�ﻟﻤﺆﺳﺎﺴﺕ �ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:

Centre International de Médiation et d’Arbitrage à Rabat

وكالة تنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية
الوكالة المغربية للتنمية واستثمار؛
الوكالة الوطنية نعاش الشغل والكفاءات؛
الوكالة الوطنية للمو  ا؛
الوكالة الوطنية نعاش المقاوت الصغرى والمتوسطة؛
بنك المغرب؛
جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب؛
الغرف الفحية؛
غرف الصناعة التقليدية؛
غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
جامعة غرف الصيد البحري؛
التدب؛
صندوق ا يداع و 
المغر نعاش الصادرات؛
المركز  
غرف الصيد البحري؛
المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات؛
العا ¤ل دارة؛
المعهد 
العا ¤للتجارة وإدارة المقاوت؛
المعهد 
العا ¤للقضاء؛
المعهد 
مكتب ال¨ف؛

الوط« للمطارات؛
المكتب 

المغر للسياحة؛
الوط«  
المكتب 

الوط« للصيد البحري؛
المكتب 
المكتب ®
ال¯يف للفوسفات ؛
الخطوط الملكية الجوية المغربية؛

الوط« للسكك الحديدية
المكتب 
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ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ 0661442474
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اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
�ﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ:

رئيس الحكومة؛
الدو¤؛
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
وزارة العدل؛
وزارة اقتصاد والمالية؛
وزارة الفحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات؛
وزارة الصناعة واستثمار والتجارة واقتصاد الرقمي؛
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واقتصاد اجتماعي؛
وزارة الشغل وادماج 
المه«؛

إدارة الجمارك و 
ال¨ائب غ ®
المبا¶ة.

�ﻟﻘﻄﺎﻉ �ﳋﺎﺹ:

قطاع ابناك المغربية و  
التأمÓ؛
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ؛
اتصات المغرب؛
®
ال¯كات الوطنية واجنبية العاملة بالمغرب.

�ﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ �ﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:

سفارات منظمة سيدياو
جامعة الدول العربية؛
اورو؛
اتحاد  
المجموعة اقتصادية لدول غرب إفريقيا " سيدياو "؛
العر؛
اتحاد
المغرب  
السوق ³
المشكة لجنوب ®و¶ق أفريقيا COMESA؛
البنك ا فريقي للتنمية
مراكز التحكيم والوساطة افريقية ) خاصة منظمة سيدياو(؛
بعض مراكز التحكيم العربية
بعض مراكز التحكيم بكل من اسبانيا ،فرنسا ،التغال ،جزر الكناري ،س بالماس

�ﻟﻠﻐﺔ �ﻟﻤﻘﱰﺣﺔ �ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ �ﻟﱰﲨﺔ

�ﻟﻤﺎﺸﺭﻛﻮﻥ �ﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺣﻮﺍﱄ  150ﻣﺎﺸﺭﻙ

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم واﻫﺪاف

بعودة المملكة المغربية ا ¤قلب ا¶ة المؤسساتية ا فريقية ،و ³
اقاب انضمامها الرسمي إ ¤المجموعة
اقتصادية لدول غرب إفريقيا )سيدياو( ،يتأكد من خل دورها كفاعل أسا¸ ³ ،
الام المملكة وإرادتها الراسخة

لسهام بشكل ملموس   Áالنهوض بقارة تتطلع نحو المستقبل.
إن رغبة المغرب انضمام لمجموعة )سيدياو( ،كجزء  يتجزأ من هذا الفضاء اقتصادي ا قليمي ،بات منذ
Êان مسألة إجرائية محضة ،ذلك أن القمة ال 51لهذه المنظمة أكدت  Áيونيو 
الما Á  Åمونروفيا موافقتها


المبدئية ع Îالطلب الذي تقدمت به المملكة قبل بضعة أشهر من أجل انضمام كعضو كامل العضوية  Á
المجموعة.

فقد أصدر الزعماء ال 15للدول اعضاء تعليمات لمفوضية المجموعة اقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل
بحث Êاثار ³ال« قد ³تتب عن هذا انضمام وفقا لمقتضيات المعاهدة المنقحة للمجموعة ،
و Áهدا السياق فإن


كبة  
للجانب،Ó
انخراط المغرب إ) ¤سيدياو(  يمكن إ أن يكون خطوة منطقية ®و¶عية وذات فوائد وإسهامات 
³
ال« باتت تجمع المملكة مع مختلف بلدان هذا الفضاء ا قليمي.
وذلك
بالنظر إ ¤روابط التعاون متعددة ابعاد 

ويتعلق امر بتجسيد جديد للدبلوماسية الملكية ³ال« تعمل ع® Î
أك من صعيد خدمة لتنمية وازدهار القارة

ا فريقية.
³
ال« أطلقها صاحب الجلة الملك محمد
وينظر اليوم إ ¤انفتاح المملكة ®ع Îإفريقيا المدعوم بالدينامية  
المتمة مع هذه المنطقة من غرب إفريقيا ،مما
السادس ،ع Îأنه نموذج ناجح لل¯اكة جنوب-جنوب وللروابط 

 ³
بحذافها  Áالقارة ا فريقية،
ال« يطبقها المغرب
يشكل أرضية عتماد مقاربة من التبادت المربحة

للجانب Óو 
كما سيمثل انضمام المغرب كعضو خامس ® 
كبة سواء بالنسبة للمملكة أو لهذا
ع¯  Áالمجموعة بادرة إسهامات 
التجمع ا قليمي ع Îحد سواء وسيشكل دينامية جديدة ذات آثار إيجابية ع Îالمجموعة ككل مما سيمكنها من أن
تتحول إ ¤قوة اقتصادية ال  ١٥ع Îالمستوى العالمي .

�ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ:

³


®
الوط« مع اتفاقية سيداو.
القانو و
أو :ا طار


المؤسسا نضمام المغرب لمنظمة سيدياو ومءمة الت¯يع 
تأث انضمام المغرب لسيدياو ع Îالسيادة الوطنية.
ثانيا :

ثالثا :جهة الداخلة وادي الذهب قطب اقتصادي واعد  Áخدمة القارة ا فريقية وبوابة للتبادل اقتصادي
والتجاري

³

م« والجيواساتيجي نضمام المغرب.
رابعا :الرهان اقتصادي وا 
خامسا :آليات ³الافع عن القضايا والمصالح الوطنية نضمام المغرب لسيدياو.
سادسا :مخاطر ومزايا انضمام المغرب لمنظمة سيدياو.
سابعا:آليات تسوية المنازعات التجارية واقتصادية داخل المنظمة.
ثامنا  :رهانات وآفاق ما بعد انضمام المغرب ا ¤المنظمة اقتصادية لغرب افريقيا )سيدياو(.

