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 تجربة المغرب في مجال مكافحة اإلرهاب 
»رائدة ومتكاملة«

عنوانها تعميق الشراكة 
االستراتيجية متعددة األوجه 

بين واشنطن والرباط

»جمعية الدفاع عن المحتجزين 
بأراضي تيندوف« في محاضرة 

بالعاصمة السويدية ستوكهولم

شهدت العاصمة السويدية يو م االثنين 02 دجنبر 2019 محاضرة 
سلطت الضوء على المعانات والمأسي التي يعيشها المحتجزون في 
مخيمات أراضي تيندوف،وقامت رئيسة »جمعية الدفاع عن المحتجزين 
الموضوع  هذا  في  بمداخلة  باني  مريم  األستادة  تيندوف«  بأراضي 
لتوضيح الصورة الحقيقية لهذا الملف،ومن أجل خدمة قضية الصحراء 
المغربية وتحسيس الرأي العام السويدي بالوضع القاسي الذي يعيشه 
المعتقلون بمخيمات تيندوف وعلى اثر جائزة النوبل البديلة التي 
فازت بها أمنتوح يضر باعتبارها تدافع عن حقوق الصحراويين،قامت 
»جمعية الدفاع عن المحتجزين بأراضي تيندوف« بمدينة ستوكهولم 
عاصمة السويد بمحاضرة لمناقشة هذا الموضوع حيث قمنا بعرض 
فيلم وثائقي بعنوان«من تيندوف الى العيون طريق الكرامة« وقام كل 
من األساتدة محمد أحمد كاين وسيدي أحمد حرمة الله بمداخالت في 
هذا الصدد من أجل توضيح الصورة الحقيقية لمظاهر العيش في كل 

من ما يسمى بمخيمات تيندوف والمناطق الصحراوية المغربية.
كلمة األستادة مريم باني : 

»من تيندوف إلى العيون طريق الكرامة«
 إن الكرامة كما ُتعَرف عادة حق للفرد في أن ُيحَترم لذاته و أن ُيعاَمل 
بطريقة أخالقية تراعي مشاعره و قيمته و تحفظ إنسانيته و مكانته 

في المجتمع.
 فجميع األديان السماوية و بعدها كل القوانين التي تؤطر الحياة 

اإلجتماعية تنهي عن سب اإلنسان أو شتمه أو إذالله أو إهانته.
 لإلنسان الحق الكامل في العيش بحرية و التعبير عن آراءه ، دون 
تجويع أو استرقاق و غيرها من مظاهر اإلذالل و التمييز. إن من مظاهر 
حفظ كرامة اإلنسان هو أن يكون له مسكن يأويه و محيط آمن و مستقر 

مع أناس يحبهم و يحبونه و يقدرونه.
 إن الوسط الذي نولد فيه و نعيش فيه هو الذي يحدد هويتنا، فكيف 
ألناس عاشوا سنينا بعيدا عن أهاليهم على وهم ينتظرون ان يصبح 
حقيقة أو ربما فرض عليهم اإلنتظار أن ينعموا بكرامتهم. فمنذ 44 
سنة و إخواننا الصحراويون القاطنون بتيندوف يترقبون، فتوفي جيل 
و ولد جيل جديد ال يعرف شيئا عن هويته الحقيقية و عن أهله في 
الضفة األخرى بمراكش او الصويرة أو العيون أو بوجدور، فأصبح 
البعض من شباب هذا الجيل الجديد فريسة سهلة، تنساق وراء وهم 
جديد أال و هو الدولة اإلسالمية »داعش« حيث يغرر بهم كما غرر بآبائهم 
من قبل فيحملون السالح و يهددون أمن و استقرار سكان كل منطقة 

جنوب الصحراء.
 باإلضافة إلى عدم اإلستقرار النفسي الذي يعاني منه الصحراويون 
القاطنون بتيندوف هناك اإلحساس الدائم بالخوف النعدام األمن و 
االستقرار داخل مخيمات تيندوف فالعديد من زوار هذه المنطقة تحدثوا 
عن الحاجة للحماية و الحراسة للتحرك داخل المخيمات بيد أنهم أكدوا 
التناقض الصارخ للعيش في العيون و الداخلة مثال، حيث ان السكان 
ينعمون برغد في العيش و أمن و سالم، و يمكننا أن نستحضر التحقيق 
الصحفي موثقا صوتا و صورة الذي قامت به الصحفية األسبانية 
»باتريسيا موخدي خويس« حيث مكثت خمسة أيام في كل من تيندوف 
و العيون فقارنت بين العيش في كل منهما و أقرت بإحساسها بالخوف 
إبان      تواجدها بالمخيمات، الشيء الذي تالشى عند نزولها في 
مطار العيون فتفاجأت بالطمأنينة التي يتمتع بها رواد شوارع المدينة 

من رجال و نساء .
 في نفس السياق يستوقفنا خطاب السيدة »أمينتو حيضر« ،التي 
تتكلم في كل مكان و في جميع المناسبات عن احتالل عسكري داخل 
األراضي الصحراوية و عن انتهاك لحرمة و كرامة اإلنسانية، و هي 
نفسها تجول مدن و شوارع الصحراء و تزور عائلتها و أصدقاءها في 

كل أمان و دون حرس أو رقيب، أليس هذا تناقضا؟
 هل يحتوي ملف ترافع »أمينتو« للدفاع عن الصحراويين أرقاما أو 

أسماء؟
 هل سبق لها ان تقدمت للمنتظم الدولي بلوائح إسمية لصحراويين 

وكلولها للدفاع عن حقوقهم؟
و  العلمي  المحتوى  من  فارغة  و  عميقة جوفاء   أم هي خطابات 

المنطقي للترافع.
 كيف لهذه السيدة ان تشعر بالفخر و السعادة بالتكريم مع العلم 
أنها ،حسب زعمها، مليئة بالحزن و األسى على أناس يعانون األمرين 

من انتهاك كرامتهم ؟
 إن كرامة إخواننا في الجنوب من كرامة جميع المغاربة.
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بعث صاحب الجاللة الملك محمد 
إلى صاحب  تهنئة  برقية  السادس 
آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
احتفال  بمناسبة  وذل��ك  المتحدة، 

بالده بعيدها الوطني.
وأع���رب ج��الل��ة ال��م��ل��ك، ف��ي هذه 
وأصدق  التهاني  أحر  عن  البرقية، 
الشيخ  السمو  المتمنيات لصاحب 
بموفور  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة 
العمر،  وال��ع��اف��ي��ة وط���ول  ال��ص��ح��ة 
بدوام  الشقيق  اإلماراتي  وللشعب 
قيادته  ظ��ل  ف��ي  واالزده����ار  التقدم 

الحكيمة.
ومما جاء في برقية جاللة الملك 
ال��م��ن��اس��ب��ة، ألنوه  »وأغ��ت��ن��م ه���ذه 
بأواصر األخوة والصداقة التاريخية 
بين المملكة المغربية ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وبعالقات التعاون 
المتميزة التي تجمعهما، مؤكدا لكم 
حرصي الراسخ على مواصلة العمل 
م��ع��ك��م م��ن أج���ل االرت���ق���اء ب��ه��ا في 
صالح  فيه  لما  المجاالت،  مختلف 

شعبينا الشقيقين«.

جاللة الملك يهنئ رئيس 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بالعيد الوطني

3 سياسة وطنية

تسليط الضوء بأوسلو على جهود المغرب في التحسيس والتكفل بالضحايا
على  الضوء  تسليط  بأوسلو،  تم 
لزيادة  المغرب  يبذلها  التي  الجهود 
التحسيس والتكفل بضحايا األلغام 
سكان  لمعاناة  حد  لوضع  األرض��ي��ة 
بمناسبة  وذل��ك  الجنوبية؛  األقاليم 
للمؤتمر الرابع لمناقشة اتفاقية أوتاوا 

لحظر األلغام المضادة لألفراد.
وقالت سفيرة المغرب في النرويج 
الرابع  اليوم  خ��الل  ال��راض��ي،  لمياء 
للمؤتمر الذي يجمع 700 مندوب من 
جميع أنحاء العالم، إنه »لوضع حد 
أنحاء  جميع  ف��ي  ال��س��ك��ان  لمعاناة 
السلطات  تولي  المغربية،  الصحراء 
خاصة  عناية  المختصة  المغربية 
بضحايا األلغام المضادة لألفراد داخل 
الهياكل المختلفة الموجودة في شبكة 
حسب  المندمجة،  الطبية  ال��ط��وارئ 

درجة خطورة اإلصابات«.
ترأس  التي  الدبلوماسية  وقالت 
وفدا يضم ممثلين عن القوات المسلحة 
الملكية في المنطقة الجنوبية ووزارة 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين في الخارج، إن كل انفجار 
األراضي  على  ل��ألف��راد  م��ض��اد  للغم 
المغربية يستلزم فتح تحقيق قضائي 
تحت إشراف النيابة العامة، من أجل 
تحديد المسؤوليات وبدء اإلجراءات 

القانونية المناسبة«.
وباإلضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن 
المغرب يعوض جميع ضحايا األلغام 
الحرب  ومخلفات  لألفراد  المضادة 
األراضي  على  ال��ح��ادث  يقع  عندما 
ل��و ك��ان��ت األلغام  ال��م��غ��رب��ي��ة، ح��ت��ى 
ق��د تم  ال��ح��ادث��ة  المسؤولة ع��ن ه��ذه 
زرعها من طرف أعداء الوحدة الترابية 
للمملكة، مؤكدة أن المشرع المغربي 

ق���د س���ن ق���ان���ون���ا ي���ع���زز ال���ح���ق في 
تلحق  التي  األض��رار  عن  التعويض 

بالضحايا.
التي  األكبر  الصعوبة  أن  وأك��دت 
في  المغربية  ال��س��ل��ط��ات  ت��واج��ه��ه��ا 
»أعداء  أن  حقيقة  من  تأتي  جهودها 
ألغامهم  زرع��وا  قد  الترابية  وحدتنا 
بشكل عشوائي وبدون مراعاة تسجيل 
أو وضع خرائط مالئمة لهذه األجهزة 

المتفجرة«.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه 
بعد التصديق على االتفاقية الدولية 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أنشأ 
للتوجيه  م��ح��ل��ي��ة  م���راك���ز  ال��م��غ��رب 
ومساعدة األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة، وذكرت أن 10 مراكز تعمل 
في األقاليم الجنوبية مهمتها التواصل 
مع األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فيهم 
لألفراد  ال��م��ض��ادة  األل��غ��ام  ض��ح��اي��ا 
وعائالتهم، وتوجيههم إلى المؤسسات 

المعنية، وفقا الحتياجاتهم.
وتابعت بالقول إن دور هذه المراكز 
هو توفير إمكانية الولوج إلى مزايا 
سيما  وال  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ح��م��اي��ة 
التماسك  دع��م  صندوق  مخصصات 

االجتماعي.
في هذا السياق، أكدت الراضي على 
التزام المغرب بتنفيذ اتفاقية أوتاوا 
ومبادئها وأهدافها اإلنسانية، مذكرة 
بأن المملكة شاركت بنشاط في عملية 

االجتماعات  وجميع  االتفاقية  وضع 
ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالتحسيس والتعليم، 
قالت إن حمالت منتظمة يتم تنظيمها 
في الميدان ومن خالل قنوات اإلذاعة 
والتلفزيون المحلية بمشاركة قوية من 

منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى الدور الحاسم للقوات 
الوعي  زي��ادة  في  الملكية  المسلحة 
المتفجرة،  األج��ه��زة  بمخاطر  العام 
وأشارت إلى أن حمالت التوعية نظمت 
المحلية،  السلطات  م��ع  بالتنسيق 
واستفاد منها أكثر من 20٫503 من 
الرجال والنساء في األقاليم الجنوبية 
في عام 2018، بما في ذلك أكثر من 

14000 طفل.
وتابعت أن الهالل األحمر المغربي 
الدولية  اللجنة  بالتنسيق مع  ينظم، 
للصليب األحمر، العديد من األنشطة 
المرتبطة  المخاطر  حول  التعليمية 
ال���ح���رب التي  ب��األل��غ��ام وم��خ��ل��ف��ات 
في  السكان  ف��ئ��ات  جميع  تستهدف 
األقاليم الجنوبية للمغرب؛ مشيرة إلى 
متطوعي  م��ن   100 م��ن  أكثر  ت��دري��ب 
الهالل األحمر المغربي على مخاطر 
األلغام و127 آخرين على اإلسعافات 

األولية خالل عام 2018.
وخلصت إلى أن األلغام الموجودة 
في خط الدفاع يتم فهرستها ومراقبتها 
تشرف  مسبقا  محددة  لمواقع  وفقا 
العسكرية،  الهندسة  وح��دات  عليها 
تم وضعها  األلغام  أن هذه  موضحة 
قبل دخول اتفاقية أوتاوا حيز التنفيذ 
بوقت طويل وسيتم إزالتها بمجرد حل 
النزاع اإلقليمي المصطنع المفروض 

على المغرب.

لقاء  بالمغرب،  فلسطين  سفارة  نظمت 
إلحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني، حضره رئيس الحكومة سعد 
الدين العثماني. وبهذه المناسبة، قال سعد 
»موقف  إن  ل��ه،  كلمة  في  العثماني،  الدين 
المغرب الرافض لما يقع من اعتداءات على 
الفلسطينيين هو موقف ثابت للمملكة، ملكا 
وحكومة وشعبا، يعكسه نبض الشارع في 
المسيرات  وف����ي  ال��م��ن��اس��ب��ات  م��خ��ت��ل��ف 

التضامنية ».
وأبرز رئيس الحكومة أن صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس 
الشريف، ال يتردد في كل المناسبات وفي 
ال��م��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة ع���ن ال���دف���اع ع���ن حق 
الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها 

القدس الشريف.
وأشار، في هذا الصدد، إلى الرسالة التي 
وجهها اليوم جاللة الملك، بمناسبة اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 

إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، 
وهي الرسالة التي دعت إلى الحفاظ على 
وحدة القدس الشريف وعلى البعد الروحي 

والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسالم.
لكل  التحية  الحكومة  رئيس  وج��ه  كما 
الشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم الذين 
يقفون إلى جنب الشعب الفلسطيني، مشيرا 
إلى أنه في »كل قارة هناك أحرار يعر فون 
عن  داف��ع  لقد  عنه،  ويدافعون  الحق  بهذا 
األرض الفلسطينية أناس من مختلف بقاع 

العالم«.
مادام  باألمل  »التحلي  إل��ى  أيضا  ودع��ا 
الحق«،  سبيل  في  يناضلون  أن��اس  هناك 
مؤكدا أنه »ال خوف على الشعب الفلسطيني، 
وفلسطينيات  فلسطينيون  ه��ن��اك  م���ادام 

متشبثون بقضيتهم العادلة«.
من جهته، أكد السفير الفلسطيني بالرباط 
جمال الشوبكي، أن هذا اليوم العالمي يمثل 

القابلة  غير  بالحقوق  للتذكير  مناسبة 
للتصرف لفلسطين، وكذا بالسيادة الوطنية 
وح����ق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ف���ي ال���ع���ودة إلى 

ديارهم.
وبدوره  بالمغرب  الشوبكي  أش��اد  كما 
الدائم في دعم القضية الفلسطينية من أجل 
إنهاء االحتالل وإرساء الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية 
لمساندة الكفاح الفلسطيني محمد بنجلون 
يؤرخ  العالمي  ال��ي��وم  ه��ذا  إن  األن��دل��س��ي 
لمجموعة من القرارات األممية بشأن وضعية 
الفلسطينية،  بالدولة  واالعتراف  الالجئين 
وتنفيذ  متابعة  لعدم  استنكاره  عن  معبرا 
قرارات األمم المتحدة وهو ما يستفيد منه 

أعداء المقاومة الفلسطينية.
من  العديد  بحضور  اللقاء  ه��ذا  وج��رى 
الشخصيات من عالم السياسة والدبلوماسية 

واإلعالم.

الحفاظ على وحدة القدس الشريف

األلغام المضادة لألفراد:

إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ال��م��م��ل��ك��ة، محمد  اع��ت��ب��ر وس��ي��ط 
بنعليلو، أن النقاش الدائر حول المادة 
المالية  قانون  مشروع  من  التاسعة 
الحجز  بمنع  المتعلقة   ،2020 لسنة 
عند  ال��دول��ة  وممتلكات  أم���وال  على 
نقاش  هو  القضائية،  األحكام  تنفيذ 
صحي تمت إثارته من مختلف الزوايا 
والحقوقية،  والقضائية  الدستورية 
مشددا على أن مؤسسة وسيط المملكة 
األحكام  تنفيذ  ع��ن  مدافعة  »ستظل 

القضائية بحجز أو دونه«.
وأكد بنعليلو، الذي حل ضيفا على 
ملتقى وكالة المغرب العربي لألنباء، 
المتضمن  السنوي  التقرير  لتقديم 
ن��ش��اط م��ؤس��س��ة وسيط  ل��ح��ص��ي��ل��ة 
أن  على   ،2018 سنة  خ��الل  المملكة 
السلطة  الستقالل  الواجب  االحترام 
القضائية في إصدارها األحكام يوازيه 
في  التشريعية  المؤسسة  اح��ت��رام 
وخياراتها  اختصاصها  م��م��ارس��ة 
التشريعية. وبعد أن شدد على الحرص 
على ضرورة تنفيذ األحكام وضمان 
المساواة بين المواطن واإلدارة أمام 
القانون والقضاء، لفت وسيط المملكة 
إلى أن »تنفيذ األحكام هو اختصاص 

أصيل تم إعطاؤه للمؤسسة«.
وكشف وسيط المملكة أنه لم يتم 
مشروع  من  التاسعة  ال��م��ادة  ع��رض 
قانون المالية 2020 على المؤسسة 
إلبداء الرأي بشأنها، خاصة في ظل 
إطار  في  لها  الموكول  االختصاص 
إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين.

وأض��اف أنه في إط��ار استمرارية 
وت��ث��م��ي��ن ال��م��ك��ت��س��ب��ات، ف��ق��د سبق 
للمؤسسة في عهد الوسيط السابق 
أن رفعت كتابا لرئيس الحكومة بشأن 
الموضوع، يؤكد على ضرورة ضمان 
المساواة بين اإلدارة والمواطن في 

تنفيذ األحكام القضائية.
وذكر بنعليلو، في هذا السياق، أن 
يتضمن  للمؤسسة  السنوي  التقرير 
فقرة تتحدث عن مسألة الحجز على 
أم����وال ال���دول���ة ت��م��ت ب��ل��ورت��ه��ا عند 
الشروع في صياغة التقرير، وذلك قبل 
المادة  ب��خ��ص��وص  ال��ن��ق��اش  إث����ارة 
المالية  قانون  مشروع  من  التاسعة 

.2020
وجاء في هذه الفقرة، أن »المؤسسة، 
وهي تقف عند تنامي اللجوء إلى هذه 
المسطرة، لتؤكد أنه من األمور غير 

المقبولة التي تزيد من تعميق هوة 
الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي، 
أن تصل اإلدارات إلى الموقف الذي 
على  الحجز  على  األغ��ي��ار  فيه  يقدم 
وتقييد  الحجز تحجير  ألن  أموالها، 
وغل يد، فأي مصداقية وأي احترام 
محجوز  إدارة  في  ستبقى  ثقة  وأي 
عليها، والحال أن هيبتها في مالءة 
ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون 

وانصياعها لألحكام«.
واعتبر أن اللجوء إلى هذه المساطر 
بين  م��ا  العالقة  ف��ي  »ن��ش��از«  بمثابة 
أن  على  م��ش��ددا  والمرتفق،  اإلدارة 
المؤسسة ستعمل على تفعيل الفصل 
41 من القانون المنظم لها، الذي يخول 
اإلحالة على المجالس التأديبية في 
حق كل موظف اتضح أنه رفض تنفيذ 

حكم دون سبب مقبول ومبرر.

مؤسسة وسيط المملكة ستظل مدافعة عن تنفيذ األحكام القضائية بحجز أو دونه

جاللة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة 
العتالئه عرش المملكة العربية السعودية

بعث صاحب الجاللة الملك محمد السادس برقية 
تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية 
السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة العتالئه 

عرش المملكة.
وقال جاللة الملك، في هذه البرقية، »يسعدني 
بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لبيعتكم، أن أتقدم 
المغربي،  الشعب  وباسم  شخصيا  باسمي  لكم، 
بموفور  لكم  المتمنيات  وأصدق  التهاني  بأطيب 
السعودي  وللشعب  والهناء،  والعافية  الصحة 
قيادتكم  ظ���ل  ف���ي  وال����رخ����اء،  ال��ت��ق��دم  ب���اط���راد 

الحكيمة«.
وأضاف جاللة الملك أن »احتفال المملكة العربية 
السعودية الشقيقة بهذه الذكرى المجيدة، لمناسبة 
بأواصر  اع��ت��زازي  لكم  ألج��دد  أغتنمها  سانحة، 
األخوة والصداقة التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا 
الملكيتين، وكذا بعالقات التعاون المتميزة التي 
تربط بين بلدينا والتي نحرص سويا على تعزيزها 

وتطويرها لما فيه خير شعبينا الشقيقين«.

صاحب  من  سامية  بتعليمات 
السادس،  محمد  الملك  الجاللة 
القائد األعلى ورئيس أركان الحرب 
العامة للقوات المسلحة الملكية، 
دجنبر   3 ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  انعقد 
2019 بمقر القيادة العامة للقوات 
بالرباط،  ال��م��ل��ك��ي��ة  ال��م��س��ل��ح��ة 
االجتماع الثاني للجنة المغربية 
المشتركة،  العسكرية  السعودية 
تحت الرئاسة المشتركة للجنرال 
العام  المفتش  دارم���ي،  ك��ور  دو 
للقوات المسلحة الملكية، والجنرال 
الدولي  التعاون  مديرية  رئيس 
بالقوات المسلحة للمملكة العربية 

السعودية.
وذكر بالغ للقيادة العامة للقوات 
المسلحة الملكية، أن أشغال هذا 
االجتماع تمحورت حول حصيلة 
القوات  بين  العسكري  التعاون 
المسلحة بالمملكتين برسم سنتي 
أنشطة  2018 و2019، وتخطيط 

التعاون برسم سنة 2020.
وأضاف البالغ أن أشغال االجتماع 

همت أيضا بحث سبل ووسائل تعزيز 
المجاالت ذات  العديد من  التعاون في 
االهتمام المشترك، وذلك في إطار تعزيز 

القوات  ب��ي��ن  ال��ن��م��ودج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
التعاون  مجال  في  بالبلدين  المسلحة 
العسكري القائمة على الروابط العميقة 

والتاريخية بين البلدين الشقيقين. 
عبر  فقد  ذات���ه،  المصدر  وح��س��ب 
الثاني  االجتماع  في  المشاركون 
للجنة المغربية السعودية العسكرية 
ال��م��ش��ت��رك��ة، ال��ذي��ن ان��ك��ب��وا على 
مختلف جوانب التعاون العسكري، 
عن ارتياحهم للحصيلة اإليجابية 
الثنائي،  العسكري  التعاون  لهذا 
ول���ج���ودة ع��الق��ات ال��ش��راك��ة بين 
القوات المسلحة بالمملكتين، وكذا 
بالعمل  ال��ن��ه��وض  إرادت���ه���م  ع��ن 
بين  العالقات  وتوطيد  المشترك 
الجيشين عن طريق تقاسم التجارب 

والخبرات.
التعاون  أن  إلى  البالغ  وأش��ار 
العسكري المغربي السعودي منظم 
العسكري  للتعاون  باتفاق-إطار 
دجنبر  ف��ي  توقيعه  ت��م  والتقني 
ال��ذي يشمل  االتفاق  2015. وه��و 
مجاالت التكوين، وصناعة الدفاع، 
والدعم اللوجيستي، ونقل الخبرة 
العسكرية، والخدمات الطبية العسكرية 

وتبادل الزيارات.

انعقاد االجتماع الثاني للجنة المغربية السعودية العسكرية المشتركة

عقدت اللجنة الفرعية للممثلني الدائمني 
القواعد  ب��ش��أن  اإلف��ري��ق��ي  االحت�����اد  ل���دى 
وامل��ع��اي��ي��ر وال��ص��الح��ي��ات، مب��ق��ر االحتاد 
األول  اجتماعها  أب��اب��ا،  ب��أدي��س  اإلفريقي 

برئاسة املغرب.
وتتولى هذه اللجنة، التي تتكون من 15 
عضوا، دراسة كل القضايا املتعلقة بالنظام 
الداخلي للهيئات التداولية، واللجان التقنية 
املتخصصة، وجميع االجتماعات النظامية، 
فضال عن املمارسات الفضلى لالجتماعات 

واعتمادات الوفود باالجتماعات.
للمملكة  الدائم  املمثل  السفير  وافتتح 
لدى االحتاد اإلفريقي واللجنة االقتصادية 
إلفريقيا محمد عروشي أشغال هذه الدورة 
تتطلع  املغربية  الرئاسة  أن  األولى، مؤكدا 
الفرعية بدور  اللجنة  إلى أن تضطلع هذه 
الفعال  للتنفيذ  املنتظم  التقييم  في  حاسم 
والصحيح لقواعد املساطر ومواءمتها مع 

روح اإلصالح املؤسساتي.
اللجنة  أن  املغربي  الدبلوماسي  وأك��د 

مناهج  إل����ى حت��س��ني  م���دع���وة  ال��ف��رع��ي��ة 
توصيات  تقدمي  عبر  االجتماعات  اشتغال 
م��رت��ك��زة ع��ل��ى م��ع��ي��ار امل��م��ارس��ات اجليدة 
لدى املؤسسات األخ��رى، وإلى العمل على 
االحترام الواجب لعملية االعتماد والتمثيل 

باالجتماعات.
اخلصوص،  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة،  وت��ت��ول��ى 
والصحيح  الفعال  للتنفيذ  املنتظم  التقييم 
للهيئات  بالنسبة  وامل��ع��اي��ي��ر  للمساطر 
التداولية واللجان التقنية املتخصصة وكل 

التوصيات  وإع��داد  النظامية  االجتماعات 
املالئمة للجنة املمثلني الدائمني، مع مراعاة 

اإلصالح املؤسساتي لالحتاد اإلفريقي.
أي  قبل  الفرعية  اللجنة  هذه  وجتتمع 
اج��ت��م��اع م��ش��ار إل��ي��ه ضمن والي��ت��ه��ا بغية 
بحث كل اجلوانب املتعلقة بقواعد مساطر 

االجتماعات.
كما جتتمع غداة كل اجتماع مشار إليه 
قصد التحقق من التنفيذ الفعال والصحيح 

للمساطر واملعايير ذات الصلة.

االتحاد اإلفريقي: اللجنة الفرعية للممثلين الدائمين بشأن القواعد والمعايير تعقد اجتماعها األول برئاسة المغرب
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جدد وزير الخارجية والتعاون اإلفريقي 
ناصر  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة 
ب��وري��ط��ة، ف��ي ب��اري��س، ال��ت��زام المغرب 

بالوقوف إلى جانب جزر القمر.
وأعرب بوريطة، الذي مثل جاللة الملك 
الشركاء  م��ؤت��م��ر  ف��ي  ال��س��ادس  محمد 
االقالع  »م��خ��ط��ط  لتمويل  المخصص 
2030« لجزر القمر، عن »إرادة جاللة الملك 
في أن يقف المغرب إلى جانب جزر القمر 
في هذه الخطوة الواعدة »، التي يمثلها 
مخطط إقالع 2030، مؤكدا أن المملكة 
الجديد  ال��ب��ن��اء  ه��ذا  ف��ي  لبنة  ستضع 

تماشيا مع إرادة جاللته.
بالعالقات  ال��س��ي��اق  ه���ذا  ف��ي  وذك���ر 
الممتازة التي تربط بين المغرب وجزر 
القمر، مبرزا أنها مثالية تم نسجها على 
خالصة  صداقة  وتطبعها  السنين  مر 
تستمد أساسها وقوتها من األخوة التي 
أن  الطبيعي  من  وأن��ه  الشعبين  توحد 
يستجيب المغرب لدعوة جزر القمر، وفقا 
للتعليمات الملكية وفي اطار رؤية جاللته 
ل��ت��ع��اون ج��ن��وب/ ج��ن��وب ق���وي وفعال 

ومتعدد األبعاد.
يطمح  »المغرب  أن  الوزير  وأض��اف 
بإخالص الى الوفاء بالتزامه الفعال في 
اقالع هذا البلد الشقيق بما يتماشى مع 
بين  تربط  التي  االستثنائية  العالقات 
البلدين والشعبين«، مشير ا إلى أن »جزر 
المملكة  على  تعول  أن  يمكنها  القمر 
ملموس  بشكل  لمواكبتها  المغربية 
ومستدام، على المستوى الثنائي، أو في 

إطار عمل ثالثي مع شركاء آخرين ».
أن  ف��ي  أمله  ع��ن  بوريطة  أع��رب  كما 
يشكل هذا المؤتمر فرصة إلجراء اتصاالت 
مفيدة. وفي هذا السياق، أعلن أن بعثة 
من الفاعلين االقتصاديين المغاربة سوف 
القمر  ج��زر  إل��ى  ج���دا«  »ق��ري��ب��ا  تتوجه 

إلق��ام��ة شراكات  ال��ف��رص  الس��ت��ك��ش��اف 
السياق  الوزير في هذا  ملموسة. وقال 
إنه يتم تشجيع البنوك المغربية لفتح 
للمساهمة في  ال��ق��م��ر،  ف��ي ج��زر  ف���روع 
تطوير القطاع المصرفي والمشاركة في 

الدينامية االقتصادية للبالد.
وأش����ار ال���ى أن���ه ي��ت��م اي��ض��ا تحفيز 
الفالحة  مجال  في  المغاربة  الفاعلين 
والصيد البحري الطالق مشاريع مشتركة 
مع الفاعلين المحليين، مضيفا أنه سيتم 
وضع الخبرة المغربية في مجال الطاقات 
المتجددة رهن اشارة تطوير هذا القطاع 
طريق  عن  ذلك  في  بما  القمر،  جزر  في 
الدولي  التمويل  تعبئة  في  المساعدة 

الالزم.
أنه  بوريطة  سجل  أخ��رى،  جهة  من 
لكون قطاع التكوين يقع في صلب هذه 
الشراكة، فإن المغرب يعرض، في اطار 
استقبال  ص��اع��دة«،  القمر  »ج��زر  خطة 
من  مستفيد   3000  ،2030 عام  بحلول 
المنح، منهم 2000 جامعي و 1000 في 

التكوين المهني.
وبالنسبة للوزير، فإن الشراكة مع جزر 
يتم  انه  موضحا  بالفعل«  »قائمة  القمر 
في  أكثر  وتعزيزها  تحسينها،  حاليا 
البنوك،  )ال��س��ي��اح��ة،  مختلفة  م��ج��االت 

الطاقة، التدريب، إلخ(.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، أك��د أن المغرب 
بالتزامه  ال��وف��اء  ف��ي  ب��إخ��الص  يطمح 
الفعال في أقالع هذا البلد الشقيق، بما 
يتماشى مع العالقات االستثنائية التي 

تربط بين البلدين والشعبين.
لهذا  االف��ت��ت��اح��ي��ة  الجلسة  وت����رأس 
المؤتمر رئيس جزر القمر آزالي أسوماني 
الخارجية  وال���ش���ؤون  أوروب����ا  ووزي����ر 

الفرنسي جان إيف لو دريان.
وقاد بوريطة وفدا حكوميا واقتصاديا 

كبيرا متعدد القطاعات مؤلف ا من 40 
عضو ا من مجاالت التمويل واالتصاالت 
المهني  والتكوين  والتدريب  والزراعة 

والطاقة والسياحة.
وجمع مؤتمر شركاء تنمية جزر القمر، 
مجموع شركاء  المغرب،  إلى  باإلضافة 
جزر القمر والدول الصديقة والمجتمع 
المالي الدولي )البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي والبنك االفريقي للتنمية...( 
بهدف جمع  المحتملين،  والمستثمرين 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��دع��م  األم�����وال 
واالقتصادية الشاملة لجزر القمر بحلول 

عام 2030.
ويشكل المؤتمر فرصة لسلطات البلد 
قطاعات  في  استثمارية  ف��رص  لتقديم 
اإلمكانات  واب������راز  ال����واع����دة،  ال��ن��م��و 
االقتصادية التحاد جزر القمر، والحصول 
على التزامات تمويل جديدة من شركاء 
مصادر  وتعبئة  التقليديين  التنمية 
التمويل »غير التقليدية« والمبتكرة مثل 
هدف  ويتمثل  ال��س��ي��ادي��ة.  ال��ص��ن��ادي��ق 
سلطات جزر القمر في جمع 4.2 مليار 
دوالر الالزمة لإلقالع االقتصادي للبالد 

بحلول عام 2030.
كلمته  في  القمر  ج��زر  رئيس  ورح��ب 
بتعبئة الدول الشريكة والدول الصديقة 
تعبئة  »إنها  وق��ال  المؤتمر.  ه��ذا  لدعم 
تشهد عن األخوة والتضامن والتعاون 

الجيد«.
المؤتمر هو لحظة  وأضاف أن »هذا 
مهمة لشعب جزر القمر بمعنى أنه يمثل 
لجزر  االقتصادي  االق��الع  نحو  خطوة 
الذي استعاد منذ عقد من  البلد  القمر، 
الزمن االستقرار السياسي والذي يتمثل 
طموحه في وضع جزر القمر في محفل 

الدول النامية ».
واعتبر رئيس جزر القمر، أن مؤتمر 

باريس يعد خطوة أساسية لوضع جزر 
إن  مضيفا  التنمية،  طريق  على  القمر 
مساهمة الدول الشريكة واألصدقاء مهمة 

من أجل تعزيز التنمية في بلده.
دعم  إلى  تحتاج  القمر  » جزر  وتابع 
شركائها لتحقيق تنمية شاملة، وبفضلهم 
ستفتح البالد حقبة جديدة من االستقرار 

االجتماعي واالقتصادي والسياسي«.
وفي مداخلة له، دعا الوزير الفرنسي 
ألوروبا والشؤون الخارجية، الذي ترعى 
بالده هذا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة م��ن أج���ل اق����الع ج���زر القمر 

االقتصادي.
وقال رئيس الديبلوماسية الفرنسية 
القمر  ل��ج��زر  االق��ت��ص��ادي  اإلق����الع  »إن 

ضروري للغاية وهناك طريق موثوق به 
إلى أن  تم رسمه لتحقيق ذلك«، مشيرا 
بالده تتقاسم مع جزر القمر خارطة طريق 

طموحة إلنجاح هذه الخطة.
ويهدف مؤتمر شركاء تنمية جزر القمر 
إلى تعبئة الوسائل األساسية لإلسراع 
في تحقيق أهداف التنمية التي تتطلب 
نموا اقتصاديا قويا ومستداما ومتضامنا 
وم��س��اه��م��ا ف��ي خ��ل��ق م��ن��اص��ب الشغل 

وصديقا للبيئة.
التحاد  فرصة  أيضا  المؤتمر  ويتيح 
القمر  ج���زر  خ��ط��ة  لتقديم  ال��ق��م��ر  ج���زر 
ال��ص��اع��دة ل��ش��رك��ائ��ه��ا وإظ��ه��ار طموح 
الحكومة لوضع البالد على طريق االقالع 

بحلول عام 2030.

بوريطة يجدد التزام املغرب بالوقوف الى جانب جزر القمر

5 متابعات

الفترة المخصصة للتسجيل في اللوائح االنتخابية الخاصة 
بالغرف المهنية من فاتح إلى غاية 31 دجنبر الجاري

أفاد بالغ لوزير الداخلية، بأن الفترة المخصصة 
اللوائح االنتخابية الخاصة بالغرف  للتسجيل في 
المهنية برسم المراجعة السنوية، تمتد من فاتح إلى 

غاية 31 من دجنبر الجاري.
علم  إلى  الداخلية  وزير  »ينهي  البالغ  في  وجاء 
للغرف  التابعة  القطاعات  في  العاملين  المهنيين 
الفالحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو 
غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أن 
الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة 
المذكورة،  المهنية  للغرف  االنتخابية  اللوائح  في 
بمناسبة المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 
2020، تمتد من فاتح دجنبر الجاري إلى غاية 31 منه، 
وذلك عمال باألحكام المنصوص عليها في القانون 

المتعلق بمدونة االنتخابات«.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، خالل هذه الفترة، 
اللوائح  في  المقيدين  غير  المهنيين  على  »يتعين 
قانونا  المطلوبة  للشروط  والمستوفين  الحالية 
والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على األقل، 
عند حصر اللوائح االنتخابية في 31 مارس 2020، 

أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم في الالئحة 
االنتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها. ويجب إيداع 
اإلدارية  السلطة  بمكاتب  المذكورة  القيد  طلبات 
المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني«.

وذكر وزير الداخلية المهنيين المقيدين في اللوائح 
االنتخابية للغرف المهنية والذين يرغبون في نقل 
لهيئة  أو  انتخابية لصنف مهني  قيدهم من الئحة 
ناخبة إلى الئحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة 
انتخابية أو فرع انتخابي إلى دائرة أو فرع انتخابي 
آخر أو من غرفة إلى غرفة أخرى، أن يقدموا طلبات 
نقل قيدهم لدى المكاتب السالفة الذكر، وذلك خالل 

شهر ديسمبر الجاري.
وخلص البالغ إلى أن طلبات التسجيل الجديدة 
وطلبات نقل التسجيل ستعرض على اللجان اإلدارية 
المختصة، قصد دراستها واتخاذ القرارات الالزمة 
في شأنها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها 
العمل، وذلك خالل االجتماعات التي ستعقدها لهذه 
يناير   9 إل��ى   5 م��ن  الممتدة  الفترة  خ��الل  الغاية 
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الرباط حتتضن اجلمع العام الـ 14 للجمعية الدولية للجهات الفرنكفونية
تستضيف مدينة الرباط، في يوليوز 
للجمعية  ال14  العام  الجمع   ،2020

الدولية للجهات الفرنكفونية.
ص���در ه���ذا اإلع����الن ع��ق��ب أشغال 
التي  للجمعية   13 ال  العام  الجمع 
انتظمت في باماكو بمشاركة ممثلين 
بينها  م���ن  األع����ض����اء،  ال������دول  ع���ن 

المغرب.
ومثل المملكة في هذا الجمع رئيس 
سال-القنيطرة،  الرباط  جهة  مجلس 

عبد الصمد السقال.
وت��م��ي��ز ه���ذا ال��ج��م��ع ال��ع��ام ال13 
للجمعية الدولية للجهات الفرنكفونية، 
على الخصوص، بتقديم تقارير اللجان 
الموضوعاتية للجمعية، بما فيها لجنة 
يشغل  التي  االقتصادية«،  »التنمية 

المغرب فيها منصب نائب الرئيس.
وفي هذا الصدد، استعرض السقال 
 2018/  2017 الرئيسية  التوجهات 
للجنة »التنمية االقتصادية« المتعلقة 
الجمعية  الشراكة بين  منها بتكثيف 
الدولية للجهات الفرنكفونية ومنتدى 
بتحديد  وأي��ض��ا  الفرنسي،  األع��م��ال 
قائمة المعارض الرئيسية ذات الطابع 
الناطقة  ال��ج��ه��ات  ف��ي  االق��ت��ص��ادي 
بالفرنسية، وكذا بالعمل المشترك مع 

المنظمة الدولية للفرنكفونية.
وأشار إلى أنه تم التطرق أيضا الى 
استئناف العمل الذي أطلقه المؤتمر 
اإلفريقية  القنصلية  للغرف  ال��دائ��م 
تكوين  دورة  وتنظيم  والفرنكفونية، 

مخصصة للتمويل الدولي.

كما سلط السقال الضوء على محاور 
الذي   ،2020/  2019 العمل  مخطط 
يروم تعزيز قدرات الجهات على تحقيق 
تسويق  عبر  االقتصادية  الجاذبية 
ترابي محدد الهدف، لضمان تنافسية 

حقيقية على المستوى االقتصادي.
أي���ض���ا، بحسب  األم�����ر  وي��ت��ع��ل��ق 
منصة  بإنشاء  المغربي،  المسؤول 
ل��ل��ت��ب��ادل االق��ت��ص��ادي ع��ل��ى مستوى 
بخلق  يسمح  بما  األعضاء،  الجهات 
القرار  ب��ي��ن ص��ن��اع  ف���رص االل��ت��ق��اء 
والجهات  والمؤسسات  الجهويين 
هذا  في  الحاجة،  مسجال  المانحة، 
ال����ص����دد، إل����ى ت��ث��م��ي��ن ال���م���ب���ادرات 
االقتصادية الجهوية وأهم الممارسات 
من خالل جائزة للتميز يتم منحها على 
هامش الجمع العام للجمعية الدولية 

للجهات الفرنكفونية.
وأك����د أع��ض��اء آخ����رون ف��ي لجنة 
»التنمية االقتصادية«، في مداخالتهم، 
على األهمية القصوى لبناء القدرات 
والموظفين  المنتخبين  وت���دري���ب 
اإلداريين للجهات، ال سيما في مجال 
إعداد المشاريع بغرض تمكينهم من 
التمويالت  مختلف  إل���ى  ال��وص��ول 
الدولية، بدل االقتصار فقط على تلك 

المتأتية من االتحاد األوروبي. 
وأوصى المتدخلون في الجمع العام 
للجهات  ال��دول��ي��ة  للجمعية  ال14 
الفرنكفونية أيضا باستخدام التقنيات 
الجديدة من خالل تنفيذ التعليم عن 
م���ن ش��أن��ه أن يسمح  ب��ع��د، وال�����ذي 

المشاركين  من  أكبر  ع��دد  باستفادة 
بتكلفة أقل، مسجلين أهمية استمرار 
عمل الجمعية في تعبئة خبراء لمختلف 
ومواكبة  لدعم  الموجهة  التكوينات 

الجهات في برامجها اإلنمائية.
إلى  الحاجة  المتدخلون  وسجل 
تعزيز وضع المرأة ودورها في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية على الصعيد 
الجهوي، وكذا إدماج مقاربة النوع في 
جميع المجاالت، كما سيتم في الدورة 
المقبلة للقاءات ريادة المرأة لألعمال 
صعيد  على  تنظيمها  سيجري  التي 

جهة الرباط سال القنيطرة.
كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى 
الثالثية  ال��ش��راك��ات  وإب����رام  تطوير 
)الشمال-جنوب-جنوب( وكذلك دمج 

النهج التشاركي في مختلف المشاريع 
التي بدأت في إطار هذه الشراكات.

ورك���زت ب��اق��ي ال��ت��ق��اري��ر، ال��ت��ي تم 
تقديمها خالل هذا الجمع العام، على 
»أدوار الجهوية« و«الشباب والتكوين 
والثقافة« و«البيئة والمياه والطاقة« 

و«الساحل«.
العام  ال��ج��م��ع  أش���غ���ال  وت��م��ي��زت 
واللوائح  األساسية  النظم  بمراجعة 
للجهات  الدولية  بالجمعية  الخاصة 
الفرنكفونية، والموافقة على الطلبات 
الجديدة للعضوية، وكذا الموافقة على 
برنامج عمل والميزانية المتوقعة لعام 
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وتنضوي في إطار الجمعية الدولية 
للجهات الفرنكفونية، التي تم تأسيسها 

عام 2002 في ليون بفرنسا، أكثر من 
220 جهة ورابطة وطنية من 28 دولة 
من  تتألف  وه��ي  بالفرنسية،  ناطقة 
جماعات  ع��ن  مسؤولين  أو  رؤس���اء 
ترابية وجهوية حيث اللغة الفرنسية 
هي اللغة الرسمية أو لغة التواصل أو 
اللغة المستخدمة على نطاق واسع. 
تعاون  إط��الق  إلى  الجمعية  وتهدف 
وتبادل للمعلومات بين تجارب الجهات 
الجهوية  وال��ج��م��اع��ات  واألق���ال���ي���م 
اشتغالها.  مجاالت  في  الفرنكفونية 
وهي تتمتع بصفة المستشار الخاص 
ال��م��ت��ح��دة، ووضع  ل��م��ن��ظ��م��ة األم����م 
مستشار الممنوح للمنظمات الدولية 
المنظمة  ط��رف  م��ن  الحكومية  غير 

الدولية للفرنكفونية.
وقعت النيابة العامة بالمملكة المغربية 
والنيابة العامة بمملكة بالبحرين، مذكرة 
تفاهم من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين 

في المجال القضائي.
وتنص مذكرة التفاهم، التي وقعها الوكيل 
رئيس  النقض  محكمة  ل��دى  للملك  العام 
النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، 
فضل  بن  علي  البحريني،  العام  والنائب 
البوعينين، على التعاون بين الطرفين في 
اإلرهابية،  بالجرائم  المتصلة  المجاالت 
وجرائم الفساد، وغسل األموال، والجريمة 
باألشخاص،  واالتجار  المنظمة،  الدولية 

والهجرة غير المشروعة.
وتنص المذكرة أيضا على التعاون في 
المالية  ال��ج��رائ��م  ت��ه��م  ال��ت��ي  ال��م��ج��االت 
غير  واالت��ج��ار  والتصنيع  واالقتصادية، 
والجرائم  المخدرة،  المواد  في  المشروع 

الحاسوبية، وجرائم تقنية المعلومات.
ويمكن للطرفين، بموجب المذكرة، تبادل 
من  بينهما  والقانونية  المهنية  الخبرات 
خالل المؤتمرات والندوات والمحاضرات 
التخصصية وورش العمل التي يشارك فيها 
الطرفان، أو ينظمها أي منهما، والمشاركة 
في المشاريع التطويرية التي يجريها أي 
القانوني  الجانب  وت��خ��دم  الطرفين  م��ن 

والمؤسسي والتقني.
كما تنص المذكرة على تبادل اإلصدارات 
واألبحاث والدراسات القانونية والمؤسسية 
التي يعدها الخبراء من الجانبين لغرض 
وترتيب  ال��ق��درات  وتنمية  المعرفة  إث��راء 
لدراسة  المتبادلة  والزيارات  االجتماعات 
المشتركة  المصالح  ذات  الحيوية  األمور 

ووضع اآلليات الالزمة لتحقيقها.
للمذكرة، بشكل  الطرفان، وفقا  ويتبادل 
بالنظم  المتعلقة  المعلومات  كل  مستمر 
ذات  والتشريعات  منهما  لكل  القانونية 
الصلة، باإلضافة إلى أفضل الممارسات في 

مجال التحقيق والمقاضاة.

في  ال��ن��ب��اوي،  عبد  محمد  السيد  وق��ال 
هذه  إن  بالمناسبة  للصحافة  ت��ص��ري��ح 
المذكرة مفتوحة على جميع أوجه التعاون 
واالتفاقيات  ال��ق��ان��ون  ب��ه��ا  يسمح  ال��ت��ي 
القضائية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى 
العالقات  ت��ط��وي��ر  ه��و  م��ن��ه��ا  ال��غ��اي��ة  أن 
القضائية بين النيابتين العامتين وتبادل 
ال��ت��ج��ارب وال��م��م��ارس��ات ال��ف��ض��ل��ى بين 

الجانبين.
وأضاف السيد عبد النباوي أن المذكرة 
الجانب  إط�����الع  ب��ال��خ��ص��وص  ت��ت��وخ��ى 
البحريني على تجربة النيابة العامة العريقة 

في المغرب التي تعود إلى سنة 1912.
من جهته، أبرز النائب العام البحريني، 
علي بن فضل البوعينين، في تصريح مماثل، 
العالقات  تعكس  التي  المذكرة،  ه��ذه  أن 
تبادل  إلى  تهدف  البلدين،  بين  المتميزة 
الخبرات بين المملكتين، مشيدا، في هذا 
الصدد، بعراقة النيابة العامة بالمغرب التي 
تتوفر على تجربة كبيرة في مجال ممارستها 
ال��ف��ض��ل��ى، وه���و م��اس��ي��س��اه��م ف��ي تبادل 
النيابتين  بين  القدرات  وتطوير  الخبرات 

العامتين.
وأضاف أن توقيع المذكرة يأتي في إطار 
تفعيل أوجه التعاون القضائي بين المغرب 
حاسمة  مواجهة  يضمن  بما  والبحرين 
جرائم  وب���األخ���ص  آث���اره���ا،  و  للجريمة 
باألشخاص،  اإلرهاب، والفساد، واالتجار 
في  ال��م��ش��روع  غير  واالت��ج��ار  والتصنيع 
الحاسوبية  والجرائم  المخدرة،  ال��م��واد 

وجرائم تقنية المعلومات.
يذكر أن السيد محمد عبد النباوي، أجرى، 
بالمنامة،  الخميس  اليوم  في وقت سابق 
مباحثات مع النائب العام البحريني علي 
بن فضل البوعينين، ووزير العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف البحريني الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، حول سبل تعزيز التعاون 

القضائي بين البلدين.

التوقيع بالمنامة على مذكرة تفاهم بين 
النيابتين العامتين بالمغرب والبحرين

استعراض التجربة المغربية في مجال الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة

للطاقة  الرابعة  اإلقليمية  القمة  إطار  في  تم 
لغرب إفريقيا التي تحتضنها العاصمة السنغالية 
مجال  ف��ي  المغرب  تجربة  اس��ت��ع��راض  دك���ار، 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ 

مشاريع الطاقة.
وقال مدير المشاركات والشراكات في المكتب 
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خليل 
لغتاري، خالل مداخلته في إطار ورشة نظمت 
حول موضوع »كيف يمكن للشراكة بين القطاعين 
بالكهرباء  ال��ت��زوي��د  تسريع  وال��خ��اص  ال��ع��ام 
والتصنيع بالمنطقة؟ »، إن المغرب يتوفر على 
خ��ب��رة طويلة ج��دا ف��ي م��ج��ال ال��ش��راك��ات بين 
القطاعين العام والخاص، والتي يعود تاريخها 

إلى بداية القرن الماضي.
وأضاف أن المغرب لديه حاليا حوالي ستين 
مشروعا منجزا في إطار هذا النوع من الشراكات 
بميزانية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، مسجال 
أن المملكة تعتمد على هذا النوع من المشاريع 

لضمان تطوير قطاع الطاقات.
وبخصوص المشاركة في هذه الورشة، أبرز 
العربي  المغرب  لوكالة  تصريح  في  لغتاري، 
لألنباء، أن »الهدف من مشاركتنا في هذا النشاط 
تطوير  في  تجربتنا  على  الضوء  تسليط  هو 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص »، مشيرا 
إلى أن هذه الورشة شكلت فرصة إلبراز مساهمة 
هذه الشراكات في تنمية االستثمارات في هذا 

المجال.
وأضاف أن »هذه الورشة شكلت أيضا منبرا 
 - العمومية  الشراكات  مساهمة  الستعراض 
الخاصة في تنمية الكهربة القروية بإفريقيا »، 

التركيز خالل الورشة على آفاق  مبرزا أنه تم 
مشاريع الكهربة القروية وعلى مساهمة المكتب 
من  للشرب،  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني 
خالل خبرته ودرايته، في المساعدة على تطوير 
هذه المشاريع، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. 
إن« مثل هذه  ال��ص��دد،  ه��ذا  لغتاري، في  وق��ال 
إلطالق  مالئمة  فرصا  تشكل،بالفعل،  األنشطة 
يمكننا  ال��ت��ي  المشاريع  ع��ن  البحث  عمليات 
االنخراط فيها وتطوير شراكات تجارية للمغرب 
في البلدان اإلفريقية »، كما تعد أيضا مناسبة 
حول  الكهربائية  الطاقة  مسؤولي  مع  للتبادل 
المشاريع التي يعتزمون إطالقها وكيف يمكن 
أن يساهم المغرب فيها، إما مباشرة من خالل 
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 
أو من خالل مواكبة مقاوالت مغربية إلنجاز هذه 

المشاريع.
وركز المشاركون في هذه الورشة على مناقشة 
مقارباتهم وشراكاتهم مع المستثمرين من أجل 
على  والتصنيع  بالكهرباء  التزويد  تحسين 

المستوى الوطني.
كما بحثوا، بهذه المناسبة، إمكانية تحقيق 
التكامل في مجال تنفيذ مشاريع الكهربة الوطنية 
هذا  تمويل  مشاريع  وإع��داد  اإلقليمي  والربط 

الربط.
والتأم في هذا الملتقى، الذي ينظم بالشراكة 
مع جمعية مرافق الطاقة في إفريقيا، أكثر من 
300 مستثمر ومديري مشاريع ومسؤولي المرافق 
العمومية من أجل استعراض التقدم المنجز في 
مجال الولوج الشامل إلى الطاقة بغرب إفريقيا 

وتعزيز توازنها في هذه المنطقة.

عبد النباوي يبحث بالدوحة سبل تعزيز التعاون 
وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال القضائي

الوكيل  أج����رى 
لدى  للملك  ال��ع��ام 
النقض،  محكمة 
النيابة  رئ���ي���س 
السيد  ال���ع���ام���ة، 
محمد عبد النباوي، 
خ��الل زي���ارة عمل 
مؤخرا  ب��ه��ا  ق����ام 
للدوحة، مباحثات 
مسؤولين  م�����ع 
تمحورت  قطريين 
تعزيز  سبل  ح��ول 
وتبادل  ال��ت��ع��اون 
الخبرات والتجارب 
بين  ال���ن���اج���ح���ة 
البلدين في المجال 

القضائي.
وذكر بالغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت 
اليوم  لألنباء،  العربي  المغرب  وكالة  به 
الخميس، أن السيد عبد النباوي، الذي كان 
النيابة  رئاسة  من  قضائي  بوفد  مرفوقا 
العامة، بحث في لقاء أجراه مع النائب العام 
القطري، السيد علي بن فطيس المري، إبرام 
النيابتين  ب��ي��ن  ل��ل��ت��ع��اون  ات��ف��اق  م��ذك��رة 
يتم  عمل  برنامج  في  والشروع  العامتين، 
خالله تبادل الخبرات والتجارب الناجحة 

بين المؤسستين.
العام  الوكيل  أن  ذاته  المصدر  وأض��اف 
النيابة  رئيس  النقض،  محكمة  لدى  للملك 

العامة تباحث مع كل من وزير العدل القطري، 
النعيمي،  الجفالي  بن سعد  السيد عيسى 
المجلس  رئيس  التمييز،  محكمة  ورئيس 
لحدان  ب��ن  حسن  السيد  للقضاء،  األع��ل��ى 
التعاون  ت��ع��زي��ز أوج���ه  ب��ش��أن  ال��م��ه��ن��دي، 
القضائي، وعلى الخصوص تدريب القضاة 

بالبلدين وتبادل التشريعات والنصوص.
حاليا  المغربي  القضائي  الوفد  ويقوم 
بزيارة لمملكة البحرين، حيث أجرى رئيس 
النيابة العامة، مباحثات مع نظيره البحريني 
توقيع  أعقبها  البوعينين،  فضل  بن  علي 
ال��ت��ع��اون بين  م��ذك��رة تفاهم ب��ش��أن أوج���ه 

النيابتين العامتين.

يف يوليوز املقبل
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عنوانها تعميق الشراكة االستراتيجية متعددة األوجه بين واشنطن والرباط
بومبيو يف زيارة للمغرب

الرئيس غزالي عثماني يعرب عن شكره لجاللة الملك على دعم المغرب

نجاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد على قدرتها على مواصلة العمل الموحد وتحقيق روح التوافق
الدائم  الممثل  السفير  ق��ال 
للمغرب لدى المنظمات الدولية 
إن  ف��رح��ان،  ال��دي��ن  ع��ز  بفيينا 
للطاقة  الدولية  الوكالة  نجاح 
الذرية يعتمد على قدرتها على 
الموحد،  ال���ع���م���ل  م���واص���ل���ة 
واستلهام روح التوافق كخارطة 

طريق لها.
وأك��د ف��رح��ان، خ��الل الدورة 
العام  للمؤتمر  االستثنائية 
للوكالة التي خصصت النتخاب 
رفاييل  الجديد  ال��ع��ام  المدير 
يتعين  أن��ه  غ��روس��ي،  ماريانو 
على الوكالة أن تجعل من تقوية 
منظومة األمن واألمان النوويين 
ع��م��ل��ه��ا، ومن  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
والتقنيات  الطاقة  اس��ت��خ��دام 
النووية ألغراض سلمية مركزية 

أدائها.
وحسب بالغ لسفارة المغرب 
بفيينا، سجل فرحان أن الوكالة 
التحديات  م��ن  العديد  ت��واج��ه 
ب��ي��ن تحقيق  م��ا  ال��م��ت��أرج��ح��ة 
األهداف السبعة عشر للتنمية 
تطوير  خ��الل  من  المستدامة، 
النووية  ال��ط��اق��ة  اس���ت���خ���دام 
سلمية،  ألغ��راض  وتطبيقاتها 
بأهدافها  االل�����ت�����زام  وب���ي���ن 
المادة  في  عليها  المنصوص 
األساسي،  القانون  الثانية من 
مساهمة  وت��وس��ي��ع  »لتسريع 
السالم  ف���ي  ال���ذري���ة  ال��ط��اق��ة 
بجميع  واالزده�����ار  وال��ص��ح��ة 

أنحاء العالم«.
أن عقد هذه  ف��رح��ان  وأب���رز 
للمؤتمر  االستثنائية  ال���دورة 

فرصة  يشكل  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام 
القضايا  في  للتفكير  للجميع 
باستخدام  المتعلقة  الجديدة 
الطاقة النووية، وعدم االنتشار 
النووي، وكذا التحديات الجديدة 
الوكالة  ع��ل��ى  سيتعين  ال��ت��ي 

التصدي لها في المستقبل.
كما أكد الدبلوماسي المغربي 
للسيد  ال��ك��ام��ل  المملكة  دع���م 
المهمة  ل��ت��س��ه��ي��ل  غ����روس����ي 
التام  وتعاونها  ب��ه  المنوطة 
والشامل إلنجاح أنشطة الوكالة 
المستقبلية، مضيفا أن المملكة 
مقتنعة بأن خبرته الدبلوماسية 
والمتنوعة  الغنية  وتجربته 
ستساهم بال شك في نجاح عمل 
باألمم  ال��ه��ام��ة  المنظمة  ه��ذه 

المتحدة.

ع��ب��ر رئ��ي��س ج���زر ال��ق��م��ر، غزالي 
الجاللة  لصاحب  شكره  عن  عثماني 
الملك محمد السادس على دعم المغرب 
القمر،  ل��ج��زر   2030 إق���الع  لمخطط 
المخصص  المؤتمر  ينعقد  وال���ذي 
في  والثالثاء  االثنين  يومي  لتمويله 

العاصمة الفرنسية.
و يلتئم في هذا المؤتمر، الذي يعقد 
بالمقر األوروبي للبنك الدولي بباريس، 
إلى جانب المغرب، كافة شركاء جزر 
والمجتمع  الصديقة  والبلدان  القمر 
المالي الدولي )البنك الدولي وصندوق 
االفريقي  وال��ب��ن��ك  ال���دول���ي  ال��ن��ق��د 
للتنمية...( والمستثمرين المحتملين، 
بهدف تعبئة االعتمادات المالية لدعم 
التنمية السوسيو - اقتصادية الشاملة 

لجزر القمر بحلول عام 2030.
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي���ر  عبر  و 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج، ناصر بوريطة، الذي ترأس 
من  واقتصاديا  حكوميا  هاما  وف��دا 
ق��ط��اع��ات ع��دي��دة، ع��ن دع���م المغرب 

لمخطط اإلقالع 2030 لجزر القمر .
أن  القمر  لجزر  يمكن  أنه  أكد  كما 
تعتمد على المملكة المغربية من أجل 
في  ودائ��م،  ملموس  بشكل  مواكبتها 
إطار ثنائي، أو في إطار عمل ثالثي 
األطراف لبلوع طموحها المتمثل في 

تحقيق إقالع اقتصادي.
في  عثماني،  غزالي  الرئيس  وقال 
تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء 
عقب اجتماع عقده مع بوريطة الذي 
العام  المدير  بالسفير  مرفوقا  ك��ان 
الدولي  للتعاون  المغربية  للوكالة 
»تقدم  القمر  ج��زر  إن  مثقال،  محمد 
الجاللة  ل��ص��اح��ب  ال��ج��زي��ل  ال��ش��ك��ر 
وللمغرب من أجل هذ الدعم األخوي 

جدا لمواكبة هذ المخطط« .
وأبرز عثماني، الذي أشاد بمشاركة 
هذا  في  المستوى  الرفيعة  المغرب 
اللقاء وبالوفد الهام الذي يضم فاعلين 
اقتصاديين يرافقون بوريطة في هذا 
الحدث، أن جزر القمر » في حاجة إلى 
مساهمة المغرب« من أجل ضمان تتبع 

هذا المخطط .
وأكد رئيس جزر القمر أن المغرب 
بلد شقيق ويمتلك التجربة والخبرة 
الضروريتين«، مضيفا أنه سيتم عقد 
مؤتمر خاص مع »إخواننا المغاربة« 
حول تتبع هذ المخطط وكذلك حول 

مشاريع أخرى .
من جانبه، أبرز وزير شؤون خارجية 
جزر القمر سويف محمد األمين تفرد 
العالقات المتميزة بين البلدين، مذكرا 
أن » المغرب كان دائما بجانب جزر 
القمر، وواكب البالد على الخصوص 

في تكوين األطر«.
و سجل أنه »اليوم نصف أطر جزر 
وداخل  بالمغرب،  تكوينهم  تم  القمر 
تلقوا  وزراء  خمسة  لدينا  الحكومة 
تكوينهم في المغرب«. وأكد أن هؤالء 

األواصر  تعزيز  في  يساهمون  األطر 
الثنائية .

وأضاف أن المباحثات مع بوريطة 
تناولت أيضا المراحل التي سوف تلي 
بإرسال  األمر  ويتعلق  المؤتمر،  هذا 

بعثتين مغربيتين إلى جزر القمر في 
إطار تتبع هذا المخطط، مشيرا إلى 
أن بالده تتيح فرصا هائلة، خاصة في 
والطاقات  البحري  الصيد  م��ج��االت 
والنظام البنكي، حيث القطاع الخاص 

المغربي »دائما مرحبا به« .
وبخصوص العالقات الثنائية، أبرز 
رئيس دبلوماسية جزر القمر أن اللقاء 
الفتتاح  للتطرق  مناسبة  أيضا  شكل 
عما قريب لسفارة جزر القمر في الرباط 
ولقنصلية عامة في العيون قبل متم 
2019، وكذلك مكتب دبلوماسي مغربي 

في جزر القمر.
لسلطات  فرصة  المؤتمر  ويشكل 
في  استثمارية  ف��رص  لتقديم  البلد 
ق��ط��اع��ات ال��ن��م��و ال����واع����دة، واب����راز 
جزر  التحاد  االقتصادية  اإلمكانات 
القمر، والحصول على التزامات تمويل 
جديدة من شركاء التنمية التقليديين 
وتعبئة مصادر التمويل »غير التقليدية« 
والمبتكرة مثل الصناديق السيادية. 
ويتمثل هدف سلطات جزر القمر في 
جمع 4.2 مليار دوالر الالزمة لإلقالع 
االقتصادي للبالد بحلول عام 2030.

ملخطط اإلقالع 2030 جلزر القمر

االتحاد اإلفريقي: المغرب عضوا بالمجلس 
اإلداري للمركز اإلفريقي لمكافحة األمراض 

والوقاية منها
المجلس  في  المغرب عضوا  بات 
لمكافحة  اإلفريقي  للمركز  اإلداري 
الهيئة  منها،  وال��وق��اي��ة  األم����راض 

التداولية باالتحاد اإلفريقي.
واعتمد هذا القرار خالل االجتماع 
للمركز  اإلداري  للمجلس  ال��س��ادس 
اإلفريقي لمكافحة األمراض والوقاية 
منها، المنعقد يومي االثنين والثالثاء 

بأديس أبابا.
وهي المرة األولى التي يصبح فيها 
اإلداري  بالمجلس  عضوا  المغرب 
إل���ى االتحاد  ع��ودت��ه  م��ن��ذ  ل��ل��م��رك��ز 

اإلفريقي.
المغرب عضوا في هذه  وأضحى 
الهيئة التداولية لمدة ثالث سنوات، 

ابتداء من 2 دجنبر الجاري؛ بحسب 
للمملكة  الدائمة  البعثة  لدى  علم  ما 

لدى االتحاد اإلفريقي.
يذكر أن المغرب يمثل كذلك منطقة 
شمال إفريقيا على مستوى المجلس 
االستشاري والتقني للمركز اإلفريقي 
منها،  والوقاية  األم��راض  لمكافحة 
عبد  باستور  معهد  مدير  بواسطة 

الرحمن المعروفي.
مقره  الكائن  المركز،  هذا  وأطلق 
دجنبر   31 في  أبابا،  بأديس  مؤقتا 
تقنية  م���ؤس���س���ة  ب��ص��ف��ت��ه   2017
اإلفريقي  لالتحاد  تابعة  متخصصة 
تسعى إلى تعزيز مكافحة األمراض 
والوقاية منها على الصعيد القاري.

األمريكي،  الخارجية  وزي��ر  يقوم 
بزيارة  األسبوع  هذا  بومبيو،  مايك 
رسمية للمغرب تكتسي أهمية بالغة 
وت��ؤك��د ال��زخ��م ال��ق��وي ال����ذي يميز 
العالقات الثنائية، وكذا اإلرادة التي 
الشراكة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ب��ل��دي��ن  ت��ح��دو 
التي  األوج��ه  متعددة  االستراتيجية 

تجمع بينهما.
ومن المقرر، وفقا لوزارة الخارجية 
األمريكية، أن يستعرض بومبيو، الذي 
بعد مشاركته  المغرب  الى  سيتوجه 
الى جانب الرئيس دونالد ترامب في 
قمة حلف شمال اإلطلسي »الناتو« في 
لندن، »الشراكة االقتصادية واألمنية 

القوية« بين واشنطن والرباط.
الدبلوماسية  رئيس  وص��ف  وق��د 
األمريكية، نفسه، المغرب بأنه »أحد 
المتحدة في  الواليات  أقوى شركاء« 
المنطقة. وتشمل الشراكة االستثنائية 
الجوانب  م��ن  ال��ع��دي��د  البلدين  بين 
السياسية واالقتصادية والتجارية إلى 
والعلمي  الثقافي  ال��ت��ع��اون  ج��ان��ب 

والتقني، فضال عن المجال األمني.
ويجد هذا التعاون الواسع النطاق 
أساسه في العالقات الثنائية العريقة 
التي يرجع تاريخها إلى سنة 1786، 
عندما صادق الكونغرس األمريكي على 
معاهدة السالم والصداقة بين الواليات 

المتحدة والمغرب.
وم���ع ت��وال��ي ال��س��ن��ي��ن، ن��م��ت هذه 
تم  كما  باطراد  التاريخية  الشرعية 
خاص،  بشكل  قويا،  زخما  إعطاؤها 
الحر سنة  التبادل  اتفاق  إب��رام  منذ 
2006 وإطالق الحوار االستراتيجي 

سنة 2012.
المتين  اإلط�����ار  ه���ذا  وم���ن خ���الل 
الصديقان  البلدان  يعمل  للتعاون، 
والحليفان، بشكل حثيث ووفق مقاربة 
ترتكز على التشاور الدائم، على توطيد 
التعاون القائم على المصالح المشتركة 
وتحقيق التنمية والحفاظ على السلم 

واألمن.
أسالفه  ع�����رش  اع���ت���الئ���ه  وم���ن���ذ 
الميامين، مافتئ جاللة الملك محمد 
الرؤساء  ب��م��ع��ي��ة  ي��ع��م��ل  ال���س���ادس 
توطيد  على  المتعاقبين  األمريكيين 
العالقات الثنائية واالرتقاء بمستوى 
المغربية  االستراتيجية  ال��ش��راك��ة 

-األمريكية. 
وتعكس كثافة التبادالت بين البلدين 

الدبلوماسية  ال��م��س��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
واالقتصادية والثقافية واألمنية، وكذا 
توسيع نطاق العالقات لتشمل قضايا 
العربي  العالم  في  والتنمية  السالم 
وإفريقيا، األهمية الكبرى التي يحظى 
بها المغرب من لدن واشنطن، ومكانة 
على  ال���ري���ادي  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  ودور 
وهو  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين 
الدور الذي يحظى على الدوام بتقدير 

كبير من قبل الواليات المتحدة.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ع��ب��ر رئيس 
تقدير  ع��ن  األمريكية  الدبلوماسية 
والموصول  القيم  »للدعم  واشنطن 
الذي يقدمه جاللة الملك في القضايا 
ذات االهتمام المشترك مثل السالم في 
الشرق األوسط، واالستقرار والتنمية 

في إفريقيا، وكذلك األمن اإلقليمي«.
المتحدة، في  الواليات  كما نوهت 
الدورة  في ختام  بيان مشترك صدر 
الرابعة للحوار االستراتيجي المغربي 
- األمريكي، ب«الدور الريادي لجاللة 
إرساء  ف��ي  ال��س��ادس  محمد  ال��م��ل��ك 
إصالحات جريئة وذات حمولة كبرى 

على مدى العقدين الماضيين«.
مستشارة  ترامب،  إيفانكا  وكانت 
الرئيس األمريكي، قد جددت اإلعراب، 
بها  قامت  التي  العمل  زي��ارة  خ��الل 
للمغرب يومي 7 و8 نونبر الماضي، 
عن »تقدير الواليات المتحدة لريادة 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
السالم  مثل  مفصلية،  قضايا  بشأن 
واألم��ن في الشرق األوس��ط وضمان 
والتنمية  واالس����ت����ق����رار  ال���س���ل���م 

بإفريقيا«.
المشترك الصادر في  البيان  وأكد 
»المغرب  أن  على  الزيارة  هذه  ختام 
حليف رئيسي خارج الحلف األطلسي 
مبرزا  المتحدة«،  للواليات  بالنسبة 
»أوجه الصداقة والتعاون العريقة بين 
الواسع  التي تدعم اإللتزام  البلدين، 

للواليات المتحدة في المنطقة«.
الرئيس  م��س��ت��ش��ارة  أش����ادت  ك��م��ا 
ترامب، التي ترعى »المبادرة العالمية 
للمرأة«،  التنمية واالزده��ار  من أجل 
يقوده  ال��ذي  اإلص��الح��ات  بمسلسل 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
خالل العشرين سنة األخيرة، ال سيما 
في ما يتعلق بالنهوض بحقوق النساء 

وتمكينهن اقتصاديا.
واألكيد أن الزيارة المرتقبة للسيد 

آفاق  ستفتح  المغرب  ال��ى  بومبيو 
جديدة في العالقات الثنائية.

وفي أكتوبر الماضي أبدى الجانبان 
ب�«شراكة  التزامهما  واش��ن��ط��ن  ف��ي 
اق��ت��ص��ادي��ة أوث����ق« و«ت��ط��وي��ر طرق 
من  أكبر  بشكل  لالستفادة  مبتكرة 
ات��ف��اق ال��ت��ب��ادل ال��ح��ر« ال��م��ب��رم بين 

البلدين.
وت��ع��ب��ي��را ع��ن ه���ذا االل���ت���زام، قال 
بومبيو في تصريحات لوسائل إعالم 
دولية في واشنطن: »إنني أتطلع إلى 
واألمنية  االقتصادية  الشراكة  بحث 
مجاالت  ومناقشة  لبلدينا  ال��ق��وي��ة 

التعاون المستقبلية«.
وأضاف أن الواليات المتحدة تسعى 
الى تعزيز عالقاتها »طويلة األمد« مع 
المغرب، »الشريك المحوري في جميع 

المجاالت«.
تؤكد  أن  الصدفة  ب��اب  من  وليس 
الواليات المتحدة االمريكية عشية هذه 
الزيارة، مرة أخرى، موقفها الذي ال 
الترابية  ال��وح��دة  ب��ش��أن  ف��ي��ه  ل��ب��س 
بالنسبة  »أولوية  باعتبارها  للمملكة 

دعمها  عن  معربة  المغاربة«،  لكافة 
للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي 
وصفتها بأنها »جدية وذات مصداقية 
وواقعية«، وكذا تأييدها لحل سياسي 
في إطار األمم المتحدة يمكن من إنهاء 
هذا النزاع اإلقليمي الذي طال أمده.

وأكدت واشنطن بوضوح على مدى 
تمسكها بعالقاتها مع المغرب بوصفه 
اإلفريقي  المستوى  على  »رائدا  بلدا 
وم��خ��اط��ب��ا ه��ام��ا ف��ي م��ل��ف السالم 
بالشرق االوسط ومصدرا لالستقرار 
المتوسط  البحر األبيض  في منطقة 
االرهاب  مكافحة  في  مهما  وشريكا 

وإشاعة قيم التسامح عبر العالم«.
وي��ب��رز ال��م��غ��رب، أح���د أك��ث��ر دول 
كمركز  واس��ت��ق��رارا،  أم��ن��ا  المنطقة 
اقتصادي ومنصة تجارية لعدد متزايد 
في  العاملة  األمريكية  الشركات  من 

إفريقيا.
وفي ضوء ذلك، كان من الطبيعي أن 
تختار »جمعية الشركات األمريكية في 
إفريقيا«، مدينة مراكش الحتضان قمة 
األعمال الواليات المتحدة - إفريقيا 

سنة 2020، وهو حدث رئيسي يضم 
المستثمرين والفاعلين الرئيسيين في 

عالم األعمال من كال الجانبين.
على الصعيد األمني، تعتبر الواليات 
محوريا  شريكا  ال��م��غ��رب  المتحدة 
ومصدرا »لالستقرار واألمن اإلقليمي«، 
كما تثني على دور المملكة على رأس 
اإلرهاب  لمكافحة  العالمي  المنتدى 
لهزيمة  العالمي  التحالف  وض��م��ن 

)داعش(.
وفي واشنطن، يقر القادة األمريكيون 
كقائد  الملك  لجاللة  الريادي  بالدور 
لبلد صديق وحليف رئيسي وشريك 
ملتزم التزاما راسخا بتعزيز الحوار 

والسالم واالستقرار.
ويجسد هذا االعتراف مكانة المغرب 
بفضل  األمم  بين  الجسور  يمد  كبلد 
قيادة جاللة الملك وحكمته في معالجة 
قضايا ملحة مثل الحوار بين األديان 
والسالم في الشرق األوسط، والهجرة 
ومحاربة التطرف، وكلها قضايا شائكة 
تفرض نفسها ضمن أجندة المجتمع 

الدولي.

الخارجية  وزي���ر  زي���ارة  بمناسبة 
الرسمية  بومبيو،  مايكل  األمريكي، 
ل��ل��م��غ��رب، خ��ص ن��ائ��ب رئ��ي��س مركز 
التفكير األمريكي، معهد الشرق األوسط 
جيرالد  السابق  السفير  بواشنطن، 
العربي  المغرب  وك��ال��ة  فييرستين، 
هذه  أهمية  فيه  أبرز  بحديث  لألنباء 
الثنائي وكذا  المستوى  الزيارة على 
دور المغرب كفاعل مهم من أجل السالم 

والتنمية على صعيد العالم العربي.
والسيد فييرستين خبير في شؤون 
في  اشتغاله  بفضل  العربي  العالم 
المنطقة طيلة مسار  دول  العديد من 
مهني يمتد ل�41 سنة بوزارة الخارجية 
االمريكية، والذي توج بتوليه منصب 
األمريكي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  مساعد 

لشؤون الشرق األوسط.
ويعد معهد الشرق األوس��ط، الذي 
تأسس سنة 1946، أعرق مؤسسة في 
للدراسات  عملها  ت��ك��رس  واش��ن��ط��ن 
والبحوث حول الشرق األوسط. ويقدم 
تحليالت  الحزبي  غير  المركز  ه��ذا 

لخبراء في العلوم السياسية والعالقات 
الدولية، فضال عن خدمات في مجال 

تطوير المنظومة التربوية.
1 � ماهي نظرتكم تجاه المغرب في 

سياق شرق أوسطي أوسع؟
يشكل المغرب حاليا واحة استقرار 
في الشرق األوس��ط، وف��ي ظل وضع 
سياسي حافل بالتحديات في تونس 
ليبيا،  والجزائر والحرب األهلية في 
السوسيو  وال��ت��ق��دم  االس��ت��ق��رار  يعد 
من  المغرب  يشهده  ال��ذي  اقتصادي 
شمال  لمنطقة  ال��م��ه��م��ة  ال��دع��ام��ات 
إفريقيا. كما تواصل الواليات المتحدة 
المغرب  على  االعتماد  واضح  بشكل 
للمساهمة في تحقيق أهداف إقليمية 
مهمة، السيما مكافحة التطرف العنيف 
ودعم التسوية العادلة والدائمة للنزاع 

اإلسرائيلي الفلسطيني.
2 � تربط الواليات المتحدة والمغرب 
عالقات وطيدة وعريقة. ما هو تقييمكم 
ال����ي����وم ل����ه����ذه ال����ع����الق����ات وآلف�����اق 

تطويرها؟

المتحدة  ال���والي���ات  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ة 
من  واح��دة  هي  والمغرب  األمريكية 
إلى  وت��ع��ود  الدولية  عالقاتنا  أع��رق 
السنوات األولى للجمهورية األمريكية. 

الحفاظ على قوة وزحم هذه  تم  وقد 
العالقة الى يومنا هذا، وتعهدت إدارة 
الرئيس دونالد ترامب بصونها. هناك 
العديد من فرص التعاون الثنائي في 

المشترك،  االه��ت��م��ام  ذات  ال��م��ج��االت 
االقتصادية  المصالح  تعزيز  السيما 
والتجارية في القارة اإلفريقية. وتشكل 
مجاالت مثل التغير المناخي العالمي، 
وحماية البيئة، والتحديات المرتبطة 
والمهاجرين،  ال��الج��ئ��ي��ن  ب��ت��دف��ق��ات 
واحترام  المدني  المجتمع  وتعزيز 
حقوق اإلنسان والحريات المدنية في 
لتعزيز  م��م��ك��ن��ة  س��ب��ال  ال��م��ن��ط��ق��ة، 

للتعاون.
3 � كيف تنظرون، في واشنطن، لدور 
اإلرهاب  مكافحة  مجال  في  المغرب 

وتعزيز الحوار بين األديان؟
يظطلع المغرب بدور هام ليس فقط 
الفكر  في  االع��ت��دال  خط  يمثل  لكونه 
اإلسالمي وفي النهوض بالحوار بين 
أجل  من  لجهوده  أيضا  بل  األدي���ان، 
تطوير الفهم الديني من خالل التربية. 
وفي هذا الصدد، تعد مبادرات المغرب 
في مجال محاربة األصولية وتكوين 
األئمة من أهم المساهمات في مجال 

مكافحة التطرف.

زيارة بومبيو للمغرب: ثالثة أسئلة لنائب رئيس معهد الشرق األوسط بواشنطن
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أكد خبراء من األمم المتحدة 
األبيض  للبحر  البرلمانية  والجمعية 
المتوسط أن تجربة المغرب في مجال 
مكافحة اإلرهاب »تعتبر رائدة ومتكاملة 

بفضل تعدد أبعادها«.
وأض�������اف ه������ؤالء ال����خ����ب����راء، في 
العربي  المغرب  لوكالة  تصريحات 
لألنباء، على هامش االجتماع التنسيقي 
بمكافحة  الخاصة  البرلمانية  للجنة 
البرلمانية  للجمعية  التابعة  اإلرهاب 
للبحر األبيض المتوسط، الذي انعقد 
في روما، أن االستراتيجية المعتمدة 
من طرف المملكة ترتكز على التنوع 
تشريعي،  ه���و  م���ا  ب��ي��ن  وال��ت��ك��ام��ل 
تعتمد  كما  وأمني،  وديني  اجتماعي 
على آليات أخرى داخلية عززت قدراتها 
المجموعات  خ��ط��ر  م���واج���ه���ة  ف���ي 

اإلرهابية.
وفي هذا السياق، قال مدير القسم 
المكلف بالمشاريع الخاصة بمكافحة 
اإلرهاب باألمم المتحدة، السيد ماورو 
ميديكو، إن المغرب بلد رائد في مجال 
مكافحة اإلرهاب، مبرزا تفرد النموذج 
األئمة،  تكوين  م��ج��ال  ف��ي  المغربي 

بين  والحوار  التسامح  قيم  وتعزيز 
باستمرار  ي��ط��ور  أن���ه  ك��م��ا  األدي�����ان، 
لألساليب  للتصدي  استراتيجيته 

الجديدة للمنظمات اإلرهابية.
وأبرز ميديكو أن العديد من البلدان 
إطارها  لتطوير  ال��دع��م  منا  تطلب   «
الباب  ه��ذا  ف��ي  ويمكن  التشريعي، 
االستفادة من تجربة وخبرة بلد مثل 
المغرب الذي أصبح نموذجا يحتذى 
به من طرف العديد من البلدان المهتمة 

بالمضي قدما على هذا النهج«.
من جانبه، قال األمين العام للجمعية 
البرلمانية للبحر األبيض المتوسط، 
راكم   « المغرب  إن  بياتزي  سيرجيو 
تجربة مهمة جدا في مجال الوقاية من 
اإلرهاب ونجح في تطوير العديد من 
اآلليات لمواجهة التهديدات الرديكالية، 
نتائج  ي���ح���ق���ق  ج���ع���ل���ه  م����ا  وه�������ذا 

إيجابية«.
وأكد أن المغرب يتبؤ مكانة مرموقة 
باحترام عظيم«، مشيرا  وبلد يحظى 
إلى أن المملكة »تساهم إلى حد كبير 
في ضمان االستقرار في منطقة البحر 

األبيض المتوسط ».

في شهر  يقوم  المغرب  ب��أن  وذك��ر 
رمضان من كل سنة بإيفاد أئمة إلى 
عدد من البلدان لشرح اإلسالم الحقيقي 
وهي  المتطرفة،  األف��ك��ار  ومكافحة 

مبادرة تكتسي أهمية بالغة .
للجمعية  ال��ع��ام  األم��ي��ن  واع��ت��ب��ر 
الذي  الحالي  التهديد  أن  البرلمانية 
والتعقيدات  »داع��ش«  تنظيم  يشكله 
هذا  أف����راد  ع���دد  ب��م��ع��رف��ة  المحيطة 
تواجدهم  وأماكن  اإلرهابي  التنظيم 
 « يبرز  تحركاتهم،  وتقييد  ومراقبة 
الحاجة الملحة للتعاون الدولي على 
المستويات السياسية والدبلوماسية 
والقانونية واألمنية من أجل الوقاية، 
إرهابية  أعمال  من  ح��د،  أقصى  إل��ى 

محتملة مستقبال« .
وأكد أن المغرب يتوفر على » دراية 
دقيقة لظاهرة اإلرهاب ويعرف أفضل 
الصلة  ذات  ال��ق��ض��اي��ا  اآلخ��ري��ن  م��ن 
بالتطرف، وساعد العديد من الدول على 
إحباط خطط هجمات »، وخلص إلى 
القول بأن » العمل سويا مع المغرب 
سيمككنا من محاربة داعش والقضاء 

على جذور اإلرهاب«.

و قدم األمين العام لمحة عن تطور 
نهج الجمعية البرلمانية للتصدي لهذا 
التهديد من أجل التكيف مع االتجاهات 
اإلج�����راءات  مستعرضا  ال��م��ت��غ��ي��رة، 
التشريعية الالزمة لمواءمة القوانين 
المعايير  مع  الوطنية  والممارسات 
الضمانات، من  ذلك  في  بما  الدولية، 
متطلبات  بين  ال��ت��وازن  تحقيق  أج��ل 
وحماية  الجنائية  ال��ع��دال��ة  سلطات 

حقوق اإلنسان.
بوران  علياء  أش��ادت  جانبها،  من 
للبحر  البرلمانية  الجمعية  رئيسة 
األبيض المتوسط بالتجربة المغربية 
الناجحة في مجال مكافحة اإلرهاب، 
خصوصا مبادرة صاحب الجاللة الملك 

محمد السادس لتكوين األئمة.
وأشارت إلى أن المواضيع التي لها 
والتطرف  اإلره���اب  بمكافحة  عالقة 
والتطرف العنيف تعد من األولويات 
الدول،  م��ن  للعديد  بالنسبة  الهامة 
التنسيقي  االج��ت��م��اع  أن  م��ع��ت��ب��رة 
للجمعية البرلمانية يعد منصة لتوحيد 
الجهود والمبادرات من أجل القضاء 

على هذه اآلفة .

اللقاء شكل مناسبة  وأوضحت أن 
محتمل  خ��ط��ر  أي  درأ  س��ب��ل  لبحث 
لجيوب تنظيم )داعش ( المتناثرة هنا 

وهناك.
و ش���ارك ف��ي ه���ذا االج��ت��م��اع وفد 
برلماني مغربي ضم المستشار محمد 
االشتراكي،  الفريق  رئيس  العلمي، 
والمستشار لحو المربوح، عضو فريق 
ال��ص��ال��ة وال��م��ع��اص��رة وال��ن��ائ��ب عبد 
العدالة  فريق  ع��ن  ب��روح��و،  اللطيف 
والتنمية، والنائب محمد احجيرة، عن 
والنائب  والمعاصرة،  الصالة  فريق 
امام شقران، عن الفريق االشتراكي .

االجتماع  أعمال  ج��دول  تضمن  و 
التنسيقي، الذي عرف مشاركة خبراء 
دوليين، خاصة في المجالين األمني 
وأساتذة  وب��رل��م��ان��ي��ي��ن  وال��ق��ان��ون��ي 
تمحورت  جلسات  تنظيم  جامعيين، 
الحالي  التهديد  »تقييم  أساسا حول 
للمقاتلين اإلرهابيين األجانب وأسرهم 
القضائية  وال��م��ت��اب��ع��ات  الترحيل   :
وإعادة التأهيل« و«استخدام القرائن 
اإللكترونية لمكافحة اإلرهاب ومحاربة 

تمويله« .

خبراء دوليون:

 تجربة المغرب في مجال مكافحة اإلرهاب »رائدة ومتكاملة«

أكد الخبير المغربي في قضايا األمن، 
ال���ح���وار بين  ب���اس���و، أن  ال��ح��ق  ع��ب��د 
األحقاد  تجنب  في  يسهم  الحضارات 
والكراهية التي تولد العنف والتطرف. 
واعتبر باسو، عضو »مركز السياسات 
من أجل الجنوب الجديد«، خالل ورشة 
الحد  الحضارات في  »دور حوار  حول 
من التطرف«، انعقدت مؤخرا في بكين، 
في إطار »منتدى أمن الشرق األوسط«، 
للدراسات  الصين  معهد  نظمه  ال��ذي 
»لن  التطرف  على  القضاء  أن  الدولية، 
يتأتى إال بالعدول عن الهيمنة والسعي 
مراعاة  دون  المصالح  وراء  المستمر 

النتائج«.
وقال إن »ما يمكن أن ننتظره من هذا 
كل  إط��ارا يجعل  يرسم  أن  الحوار هو 
المكونات اإلقليمية والدولية تدافع عن 
مصالحها في جو من السلم والتفاهم 
والتعايش، والتنازل عن فكرة الزعامة 

تشكل  ال  وأن  والهيمنة، 
خسارة  ط����رف  م��ص��ل��ح��ة 
وأضاف  اآلخ���ر«.  للطرف 
ال���خ���ب���ي���ر ال���م���غ���رب���ي أن 
التعايش السلمي »ال يدرك 
باالنتصارات العسكرية أو 
بل  االقتصادية،  بالهيمنة 
واحترام  العدل  ثمرة  هو 
بالسلم  واإليمان  المبادئ 
حتى يعطى كل طرف حقه 
القوة  يملك  ال  ك���ان  وإن 
ل����ل����دف����اع عن  ال���ك���اف���ي���ة 
الحوار،  ألن  م��ص��ال��ح��ه«، 
عن  يختلف  باسو،  يقول 
فيه  »فليس  المفاوضات 
طرف ضعيف وآخر قوي«. 

وأكد أنه »ال يمكن الخروج من دوامة 
داخل  بالحوار  إال  والظلم  االع��ت��داءات 
باقي  وبين  وبينها  الواحدة  الحضارة 

الحضارات األخرى«.
وذكر باسو أن منطقة الشرق األوسط، 
التي تمتد من أفغانستان إلى المحيط 
من  ج��زءا  مساحتها  وتغطي  األطلسي 
المحيط الهندي والبحر األحمر والضفة 

تعتبر  للمتوسط،  الجنوبية 
العالم  م��ن��اط��ق  م��ن  منطقة 
الساخنة، مستعرضا عددا من 
ال��س��م��ات ال���ت���ي ت��م��ي��ز هذه 
تضم  أنها  ومنها  المنطقة، 
للحضارة  ت���ن���ت���م���ي  دوال 
وحدة  رغم  لكنها  االسالمية 
المرجعية مختلفة ومتنازعة 

فيما بينها.
وأضاف أن الميزة الثانية 
ل��ه��ذه ال��م��ن��ط��ق��ة ت��ت��م��ث��ل في 
أه���م���ي���ت���ه���ا االق����ت����ص����ادي����ة 
واالستراتيجية، فهي مصدر 
مهم فيما يخص موارد الطاقة 
منطقة  وه����ي  ال���ع���ال���م،  ف���ي 
البحري  ال��رب��ط  ت��راق��ب  استراتيجية 
والبري والجوي بين قارات ثالث آسيا 
وإفريقيا وأوربا، إلى جانب كونها تمثل 
محورا هاما للسياسة الدولية، وتنافس 

قوى عظمى.
وخلص إلى أن الحالة الراهنة تشير 
إلى منطقة يسودها التشرذم وإن كانت 
ذات مرجعية حضارية واحدة، وأيضا 
»منطقة عنف وتطرف بل وحروب كذلك«. 
فإن  الوضعية،  ل��ه��ذه  ن��ظ��را  إن��ه  وق���ال 
ال��ح��وار ال��ح��ض��اري ف��ي ه��ذه المنطقة 
يقتضي أن يقام على مستوى داخلي في 
مستوى  ثم  االسالمية  الحضارة  إطار 
الحضارة  ه���ذه  ب��ي��ن  وأش���م���ل  أوس����ع 
والحضارات األخرى، مشيرا إلى أهمية 
الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصين 
في النهوض بالحوار الحضاري. وشارك 
في »منتدى أمن الشرق األوسط«، الذي 
انعقد حول موضوع »أمن الشرق األوسط 
التحديات  الجديدة:  األوض��اع  ظل  في 
خبير صيني   200 ح��وال��ي  واآلف����اق«، 
األمن  قضايا  ح��ول  للتباحث  وع��رب��ي 

بالمنطقة.

الحوار بين الحضارات يسهم في تجنب األحقاد التي تولد العنف والتطرف

شدد صاحب الجاللة الملك 
ضرورة  ع��ل��ى  ال���س���ادس،  محمد 
إلى صلب  الفلسطينية  القضية  إعادة 
األولويات الدولية، مؤكدا جاللته أن حل 
الدولتين يبقى األساس إلنهاء الصراع 
وتحقيق  الفلسطيني-اإلسرائيلي، 
الشرق  منطقة  ف��ي  ال��ش��ام��ل  ال��س��الم 

األوسط.
إلى  رسالة  في  الملك،  جاللة  وح��ث 
رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب 
القابلة  غ��ي��ر  ل��ح��ق��وق��ه  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
وذلك  نيانغ،  الشيخ  السيد  للتصرف، 
مع  للتضامن  العالمي  اليوم  بمناسبة 
الشعب الفلسطيني، على »ضرورة إعادة 
األولويات  ص��ل��ب  إل���ى  القضية  ه���ذه 
الدولية، وعدم االستسالم لألمر الواقع 

الذي ال يخدم أي طرف«.
وأوضح صاحب الجاللة أن الجميع 
يدرك أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
أية  وأن  بامتياز،  سياسي  ص��راع  هو 
مقاربات أخرى، على أهميتها، ال يمكن 
شامل  سياسي  لحل  بديلة  ت��ك��ون  أن 
وعادل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السالم العربية، مجددا بهذه 
المناسبة التأكيد على تضامن المغرب 
»مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ونؤكد 
موقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها 
ن��ي��ل حقوقه  أج����ل  م���ن  ال���م���وص���ول، 
دولته  إقامة  في  والعادلة،  المشروعة 
المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهي 
الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية 

والقرارات األممية ذات الصلة«.
وأبرز جاللة الملك أن المجتمع الدولي 
توافق على أن التسوية العادلة والشاملة 
الصراع  وإنهاء  الفلسطينية،  للقضية 
في منطقة الشرق األوسط، هدف ال يمكن 
بلوغه إال من خالل حل الدولتين، وفقا 
ومبادرة  ال��دول��ي��ة،  الشرعية  ل��ق��رارات 
السالم العربية، موضحا جاللته أنه »لم 
ي��ع��د خ��اف��ي��ا م���ا ت��ش��ه��ده األراض�����ي 
ممارسات  م��ن  المحتلة  الفلسطينية 
الدولية  ال��ش��رع��ي��ة  ل���ق���رارات  مخالفة 
والقانون الدولي اإلنساني، والمتمثلة 
النشاط  اس��ت��م��رار  ف��ي  ب��ال��خ��ص��وص 
االستيطاني في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية«.

والحظ صاحب الجاللة أن هذا الوضع 
يشكل خطرا حقيقيا على فرص تحقيق 
السالم، ويدفع بالمنطقة إلى مزيد من 
االحتقان والعنف وعدم االستقرار، وينذر 
الديني  ال���ص���راع  ي��س��وده  بمستقبل 
المملكة  أن  إل���ى  م��ش��ي��را  واألح���ق���اد، 
بمبادئ  دوم���ا  المتشبثة  ال��م��غ��رب��ي��ة، 
وأهداف األمم المتحدة، والمدافعة عن 
الشرعية الدولية، تجدد التأكيد على أن 
إلنهاء  األس���اس  يبقى  ال��دول��ت��ي��ن  ح��ل 
الفلسطيني-اإلسرائيلي،  ال���ص���راع 
منطقة  ف��ي  الشامل  ال��س��الم  وتحقيق 

الشرق األوسط.
وأبرز صاحب الجاللة أن أية جهود 
إلعادة إحياء عملية السالم، ال يمكنها 
حد  ب��وض��ع  إال  أه���داف���ه���ا  ت��ح��ق��ق  أن 
األراضي  ف��ي  االستيطانية  للسياسة 
هذا  في  مجددا  المحتلة،  الفلسطينية 

وكافة  األم��ن،  لمجلس  الدعوة  الصدد، 
أع��ض��اء األس���رة ال��دول��ي��ة، إل��ى سرعة 
التحرك، للحفاظ على الوضع القانوني 
الفلسطينية  ل��ألراض��ي  وال��ت��اري��خ��ي 
رقم  األم��م��ي  ال��ق��رار  وتنفيذ  المحتلة، 
وقف  إل���ى  ي��دع��و  ال���ذي   2016/2334
االستيطان، ويعتبر المستوطنات غير 

شرعية.
الملك على األهمية  كما شدد جاللة 
الخاصة لمدينة القدس باعتبارها من 
يتعين  التي  النهائي،  الوضع  قضايا 
بين  المفاوضات  عبر  لها  حل  إيجاد 
والفلسطيني.  اإلسرائيلي  الجانبين 
جوهر  كذلك  تعد  أنه  جاللته  موضحا 
األوسط  ال��ش��رق  منطقة  ف��ي  ال��ص��راع 
برمتها، وصميم الحل السياسي في أية 

تسوية بين الطرفين.
ومن هنا، يؤكد صاحب الجاللة » ما 

فتئنا ندعو، بصفتنا رئيس لجنة القدس، 
إلى الحفاظ على وحدة القدس الشريف 
وحرمته، وعلى البعد الروحي والمكانة 
المتميزة للقدس كمدينة للسالم«، مبرزا 
جاللته أنه الموقف الذي »جددنا التأكيد 
عليه في +نداء القدس+، الذي وقعناه 
بمعية قداسة البابا فرنسيس بمناسبة 
المغربية  المملكة  إلى  قداسته  زي��ارة 

بتاريخ 30 مارس 2019«.
ومن جهة أخرى، أكد صاحب الجاللة 
أبناء  أن أزيد من مليوني شخص من 
غزة  ق��ط��اع  ف��ي  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب 
ومن  الجماعي،  العقاب  م��ن  يعانون 
تداعيات الحصار المفروض عليهم منذ 
12 سنة، والذي فاقم من تردي أوضاعهم 

المعيشية والصحية والخدماتية.
وأك����د ج��الل��ة ال��م��ل��ك ح��رص��ه على 
المطالبة في مناسبات عديدة »بضرورة 

م��ن��ا بأن  ع��ن��ه��م، يقينا  ال��ح��ص��ار  رف���ع 
الجزء من  الحصار على هذا  مواصلة 
األراضي الفلسطينية سيزيد من حالة 

اإلحباط واليأس وعدم االستقرار«.
واغتنم صاحب الجاللة هذه المناسبة، 
ليجدد الدعوة إلى األشقاء الفلسطينيين 
في  بصدق،  لالنخراط  أطيافهم،  بكل 
جهود المصالحة لتجاوز حالة االنقسام، 
التي تضعف الموقف الفلسطيني، وال 
ت��خ��دم م��ش��روع��ه��م ف��ي إق��ام��ة دولتهم 
بهذه  الملك،  جاللة  ودع��ا  المستقلة. 
المناسبة، إلى تعزيز مؤسسات الدولة 
الحكومة  ف��ي��ه��ا  ب��م��ا  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، 
النهوض  على  ال��ق��ادرة  الفلسطينية 
الضفة  في  شعبها  تجاه  بالتزاماتها 
الغربية وقطاع غزة، مؤكدا دعم جاللته 
الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  الكامل 

بقيادة الرئيس محمود عباس.

يف رسالة إلى رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه

جاللة الملك يشدد على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى صلب األولويات الدولية

المغرب يعبر عن استعداده لتطوير أوجه التعاون الثنائي مع هنغاريا في كل المجاالت
عبر المغرب عن استعداده لتطوير 
مع  الثنائي  التعاون  أوج��ه  جميع 
هنغاريا في كل المجاالت، السيما ما 
الثقافي  ب���ال���ش���أن  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق 
الشبابية  واألن��ش��ط��ة  وال��ري��اض��ي 

ومجال االتصال.
الحسن  جاء ذلك خالل استقبال 
والشباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ع��ب��ي��اب��ة، 
باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة 
االتصال  ق��ط��اع  ب��م��ق��ر  ال��ح��ك��وم��ة، 
بالرباط، للسيد إستيفان هيلر نائب 
لدولة  ال��وط��ن��ي��ة  الجمعية  رئ��ي��س 
بسفير  مرفوقا  كان  الذي  هنغاريا، 
بالده في الرباط ميكلوس تروملر، 
بالمؤسسة  المسؤولين  من  وعددا 

التشريعية الهنغارية.
-قطاع  ل����ل����وزارة  ب����الغ  وذك�����ر 
االتصال- أن عبيابة أبرز، خالل هذا 
تربط  التي  العالقات  متانة  اللقاء، 
الصديقين، معربا عن  البلدين  بين 
التعاون  أوج��ه  لتطوير  استعداده 
الثنائي بين المغرب وهنغاريا، في 
جميع المجاالت التي تندرج ضمن 
ما  السيما  وزارت����ه،  اختصاصات 

الثقافي  ب���ال���ش���أن  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق 
الشبابية  واألن��ش��ط��ة  وال��ري��اض��ي 

ومجال االتصال.
وعبر الوزير عن أمله في أن تكون 

نائب  بها  يقوم  التي  ال��زي��ارة  ه��ذه 
رئيس الجمعية الوطنية إلى المملكة، 
بين  ال��ع��الق��ات  لتمتين  م��ن��اس��ب��ة 
البلدين، وفرصة مواتية إلعطاء دفعة 

قوية للتعاون بينهما، معلنا استعداد 
الجهد،  ب��أق��ص��ى  للعمل  ال�����وزارة 

للمساهمة في تحقيق هذه الغاية.
من جهته، عبر إستيفان هيلر عن 
»سروره« بزيارة المملكة، واللقاءات 
المسؤولين  م��ع  سيجريها  ال��ت��ي 
المغاربة، منوها بالعالقات الممتازة 
التشريعية  المؤسسة  تجمع  التي 
المغربية،  ونظيرتها  الهنغارية 
ومشددا على رغبة الطرف الهنغاري، 
في مزيد من تقوية وتنويع كل أشكال 

التعاون بين المغرب وهنغاريا.
وأوضح المسؤول الهنغاري، الذي 
نوه بالرمزية الكبيرة للزيارة الخاصة 
التي قام بها صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس إلى هنغاريا، أن تعدد 
وأهمية القطاعات التي تشرف عليها 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة، 
رسمي  كناطق  مهامها  على  ع��الوة 
فرصا  ستتيح  ال��ح��ك��وم��ة،  ب��اس��م 
هذا  لتحقيق  واس��ع��ة  وإم��ك��ان��ي��ات 

التعاون في مجاالت حيوية.
الهنغاري  الطرف  اهتمام  وأب��رز 
بإعطاء أهمية خاصة للتعاون في كل 

والفني،  الثقافي  المجال  يهم  م��ا 
والتربية  اإلب��داع��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وقيمة  بحجم  منوها  الموسيقية، 
التظاهرات الفنية الهنغارية التي تم 
األخيرة  السنوات  خ��الل  تنظيمها 
بالمغرب، بإشراف السفارة الهنغارية 
بالرباط، ومشيدا بالتجاوب واإلقبال 

الذي لقيته من الجمهور المغربي.
وفي ختام هذا اللقاء، تم التأكيد 
الدقيق ألوجه  على أهمية التحديد 
التعاون والشراكة بين البلدين، في 
بقضايا  الصلة  ذات  الميادين  كل 
والشباب  وال���ري���اض���ة  ال��ث��ق��اف��ة 
برامج  لتنفيذ  والسعي  واالتصال، 
مشتركة بشأنها، وذلك وفق اآلليات 
بين  للتعاون  المؤطرة  والضوابط 
وجمهورية  ال��م��غ��رب��ي��ة  ال��م��م��ل��ك��ة 

هنغاريا.
الجانب  ع��ن  ال��ل��ق��اء  ه��ذه  حضر 
بالسفارة  م��س��ؤول��ون  ال��ه��ن��غ��اري، 
الجانب  وع��ن  بالرباط،  الهنغارية 
لقطاع  ال��ع��ام  ال��ك��ات��ب  ال��م��غ��رب��ي، 
االتصال، ومدير االتصال والعالقات 

العامة بنفس القطاع.
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إبراز ثراء وتنوع وجهة المغرب السياحية بالعاصمة الشيلية
تم بالعاصمة الشيلية سانتياغو 
إبراز ثراء وتنوع العرض السياحي 
للمغرب ومؤهالته في هذا القطاع، 
وذل��ك أم��ام طلبة وأس��ات��ذة جامعة 

سانتو توماس.
السفارة  نظمته  ل��ق��اء  خ���الل  و 
جامعة  بمقر  بسانتياغو  المغربية 
المعهد  مدير  قال  توماس،  سانتو 
بطنجة،  للسياحة  ال��دول��ي  العالي 
ملتقى  المغرب،  إن  أفقير،  عدنان 
بين  وص��ل  حلقة  يعد  الحضارات، 
الشرق والغرب ويمثل نقطة التقاء 

بين أوروبا وإفريقيا.
على  يعمل  المغرب  أن  وأض��اف 
التي  المسؤولة  السياحة  تعزيز 
تحترم البيئة، ويثمن تراثه الثقافي 
ال���م���ادي وغ��ي��ر ال���م���ادي ف��ي إطار 
والحفاظ  لهويته  ال��ت��ام  االح��ت��رام 

عليها.
وأوضح أفقير أن االستراتيجية 
السياحية »رؤية 2020«، التي تهدف 
إلى الترويج للوجهة المغربية، تروم 
توزيع الثروة التي يخلقها القطاع 
السياحي عبر مختلف جهات البالد 
من خالل إحداث العديد من الوجهات 

السياحية التنافسية واالستفادة من 
ال��ت��ي تثمن  ال��ت��راب��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لكل  والثقافية  الطبيعية  اإلمكانات 

جهة.
وفي السياق نفسه، أشار أفقير، 
أمريكي  الجنوب  البلد  ي��زور  ال��ذي 
حاليا رفقة أعضاء من هيئة التدريس 
يقدم  ال��م��غ��رب  أن  إل���ى  ب��ال��م��ع��ه��د، 
منتجات سياحية تنافسية ومتنوعة 
طلب  تلبية  على  ق���ادرة  وم��ت��وازن��ة 
مثل  مختلفة  م��ج��االت  ف��ي  ال����زوار 
والثقافية  ال��ش��اط��ئ��ي��ة  ال��س��ي��اح��ة 

والطبيعية والرياضية والترفيهة.
وأبرز أن المملكة تعد وجهة تقدم 
عرضا سياحيا متكامال يتماشى مع 
على  للسياحة  الكبرى  التوجهات 
الثقافية  ال��س��ي��اح��ة  ال��خ��ص��وص 
والسياحة  الساكنة  مع  والتواصل 

المستدامة.
وحظي طلبة شيليون، في شتنبر 
أطباق  اكتشاف  بفرصة  الماضي، 
تميز المطبخ المغربي، كما تعرفوا 
العريقة  الثقافة  وغنى  ث��راء  على 

للمملكة.
الذين  الطلبة،  ل��ه��ؤالء  وأتيحت 

فن  بشعبة  تكويناتهم  ي��ت��اب��ع��ون 
سانتو  بجامعة  والفندقة  الطهي 
ل��ت��ذوق نكهات  ت��وم��اس، ال��ف��رص��ة 
منهم  وللبعض  المغربي،  المطبخ 
المشاركة في إعداد أطباق مغربية 
المملكة  سفيرة  إقامة  بمقر  فريدة 

بسانتياغو الشيلية.

غداء موضوعاتية  مأدبة  وخالل 
بالشيلي،  المغرب  سفيرة  نظمتها 
ك��ن��زة ال��غ��ال��ي، أث���ار ت��ن��وع الثقافة 
المغربية وغناها، ال سيما فن الطبخ 
إعجاب  ونكهاته،  بألوانه  المتميز 
نحو  ع��دده��م  البالغ  الطلبة  ه��ؤالء 

سبعين طالبا.

أعطت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في 
إقليم الصويرة، انطالقة المرحلة الثانية من آليتها 
المتنقلة »المثمر« برسم الموسم الفالحي 2019-

2020. وأفاد بالغ للمجموعة بأن المرحلة الثانية 
برنامج  تواكب  المثمرة،  لألشجار  المخصصة 

التنمية التي يشرف عليه المهندسون 
الزراعيون لمجموعة المكتب الشريف 
للفوسفاط، حيث ستمكن من تشجيع 
أفضل الممارسات الزراعية من أجل 

فالحة مثمرة ومستدامة.
و بحسب المصدر ذاته، ستساهم 
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ف��ي ت��وس��ي��ع نطاق 
ال��ب��رن��ام��ج، إذ إل���ى ج��ان��ب زراع���ة 
زراعات  استهداف  سيتم  الزيتون، 
أخرى مثل النخيل والتفاح باإلضافة 
غرار  على  أقاليم جديدة  إدماج  إلى 
إيموزار كندر، ميدلت، كلميم، زاكورة 
-2019 نسخة  أن  مبرزا  وكرسيف، 

المتنقل  ال��م��ث��م��ر  آل��ي��ة  م���ن   2020
تستهدف ثالث زراعات هي الحبوب 
المثمرة  األش����ج����ار  وال���ق���ط���ان���ي، 

والخضروات.
و سيتم في المجموع، استهداف 
ذات  منطقة   180 أي  إق��ل��ي��م��ا،   28
إمكانيات كبيرة عبر تراب المملكة، 

وهو ما سيمكن من الوصول إلى ما ال يقل عن 10 
االف فالح.

السنة،  انه سيتم خالل هذه  البالغ  و أض��اف 
مواكبة أكثر من 4000 منصة تطبيقية من طرف 
فرق المثمر منها 1135 مخصصة ألشجار الزيتون، 
آالف   10 من  بأكثر  القيام  أنه سيتم  إلى  مشيرا 
المهندسين  من  المئات  تعبئة  مع  للتربة  تحليل 

الزراعيين لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 
في جميع المراحل.

و تهدف آلية المثمر إلى تمكين الفالحين من 
بفضل  المحاصيل  وج��ودة  م��ردودي��ة  من  الرفع 
العلمي  النهج  وتبني  للزراعات  التقني  المسار 

القائم على توفير التغذية المتوازنة، باإلضافة إلى 
إدماج  م��ع  المعلومات  وت��ب��ادل  ال��ق��درات  تدعيم 
مختلف الفئات االجتماعية واالقتصادية وخاصة 

النساء القرويات والشباب.
وتعرف آلية المثمر المتنقل كذلك تنظيم عروض 
مع  التأقلم  على  الفالحين  لمساعدة  توضيحية 

.tmar@ التطبيق الجديد للنصائح الفالحية

 ،tmar@ تطبيق OCP للتذكير، أطلقت مجموعة
الذي يعتبر أداة رقمية جديدة توفر الدعم التقني 
القرارات الجيدة  للفالحين، لتمكينهم من اتخاذ 
في الوقت المناسب، وهي تضم 6 خدمات تشغيلية 
)التتبع الحقلي، تركيبتي NPK، محاكي الربحية، 
الطقس، معلومات األسواق ودكتور 

النباتات(.
و ترتكز باقة الخدمات المقدمة 
تكنولوجية  ونماذج  مفاهيم  على 
االصطناعي،  الذكاء  مثل  متقدمة 
والعديد  الصناعية  األقمار  صور 
من المحاور التي تمكن من تقديم 
فالح  لكل  المقاس  على  توصيات 

حسب احتياجاته.
يهدف تطبيق @tmar، الذي تم 
الفالحين،  أجل  ومن  مع  تطويره 
العلمية  المعلومات  إت��اح��ة  إل��ى 
للجميع مع تسهيل اتخاذ القرارات 
المرتبطة باألنشطة الفالحية خاصة 
الزراعية  التقنية،  الناحية  م��ن 
متوفر  التطبيق  واالق��ت��ص��ادي��ة. 
 App وGoogle Play مجانا على

.Store
واستهدف برنامج المثمر، الذي 
في   ،2018 شتنبر  في  إطالقه  تم 
: الحبوب  نسخته األولى ثالث زراعات رئيسية 
والقطاني، الخضروات وأشجار الزيتون، وجابت 
الفالحين  لمقابلة  المغرب  اآللية مختلف مناطق 
حيث استهدفت أكثر من 160 منطقة في حوالي 
28 إقليما عبر تراب المملكة. في المجموع، استفاد 
أكثر من 10000 فالح بما في ذلك حوالي 1000 

امرأة من المواكبة.

إطالق المرحلة الثانية من آلية »المثمر« انطالقا من الصويرة

التحول الرقمي للفالحة، 
فرصة للنهوض بالحكامة 

الجيدة للقطاع
ب���وزارة  المعلوميات  ن��ظ��م  م��دي��ر  أك���د 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
والمياه والغابات، ماجد الحلو، أن التحول 
فرصة  يشكل  ال��ف��الح��ي  للقطاع  ال��رق��م��ي 
للسياسة  ال��ج��ي��دة  بالحكامة  للنهوض 

الفالحية.
خالل  له  مداخلة  في  الحلو،  وأوض��ح 
اإلفريقي  البنك  نظمها  مستديرة  مائدة 
للتنمية والوزارة حول موضوع »التحول 
الرقمي للفالحة بالمغرب«، أن رقمنة القطاع 
الفالحي تمكن من تحسين حكامة السياسة 
الفالحية والدفع بالنمو االقتصادي للبالد، 
وأدوات  المعلومات  تقاسم  بفضل  وذل��ك 

اتخاذ القرار.
وأضاف أن التكنولوجيات الرقمية هي، 
اليوم، وسيلة لتطوير الفالحة على مستوى 
عمل  وظ��روف  البيئة  وحماية  اإلنتاجية 
الفالحين، عالوة على تتبع سالمة المواد 
الغذائية حتى تكون صالحة للولوج إلى 
عدد من األسواق الدولية، مشيرا إلى أن 
لتحقيق  وسيلة  تكون  أن  يجب  الفالحة 
م���ردودي���ة أف��ض��ل ل��ف��ائ��دة ك��ب��ار وصغار 

الفالحين.
وقال الحلو إن برامج التكوين المهني 
االعتبار  بعين  تأخذ  أن  يجب  الفالحي 
كفاءات  تنمية  مستوى  على  االحتياجات 
التقنيين بغية التمكن من استعمال التقنيات 
الجديدة التي يستوجبها التحول الرقمي 
العام  المدير  ذكر  جهته،  من  القطاع.  في 
شمال  لمنطقة  للتنمية  اإلف��ري��ق��ي  للبنك 
يدعم  البنك  أن  العزيزي،  محمد  إفريقيا، 
في  )درون(  المسيرة  الطائرات  استخدام 
القطاع الفالحي، وتعزيز االندماج الرقمي، 
واعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف 

المحمول في العديد من دول المنطقة.
وأضاف أنه، في اآلونة األخيرة، تم إرساء 
مبادرة رائدة خالل المؤتمر الدولي حول 
التكنولوجيات المخصصة للفالحة، على 
القطاع  رقمنة  ح��ول  ال��ق��اري  المستوى 
من  العديد  إط��الق  إل��ى  مشيرا  الفالحي، 
الدراسات، من ضمنها دراسة تشخيصية 
لمؤهالت الفالحة الرقمية بالمغرب، بدعم 
من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
منطقة شمال  أن  ال��ع��زي��زي  وأك���د  »ف���او«. 
إفريقيا تزخر بمواهب وبروفايالت رفيعة 
المستوى في مجال المعطيات الضخمة، 

والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي.
توطيد  دع��م  يعتزم  البنك  أن  وأض��اف 
في  األخضر«  »المغرب  مخطط  مكتسبات 
أفق استدامة جيدة وبروز الطبقة المتوسطة 
في العالم القروي، وتشجيع ريادة األعمال 
الفالحية والنسوية، وكذا تعزيز التحول 

الرقمي والفالحة الذكية مناخيا.
التي  المستديرة،  المائدة  هذه  وتهدف 
عرفت مشاركة خبراء بارزين على المستوى 
الوطني والدولي، إلى االنخراط في تفكير 
عميق حول رقمنة القطاع الفالحي وتقاسم 
المقترحات  واستقاء  الناجحة،  التجارب 
والتوجهات  الرؤية  توضيح  إلى  الرامية 
االستراتيجية في مجال دعم اإلصالحات 

المحتملة واالستثمارات في القطاع.

ش��ك��ل ب��ح��ث س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
محور  التوثيق،  مجال  في  والصني  املغرب 
رئيس  ب��ني  البيضاء،  ال���دار  ف��ي  جمع،  لقاء 
باملغرب،  املوثقني  لهيئة  الوطني  املجلس 
عبد اللطيف يكو، واملدير العام ملكتب العدالة 
مبدينة نينغبو، ليو كيانغ. وخالل هذا اللقاء، 
تبادل الطرفان وجهات النظر حول ممارسة 
في  والصني  املغرب  من  بكل  التوثيق  مهنة 
جوانب معينة تتعلق باختصاصات املوثقني، 

واجلزء التنظيمي للمهنة ومجال نشاطها.
الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  اجل��ان��ب��ان  وأش���اد 

امل��م��ت��ازة، م��ع��رب��ني ع��ن أم��ل��ه��م��ا ف��ي تعزيز 
ال��ت��ع��اون ب��ني امل��غ��رب وال��ص��ني ف��ي املجال 

القانوني.
على  الضوء  يكو  سلط  املناسبة،  وبهذه 
دور املوثق واختصاصته وقدراته في املغرب، 
مبرزا أن مهنة التوثيق في املغرب استوحت 
التوثيق  مهنة  من  كبير  حد  إلى  نصوصها 

الالتينية.
امللحوظ  التطور  الصدد،  هذا  في  وأب��رز 
للنشاط التوثيقي في املغرب، مشيرا إلى أن 
عدد املوثقني انتقل من 300 خالل التسعينيات 

إلى 2000 من املوثقني الذين ميارسون حاليا 
نشاطهم في جميع أنحاء التراب الوطني.

وفدا  يقود  ال��ذي  كيانغ،  قال  جانبه،  من 
اللقاء  هذا  إن  للمغرب،  بزيارة  يقوم  صينيا 
مهنة  تنظيم  ع��ل��ى  االض���ط���الع  إل���ى  ي��ه��دف 
املغرب،  في  ومهمته  املوثق  ودور  التوثيق 
تبادل  أهمية  على  ال��ص��دد  ه��ذا  ف��ي  م��ؤك��دا 

اخلبرات بني البلدين في هذا املجال.
املشتركة  النقاط  مختلف  استعرض  كما 
امل��غ��رب وال��ص��ني، ال  ف��ي  ب��ني مهنة التوثيق 
وتكوينهم،  للموثقني  املؤطر  القانون  سيما 

التجربة  معربا عن رغبته في االستفادة من 
املغربية في ارتباطها بقانون التوثيق ومهنة 

التوثيق.
ومتارس هيئة املوثقني في املغرب، التي 
تتمتع بالشخصية الذاتية، اختصاصتها من 
خالل مجلس وطني ومجالس جهوية، علما 
الهيئة  ه��و  للموثقني  ال��وط��ن��ي  املجلس  أن 
مهنة  باسم  التحدث  لها  املخولة  الوحيدة 
التوثيق وممثلتها لدى اإلدارة وتدلي برأيها 
بشأن األسئلة املطروحة عليها من قبل اإلدارة 

فيما يتعلق مبمارسة املهنة.

املغرب – الصني : بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التوثيق

مال وأعمال

الوطنية  »الوكالة  تنظم 
لتنمية مناطق الواحات وشجر 
األرك��ان« )أن��دزوا(، بمدينة أكادير، 
المؤتمر الدولي الخامس لألركان يومي 
10 و11 دجنبر ال��ج��اري، وذل��ك تحت 
الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك 

محمد السادس.
وموازاة مع هذه التظاهرة العلمية 
أكادير  م��دي��ن��ة  ستحتضن  ال��دول��ي��ة، 
للمعرض  األول����ى  النسخة  ف��ع��ال��ي��ات 
الدولي لألركان في الفترة ما بين 7 و11 
دجنبر الجاري، حيث ستتاح الفرصة 
لمختلف  التظاهرتين  ه��ات��ي��ن  خ���الل 
النهوض  س��ب��ل  ل��م��ن��اق��ش��ة  ال��ف��اع��ل��ي��ن 
وبحث  ل��ألرك��ان،  الزراعية  بالسلسلة 
مكانتها  وتعزيز  تثمينها،  إمكانيات 
وعلميا  وبيئيا  اجتماعيا  اقتصاديا 
س�����واء ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال���وط���ن���ي أو 

الدولي.
لتنمية  الوطنية  للوكالة  وأفاد بالغ 
أن  األرك���ان،  ال��واح��ات وشجر  مناطق 
والمعرض  ال��م��ؤت��م��ر  م��ن  ك��ل  تنظيم 
مناسبة  »يشكالن  ل��ألرك��ان،  الدوليين 
لتثمين التقدم المحقق من طرف الفاعلين 
في هذا القطاع، والجهود المبذولة في 
بهدف  األخضر،  المغرب  مخطط  إطار 
خلق التآزر واإللتقائية الالزمين لحماية 
المؤهالت الغنية والمتنوعة التي يزخر 

بها المجال الحيوي لألركان«.
وأضاف البالغ أن النسخة الخامسة 
للمؤتمر الدولي لألركان، المنظمة تحت 
للمحيط  الطبيعي  »الرأسمال  عنوان 
والتثمين«  القيمة  ل��ألرك��ان:  الحيوي 
باحثا   230 ح��وال��ي  حضور  ستعرف 
وباحثة من تسع دول، لتدارس وتقييم 
الحيوي  المحيط  محمية  تثمين  سبل 
االنجازات،  عرض  خالل  من  لألركان، 
إليه  توصلت  م��ا  آخ��ر  على  واإلط���الع 

ما  في  واألكاديمية  العلمية  االب��ح��اث 
يتعلق بتوجيه وتطوير هذا القطاع.

ومن المنتظر أن يناقش المشاركون 
خالل هذا المؤتمر عدة محاور مرتبطة 
بالنظم االيكولوجية لألركان، والتحسين 
الوراثي لزراعته. كما سيعرف المؤتمر 
سلك  ف��ي  ال��ش��ب��اب  الباحثين  تتويج 
أنجزوا  ال��ذي��ن  وال��دك��ت��وراه  الماستر 
أفضل األبحاث العلمية، والتي تم نشرها 
ع��ل��م��ي��ة وطنيه  م��ؤس��س��ات  ق��ب��ل  م���ن 

ودولية.
واس���ت���ن���ادا ل��ل��م��ص��در ن��ف��س��ه، فإن 
المعرض الدولي األول لألركان سيشكل 
مناسبة لتمكين زواره، سواء منهم عموم 
األشخاص أو مختلف فئات المشاركين 
ف��ي ال��م��ؤت��م��ر، م��ن اإلح��اط��ة بمختلف 
الصلة  ذات  وال��ق��ض��اي��ا  ال��م��ع��ل��وم��ات 
من  وذل��ك  لألركان،  الحيوي  بالمحيط 
التي  األروق�����ة  مختلف  زي����ارة  خ���الل 
ولوحات  فوتغرافية  ص��ورا  ستعرض 
تشكيلية، كما ستنظم مسابقة للفنانين 

الشباب حول منظومة األركان.
كما سيشكل هذا المعرض، على مدى 
خمسة أيام، فرصة لعقد لقاءات متعددة 
والمختصين  الفاعلين  مختلف  بين 
والمهنيين في قطاع األركان، وذلك بهدف 
إقامة شبكات من أجل تبادل الخبرات، 
وباألبعاد  ب��ال��م��ن��ت��ج��ات،  وال��ت��ع��ري��ف 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��راث��ي��ة ال��م��رت��ب��ط بهذه 

المنظومة اإليكولوجية.
وف��ي إط���ار االن��ش��ط��ة ال��م��وازي��ة، تم 
التراثية،  للحكايات  فضاء  تخصيص 
وتجهيز فضاء آخر لألطفال بهدف تلقين 
األجيال الصاعدة ثقافة المحافظة على 
الموروث المادي والالمادي لألركان، كما 
التقليدية  الطرق  على  ال��زوار  سيطلع 
وستكون  األرك����ان،  زي��ت  الستخالص 
المعدة  االطباق  لتذوق  أيضا  مناسبة 

بزيت األركان.
ومن أجل خلق حركية وتنشيط على 
صعيد أكادير بمناسبة احتضان المدينة 
لهذين الحدثين، تم تجهيز خمسة مواقع 
في الساحات الرئيسية لمدينة االنبعاث 
من أجل إقامة أنشطة ثقافية وتجارية 
بمشاركة 200 تعاونية، تنتسب لستة 

المحيط  ضمن  تقع  وعمالتين  أقاليم 
الحيوي لشجرة األركان وهي : أقاليم 
الصويرة وتزنيت وتارودانت وشتوكة 
آيت باها وسيدي إفني وكلميم، وعمالتي 

أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول.
وسيمكن هذان الحدثان الدوليان من 
خلق دينامية بين مختلف الفاعلين في 

وفرصة  ل��ألرك��ان،  الزراعية  السلسلة 
سانحة لتعزيز المكتسبات وإعطاء دفعة 
جديدة لتقوية هذا القطاع االقتصادي، 
الذي يعد إحدى الواجهات التي تعكس 
تحقيق اإلنصاف االجتماعي، إلى جانب 
مفهوم  لتنزيل  نموذجيا  مجاال  كونه 

االستدامة البيئية.

يومي 10 و11 دجنبر اجلاري

تنظيم المؤتمر الدولي الخامس لألركان في أكادير

السيد  الالمركزي، استقبل  التعاون  إطار  في 
التهامي محيب نائب رئيس جهة مراكش أسفي 
لجنة  رئيسة  التواتي  نسيمة  بالسيدة  مرفوقا 
التعاون والشراكة والمدير العام للمصالح وكذا 
مدير دار المنتخب زوال يومه األربعاء 27 نونبر 
الجاري بمقر الجهة وفدا عن مقاطعة جيانغسو 
الصينية برئاسة السيدة HUANG Lixin رئيسة 
المجلس االستشاري لمقاطعة جيانغسو والسيد 
يانغ فينغ الكاتب العام للمجلس، والسيدة زهو 
العامة  ب���اإلدارة  المساعدة  المديرة  ي��ون  ش��او 
لمجلس مقاطعة جيانغسو، فضال عن السيد كاي 
جيانغو نائب رئيس لجنة شؤون هونكونغ مكاو 
تايوان والصينيين بالخارج والشؤون الخارجية 

بمجلس المقاطعة.
وقد تمحورت محادثات الجانبين حول سبل 
تعزيز التعاون والشراكة بين جهة مراكش أسفي 
ومقاطعة جيانغسو ال سيما في مجال الثقافة، 
التربية والتكوين، والصحة العامة في إطار مبادرة 
في  االقتصادي  القرن  مشروع  والطريق  الحزام 

العالم. يشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق هي 
ا  داخلًيّ الصينية  للسياسة  األس��اس��ي  المحرك 
ا. وهي المشروع  وللدبلوماسية الصينية خارجًيّ
األساس للرئيس الصيني شي جينبينغ. وتهدف 
المبادرة إلى ربط العالم بالصين بطرق ومسارات 
للتبادل التجاري والسياسي لتكون بمثابة هجوم 

اقتصادي ناعم.
طريقي  إحياء  محاولة  إلى  المبادرة  وتهدف 
الحرير البحري )الحزام( والبري )الطريق( اللذين 
كانا يربطان الصين بالعالم قبل ثالثة آالف عام، 
والمنتجات  السلع  ت��ب��ادل  خاللهما  م��ن  وي��ت��م 
والعاج  والتوابل  والبخور  والعطور  كالحرير 
واألحجار الكريمة وغيرها، وكذلك تبادل الثقافات 
والعلوم. وتقوم المبادرة على مبادئ وميثاق األمم 
السلمي  للتعايش  الخمسة  المتحدةوالمبادئ 
وسالمة  الوطنية،  للسيادة  المتبادل  كاالحترام 
األراضي وعدم االعتداء، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية، والمنفعة المتبادلة.
< غلولو موالي عبد السالم

محادثات حول سبل تعزيز التعاون والشراكة بين 
جهة مراكش أسفي ومقاطعة جيانغسو

أكدت سفيرة المغرب بإثيوبيا 
محمدي،  علوي  نزهة  وجيبوتي 
يبذل  المغرب  أن  أب��اب��ا،  ب��أدي��س 
النهوض  جهودا حثيثة من أجل 
والتمكين  النسائية  بالمقاوالت 

االقتصادي للنساء.
التي  محمدي،  علوي  وأب��رزت 
كانت تتحدث خالل ندوة إفريقية 
ك��ل م��ن سفارة  منظمة م��ن ط��رف 
المملكة بإثيوبيا والمكتب الشريف 
اإلفريقي  واالت���ح���اد  ل��ل��ف��وس��ف��اط 
آخرين  وشركاء  أممية  ومنظمات 
حول موضوع »تعزيز التجارة فيما 
بين البلدان اإلفريقية: المرأة تأخذ 
التي  اإلنجازات  المبادرة«،  زمام 

الملك  الجاللة  صاحب  بقيادة  المغرب،  حققها 
محمد السادس، في مجاالت التنمية المستدامة 
بين  للمساواة  المكرسة  االجتماعية  والعدالة 

الجنسين ولتمكين المرأة.
حفل  تميز  التي  القارية،  الندوة  هذه  وخالل 
 – اإلثيوبية سهلي  الرئيسة  افتتاحها بحضور 
اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  ورئيس  زودي  ورق 
أممية  منظمات  وممثلي  محمد  ف��ك��ي  م��وس��ى 
ومفوضين لالتحاد اإلفريقي، توقفت الدبلوماسية 
التي  الكبرى  التنموية  األوراش  عند  المغربية 
للتنمية  الوطنية  والمبادرة  المملكة،  أطلقتها 
ذات  العميقة  المهيكلة  واإلصالحات  البشرية، 

الصلة.
وأضافت أن هذه اإلنجازات تم تعزيزيها من 
خالل دستور المملكة الجديد الذي مكن النساء 
من االضطالع بأدوارهن كشريكات أساسيات في 

تنمية ورفاه البلد.
النسائية،  المقاولة  لموضوع  تطرقها  ولدى 
أكدت علوي محمدي أن المغرب يعمل بفعالية على 

تعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل وتشجيعهن 
على ولوج عالم المقاولة، مذكرة في هذا الصدد 
بأن عدد النساء المقاوالت أو مسيرات المقاوالت 
يناهز حوالي 9 آالف إلى 10 آالف ويغطي حوالي 

10 في المئة من مجموع المقاوالت.
وتابعت أن هذه الندوة ستشكل كذلك مناسبة 
لتقاسم التجارب بشأن مناهج االشتغال الذكية 
للتعاونيات، ال سيما النموذج الذي طوره المغرب 
خالل العقد األخير، والذي مكن النساء من مشاركة 
من  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  فعالة 

خالل إحداث مقاوالت ذات أداء جيد.
المغرب يحرص بشدة، في سياق  أن  وأكدت 
التعاون جنوب – جنوب، على تقاسم خبرته في 
تعاونيات  سبع  حضور  إلى  الفتة  الصدد،  هذا 
م��غ��رب��ي��ة ف��ي ال��م��ع��رض ال��م��ق��ام ف��ي إط���ار هذه 

الندوة.
المغربية  الدبلوماسية  السياق، أشارت  وفي 
إلى أن قطاع التعاونيات حقق تقدما كبيرا في 
المغرب، بما يفوق 20 ألف تعاونية، من بينها 

2677 مقاولة للنساء.

المغرب يبذل جهودا حثيثة من أجل النهوض 
بالمقاولة النسائية
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1213 قضايا المجتمع أخبار دولية

أنيغرت  األلمانية  ال��دف��اع  وزي���رة  دع��ت 
ك��رام��ب-ك��ارن��ب��اور ال���ى إش����راك األوس���اط 
السياسية األفغانية في المفاوضات بشأن 

إحالل السالم مع حركة طالبان.
مؤتمر  خ��الل  كرامب-كارنباور  وقالت 
صحفي مشترك مع الرئيس األفغاني أشرف 
غني بالعاصمة األفغانية كابول »إننا نرى 
أن��ه الب��د م��ن إش���راك األوس���اط السياسية 
األفغانية والمسؤولين األفغان على أي حال 
في مباحثات السالم واتفاق السالم«، حسبما 

ذكرت وكالة األنباء األلمانية.
برلين  أن  ك��رام��ب-ك��ارن��ب��اور  وأض��اف��ت 
أن  أال وهو  لديهما هدف مشترك،  وكابول 
يتسنى للمواطنين في أفغانستان العيش 
في أمان وحرية وسالم مستقبال، موضحة 
أنه يتم العمل ألجل تحقيق ذلك جنبا إلى 

جنب منذ أعوام كثيرة.
لوزيرة  بالشكر  غني  توجه  جانبه،  من 
على  بالدها  إسهام  على  األلمانية  الدفاع 

العسكري واإلنساني، وتوجه  المستويين 
بالشكر أيضا ألسر جنود الجيش األلماني 
وقال:  أفغانستان،  في  حتفهم  لقوا  الذين 
أج��ل سالمتنا  م��ن  تضحية  أعلى  »ق��دم��وا 

وحريتنا«.
وصرح الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
استأنفت  واشنطن  بأن  الماضي  األسبوع 
المباحثات التي توقفت بشكل مفاجئ مع 

حركة طالبان في سبتمبر الماضي.
وكانت وزيرة الدفاع األلمانية وصلت إلى 
أف��غ��ان��س��ت��ان ف��ي أول زي����ارة رس��م��ي��ة لها 

للبالد.
واستهلت الوزيرة الزيارة بلقاء مع جنود 
مزار  بمدينة  »م��رم��ال«  معسكر  ف��ي  أل��م��ان 

الشريف.
)بوندستاغ(  األلماني  البرلمان  أن  يذكر 
في  األل��م��ان  الجنود  لمهمة  تفويضه  م��دد 
عام  لمدة  الماضي  م��ارس  في  أفغانستان 

آخر.

وزيرة الدفاع األلمانية تدعو إلشراك المسؤولين السياسيين األفغان في مفاوضات السالم مع طالبان

قدم رئيس الوزراء الفنلندي أنتي 
رئيس  إل�����ى  اس���ت���ق���ال���ت���ه  ري����ن����ي، 
الجمهورية ساولي نينستو، بعدما 
قرر أحد شركاء االئتالف الحكومي 
ال��ت��وق��ف ع���ن دع��م��ه ع��ل��ى خلفية 

اإلضراب األخير لعمال البريد.
وقام رئيس الوزراء، وهو أيضا 
رئيس الحزب االشتراكي الديمقراطي 
إلى  استقالته  بتقديم  الفنلندي، 

الرئيس لتجنب اقتراح بحجب الثقة 
من المقرر تقديمه في البرلمان.

الفنلندية  اإلعالم  وسائل  ونقلت 
عن ريني، قوله أمام رئيس فنلندا: 
»أود أن أشكر سيادتكم على التعاون 
رئاستي  الذي استمر خالل شهور 

للوزراء«.
وقبل الرئيس استقالة الحكومة، 
حسبما جاء في بيان صحفي أصدره 

مكتب الرئاسة، وطلب الرئيس من 
الحكومة االستمرار مؤقتا حتى يتم 

تعيين حكومة جديدة.
أنتى  فنلندا  وزراء  رئيس  وك��ان 
ري��ن��ي، ق��د أج���رى ف��ي وق��ت سابق 
اليوم، محادثات مع حزب الوسط، 
أحد األحزاب الخمسة فى االئتالف 
الحاكم، فى مسعى لتجنب إجباره 
على التنحي. وقرر »حزب الوسط » 
لرئيس  دع��م��ه  ال��ف��ن��ل��ن��دي، س��ح��ب 
خلفية  ع��ل��ى  المستقيل  ال�����وزراء 
إض����راب ال��ب��ري��د، ب��ع��دم��ا تعرضت 
بسبب  واسعة  النتقادات  الحكومة 
طريقة تعاطيها مع اإلضراب الذي 
دام لمدة أسبوعين، احتجاجا على 
اتهامات  وج��ه��ت  ح��ي��ث  األج�����ور، 
ب«سوء التواصل« لرئيس الحكومة 
في إدارته لألزمة. وباءت كل محاوالت 
تسوية هذا النزاع بالفشل، ما دفع 
إعالن  إل��ى  ال��ب��الد  ف��ي  النقل  عمال 
تنظيم  عبر  البريد  لعمال  دعمهم 

إضراب تضامني معهم.
وتأتي االضطرابات السياسية في 
الوقت الذي تختتم فيه فنلندا رئاسة 

المجلس األوروبي لستة أشهر.

استقالة رئيس الوزراء الفنلندي بعد تصدع
 االئتالف الحكومي

ليبيا: مجلس األمن يعرب عن القلق بشأن التصعيد األخير للعنف ويدعو إلى وقف إطالق النار
أعرب مجلس األمن عن قلقه 
العميق إزاء التصعيد األخير 
ليبيا، مشددا على  للعنف في 
ضرورة وقف جميع األطراف، 
تصعيد  ال��س��رع��ة،  وج��ه  على 
الوضع وااللتزام بوقف إطالق 

النار.
في  المجلس  أعضاء  وجدد 
للممثل  الكامل  دعمهم  بيان 
الخاص لألمين العام في ليبيا، 
غسان سالمة، ولعمله على حل 
البالد معربين عن  في  النزاع 
الدولية  ل��ل��ج��ه��ود  دع���م���ه���م 
المستمرة الهادفة الى المضي 
السياسية  العملية  ف��ي  قدما 
ليبيا  وتملكها  تقودها  »التي 

وتيسرها األمم المتحدة«.
الدول  األم��ن  مجلس  ودع��ا 
األعضاء واألطراف الليبية إلى 
المشاركة بشكل بناء مع الممثل 
العام، مشيرا  الخاص لألمين 
واالستقرار  ال��س��الم  أن  إل���ى 

الدائمين في ليبيا لن يتحققا 
إال من خالل حل سياسي.

المجلس  أع���ض���اء  وذك�����ر 
بالتزام األطراف الليبية بالعمل 
بشكل بناء مع األمم المتحدة 
في  عليه  المتفق  النحو  على 
وفي   ،2018 م��اي  في  باريس 
باليرمو في نونبر 2018، وفي 
 .2019 فبراير  ف��ي  ظبي  أب��و 
وأشاروا إلى الجهود المستمرة 
االتحاد  ق��ب��ل  م���ن  ال���داع���م���ة 
األفريقي وجامعة الدول العربية 
واالتحاد األوروبي وغيرها من 

الهيئات.
وأبدى األعضاء أيضا، قلقهم 
االنتهاكات  إزاء  بشكل خاص 
المبلغ عنها للحظر المفروض 
تزايد  وك����ذا  األس��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
مشاركة المرتزقة، ودعوا جميع 
االمتثال  إلى  األعضاء  ال��دول 
التام لحظر األسلحة، تماشيا 

مع القرار 1970 )2011(.

منصات  اقتناء  عزمها  أن��ق��رة،  أك��دت 
الصاروخي  الدفاع  منظومة  من  جديدة 
»إس- 400«، مسجال أن األمر سيتم »قريبا«. 
في  م��س��ؤول  ع��ن  محلية  صحف  ونقلت 
بالرئاسة  والخارجية  األمنية  ال��ش��ؤون 
مجموعة  ش��راء  »موعد  إن  قوله  التركية 
فنية  مسألة  إس400-  أنظمة  من  ثانية 
فحسب«، مضيفا »أعتقد أنه سيتم قريبا«.  
وذكرت المصادر ذاتها أن مسؤول عسكري 
روسي كان أعلن في أواخر نونبر الماضي 
ت��رك��ي��ا لشراء  م��ع  م��ف��اوض��ات  أن ه��ن��اك 

المنصات الجديدة.
وأوضح المدير العام لمؤسسة »روس 
إبورون إكسبورت« المسؤولة عن الصادرات 
العسكرية الروسية، ألكسندر ميخييف، أن 
موسكو مستعدة لبيع تركيا الدفعة الجديدة 

من المنظومة الدفاعية، مضيفا أنها تأمل 
في إبرام االتفاق في النصف األول من سنة 

.2020
وقال إن موسكو وأنقرة تبحثان بجدية 
العقد  في  اختياريا  بندا  أنقرة  استغالل 
من  المزيد  تتسلم  ب��أن  يقضي  األص��ل��ي، 
المحادثات  أن  مبرزا  أنظمة »إس400-«، 

تتركز على األمور المالية.
وكانت روسيا سلمت تركيا خالل العام 
الجاري 4 منصات من النظام الصاروخي، 
بلغت قيمتها اإلجمالية 2،5 مليار دوالر.

الماضي،  نونبر  أواخر  تركيا،  وبدأت 
اختبار منظومة الدفاع الصاروخي، رغم 
تحذيرات متكررة من الواليات المتحدة من 
ف���رض عقوبات  إل���ى  ي����ؤدي  ق��د  ذل���ك  أن 

جديدة.

تركيا تؤكد قرب اقتنائها منصات جديدة من 
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية »إس- 400«

مراكش في قمة عمداء المدن الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية

تشارك مدينة مراكش في الفترة ما بين فاتح 
المدن  عمداء  قمة  دجنبر 2019 في  وخامس 
الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية، والتي تنظمها 
ال������ج������م������ع������ي������ة ال����������دول����������ي����������ة ل�����ل�����م�����دن 
بنه«  »ب��ن��وم  الفرنكوفونية AIMF  بمدينة 

بالكامبودج.
ويمثل مدينة مراكش في هذا اللقاء السيد 
للمصالح،  العام  المدير  الخطيب،  الكريم  عبد 
عمدة  نائبة  ال��ف��ض��ي،  خديجة  ال��س��ي��دة  رف��ق��ة 
م����راك����ش، ال���ت���ي ق���دم���ت خ����الل ورش�����ة يوم 
من طرف  المنظمة  الجاري  االثنين 02 دجنبر 
صندوق األمم المتحدة لمحاربة السيدا، تجربة 
الصحية  الهيئات  مراكش ومن خاللها  مدينة 
الوطنية والمدنية في مجال محاربة هذا الداء. 

وقد تميزت هذه الورشة أيضا بتوقيع العديد 
من المدن على »إعالن باريس« الخاص بمحاربة 

السيدا »اإليدز«.
وفي نفس اإلطار، انطلقت يوم الثالثاء أشغال 
قمة عمداء المدن الفرانكفونية، والتي تميزت 
هذه  ميالد  ذك��رى  وه��و  مهم،  تاريخي  بحدث 
الجمعية ومرور 40 سنة على إحداثها، وأيضا 
تحرير عاصمة البلد المنّظم من سيطرة الخمير 

الحمر سنة 1979 بعد حرب أهلية فتاكة.
ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 ممثل 
محلي وخبير وشريك دولي، وسيتم التركيز على 
قضايا المدن، وكيف يمكن لها إعادة بناء نفسها 
واستعادة قوتها، ومواجهة التحديات الرئيسية 
والمستقبلية، ومنها إدارة البيانات الحضرية 

إنتاجها  يكون  والتي  وتعزيزها،  وحمايتها 
هذه  إدارة  ب��ش��أن  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  أس��اس��ي��ا 
البيانات، ودعم التنسيق والتضامن مع وبين 
مدن جنوب شرق آسيا؛ إلى جانب قضايا المناخ 

التي ستكون أيضا في قلب النقاش.
وعلى هامش هذا المؤتمر، تقيم بلدية بنوم 
تطور  للصور حول  لمدة شهرين معرضا  بنه 
السنوات  م��دى  على  بنه  ب��ن��وم  مدينة  منظر 
األربعين الماضية، من 1979 إلى 2019. وسيقام 

على رصيف نهر ميكونغ.
هذا، وقد كان اللقاء مناسبة إلجراء اتصاالت 
على مستويات متعددة لتعبئة العمداء والخبراء 
مراكش  مدينة  بحدث  وإخبارهم  المشاركين 

عاصمة للثقافة األفريقية خالل سنة 2020.

شكلت مدينة طنجة أول محطة جهوية إلعطاء 
عشرة  ال��س��اب��ع��ة  للحملة  ال��وط��ن��ي��ة  االن��ط��الق��ة 
للتحسيس بظاهرة العنف الممارس ضد النساء 
والتنمية  التضامن  وزارة  لها  اختارت  والتي 
االجتماعية والمساواة واألسرة شعار »الشباب 

شريك في مناهضة العنف ضد النساء«.
وأبرزت وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية 
والمساواة واألسرة، جميلة المصلي، في كلمة 
من  ثلة  بحضور  تميز  بالمناسبة  ل��ق��اء  خ��الل 
الخبراء والباحثين والحقوقيين ورجال القانون، 
جهات  من  مجموعة  ستشمل  الحملة  هاته  أن 
المملكة وفق برمجة زمنية ستستمر إلى غاية 20 

دجنبر من هذه السنة.
العميق  اإلدراك  أن  المصلي  جميلة  وأعربت 
جميع  على  ال��م��غ��رب  يعرفها  ال��ت��ي  للتحوالت 
المستويات يطرح مجموعة من التحديات الواجب 
رفعها في إطار شراكة فعالة بين جميع الفرقاء، 
مبرزة أنه على رأس هذه التحديات إرساء دعائم 
مجتمع تسوده ثقافة المواطنة الكاملة المبنية 
على أسس المساواة والال عنف والتضامن بين 
الحق  دول��ة  إط��ار  في  الخالف  وتدبير  األجيال 

والقانون.
وأضافت الوزيرة أن النهوض بأوضاع النساء 
والرقي بمستواهن االجتماعي واالقتصادي يعتبر 
من بين المقومات األساسية التي ينبني عليها 
المشروع المجتمعي بالمغرب، معتبرة أن األمر 
يتعلق ب »قناعة مستمدة من قيمنا الحضارية 
الحقوق  ومبادئ  الحنيف،  ديننا  تعاليم  وم��ن 
اإلنسانية للنساء كما هو متعارف عليها دوليا، 
وكذا من دستور 2011 الذي تضمن ميثاقا حقيقيا 

للحقوق والحريات األساسية«.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على ترجمة هذه 
القناعة إلى أوراش شملت إصالحات تشريعية 
من خالل القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة 
العنف ضد النساء، والقانون الجنائي، وغيره من 
اإلصالحات الهادفة إلى توفير الحماية القانونية 

للنساء ضحايا العنف.
واعتبرت ان اختيار التركيز على الشباب في 
هذه الحملة الوطنية له محدداته، إذ يمثل الشباب 
نسبة تزيد عن 34 في المائة، كما يعتبر في صلب 
ظاهرة العنف ضد النساء كضحية أو معتدي وفق 
نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد 
بين  من  الشباب  إش��راك  أن  إل��ى  الفتة  النساء، 
تروم  وقائية  مقاربة  لنهج  األساسية  المقومات 
التربية على رفض العنف وبناء عالقات إنسانية 

متوازنة يسودها االحترام.
وبعد أن الحظت أن العنف ضد النساء »ظاهرة 
الجسدية  السالمة  تمس  م��ع��ق��دة«،  اجتماعية 
والنفسية للنساء وتحول دون اندماجهن الفعلي 
في التنمية«، سجلت جميلة مصلي أن المقاربة 
المعتمدة في محاربتها تزاوج بين الدور الزجري 
والتحسيسي  الوقائي  ال��دور  وأهمية  العقابي 
وآثاره  النساء  العنف ضد  بمخاطر  والتوعوي 

السلبية على األفراد.
الوطني  المعهد  مديرة  أش��ارت  جانبها،  من 
للعمل االجتماعي، بشرى توفيق، إلى أن العنف 
االقتصادي  »التمكين  جهود  يكبح  النساء  ضد 
من  استفادتهن  من  ويحد  للنساء  واالجتماعي 
حول  الوطني  البحث  أن  موضحة  حقوقهن«، 
الظاهرة سيمكن من »فهم جيد لها وتحديد جهود 

الحد من تداعياتها على النسيج المجتمعي«.
وذكرت بأن المعهد الوطني للعمل االجتماعي 
قام بتنويع عرضه التكويني عبر إدراج محتويات 
المقررات  ف��ي  ال���م���رأة  ض��د  للعنف  م��ن��اه��ض��ة 
الدراسية، مشيرة إلى أن من شأن هذه الجهود 
»تكوين جيل جديد من العاملين االجتماعيين في 
مستوى أجرة السياسيات العمومية ومخططات 

الوزارة في هذا المجال«.
وتضمن برنامج الوزيرة بمدينة طنجة زيارة 
إلى عدد من مؤسسات الرعاية االجتماعية بمدينة 
الصداقة،  االجتماعي  المركب  بينها  من  طنجة، 
ومركز اإليواء االستعجالي للفتيات القاصرات، 
وحضانة  للنساء،  الوسائط  المتعدد  والفضاء 

طنجة، ومركب االدماج االجتماعي.

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة 
الناظور بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 
شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق 
القضائية العديدة، وذلك لالشتباه في تورطه في 
قضية تتعلق باالحتجاز واالغتصاب تحت التهديد 

بالعنف.
أن  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذك��ر 
قد  كانت  صفرو  بمدينة  الوطني  األم��ن  مصالح 
توصلت في 21 نونبر المنصرم، بشكاية سيدة تبلغ 
من العمر 30 سنة، تتهم شخصا غير معلوم الهوية 
التهديد  تحت  واالغتصاب  لالحتجاز  بتعريضها 
بالعنف، وذلك قبل أن تسفر األبحاث والتحريات 
ونشر  فيه  المشتبه  هوية  تشخيص  عن  المنجزة 

مذكرة بحث في مواجهته على الصعيد الوطني.
والتحري  البحث  إج��راءات  أن  البالغ  وأض��اف 
مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه 
وذلك  الدريوش،  بإقليم  الطيب«  بن  »جمعة  بدوار 
بعدما كان قد الذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه لهذه 

األفعال اإلجرامية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشتبه فيه أحيل 
باعتبارها  بصفرو  القضائية  الشرطة  فرقة  على 
الجهة المختصة ترابيا، وذلك الستكمال البحث في 
هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، 
بغرض الكشف عن جميع ظروف ومالبسات ودوافع 

ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية.

توقيف شخص من ذوي السوابق 
لالشتباه في تورطه في االحتجاز 

واالغتصاب

طنجة، احملطة اجلهوية األولى إلعطاء انطالقة احلملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء

محمد  مطار  أم��ن  منطقة  ل��دى  علم 
اخلامس الدولي مبدينة الدار البيضاء 
الكوكايني  ملخدر  اإلجمالية  الكمية  أن 
نيجيري  مواطن  لدى  حجزها  مت  التي 
ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 44 س��ن��ة، ب��ع��دم��ا مت 
باملستشفى  أم���ع���ائ���ه  م���ن  ت��ف��ري��غ��ه��ا 
اجلامعي ابن رشد، بلغت في مجموعها 
كيلوغراما واحدا و730 غراما من هذه 

املادة املخدرة )1.730 غرام(.
لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذك��ر 
الوطني أن عناصر األمن الوطني مبطار 

محمد اخلامس الدولي بالدار البيضاء 
كانت قد أوقفت املشتبه فيه بتاريخ 25 
نونبر املنصرم، أثناء وصوله على منت 
من مطار ساوباولو  قادمة  رحلة جوية 
بالبرازيل، حيث مت االشتباه في تهريبه 

ملخدر الكوكايني داخل أمعائه.
وأض�������اف امل����ص����در ذات������ه أن�����ه مت 
املراقبة  حت��ت  فيه  باملشتبه  االحتفاظ 
رشد  ابن  اجلامعي  باملستشفى  الطبية 
استخراج  ب��غ��رض  ال��ب��ي��ض��اء  ب���ال���دار 
أسفرت  والتي  أمعائه،  من  الكبسوالت 

في النهاية عن حجز شحنات الكوكايني 
املضبوطة على شكل 94 كبسولة.

وقد مت االحتفاظ باملشتبه فيه حتت 
إشارة  ره��ن  النظرية،  احل��راس��ة  تدبير 
البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة 
امل��خ��ت��ص��ة، وذل����ك ل��ل��ك��ش��ف ع���ن جميع 
التي  القضية  ه��ذه  ومالبسات  ظ��روف 
التي  املكثفة  اجل��ه��ود  سياق  ف��ي  تأتي 
ملكافحة  الوطني  األم��ن  مصالح  تبذلها 
االجتار الدولي في املخدرات واملؤثرات 

العقلية.

الدار البيضاء.. حجز 1793 غراما من مخدر الكوكايني مت تفريغها من أمعاء مواطن نيجيري
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تعبئة شاملة بإقليم تنغير للتغلب على تأثيرات تساقط الثلوج على حركة السير

دراسي  لقاء  في  مشاركون  أب��رز 
نظم مؤخرا بآسفي أهمية »التسويق 
لتعبئة  حديثة  كمقاربة  الترابي« 
الموارد الترابية وتثمينها ووسيلة 
وخلق  االس����ت����ث����م����ارات  ل����ج����ذب 

الديناميات السوسيو-اقتصادية.
اللقاء  ودعا المشاركون في هذا 
الذي نظمه االتحاد المغربي لمجالس 
وجمعيات المجتمع المدني بآسفي 
التسويق  »دور  م���وض���وع  ح���ول 
التنموي  ال��ن��م��وذج  ف��ي  ال��ت��راب��ي 
المقاربة  ه��ذه  تبني  إل��ى  الجديد« 
للنهوض  ناجعة  آلية  باعتبارها 
باالقتصاد وتحقيق التنمية المحلية 

المنشودة.
التسويق  دور  إل���ى  وأش������اروا 
الترابي في ترسيخ صورة إيجابية 
عن المجاالت الترابية، سواء كانت 

قروية،مما  أو  حضرية  جماعات 
ي��س��اع��د ع��ل��ى ال���رف���ع م���ن الفرص 

التنموية للجماعات الترابية.
ودعا مراد جالل، العضو باالتحاد 
وجمعيات  ل��م��ج��ال��س  ال��م��غ��رب��ي 
المجتمع المدني بآسفي، المنتخبين 
إلى بذل مزيد من الجهود لتسويق 
الجهات والجماعات، مشيرا إلى أن 
التسويق الترابي يعد قضية هامة 
سواء بالنسبة للفاعلين االقتصاديين 
أو الترابيين أو الفاعلين بالمجتمع 

المدني.
بالكلية  األستاذ  قال  جانبه،  من 
متعددة التخصصات بآسفي، عبد 
التسويق  إن  مكنيسي،  ال��رف��ي��ع 
الترابي يتيح تأهيل وتثمين إمكانات 
المجاالت الترابية، داعيا إلى إحداث 
التسويق  ف��ي  متخصصة  خ��ل��ي��ة 

الترابي داخل الجهات والجماعات 
وتبني  كفاءة  ذات  أط��ر  تسييرها 
سياسية تواصلية ناجعة باالعتماد 
على التكنولوجيات الجديدة لإلعالم 
واالتصال. وعرف هذا اللقاء ، الذي 
النموذج  موضوع  معالجة  ح��اول 
التنموي من مدخل التسويق الترابي 
لموارد الجماعات الترابية، مشاركة 
أساتذة جامعيين ورؤساء جماعات 
وباحثين وفاعلين بالمجتمع المدني. 
وفقا  الدراسي،  اليوم  هذا  وسعى 
للمنظمين، إلى المساهمة في خلق 
أرضية للنقاش وتبادل األفكار بين 
بإقليم  الترابيين  الفاعلين  كافة 
تروم  تشاركية  مقاربة  وفق  أسفي 
القرار  في صناعة  الجميع  إشراك 
االلتحام  خ��ل��ق  ب��ه��دف  ال��م��ح��ل��ي 

االجتماعي والترابي.

شكلت النشرة اإلنذارية الخاصة 
لمصالح األرصاد الجوية الوطنية، 
الصادرة مؤخرا، عنصرا محوريا في 
تنجزه  ال��ذي  االستثنائي  التحرك 
والنقل  ال��ت��ج��ه��ي��ز  ق��ط��اع  م��ص��ال��ح 
تنغير،  بإقليم  واللوجستيك والماء 
من أجل التغلب على تأثيرات تساقط 

الثلوج على حركة السير.

الجوية  األرص��اد  مديرية  وكانت 
الوطنية قد أفادت بأنه من المتوقع 
العماالت  م��ن  مجموعة  ت��ع��رف  أن 
األيام  خ��الل  بالمملكة،  واألق��ال��ي��م 
المقبلة، أمطارا ستكون محليا قوية 
ثلجية  وتساقطات  رعدية  وأحيانا 
على ارتفاع 1500 متر من المستوى 
الرشيدية،  ضمنها  من  البرتقالي، 

وميدلت، وتنغير التي تنتمي لجهة 
درعة-تافياللت.

دادس  ب��وم��ال��ن  منطقة  وتعتبر 
بإقليم تنغير من أهم المناطق التي 
تشهد تساقطات ثلجية مؤثرة على 
العام  التحرك  وعلى  السير  حركة 
لسكانها، خاصة أن قمة إغيل نمكون 
المغرب،  القمم في  أعلى  تعتبر من 
الثلوج،  بها  التي تتساقط  واألولى 
مما يؤثر على بعض الطرق، السيما 
ممر تيزي آيت أحمد )160 كلم عن 

مدينة تنغير(.
التجهيز  م��ص��ال��ح  ات��خ��ذت  وق���د 
الالزمة  باإلقليم جميع االحتياطات 
من أجل تجنب تأثيرات الثلوج التي 
تساقطت خالل ليلة أمس، إذ همت 
تعبئة اآلليات والتحاق فرق التدخل 
بالمالجئ الطرقية، وتنظيم دوريات 

تقنية على الشبكة الطرقية.
وفي هذا الصدد، قال محمد حاكمي 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  المدير 
تنغير،  بإقليم  واللوجستيك والماء 
في تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، إن مصالح المديرية استعدت 
بشكل جيد لكي تؤمن حركة السير 
في ظل الظروف المناخية الحالية.

وأبرز أنه تم التوجه إلى ممر تيزي 

آيت أحمد على الطريق الجهوية رقم 
أزيالل  إقليمي  بين  ال��راب��ط��ة   317
وتنغير، من أجل االطالع على الوضع 
استعدادا للتساقطات الثلجية التي 
يمكن أن ينتج عنها انقطاع لحركة 

السير.
وأشار إلى أن هذه االستعدادات 
األرصاد  مديرية  إص��دار  بعد  تأتي 
الجوية الوطنية نشرة إنذارية أعلنت 
فيها أن منطقة تنغير ضمن المستوى 
البرتقالي، مما قد يؤدي إلى انقطاع 

الطريق بسبب الثلوج الكثيفة.
المديرية  أن  على  حاكمي  وش��دد 
اإلقليمية ال تنتظر تساقط الثلوج من 
أجل القيام بالمجهودات االعتيادية، 
مسبق  بشكل  االس��ت��ع��داد  ي��ت��م  ب��ل 
جميع  تشمل  قيادة  مراكز  بتكوين 
إغيل  مركز  السيما  اإلق��ل��ي��م،  ت��راب 
نمكون، ومركز مسمرير، ومركز آيت 
هاني، وكذا تعبئة اآلليات والموارد 

البشرية.
المراكز  أنه توجد بهذه  وأوضح 
اآلليات والموارد البشرية الضرورية، 
أي ثماني آليات إلزالة الثلوج، و14 
6 سائقين وثالث  عنصرا، ضمنهم 

تقنيين ومهندسي دولة.
وأضاف أن الطريق الجهوية رقم 

317 شهدت مؤخرا بعض التساقطات 
الثلجية، و«لحسن الحظ لم يتم قطع 
الطريق، وتظل عناصر المديرية دائما 
على أهبة االستعداد للتعامل مع كل 
ج���دي���د«. وت��س��ت��م��ر ال��ت��دخ��الت في 
المناطق المعنية لعدة أيام وقد ترتفع 
بسبب الظروف المناخية المتقلبة، 
الخصوص،  ع��ل��ى  األم����ر،  ويتعلق 
بالطريق الوطنية رقم 12، والطريق 
الجهوية رقم 317، والطريق الجهوية 

رقم 704.
والنقل  التجهيز  وزارة  وت��ؤك��د 
واللوجستيك والماء أنه تترتب عن 
شهدها  التي  المناخية،  التغيرات 
األخيرة،  السنوات  خ��الل  المغرب 
بسبب  للطرق  متكررة  انقطاعات 
تساقط الثلوج والفيضانات، الشيء 
للساكنة  أض�������رارا  ي��ل��ح��ق  ال�����ذي 

واالقتصاد الوطني.
وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من 
للموسم  االس��ت��ب��اق��ي��ة  اإلج������راءات 
آليات  ت��ع��ب��ئ��ة  ال��ش��ت��وي، ض��م��ن��ه��ا 
إزاحة  التدخل ووحدات  وشاحنات 
الثلوج، وتموضع اآلليات في النقط 
اإلغاثة،  قناطر  وتعبئة  الحساسة، 
وفرق التدخل في حاالت االنقطاعات 

الطويلة األمد.

بعد النشرة اإلنذارية اخلاصة ملصالح األرصاد اجلوية

مشاركون في لقاء بآسفي يبرزون أهمية »التسويق الترابي« كمقاربة حديثة لتعبئة املوارد الترابية وتثمينها

اجتماع بمراكش في اطار اتفاقية الشراكة 
والتعاون التي تربط جهة مراكش أسفي وإقليمي 

بواينوس ايرس وكوريانتس باالرجنتين

في اطار اتفاقية الشراكة والتعاون 
ال��ت��ي ت��رب��ط ج��ه��ة م���راك���ش أسفي 
وإقليمي بواينوس ايرس وكوريانتس 
باالرجنتين، تم صباح يوم الثالثاء 
03 دجنبر 2019 بدار المنتخب عقد 
االجتماع التمهيدي النطالق الدراسة 
األغنام  ل��ح��وم  بتثمين  المتعلقة 
بإقليمي الرحامنة واليوسفية، وكذا 
تطوير سالسل اإلنتاج الخاصة بها. 
وسوف يتم انجاز العناصر المرجعية 
إط����ار الخبرة  ف��ي  ال���دراس���ة  ل��ه��ذه 
الفاعلين  مع  بشراكة  االرجنتينية 

الترابيين المؤسساتيين والمهنيين 
باإلقليمين.

حضر هذا اللقاء السيد عبد العزيز 
التنمية  ل��ج��ن��ة  رئ���ي���س  ك����اوج����ي 
والبيئة  واالجتماعية  االقتصادية 
خلدون  والسيد  بالجهة  والتكوين 
الجهوية  التنمية  م��دي��ر  ال���وزان���ي 
دار  مدير  امعيالت  حسن  والسيد 
المنتخب باإلضافة الى خبيرين من 
إقليمي بواينوس ايرس وكوريانتس 

باألرجنتين.
< غلولو موالي عبد السالم
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