير  الرجراجي،) الجليل  السيد عبد  إلى  يفوض 

واالقتصاد) التقليدية  الصناعة  بقطاع  واإلنعاش  واالبتكار  التراث 

نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء) االجتماعي،)

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر الصادرة للموظفين)

للقيام) واإلنعاش  واالبتكار  التراث  على  املحافظة  ملديرية  التابعين 

بمأموريات دارل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .د  3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الجليل الرجراجي،)مدير املحافظة على التراث)

واالبتكار واإلنعاش بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،)

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء)

 والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر بصرف أو تحويل

أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض)

املوارد وفتح اعتمادات االلتزام برسم امليزانية العامة لنفس القطاع)

املتعلقة بمديرية املحافظة على التراث واالبتكار واإلنعاش.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد الجليل الرجراجي أو عاقه عائق ناب عنه)

 السيد رالد راحل،)رئيس قسم الجودة والتنمية واالبتكار أو السيد

رئيس قسم الحرف ودعم املقاوالت بمديرية) عبد السالم الحارثي،)

املحافظة على التراث واالبتكار واإلنعاش.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .5) 3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيدة سلوى تاجري،)مديرة إنعاش االقتصاد االجتماعي

أو التأشير) اإلمضاء) بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،)

نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

االجتماعي على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى)

الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وفتح اعتمادات االلتزام)

برسم امليزانية العامة لنفس القطاع املتعلقة بمديرية إنعاش االقتصاد)

االجتماعي.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة سلوى تاجري أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

محمد) السيد  أو  والتقنين  املراقبة  قسم  رئيس  القنيدي،) توفيق 

رئيس قسم التخطيط والتنسيق بمديرية إنعاش االقتصاد) االياللي،)

االجتماعي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د . ) 3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيدة سلوى تاجري،)مديرة إنعاش االقتصاد االجتماعي

أو التأشير) اإلمضاء) بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،)

نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة باالرتصاصات املسندة ملديرية))

إنعاش االقتصاد االجتماعي ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة سلوى تاجري أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

محمد) السيد  أو  والتقنين  املراقبة  قسم  رئيس  القنيدي،) توفيق 

رئيس قسم التخطيط والتنسيق بمديرية إنعاش االقتصاد) االياللي،)

االجتماعي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )      ( 8 في) صــــامآع د .)) 3) آقــــم) يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 
املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيدة سلوى تاجري،)مديرة إنعاش االقتصاد االجتماعي
بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،)اإلمضاء)نيابة عن وزيرة)
السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على)
األوامر الصادرة للموظفين التابعين ملديرية إنعاش االقتصاد االجتماعي)

للقيام بمأموريات دارل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)
مــــنعصفـــ )     ( 8 في) صــــامآع د .3) 3) آقــــم)  يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 
املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

أو التأشير) يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاء)
نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)
بتدبير) الخاصة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  االجتماعي 

شؤون املوظفين التابعين لهم):

- الررصة االستثنائية ألداء فريضة الحج ؛

- الحركة االنتقالية الخاصة باملوظفين واألعوان ما عدا املوظفين 
املرتبين في السلم 10 وما فوق ؛

- العقوبات التأديبية من الدرجة األولى.

يالرتصاصعيلت5يبييملفوضعإليهم

جهة الرباط - سال - القنيطرة.احمد بوداللي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بالرباط بالنيابة.

جهة الشرق.رليد دليمي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بوجدة.

جهة العيون - الساقية الحمراء.أحمد داهي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بالعيون.

جمال الدين اوالد حموش، املدير الجهوي للصناعة التقليدية 

بطنجة بالنيابة.

جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

فاطمة رشداوي، املديرة الجهوية للصناعة التقليدية ببني مالل 

بالنيابة.

جهة بني مالل - رنيفرة.

التقليدية  للصناعة  الجهوي  املدير  بوديجة،  سالم  محمد 

بالدارلة.

جهة الدارلة - وادي الذهب.

للصناعة  الجهوي  املدير  الزوكاري،  بلخياط  الرحيم  عبد 

التقليدية بفاس.

جهة فاس - مكناس.

جهة سوس - ماسة.الخر�ضي بابا، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بأكادير.

جهة كلميم - واد نون.صالح ابريهما، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بكلميم.

هشام بردوزي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش 

بالنيابة.

جهة مراكش - آسفي.

التقليدية  للصناعة  الجهوي  املدير  مسعودي،  العزيز  عبد 

بالقنيطرة بالنيابة.

أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي 

قاسم.

التقليدية للصناعة  الجهوي  املدير  اللوي،  عبد   شكيب 

بالدار البيضاء.

جهة الدار البيضاء - سطات.

إقليما تازة وتاونات.محمد بودالل، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بتازة بالنيابة.

إقليما آسفي واليوسفية.يوسف ناويس، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بآسفي.

إقليما سطات وبنسليمان.محمد املعتصم، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بسطات.

عمالة مكناس وإقليما الحاجب وإفران.ابسيس العيا�ضي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق يآعلوزي ةعيليااحةعويلصناعةعيلتقلاديةعويلنقلعيلجويعويالقتصام)

مــــنعصفـــ )     ( 8 في) صــــامآع د . ) 3) آقــــم)  يالجتدــــاعــــيع

)7 )أكتول )د 5)()بتفويضعيإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق بارتصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

أو التأشير) يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاء)

نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

بقطاع) لهم  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  االجتماعي 

الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي بما في ذلك الوثائق والتصرفات)

اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

دارل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

اململكة ؛

ألغراض  الخاصة  سياراتهم  الستعمال  للموظفين  الترريص   -

املصلحة رارج املكان املعينين للعمل فيه ؛

- شواهد العمل ؛

- شواهد األجرة ؛

- التنقيط والتقييم ؛

- الررص السنوية ؛

- الررصة االستثنائية ألسباب عائلية أو رطيرة ؛

- حوادث الشغل.

يالرتصاصعيلت5يبييملفوضعإليهم

جهة الرباط - سال - القنيطرة.احمد بوداللي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بالرباط بالنيابة.

جهة الشرق.رليد دليمي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بوجدة.

جهة العيون - الساقية الحمراء.أحمد داهي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بالعيون.

جمال الدين اوالد حموش، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة 
بالنيابة.

جهة طنجة - تطوان 
- الحسيمة.

جهة بني مالل - رنيفرة.فاطمة رشداوي، املديرة الجهوية للصناعة التقليدية ببني مالل بالنيابة.

جهة الدارلة - وادي الذهب.محمد سالم بوديجة، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بالدارلة.

جهة فاس - مكناس.عبد الرحيم بلخياط الزوكاري، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس.

جهة سوس - ماسة.الخر�ضي بابا، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بأكادير.

جهة كلميم - واد نون.صالح ابريهما، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بكلميم.

جهة مراكش - آسفي.هشام بردوزي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش بالنيابة.

بالقنيطرة  التقليدية  للصناعة  الجهوي  املدير  مسعودي،  العزيز  عبد 
بالنيابة.

أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان 
وسيدي قاسم.

جهة الدار البيضاء - سطات.شكيب عبد اللوي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بالدار البيضاء.

إقليما تازة وتاونات.محمد بودالل، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بتازة بالنيابة.

إقليما آسفي واليوسفية.يوسف ناويس، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بآسفي.

إقليما سطات وبنسليمان.محمد املعتصم، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بسطات.

عمالة مكناس وإقليما الحاجب ابسيس العيا�ضي، املدير الجهوي للصناعة التقليدية بمكناس.
وإفران.

إقليم الصويرة.ادريس الشرقاوي، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بالصويرة.

املضيق عبد املنعم الحداد، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بتطوان. وعمالة  تطوان  إقليم 
- الفنيدق.

إقليما الناضور والدريوش.امين وكري، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بالناضور بالنيابة.

إقليم العرائش.عمر الجعيدي، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بالعرائش.

إقليما قلعة السراغنة هشام عطو�ضي، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بقلعة السراغنة.
والرحامنة.

إقليم رنيفرة.محمد سفير، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بخنيفرة.

إقليما شفشاون ووزان.محمد لزرق، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بشفشاون.

إقليما تيزنيت وطاطا.محمد بنعسيلة، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بتيزنيت.

إقليم تارودانت.عبد الحميد بومزوغ، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بتارودانت.

إقليم السمارة.بيالل السالك، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بالسمارة.

إقليم أسا - الزاك.حسن ميموني، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بأسا - الزاك.

إقليم الحسيمة.سعاد بلقايدي، املديرة اإلقليمية للصناعة التقليدية بالحسيمة.

إقليم أزيالل.عبد الحكيم السرتي، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بأزيالل.

أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة.بالد موحا، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بورزازات.

بالرشيدية  التقليدية  للصناعة  اإلقليمي  املدير  العميرني،  اللـه  عبد 
بالنيابة.

جهة درعة - تافياللت.

عمالة املحمدية.جمال بلعرج، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية باملحمدية.  

عمالة سال.عبد العزيز الشاوني، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بسال. 

إقليم الخميسات.عادل فنجيرو، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بالخميسات.

إقليم رريبكة.عزيز تومي، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بخريبكة.

إقليما الجديدة وسيدي بنور.فاطمة الزهراء الخليلي، املديرة اإلقليمية للصناعة التقليدية بالجديدة.

إقليم صفرو.عمار سنهجي، املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية بصفرو.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من صفر)1441 )17)أكتوبر)2019(.
اإلمضاء : نادية فتاح.
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نظامعموظفيعيإلميآيتعيلعامة

نصوصعراصة

البالط امللكي

ق يآعملدي ))يلبالطعيمللكيعآقم)د .3566)صامآ))في)د)صف ))     )8)أكتول )د 5)()بتغاي5عق يآعمدي عيلشؤونعيإلميآيةعويملالاة)

للبالطعيمللكيعآقم)57. ))بتاآيخ))))منعذيعيلحجة)7)   )) )يناي )557)()بتحديدعش وطعمنحعمالبسعيلعدلعلبعض)

موظفيعوأعوينعيإلميآيتعيمللكاةعيلتابعةعللبالطعيمللكيعوكذيعنوعاتهاعوعدمها.

مدير البالط امللكي،

بناء)على قرار مدير الشؤون اإلدارية واملالية للبالط امللكي رقم)54.07)الصادر في)25)من ذي الحجة)1427 )15)يناير)2007()

بتحديد شروط منح مالبس العمل لبعض موظفي وأعوان اإلدارات امللكية التابعة للبالط امللكي وكذا نوعيتها وعددها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ينسخ ويعوض،)على النحو التالي،)الجدول امللحق بقرار مدير الشؤون اإلدارية واملالية للبالط امللكي املشار إليه أعاله)

رقم)54.07)الصادر))في)25)من ذي الحجة)1427 )15)يناير)2007():
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قفاز مطاطي
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املادة الثانية.-))ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)صفر)1441 )8)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الكريم بناني.

شاشية

حزام تقليدي )مضمة(
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آأيعيملجلسعيالقتصاميعويالجتداعيعويلبائي

ة )ُمِلحَّ
ٌ
ُ وَآة

َ
هوُض)بالِق يَءِة،)ض يلنُّ

)للقانون التنظيمي رقم)128.12)املتعلق باملجلس االقتصادي)
ً
ِطْبقا

واالجتماعي والبيئي ونظامه الدارلي،)قرر املجلس االنكباب،)في إطاِر)

إحالة ذاتية،)على إعداد تقرير حول النهوض بالقراَءة.

املكلفة) الدائمة  اللجنة  إلى  املجلس  مكتب  عهد  اإلطار  هذا  وفي 

بمجتمع املعرفة واإلْعالِم)بإعداِد)تقريٍر)ورأي حْول املوضوع.

بتاريخ املنعقدة  للمجلس،) العاّمة  الجمعية  صادقت   وقد 

27)يونيو)2019،)باإلْجماع على التقرير الذي يحمل عنوان)»الّنهوض)

بالقراءة،)ضرورة ملحة«)والذي استخلص منه هذا الرأي.

ملخصعتنفاذي):

تشكل القراءة وسيلة للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية)

واالجتماعية ألي بلد.)لذلك فإن اإلقبال عليها وإتقانها مدى الحياة سعد)

ضرورة ال غنى عنها.)

حول) والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تقرير  ويسلط 

على ما تشهده) الضوء) ضرورة ملحة«) »النهوض بالقراءة،) موضوع)

وإغناء) تعزيز  على  املساعدة  ولألنشطة  للقراءة  تراجع  من  بالدنا 

معارف املواطن ومهاراته.

غياب بيئة) (: نذكر منها) ويعزى هذا الوضع للعديد من العوامل،)

والعدد) ؛) شجعان على تنمية حب القراءة)
ُ
أسرية ومنظومة تربوية ت

الكافي للمكتبات املدرسية واملكتبات العمومية وأماكن العيش) غير 

الثقافي) إلى محدودية اإلنتاج  باإلضافة  بالقراءة،) بالنهوض  الخاصة 

الوطني.

وقد جرى،)انطالقا من مكامن الضعف املشار إليها،)اتخاذ جملة)

أو) العمومية  السلطات  لدن  من  سواء) واملبادرات،) التدابير  من 

الفاعلين باملجتمع املدني،)من أجل النهوض بالقراءة في املغرب.)ونذكر)

الجهود املبذولة في مجال تطوير البنيات التحتية،) في هذا الصدد،)

وبلورة برامج لدعم قطاع النشر والكتاب،)وتنظيم مسابقات القراءة)

والكتاب(،) للنشر  الدولي  )املعرض  بالكتاب) االحتفاء) وتظاهرات 

ي القراءة) واملشاركة في املباريات واالرتبارات الدولية للقراءة))تحّدِ

الَعَرِبّي...(.

دينامية) بإطالق  تسمح  ال  أهميتها،) على  املبادرات،) أن هذه  غير 

وطنية فعلية للنهوض بالقراءة دارل املجتمع املغربي.

ِنّيٍة)
َ
َراِتيِجّيٍة)َوط

ْ
ومن هذا املنطلق،)يو�ضي تقرير املجلس ِبَوْضِع)اْست

جيِع)الِقَراَءِة)َمَدى الحياِة)وفي)
ْ

ش
َ
ٍة،)تنفذ بكيفية تْدريجّيٍة،)ِبَهَدِف)ت

َ
ّسق

َ
ُمن

)َمكاٍن.)ومن بين املقترحات التي بلورها املجلس في هذا اإلطار،)نذكر) ّلِ
ُ
ك

ما يلي):

في)	  ختلفة،)
ُ
َرة وطنّية حول الِقراَءة في وظائفها امل

َ
تنظيم مناظ

ة بْين مختلف الفاعلين)
َ
رك

َ
ت
ْ

ُمْنَدِمَجٍة)وُمش أفق إْعداِد)ِسياَسٍة)

املعنّيين)؛

إدراج الّنهوض بالقراَءِة)بشكل واضح وصريح ضمن ّسياسة)	 

رابّية)؛
ُّ
التْنمية الت

دعم املجتمع املدني من أجل تنفيذ برنامج على مستوى كل)	 

جماعة ترابية،)يهدف إلى تشجيع القراءة في مختلف الدعامات)؛

اب املغاربة من رالل إرساء)	  تَّ
ُ
ِر)وتوزيع مؤلفات الك

ْ
ش

ّ
ِجيُع)ن

ْ
تش

ْحفيِزّية،)مثل منح الجوائز وتوفير)
َ
َدابير ت

َ
برامج تشجيعية وت

الّدْعم ملختلف فئات املؤلفات)؛)

راِث)	 
ُ
اإلنترنت للّنهوض ِبالت شبكِة) عْبَر) مّجانيٍة) َمكتباٍت) شاُء)

ْ
إن

. ِمّيِ
َ
راِث)العال

ُّ
)الوطني والت قاِفّيِ

ّ
الث

تمكين ضعاف البصر واملكفوفين،)من الولوج إلى األرشيفات)	 

تقنية) استعمال  بواسطة  العمومية  الوثائقية  واألرصدة 

»الْبرايل«)وتقنيات أررى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة.

ِرطة)	 
َ
نخ

ُ
امل الّناِشئِة) قاَوالِت)

ُ
امل جيِع)

ْ
ش

َ
لت وطنّيٍة) الق ُمباَدَرٍة)

ْ
إط

للنهوض) موجهة  ِمّية 
ْ
َرق وتطبيقاٍت) أدواٍت) رلق  مجاِل) في 

خاِص)في)
ْ

بالقراءة،)وذلَك)ِمْن)أْجِل)إشراك أكبر َعَدٍد)من األش

ِذ)حاجياتهم الخاّصة بعين االْعتبار.)
ْ
عملّية القراءة،)مَع)أر

مقّدمة

تشكل القراءة وسيلة للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية)

لذلك فإن اإلقبال عليها وإتقانها على امتداد) واالجتماعية ألي بلد.)

ْقِنّيِة) راِت)الّتِ سنوات الحياة سعد ضرورة ال غنى عنها.)لقد أحدثت التطوُّ

ذا)
َ
ِة)بالِقراَءِة،)َوك

َ
ْرتِبط

ُ
ِة)امل

َ
ِشط

ْ
ييراٍت)هاّمٍة)في ُمختلف األن

ْ
الَجديَدِة)تغ

(
َ
ة ِتَصاِديَّ

ْ
االق ْسَتَوياِت)

ُ
امل وعلى  املجاالِت) جميِع) في  اِئِفها 

َ
َوظ ُمختلف 

(
ٌ
ِكفاَية (

َ
الِقراَءة أّن) الّصحيح  ِمَن) كاَن) وإذا  (.

َ
قافية

ّ
والث (

َ
واالْجِتماِعّية

ها) إنَّ
َ
ف ِنّيِة،)

َ
الَوط ْرِبَيِة)

ّ
بالت ٍة)

َ
ِصل ْدَرَسِة)وذاُت)

َ
امل َسُب)داِرَل)

َ
ت
ْ
ك

ُ
ت (،

ٌ
أَساِسّية

ؤّسساتّييَن)من أجل)
ُ
َتلِف)الفاعليَن)االْجتماعّييَن)وامل

ْ
راَك)ُمخ

ْ
تقت�ضي إش

تعزيزها والنهوض بها.

إعالناتعولالغات



عدد)6836 - 8)ربيع ابرر)1441 )5)دسسمبر)2019( الجريدة الرسمية5 5    

الثورة) جراء) تغيرات  اليوم  تشهد  الِقَراَءِة) َوظاِئِف) تلِف)
ْ
ُمخ إن 

َل)الَعميَق)ِلِفْعِل)الِقَراَءِة)ُسْعِطي َمْعناه) َحوُّ ا التَّ
َ
)َهذ ِإنَّ

َ
ّم،)ف

َ
الرقمية.)َوِمْن)ث

)على القراَءِة)والَفْهِم)واْستعماِل)
ُ
ة«،)أْي)»الُقْدَرة َرة)»الِقرائيَّ

ْ
الكاِمِل)ِلِفك

وَمة لغاياٍت)ُمالئمة«1. 
ُ
ْعل

َ
امل

تشيُر) رى،)
ْ
األر الُبلداِن) ِمَن) الَعديِد) ِغراِر) وعلى  املغرب،) وفي 

)ال َيْقَرأوَن،)أو أّنهم على)
َ
غاِرَبة

َ
امل إلى أّن) (

ُ
)املْيدانّية

ُ
الّدَراساُت)واألْبحاث

،)وأّن)
ٌ
ْسَرة ناِدَرة

ُ
،)وأّن)عاداِت)الِقَراَءِة)داِرَل)األ

ً
)ال يقرأوَن)كثيرا ّلِ

َ
ق
َ
األ

( َعلَّ
َ
واِطِنيَن)؛)ول

ُ
ِلَعَدٍد)كبيٍر)ِمَن)امل ْسَبِة)

ّ
)بالن

ً
ِوّية

َ
)أْول ُتِب)ال ُسَعدُّ

ُ
ِتناَء)الك

ْ
اق

(
ْ

ِضف
َ
َتَباِت.)أ

ْ
ك
َ
بيٍر)ِمَن)املـــ

َ
الِق)َعَدٍد)ك

ْ
ّدْت)إلى إغ

َ
هذا ِمْن)بْين األسباب التي أ

 عدًدا متواِضًعا ِمَن)
ّ

ِتُج)إال
ْ
ذي ال ُين

ّ
ِر)في بالِدنا،)ال

ْ
ش

َّ
)قطاَع)الن إلى ذِلَك)أنَّ

اإلْصَداراِت،)ُسعاني ِبَدْوِرِه)ِمْن)َعَدٍد)ِمَن)الّصُعوباِت.)وِمْن)ثّم،)فإّن)هِذِه)

القراَءِة) مَع) (
َ

ف التكيُّ َن،)راّصة أّن) َتَحسَّ
َ
ت بغي أْن)

ْ
ين ِنّيِة)

َ
الوط الوْضعّيِة)

ا يتعّيُن)  َضُروريًّ
ً

ِتقاال
ْ
ان ُسْعَتَبُر) ِمّيٍة)

ْ
َرق أدواٍت) اْسِتعماِل) أو مَع) ِمّيِة)

ْ
ق الرَّ

ْيَل)
َ
)ما امل ُر)إلى حّدٍ َفّسِ

ُ
ُه)في االْعتباِر)في هذه الظرفية الصعبة،)التي ت

ُ
ذ

ْ
أر

)إلى الِقَراَءِة.
َ

الّضعيف

ى الهدف العاّم)من هذا التقرير في تحليِل)َوْضِعّية القراءِة)في)
ّ
ويتجل

(
َ
قارَبة

ُ
ِذ)في االعتباِر)هذه امل

ْ
ِمّيِة،)مع األر

ْ
ورِة)الّرق

ّ
املغرب،)في َعْصِر)الث

ُسِس،)
ُ
هذه األ ّل)

ُ
ا من ك

ً
انطالق ماَرَسِتها وِلَوظاِئِفها َوآثاِرها.)

ُ
مل (

َ
الَجِديَدة

الَعَملّياِت) تْحِديِد) إلى  ( والبيئيُّ ( واالْجتماعيُّ ( االقتصاِديُّ املْجِلُس) َسَعى 

َراِر،)
َ
تلف الفاِعليَن)َوُصّناِع)الق

ْ
ة ُمخ

َ
ُهوِض)بالِقَراَءِة،)وُمَساَءل املناسبة للنُّ

ويِرها.)كما أّن)التقرير)
ْ
،)القاِدِريَن)على تط اّصِ

َ
ِمن الِقطاَعْيِن)الَعاّم)والخ

فيلٍة)ِبَوْضِع)
َ
ْوِصّياٍت)َعَمِلّيٍة)ك

َ
ِتراِح)ت

ْ
ُد)َهِذِه)الَعَملّياِت)ِمْن)ِرالِل)اق ُيَجّسِ

جيِع)الِقَراَءِة)
ْ

ش
َ
ٍة،)بُصوَرٍة)تْدريجّيٍة،)ِبَهَدِف)ت

َ
ّسق

َ
ِنّيٍة)ُمن

َ
َراِتيِجّيٍة)َوط

ْ
اْست

َعَمٍل) طاِت)
ّ
إلى ُمخط ِلَك)

َ
َبغي تْرَجَمة ذ

ْ
وَين َمكاٍن.) ( ّلِ

ُ
وفي ك َمَدى الحياِة)

)لفاِئَدِة)َجِميِع)فئاِت)الّساِكَنِة.
ً
َهة )وُمَوجَّ

ً
َدة ُهوِض)بالقراَءِة)تكوُن)ُمَحدَّ للنُّ

I .ِب):)ويِقُ )يلحاِل ِ
ْ
غ
َ
)فيعيمل

ُ
يلق يَءة

َرٍة)تكوُن)له آثاٌر)إيجابّية على) ِ
ّ
)ُمَبك )ِسّنٍ

ُ
َن)من الِقَراءِة)منذ

ّ
إّن)الّتَمك

)ِسّن)
ُ
)مْنذ املدى الطويل،)ذلك أّن)األطفاَل)الذين َيِلُجوَن)التعليَم)األّوليَّ

َضَل.)كما أّن)األطفاَل)الذيَن)
ْ
َتاِئَج)أف

َ
وَن)على ن

ُ
الثالثة مْن)ُعمِرِهم،)يْحُصل

في كثيٍر) فيها ابباُء) يقوُم) )على القراءة،) ُحضُّ
َ
ت ٍة) عائِليَّ ينشؤون في بيئٍة)

ُهم أعلى)
ُ
أداؤ يكوُن) رة،)

ّ
ِقرائّيٍة)مبك راِكِهم في أنشطٍة)

ْ
من األْحَيِان ِبِإش

ِط. في املتوّسِ

1 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، اليونسكو 2006، وهو تقريٌر يقف عند الحصيلة املرحلية لتنفيذ 

د أربعة تفسيرات متميزة للِقرائّية :  ْحِو األمّية والِقرائّية، وُيَحّدِ
َ
ِرّية مِل

ْ
الَحْملة الَعش

ة من القدرات ؛ 
ّ
- القرائّية باعتبارها مجموعة مستقل

َدة ؛  ماَرس في وْضعّية محدَّ
ُ
- الِقرائّية التطبيقّية التي ت

ٍم ؛ 
ُّ
َعل

َ
- القرائّية باعِتبارها عملّية ت

ا.  صًّ
َ
- الِقرائّية باعتبارها ن

ة من)
َ
ّن)48.2)في امِلائ

َ
ْجِرَي)سنة)2016 2،)أ

ُ
ُن)نتائُج)بْحٍث)ميداِنّي)أ َبّيِ

ُ
وت

ْن) في املائة ِممَّ (15 مقاِبَل) ال يقرؤون الجراِئد،) ْسَتْجَوبيَن)
ُ
خاص امل

ْ
األش

يْقَرأوَنها بكْيفّية يومّية،)كما أن)10.6)في املائة من املستجوبين صرحوا)

 نادًرا،)في حين نجد أن)26.2)في املائة يقرأوَنها)
ّ

بأنهم ال يقرأون الجراِئَد)إال

في املائة من) (64.3 فإّن) إلى ذلك،) ِة)
َ
باإلَضاف مّرتْين في األْسُبوع.) (

ً
تقريبا

ْت)هذا)
َ
ْهًرا التي َسَبق

َ
َر)ش

َ
َنْي)َعش

ْ
)ِرالل االث

ً
)واِحدا

ً
ُروا كتابا

َ
ت
ْ

ْم)َسش
َ
اِرَبِة)ل

َ
غ
َ
امل

َرْوا الكتب رالل الفترة نفسها.
َ
ت
ْ

،)ُمقاِبَل)35.7)في املائة اش )املْيداِنيَّ
َ

الَبْحث

)نتائُج)تقرير مؤشر القراءة العربي لسنة)
ُ

في ُمْستوى آرر،)تكِشف

ِتِهم للقراءة رالَل)
ْ
)ُيخّصصوَن)57)ساعة فقط من وق

َ
غارَبة

َ
2016 3)أّن)امل

ل على صعيِد) علما أن املغرب يفوق املعدل املتوّسط املَسجَّ الّسنة.)

ْسَبِة)للّنفقات) ِ
ّ
العالم العربي،)والذي يبلغ)32.24)ساعة في السنة.)أّما بالن

ونفقاِت) االْستهالِك) حول  ِنّي)
َ
الوط (

َ
الَبْحث فإّن) للقراءة،) َصة  صَّ

َ
خ

ُ
امل

)للتخطيط في)-2013
ُ
ُه)املْنُدوبّية الّساِمَية

ْ
َسر في املغرب،)الذي أجَرت

ُ
األ

)هو) )من هذا الَبْحِث)امليداِنّيِ
َ

ِن)الَهَدف
ُ
2014)على الّصعيد الوطني))لم َيك

)ينفقون)2.8 
َ
غاِرَبة

َ
)امل ْحديْد()ُسشير إلى أنَّ موُضوُع)القراَءِة)على َوْجِه)التَّ

رفيه«)
ّ
في املائة و6.6)في املائة من ميزانياتهم على)»التعليم«)و»الثقافة والت

3)في املائة من األطفاِل) )من) على الّتوالي4.)باإلضافة إلى ذلَك،)فإّن)أقلَّ

َبْيَنَما َيْقُضوَن يقرأون،) (
ً
َسَنة و14) (7 َبْيَن) ما  أْعماُرُهْم)  الذين تتراَوُح)

)ساعاٍت)في اليوم في ُمشاهدة التلفزيون.
َ

ُه)ثالث
ُ
ل ما ُمَعدَّ

الذي من املفترض أن) وْسُيو-اقتصاِدّي،) الَوَسط السُّ فإّن) لذلك،)

ال سشجع في الغالب على اإلقبال) ا في قضية القراءة،) َعب َدْوًرا هامًّ
ْ
َيل

اِرَبة)
َ
غ
َ
ِة)فقط من الّتالميذ امل

َ
في امِلائ (38 إّن) (

ُ
َحْيث على هذه املمارسة،)

61)في املائة ال) ُروَن)على َبْعِض)َمَصاِدِر)الِقَراءة في بيوتِهم،)ُمقابل)
ّ
يتوف

رون على هذه املصادر القرائّية.)كما أّن)هناَك)عوامَل)سوسيو-
ّ
يتوف

والنقل) الّسكن  منها ظروف  القراءة  تنمية  ُعوُق)
َ
ت أررى  اقتصادية 

الِئَمة للقراءة.
ُ
ْير املـــ

َ
الُعُموِمّي)والفضاءات العمومّية غ

ربّيِة)ال يْنَدِرُج)
ْ
غ
َ
وَمِة)الّتْعليمّيِة)امل

ُ
ْنظ

َ
)وْضعّيِة)امل

َ
إّن)َعْرَض)ومناقشة

بالقراَءِة) الّنُهوُض) يصُعُب) ومع ذلَك،) التقريِر،) هذا  ِشغاالِت)
ْ
ان ِضْمَن)

م الطفل كيفية التعرف على)
ّ
دون إثارة دور املدرسة.)ففي املدرَسة يتعل

ر)
َ
ث
ْ
صوٍص)أك

ُ
ْهِم)ن

َ
)على ف

ً
الحروف الهجائّية وعلى تركيبها في كلماٍت،)عالَوة

تْعقيًدا.

جاِز عائشة نوري ومحمد السموني، رالل الفترة ما بْين 17 دجنبر 
ْ
قافّية للمغاِرَبة، دراَسة من إن

ّ
ماَرساُت الث

ُ
2 امل

2015 و30 يونيو 2016، جمعية جذور، 2016.

ر القراءة العربي 2016، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم املتحدة للتنمية. بواسطة 
ّ

3 مؤش

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

َسر في املغرب، الذي شمل على 
ُ
4 املندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول االستهالك ونفقات األ

الصعيد الوطني عينة من 16.000 أسرة، رالل الفترة ما بين يوليوز 2013 ويونيو 2014. وحسب آرر بحث 

ميداني أنجزته املندوبية السامية للتخطيط بعنوان : املؤشرات االجتماعية للمغرب، 2018، ص. 80، فإنَّ 

ِربّي البالغ من الُعمر 15 سنة فما فْوق يق�ضي، في املتوسط، ساعتْين َو4 دقائق أماَم شاشة التلفزيون، أْي 
ْ
املغ

ّرُِس ملمارسة الرياضة والقراءة سوى دقيقتْين فقط في اليوم الواحد، 
َ
33.6 في املائة ِمْن وقت فراغه. بينما ال ُيك

ّلٍ منهما.
ُ
ِلك
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الكفايات) تطّور  لتقويم  الّدْوِلّيِة) راَسة  الّدِ نتاِئَج) فإّن) شاَرة،) ِ
ْ

َوِلل

الِقراِئّية))PIRLS(،)والتي تقيس الكفايات في مجال الِقراَءة املدرسّية،)

2016)روسيا في َصَداَرِة)الّتصنيِف) قْد)َوَضَعْت)في نسختها برسم سنة)

)املغرُب)في هذا الّتْصنيِف) ْغ.)ويحتلُّ
ْ
ون

ُ
ْغ)ك

ْ
الّدْولّي،)تليها سنغافورة وهون

وجنوب أفريقيا ()49 )املركز) على مصر) (
ً
متقّدما (،48 َز)

َ
ْرك

َ
امل ( ِمّيِ

َ
 العال

)التي َحَصَل)علْيها)
َ
)50)املركز(.)َوَمَع)ذلك،)تنبغي اإلشاَرِة)إلى أّن)الّنتيَجة

ِة)مع سنة)2011. 
َ
قاَرن

ُ
املغرُب)قد تحّسنْت)بامل

)التربية الوطنية على)
ُ
َدَمت وزاَرة

َ
ق

َ
وِبَهَدِف)تجاوز هذِه)الوضعّيِة،)أ

يتكّون من) َعَمٍل) بفريِق) »القراءة من أجل الّنجاح«،) ُروِع)
ْ

َمش الِق)
ْ
إط

َية)
ْ
ؤ ِنّية ودولّية)؛)وذلَك)في إطاِر)الرُّ

َ
أربعيَن)شخًصا،)مدعوٍم)ِبِخْبَرٍة)َوط

االْستراتيجّية لِلْصالِح)2030-2015)للنهوض بالتربية والّتكويِن.)

تباِت)
ْ
ك
َ
املـــ من  (

ً
كبيرا (

ً
ُجْزءا ( فإنَّ املدرسية،) املكتبات  صوص 

ُ
وبخ

املْدرسّية) ؤّسساِت)
ُ
امل الَوَسائطّية ومراكز التوثيق دارَل) اِت)

َ
والِخَزان

ر على ما يكفي من موارد القراءة.)وحّتى عندما تكوُن)
ّ
والثانوية ال تتوف

َرِف)أطر مكتبية)
َ
تياُرها ِمْن)ط

ْ
ه ال َيِتّم)ار

ّ
َرة،)فإن

ّ
ُتُب)موجودة ومتوف

ُ
الك

وتربوية متخصصة بما سستجيب للحاجيات التعليمية للتالميذ.

أما أماكن العْيش،)فهي ال توفر في الغالب بيئة مالئمة ملمارسة فعل)

القراءة.

609)مكتبة عمومّية،)جزٌء)كبير) وجد في بالِدنا)
ُ
ت على صعيد آرر،)

َوُمؤّسَسة) َوالَجْمِعّياِت) يِة)
ّ
َحل

َ
امل الَجماَعاِت) َمَع) َراكة 

َ
ِبش �ِضَئ)

ْ
ن
ُ
أ منها 

غير أن هذه املكتبات تظل،) جناء.) ُمَحّمد الخامس إلعادة إدماج السُّ

االستجابة) مستوى  ُدوَن) جْودة ردماتها،) أو  لَعَدِدها  بالنظر  سواء)

كما أنها غير متالئمة) للتحديات التي يواجهها املغرب في هذا املجال،)

)من املكتبات على ما مجموُعُه)
ُ
ر هذه الشبكة

ّ
مع املعاييِر)الّدْولّية.)وتتوف

مقعٍد) (12.200 إلى) ِصُل)
َ
ت وعلى طاقة استعابية  ُعْنواٍن،) (1.558.400

َره قطاع)
َ

ش
َ
الذي ن ال يقّدم الدليُل) ومع ذلك،) (.

ً
منخِرطا (109.472 ِلـ)

كما ال يوجد) كتباِت.)
َ
املـــ مكتبة ِمَن) عن كّل) (

ً
دقيقة معلوماٍت) قافِة)

ّ
الث

تباِت)الُعُمومّيِة)سْسَمُح)بتقييِم)َعَمِلَها.)5
ْ
ك
َ
تقريٌر)عْن)نشاِط)املـــ

5 تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنتْي 2016 و2017. 

ُجُهوًدا ()BNRM( املغربية) للمملكة  الوطنية  املكتبة  ت 
َ
ل
َ
َبذ  كما 

ا)
َ
ة.)وفي هذ

َ
)وإْبَرازه بكيفّية الِئق ال ُسْستهاُن)بها لتْعِزيِز)َرصيِدها الَوثاِئِقّيِ

وطات)
ُ
ط

ْ
خ

َ
َصْفَحة ِمن امل (4.600.000 أكثر مْن) َمَنِة)

ْ
ِبَرق قاَمْت) الّسياِق)

املكتبِة) في إثراِء) بذلَك) (
ً
ُمساِهَمة و2016،) (2012 الفترة ما بْين) رالَل)

)من َدْوِرّياٍت)
ً
ِمّية

ْ
)رق

ً
)أيًضا)550.000)صفحة ُضمُّ

َ
الّرقمّيِة)لِبالِدنا،)التي ت

رافّيات.)من ناحيٍة)أررى،)تعد املكتبة الوطنّية فضاًء)للتباُدِل)
ْ
ومونوغ

ومن) ِرّية والثقافية.)
ْ
ُمختلف الَحَساسّيات الِفك َبْيَن) الثقافي وللقاءاِت)

بْين املكتباِت)املفتوَحِة)في وْجه الُعُموِم،)مؤّسسة امللك عبد العزيز آل)

)انطلقْت)
ٌ
ّسَسة

َ
سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية.)وهي ُمؤ

)غْيَر)ِرْبِحّيٍة)ذاِت)َمْنَفَعٍة)
ً
)مغربّية

ً
منذ)12)يولُيوز)1985،)بصفتها جْمِعّية

ُعُمومّية،)تعمل على تطويِر)الُبحوِث)في الُعلوِم)االجتماعية واإلنسانية.

وذلَك) وتْعزيٍز،) إلى دْعٍم) تحتاُج) في املغرِب) (
َ
الُعمومّية تباِت)

ْ
ك
َ
املـــ إّن)

كما أن) والَجْهِل.) ّمّيِة)
ُ
األ وُمحاَرَبِة) بالقراَءِة) ُهوِض) النُّ لدورها في مجاِل)

املكتباُت)تشكل،)بفضل ما تتيحه من فضاء)مواٍت)ملمارسة واكتشاف)

العديد من األنشطة املرتبطة بالقراءة،)هي الوسيلة املناِسبة للنهوِض)

ِق)بيئٍة)ِقرائّيٍة)مستدامة.
ْ
ل
َ
ِة)الِقَراَءِة)ولخ

َ
بثقاف

ِة)
َ
َفق

َ
ن على  ُر)

ْ
ش

ّ
الن ُل) ِ

ّ
ُيَمث نّي،)

َ
الَوط الّصعيِد) على  ِر)

ْ
ش

ّ
الن مجال  في 

األريُر) التقريُر) أشاَر) وقْد) املطبوِع.) تاِج)
ْ
في املائة من اإلن (26 ِف) ِ

ّ
ل
َ
ؤ
ُ
امل

آل سعود) العزيز  عبد  امللك  مؤّسسة  عن  الّصاِدُر) (،)2017-2018(

ِر)والكتاِب)
ْ

ش
ّ
للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانّية،)عْن)وْضعّيِة)الن

إلى أّن) والُعلوم اإلنسانية االجتماعية() األَدِب) )في مجاالِت) في املغرب)

ْمُر)الذي)
َ
َعَدَد)العناويِن)الّصاِدَرة على نفقة املؤلف يبلغ)794)ُعنواًنا،)األ

)َبْعَضها) )إنَّ
ُ

ْوزيعها على ِنطاٍق)واِسِع،)حْيث
َ
ت يؤّدي إلى تقليِص)ُحظوِظ)

)َمَعاِرِفِه.)وفي الّسياِق)
َ
ِف)أو داِئَرة ِ

ّ
ؤل

ُ
)امل

َ
تشاِرِه)َمِديَنة

ْ
ال َيَتجاَوُز)َمجاُل)ان

فيَن،)بمن فيهم) ِ
ّ
ل
َ
ؤ
ُ
)الَعِديَد)ِمَن)امل غرِب)إلى أنَّ

َ
ّتاِب)امل

ُ
ذاِتِه،)ُسشيُر)اتحاُد)ك

ُتِبِهْم)على حساِبِهم الخاّص.)
ُ
مؤلفين متمرسين،)َيْضطّروَن)إلى إْصداِر)ك

ُعوَباِت) )املحدودة والصُّ
َ
ِر،)فإّن)اإلمكانات املاِلَية

ْ
ش

ّ
وبالنسبة مِلهنّيي الن

املشاريع أو  الِكتاباِت) (
َ
ة

َّ
َوِقل ِر،)

ْ
ش

ّ
الن ُدوُر) مْنها  عاني 

ُ
ت التي  (

َ
َجاِرّية  الّتِ

)في االْعِتباِر)
ُ
ذ

ُ
ِتَياِر)مشاريع املؤلفات التي ال تأر

ْ
ذات جودة،)َوَمعاييَر)ار

ُل)َمْصَدَر) ِ
ّ
ك

َ
ش

ُ
ها َعواِمُل)ت

ُّ
ل
ُ
َمِة،)ك دَّ

َ
ق
ُ
ُصوِص)امل )النُّ

َ
في كثيٍر)ِمَن)األْحياِن)قيَمة

ٍق)وإحباط.
َ
ل
َ
ق
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إلى أّن) تم اإلنصات إليهم من قبل املجلس،) الذيَن) املهنّيوَن) ُسشيُر)

(
َ

َعَرف الدار البيضاء) االقتصادّيِة) املهنية في العاِصَمِة) تباِت)
ْ
ك
َ
املـــ َعَدَد)

)انتقَل)مْن)65)مكتبة سنة)1987)-)وهي السنة التي)
ُ

،)حيث
ً
تراُجًعا كبيرا

مكتبة سنة) (15 إلى) (- ِب)
َ
َوالِكتا ِر)

ْ
ش

َّ
للن املعرض الّدْوِلّي) انطالَق) عرفْت)

)ِمْن)أْبَرِز)املكتباِت)املهنية التي ما)
ً
2016.)كما أشاَر)املهنّيون إلى أّن)واِحَدة

ُم)ُمَعاملتها الّسنوي بنسبة)25)في)
ْ
)في الّرباط قْد)تراَجَع)رق

ً
زالْت)نشيطة

ها سْعَتِمُد)
َ
َرة ما َبْين َسَنَتْي)2012)و2017.)ذلَك)أّن)نشاط

ْ
املائة رالَل)الفت

ُل)30)في)
ّ
َمث

ُ
ْدَر�ِضّي،)والتي ت

َ
ِبيَعات رالَل)الّدروِل)امل

َ
ٍل)أَسا�ِضّي)على امل

ْ
بشك

َنِوّي.) ِتها السَّ
َ
ِم)ُمعاَمل

ْ
املائة من رق

ُمَتناِمَيٍة اِهَرٍة)
َ
ِبظ ( راّصٍ ٍل)

ْ
ك

َ
املهنية بش َتَباِت)

ْ
ك
َ
املـــ (

ُ
اط

َ
ش

َ
ن ُر)

َّ
ث
َ
 كما َيَتأ

( َحقَّ تؤطر  التي  وِنّيِة)
ُ
القان للمقتضيات  جاُهٍل)

َ
ت في  ّوُر)

َ
َتط

َ
ت ْت)

َ
ِتئ

َ
ف ما 

ونّي)
ُ
ان

َ
الق ْيِر)

َ
غ واالستيراِد) بالقْرَصَنِة) األْمُر) ُق)

ّ
يتعل ِرّيِة.)

ْ
الِفك كّيِة)

ْ
امِلل

ِمَنٍة)زهيدٍة)بواسطة شبكة ُمواِزَيٍة)من الباعة غير)
ْ
ْسويِقَها بأث

َ
ُتِب)وت

ُ
للك

النظاميين.)

في مجال دعم الكتاب الذي سشرف عليه قطاع الثقافة،)اْستفاَد،)

َم) ّدِ
ُ
ا ق ِبَرْسِم)َسَنة)2018،)ما َمْجموُعُه)552)مشروًعا من أصل)943)ملفًّ

( اإلشاَرة إلى أنَّ ْجُدُر)
َ
وت ماليين درهم.) (9 ْدُرُه)

َ
ق ( ِإْجماِلّيٍ ٍغ)

َ
ِبَمْبل ْعِم،) ِللدَّ

الّدْعِم) 2014،)يرمي إلى تْوفيُر) طلَق)سنة)
ْ
ُتِب،)الذي ان

ُ
الك َدْعِم) َبْرناَمَج)

ِر)في بالِدنا،)
ْ

ش
َّ
ِع)الن

َ
)ِقطا

ُ
اِريِع)الثقافّيِة)في َمَجاِل)الِكَتاِب،)َوُمصاحَبة

َ
مش

ْ
ِلل

َبِة)
َ
إلى ُمواك (

ً
ة

َ
إضاف فين املغاربة،) ِ

ّ
ل
َ
ؤ
ُ
امل ُتِب)

ُ
وك وراِت)

ُ
ش

ْ
َمن ذا تعزيُز)

َ
َوك

َجِميِع.)
ْ
ُمتاًحا ِلل الِكَتاِب) في َجْعِل) ساَهَمِة)

ُ
وامل ِر،)

ْ
ش

ّ
والن الِكَتاِب) ِصَناَعِة)

ْستفيدين من)
ُ
ّفاِت)َبْعِض)امل

َ
)افتحاص ِلَعّيَنٍة)ِمْن)ِمل

ُ
وقد كشَفْت)َعَمِلّية

بيِق)الُبُنوِد)
ْ
)لْم)تضع مساطر لتتبع مدى االلتزاِم)بتط

َ
الّدعم أّن)الوزارة

ْنُصوِص)علْيها في ُعُقوِد)االِستفاَدِة)من الّدعم6. 
َ
امل

مْنها) في املغرِب) ِر)
ْ

ش
َّ
داًرا للن (60 هناك) إلى أّن) ِمْهنّيو الِقطاِع) وُيشيُر)

ُمْنَتِظَمٍة،)وتنشر ما ال يقّل)عن) ها بكيفّيٍة)
َ
زاوُل)نشاط

ُ
ت (

ً
20)دارا حوالْي)

( ْمَتّدِ
ُ
ُزون في امِلَحَوِر)امل

َ
.)وال يزاَل)أغلب الّناِشريَن)يتمْرك

ً
)سنويا

ً
15)عنوانا

بْين مدينتْي)الرباط والدار البيضاء،)وذلك بنسبِة)63.45)في املائة.)

)ُسشيُر)
ُ

ْت)ُمَتدنية،)َحْيث
َ
وَرة ما زال

ُ
ش

ْ
ن
َ ْ
ُتِب)امل

ُ
)ِنْسبة َسْحِب)الك نَّ

َ
َما أ

َ
ك

)الّسحب تراَجع)
َ
ط )ُمَتَوّسِ ْجِلُس)إلى أنَّ

َ
َصَت)إلْيهم امل

ْ
ِذيَن)أن

ّ
ر ال

ْ
ش

ّ
و الن ِمهنيُّ

ما) (
ً
)حاليا.)وغالبا

ً
ة

َ
ْسخ

ُ
ن (550 إلى) َسَنواٍت) ِبْضِع) (

ُ
ُمْنذ ٍة)

َ
ْسخ

ُ
ن (2.000 ِمْن)

ط.)
َ
ق

َ
ْبَعٍة)واِحَدٍة)ف

َ
ُر)على ِإْصداِر)ط

ْ
ش

َّ
يْقَتِصُر)الن

(
ُ

َحْيث الِقَراَءِة،) أْزَمِة) ِمْن) بدْوِرَها  م 
َ
تْسل لم  (

ُ
املكتوَبة (

ُ
الّصحافة

ُحِف الصُّ ْوزيِع)
َ
ت ُمَراقَبِة) َتِب)

ْ
َمك َعْن) (

ً
را رَّ

َ
ُمؤ (

ُ
الّصاِدَرة األْرقاُم) ُد) ِ

ّ
ك

َ
ؤ

ُ
 ت

ُتوَبِة.
ْ
ك
َ
ُحِف)املـــ بيعاِت)الصُّ

َ
ِرَد)مِل

َّ
ط

َ
َراُجَع)امل

ّ
)OJD-Maroc()الت

6 تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017. 

ُسْعَتَبُر) (
ُ
املكتوَبة (

ُ
الّصحافة ُه)

ُ
الذي تعيش َراُجَع)

َّ
هذا الت ( َوال شك أنَّ

)دولية تشهدها العديد من البلدان.)وُيعزى ذلَك،)في جاِنٍب)ِمْنُه،)
ً
ظاِهَرة

ها األنترنت)
ُ
ل
ّ
ك

َ
ُسش التي باَت) َسِة)

َ
ناف

ُ
وامل قميِة) التكنولوجيا الرَّ إلى ظهوِر)

ة اإللكترونية.)
َ
والّصَحاف

وتعتبر وسائل اإلعالم معنية أيضا بقضية النهوض بالقراءة.)ورغم)
وجود بعض البرامج الثقافية املختصة،)ينبغي تعزيز ومواصلة الُجُهوَد)
وّية دارل)

َ
)ذاَت)أْول

ً
ة

َ
)ِمْن)أْجِل)إْعطاِء)القراَءِة)والّنهوِض)بها مكان

َ
ة

َ
ْبذول

َ
امل

ِرِبّي.
ْ
غ
َ
ْمِعّي)الَبَصِرّي)امل َهد السَّ

ْ
ش

َ
امل

َصِة) صَّ
َ
خ

ُ
امل الَجَواِئِز) (

َ
ة

َّ
ِقل (

َ
أْن)يالِحظ (

َّ
إال للَمْرِء) ِرِب،)ال يمكُن)

ْ
في املغ

ُل) ِ
ّ
شك

ُ
)فقط ت

ٌ
)واِحَدة

ٌ
،)هناَك)جائزة ؤّسساِتّيِ

ُ
للكتاِب.)فعلى املستوى امل

ِرِبّية،)
ْ
غ
َ
امل قاِفّيِة)

َّ
الث األْوَساِط) في  ِبِه) االحتفاُل) ( يتمُّ (،

ً
َسَنِويا (

ً
َمْوِعدا

بجائزِة) األْمُر) ُق)
ّ
ويتعل (. ِربّيِ

ْ
غ
َ
امل على الِكَتاِب) للِحَفاِظ) (

ً
ُمناسبة ( كما ُسَعدُّ

1962،)إذ) 27)شتنبر) )إحداُثها في) مَّ
َ
ت (

ٌ
)أدبّية

ٌ
املغرِب)للكتاِب،)وهي جائزة

ِر)الِكتاِب)وَدْعِمِه.)وفي هذا الّصَدِد،)تشمل)
ْ

)لنش
َ
)الّرئيسّية

َ
أْصَبَحت األداة

الُعلوم اإلنسانية) (: (
َ
األصناف الّتالية من هذه الجائزِة) (2018 نسخة)

ْعر) ِ
ّ

والش واللسانية،) والفنية  األدبية  والّدَراسات  واالجتماِعّية،)
والترجمة،) ْسَرح(،)

َ
وامل والّتاريخ  )الّرواية  واملحكيات) والّسْرِدّيات 

والّدراسات في مجال الثقافة األمازيغّية،) واإلْبَداع األدبي األمازيغّي،)
ُتب األطفال والشباب.

ُ
وك

م) ِ
ّ
الذي نظ للنشر والكتاب،) ( الدوليُّ املعرُض) ( ُسَعدُّ )عْن)ذلك،)

ً
فْضال

(
ً
)يروم الترويج للكتاب والقراءة،)فضال

ً
ألول مرة في سنة)1987،)حدثا

)للُجْمهوِر)
ً
ْرَصة

ُ
)ف )الهامُّ

ُ
عن تنمية التنشيط الثقافي.)وُيعتبر هذا الَحَدث

ِفي) ِ
ّ
بمؤل وااللتقاِء) اإلصداراِت) ْحَدِث)

َ
على أ الِع)

ّ
االط أْجِل) ِمْن) ِرِبّي)

ْ
غ
َ
امل

ُتِب.)وباإلْمكاِن)تعزيُز)نجاِح)املعرض الدولي للنشر والكتاب إذا ما)
ُ
الك

والنهوِض) للتباُدِل) (
ً
حقيقيا (

ً
منتًدى سنويا على جْعِلِه) ُموُه) ِ

ّ
حرص ُمَنظ

)لتداُوِل)الِكتاب وغْيِرِه)ِمْن)
ً
)سيكوُن)مناَسَبة )بالقراءة)؛)ومن ثمَّ الِفْعِلّيِ

َعَدٍد) أكَبِر) اهتمام  ّتاب من جلب 
ُ
الك ن  ِ

ّ
كما سُيَمك القراءة،) َدعاماِت)

ُمْمِكٍن)من الُقّراء.

األجنبية) (
ُ
الثقافية واملراكُز) املعاِهُد) تضطلُع) أررى،) جهة  ومن 

وأنشطة) اللغات  إلى  الولوج  تعزيز  في  ( هاّمٍ ِبَدْوٍر) باملغرب  العاملة 
ُدن الكبرى.)

ُ
أنشطتها تقتصر على امل بيد أّن) الترفيه الثقافي والقراءة.)

القراءة) َدْعِم) ُروِع)
ْ

»َمش بين املغرب وفرنسا إطالَق) التعاُوُن) كما أتاَح)
التضامن ذي) صندوق  بفْضِل) (،2000 بداية سنوات) في  الُعُمومية«)
املراكز) في  َوَساِئِطّية  مكتبة  عشرين  افتتاُح) ّم)

َ
ت وهكذا،) األولوّية.7)

(
ً
وفضال ُهوض باملواقع الثقافية للقرب.) النُّ أجِل) مْن) الكبرى للجهات،)
ثقافّيٍة) َضاءاٍت)

َ
ف في بناِء) (،2012 عن ذلك،)شرع قطاع الثقافة،)سنة)

في الَعديِد)من) باِب)
ّ

الش لفاِئَدِة) للِقَراءِة) َصٍة) صَّ
َ
ْرفيِهّيٍة)وفضاءاٍت)ُمخ

َ
َوت

ِة. َرِويَّ
َ
ُدِن)والجَماعاِت)الق

ُ
امل

7 صندوق التضامن ذو األولوية )FSP( هو برنامج للدعم العمومي من أجل التنمية تتولى تنفيذه وزارة الشؤون 

الخارجية الفرنسية ويهدف إلى تمويل املشاريع أو البرامج التنموية في املجاالت املؤسسية واالجتماعية والثقافية 

 
ً
وذات الصلة بمجال البحث، في البلدان املنتمية إلى "منطقة التضامن ذات األولوية" والتي تضم نحو 60 بلدا

 من حيث الدرل وغير القادرة على الولوج إلى أسواق الرساميل والتي يقع معظمها في 
ً
من أقل البلدان نموا

إفريقيا ومنطقة الكاريبي. وتنتمي البلدان املغاربية إلى هذه املنطقة منذ 2001. ويركز هذا البرنامج على دعم 

املشاريع القائمة على مقاربة تشاركية واملمتدة على سنوات متعددة واملستجيبة لسياسة الصالح العام.



  5 3 الجريدة الرسميةعدد)6836 - 8)ربيع ابرر)1441 )5)دسسمبر)2019( 

وفي إطاِر)مشروع القراءة من أجل الّنجاح،)املعتَمد من قبل قطاع)

و2016،) (2015 َسَنَتْي) بْيَن) ى ما 
َ
أول (

ً
ْجرَبة

َ
ت ْت)

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان التربية الوطنية،)

للتعليم) َسة  مؤسَّ (90 في) ابتدائّي) والثاني  األّول  املستويين  لفائدة 

،)والتي تم الوقوف)
ٌ
االبتدائي.)وبالنظر إلى النتائج التي اعُتبرْت)ُمْرِضية

على بعضها بعد ُمُروِر)ِسّتة أو ثمانية أسابيع من بْدِء)املشروع،)فسيتم)

2019-2018.)وباإلضافة) تعميم هذه التجربة رالل املوسم الدرا�ضي)

سيوسع القطاع الو�ضي نطاق املشروع ليشمل املستويين) إلى ذلك،)

الثالث والرابع من التعليم االبتدائي.

ي) عالوة على ذلك،)انخرط قطاع التربية الوطنية في مشروع)»تحّدِ

املتحدة) العربية  اإلمارات  دولة  من  (
ٌ
مبادرة وهي  الَعَرِبّي«،) القراءة 

األطفال والشباب في العالم) القراءة لدى جيِل) ( إلى تنمية ُحّبِ (
ُ

تهِدف

ِربّية مريم أمجون،)البالغة)
ْ
غ
َ
فلة امل

ّ
العربي.)وفي سنة)2018،)فازت الط

في إطار مشروع تحّدي) ْمَنُح)
ُ
بالجائزة التي ت تسع سنوات،) من الُعْمِر)

ول العربية) القراءة العربي.)وتم تنظيم هذه املسابقة في العديد من الدُّ

في) النهائية للجائزة  حين من أجل املشاركة في املرحلة 
ّ

َرش
ُ
امل النتقاء)

بالجائزة) َجة  َتوَّ
ُ
امل ميذة 

ْ
الّتل وكانت  املتحدة.) العربية  باإلمارات  دبي 

َجَحْت)في قراءة وتلخيص محتوى)50)كتاًبا في إطار املسابقة التي)
َ
قْد)ن

. ِنّيِ
َ
َمْت)على الّصعيِد)الَوط ِ

ّ
ظ

ُ
ن

من) عددا  ُم) ِ
ّ
تنظ والتكوين  للتربية  (

َ
الِجَهوّية األكاديمّياِت) ( أنَّ كما 

على) راص  بشكل  تعمل  حيث  بالقراَءِة،) ُهوِض) النُّ ْصَد)
َ
ق (

ً
ة

َ
ِشط

ْ
األن

جميِع) في  التعليميِة) ساِت) املؤسَّ من  العديُد) مشاركة  على  اإلشراف 

َحّدي القراءة العربي«.)ويتم تنفيذ بعض)
َ
»ت ُروِع)

ْ
في َمش ِة)

َ
ك

َ
ْمل

َ
امل حاِء)

ْ
أن

أنشطة األكاديميات بمشاركة املجتمع املدني.)وَمَع)ذِلَك،)ال يزال نطاق)

هذه املبادرات محدودا،)كما أن أنشطة األكاديمّيات الجهوية للتربية)

والتكوين ال تنبع من سياسة واضحة املعالم ومرتكزة على تحقيق)

َدة ونظام للتقييم.) النتائج،)وذلك في غياب رطة عمل ُمَحدَّ

اإلْسالمية) والشؤون  األوقاف  (
ُ
وزارة ى 

ّ
تتول َر،)

َ
آر َصعيٍد) على 

هذا) (
ُ

ويستهدف ملحو األمية باملساجد.) تنفيذ برنامٍج) (2000 منذ سنة)

ذيَن)لم يلتحقوا باملدرسة أو غادروا)
ّ
واطنيَن)ال

ُ
البرنامُج)املواطناِت)وامل

)الدراسة مبكرا.
َ

ُصفوف

لو هذا البرنامج الخاّص)بَمْحِو)األّمّية من طموح،)
ْ
أكيٍد،)ال يخ

َ
ّل)ت

ُ
وِبك

)من رالل)
ً
ر نجاَعة

َ
ث
ْ
ون أك

ُ
هوض بالقراءة َسَتك غير أّن)ُمساَهَمَته في النُّ

َجة بعض أوجه القصور كالتالي):)
َ
ُمعال

ِمّية ِمْن)	 
ْ
ِعل جاز دراساٍت)

ْ
العمل بشكل تلقائي ومنتظم على إن

برنامج) وتوفير  للمتعلمين  الخاّصة  الحاجيات  تْحديِد) أْجِل)

يالئم رصوصيات كل فئة)؛

وضع لوحة قيادة تتضمن مؤشرات واضحة وشفافة لتقييم)	 

وعلى) املتعلمين  على  الحقيقي  األثر  وقياس  البرنامج  أداء)

دينامية التنمية في البالد)؛

والتطبيقات)	  األدوات  )باعتماد  االبتكار) مستوى  تقوية 

الرقمية مثال()؛

تعزيز مشاركة الرجل في هذا البرنامج مقارنة مع النساء.	 

ة)
َ
ْحَدث

ُ
)ملحاربة األمّية،)امل

َ
)الوطنّية

َ
على صعيد آرر،)أضحت الوكالة

سنة)2013،)هي املؤّسسة الوطنية املكلفة بمعالجة إشكالية األمية.

وتتمثل املهام الرئيسية للوكالة الوطنية ملحاربة األمية في وْضع)

لدن) من  املتخذة  التدابير  سيق 
ْ
وتن األمية  ملحو  وطنية  استراتيجية 

وتتمثل الغاية من ذلك في تخفيض) مختلف الفاعلين في هذا املجال.)

الّصادرِة) األْرقاِم) )ألْحَدِث)
ً
وفقا الذي يصل،) معدل األمية في املغرب،)

ان البالغين)
ّ
ك عن املْندوبّية السامية للتخطيط،)إلى)32)في املائة من السُّ

10)سنوات فما فوق))44.7)في املائة في الوسط القروي(.)ومن الّصعْب)

َسة فتية كالوكالة) تقييٍم)لحصيلة أداء)مؤسَّ الّراِهِن)إجراُء) في الوقِت)

الوطنية ملحاربة األّمّية،)التي تطلب مْنها إرساء)هياكلها بعض الوقت،)

ِرّيٍة)وماليٍة)محدودٍة.
َ

)أنها تتوفر على مواِرَد)َبش
ً
علما

ثمة عدد من املبادرات الرامية إلى التشجيع) وبموازاة مع ذلك،)

على القراءة.)وقد سبق لقطاع الشباب أن أطلق في هذا الصدد مبادرة)

»زمن الكتاب«،)وهي مبادرة كانت ترمي إلى َجْمع عدٍد)من الكتب قصد)

َتَباِت)ُدوِر)الشباب.)
ْ
ْزويِد)َمك

َ
ت

مات غْير الحكومية واملواطنين إلى تطوير)
ّ
املنظ كما تْسَعى بعُض)

ُتب.)
ُ
ثقافة القراءة،)عْبَر)القيام بأنشطة تحسيسية وعمليات لتوزيع الك

وتجدر اإلشاَرة ُهنا،)على سبيل املثال،)إلى الجمعية املغربية للتضامن)

بة كلية العلوم بالّرباط)
َ
والتنمية املستدامة،)وهي جمعية تتكّون من طل

هذه) باَدَرْت) فقْد) وتعمل في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية.)

سيدي) َرِوّيِة)
َ
الق بالجماَعِة) ثقافَيٍة) قاَعٍة) تْجهيِز) تْمويِل) إلى  الجمعية 

:)فضاء) تتكّوُن)من ثالثة فضاءاٍت) مو�ضى املْجدوب))عمالة املحّمدية()

وفي) للورشات.) وفضاء) األفالم،) للمسرح ولعرض  وفضاء) للقراءة،)

تباٍت)مدرسّيٍة)
ْ
َماِني َمك

َ
هذا اإلطاِر،)قامْت)الجْمعّية منذ تأسيِسها ِبِبَناِء)ث

الِب.)كما)
ّ
الط ِبُدوِر) ورْمِس)مكتباٍت)عمومّيٍة)صغيرٍة)ورْمِس)مكتباٍت)

مت عّدة دورات تكوينّية،)باإلضافة إلى أنشطة حول قراءة الكتب.)
ّ
نظ

39)فضاًء)للقراءة في املدارس) وقد ساعدْت)هيئاٍت)أررى على إنشاء)

القروّية ومكتبتْيِن)َمْدَرِسّيتْيِن.
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املبادرات الّرامية إلى تحسيس املواطنين بالقراءة في) ُصوِص)
ُ
وِبخ

التي أطلقتها جمعية) ْوَصْل«،)
َ
ت َرا 

ْ
»ق ُمبادرة) إلى  ِشير 

ُ
ن النقل،) وسائل 

ِسيِق)َمَع)شركة كازا ترامواي.)وهي مبادرة)
ْ
»رواد مغرب الشباب«)بالّتن

من) القراءة لدى رواد رطوط الترام بالدار البيضاء) جيِع)
ْ

تش روُم)
َ
ت

5000)من الكتب والجرائد) رالل وضع رصيد هام من الوثائق يضم)
ومن) واملجالت رهن إشارتهم باملجان بتمويل من شركة الترامواي.)
باَدَراِت)كذلك التي تعمل على الّنهوض بالقراَءة،)نشير إلى شبكة)

ُ
بين امل

القراءة في املغرب،)وهي شبكة من الجمعّيات غير الحكومية تأّسسْت)
الكتاِب)والقراءة باملغرب.)كما) ْعَمُل)على َدْعِم)وتْعزيِز)

َ
َوت (،2013 سنة)

إلى) تهدف  التي  للقراءة«) الوطنية  »الجائزة  سنة) كّل) (
ُ
ة

َ
َبك

ّ
الش ُم) ِ

ّ
َنظ

ُ
ت

»تبويء)القراَءة املكانة التي تستحّقها في املجتمع«.)

من) بّد) ال  الّصيف،) فْصل  بالقراءة رالَل) التحسيس  وفي مجال 
يتّم) (

ُ
حْيث وأكادير.) الجديدة  بمدينتْي) رائدتْين  ُمباَدَرتْين  إلى  اإلشاَرة 

وتوفير) القراءة  لتشجيع  اطئّية 
ّ

الش املكتبة  فّعالّيات  تنظيم  سنويا 
الكتب للُمصطافين.)وبهذه املناسبة يتم توفير املئات من الكتب وتنظيم)

العديد من حلقات النقاش.

تم) فقد  باملغرب،) األدبّية  املقاهي  َبكة 
َ

ش لتْجِرَبِة) ْسبة  ِ
ّ
بالن أّما 

حاليا) عددها  ووصل  (2015 يونيو) منذ  أدبية  مقاهي  سبعة  افتتاح 
املقاهي األدبية روادها من االنفتاح على) ن هذه  ِ

ّ
َمك

ُ
مقهى.)وت (32 إلى)

األنشطة الثقافية وتسعى إلى تقريب جمهور غير متعود على القراءة)
نت جمعّية رؤى)

ّ
تمك َر،)

َ
آر على صعيٍد) الثقافي.) من الكتاب والشأن 

يوفر) من تدشين فضاء) (،2014 في سنة) بشراكة مع قطاع االتصال،)
فوفين وِضَعاِف)

ْ
ك
َ
املطبوعات واملنشورات بطريقة)»برايْل«)لفائَدِة)املـــ

َعة بْين)
َّ
َوق

ُ
البصر8،)وذلك في إطاِر)تنفيذ ُمقتضياِت)ملحق االتفاقية امل

ُر)هذا الفضاُء،)
ّ
2014.)ويوف قطاع االتصال وجمعية)»ُرؤى«)في نونبر)

فوفيَن)
ْ
املك اْستفادِة) بتْيسيِر) (

َ
الكفيلة (

َ
)واللوجيستيكّية

َ
رّية

َ
الَبش املواِرَد)

بطريقة) الّصادرة  وراِت)
ُ

ش
ْ
واملن املطبوعاِت) من  الَبَصر  وِضَعاِف)

عاهدة مراكش املوقعة)
ُ
مل (

ً
تفعيال هذا الفضاِء) (

ُ
ويأتي إحداث »ْبراْيْل«.)

كّيِة)
ْ
ِة)على ُحقوق امِلل

َ
ق بَّ

َ
ط

ُ
في)27)يونيو)2013،)الخاّصِة)باالستثناءاِت)امل

أْجَرْتها) (
ٌ
ُد)دراسة

ّ
الفكرّيِة)لفائدِة)ِضعاِف)الَبَصر واملكفوفين.)كما تؤك

(
َ
األْبَجِدّية أّن) ()AMARDEV( ا) َعاقين َبَصِريًّ

ُ
امل لتأهيِل) (

ُ
املغربّية (

ُ
الجمعّية

)الستفادة هذه الفئة.)
ٌ
)رئيسّية

ٌ
عْن)طريِق)اللْمس هي أداة

ِنّية بَما)
َ
غ (

ً
ْجِرَبة

َ
ت عّد)

ُ
ت الِقَراَءِة) في َمجاْل) ( َدِنّيِ

َ
امل جتمِع)

ُ
امل (

َ
تْجِرَبة ( إنَّ

ْجِرَبة) ِفي لتعبيد الطريق أمام مبادرات مستقبلية.)كما أّن)هذه التَّ
ْ
يك

على أّنها تستحق) (
ً
عالَوة اِقها.)

َ
ِلِنط (

ً
تقييًما موضوعًيا وتوسيعا ُب)

ّ
تتطل

)الشراكة) )سواء.)إنَّ الّدعم من طرف الدولة والقطاع الخاّص)على حّدٍ
َدِنّي()من)

َ
ْجَتَمِع)امل

ُ
اّص)وامل

َ
ِة)والِقطاِع)الخ

َ
الثنائية أو الثالثية))بْيَن)الّدْول

ُهوِض)بالِقَراَءِة. شأنها التحفيز على النُّ

8 املصدر : وزارة الثقافة واالتصال. 

َهة) )للقراءِة،)ُمَوجَّ
ٌ
)جديدة

ٌ
ِمّية هو طريقة

ْ
)اْسِتْعماَل)األَدَواِت)الّرق إنَّ

َبكاِت)االجتماعّية(،)
ّ

نحو نصوص قصيرة))َبْل)قصيرة جًدا في بعض الش

ْحتويات)
ُ
ْسَبِة)للقارئ.)كما أّن)امل

ّ
ْوِرّي)بالن

َ
َزة وذات اْهتماٍم)ُمباِشٍر)َوف

َّ
ُمَرك

ُصوِص)والوسائِط) )َعْن)َمزيٍج)ِمن النُّ
ٌ
مّية هَي)في غالِب)األحياِن)عباَرة

ْ
الّرق

فإّن) وهكذا،) الّصوت والصورة والفيديو.) ناِت) ر مكّوِ
ُ
ِبتوف َتَمّيُز)

َ
التي ت

من) جديٍد) ٍل)
ْ
ك

َ
ش أماَم) نفَسه  يجد  الّرقمّية  األدوات  هذه  ُمستعِمَل)

ِتيُح)
ُ
حتوى الَوَرِقّي)التقليدّي.)وبالفْعل،)ت

ُ
كال املحتوى،)يتكاَمُل)َمَع)امل

ْ
اش

التي) »الّراِبط«) (
ُ
أال وهي تقنية التكنولوجيا الرقمية إمكانية جديدة،)

ر،)إّما بَهَدِف)تْعميِق)مْفُهوٍم)
َ
تسمح باالنتقال من محتوى إلى محتوى آر

َعة في بداية القراءة.)إن أهمية)
َّ
ْن)ُمَتَوق

ُ
ما،)أو الكتشاف محتويات لم تك

)كبيرة)
ً
ِمّي)تتجلى في كونه يوفر أْعدادا

ْ
اإلمكانات التي يتيحها املجال الّرق

واليوم،) َتباِت.)
ْ
ك
َ
املـــ برياُت)

ُ
ر علْيها حتى ك

ّ
من مواد القراءة التي ال تتوف

ِح)على اإلنترنت) َصفُّ تاَحة والقابلة للتَّ
ُ
يتجاوز مجموع الكتب والوثائق امل

)على أّن)
ً
)؛)عالَوة

ً
ة
َ
ّيِمين على املكتبات ُجْرأ

َ
له أكثر الق كّل)ما ُيمكن أْن)يتخيَّ

معظم هذه املحتويات ُيمكن الولوُج)إلْيها َمّجاًنا.

)ال يمكن أن تحل محل القراَءة التقليدّية)
َ
مّية

ْ
)الّرق

َ
)القراَءة ْيَر)أنَّ

َ
غ

إلى) ي  ّدِ
َ
ؤ

ُ
ت َوَرِقّي) حاِمٍل) على  (

َ
الِقَراَءة أن  ذلك  الَوَرقي.) الحاِمِل) على 

َبَر)
ْ
أك فْهًما  ُق) تَحّقِ وبالتالي  ْقُروِء،)

َ
امل للُمْحَتَوى  َضَل)

ْ
أف ( ِذْهِنّيٍ ٍل)

ُّ
َمث

َ
ت

في) ودارسين  ربراء) حسب  (، ِمّيٍ
ْ
َرق حاِمٍل) على  الِقراَءِة) مَع) ِة)

َ
قاَرن

ُ
بامل

على) َعّقَدِة)
ُ ْ
امل أو  ويلِة)

ّ
الط ُصوِص) والنُّ ُتِب)

ُ
الك (

ُ
ِقَراَءة أن  كما  املجال9.)

الحالتْين،) تا 
ْ
ِكل في  تتطلب  األنترنيِت،) أو عبر  ( الَوَرِقّيٍ الحاِمٍل) كل من 

تْحِديِد) على  والُقْدَرِة) ِر)
ُّ
ك

َ
والتذ ركيِز)

ّ
الت مستوى  على  َمْجهوٍد) َل)

ْ
بذ

َصِص.)
َ
والق كالّرواياِت) األَدِبّيِة،) ُصوِص) النُّ داِرَل) وِص)

ُ
خ الشُّ

ْرِجِعّية)
َ
امل الِقَراءِة) َمهاراُت) ْن)

ُ
ك

َ
ت ْم)

َ
ل إذا   

ً
ُمْستحيال دو 

ْ
َسغ ( أْمٌر) وهو 

للغاَيِة (
ً
صْعَبة (

ُ
ِمّية

ْ
الّرق (

ُ
القراَءة ت 

َ
كان إذا  أْو) ْبُل،)

َ
ق ِمْن) (

ً
َسَبة

َ
 مكت

)االستفادة القصوى من القراءة على الحامل الورقي) ْيَر)ُمْريَحٍة.)إنَّ
َ
أو غ

ومن القراءة الرقمية هي في األساس قضية تربوية،)ويتعين بعد ذلك)

إيجاد توازن بين الصنفين من القراءة.)

بالنظر) (،)e-book( ( الرقميُّ الكتاُب) يطرُح) أررى،) جهة  ومن 

النشر.) لقطاع  (
ً
جديَدة تحّدياٍت) واالقتصادية،) التقنية  َصاِئِصِه)

َ
لخ

والنشر) والّتوزيِع) تاِج)
ْ
اإلن ماِط)

ْ
أن أماَم) الناِشِريَن،) على  باَت) بحيث 

مهنتهم) في  التفكيِر) إعادِة) على  الَعَمل  اإللكتروِنّي،) بالكتاِب) الخاّصِة)

ال يزاُل) ( الّرقمّيِ الكتاِب) قطاَع) فإّن) أّما في املغرِب،) وُمالَءَمة َعْرِضِهْم.)

ُتِب)
ُ
)الك

َ
ولى.)َوَحَسَب)وزارة الثقافة واالتصال،)فإّن)ِحّصة

ُ
في مراِحِلِه)األ

للنشر) الدولي  في املعرض  املْعروضِة) العناويِن) مجُموع  ِمْن) مية 
ْ
الّرق

ْت)2)في املائة فقط.
َ
غ

َ
ْد)َبل

َ
والكتاب،)في دورة سنة)2018،)ق

ْسَتوى 
ُ
 من امل

َ
ْت تالميذ

َ
َمل

َ
ِشَرْت في َعَدِد دجنبر 2013 من املجلة الدولية لألبحاث في مجال التربية، ش

ُ
 ن

ٌ
9 دراسة

بة.
َ
ل
ّ
ّتَحَدِة األمريكّيِة على مجموعة من الط

ُ
ْد بالِوالياِت امل

ْ
 ماريالن

ُ
ْجَرْتَها جاِمَعة

َ
 أ

ٌ
 مماثلة

ٌ
االبتدائي، ودراسة
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عْبَر) (
ُ
مية

ْ
الّرق (

ُ
املكتبة وانتشار  نجم عن ظهور  الذي  َر) وُّ

َ
الّتط إّن)

على) باملغرب على الَعَمِل) الُعمومّيِة) لطاِت) ينبغي أْن)يحض السُّ ِم)
َ
العال

واع)
ْ
أن َجَرائد وكّل)

ْ
ت وال

ّ
َجال

َ
ُتب وامل

ُ
)الك ِنّي)

َ
الَوط راِث)

ُّ
ظِة)على الت

َ
حاف

ُ
امل

والثقافي) ِرّي)
ْ
الِفك َتاج 

ْ
اإلن ر 

ْ
ش

َ
َون ِحْفظ  َوَضماِن) ِرّية()

ْ
الِفك األْعَمال 

وراِرَجه،)رصيًدا) ِرِب)
ْ
غ
َ
امل داِرَل) َرْهن إشاَرة الُقّراِء،) َوَوْضِع) ِنّي،)

َ
الَوط

َر) ِ
ّ
َفك

ُ
ت لقطاع الثقافة واالتصال أْن) كما يمكُن) ر ثراء.)

َ
ث
َ
أك من الوثائِق)

ٍة)رقمّيٍة) َبكة القراءة العمومّيِة))املكتبات العمومية()ِبِمَنصَّ
َ

في تْزويِد)ش

ُيْمكن) جاِنِبِه،) من  علْيها.) ُر)
ّ
تتوف التي  ِميِة)

ْ
الّرق واِرِد)

َ
امل اقتسام  ُفُل)

ْ
ك

َ
ت

كي ين�ضئ) املدرسّيِة،) املكتباِت) بْيَن) (
َ
يرِبط لقطاع التربية الوطنية أْن)

تبٍة)مدرسّيٍة)وطنّيٍة)رقّمية تكون في ردمة التالميذ على َمداِر)اليوم)
ْ
َمك

،)التي)
َ
ِمّية

ْ
)الّرق

َ
ّم،)فإّن)من شأن األداة

َ
ِة.)ومْن)ث

َ
ك

َ
ْمل

َ
َراِب)امل

ُ
وفي مجُموع ت

فة ومستخَدمة على نطاق واسع)
ُ
ل
ْ
)الّتك

َ
)وُمْنخفضة

ً
)بسيطة

ً
عتبُر)وسيلة

ُ
ت

من لدن الساكنة،)أن تمثل آلية هامة من أجل تسريع الولوج للكتب)

َمجاِل) في  القدرات  تطوير  أو  للقراءة  أررى  اإللكترونية ومضامين 

ِم)أو باملساعدة)
ُّ
ِبَفْضِل)برامج مْعلوماتّية راّصة بالتعل الِقَراَءِة،)وذلَك)

التكنولوجيا) أن  كما  املكتوبة.) الرقمية  للمحتويات  الولوج  على 

الرقمية أحدثت أنماطا جديدة للقراءة تقوم على اْستعمال نصوص)

قصيرة وعلى التفاعل املباشر بين األشخاص.

II .(توصاات):)منعأجلعيلُنهوٍض)بالق يءةعبشكلعناِجٍ )وُمْيتديٍم

وُمدِمٍج

كالّيِة)
ْ

بإش قِة) ِ
ّ
َتَعل

ُ
امل كّونات 

ُ
املـــ ُمختلِف) َوْضِعيِة) تحليُل) ضوء) في 

املكتبات املدرسّية والُعموِمّية،) املدرسة،) ْسَرة،)
ُ
)األ بالِقراَءِة) ُهوِض) النُّ

ذا)
َ
ِتَصاِدّي(،)وك

ْ
حيط الّسوسيو-اق

ُ
شر،)امل

ّ
قة بالن

ّ
سلسلة القيمة املتعل

ِع)
ْ
ِللّرف ( ّيِ ِ

ّ
َحل

َ
وامل والِجَهِوّي) ( ِنّيِ

َ
الَوط ْسَتَوى 

ُ
امل على  ِة)

َ
ذ

َ
خ تَّ

ُ
امل باَدَراِت)

ُ
امل

بْعِض) مْن) ْسَتفاَدِة)
ُ
امل ُروِس) الدُّ على  (

ً
ِعالَوة »الِقَراِئّيِة«،) ُمستوى) مْن)

يقترح املجلس االقتصادي) الّدْولي،) على الّصعيِد) َدِة) الَجّيِ َماَرساِت)
ُ
امل

واالجتماعي والبيئي جملة من التوصيات التي تتوزع كالتالي):

:( 5َيتاِجّيٍ
ْ
)طاَبٍ )يْست

ُ
ْوصااٌت)ذيت

َ
ت

جعلعيلنهوضعبالق يءةعمنعبينعيألولوياتعيلوطناةعوإمآيجها).  

ضْدنعيلّيااساِت)يلُعدومّاة.

- إْعداد إطاٍر تشريعي وُمؤّسساتّي راّص بالّنهوض بالقراَءِة.

ْجِل 
َ
ختلفة، ِمْن أ

ُ
َرة وطنّية حول الِقراَءة في ووظائفها امل

َ
- تنظيم مناظ

ة بْين مختلف الفاعلين املعنّيين، 
َ
رك

َ
ت
ْ

إْعداِد ِسياَسٍة ُمْنَدِمَجٍة وُمش

ُهوِض ِبالقراءة. تْعمل على تنسيق مختلف املبادرات الخاصة بالنُّ

طاِت َعَمٍل، وذلَك مْن ِرالِل 
ّ
ِل ُمخط

ْ
- تنزيل هذه الّسياَسة في شك

ُق بالّنهِوِض ِبالِقَراَءة مع مختلف الِقطاعاِت 
ّ
إْعداد ُعُقوٍد-َبراِمج تتعل

صال والتربية 
ّ
ْعِنّية، ال ِسّيما في قطاعات الثقافة واالت

َ
الِوزارّية امل

والتنمية  َساَواة 
ُ
وامل والتضامن  ْسَرة 

ُ
واأل امِلنهي  والتكوين  الوطنّية 

 ِمَن الّتدابيِر 
ً
َتضّمَن هذِه الُعقوُد َمْجُموَعة

َ
االجتماعية. ويتَعّيُن أْن ت

َتُهمُّ :

ياَساِت)	  الّسِ تنفيِذ) في  العمومية  للسلطات  الِفْعِلّي) ِخَراط 
ْ
االن

ُهوِض)بالقَراَءِة. طاِت)الَعَمل الّرامية إلى النُّ
ّ
وُمخط

َوَسط العاِئِلّي،)بما في ذلَك)	 
ْ
تشجيع ُممارساِت)القراءة داِرَل)ال

َباِب)
ّ

للش ُمناسَبة  ة 
َ
ِشط

ْ
ن
َ
أ لق 

َ
َور القراَءة  بأهّمّية  التحسيس 

اّصِة،)وتْيسير ولوج ضعاف)
َ
وي االْحِتياجاِت)الخ

َ
شخاِص)ذ

ْ
وِلأل

بوسائل) الورقّية  النصوص  قراءة  إلى  واملكفوفين  الَبَصر 

مالئمة.

ْزويِدها ِبَمَواِرَد)	 
َ
ت من رالِل) ْدِرِسّية،)

َ
امل َتَباِت)

ْ
ك
َ
املـــ ِهيِل)

ْ
أ
َ
إعاَدة ت

)فيما)
َ
ْبط ْعلوماتّيِة،)والرَّ

َ
وماِتَها امل

ُ
َوثاِئِقّيٍة)جديدٍة،)وتْعزيِز)مْنظ

اٍت.
َ
َبك

َ
بْيَنها في إطاِر)ش

ويِن)في مجاِل)ِمَهِن)الكتاِب.	 
ْ
ق بالّتك

ّ
تطوير برامج تتعل

- دعم املجتمع املدني من أجل تنفيذ برنامج على مستوى كل جماعة 

ترابية، يهدف إلى تشجيع القراءة في مختلف الدعامات ؛

ا في الجهوية املتقدمة  ا أساسيًّ
ً

- جْعل قضّية الّنهوض بالقراَءِة َوْرش

جيِع على إْعَداِد اتفاقّياٍت بْيَن 
ْ

ش
ّ
رابّية، من رالِل الت

ُّ
والتْنمية الت

طاِت الّتْنِمَيِة الِجَهوّيِة، وذلك 
ّ
ِة في إطاِر ُمخط

َ
الِجَهاِت وبين الّدْول

ْنِحِدِريَن ِمْن أْوَساٍط 
ُ
َباِب امل َرِوّيِ وعلى الشَّ

َ
ِم الق

َ
ْرِكيِز على الَعال

ّ
ِبالت

 عْن إعاَدة الّتفكيِر 
ً
ْضال

َ
َمْحُروَمٍة أو ذوي االحتياجات الخاّصة، ف

ُتِب( من أْجِل ُمالَءَمتها مَع 
ُ
في َدْوِر املكتباِت )رارج وظيفة إعارة الك

ِفقيَن.
َ
ْرت

ُ
تظاراِت امل

ْ
ِر ان الِت االجتماعّية َوَمَع تطوُّ الّتَحوُّ

للّنهوِض  ميزانّية  تخصيص  رابّية، 
ُّ
الت الجماعات  ُمستوى  على   -

بالِقراَءِة في كل جماعة أو مجموعة من الجماعات. 

ِجيُع القطاع الخاّص )في إطاِر املسؤولّية االجتماعّية للمقاوالت( 
ْ

ش
َ
- ت

قاِفّية، 
ّ
الث واملراكز  املدرسية  املكتبات  تطوير  في  االستثمار  على 

أماِكِن  ِف 
َ
َتل

ْ
ُمخ في  بالِقَراَءة  ِة  راصَّ فضاءاِت  رلق  في  وكذلك 

الَعْيش.

العصبي،  )الجهاز  َصاِت  صُّ
َ
خ التَّ مختلف  في  األْبحاث  دعم   -

عالم  َتُهمُّ  التي  املواضيع  األنثروبولوجيا( حول  الّسوسيولوجيا، 

الِقَراَءِة.
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توصااٌت)ذيتعطباعةععدلاة):

بكيفّية) املتصلة،) األدوات  وتطور  الرقمية  الثورة  غيرت  لقد 

كال الّتواُصل.)كما)
ْ

ش
َ
عاِرِف)وأ

َ
جذرّيٍة،)عملّية الولوِج)إلى املعلومات وامل

(
ٌ
ِشَرة

َ
َفٍة)وُمْنت ِ

ّ
ل
َ
ْيُر)ُمك

َ
)االْستعماِل)َوغ

ُ
َدواِت)تتسم بكونها َسْهلة

َ
)َهِذِه)األ أنَّ

ْجِلُس)بما يلي):
َ
ِن،)ُيو�ِضي امل

ْ
أ

ّ
على نطاق واسٍع)بْين املواطنين.)وفي هذا الش

)يلُعدومّاينعويلِقطاععيلخاّص)علىعيْستعداِل).  
َ
جاُ )يلفاعلين

ْ
تش

ِدّاِة)بَوْجٍه)راّص،)لتْحِييِن)
ْ
باقاِت،)يلّ ق

ْ
ط
ّ
َمويِت)ويلت

َ
جدا عيأل

يإلطاآ هذيع فيع وينبغيع يلق يَءِة.) كاِل)
ْ
أش ُمختلِف)  وتْوساِ )

يلعدلععلى):

)ُمالِئم للقَراءِة)على األنترنيِت،)	  ِمّيٍ
ْ
ِق)ُمْحتوًى)َرق

ْ
ل
َ
جيع على ر

ْ
ش

ّ
الت

للقراءة) الجديدة  َيغ  والّصِ األَساليِب) َمَع) ويَتما�َضى  ينسجم 

ُق)
ّ
ُتوِب،)وال ِسّيما ما يتعل

ْ
ك
َ
تاج املـــ

ْ
َع)اإلن َنوُّ

َ
ّدم للُقّراِء)ت

َ
ذي ُيق

ّ
وال

تاج املغربي.)
ْ
باإلن

َراكٍة)بين الفاعلين في ميدان)	 
َ

في إطاِر)الخدمة الُعمومّية،)وبش

شاُء)َمكتباٍت)
ْ
االتصاالت وقطاعي الثقافة واالتصال،)يتعّيُن)إن

الوطني) ( قاِفّيِ
ّ
راِثنا الث

ُ
ِبت اإلنترنت للّنهوض  على شبكِة) مّجانيٍة)

(. ِمّيِ
َ
راِث)العال

ُّ
والت

الجمعيات)	  ودعم  حاليا  القائمة  تباِت)
ْ
َمك

ْ
لل ٍة)

َ
َبك

َ
ش (

ُ
ِإْحداث

ِمَهِن) في مجاِل) ويناٍت)
ْ
تك والطلبة املتطوعين من رالل تْوفيِر)

َتَباِت.
ْ
ك
َ
ِفقي هذه املـــ

َ
َبة ُمْرت

َ
َتَباِت،)وُمواك

ْ
ك
َ
املـــ

تمكين ضعاف البصر واملكفوفين،)من الولوج إلى األرشيفات)	 

تقنية) استعمال  بواسطة  العمومية  الوثائقية  واألرصدة 

»برايل«)وتقنيات أررى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة.

ِرطة في)	 
َ
نخ

ُ
قاَوالِت)الّناِشئِة)امل

ُ
جيِع)امل

ْ
ش

َ
الق ُمباَدَرٍة)وطنّيٍة)لت

ْ
إط

ِمّية لدعم القراءة،)وذلَك)ِمْن)
ْ
مجاِل)رلق أدواٍت)وتطبيقاٍت)َرق

خاِص)في عملّية القراءة،)مَع)
ْ

أْجِل)إشراك أكبر َعَدٍد)من األش

ِذ)حاجياتهم الخاّصة بعين االعتبار.)
ْ
أر

ِتي)	 
ّ
ال (، االْصِطَناِعّيِ كاِء)

ّ
الذ تنفيذ برامج للبحث في مجاِل) َدْعِم) (

ْعِزيِز)وظاِئِف)الِقَراَءِة)؛
َ
ْرِمي إلى ت

َ
ت

ويِر)أَدَواٍت)ُمبتكرة تْرمي إلى ُمحاَرَبِة)األّمّية بكيفّيٍة)	 
ْ
تشجيع تط

ْقييِم)
َ
ت وماِت)

ُ
ومْنظ ماِت)

ُّ
الّتَعل َجْوَدِة) تْحسيِن) وإلى  ِرّيٍة،)

ْ
جذ

ميَن. ِ
ّ
َتَعل

ُ
َسَباِت)امل

َ
ت
ْ
ُمك

تفاعلّية)	  َدوات 
َ
أ مّية،)

ْ
رق )مواِقع  ِمّي)

ْ
َرق فضاٍء) صيص 

ْ
تخ

املكتباِت) بْيَن) التجارب  واقتسام  َدْعِم) أْجِل) من  ُمساِعَدة()

ر.
ْ

ش
َّ
وِمْهنّيي الن

الوطنية)	  املكتبة  لدن  من  َبة 
َ
واك

ُ
وامل ويِن)

ْ
للّتك برناَمج  إعداد 

على) املكتبات  ومواكبة  دعم  أجل  من  غربّية،)
َ
امل للمملكة 

الصعيِد)الوطني.

تاِج)يلكتابعوتْوزيُعُه. )
ْ
تعزيُز)ِإن

ه من الّضُروِرّي):
ّ
ْجلُس)أن

َ
في هذا اإلطاِر،)َسْعتبُر)امل

ِمْن)	  قة بالكتاِب،)
ّ
اِريع املتعل

َ
ش

َ
َتلف امل

ْ
وُمخ ِر)

ْ
ش

ّ
دعم قطاع الن

غاِرَبة،)
َ
ّتاب امل

ُ
ْحفيِزّية،)َوَدْعم ُمؤلفات الك

َ
َدابير ت

َ
ِرالِل)اْعِتَماِد)ت

ْوِفير الكتاِب)للجميِع.)
َ
ساَهَمة في ت

ُ
قْصَد)امل

اب املغاربة من رالل إرساء)	  تَّ
ُ
ِر)وتوزيع مؤلفات الك

ْ
ش

ّ
ِجيُع)ن

ْ
تش

ْحفيِزّية،)مثل منح الجوائز وتوفير)
َ
َدابير ت

َ
برامج تشجيعية وت

الّدْعم ملختلف فئات املؤلفات.

اإلْبداع)	  على  تشّجع  اعتبارّية  َوْضعّية  ِمْن) فين  ِ
ّ
املؤل ْمكين 

َ
ت

)اجتماعّية ومْهنّية.
ً
ر لهم حقوقا

ّ
وتوف

ْحَتَوياِتها.	 
ُ
ُرونّيٍة)مِل

ْ
ت
ْ
ة ِإِلك

َ
ْسخ

ُ
ِر)ن

ْ
ش

َ
تحفيز الّصحف على ن

داِرَل)	  )وبالِكَتابة() بالِقَراءة) ُمنتظمة للنهوِض) ٍة)
َ
ِشط

ْ
تنظيم أن

)ُمسابقات بْين املدارس،)إحداث جوائز تشجيعّية،) ْدَرَسة)
َ
امل

مع جمعيات آباِء) ِبَتَعاُوٍن) وذلَك) الخ(،) ثقافّية،) ِدَيٍة)
ْ
إحداث أن

النشر) َوِمْهِنّيي  فين  ِ
ّ
ل
َ
ؤ
ُ
وامل املدني  واملجتمع  الّتالميذ  أولياء)

راِبّية.)
ُّ
والجماعات الت

باإلْصداراِت)	  للّتعريِف) ِنّي)
َ
الَوط على الّصعيِد) َحَمالٍت) تنظيِم)

الجديدِة.

َسة من رالِل)إطالق طلبات عروض موجهة للهيئات)	 
َ
ُق)ُمناف

ْ
رل

القتراح مشاريع تنشيط في ُمختلف) قاَوالِت)
ُ
الجْمعوّية أو امل

َماِكن الَعَمل...(.
َ
أماِكِن)الَعْيِش))الخزانات،)َمقاِهي الِقَراَءة،)أ

ِنّي)للِقراَءِة،)بمشاركة)	 
َ
َجْندة َسنوّية لتنظيِم)أْسبوٍع)َوط

َ
وْضع أ

املجتمع املدني،) )قطاع الثقافة،) مختلف القطاعات املعنية)

املكتبات املهنية،)املكتبات املدرسية والجامعية...(
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III.عمالحق

كلفةعبدجتد عيملع فةعويإلعالم
ُ
يمللحق) ):)الئحةعأعضاء)يللجنةعيلديئدةعيمل

أمينعمني5ععلوي آئيسعيللجنة

عبد هللا الدكيك يملق آ

أحمد عبادي

نبيل عيوش

أحمد بهنيس

محمد بنشعبون

مصطفى بنحمزة

محمد بن قدور

لطيفة بنواكريم

ليلى بربيش

علي بوزعشان

لحسن حنصالي

أرمان هاتشويل

عبد العزيز إيوي

مصطفى ارالفة

عبد هللا املتقي

ألبير ساسون

محمد واكريم

احجبوها الزبير

يألعضاء

مصطفىعيلنحال يلخبي5عيلديئم

*  *  *
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)إلْيها
ُ
صات

ْ
)يإلن مَّ

َ
خصااتعيلتيعت

ّ
لحق))):)الئحةعيلش

ُ
يمل

متلقى الكتابعبد القادر الرتناني

مطبعة المعارف الجديدةإلهام الزهيري

مكتبة خدمة الكتابفوزي السالوي

مجموعة مكتبة المدارسحمودة بوغالب

مؤسسة ثيربانتس، الرباطمايت أزوران

شبكة القراءة بالمغربرشيدة رقي

مؤسسة البنك الشعبيأسماء اللبار

الرئيس السابق لجمعية دعم المكتبات القرويةعبد الرحمان حنصال

جمعية ألفعزيز دادان

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميفؤاد شفيقي

جامعة سيدي محمد بنعبد هللا، فاسبنعيسى زغبوش

المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربيةإدريس خروز

*  *  *
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– Fostering a culture of reading and writing, Examples of dynamic literate environments, UNESCO, 2017.
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