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 ٍيخض: 

ت إلى مىاٛؼت وكُِت أهس   تهدٖ هرا الىٛز

ً، مً خال٤  ت للتربُت والخ٢ٍى ألا٠ادًمُاث الجهٍى

ها الىٌام الٜاهىوي اإلاىٌم  إًهاز الظيروزة التي ُٗس

لىكِهم ؤلادازي واإلاؤطظاحي وآٗاٛه، وذل٣ بئلٜاء 

ُِت  ت مً الىـىؾ الدؼَس اللىء ُلى مجمُى

ادا إلى خـىؿُت مهىت والخىٌُمُت، وأًلا اطدى

اث الىهىُت، لهدٖ  الخِلُم وم٢اهتها كمً ألاولٍى

ت لهره الاهس مّ  ُٛاض مدي ممازلت الىكُِت ؤلاداٍز

قراءة في الوضعية 

القاىوىية ألطر 

األكاديهيات الجهوية 

للتربية والتكويو 

بالهغرب

 نخالد حمدا

 دٟخىز في الٜاهىن الِام

 حامِت طُدي دمحم بً ُبد هللا ب٘اض

 عبد إلاله شرياط

 اطخاذ ُلم الى٘ع

ٜىُوسةحامِت ابً هُ٘ل بال  
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٘ي وشازة التربُت الىهىُت  .وكُِاث باقي أهس الىشازة الخاكِت للىٌام ألاطاس ي الخاؾ بمًى

ت للتربُت والخ٢ى٠ًٍلماث م٘خاحُت:  ألاهٌمت ألاطاطُت ألهس ، ادًمُاثأهس ألا٠ ، ألا٠ادًمُاث الجهٍى

 .هٌام الخِاٛد، الىكُِت الىٌامُت، ألا٠ادًمُاث

 

A READING OF THE LEGAL STATUS OF THE 

FRAMEWORKS OF THE REGIONAL EDUCATION AND 

TRAINING ACADEMIES IN MOROCCO 

Abstract:  

 This paper aims to discuss the status of 

the frameworks of the regional 

academies of education and training, by 

showing the process defined by the 

legal system regulating their 

administrative and institutional 

situation and its prospects. By shedding 

light on a set of legislative and 

regulatory texts, and also based on the 

specificity of the teaching profession and its position within the national priorities. Aims to 

measure to what extent the administrative status of these frameworks is similar to the 

position of ministry frameworks. 

Keywords: regional academies of education and training, academies frameworks, basic 

regulations for academies frameworks, legal status.

 ٍقذٍت

ً  1ٌؼ٢ل اإلاُثاٚ الىهني للتربُت والخ٢ٍى

ٝ جىحه مىٌىمت ؤلاؿالح التربىي  خازهت هٍس

، باُخبازه وزُٜت مسحُِت 2في اإلأسب الساهً

                                                           
1
 .===9انًًهكح انًغزتٛح، انًٛصاق انٕطُٙ نهرزتٛح ٔانركٍٕٚ،   

2
فٙ "انًسرطح انرارٚرٛح انًغزتٛح " َعس  انًغزب انزاٍْ< 

 اذعٓاٌ فٙ ذحمٛة انشيٍ انزاٍْ نهًغزب<
2
فٙ "انًسرطح انرارٚرٛح انًغزتٛح " َعس  انًغزب انزاٍْ< 

 اذعٓاٌ فٙ ذحمٛة انشيٍ انزاٍْ نهًغزب<

                                                                                    

 ذارٚد 91=9< ٚزٖ أٌ انًغزب انزاٍْ ٚثسأ يٍ طُح األوه ،

، تساٚح انحسٚس ػٍ ===9ذٕلٛغ يؼاْسج انحًاٚح، إنٗ طُح 

انؼٓس انعسٚس يغ ذٕنٙ انًهك دمحم انظازص ػزع انًغزب. 

كاَد تساٚح  91=9ٚؼرثز أطحاب ْذا انرٕظّ أٌ طُح 

الَرمال انًغزب زٔنح ٔيعرًؼا يٍ انرمهٛس إنٗ انرحسٚس، لثم 

ظرًاػٛا انسذٕل إنٗ انحساشح تاػرثارْا شمافح ٔطهٕكا ا

يعظسا نًٕاطُح يغزتٛح. ْذا انرٕظّ األٔل ٚؤكس فٙ كراتاذّ 

أٌ انشيٍ انزاٍْ ٚمرضٙ زراطح فرزج انحًاٚح، أ٘ ذمسٚى 

 طٕرج يركايهح ألٔضاع انًغزب فٙ فرزج حاطًح. 

 9=9< ٚؼرثز أٌ انًغزب انزاٍْ ٚثسأ يٍ طُح اىثبّي: >

ذارٚد انحظٕل ػهٗ االطرمالل إنٗ اٌٜ، ٔٚؤكس أطحاب 
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الدولت ومخخلٙ  جحٜٝ حىلها ػبه إحماَ بين

ت والظُاطُت والاٛخـادًت  الىخب ال١ٍ٘س

والىٜابُت، ٗال ٓسو إذن مىر ؿدوزه طىت 

أن جخم ؤلاحالت ُلُه في مخخلٙ  1999

تها اإلاىٌىمت  ّ التي ُٗس ؤلاؿالحاث واإلاؼاَز

ت مىر ؿدوزه إلى آلان والطُما إؿداز . التربٍى

اإلاخِلٝ بمىٌىمت  51-17الٜاهىن ؤلاهاز 

ً والبحث الِلميالتربُت والخ٢ وجبني ههج  3ٍى

ص باُخبازه خُازا  ت والالجمٟس ٍص الالمٟس

ممازطت طُاطت الٜسب  اطتراجُجُا ًسمي إلى 

 .والازجٜاء بخدماث التربُت والخِلُم

د ججظد هرا الىهج في جبني همى  ٛو

ُلى الـُِد الجهىي،  4"اإلاؤطظت الِمىمُت"

وجٜىم ُلى ه٢ُلت حظخجُب لخاحُاث 

ائٙ والاخخ ـاؿاث التي أهاهها اإلاؼَس الًى

ً بح١م  ت للتربُت والخ٢ٍى باأل٠ادًمُاث الجهٍى

                                                                                    
ذا انرٕظّ انصاَٙ أٌ زراطح انظُٕاخ األٔنٗ نالطرمالل ْ

أطاطٙ إلحزاس ذمسو يهًٕص فٙ زراطح انشيٍ انزاٍْ، 

ذاطح أٌ انًزحهح أشزخ ػهٗ تساٚح انظزاع تٍٛ انفاػهٍٛ 

انظٛاطٍٛٛ نًحأنح انرًٕلغ فٙ طزاع انظهطح ٔانظهطح 

انًضازج نرستٛز شؤٌٔ انحكى فٙ يغزب االطرمالل، كًا 

ػهٗ ذٕظٓاخ يرؼارضح فٙ انُظزج إنٗ طثٛؼح  كشفد أٚضا

 االطرمالل،

ذارٚد انشيٍ ، (1191) نًشٚس يٍ انرفاطٛم< فرحٙ نٛظٛز 
زار  <، طفالضانزاٍْ< ػُسيا ٚطزق انًؤرخ تاب انحاضز

 .دمحم ػهٙ نهُشز

أغظطض  .9طازر فٙ  1..9..9.ظٓٛز شزٚف رلى  3

ُظٕيح انًرؼهك تً 7.9.5ترُفٛذ انمإٌَ اإلطار رلى  ..99

ترارٚد  5097انرزتٛح ٔانركٍٕٚ ٔانثحس انؼهًٙ، ض.ر. ػسز 

 ...99أغظطض  ..

انًؤطظح انؼًٕيٛح ْٙ شرض اػرثار٘ ٚحكًّ انمإٌَ انؼاو  4

ترًرغ تاالطرمالل اإلزار٘ ٔانًانٙ يٍ أظم ذحمٛك انًظهحح 

انؼايح، انرٙ ٚرى ذحسٚس َطالٓا تسلح، ذحد ٔطاٚح طهطح 

رظٛح االػرثارٚح كذنك )انسٔنح إشزافٛح أذزٖ ذرًرغ تانش

 أٔ انعًاػاخ انرزاتٛح(.

Georges VEDEL (1976), Droit administratif, 

Paris, PUF, pp.730-734, André DE 

LAUBADERE (1999), Traité de droit 

administratif, Paris : LGDJ, p307. 

، ٟما جم اُخماد هىدطت حدًدة ُلى 5الٜاهىن 

صي جسج١ص ُلى ج١ُُٙ  الـُِد اإلاٟس

ت لخ٢ىن ميسجمت  ٍص اخخـاؿاث ؤلادازة اإلاٟس

مّ ألادواز الجدًدة اإلاىاهت باأل٠ادًمُاث مً 

جي لالخخـاؿاث لى الىٜل الخدٍز  حهت، ُو

صة طابٜا، مً حهت أخسي.  التي ٠اهذ ممٟس

وجـّسح أولى مىاد هرا الٜاهىن بأن 

 ً ت للتربُت والخ٢ٍى ألا٠ادًمُاث الجهٍى

مؤطظاث ُمىمُت جخمخّ بالصخـُت 

ت وهرا مِىاه أن  ؛7والاطخٜال٤ اإلاالي 6اإلاِىٍى

مً حٝ هره اإلاؤطظاث إوؼاء حظاب بى٢ي 

ىت الدولت والبحث ًُ مىازد  مظخٜل ًُ خٍص

لُت بُِدا ًُ وشازة اإلاالُت، وذل٣ مً أحل ما

 ً
ّ
جحُٜٝ الاطخٜال٤ اإلاالي الري ًم١

ألا٠ادًمُاث مً الاطخٔىاء، ولى حصئُا، ًُ 

ت، امخثاال إلاا جيؼده  ٍص خماداث اإلاالُت اإلاٟس الُا

ت اإلاخٜدمت مً كسوزة الاهخٜا٤ مً  الجهٍى

ص. ت والال جمٟس ٍص ص إلى الالمٟس ت والخمٟس ٍص  اإلاٟس

حدار ألا٠ادًمُاث وه١را ٗئن إ

ً ًجِلىا هدظاء٤ ًُ  ت للتربُت والخ٢ٍى الجهٍى

هبُِت مهامها واخخـاؿاتها، ٗاإلاخدبّ ًجد 

أن هره اإلاؤطظاث جلولّ ب٢ل ؤلاحساءاث 
                                                           

5
 1111يا٘  =9طازر فٙ  9.11.111ظٓٛز شزٚف رلى  

انماضٙ تئحساز األكازًٚٛاخ  11.;1رلى  ترُفٛذ انمإٌَ

 19ترارٚد  >=;8انعٕٓٚح نهرزتٛح ٔانركٍٕٚ، ض.ر. ػسز 

 .9=99، ص. 1111يا٘ 

6
 Jean PAILLUSSEAU (2019), « Mais qu’est-ce 

que la personnalité morale ? », La Semaine 

Juridique - Entreprise et Affaires, 19 pp 18-

25. 

7
 Mohamed TORRA & Youssef EL MAHDAD 

(2020). Les établissements publics dotés de 

la personnalité morale : l’autonomie 

financière et leurs problèmes. Revue Du 

contrôle, De La Comptabilité Et De 

l’audit, 4(2), pp 281-294. 
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اإلاخِلٜت باإلاىٌىمت الخِلُمُت باإلأسب، وجدبير 

مىازدها ومؤطظاتها، وجىٗير ٠ل اإلاُِىاث 

ت للمان الظيروزة  والىطائل اللسوٍز

ً. ومً الِادً ت إلاىٌىمت التربُت والخ٢ٍى

اإلاالحٍ في الظىىاث ألاخيرة، أن الىشازة 

ذ ًُ 
ّ
الىؿُت ُلى ٛواَ التربُت الىهىُت جخل

هدث بهره  ت، ُو ُٙ ألاهس التربٍى دوزها في جًى

اإلاهمت إلى ألا٠ادًمُاث، وذل٣ في طُاٚ "ُٜد 

ٙ وألا٠ادًمُت، الري جحى٤  ُمل" بين اإلاًى

ُٙ" بمى  حب هٌام أطاس ي. الحٜا إلى "جًى

ُٙ بىاء ُلى  ُت هرا الخًى ٗما مدي مؼسُو

اإلاؤهس إلاهام هره اإلاؤطظاث  07.00الٜاهىن 

 واخخـاؿاتها؟

وفي هرا الىواٚ جحخل أشمت ألاطاجرة 

الخاكِين للىٌام ألاطاس ي الخاؾ بأهس 

ألا٠ادًمُاث )الخِبير الٜاهىوي الخالي( حيزا 

ى ٟبيرا مً الىٜاغ الِمىمي، بل وؿل مداه إل

٢اد  ُِت ُدة مساث، ٍو اإلاؤطظت الدؼَس

الىٜاغ بخـىؿها ًوغى ُلى ٠اٗت اإلال٘اث 

ت أمام الظلوت الخ٢ىمُت  ت اإلاىكُى الخاٛز

د أن  اإلا٢ل٘ت بٜواَ التربُت الىهىُت، واإلاٟؤ

حروتها آخرة في الاهدؼاز في طُاٚ ٛد ال جىٜل 

 اإلالٙ إلى حلى٤ جسض ي حمُّ ألاهساٖ.

ىاٛؼت لرل٣ جبدو اللخٌت مىاطبت إلا

هرا ؤلاػ٢ا٤، بالىٌس إلى أوحه الٔمىق 

وجلازب آلازاء التي جثاز بؼأهه وجىامي 

اإلأالواث التي جؤدي إلى ؿِىبت إًجاد حلى٤ 

ِٗلُت وذاث ٗاُلُت جلّ اإلالٙ في وكّ 

هبُعي. ولئن ٠ان اإلاىكَى مً بين اإلال٘اث 

الري جبدو هموُت والتي جحىلذ إلى زأي ُام، 

ت هىا هي أن ألامس ٗئن الـبٔت الاطخثىائُ

ًحىم حى٤ ٛواَ حُىي ٌؼ٢ل الٜلُت 

الثاهُت بِد ٛلُت الىحدة الىهىُت، ٗمً 

اإلا٘ترق أن ًحٌى بالِىاًت الالشمت لخدلُل 

٠ل الـِىباث والخىجساث التي ٛد حُِٝ 

 مظازه. 

ولئن بدا جصاًد وحهاث الىٌس اإلاخِلٜت 

ت ٗئن  ا هٌس مخىُى باإلالٙ ومىاٛؼخه مً شٍو

ت الٜاهىهُت ًبرش جمحُف الىٌس  مً الصاٍو

حجم السجا٤ الري ًثير الخداّٗ بين الظلوت 

الخ٢ىمُت وألاهس الخاكِت لهرا ألاهٌمت، 

حُث ٌظعى ٠ل حاهب إلى البحث ًُ 

مظىٓاث لىحهت هٌسه مً خال٤ م٘سداث 

هسح إلى وحِبيراث ٛاهىهُت وطُاطُت للىؿى٤ 

ُت  لُه هخىخى مً خال٤ هره  .زأًهًبرش ػُس ُو

ت م ىاٛؼت الىكُِت الٜاهىهُت بِد إبساش الىٛز

اإلاسج١صاث ألاطاطُت التي جٜىم ُليها هره 

 الىكُِت.

الفقرة ألاولى: املرثكزات ألاساسية لححليل 

 طر ألاكادًميات أل الىضعية القاهىهية 

لخحلُل الىكُِت الٜاهىهُت للمىازد 

ت للتربُت  ت الخابِت لأل٠ادًمُاث الجهٍى البؼٍس

ً البد مً الٛى ٖى ُلى الترجِباث التي الخ٢ٍى

جؤهس هره الىكُِت، باُخبازها مسج١صاث 

ومىولٜاث ًيبغي جدُٜٛها وحظمها مً أحل 

ٗهم أٗلل لهرا الخحلُل. وإن ٠اهذ مخِددة 

 ٗئن أهمها ًىحـس ُٗما ًلي:
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: أوال: ظهىر مفهىم أطر ألاكادًميات

ُ٘ت الِمىمُت اإلأسبُت هجد  بخـىؾ الًى

ع مً ألامىز أن إٛساز "آلُت الخِاٛد" لِ

اإلاظخجدة، إذ بِد طىىاث ٛلُلت مً ؿدوز 

بمثابت الىٌام ألاطاس ي  1958ٗبراًس  24ًهير 

ُ٘ت الِمىمُت، طدظخِين ؤلادازاث  الِام للًى

الِمىمُت بمخِاٛدًً، ولى أن ذل٣ جم خازج 

مٜخلُاث الىٌام ألاطاس ي، واٛخـس ُلى 

لت مً  ميؼىز ٠ان مً هخائجه إًجاد ٗئت ٍُس

دون كابى ٛاهىوي وفي وكُِت اإلاخِاٛدًً 

د حاولذ الخ٢ىماث ُٗما بِد  هؼت، ٛو

جداٞز ألامس مً خال٤ ُملُاث جسطُم 

وججدز ؤلاػازة إلى أن هرا ال٘ساْ  .مخخالُت

الٜاهىوي ُٗما ًخِلٝ باالطخِاهت باإلاخِاٛدًً، 

م١سز مً  6طدخم مِالجخه بمٜخض ى ال٘ـل 

 اإلأير واإلاخمم للىٌام ألاطاس ي 50.05الٜاهىن 

ُ٘ت الِمىمُت ، وهى ما جم جُِ٘له 8الِام للًى

م   2.15.770مً خال٤ اإلاسطىم الخوبُٜي ٛز

 .20169ٓؼذ  09الـادز في 

وبظبب الخاحت اإلالخت لخلبُت مخولباث 

ً ومِالجت بِم  مىٌىمت التربُت والخ٢ٍى

ؤلاػ٢االث اإلاسجبوت بها مً ٛبُل الاٟخٌاي في 

ألاٛظام وكسوزة محازبت الهدز اإلادزس ي، 

لجأث الخ٢ىمت إلى هٌام الخِاٛد مً خال٤ 

                                                           

ترُفٛذِ انظازر  79-97أضٛف تانًازج انصاَٛح يٍ انمإٌَ رلى  8

 ،..99فثزاٚز 0.ترارٚد  .-..-9.انظٓٛز انشزٚف رلى 

 : 9519، ص ..99يا٘  ..ترارٚد  7.55ض. ر. ػسز 
أٌ ذشغم   ًٚكٍ نإلزاراخ انؼًٕيٛح، ػُس االلرضاء،"

أػٕاَا تًٕظة ػمٕز، ٔفك انشزٔط ٔانكٛفٛاخ انًحسزج 

ال ُٚرط ػٍ ْذا انرشغٛم، فٙ أ٘ حال .. تًٕظة يزطٕو.

 ."حك انرزطٛى فٙ أطز اإلزارج يٍ األحٕال،

 99.5اغظطض  .طازر فٙ  99.79559يزطٕو رلى  9

ترحسٚس شزٔط ٔكٛفٛاخ انرشغٛم تًٕظة ػمٕز تاإلزاراخ 

 .99.5غشد  7.ترارٚد  6491انؼًٕيٛح، ض.ر. ػسز 

ِها ٠ل أهس ألاٗىاج ألاولى  اُخماد ُٜىد ٛو

ُ٘ها ابخداء مً طىت  بِد  2016التي جم جًى

ُٙ التي هٌمتها  اث الخًى الىجاح في مباٍز

ً، في  ت للتربُت والخ٢ٍى ألا٠ادًمُاث الجهٍى

داد واإلاـادٛت ُلى ألاهٌمت  اهخٌاز ؤلُا

ُخبازها مؤطظاث ألاطاطُت لأل٠ادًمُاث با

ُمىمُت لها اطخٜاللُتها في جدبير مىازدها 

ت  .اإلاالُت والبؼٍس

، وبِ٘ل احخجاحاث 2019وفي طىت 

"ألاطاجرة اإلاخِاٛدون"، جخلذ ألا٠ادًمُاث 

ً، زطمُا ًُ "هٌام  ت للتربُت والخ٢ٍى الجهٍى

الخِاٛد"، وذل٣ بِد مـادٛت مجالظها 

ت، ُلى "ألاهٌمت ألاطاطُت ألهس  ؤلاداٍز

٠ادًمُاث" خال٤ اوِٜاد دوزاث اطخثىائُت، ألا

التي خــذ لدزاطت الخِدًالث التي 

اٛترحتها الخ٢ىمت، وهى ما م١ً مً إدماج 

ُ٘ها طابٜا مً خال٤  ألاهس التي جم جًى

م  كمً هره ألاهٌمت  2.15.770اإلاسطىم ٛز

التي جمىح لهره ألاهس "وكُِت هٌامُت" 

ممازلت إلى حد بُِد مّ وكُِت ألاهس 

٘ي الخ اكِت للىٌام ألاطاس ي الخاؾ بمًى

 وشازة التربُت الىهىُت.

إن الخِبير الجدًد/ الٜدًم "أهس 

الا٠ادًمُاث"، وإن ٠ان مً الىاحُت اللٌُ٘ت 

ًىحي بىحىد وكُِت ٛاهىهُت لهره ألاهس ٗئهه 

في الخُٜٜت ١ًؼٙ ًُ وحىد جماًصاث 

 ،ً وجـيُ٘اث داخل مىٌىمت التربُت والخ٢ٍى

ألا٠ادًمُت، هىاٞ أهس ٗمٜابل وحىد أهس 

٘ي  الىشازة الخاكِىن للىٌام ألاطاس ي إلاًى

٘ين  وشازة التربُت الىهىُت، إلى حاهب اإلاًى



   عبد اإللً شرياط - خالد حهدان
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ت  الخاكِين لألهٌمت ألاطاطُت لألهس اإلاؼتٟر

 بين الىشازاث التي حؼخٔل داخل اإلاىٌىمت.

ثاهيا: الطبيعة القاهىهية لألهظمة ألاساسية 

: والحكىينألطر ألاكادًميات الجهىية للتربية 

ا ًُ باقي  هره الىَى مً ألاهٌمت ًخخلٙ حرٍز

ألاهٌمت ألاطاطُت ألاخسي التي جىدزج في طل٣ 

٘ي الدولت والتي ًؤهسها أطاطا ال٘ـلين  مًى

ُ٘ت  السابّ والخامع مً الىٌام الِام للًى

)في ح١م ٛاهىن(. وبالخالي ٗئن  10الِمىمُت

هره ألاهٌمت الخاؿت بأهس ألا٠ادًمُاث 

ىان جـىٙ كمً  ألاهس الٜاهىهُت اإلاىٌمت أُل

ومظخخدمي اإلاؤطظاث الِمىمُت، والتي ُادة 

ت لهره  جـادٚ ُليها املجالع ؤلاداٍز

ت  ٍس اإلاؤطظاث باُخبازها أُلى هُئت جٍٜس

داخلها. هرا ما ًميز هؼاػت هره ألاهٌمت 

وطهىلت مظوسة حُٔيرها وجخمُمها مٜازهت مّ 

م. ألاهٌمت ألاخسي التي جخخر ُلى ػ٢ل مسطى 

-07مً الٜاهىن  11ولِل ما حؼير إلُه اإلاادة 

اإلاىٌم لأل٠ادًمُاث ًخدزج كمً هرا  00

الظُاٚ؛ إذ ً٘سق ُلى أن ج٢ىن هره ألاهٌمت 

 .11ألاطاطُت محددة بمسطىم

ثالثا: الجدل القائم حىل وجىد وضعية 

هىا البد مً  جعاقدًة أو عدم وجىدها:

                                                           
10

فثزاٚز  18انظازر فٙ  >11.>9.9ظٓٛز شزٚف رلى   

، تًصاتح انُظاو األطاطٙ انؼاو نهٕظٛفح انؼًٕيٛح >9=9

 .>9=9أتزٚم  99، ترارٚد 2372ض.ر. ػسز 

11
انًُظى نألكازًٚٛاخ انعٕٓٚح  11-;1يٍ انمإٌَ  99انًازج   

تتنىُ هيئت اىَستخذٍيِ اىخبطت نهرزتٛح ٔانركٍٕٚ< "

أعىاُ يتٌ تىظيفهٌ ٍِ ىذُ األمبديَيت  - :بديَيت ٍِببألم

ٍىظفيِ  -طبقب ىْظبً أسبسي خبص يحذد بَشسىً؛ 

ظٓٛز انظازر ترُفٛذِ ان ".وأعىاُ في وضعيت إىحبق

، ض.ر. ػسز 1111يا٘  =9 ترارٚد 9.11.111شزٚف رلى 

 .1111يا٘  19 ترارٚد  4798

جىكُح هرا اللبع، ٗىكُِت أهس 

 جىدزج كمً آلُاث الخِاٛد مّ ألا٠ادًمُاث ال

ؤلادازاث الِمىمُت
مً حمُّ  2. ٗاإلاادة 12

ألاهٌمت ألاطاطُت ألهس ألا٠ادًمُاث الازني 

ُؼس باإلأسب جىف ُلى أن هره ألاهس هي 

. ولئن ٠ان الىٌام الِام 13أهس هٌامُت

ُ٘ت الِمىمُت، في ٗـله الظادض م١سز  للًى

ٛد وكّ أطاطا إلزطاء هٌام الخِاٛد في 

ث اطخثىائُت، ٗأهه ٛد حـسها في حاالث حاال 

، وال جىدزج وكُِت هره ألاهس 14اطخثىائُت

كمنها. صخُح أهه ٠ان هى اإلاسج١ص مباػسة 

ُٙ كمً  بِد الخخلي الِملي ًُ الخًى

٘ي وشازة التربُت الىهىُت  الىٌام ألاطاس ي إلاًى

؛ بحُث ٠اهذ الِالٛت آهراٞ بين 2016طىت 

ي شخف هره ألاهس وبين ألا٠ادًمُت، ف

مدًسها، ُبازة ًُ "ُالٛت حِاٛدًت"، ًؤهسها 

ين، إال أهه، وبِ٘ل كٔى  ِه الوٗس ُٜد ًٛى

هره ألاهس جم الخخلي ًُ آلُت الخِاٛد 

 واُخماد هٌام أطاس ي ًىٌم هره الِالٛت. 

رابعا: النقاش الدائر حىل وجىد ثىظيف 

: ال بد مً الخىكُح بأن جهىي من عدمه
                                                           

12
 91.19ى يكزر يٍ انمإٌَ رل :ذى إرطاءِ تًمرضٗ انفظم  

انًغٛز ٔانًرًى نهُظاو األطاطٙ انؼاو نهٕظٛفح انؼًٕيٛح، 

طازر فٙ  1;;.1.99ٔانذ٘ طسر ذطثٛما نّ انًزطٕو رلى 

ترحسٚس شزٔط ٔكٛفٛاخ انرشغٛم تًٕظة  :119غشد  =

 99ترارٚد  9=8:، ض.ر. ػسز ػمٕز تاإلزاراخ انؼًٕيٛح

 .191:، ص.:119أغظطض 

13
يٍ انُظاو األطاطٙ ألطز  1ػهٗ طثٛم انًصال، ذُض انًازج   

االكازًٚٛح انعٕٓٚح نهرزتٛح ٔانركٍٕٚ نعٓح فاص يكُاص )كًا 

تتأىف اىَىاسد ْٕ انحال تانُظثح نثالٙ األكازًٚٛاخ( ػهٗ< "

أطش ّظبٍيت )هيئت اىتذسيس،  -اىبششيت ىألمبديَيت ٍِ: 

هيئت اىذعٌ اإلداسي واىتشبىي واالجتَبعي، هيئت اىتسييش 

هيئت اىتأطيش واىَشاقبت اىتشبىيت، هيئت  اىَبدي واىَبىي،

اىتىجيه واىتخطيظ اىتشبىي، هيئت اىَتظشفيِ اىتشبىييِ 

 وأطش إداسيت وتقْيت( ...".

14
، يزظغ ;;.1.99يٍ انًزطٕو رلى  1ذى ذحسٚسْا فٙ انًازج   

 طاتك.

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Principales_revisions_SGFP_AR_2016.pdf
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Principales_revisions_SGFP_AR_2016.pdf
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Principales_revisions_SGFP_AR_2016.pdf
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ُٙ "أهس ألا٠ادًمُاث" ال ًىدزج كمً  جًى

ُ٘ت  هرا الظُاٚ، وال ًـب في إزطاء ًو

ت" أو باألخف "جسابُت"، والتي  ُمىمُت "حهٍى

مً اإلاىخٌس اُخمادها مّ ؿدوز هٌام أطاس ي 

٘ي إدازاث الجماُاث الترابُت  ًخِلٝ بمًى

بمىحب ٛاهىن ٟما حؼير إلى ذل٣ الٜىاهين 

، 15الخىٌُمُت اإلاخِلٜت بالجماُاث الترابُت

مس باُخماد طُاطت أخسي وإهما ًخِلٝ ألا 

ت والال  ٍص جخِلٝ بئزطاء آلُاث هٌام الالمٟس

ص بٜواَ التربُت الىهىُت. وهىا ًم١ً  جمٟس

الٜى٤ إن هرا ألامس هى الري لم ١ًً ٌظمح 

للخ٢ىمت باللجىء إلى الخِاٛد في مجا٤ 

به" طىت   2015الخِلُم مما حِلها جٜىم "بتهٍس

ت للتربُت والخ ً إلى ألا٠ادًمُاث الجهٍى ٢ٍى

بـ٘تها مؤطظاث ُمىمُت جخمخّ بالصخـُت 

ت.  اإلاِىٍى

الىضعية القاهىهية مناقشة الفقرة الثاهية: 

 ألطر ألاكادًميات الجهىية للتربية والحكىين 

ًثاز الجد٤ الِمىمي حى٤ الىكُِت 

الٜاهىهُت ألهس ألا٠ادًمُاث؛ بحُث ٌِخٜد 

هؤالء ألاهس أن وكُِتهم هره هي وكُِت 

يهم، وأن ٠ل الخِدًالث حِاٛدًت ٗسكذ ُل

التي أدخلذ، في حىهسها، ٛائمت ُلى مبدأ 

الخِاٛد. وفي اإلاٜابل جداّٗ الظلوت الخ٢ىمُت 

اإلا٢ل٘ت بىشازة التربُت الىهىُت ًُ هسحها 
                                                           

15
انًرؼهك  991-98يٍ انمإٌَ انرُظًٛٙ  =91انًازج  

ت اىعبٍيت بئداسة تخضع اىَىاسد اىبششيتانعًاػاخ< "

وٍجَىعبث  اىجَبعت وٍؤسسبث اىتعبوُ بيِ اىجَبعبث

بَىظفي  اىجَبعبث اىتشابيت ألحنبً ّظبً أسبسي خبص

ظٓٛز شزٚف رلى  ."إداسة اىجَبعبث اىتشابيت يحذد بقبّىُ

ترُفٛذ انمإٌَ  1199ٕٚنٕٛ  11طازر فٙ  9>.9.99

انًرؼهك تانعًاػاخ، ض.ر. ػسز  991.98انرُظًٛٙ رلى 

 .1199ٕٚنٕٛ  11ترارٚد  1>1:

اإلاخمثل في "إنهاء" مسحلت الخِاٛد والخخلي 

ُّ الِٜد، وإدماج ألاهس  بؼ٢ل نهائي ًُ جٛى

طُت في وكُِت هٌامُت جؤهسها أهٌمت أطا

ت لأل٠ادًمُاث  ؿادٛذ ُليها املجالع ؤلاداٍز

. وفي هرا ؤلاهاز هثير 2019مازض  13ًىم 

 اإلاالحٌخين الخالُخين:

: باُخباز أن الِالٛت املالحظة ألاولى

ت  بين هره ألاهس وألا٠ادًمُاث الجهٍى

ً ًؤهسها هٌام أطاس ي  للتربُت والخ٢ٍى

ُٙ هٌامي(  ُٙ )جًى ًحدد همى الخًى

باث والىٌام الخأدًبي والخٜٚى والىاح

يرها مً اإلاٜخلُاث، ٟما ًحُل هرا  ٓو

الىٌام إلى مٜخلُاث أخسي ججد 

ُ٘ت  أطاطها في الىٌام الِام للًى

الِمىمُت، ٗئن ألامس ًجِلهم في 

وكُِت هٌامُت ال حِاٛدًت؛ ٓير أن 

مىاد هرا الىٌام ألاطاس ي ٛابلت 

للخـٖس والخُٔير مً هٖس املجالع 

ت لأل٠ادًمُا ث. هرا ألامس ًوسح ؤلاداٍز

الىٜاغ حى٤ ما إذا ٠اهذ هره ألاهس 

هٌامُت باإلا٘هىم الري ًؤطع له ًهير 

بمثابت الىٌام الِام  1958ٗبراًس  24

ُ٘ت الِمىمُت؟ وبالسحَى إلى اإلاادة  للًى

الثاهُت مً هرا الىٌام الِام هجد أنها 

يزجين أطاطِخين لخحدًد  جلّ ٟز

ُ٘ ٙ وهما الخُِين في ًو ت م٘هىم اإلاًى

ٛازة والترطُم في الدزحت
16.  

                                                           
16

 يعذيٍ انُظاو األطاطٙ انؼاو نهٕظٛفح انؼًٕيٛح< " 1انًازج   

ٍىظفب مو شخض يعيِ في وظيفت قبسة ويشسٌ في إحذي 

 ."ستب اىسيٌ اىخبص بأسالك اإلداسة اىتببعت ىيذوىت
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ولئن ٠ان ألامس ًبدو واضخا باليظبت 

لؼسن الخُِين في مىـب ٛاز؛ والري ًٌهس 

مً خال٤ اإلامازطت الِملُت ألهس 

الا٠ادًمُاث، ٗئن ػسن "الترطُم" هى ما ًثير 

د اإلاادة  مً هره ألاهٌمت  12الىٜاغ، وجٟؤ

ُلى أهه ًخم جسطُم الىاجخين بِد احخُاش 

الخأهُل اإلانهي" الري جىٌمه  "امخحان

ألا٠ادًمُت بِد ٛلاء طىت واحدة ُلى ألاٛل 

ب. وهى ه٘ع ألامس الري ًىف  مً ٗترة الخدٍز

ُ٘ت  ُلُه الىٌام ألاطاس ي الِام للًى

الري اػترن احخُاش امخحان  17الِمىمُت

ب. هرا ألامس  "ال١٘اءة" بِد ٛلاء مدة الخدٍز

َ جخحجج به الظلوت الخ٢ىمُت اإلا٢ل٘ت بٜوا

التربُت الىهىُت؛ إذ حِخبر أن مولب الترطُم 

الري ًىادي به هؤالء ألاهس هى أمس محٜٝ مً 

خال٤ ألاهٌمت ألاطاطُت ألهس الا٠ادًمُاث 

وت احخُاشهم امخحان الخأهُل اإلانهي.   ػٍس

في اإلاٜابل ٌظْى هؤالء ألاهس هسحهم 

بالىكُِت الهؼت التي حِخبرهم مظخخدمين 

ب مسطىم ًؤهس لدي ألا٠ادًمُاث في ُٓا

وكِهم الىٌامي الري ال ًسقى إلى مظخىي 

٘ين"، وأن ؿ٘ت مىً٘ين جمىح، في هرا  "مًى

ؤلاهاز، لألهس اإلاىحىدون في وكُِت "إلخاٚ" 

لدي ألا٠ادًمُاث مً إدازاث أخسي، وبالخالي 

خٜاد الظائس بين هؤالء ألاهس هى أن  ٗئن الُا

مً  12م٘سدة "الترطُم" التي حاءث بها اإلاادة 
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 ;9طازر فٙ   62-68 يٍ انًزطٕو انًهكٙ رلى 1انفظم   

ترحسٚس انًمرضٛاخ انًطثمح ػهٗ انًٕظفٍٛ  >:=9يإٚ 

ترارٚد  2899ح، ض.ر ػسز انًرًزٍَٛ تاإلزاراخ انؼًٕيٛ

ال يَنِ أُ يتٌ تشسيٌ اىَىظف اىَتَشُ < ">:=9يا٘  11

إال بعذ قضبء تَشيِ تحذد ٍذته وميفيبته في اىْظبً 

 ".ببىسيل اىزي يؤهو ىيتشسيٌ فيهاألسبسي اىخبص 

هٌمتهم ألاطاطُت هي مجسد جحاًل وجسمُٝ أ

وال ُٛمت لها، خاؿت وأن هره ألاهٌمت هؼت 

وكُِ٘ت وال وحىد لها كمً الىٌام 

عي للدولت.  الدؼَس

وهسي أن ؿلب الىٜاغ ًىحـس في 

ال٘ٚس بين الترطُمين وفي اإلاٜازهت بين ألامىز 

التي جترجب ًُ ٠ل واحد منهما؛ ٗالترطُم 

ُ٘ت كمً الىٌام ألاطاس ي الِ ام للًى

ذ  ٙ الخٝ في الخـٍى الِمىمُت ًمىح للمًى

لاء  ت ألُا ت اإلادظاٍو والترػُح للجان ؤلاداٍز

مىحه حٝ الىكّ زهً ؤلاػازة لدي إدازة أو  ٍو

مؤطظت ُمىمُت أخسي أو حماُت جسابُت، 

ٟما ًمىحه حٝ ؤلالخاٚ )مثال ؤلالخاٚ لدي 

ٛواَ الخِلُم الِالي باليظبت للد٠اجسة(، 

٘ين وأًلا حٝ ؤلا  دماج باليظبت اإلاًى

اإلالخٜين، وهي حٜٚى حُٔب لدي اإلاسطمين في 

إهاز ألاهٌمت ألاطاطُت ألهس ألا٠ادًمُت؛ ٗما 

ذ للجان  ًحٝ لهم هى حٝ الترػُح والخـٍى

ألاهس التي جٜىم بى٘ع ألادواز التي جٜىم بها 

لاء.  ت ألُا ت اإلادظاٍو  اللجان ؤلاداٍز

: باُخباز أن املالحظة الثاهية

ًمُت مؤطظت ُمىمُت ٗئن هؤالء ألا٠اد

ألاهس ًـى٘ىن أوال كمً خاهت 

جد هرا  ىان الِمىمُىن". ٍو "ألُا

الخـيُٙ طىده في أحد الاحتهاداث 

الٜلائُت ال٘سوظُت الري ٌِخبر أن ٠ل 

اإلاساٗٝ الِامت ذاث الوابّ ؤلادازي ًخم 

ائ٘ها مً هساٖ أُىان  جىُ٘ر ًو

، وأن ألاشخاؾ ٓير ُمىمُىن 

ً ٌؼخٔلىن لـالح الىٌامُين الرً

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/248-D%C3%A9cret.aspx
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ٝ الِام ؤلادازي هم أُىان  اإلاٗس

مخِاٛدًً كمً الٜاهىن الِام مهما 

ائٙ التي ٌؼٔلىنها . وه١را ٠18اهذ الًى

ت للتربُت  ٗئن أهس ألا٠ادًمُاث الجهٍى

ً، باُخباز هره ألاخيرة  والخ٢ٍى

ت )اإلاُِاز  مؤطظاث ُمىمُت إداٍز

ٝ الِام  الِلىي( وجؤمً مهمت للمٗس

(، هم أُىان ُمىمُىن )اإلاُِاز اإلاادي

٘ي الدولت  ًخٜاطمىن مّ مًى

الاهلمام إلى هٌام ٛاهىوي ًؤهسه 

اث التي ٛد  الٜاهىن الِام، وأن اإلاىاُش

ىان وؤلادازة  جحـل بين هره ألُا

)ألا٠ادًمُت( هي مً اخخـاؾ الٜلاء 

 .ؤلادازي 

 ثالثا: خالصات عامة وثىصيات 

بٔم الىٌس ًُ الىٜاغ الظالٙ 

ٌام ٛاهىوي ١ٌِع الرٟس، ومً أحل ه

ت لسحل الخِلُم داخل  خباٍز الىكُِت الُا

الىٌام املجخمعي، وباُخباز ٛلُت التربُت 

ً ٛلُت وهىُت بامخُاش، ًم١ىىا جٜدًم  والخ٢ٍى

  الخالؿاث والخىؿُاث الخالُت:

إن ملٙ "أهس ألا٠ادًمُاث" ولد  -1

مُٜدا بِٜا٤ "الخِاٛد"، والشمه هرا 

ىه، ولئن الاوِواب خال٤ مظيرجه وأهىاز هم
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 « Les personnels non statutaires travaillant 

pour le compte d’un service public à 

caractère administratif sont des agents 

contractuels de droit public quel que soit 

leur emploi » Arrêt M. Berkani c/ CROUS 

de Lyon, Tribunal des Conflits, du 25 mars 

1996. 

حاولذ الظلوت اطدبِاد مىوٝ الخِاٛد ٗئن 

ألامس جسجبذ ُىه جساحِاث ُلى مظخىي 

حٜٚى هره ألاهس واإلاع بىكُِت زحل 

ت وزأطماله السمصي داخل  خباٍز الخِلُم الُا

م ما جحججذ به  املجخمّ، وذل٣ بالٓس

الخ٢ىمت بأن اللجىء إلى هرا الىمى يهدٖ إلى 

جٜلُف ٟخلت ألاحىز ُلى مظخىي اإلايزاهُت 

ص حـت مىازد ألا٠ادًمُاث  را حٍِص الِامت ٟو

 للُٜام بأدوازها ٌؼ٢ل أٗلل.

لئن ٠اهذ الظلوت الخ٢ىمُت  -2

ماكُت في اُخماد هره ألاهٌمت ألاطاطُت 

ت للتربُت  الخاؿت بأهس ألا٠ادًمُاث الجهٍى

ُٙ حهىي" ٌظاُد  ً، لهدٖ "جًى والخ٢ٍى

ؾ الخاؿل في اإلاىاهٝ ُلى حٔوُت الخـا

الىائُت والبُِدة ُلى مظخىي ٠ل حهت، ٗئن 

ألامس ١ًسض مىوٝ الِصلت بين هؤالء ألاهس 

وأًلا بين ألا٠ادًمُاث ُٗما بُنها، وأًلا بين 

ألا٠ادًمُاث وؤلادازاث ألاخسي، باُخباز أن 

مىاؿب هره ألاهس محددة بؼ٢ل حـسي 

ل٢ل أ٠ادًمُت خازج مىوٝ "ٛاهىن اإلاالُت"، 

ٝ لخباد٤ اإلاىاؿب ا لري ٌؼ٢ل خازهت الوٍس

ت هؤالء ألاهس لم  وؤلالخاٚ والاهخٜا٤. ٗحٟس

ت،  حِد وطُلت ٜٗى لخح٘يز اإلاىازد البؼٍس

وإهما أًلا آلُت لخباد٤ الخبراث والخجازب 

اًالث املخخل٘ت حظب  والاطخ٘ادة مً البرٗو

ت في  ُ٘ت. وال هٜـد هىا بالخٟس هبُِت الًى

هما أًلا في بِدها بِدها الجٔسافي ٜٗى، وإ

ُ٘ي اإلاخِلٝ بالىكّ زهً ؤلاػازة وبخُٔير  الًى

ؤلاهاز أو الهُئت أو الٜواَ ٟما ٌظسي ذل٣ 

٘ي الدولت. وهرا ألامس ًبدو  باليظبت لباقي مًى

ُـُا في ًل أهٌمت أطاطُت مِصولت ًُ 



   عبد اإللً شرياط - خالد حهدان
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م مً أنها مدؼابهت في  بِلها البِم، بالٓس

 ملمىنها؛

حِخبر اإلاىاؿب اإلاالُت  -3

ألهس ألا٠ادًمُاث محدزت خازج  املخــت

اإلاىوٝ اإلاباػس لٜاهىن اإلاالُت الظىىي، بل 

الث مً وشازة  ٌِخبرها هرا ألاخير مجسد جحٍى

الاٛخـاد واإلاالُت إلى ألا٠ادًمُاث، وهي أؿال 

ال ُالٛت لها بمداخُل ألا٠ادًمُاث، وبالخالي، 

مبدئُا، مً الِظير إزحاُها للميزاهُت الِامت 

ت التي واحدظابها كمً  ال١خلت ألاحٍس

٘ي  ًخــها ٛاهىن اإلاالُت لىٜ٘اث مًى

الدولت، وبالخالي إدماج هؤالء ألاهس كمً 

٘ي وشازة التربُت  الىٌام ألاطاس ي الخاؾ بمًى

الىهىُت، ما دام أن ألامس ال ًؤزس ُلى الخىاشن 

اإلاالي للدولت؛ هرا إذا ما جحللذ الدولت مً 

لُت. إلى هُمىت جىؿُاث اإلاؤطظاث اإلاالُت الدو 

ص أدواز ألا٠ادًمُاث  ذل٣ ًيبغي حاهب حٍِص

ت واجخاذ  ُلى مظخىي جدبير اإلاىازد البؼٍس

ت  ص مً هُص الٜساز، في طُاٚ جحلل اإلاٟس

احخ٢از الاخخـاؿاث وهٜلها بؼ٢ل حُٜٜي في 

م الظلوت، ومىحها  طُاٚ ما ٌظمى جٍ٘ى

ألادواز الىاطِت ُلى مظخىي الخدبير، وهى 

ا اإلاىوٝ الري ٛام ُلُه الٔاًت التي ًـبى إليه

ص ؤلادازي  الري ؿادٛذ  19مُثاٚ الالجمٟس

، والري يهم حل 2018ُلُه الخ٢ىمت طىت 

 الٜواُاث الخ٢ىمُت؛

ٛد ٌِخٜد السأي الِام أن أهس  -4

ألا٠ادًمُاث ٛد بالٔىا في الاحخجاحاث 
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تًصاتح  >119زٚظًثز  :1طازر  1-;9->9:يزطٕو رلى   

، ٚرارٚد >1;:يٛصاق ٔطُٙ نالذًزكش اإلزار٘، ض,ر. ػسز 

 .>119زٚظًثز  ;1

د وكِهم الٜاهىوي  واإلاوالبت بخجٍى

واطخٜسازهم اإلانهي، ُلى اُخباز أن الدولت 

س  ُلى الِدًد مً اإلاؤطظاث الِمىمُت جخٗى

ت أو  ت أو ؿىاُُت أو ججاٍز طىاء ٠اهذ إداٍز

مهىُت، والتي ًخلّ مظخخدميها إلى أهٌمت 

أطاطُت خاؿت بها جخخلٙ ًُ بِلها 

البِم مً حُث الخٜٚى واللماهاث 

يرها، وبالخالي ٗالخدًث ًُ إدماج أهس  ٓو

ُ٘ت  ألا٠ادًمُاث كمً الىٌام الِام للًى

يبغي أن ٌؼمل أًلا مظخخدمي الِمىمُت ً

وأُىان هره اإلاؤطظاث ٠لها. إال أن ألامس 

ت  خباٍز ًخخلٙ طُاٛا وملمىها؛ ٗاإلا٢اهت الُا

والسأطما٤ السمصي لسحل الخِلُم ًخِبران أهم 

ت  أطاض ألي إؿالح جسبىي، ٗاإلاهمت التربٍى

ت وال٘ىُت والخٜىُت؛  جخخلٙ ًُ اإلاهام ؤلاداٍز

لى البِد ٗئن ٠ان ُمل اإلادزض ٌظدىد ُ

الى٘س ي والىحداوي والخس٠ي للمخِلمين ٗئهه 

مً اللسوزي أن ٢ًىن، هى أوال، مخىاشها 

ه٘ظُا واحخماُُا وزٜاُٗا. وبالخالي ٗأشمت 

الجظم الخِلُمي جى١ِع مباػسة ُلى حىدة 

لى أداء اإلادزطين.  الخِلماث ُو

لم ٌِد الظُاٚ الِام ٌظدظُٕ  -5

ؤلابٜاء ُلى هرا الىمى الٜاهىوي الهؽ، 

وهٜـد ألاهٌمت ألاطاطُت ألهس ألا٠ادًمُاث، 

بِد أن جخلى ٛواَ التربُت الىهىُت ًُ 

ُٙ بالخِاٛد و  حِمُمه ُلى ٠اٗت ًُ الخًى

٘ي الٜواَ، وأًلا ُدم ٛدزجه ُلى  مًى

إؿداز الخجسبت لباقي الٜواُاث الخ٢ىمُت 

ألاخسي، بِدما ٠ان "خُازا اطتراجُجُا" حظْى 

ت. به الخ٢ىمت مىهج إؿالح اإلاىٌى  مت ؤلاداٍز

وهره الخوىة حِد ألاولى لخل ملٙ "ألاطاجرة 
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أهس ألا٠ادًمُاث" أو "الرًً ٗسق ُليهم 

الخِاٛد". ٗاألمس لم ٌِد ًحخاج إال إلى مبادزة 

ٛاهىهُت بى١هت "طُاطُت" جلّ حدا لظلظلت 

مً ؤلاكساباث والاحخجاحاث وأًلا ألوكاَ 

ه٘ظُت خاهٜت ال حظاُد زحل التربُت ُلى أداء 

امه ب٘اُلُت. ومً أحل أًلا الاهخٜا٤ إلى مه

مىاٛؼت مل٘اث أخسي ذاث زاهىُت، ٗظُاطت 

ع لظد الخـاؾ  ّ أُداد أهس الخدَز ٗز

بالِدًد مً اإلاىاهٝ، أُخٜد أنها لم حِد 

ً أهس  الهاحع ألاٟبر بٜدز ما أؿبح ج٢ٍى

الخِلُم وجأهُلهم إلامازطت مهً التربُت 

ً وجم١نهم مً ال١٘اًاث اللسوز  ٍت هى والخ٢ٍى

السهان اإلاسحلي مً أحل حُل احخماعي واُد 

ادز ُلى مظاًسة الخوىزاث والخحدًاث  ٛو

 املجخمُِت.

 اىَشاجع:

انًُظى نألكازًٚٛاخ  11-;1ترُفٛذ انمإٌَ  1111يا٘  =9طازر فٙ  9.11.111انظٓٛز انشزٚف رلى 

 .1111يا٘  19ترارٚد    4798انعٕٓٚح نهرزتٛح ٔانركٍٕٚ، ض.ر. ػسز 

 991.98ترُفٛذ انمإٌَ انرُظًٛٙ رلى  1199ٕٚنٕٛ  11طازر فٙ  9>.9.99ز انشزٚف رلى انظٓٛ

 .1199ٕٚنٕٛ  11ترارٚد  1>1:انًرؼهك تانعًاػاخ، ض.ر. ػسز 

 ;99.9ترُفٛذ انمإٌَ اإلطار رلى  =119أغظطض  =1طازر فٙ  991.=9.9انظٓٛز انشزٚف رلى 

، =119أغظطض  =9ترارٚد  19>:ؼهًٙ، ض.ر. ػسز انًرؼهك تًُظٕيح انرزتٛح ٔانركٍٕٚ ٔانثحس ان

 .9:11ص. 

تًصاتح انُظاو األطاطٙ انؼاو نهٕظٛفح  >9=9فثزاٚز  18انظازر فٙ  >11.>9.9ظٓٛز انشزٚف رلى ان

 .>9=9أتزٚم  99، ترارٚد 2372. ػسز ، ض.رانؼًٕيٛح

ترغٛٛز ٔذرًٛى  91-19ترُفٛذ انمإٌَ رلى  1199فثزاٚز >9ترارٚد  9-99-91انظٓٛز انشزٚف رلى 

 88=9تًصاتح انُظاو األطاطٙ انؼاو نهٕظٛفح انؼًٕيٛح، ض. ر. ػسز  >11.>9.9انظٓٛز انشزٚف رلى 

 .1199يا٘  =9ترارٚد 

ٍ انزاٍْ< ػُسيا ٚطزق انًؤرخ تاب انحاضز، طفالض< زار دمحم ػهٙ ذارٚد انشي. 1191فرحٙ نٛظٛز، 

 نهُشز.

ترحسٚس انًمرضٛاخ انًطثمح ػهٗ انًٕظفٍٛ  >:=9يإٚ  ;9طازر فٙ   62-68 انًزطٕو انًهكٙ رلى

 .>:=9يا٘  11ترارٚد  2899ر ػسز انًرًزٍَٛ تاإلزاراخ انؼًٕيٛح، ض.

ترحسٚس شزٔط ٔكٛفٛاخ انرشغٛم تًٕظة ػمٕز  :119غشد  =طازر فٙ  1;;.1.99انًزطٕو رلى 

 .191:، ص.:119أغظطض  99ترارٚد  9=8:، ض.ر. ػسز تاإلزاراخ انؼًٕيٛح

ػسز تًصاتح يٛصاق ٔطُٙ نالذًزكش اإلزار٘، ض,ر.  >119زٚظًثز  :1طازر  1-;9->9:انًزطٕو رلى 

 .>119زٚظًثز  ;1، ٚرارٚد >1;:

 .===9انًًهكح انًغزتٛح، انًٛصاق انٕطُٙ نهرزتٛح ٔانركٍٕٚ، 

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Principales_revisions_SGFP_AR_2016.pdf
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Principales_revisions_SGFP_AR_2016.pdf
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/248-D%C3%A9cret.aspx
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انُظاو األطاطٙ ألطز االكازًٚٛح انعٕٓٚح نهرزتٛح ٔانركٍٕٚ نعٓح فاص يكُاص، يظازق ػهّٛ يٍ طزف 
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