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الحد  ــجــاوز  ــت ت ــــت  الزال األور�  ــاد  ــح ــاالت ب األعـــضـــاء  ــــدول  ال ــن  م ــرش  ع أن  للبيئة  ـــة  ـــي األوروب ــة  ــال ــوك ال أكـــدت 
املعدالت القانونية املتعلقة باالنبعاثات الغازية امللوثة للهواء.

ــدا  ــن ــرل وأي ــا  ــي ــان وأمل ــســا  وفــرن وبلجيكا  الــنــمــســا  ــن  م ــال  ك أن  بــيــانــاتــهــا  أحـــدث  يف  ـــة  ـــي األوروب ــة  ــال ــوك ال ــــرت  وذك
ولوكسمبورغ تواصل، منذ سنة 2010، تجاوز سقف انبعاثات أكاسيد النيرتوج� املسموح بها.

العضوية  للمركبات  ــه  ب املــســمــوح  ــحــد  ال تخطت  ولــوكــســمــبــورج  ــدا  ــن ــرل وإي ــا  ــي ــان وأمل ـــارك  ـــدا¦ ال أن  وأضــافــت 
به  املــســمــوح  ــحــد  ال واســبــانــيــا  ــدا  ــن ــول وه وفــنــلــنــدا  ـــارك  ـــدا¦ وال النمسا  تخطت  بين©  املــيــثــانــيــة،  ــ»  غ املــتــطــايــرة 
بيانات  ــن  ع بتقارير  ــاد  ــح االت ــضــاء  أع ــن  م دول  عــرش  تقدمت   2014 يف  أنــه  إىل  ــة  ــوكــال ال ــــارت  وأش ــا.  ــي ــون األم ــن  م
يف  بــه  املــســمــوح  السقف  تخطت  الــبــلــدان  ــذه  ه جميع  أن  عــىل  مــشــددة  املــلــوثــة،  ـــواد  امل بــهــذه  الــخــاصــة  االنــبــعــاثــات 

واحد عىل األقل من هذه املواد. 

ـــاق الــعــاملــي  ـــف ــســا عـــىل االت ــرن ــة ف ــادق ــص ـــؤخـــرا، مـــرســـوم م ـــد، م ــوا هـــوالن ــس ــرن ــس ف ــي ــرئ ـــع ال وق
ــان  ــربمل ــص الــــذي تــبــنــاه ال ــن ــام قــمــة املـــنـــاخ. وال ــت ــس يف خ ــاري ــاخ املــــربم يف ديــســمــرب يف ب ــن حـــول امل
السبع  مجموعة  يف  (عــضــو  صــنــاعــي»  بــلــد  «أول  فــرنــســا  ــن  م يجعل  يــونــيــو  ــن  م الــثــامــن  يف  نهائيا 
ورئيسة  البيئة  ـــرة  وزي قــالــت  مــا  حسب  الــتــاريــخــيــة،  املــعــاهــدة  ــذه  ه يتبنى  ــن)،  ــعــرشي ال ومجموعة 
بعد  ــس  ــاري ب ــاق  ــف ات ــىل  ع ــادق  ــص ي أورو�  بــلــد   Çثـــا ــي  ه وفــرنــســا  ـــــال.  رواي سيغول�  ــاخ  ــن امل قــمــة 
تصادق  أن  هــو  اآلن  «الــرهــان  وأضـــاف  ــل».  ــض أف ــة  ــصــادق وامل جيد  «الــتــوقــيــع  ــد  هــوالن ـــال  وق ــجــر.  امل

الدول الـ55 املسببة لنحو %55 من انبعاثات غازات الدفيئة بدورها عىل االتفاق».
«قبل  ــس  ــاري ب ــاق  ــف ات ــىل  ع ــة  املــصــادق ــن  م أوروبـــــا»  لتتمكن  «التعبئة  إىل  أيــضــا  ــد  ــوالن ه ـــا  ودع

نهاية العام». 

ــراكــش،  م Ëــديــنــة  ــاخ  ــن امل لقمة  االســـتـــعـــدادات   ـــار  اط ويف  للبيئة  ــعــاملــي  ال ــوم  ــي ال هــامــش  ــىل  ع
ــك»،  ــدي اي ـــر  «دي مؤسسة  ــع  م بــتــعــاون  للمواطنة  الــتــحــدي  ــز  ــرك وم للبيئة  الــتــحــدي  جمعية  نظمت 

مؤخرا، تظاهرة تحت شعار «شواطيء نظيفة للجميع»، بشاطيء الكورنيش الدار البيضاء.
واملــواطــنــ�  ــات  ــن ــواط امل ــع  م مفتوحة  تــوعــويــة  تحسيسية  لــقــاءات  الــتــظــاهــرة  بــرنــامــج  وتــضــمــن 
متطوع   100 مـــن  ــــد  أزي الــحــمــلــة  يف  وســـاهـــم  ـــوع.  ـــوض امل يف  ــات  ــوي ــط م تـــوزيـــع  اىل  بــاإلضــافــة 

ومتطوعة.
البيضاء،  الــــدار  Ëــديــنــة  تكوينية  ـــة  ورش ــضــا  أي واملــركــز  الجمعية  نظمت  ــاق،  ــســي ال نــفــس  ويف 
بتأط»  للمركز  اإلداري  ــطــاقــم  وال الجمعية  أطـــر  منها  اســتــفــاد  ــات»،  ــاي ــف ــن ال ــر  ــدوي «ت ــوع:  ــوض م يف 

من خرباء يف مجال تقديم الحلول البيئية والتنمية املستدامة. 

االنبعاثات يف أوربا  هوالند يصادق عىل اتفاق باريس  تظاهرة بيئية بالدار البيضاء

ــــم املــتــحــدة  ــت مــنــظــمــة األم ــق ــل أط
ــداء  ن بــاملــغــرب  (الــيــونــيــســف)  للطفولة 
ــتــزامــات  الل حقيقية  تــرجــمــة  أجـــل  ــن  م
ـــأن تــقــلــيــص  ـــش ــع الـــــــدويل ب ــم ــت ــج امل
ــة عىل  ــي ــاخ ــن ـــغـــ»ات امل ـــت ال تــــأثــــ»ات 

األطفال. 
بـــالغ  يف  الـــيـــونـــيـــســـف،  ـــت  ـــث وح
ـــوم الــعــاملــي ملــكــافــحــة  ـــي ــة ال ــب ــاس ــن Ë
عقد  ــن  م قليلة  أشــهــر  وقــبــل  التصحر، 
ــة اإلطــــار  ــي ــاق ــف ــالت ــــــراف ل مــؤ×ــر األط
ـــشـــأن الــتــغــ»ات  ـــألمـــم املـــتـــحـــدة ب ل
ـــش،  ـــراك Ë  (22 (كــــــوب  املـــنـــاخـــيـــة 
إيــالء  إىل  املــعــنــيــة  ـــــراف  األط مختلف 
ـــأثـــ» الـــتـــغـــ»ات املــنــاخــيــة  ــل وت ــف ــط ال
تستحق  ــي  ــت ال ــة  األهــمــي حــقــوقــه،  ــىل  ع
تبنيها  ــم  ت ــتــي  ال ــات  ــزام ــت االل وتــرجــمــة 
ـــال  ـــي األج لـــصـــالـــح  ـــــادرات  مـــــب إىل 

القادمة.
مليون   160 حـــوايل  أن  ــبــالغ  ال ـــرز  وأب
مــنــاطــق  يف  ـــوم  ـــي ال ــون  ــش ــي ــع ي ــل  ــف ط

و530  شــــديــــد،  لـــجـــفـــاف  تـــتـــعـــرض 
مــنــاطــق  ــشــون يف  ــي ــع ي ــل  ــف ط ــون  ــي ــل م

تتعرض باستمرار للفيضانات.
من  ـــ�  ـــالي امل مـــئـــات  أن  وأوضــــــح 
 Üــ ــاطــق األك األطـــفـــال يــعــيــشــون يف املــن
ــدا  ــؤك ــة، م ــي ــاخ ــن ــغــ»ات امل ــت ــل ــة ل ــرض ع
ــدان  ــل ــب ال ــن  ــم ض يـــوجـــد  ـــرب  ـــغ امل أن 
والــتــي  املــنــاخــيــة،  بالتقلبات  ــرة  ــأث ــت امل
ـــاع مـــوجـــات الــجــفــاف  ـــف يــعــكــســهــا ارت
والـــفـــيـــضـــانـــات وارتـــــفـــــاع درجـــــات 
الـــــحـــــرارة وغــــ»هــــا مــــن الـــظـــواهـــر 

املناخية القاسية.
أن  إىل  ــة  األمــمــي املــنــظــمــة  وأشـــــارت 
ــرة تــكــشــف خــطــورة  ــوف ــت ــر امل ــاري ــق ــت ال
ــات عىل  ــب ــل ــق ــت ال ــــذه  انـــعـــكـــاســـات ه
ــة  املــائ يف   99 أن  مــوضــحــة  ـــال،  ـــف األط
ــتــغــ»ات  ــال ــطــة ب ــب ــرت مـــن الــوفــيــات امل
الــنــامــيــة،  ــدان  ــل ــب ال تــقــع يف  املــنــاخــيــة 
الــوفــيــات  هـــذه  ــن  م ــة  ــائ امل يف   80 وأن 

تسجل يف صفوف األطفال.

املــنــاخــيــة  الــتــغــ»ات  أن  ـــت  وأضـــاف
ــاة  وف ألـــف   250 يف  تتسبب  أن  Ýــكــن 
سنة  ــل  ك األطــفــال  صــفــوف  إضــافــيــة يف 

بحلول 2100.
ــورة  ــط ــع خ ــف ــرت ـــــرى، ت ــة أخ ــه مـــن ج
ــات بــالــخــصــوص عىل  ــب ــل ــق ــت هـــــذه ال
تؤثر  أن  Ýــكــن  حــيــث  الــصــغــار  األطــفــال 
ــوات  ــن ــس ـــىل ¦ـــوهـــم خــــالل ال ــا ع ــب ســل
تبقى  تــبــعــات  مــع  ــاة  ــي ــح ال مــن  األوىل 

مدى الحياة.
منظمة  مــمــثــلــة  عـــن  الـــبـــالغ  ــل  ــق ون
ــا  ــن ــي ــــرب، رج ــــغ ــــامل ـــيـــســـف ب ـــون ـــي ال
ــــرتاف  "االع إىل  ــا  ــه دعــوت دومــيــنــيــســيــس، 
ــيــســوا فقط  ــاب ل ــب ــش ـــأن األطـــفـــال وال ب
ــن أطـــــراف لهم  ــك ـــ�، ول ـــادي ــا ع ضــحــاي
يف  ــــه  ب يــضــطــلــعــون  أســـــــايس  دور 
مضيفة  ــة"،  ــاخــي املــن ــغــ»ات  ــت ال مــواجــهــة 
يجب  ــاب  ــب ــش وال األطـــفـــال  "صــــوت  أن 
الــنــقــاش  يف  األوىل  ــة  ــب ــرت امل يــحــتــل  أن 

بخصوص العمل من أجل البيئة".

الــــدورة  ــل،  ــب ــق امل ــر  ــوب ــت أك و27   26 ــي  ــوم ي فــــاس،  ــنــة  مــدي تــحــتــضــن 
املــائــيــة  "املـــــوارد  مــوضــوع  يــبــحــث  الــــذي  ــــدويل  ال للملتقى  ــة  ــع ــراب ال
ــخــرباء  ــن ال ــة مــجــمــوعــة م ــات" Ëــشــارك ــاي ــف ــن ــر وتــثــمــ� ال ــدوي وإعــــادة ت

والخارج.  املغرب  والباحث� من  واألكادÝي� 
التفك»  مــجــمــوعــة  تــنــظــمــه  ــــذي  ال ـــــدويل،  ال املــلــتــقــى  ـــذا  ه ويــــروم 
للعلوم  الــوطــنــيــة  املـــدرســـة  مــع  بــرشاكــة  ــة،  ــدام ــت ــس امل الــتــنــمــيــة  حـــول 
والتقني  العلمي  الــبــحــث  ــات  ــي آل وتــطــويــر  تشجيع  ــاس،  ــف ب التطبيقية 
ــال تــدبــ»  ــج ــ� يف م ــدخــل ــت ــفــاعــلــ� وامل ـــة بــ� مــجــمــوعــة مــن ال ـــرشاك وال
اعــتــ©دهــا من  الــتــي يجب  املــقــاربــات  أنــجــع  ـــة  املــائــيــة، مــع دراس املـــوارد 

النفايات.  تدوير وتثم�  إعادة  أجل 
مجموعة  مـــع  ــاون  ــع ــت ب يــنــظــم  ــــذي  ال ــى،  ــق ــت ــل امل ـــذا  ه ــدف  ــه ي كـــ© 
الــتــابــعــة  ــة،  ــئ ــي ــب ـــــن وال ــة واألم ــح ــص ـــودة وال ـــج ال ــث يف مــجــال  ــح ــب ال
الفاعل�  تحسيس  إىل  ــاس،  ــف ب ــه  ــل ال عــبــد  ــن  ب محمد  ــدي  ســي لــجــامــعــة 
ــايس واالقـــتـــصـــادي  ــي ــس ال ــ�  ــال ــج امل ـــرار يف  ـــق ال ـــاب  ـــح ــ� وأص ــي ــن ــه وامل
ـــادة  ــا عــمــلــيــات إع ــه ــواجــه ــي ت ــت ــات ال ــدي ــح ــت بــأهــمــيــة الـــرهـــانـــات وال
التنمية  تــحــقــيــق  يف  ودورهـــــا  ــبــة  ــصــل ال ــات  ــاي ــف ــن ال ــ�  ــم ــث وت تـــدويـــر 
التقنية  ـــخـــربات  ال تــبــادل  ودعــــم  ــة  ــقــوي ت مــع  ــرب،  ــغ ــامل ب ــة  ــدام ــت ــس امل
ب�  ــقــطــاع  ال هـــذا  يف  املــعــتــمــدة  والــتــكــنــولــوجــيــة  العلمية  واملــعــطــيــات 

واألجانب.  املغاربة  والخرباء  الباحث� 
إرشاف  تــحــت  تــنــظــم  ــي  ــت ال ـــادرة،  ـــب امل هـــذه  يف  ــون  ــارك ــش امل ويــســعــى 
والتعريف  والــخــربات  ــجــارب  ــت ال ــادل  ــب ت إىل  بالبيئة،  املكلفة  الــــوزارة 
تدب»  مــجــال  يف  املــعــتــمــدة  والتقنية  التكنولوجية  املــســتــجــدات  ــآخــر  ب
ــنــفــايــات،  ــــادة تــدويــر وتــثــمــ� ال ــة وكــــذا يف مــيــدان إع ــي ــائ املـــــوارد امل
ــرب حــول  ــغ امل يــشــهــده  ـــذي  ال ــقــاش  ــن ال ــاء  ــن إغ املــســاهــمــة يف  ــب  جــان إىل 
نونرب  شــهــر  يف  مــراكــش  مــديــنــة  ستحتضنه  الــــذي   (22 (كــــوب  ــر  ــؤ× م

املقبل. 
الــــذي يــحــرضه  ــمــي،  ــعــل ــدى ال ــت ــن ـــذا امل ــاقــش املــشــاركــون يف ه ــن وســي
ـــخـــارج،  ــصــون مـــن املـــغـــرب وال ــخــت ـــون وم خــــرباء وبــاحــثــون وأكـــادÝـــي
التي  والــقــضــايــا  اإلشــكــاالت  مختلف  تــهــم  الــتــي  ــاور  ــح امل ــن  م مجموعة 
ـــادة  ــورات إلع ــص ــت ــع ال ــج ــة وأن ــي ــائ ــ» املـــــوارد امل ــدب ــوع ت ــوض يــطــرحــهــا م
ــاه"  ــي امل ــجــة  و"مــعــال ــا"  ــ»ه ــدب وت ــة  ــي ــائ امل ـــــوارد  "امل قــبــيــل  ــن  م تثمينها 
عرب  تنتقل  الــتــي  ــــراض  واألم ــاه  املــي ــوث  ــل و"ت والــبــيــئــة"  والــطــاقــة  و"املــــاء 

النفايات" وغ»ها.  تدوير وتثم�  املاء" و"إعادة 
ـــــدويل عىل  ــقــى ال ــت ــات هـــذا املــل ــس ــل ــون خـــالل ج ــل ــدخ ــت وســـ»كـــز امل
تتعلق  الــتــي  واملـــواضـــيـــع  ــا  ــاي ــض ــق ال مـــن  ــد  ــدي ــع ال ــة  ــش ــاق ــن وم ــث  ــح ب
عملية  تــطــرحــهــا  ــي  ــت ال اإلشـــكـــاالت  ـــذا  وك  (2 ـــوب  (ك ــر  ــؤ× م بــتــحــديــات 
تطرحها  ــي  ــت ال ــات  ــان ــره ال مــنــهــا  ــة  ــاص خ ــة  ــي ــائ امل املـــــوارد  ــاع  ــط ق ــ»  ــدب ت
قطاع  ــ»  ــدب ت وآفــــاق  الصلبة  الــنــفــايــات  وتــثــمــ�  ــر  ــدوي ت إعــــادة  عملية 
ملعالجة  اعــتــ©دهــا  يــجــب  ــتــي  ال ــات  ــي اآلل أنــجــع  دراســـة  ــع  م ــنــفــايــات،  ال
ــر  ــدوي ــال إعـــــادة ت ــج ــدة يف م ــم ــت ــع الــجــديــدة امل ــات  ــي ــن ــق ــت املـــيـــاه وال

وغ»ها.  النفايات 

املغرب يتوج بجوائز الصحفي� الشباب من أجل البيئة 'يونيسف' تدعو إىل ح©ية الحقوق البيئية األجيال القادمة ملتقى دويل بفاس يدرس إشكاالت 
ــالث جــوائــز املوارد املائية وإعادة تدوير النفايات ــث ـــوج املـــغـــرب، مـــؤخـــرا، ب ت

لــلــصــحــفــيــ�  الـــدولـــيـــة  ـــــاراة  ـــــب امل يف 
ــــك من  ــة، وذل ــئ ــي ــب ـــل ال ــاب مـــن أج ــب ــش ال
ــاب  ــب ــش ــ� ال ــي ــف ــح ــص خـــــالل أعــــــ©ل ال
الــفــائــزة  ــالث  ــث ال ــويــات  ــان ــث ال إىل  املنتم� 

الوطنية. بجوائز املسابقة 
ملؤسسة  بـــالغ  حــســب  األمــــر،  ويــتــعــلــق 
ــة،  ــئ ــي ــب ــــادس لـــحـــ©يـــة ال ــــس ــد ال ــم ــح م
بـــربـــورتـــاجـــ� مـــكـــتـــوبـــ� أنـــجـــزهـــ© 
التأهيلية  ــح  ــي أوش أوالد  ثــانــويــة  تــالمــيــذ 
ـــان بــن  ـــس ـــش، وثـــانـــويـــة ح ـــرائ ـــع ـــال ب
ــة  ــاف ــة بـــالـــنـــاطـــور، إض ــي ــل ــأه ــت ثـــابـــت ال
ــاز  ــج إن ـــن  م فــوتــوغــرافــيــة  صـــــورة  إىل 
ـــن زهــر  ــة الــتــأهــيــلــيــة اب ــوي ــان ــث تــالمــيــذ ال
ــت حيز  ــل دخ ــة  ــوج ــت امل األعــــ©ل  ـــــوزان.  ب
ــة من  ــرتح ــق ــ©ت م ــاه ــس الـــتـــبـــاري مـــع م
ـــاراة.  ـــب امل يف  ــا  ــارك ــش م بــلــدا   25 طــــرف 
الكب»  ــقــرص  ال "حــدائــق  ربـــورتـــاج  ــر  وظــف
أنجزه  الـــذي  مغيث"،  مــن  هــل  تستغيث، 

ـــح الــتــأهــيــلــيــة  ـــي ــذ ثـــانـــويـــة أوش ــي ــالم ت
ــات  ــاح ــس ــــول إهـــــ©ل امل بـــالـــعـــرائـــش ح
الثانية  ــزة  ــجــائ ــال ب Ëــديــنــتــهــم،  الـــخـــرضاء 
للفئة  بالنسبة  الــدولــيــة  التحكيم  للجنة 
في©  ــة،  ــن س و14   11 بـــ�  مـــا  ــة  ــعــمــري ال
بالفئة  الــخــاصــة  الــثــالــثــة  ــزة  ــجــائ ال ـــادت  ع
لــربــورتــاج  سنة  و21   19 بــ�  مــا  العمرية 
لثانوية  ــعــة"  ضــائ شــجــرة  ــة،  ëــا ه ــــة  "ورق
بــالــنــاظــور،  التأهيلية  ــت  ــاب ث ــن  ب حــســان 
ــــورق،  ــالك ال ــه ــت ــــرز عـــواقـــب اس ــــذي أب ال
ـــر بــــوزارن  ـــن زه ــة اب ــوي ــان كــ© حــصــلــت ث
الفئة  نــفــس  ــن  ع ــيــة،  ــان ــث ال ــزة  ــائ ــج ال ــىل  ع
الـــنـــداء األخـــ»"  ــن صـــورة "  ــة، ع ــعــمــري ال

بالنفايات. املتعلقة 
املــســابــقــات  يف  الــفــائــزون  وســيــتــســلــم 
الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــــيــــة ومــؤطــريــهــم 
عىل  ســتــنــظــم  احـــتـــفـــاالت  يف  ـــز،  ـــجـــوائ ال

اإلقليمي والجهوي. الصعيدين 

ــي تـــروم  ــت ــا يف مــخــتــلــف الــعــمــلــيــات والـــتـــدابـــ» ال ــه ــراط ــخ ــــازة ان ــة ت ــن تـــواصـــل مــدي
ـــالل إطــالقــهــا  ــي لــلــســاكــنــة مــن خ ــوج ــول ــك املــحــافــظــة عــىل الــبــيــئــة وحــ©يــة املــحــيــط اإلي

مؤخرا لحملة تهم جمع وإتالف األكياس البالستيكية.
يف  املــقــبــل،  أكــتــوبــر  شــهــر  غــايــة  إىل  ســتــتــواصــل  ــتــي  ال البيئية،  الحملة  هـــذه  ــدرج  ــن وت
القضاء  تستهدف  الــتــي  البالستيكية  ــاس  ــي األك وإتـــالف  لجمع  الوطنية  العملية  إطـــار 

نهائيا عىل هذا النوع من األكياس عىل صعيد كافة الرتاب الوطني. 
بــإعــداد  كلفت  لجنة  ـــداث  إح ــم  ت ـــازة،  ت إقليم  مستوى  عــىل  العملية  هــذه  ولتفعيل 
ــد أمـــاكـــن انــتــشــارهــا  ــدي ــح ـــاس الــبــالســتــيــكــيــة وت ـــي ــج عــمــل لــجــمــع وإتـــــالف األك ــام ــرن ب
هــذه  بأهمية  واإلعــــالم  للتحسيس  ــة  ــع واس عمليات  تنظيم  ــع  م ــم،  ــي ــل اإلق صعيد  ــىل  ع

العملية. 
الفاعل�  مختلف  ــة  ــارك ــش Ë الــبــالســتــيــكــيــة  ـــاس  األكـــي ــع  ــم وج ــــالف  إت عملية  ــم  ــت وت
لــإلنــعــاش  اإلقــلــيــمــيــة  ــة  ــي ــدوب ــن امل بينهم  مــن  ـــاء،  ـــرشك ال ــض  ــع وب ـــواص  ـــخ وال الــعــمــومــيــ� 
ــ©ر  ــث ــاعــة واالســت ــصــن ــة الــجــهــويــة لــلــتــجــارة وال ــري ــدي ــطــات املــحــلــيــة وامل ــســل ــي وال ــوطــن ال

واالقتصاد الرقمي واملديرية اإلقليمية للطاقة واملعادن واملاء والبيئة.

ــا  ــزامــه ــت ـــران ال ـــإف ـــن ب ـــوي ــة األخ ــع ــام أكــــدت ج
ومختلف  الــجــامــعــة  ــذه  ــه ل الــجــامــعــي  ــرم  ــح ال بجعل 
عىل  األوىل  اإليــكــولــوجــيــة  املــنــاطــق  ـــدى  إح فــضــاءاتــهــا 

 .ïالصعيد اإلفريقي ويف العا
ــيــس جــامــعــة األخــويــن  ــشــة رئ ـــال إدريــــس أوعــوي وق
لتخرج  ــوي  ــســن ال الــحــفــل  هــامــش  ــىل  ع ــحــات  تــرصي يف 
املــؤســســة  ـــذه  ه أن  الــجــامــعــة  لــخــريــجــي   19 الــفــوج 
الــجــامــعــي  ــا  ــه ــرم ح ــل  ــع ج إىل  تــســعــى  ـــة  ـــي Ýـــاد األك
املناطق  إحــــدى  لــهــا  الــتــابــعــة  ــاءات  ــض ــف ال ومــخــتــلــف 
وحتى  ــي  ــق ــري اإلف الصعيد  ــىل  ع األوىل  اإليــكــولــوجــيــة 
املــشــاريــع  ــن  م مجموعة  ــ©د  ــت اع خـــالل  ــن  م  ïــا ــع ال يف 
بنسبة  الــطــاقــيــة  ــورة  ــات ــف ال تقليص  بـــاألســـاس  تــــروم 
تــأثــ»ات  مـــن  الــحــد  إىل  بـــاإلضـــافـــة  ـــة  ـــائ امل يف   40

انبعاثات الغازات السامة بنسبة 70 يف املائة.
قــامــت  ـــن  ـــوي األخ ــة  ــع ــام ج أن  أوعـــويـــشـــة  ــــد  وأك
من  ــع  مــشــاري عـــدة  بتنفيذ  ــة  ــارب ــق امل هـــذه  إطـــار  يف 
للبيئة  صــديــقــة  ــات  ــان ــخ س تــركــيــب  مــــرشوع  ضمنها 
غالفا  كلفت  املــســابــح  يف  املستعملة  ــاه  ــي امل لتسخ� 
أن  إىل  ــ»ا  ــش م ــــم،  دره مــلــيــون   1.2 إىل  يــصــل  مــالــيــا 
التقنيات  هـــذه  ــ©د  ــت اع خـــالل  ــن  م ســعــوا  ــ�  ــســؤول امل
ــحــافــظ عىل  ــي ت ــت ــات ال ــان ــخ ــس ــاء ال ــن ــت ــة واق ــث ــحــدي ال
بــــ500  ــود  ــوق ال اســتــهــالك  ــورة  ــات ف تقليص  إىل  البيئة 

ألف درهم. 
أن  ــن  ــوي األخ جامعة  ــن  ع األول  ــؤول  ــس امل وأوضــــح 
أيضا  تركيبها  ــم  ت للبيئة  الصديقة  الــســخــانــات  هــذه 
واملــدرجــات  ــســام  ــاألق ب ربــطــهــا  ــع  م الطلبة  ــات  ــام ــإق ب
مصابيح  ــل  ــدي ــب ت ـــم  ت أنــــه  إىل  مــشــ»ا  ـــة  األكـــادÝـــي
الــصــ©م  ذات  ــح  ــي ــاب ــص Ë ــة  ــي ــوم ــم ــع ال اإلضـــــــاءة 
بــغــالف   ( دي  إي  إل   ) ــضــوء  ــل ل ــث  ــاع ــب ال  ñــا ــن ــث ال

استث©ري يقدر بـ6 مليون درهم. 
 4 ــ»  ــوف وت اســـرتجـــاع  سيتم  ـــه  أن ــة  ــش ــوي أوع ــــرز  وأب
ــ©ل هــذا  ــت اك ــن  الــســنــة األوىل م ـــم خـــالل  مــلــيــون دره
سيعرف  الــطــاقــة  اســتــهــالك  أن  اعــتــبــار  ــىل  ع املــــرشوع 
ــح الــحــديــثــة  ــي ــ»ا بــفــضــل هـــذه املــصــاب ــب ــاضــا ك ــخــف ان
ستتقلص  ــة  ــســام ال ـــازات  ـــغ ال ــات  ــاث ــع ــب ان أن  مضيفا 

بدورها بفضل هذا املرشوع ب 3830 طن يف السنة.
ألــواحــا  ــن  ــوي األخ جامعة  ــامــت  أق أخـــرى  جهة  ومــن 
عىل  ستعمل  ــواط  ــل ــي ك بـــــ90  ــدر  ــق ت بــطــاقــة  شمسية 
ستخصص  الــســنــة  يف  ــاواط  ــغ ــي م  184 حــــوايل  إنــتــاج 
 2500 إىل  تــصــل  ــــاء  امل مـــن  كــمــيــة  تــســخــ�  لعملية 
أن  مضيفا  الــطــلــبــة  ـــامـــات  إلق ســتــوجــه  مــكــعــب  مـــرت 
ــورة  ــات ف ــن  م التقليص  يف  ســتــســاهــم  العملية  هـــذه 

استهالك مادة الوقود ب 500 ألف درهم سنويا. 
أطلقت  ـــن  األخـــوي جــامــعــة  أن  ــة  ــش ــوي أوع ــــد  وأك
ـــ»م) Ýــولــه  ـــوت ـــن مـــؤخـــرا مـــرشوعـــا يــحــمــل اســــم (إي
ــات  ــاق ــط ــة الــشــمــســيــة وال ــاق ــط ــحــث يف ال ــب مــعــهــد ال
ـــــواح  ــق بــتــنــمــيــة وتــطــويــر األل ــل ــع ــت املـــتـــجـــددة وي
محطات  ــدة  ــفــائ ل الــعــالــيــة  الـــجـــودة  ذات  الشمسية 
مــواد  تستعمل  تقنيات  عــرب  الشمسية  الــطــاقــة  ــاج  ــت إن

حديثة لصقل املرايا. 
من  ــدف  ــه ال فـــإن  ــن  ــوي األخ جامعة  رئــيــس  وحــســب 
هــذه  صــيــانــة  كلفة  تقليص  ــو  ه ــــرشوع  امل هـــذا  وراء 
من  ــع  ــرف ال ــع  م ــا  ــه وزن ــن  م التخفيف  وكـــذا  األلـــــواح 
عمرها  يف  ـــادة  ـــزي ال وبــالــتــايل  ــة  ــي ــطــاق ال فــعــالــيــتــهــا 

االفرتايض. 
ستعمل  ــــــراءات  واإلج ــ»  ــداب ــت ال هـــذه  ــب  جــان وإىل 
يف  ــبــحــث  ال ــر  ــوي ــط وت تنمية  عــىل  ـــن  األخـــوي جــامــعــة 
ـــالل االســتــعــانــة  ــة مـــن خ ــدام ــت ــس ــال الــتــنــمــيــة امل ــج م
والتقني  العلمي  للبحث  الــوطــنــي  ــز  ــرك امل بــخــدمــات 
استع©ل  ــرب  ع ــازل  ــن امل لبناء  ـــرشوع  م ×ــويــل  أجــل  ــن  م
للحرارة  ــة  ــعــازل وال املحلية  والبيئية  الطبيعية  ـــواد  امل
ــوع مـــن الــطــ�  ــن ــص ــــ©دة (اآلجـــــــور) امل والـــــــربودة ك
أعيد  التي  (البالستيك)  مـــادة  أو  الطبيعية  ــاف  ــي واألل

تدويرها وذلك من أجل تقليص فاتورة التدفئة.
ــــر يهم  ـــــرشوع آخ ـــن م ـــشـــة ع ـــوي ـــدث أوع ـــح وت
تقنيات  تطوير  ــرب  ع والطبيعية  املــتــجــددة  ــطــاقــات  ال

ــوت  ــزي ــن خـــالل ال ــوي) م ــي ــح ــاج مـــادة (الـــوقـــود ال ــت إن
بعض  ومــن  الــقــيل  ـــوت  زي مــن  املستخلصة  املستعملة 
اإلطــار  هــذا  يف  سيتم  انــه  إىل  مــشــ»ا  الطحالب  ـــواع  أن
املستعملة  ــوت  ــزي ال ــذه  ه لتحويل  ـــدة  رائ وحـــدة  بــنــاء 

إىل وقود حيوي. 
ــة عىل  ــع ــام ــج ـــــرى، أكــــد رئــيــس ال ــة أخ ــه ومــــن ج
جامعة  فــيــهــا  ــت  ــرط ــخ ان الــتــي  املـــبـــادرة  ــة  ــي أهــم
ــريــف)  ــة (ت ــي ــان ــع الــجــامــعــة األمل ــة م ــرشاك األخــويــن ب
تتمثل  والـــتـــي  ــهــا  ل ــع  ــاب ــت ال ـــاس)  ـــف (إي مــعــهــد  عـــرب 
طلبة  ــن  م و13  األملــــان  الطلبة  ــن  م  18 اشــتــغــال  يف 
Ëسلك  ـــهـــم  دراســـات ــون  ــع ــاب ــت ي ـــن  ـــوي األخ ــة  ــع ــام ج
ــددة  ــج ــت املـــاســـرت يف تــخــصــص تــدبــ» الـــطـــاقـــات امل
عىل  املــــايض  مــــارس  و18   11 ــ�  ب ــا  م ــرتة  ــف ال خـــالل 
يقوم  ـــرشوع  م وتــطــويــر  تنمية  إىل  ــهــدف  ي ـــرشوع  م
بجامعة  الــســامــة  الـــغـــازات  انــبــعــاثــات  تقليص  ــىل  ع
املـــرشوع  هـــذا  أن  إىل  مــشــ»ا  الــصــفــر،  إىل  األخــويــن 
بتأط»  ــم  ت الــجــامــعــتــ�  طلبة  ــزه  ــج أن الـــذي  الـــرائـــد 
ينتمون  جامعي�  ـــذة  وأســـات بــاحــثــ�  ــن  م وإرشاف 

لجامعة األخوين وجامعة (تريف). 
عىل  األول  ــد  ــع ي  Çاألملـــــا ـــك  ـــرشي ال أن  وأكـــــد 
التقنية  هـــذه  بتطوير  قـــام  ـــذي  ال األور�  الصعيد 
تنفيذ  يف  انـــخـــراطـــه  خــــالل  ـــن  م ــا  ــه ــ©الت ــع ــت واس

العديد من املشاريع. 

مشاريع لتعزيز النجاعة الطاقية بجامعة األخوين

حملة "زيرو ميكا" بتازة

ــة بــالــبــيــئــة  ــف ــل ــك ـــــــوزارة امل وقـــعـــت ال
االقــتــصــاديــ�  للفاعل�  ــــار  ازده وجمعية 
ــدي  ــي ــس ل الـــصـــنـــاعـــيـــة  املـــنـــطـــقـــة  يف 
ــدي  ــة ســي ــع ــاط ــق ــــويص وعـــ©لـــة م ــــربن ال
ــــ� بـــالـــدار  ــــن ـــــس االث ـــــويص، أم ـــــربن ال
ترمي  ــلــرشاكــة،  ل إطـــارا  اتفاقية  الــبــيــضــاء، 
ــات  ــوم ــل ــع امل لــتــبــادل  نـــظـــام  وضــــع  إىل 
مــجــال  يف  ـــة  ـــح ـــاج ـــن ال والــــتــــجــــارب 
ــة  ــام ــك ــح ــة وال ــي ــاع ــن ــص االيــكــولــوجــيــا ال
ـــوى املـــنـــاطـــق  ـــت ـــس الــــجــــيــــدة عــــىل م

الصناعية وطنيا ودوليا.
وقعتها  الــتــي  االتــفــاقــيــة،  ــذه  ه ــهــدف  وت
ــــرة املــنــتــدبــة  ــــوزي ــطــي ال ــحــي حــكــيــمــة ال
ــطــعــارجــي  ـــزهـــة ال ــبــيــئــة ون ــفــة بــال املــكــل
حبوها  وعـــيل  «ازدهـــــار»  جمعية  رئــيــســة 
ـــويص،  ـــربن ــات ســـيـــدي ال ــع ــاط ــق عـــامـــل م
مــجــال  يف  ـــر�  ـــغ امل ـــرض  ـــع ال إبــــــراز  إىل 
اآللــيــات  وتنمية  الــطــاقــة  اقــتــصــاد  خــدمــات 
ــ© يخص  ــي ف املـــالëـــة  الــتــحــلــيــل  ــج  ــاه ــن وم
ــة  ــب ــراق الــتــقــيــيــم واملـــراقـــبـــة الــذاتــيــة وم

التلوث. 
االتفاقية  ــذه  ه أن  الحيطي  ــت  ــح وأوض
لكونها  ــنــظــر  ــال ب كـــربى  ــة  ــي ــم أه تــكــتــيس 
ــة،  ــي ــدان ــي ـــجـــاز أعـــــ©ل م ــزا عـــىل إن ــف ــح م
ـــبـــعـــاث الـــغـــازات  خـــاصـــة مـــحـــاربـــة ان
ــــحــــراري، مــشــ»ة  ــاس ال ــب ــت ــالح ــة ل ــب املــســب
Ýكن  الـــتـــزامـــا  ــد  ــع ت ــة  ــي ــاق ــف االت أن  إىل 
ــل يف  ــض ــتــمــوقــع بــشــكــل أف املــغــرب مــن ال

اإلطــــار  ــة  ــي ــاق ــف االت ــــــراف يف  األط مــؤ×ــر 
ــوب  (ك ــاخ  ــن امل تغ»  بــشــأن  املــتــحــدة  لــألمــم 
لــلــصــنــاعــة  ـــة  ـــح واض ـــــاذج  ¦ ـــرب  ع  (  22
ــا اتــفــاقــيــة  ــه ــكــون ــة وتــطــورهــا ول ــي املــغــرب

تندرج يف إطار ظرفية مستدامة.
الطعارجي  ــزهــة  ن ـــدت  أك جهتها،  ــن  م
االتفاقية  ــىل  ع املــوقــعــة  ــــراف  األط الــتــزام 
ــة من  ــل ــاع ــف ــس ال ــي ــاي ــق ــامل ــف ب ــري ــع ــت ــال ب
عن  ــنــاجــم  ال ــتــلــوث  ال ــن  م التقليص  أجـــل 
باملنطقة  الصناعية  الــقــطــاعــات  مختلف 
ــــويص ومــن  ــــربن ــة لــســيــدي ال ــي ــاع ــن ــص ال
ــاء،  ــرشك وال الفاعل�  ــاءات  ــف ك تقوية  أجــل 
تـــنـــدرج يف  ــة  ــي ــاق ــف االت ـــذه  ه أن  مــضــيــفــة 
ــة الـــتـــعـــاون والــــرشاكــــة مع  ــوي ــق ــــار ت إط
مواكبة  إطـــار  يف  ـــذا  وك املحلي�  الفاعل� 

دينامية (كوب 22). 
ــــدد عـــامـــل مــقــاطــعــات  وبــــــــدوره، ش
ــات  ــزام ــت االل  » أن  ــىل  ع الـــربنـــويص  ــدي  ــي س
ــة بــالــبــيــئــة لــيــســت مـــن مــســؤولــة  ــاص ــخ ال
ـــا ولــكــنــهــا  ـــده مـــؤســـســـات الــــدولــــة وح

مسؤولية كل املواطن� وكل املقاوالت».
ـــار  ازده جمعية  يف  املــنــخــرطــون  ـــع  ووق
ــون Ëــقــتــضــاه  ــزم ــت ــل ــا» ي ــي ــئ ــي ــا ب ــاق ــث ــي «م
ــات  ــاث ــع ــب ـــحـــد مـــن ان ــل عـــىل ال ــم ــع ــال ب
ــون واحــــرتام الــقــوانــ� والــعــمــل عىل  ــكــارب ال
ــل الـــفـــضـــاءات بــاملــنــاطــق  ــي ــأه ــة وت ــان صــي
الــصــنــاعــيــة واملــســاهــمــة يف جــ©لــيــة هــذه 

الفضاءات عن طريق التشج».

اتفاقية لتبادل املعلومات يف مجال اإليكولوجيا الصناعية

> محمد التفراو÷

ــال املــؤ×ــر  ــغ ــن أش ــار Ëــديــنــة مـــراكـــش، مـــؤخـــرا، ع ــســت أســــدل ال
ســيــاق  يف  الــرتابــيــة  ـــاالت  ـــج امل «اســـتـــدامـــة  حـــول  األول  ـــــدويل  ال
للعلوم  املــغــربــيــة  الجمعية  قــبــل  ــن  م املــنــظــم  الــعــاملــيــة»  ــغــ»ات  ــت ال

اإلقليمية (AMSR) والجمعية الربتغالية للتنمية اإلقليمية.
الجمعية  ــس  ــي رئ ــا�،  ــط ــخ ال الــلــطــيــف  عــبــد  الــربوفــســور  وأكــــد 
تنظيم  أن  االفتتاحية،  الجلسة  ــالل  خ الــجــهــويــة،  للعلوم  املغربية 
ــ»ات املــغــرب  ــض ــح ـــأ÷ ضــمــن أجـــــواء ت ــة مـــراكـــش ي ــن املـــؤ×ـــر Ëــدي
بشأن  اإلطــاريــة  املــتــحــدة  ـــم  األم اتفاقية  الــــ22  ــر  ــؤ× امل الستضافة 
ــاع  ــف ارت ــن  م للحد  حــاســمــة  خــطــوة  سيشكل  ــــذي  وال املــنــاخ،  تــغــ» 
الـــقـــرن. مع  نــهــايــة  بــحــلــول  ـــرارة إىل درجــتــ� مــئــويــة  ـــح ال درجــــة 
تغ»  ــول  ح نقاشات  شــهــدت  أن  لها  سبق  مــراكــش  مدينة  أن  العلم 
مــيــالد  مـــع   2001 ــة  ســن يف  ــع  ــاب ــس ال األطـــــراف  ــر  ــؤ× م يف  املـــنـــاخ 
ـــداول لــلــمــصــادقــة عىل  ـــت ــد ال ــواع ــشــأ ق «اتـــفـــاق مـــراكـــش» الـــذي أن
املــجــاالت  ــة  ــدام اســت مــســألــة  معالجة  أن  ذلـــك  كــيــوتــو،  ــول  ــوك ــروت ب
وال  سهلة  مهمة  ليست  الــعــاملــيــة  ــ»ات  ــغ ــت ال ــاق  ــي س يف  ــة   ــي ــرتاب ال
متعدد  نــهــج  اتــبــاع  تتطلب  مــعــقــدة  قــضــيــة  هــي  وإ¦ــــا  ــدة،  ــي ــق م

التخصصات وتحليالت معمقة.
يكون  أن  ــه  ل ـــراد  ي ال  ــر  ــؤ× امل أن  ــخــطــا�  ال ــور  ــس ــربوف ال وأشــــار 
إىل  ــي  ــرم ي ــل  ب الــعــلــمــيــة،  ــات  ــاســب املــن ملختلف  ــا  ــادي ع اســتــنــســاخــا 
املــنــاخ  تــغــ»  ــدمــج معطى  ل املــلــحــة  الــحــاجــة  ـــدرك  ت أفــضــل  مــقــاربــة 
ــات الــتــنــمــيــة لــلــبــالد،  ــاس ــي ــد الــبــيــئــي بــصــفــة عـــامـــة، يف س ــع ــب وال
الطبيعية،  ــــوارد  امل ــور  ــده ت ــن  م الــحــد  مــواصــلــة  تتغيا  ـــة  رؤي وفـــق 
حقيقة  اآلن  ــت  ــات ب والــتــي  املـــنـــاخ،  تــغــ»  آثــــار  مــن  والــتــخــفــيــف 
مــســتــوى  ـــىل  ع األرضار  ــب  ــن ــج ت ـــــوب  وج ـــن  ع ــال  ــض ف ـــة،  ـــعـــي واق
سيضعنا  و»هــــذا  البيئية.  اآلثــــار  ــن  م ــد  ــح وال الــبــيــولــوجــي  الــتــنــوع 
اإلمــكــانــيــات  يــراعــي  الــــذي  للتنمية،  ــد  ــدي ج ¦ــــوذج  ــق  ــري ط عــىل 
النظم  ــن  م ــل  ك تفرضها  الــتــي  ــقــيــود  وال ـــراهـــات  واالك ــات  ــي ــجــاب واالي
ــور  ــس ــربوف ــة»،  يــضــيــف ال ــي ــئ ــي ــب ــة واالقـــتـــصـــاديـــة  وال ــي ــ©ع ــت االج

الخطا�.
تعد  ــدامــة  املــســت التنمية  أن  إىل  ــخــطــا�  ال ــور  ــس ــربوف ال وأكــــد 
فرصا  وتــقــدم  ــة.  ــي ــ©ع ــت االج ــة  ــاي ــرع ال لتحس�  ورصـــيـــدا  رضورة 
ب�  ــة  ــي ــ©ع ــت االج واملــــســــاواة  والـــعـــدالـــة  األخــــرض  ــمــو  ــن ال لتنفيذ 
مكافحة  أن  ذلـــك  الــنــظــيــفــة.  الــتــكــنــولــوجــيــات  ــر  ــطــوي وت األجـــيـــال، 
تكون  أن  Ýــكــن  املــثــال،  سبيل  ــىل  ع ـــحـــراري،  ال ــاس  ــب االحــت ــرة  ــاه ظ
ــحــفــاظ عىل  ـــذا ال ــل، وك ــام ــش ــدام وال ــت ــس ــنــمــوذج الــنــمــو امل ــة ل ــع راف
ــن يــعــتــربان  ــذي ــل ــة ال ــي ــوج ــول ــك ــم اإلي ــظ ــن ــوجــي وال ــول ــي ــب ــوع ال ــن ــت ال
ــة ألي  ــي ــاس ــة األس ــوجــي ــكــول ــة خــدمــات الــنــظــم اإلي ــدام ــت أســــاس اس

سيشكل  املـــؤ×ـــر  بــكــون  ــا�  الــخــط ـــــار  وأش ـــصـــادي.  ـــت اق نــشــاط 
وقــيــاس  العلمية  ــع  ــي ــواض امل مــنــاقــشــة  ــن  م سيمكن  ســنــويــا  ــا  ــدث ح

النمو والتقدم العلمي للعلوم الجهوية يف مناطقنا.
ـــة وجــلــســات  ــمــلــت أشــغــال املــؤ×ــر عــىل جــلــســات مـــوازي واشــت
ــا مــحــوريــن  ــه ــالل ـــون خ ـــة، نــاقــش املـــشـــارك ـــــرى عـــام خــاصــة وأخ
ب�  للنقاش  ــة  ــي أرض تقعيد  ــن  م مكنا  ــر  ــؤ× امل ــوع  ــوض مل أســاســيــ� 

املشارك�.
ــرشيف  ال ــيــس  ــرئ ال ــ�،  ــول م تــوفــيــق  محمد  األول  ــور  ــح امل ــط   ــش ون
الــعــام  ــر  ــدي وامل   (AMSR) الــجــهــويــة  للعلوم  املــغــربــيــة  للجمعية 
ــول  ح  ،  (IRES) ــة  ــي ــج ــي ــرتات االس ـــدراســـات  ـــل ل  ûاملــلــ لــلــمــعــهــد 
للتخطيط  إقــلــيــمــيــا  مـــحـــورا  املـــغـــرب  جــعــل  كــيــفــيــة   » مـــوضـــوع 
ح�  يف   . املــــنــــاخ؟»  ــ»  ــغ ت ســيــاق  يف  املـــســـتـــدام  االســرتاتــيــجــي 
ــو  ــام»، وه ــك ــج ــي ـــرت  ن ـــي ـــاÇ الــربوفــيــســور «ب ـــث ـــاول املـــحـــور ال ـــن ت
والـــحـــرضي ويف  ــي  ــم ــي ــل اإلق االقـــتـــصـــاد  ــ» وأســـتـــاذ يف  ــه عــــاï ش
ــوع:  ــوض ـــول م ــة يف جــامــعــة أمـــســـرتدام، ح ــادي ــص ــت الــجــغــرافــيــا االق
النوعية  الـــرؤى  اإلقــلــيــمــي:  والــنــمــو  املــســتــدامــة  التنمية  ــــداف  «أه

واألدلة الكمية».
بــالــÜاء  ×ــيــزت  أكـــادÝـــيـــة  مــداخــلــة  ــؤ×ــر 80  بــامل وعـــرضـــت 
ــهــا املــشــاركــون مــجــاالت املــــوارد  ــرض مــن خــالل ــع ــت ــمــي، واس ــعــل ال
ــة وتــنــمــيــة مــســتــدامــة  ــئ ــي ــب ــوجــي وال ــول ــي ــب ــوع ال ــن ــت الــطــبــيــعــيــة وال
ــم االقــتــصــاد  ــام املــــايل والــتــنــمــيــة اإلقــلــيــمــيــة والـــقـــرويـــة،  ث ــظ ــن وال
واملــســتــدامــة،  اإلقليمية  ــعــددة  ــت امل ــف  ــوظــائ ال ومختلف  الـــزراعـــي 
عالج  .كــ©  والتكيف  ــاخ  ــن امل تغ»  ـــار  آث مــن  التخفيف  مــجــال  وكـــذا 
الطبيعية  ــــــوارد  امل ــوى  ــت ــس م عـــىل  األخــــرض  ــو  ــم ــن ال املـــشـــاركـــون 
ــرة واملــجــال الــحــرضي  ــج ــه ــنــى الــتــحــتــيــة، وال ــب ــقــل وال ــن ــة وال ــاق ــط وال

والعدالة املكانية.
ــــت بــإســهــاب  الــعــلــوم  ــة درس ــاص ــز املـــؤ×ـــر بــجــلــســات خ ــي و×
الــحــرضيــة،  ــاطــق  ــن امل ــل يف  ــ©ث ــت ال ــا، وعــــدم  ــي ــق ــري اف اإلقــلــيــمــيــة يف 
التنمية  يف  ـــادة  ـــري وال ــعــوملــة،  ال ــرص  ع يف  املــســتــدامــة  الــســيــاحــة  ــم  ث
والتنمية  الــثــقــافــيــة  ــاحــة  ــســي وال املـــجـــايل،  واإلبـــــداع  ــة،  ــدام ــت ــس امل
التنمية  يف  ــايل  ــع ال التعليم  مــؤســســات  ــ©ت  ــاه ــس وم اإلقــلــيــمــيــة، 
التكيف  إطـــار  يف  ــدام  ــت ــس وامل  ýــار ــش ــت ال والــتــخــطــيــط  اإلقــلــيــمــيــة، 
ــع  ودف ــاه  ــي امل أحــــواض  إدارة  تحس�  خـــالل  ــن  م املــنــاخ،  تــغــ»  ــع  م

التكاليف البيئية .
ــ� من  ــاحــث لــعــلــ©ء وب ــــة  ــة وازن ــشــارك ــر أن املــؤ×ــر شــهــد م ــذك ي
ــا  ــوري ك قــبــيــل  مـــن  مــخــتــلــفــة  دول  ومــــن  ــخــصــصــات  ــت ال مــخــتــلــف 
ــال والـــربازيـــل  ــغ ــربت ــدا وال ــن ــول الــجــنــوبــيــة وروســـيـــا وســلــوفــاكــيــا وه
وأوىص  وعـــربـــيـــة.  ــة  ــي ــق ــري إف دول  وعــــدة  ـــس  ـــون وت ــا  ــي ــال ــط وإي
السنة  خـــالل  ــة  ــي ــان ــث ال ـــــه  دورت يف  املـــؤ×ـــر  بتنظيم  املـــشـــاركـــون 

املقبلة .

استدامة املجاالت الرتابية يف سياق التغ»ات العاملية 
موضوع مؤ×ر دويل Ëراكش 

****
اململكة املغربية

شركة العمران مكناس
إعالن عن طلب 
عروض أثمنة

 رقم81   / 2016
 جلسة عمومية

أشغال الطبوغرافية 
لتجزئة أكلمام
 جماعة ميدلت
 عمالة ميدلت 

لشركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  يعلن 
ال���ع���م���ران م��ك��ن��اس ع���ن فتح 
األظرفة بتاريخ  2016/07/14 
صباحا  العاشرة  الساعة  إلى 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ع���روض األث��م��ن��ة 
امل��ذك��ورة  ب��األش��غ��ال  املتعلقة 

أعاله
  : املؤقتة  الضمانة  -مبلغ   
عشر  )إثنا  دره��م   12  000.00

ألف درهم(
-امل��ل��ف ال��ت��ق��ن��ي: ش��ه��ادات 

تقنية مماثلة
-ث���م���ن ال��ك��ل��ف��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة 
للصفقة :  810000.00 درهم.

-مي����ك����ن حت���م���ي���ل م��ل��ف��ات 
العروض وكذا قانون املشاركة 
العمومية   الصفقات  موقع  من 

للمغرب
www.marchespublics.gov .ma

ق��س��م  م������ن  س���ح���ب���ه���ا  او 
العامة  وال��وس��ائ��ل  االق��ت��ن��اءت 
مكناس  ال��ع��م��ران  ش��رك��ة  مبقر 
اب����ن سينا  ب��زن��ق��ة  ال���ك���ائ���ن  

مكناس.
ال����ع����روض ط��ب��ق��ا  ت���ق���دم   - 

مل��ق��ت��ض��ي��ات  ال��ف��ص��الن 4 و6 
م��ن ق��ان��ون امل��ش��ارك��ة  كما هو 
ال��ق��ان��ون  ف��ي  م��ن��ص��وص عليه 
ملجموعة  بالصفقات  املتعلق 

العمران )15 نونبر2015(.
ت����ودع امل��ل��ف��ات عن   -
م��ب��اش��رة  أو  ال���ب���ري���د  ط���ري���ق 
مبكتب الضبط لشركة العمران 
ابن  زن��ق��ة  ب:  ال��ك��ائ��ن  مكناس 
س��ي��ن��ا ص��ن��دوق ال��ب��ري��د 253 
امل��دي��ن��ة اجل���دي���دة م��ك��ن��اس أو 
ت��س��ل��م م���ب���اش���رة إل����ى رئ��ي��س 

اللجنة قبل فتح األظرفة. 
امل���رج���ع :ب���رن���ام���ج ال��ع��م��ل 

للصفقات 2016 
 31/03/2016  -  : ال��ن��ش��ر 

بجريدة البيان
العمومية   الصفقات  -موقع 

للمغرب:
www.marchespublics.gov .ma

****
اململكة املغربية

شركة العمران مكناس
إعالن عن طلب 
عروض أثمنة

 رقم82  / 2016
 جلسة عمومية

 أشغال إعادة هيكلة األحياء 
ناقصة التجهيز 
 الشطر الثاني 

 الجماعة الحضرية 
الراشدية

 عمالة الراشدية 
لشركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  يعلن 
ال���ع���م���ران م��ك��ن��اس ع���ن فتح 

األظرفة بتاريخ  2016/07/14 
ع��ل��ى ال��س��اع��ة احل���ادي���ة عشر 
ص��ب��اح��ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ع��روض 
األث��م��ن��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��األش��غ��ال 

املذكورة أعاله
-م��ب��ل��غ ال��ض��م��ان��ة امل��ؤق��ت��ة  

79000.00   درهم 
)تسعة وسبعون ألف درهم(

 � امللف التقني:
 2-5-2 

et
 1-7-2 

-ث���م���ن ال��ك��ل��ف��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة 
للصفقة  :درهم 5284980.00

-مي����ك����ن حت���م���ي���ل م��ل��ف��ات 
العروض وكذا قانون املشاركة 

من
العمومية   الصفقات  موقع   

للمغرب: 
www.marchespublics.gov .ma

ق��س��م  م������ن  س���ح���ب���ه���ا  او 
العامة  وال��وس��ائ��ل  االق��ت��ن��اءت 
مكناس  ال��ع��م��ران  ش��رك��ة  مبقر 
اب����ن سينا  ب��زن��ق��ة  ال���ك���ائ���ن  

مكناس.
ال����ع����روض ط��ب��ق��ا  ت���ق���دم   - 
مل��ق��ت��ض��ي��ات  ال��ف��ص��الن 4 و6 
م��ن ق��ان��ون امل��ش��ارك��ة  كما هو 
ال��ق��ان��ون  ف��ي  م��ن��ص��وص عليه 
ملجموعة  بالصفقات  املتعلق 

العمران )15 نونبر2015(.
-ت����ودع امل��ل��ف��ات ع��ن طريق 
مبكتب  م��ب��اش��رة  أو  ال��ب��ري��د 
الضبط لشركة العمران مكناس 
سينا  اب���ن  زن��ق��ة  ب:  ال��ك��ائ��ن 
املدينة   253 البريد  ص��ن��دوق 

تسلم  أو  م��ك��ن��اس  اجل���دي���دة 
مباشرة إلى رئيس اللجنة قبل 

فتح األظرفة. 
امل���رج���ع :ب���رن���ام���ج ال��ع��م��ل 

للصفقات 2016 
 2016/03/31  -  : ال��ن��ش��ر 

بجريدة البيان
العمومية   الصفقات  -موقع 

للمغرب:
www.marchespublics.gov .ma

****
اململكة املغربية

وكالة اإلنعاش والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية

 في عماالت وأقاليم
 الشمال باململكة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح رقم: 

DCT/TRAV-VOIRIE/LOT 
29/PTM/TNG/189- 16

 )جلســة عموميــة(
ف���ي إط��ارت��ن��ف��ي��د م��ش��اري��ع 
ب����رن����ام����ج ط���ن���ج���ة ال���ك���ب���رى 
وبشراكة مع املجلس اإلقليمي 
لطنجة-أصيلة و والية طنجة-
سيتم    ، احل��س��ي��م��ة  ت���ط���وان- 
على   2016 ي��ول��ي��وز   13 ي���وم 
الساعة العاشرة صباحا مبقر 
مبلتقى  الكائن  الشمال  وكالة 
أبو  زن��ق��ة  و  سجلماسة  زن��ق��ة 
جرير،احلي اإلداري،طنجة،فتح 
األظرفة املتعلقة ب:                                                                                                  
إجن���������از أش�����غ�����ال ت��ه��ي��ئ��ة 

الطرقات مبدينة طنجة
حصة رقم 29

مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف ط��ل��ب 
العروض :

م�����ن  م���ق���ر ال����وك����ال����ة ع��ل��ى 
العنوان أعاله

أو نقله إلكترونيا من خالل 
أقاليم  إن��ع��اش  وك��ال��ة  ب��واب��ة 
التالي  العنوان  على  الشمال  

 www.apdn.ma
او من خالل املوقع التالي

www.marchespublics.gov .ma
إلى  البريد  عبر  إرس��ال��ه  أو 
يطلبونه  ال��ذي��ن  امل��ت��ن��اف��س��ن 
املنصوص  للمقتضيات  وفقا 

عليها في القانون.
 ال���ض���م���ان امل���ؤق���ت م��ح��دد 
درهم   ألف  مبلغ: ثالثمائة  في 

)300.000،00 درهم( 
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
م���ن ط����رف ص���اح���ب امل���ش���روع 
ف�������ي:  ع�����ش�����رون م���ل���ي���ون���ا و 
ث���م���ان���ي���ة و س����ت����ون أل����ف����ا و 
ت��س��ع��م��ائ��ة و ث��م��ان��ون  دره��م 
ال��رس��وم  م��ع اح��ت��س��اب جميع 

)20.068.980،00 درهم(
م��ن  ك����ل  ي����ك����ون  أن  ي���ج���ب 
املثبتة  وال��وث��ائ�����ق  احمل��ت��وى 
وت��ق��دمي  ب��ه��ا  اإلدالء  ال��واج��ب 
مطابقن  امل��ت��ن��اف��س��ن  م��ل��ف��ات 
و28  و26  و25   23 ل��ل��م��واد 
مدونة  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص 
اخلاصة  العمومية  الصفقات 
بالوكالة الصادر في 02 أبريل 
2012 ونظام االستشارة الذي 

يتضمنه ملف طلب العروض.
وميكن للمتنافسن :

مقابل  أظرفتهم  إي���داع  إم��ا 

وصل مبكتب الضبط بالوكالة؛
إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور؛
وإم�����ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا م��ب��اش��رة 
ل��ل��س��ي��د رئ���ي���س جل���ن���ة ط��ل��ب 
ب��داي��ة اجللسة  عند  ال��ع��روض 

وقبل فتح األظرفة
لإلتصال:

 – ال��زه��راء حساني  فاطمة   
قسم الصفقات

  f.hassani@apdn.ma 
 الفاكس :

    +212.539.94.19.11
  الهاتف:

 +212.539.94.32.88/ 90 
والتنمية  اإلن���ع���اش  وك��ال��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة  
الشمال  ع��م��االت وأق��ال��ي��م  ف��ي 

باململكة
و  سجلماسة  زن��ق��ة  ملتقى 
زنقة أبو جرير، احلي اإلداري، 

طنجة. 

****
اململكة املغربية

وكالة اإلنعاش والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية
 في عماالت وأقاليم 

الشمال باململكة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح رقم: 
DCT/TRAV-VOIRIE/LOT 
30/PTM/TNG/190 -16

 )جلســة عموميــة(
ف���ي إط��ارت��ن��ف��ي��د م��ش��اري��ع 

ب����رن����ام����ج ط���ن���ج���ة ال���ك���ب���رى 
وبشراكة مع املجلس اإلقليمي 
لطنجة-أصيلة و والية طنجة-
تطوان- احلسيمة ، سيتم يوم 
13 يوليوز 2016 على الساعة 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال�������زوال مبقر 
مبلتقى  الكائن  الشمال  وكالة 
أبو  زن��ق��ة  و  سجلماسة  زن��ق��ة 
جرير،احلي اإلداري،طنجة،فتح 
األظرفة املتعلقة ب:                                                                                                  
إجن���������از أش�����غ�����ال ت��ه��ي��ئ��ة 

الطرقات مبدينة طنجة
حصة رقم 30

مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف ط��ل��ب 
العروض :

م�����ن  م���ق���ر ال����وك����ال����ة ع��ل��ى 
العنوان أعاله

أو نقله إلكترونيا من خالل 
أقاليم  إن��ع��اش  وك��ال��ة  ب��واب��ة 

الشمال  على العنوان التالي 
 www.apdn.ma

 او من خالل املوقع التالي 
www.marchespublics.gov .ma

إلى  البريد  عبر  إرس��ال��ه  أو 
يطلبونه  ال��ذي��ن  امل��ت��ن��اف��س��ن 
املنصوص  للمقتضيات  وفقا 

عليها في القانون.
 ال���ض���م���ان امل���ؤق���ت م��ح��دد 
درهم  ألف  ثالثمائة  مبلغ:  في 

)300.000،00 درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
م���ن ط����رف ص���اح���ب امل���ش���روع 
سبعة  و  مليونا  عشرون  في : 
خمسمائة  و  أل��ف��ا  وأرب���ع���ون 
اح���ت���س���اب جميع  م���ع  دره�����م 
 20.047.500،00( ال���رس���وم 

درهم(
م��ن  ك����ل  ي����ك����ون  أن  ي���ج���ب 
املثبتة  وال��وث��ائ�����ق  احمل��ت��وى 
وت��ق��دمي  ب��ه��ا  اإلدالء  ال��واج��ب 
مطابقن  امل��ت��ن��اف��س��ن  م��ل��ف��ات 
و28  و26  و25   23 ل��ل��م��واد 
مدونة  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص 
اخلاصة  العمومية  الصفقات 
بالوكالة الصادر في 02 أبريل 
2012 ونظام االستشارة الذي 

يتضمنه ملف طلب العروض.
وميكن للمتنافسن :

مقابل  أظرفتهم  إي���داع  إم��ا 
وصل مبكتب الضبط بالوكالة؛

إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور؛
وإم�����ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا م��ب��اش��رة 
ل��ل��س��ي��د رئ���ي���س جل���ن���ة ط��ل��ب 
ب��داي��ة اجللسة  عند  ال��ع��روض 

وقبل فتح األظرفة
لإلتصال:

 – ال��زه��راء حساني  فاطمة   
قسم الصفقات

  f.hassani@apdn.ma 
 الفاكس :

    +212.539.94.19.11
  الهاتف: 

 +212.539.94.32.88/ 90
والتنمية  اإلن���ع���اش  وك��ال��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة  
الشمال  ع��م��االت وأق��ال��ي��م  ف��ي 

باململكة
و  سجلماسة  زن��ق��ة  ملتقى 
زنقة أبو جرير، احلي اإلداري، 

طنجة. 
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ــســالم  ــه الــرحــ©ن الــرحــيــم والــصــالة وال ــل ــاســم ال  ب
عىل أرشف املرسل�

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛

السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛

التقدم  فــريــق  بــاســم  الكلمة  ــاول  ــن أت أن  يرشفني 
ــر  ــدائ ال ــاش  ــق ــن ال يف  مــنــه  كمساهمة  ــي،  ــراط ــق Ýــد ال
تستأثر  ــي  ــت ال ــات  ــف ــل وامل ــع  ــواضــي امل أهـــم  أحـــد  حـــول 
ــ� الــســيــاســيــ�  ــل ــاع ــف ــل ال ــب ـــن ق ــ» م ــب بــاهــتــ©م ك
ــة  ــع ــاب ــت Ëــــ�، و ــــ©عــــي ــــ� واالجــــت ــــصــــادي واالقــــت
ـــل اإلعــــالم  ـــائ ــل وس ــب ـــن ق ــة م ــل ــســرتس ومـــواكـــبـــة م
ــدات الــحــوار  ــج ــت ــس Ë ــق األمــــر ــعــل ــت ــة. وي ــي ــن ــوط ال
املتعلقة  إطـــار األســـئـــلـــة  يف  وذلــــك  االجـــتـــ©عـــي، 
ــس  ــي ــد رئ ــســي ــل ــة الـــعـــامـــة املـــوجـــهـــة ل ــاس ــي ــس ــال ب

الحكومة.
ــجــدد   ــن ـــذه املــنــاســبــة، نــنــتــهــز الــفــرصــة ل ـــه وب
عىل  الـــدÝـــقـــراطـــي،  ــدم  ــق ــت ال فــريــق  يف  ــا،  ــدن ــي ــأك ت
الصعيدين  عـــىل  لــلــحــكــومــة  ــة  ــي ــاب ــج اإلي الــحــصــيــلــة 
ــم  ــرغ ـــىل ال ـــادي واالجـــتـــ©عـــي، حـــيـــث، ع ـــص ـــت االق
ــة، ×كنت  ــي ــل ــداخ الــخــارجــيــة وال ـــراهـــات  ــل اإلك ــن ك م

عرفتها  ــتــي  ال الصعبة  الــلــحــظــات  ــاوز  ــج ت ــن  م ــا  ــالدن ب
ــن خــالل  ــة، خــاصــة م ــي ــال ــة وامل ــصــادي ــت الــوضــعــيــة االق
ــذا  ـــــــؤرشات يف ه امل ــل  ــم ــج مل ــي  ــب ــس ــن ال ــ�  ــس ــح ــت ال
مزيد  ـــذل  ب ــة  ــواصــل م رضورة  تسجيل  ــع  م الـــصـــدد، 
ـــىل مــســتــوى  ــال، الســـيـــ© ع ــقــب ـــن الـــجـــهـــود، مــســت م
النجاعة  مقتضيات  ــ�  ب ــشــود  املــن الــتــنــاغــم  تــقــويــة 
ــة،  ــي ــ©ع ــت ــات الــعــدالــة االج ــب ــطــل االقــتــصــاديــة ومــت
تكريس  ــحــو  ن ــل  ــواص ــت م و  ــــم  دائ ســعــي  يف  ــــك  وذل
ــرة  ــأث ــت ــس ــا االجـــتـــ©عـــيـــة امل ــاي ــض ــق ــل ـــار ل ـــص ـــت االن
ــة  ــاص ـــح املــجــتــمــعــيــة، وخ ـــرشائ ــ©م أوســــع ال ــت ــاه ب

منها الفئات املستضعفة.
الــتــقــدم  ــق  ــري ف يف  ــا  ــن أن إىل  ــــــارة،  اإلش ووجـــبـــت 
ــزب الــتــقــدم  ــح ـــداد ل ـــت ــــذي هـــو ام الــدÝــقــراطــي، ال
كمكون  ســـواء  ــع،  ــواق امل مختلف  مــن  و  ــة،  ــي ــرتاك واالش
كحليف  أو  ــة،  ــي ــوم ــك ــح ال ــة  ــي ــب ــل األغ ــن  ــم ض فــاعــل 
اضطلع  ـــادة،  ـــج ال ــنــقــابــيــة  ال لــلــحــركــة  ــي  ــج ــي ــرتات اس
 ûـــيس، لــ ـــي ـــرئ ــــــــدوره ال ـــة وب ـــي ـــاس Ëـــهـــامـــه األس
مــلــمــوســة،  ــج  ــائ ــت ن إىل  االجــتــ©عــي  ـــوار  ـــح ال ــفــيض  ي
بالكرامة  تنعم  املغربية  الشغيلة  جعل  ــن  م ×كن 
ــة أســاســا  ëــا ــق ــة، وال ــي ــ©ع ــة االجــت ــدال ــع ــة وال ــري ــح وال
ــخــ»ات وتــنــصــف الــفــئــات  ــل ــع الـــعـــادل ل ــوزي ــت عــىل ال

املهمشة واملحتاجة.
ــوص، خــاصــة  ــص ــن ال ـــذه  أو عـــىل صــعــيــد جــــودة ه
مناسبة  وهـــي  ــة،  ــوي ــق ال االجــتــ©عــيــة  الــحــمــولــة  ذات 
إىل  تكثيف  والـــربملـــان  الــحــكــومــة  خــاللــهــا  ــن  م ــدعــو  ن
ــؤدي  امل املثمر  الــتــعــاون  مــن  ــد  ــزي وامل املــشــرتك  العمل 
ــؤســس  امل ــي  ــع ــرشي ــت ال ـــــورش  ال هـــذا  ــ©ل  ــك ــت اس إىل 
ـــات  ـــالح ـــاز اإلص ـــج ـــىل إن والـــهـــام، واالنـــكـــبـــاب ع
االجــتــ©عــي  الــســلــم  بــتــعــزيــز  الكفيلة  املــؤســســاتــيــة 
مطالبها  ــيــة  ــب ــل وت الــشــغــيــلــة  ـــاع  ـــأوض ب والـــنـــهـــوض 

املرشوعة.
ـــد عــىل  ـــؤك ـــن ــــوم ل ــــي ونـــســـتـــغـــل الـــفـــرصـــة ال
ــــراء  أهــمــيــة  الـــوعـــي الـــجـــ©عـــي املـــطـــلـــوب إلج
ــات  ــف ــل ـــل امل ــوص ج ــص ــخ ــــح وواضــــــح ب حـــــوار رصي
ــي الــــذي يجب  ــوع ــة، وهـــو ال ــروح ــط ــة امل ــ©عــي االجــت
وبـــاطـــرونـــا  حــكــومــة  الــجــمــيــع٬  ــه  ــم ــاس ــق ــت أن  ي
ــا، ومـــن بـــاب املــســؤولــيــة والــغــ»ة  ــن ــ» أن ــات، غ ــاب ــق ون
ـــكـــل مــوضــوعــيــة  واصـــطـــفـــافـــا إىل  الــوطــنــيــة وب
للشغيلة  واملـــرشوعـــة  الــعــادلــة  ــا  ــضــاي ــق ال جــانــب 
للتوظيف  ــكــبــ»ة  ــورة  ال ــط ــخ ال ــن  م ــحــذر  ن املــغــربــيــة 
ــــــراف الــحــوار  ــات وأط ــون ــك ــبــعــض م ــوي ل ــاس ــي ــس ال
السياق  ــغــالل  اســت إىل  الــبــعــض  ــوء  ــج ول ــي،  ــ©ع ــت االج

ــال  ــش ــد إف ــص ــة ق ــي ــاب ــخ ــت ـــخـــا�  وألغـــــــراض ان ـــت االن
حــلــول  إىل  ــل  ــوص ــت ال إىل  الــرامــيــة  املـــحـــاوالت  كـــل 
ــخــرجــات  ــعــض ال ــة. Ëـــا فــيــهــا ب ــي ــاب ــج واتـــفـــاقـــات اي
ــؤدي  ــي ـــا س ـــ» املــفــهــومــة. وهــــو م ــة غ ــوي ــاس ــي ــس ال
عىل  ســلــبــا  ويـــؤثـــر  وكــهــربــتــهــا  األجـــــواء  تــعــكــ»  إىل 

طبعا  ــــيسء  وي نــفــســه  االجــتــ©عــي  ـــوار  ـــح ال ــار  ــس م
املــكــونــات  ـــورة ومــصــداقــيــة واســتــقــاللــيــة هـــذه  إىل ص
الثقة  ــل  ــام ع فــقــدان  يف  ويــتــســبــب  ذاتــهــا  املــعــنــيــة 
ـــهـــدد األمـــن  ـــوار االجـــتـــ©عـــي وي ـــح ـــــراف ال ـــ� أط ب

واالستقرار االجت©عي ال قدر الله.

فريق التقدم الدÝقراطي يسائل بنك»ان حول حصيلة الحوار االجت©عي وينبه إىل خطورة استغالله السياسوي

هذا  أن  عىل  مشددا  املطروحة،  االجت©عية  امللفات  جل  بخصوص  وواضــح  رصيح  حــوار  إلجــراء  املطلوب  الج©عي  أهمية  الوعي  عىل  الدÝقراطي  التقدم  فريق  أكد 
شفوي  وســؤال  الحكومة،  رئيس  إىل  الزعيم  عمر  النائب  وجهه  محوري  شفوي  ســؤال  يف  الفريق،  ونبه  ونقابات.  وباطرونا  حكومة  الجميع٬  أن  يتقاسمه  يجب  الوعي 
السياق  استغالل  إىل  البعض  ولجوء  االجت©عي،  الــحــوار  وأطـــراف  مكونات  لبعض  السياسوي  للتوظيف  الكب»ة  الخطورة  إىل  الزعيم  عمر  النائب  وجهه  محوري 

االنتخا�  وألغراض انتخابية قصد إفشال كل املحاوالت الرامية إىل التوصل إىل حلول واتفاقات إيجابية.
 في© ييل النص الكامل للمداخلت�: 

عبد الله حنتي:  نحذر من التوظيف السياسوي لبعض مكونات 
وأطراف الحوار االجت©عي

االقتصاد االجت©عي والتضامني قطاع يخلق 
االستقرار والتالحم االجت©عي 

التقليدية  الــصــنــاعــة  وزيــــرة  ـــدت  أك
واالقـــتـــصـــاد االجــتــ©عــي والــتــضــامــنــي 
أن  ــس،  ــاري ــب ب الجمعة  مــــروان  فــاطــمــة 
االقــتــصــاد واالجـــتـــ©عـــي والــتــضــامــنــي 
ــذ عــقــود ديــنــامــيــة  ــن الــــذي يــشــهــد م
ــا  ــع حــقــيــقــيــة بـــاملـــغـــرب، اضـــحـــى واق
للقيمة،  مــنــتــجــا  ــا  ــاع ــط ،وق للتنمية 
ـــالحـــم  ـــت ــــرار وال ــــق ــــت ـــق االس ـــخـــل وي

االجت©عي. 
واضـــــافـــــت فـــاطـــمـــة مـــــــروان يف 
ــوضــوع  ــا خـــالل لــقــاء يف م ــه ل تــدخــل 
ــوض  ــح ــــصــــاد االجـــتـــ©عـــي ب ــــت «االق
«ان  وآفــــــاق  رهــــانــــات   : املـــتـــوســـط 
ان  Ýكن  ـــذي  ال ــدور  ــال ب يــومــن  ــغــرب  امل
ــي  ــ©ع ــت ـــه االقـــتـــصـــاد االج يــضــطــلــع ب
وجــعــلــه  الـــــبـــــالد،  اقــــتــــصــــاد  يف 
ان  اىل  مـــشـــ»ة  ـــــويـــــات،  االول ــن  ــم ض
ـــــع من  ــل واس ــق ــح الـــقـــطـــاع مـــعـــزز ب
ــات،  ــي ــاون ــع ــفــاعــلــ� واملــؤســســات (ت ال
ــات تــنــمــويــة،  وتــعــاضــديــات، وجــمــعــي
ــرش يف  ــت ــن ــة)، وي ــدي ــي ــل ــق ومــؤســســات ت

عدد من امليادين.
جمعية،  الــف  و117  تعاضدية  وحـــدة  و50  تــعــاونــيــة،  وحـــدة   15700 ــوم  ــي ال يضم  املــغــرب  ان  ــت  ــال وق

مربزة ان هذا االنتشار يشكل عنوانا للحيوية التي ×يز االقتصاد االجت©عي والتضامني.
ــالد، عىل  ــب ــال ب ــتــنــمــوي  ال الــحــقــل  ــة يف  ــام يــحــتــل مــكــانــة ه ــى  ــح ــي اض ــ©ع ــت ــاد االج ــص ــت ــــدت ان االق واك
التي  ــة  ëــال امل ــــرشوط  ال بــعــض  اىل  ــشــ»ة  م ــة،  ــكــفــاي ال فــيــه  ــا  Ë مستغلة  ــ»  غ ــات  ــي ــان ــك االم ان  ــن  م ــم  ــرغ ال
الوطنية  ـــادرة  ـــب امل ومــنــهــا  ــرب  ــغ ــامل ب والــتــضــامــنــي  ــي  ــ©ع ــت االج لــالقــتــصــاد  الــحــايل  ــنــمــو  ال عــىل  ســاعــدت 

للتنمية البرشية التي اطلقها صاحب الجاللة امللك محمد السادس سنة 2005 .
ــرب وتــونــس  ــغ ــن امل ــــدويل وزيـــــران م ــي ال ــ©ع ــت ــاون االج ــع ــت ــاء الــــذي نــظــمــه مــعــهــد ال ــق ــل ــــارك يف ال وش
ــي  ــ©ع ــت ـــن يف مــجــال االقــتــصــاد االج ـــارزي ــ� ب ــل ــاع ــي وف ــن ــضــام ــت ــاد االجــتــ©عــي وال ــص ــت ــاالق ــفــان ب مــكــل

والتضامني بفرنسا وأروبا.
قوان�  اعـــداد  يف  ــس  ــون وت ــغــرب  امل ــخــرط  ان وفــرنــســا،  اسبانيا  مثل  ــة  ــي االروب الــبــلــدان  مــن  الــعــديــد  غـــرار  ــىل  وع

اطار من اجل توضيح الرؤية يف قطاع االقتصاد االجت©عي والتضامني.

ــي لــقــدمــاء  ــام ــس ـــدوب ال ـــن قـــال امل
ــ� وأعـــضـــاء جــيــش الــتــحــريــر،  ــاوم ــق امل
ــاء  ــف ــت االح إن  الـــكـــثـــ»ي،  مــصــطــفــى 
ــقــالل  ــة واالســت ــحــري ــداء ال ــه ــرى ش ــذك ب
ــة  ــي ــن ــوط يــــــروم اســـتـــلـــهـــام قـــيـــم ال
ــا األجـــيـــال  ــه ــة لــتــتــشــبــع ب ــص ــال ــخ ال
ـــدة،  ـــرائ ال ــا  ــه ــ»ات ــس م يف  الـــجـــديـــدة 
امللك  لــجــاللــة  الــجــديــد  الــعــهــد  ــل  ظ يف 

محمد السادس.
ــالل  كــلــمــة خ ــ»ي يف  ــث ــك ال ـــع  ـــاب وت
ــوم  ــي ــم، ال ــظ ــن ــا� امل ــط ــخ ــان ال ــرج ــه امل
Ëناسبة  ــاء،  ــض ــي ــب ال ـــدار  ـــال ب ــســبــت  ال
للمقاومة  الوطني  لليوم   62 ــرى  ــذك ال
ــاد  ــشــه ـــرتن بـــذكـــرى اســت ـــق ـــــذي ي ال
ــرى  ــذك وال  Çــو ــط ــزرق ال محمد  الــبــطــل 
التحرير  لبطل  التاريخية  للوقفة   60
ــه محمد  ل املــغــفــور  واالســتــقــالل جــاللــة 
 18 يـــوم  الشهيد  ــرب  ق ـــام  أم الــخــامــس 
يأ÷  االحــتــفــاء  هــذا  إن   ،1956 يونيو 
ـــاء به  ـــق ــــرصوح الـــوطـــن وارت ــــالء ل إع
عىل  والــتــقــدم  الــحــداثــة  مـــــدارج  يف 

صعيد مختلف امليادين واملجاالت.
ــة الــتــي  ــوحــشــي ــــر بــالــهــجــمــة ال وذك
ـــالل  واجـــهـــت بــهــا ســلــطــات االحـــت
وثيقة  تقديم  غـــداة  الوطني�  طــالئــع 
يناير   11 يف  ــالل  ــق ــت ــاالس ب ــة  ــب املــطــال

بالكفاح  ــؤمــن  ي ــن  واملــجــاهــدي املــنــاضــلــ�  ــن  م ــد  جــدي جــيــل  ــور  ظــه إىل   ،1944
ملناهضة  ــي  ــج ــي ــرتات اس ــار  كــخــي ـــداء  ـــف وال ــة  ــاوم ــق امل أعــــ©ل  ويــتــبــنــى  ــح  املــســل
بــرصــاص  ــة  ــارب ــغ امل القتلـى  ــات  ــئ م ســقــوط  بــعــد  خــاصــة  ــ©ري  ــع ــت االس الــوجــود 
األيـــادي  ـــداد  وامـــت  1947 ســنــة  ــن  م ــل  ــري أب  7 يف  الــبــيــضــاء  بـــالـــدار  املستعمر 
بن  محمد  ــه  ل املــغــفــور  جــاللــة  ــرشعــي  ال املــلــك  إىل   1953 غشت   20 يف  األثــيــمــة 

يوسف بإبعاده رفقة أرسته الرشيفة خارج أرض الوطن. 

محمد  ــد  ــي ــه ــش ال ــل  ــط ــب ال أن  ـــــد  وأك
ــذه  ــد أحــــد رجــــــاالت ه ــع ـــوÇ ي ـــط ـــزرق ال
النــطــالق  ــوا  ــس أس ــن  ــذي ال ــربى  ــك ال امللحمة 
املــقــاومــة وتــخــطــيــط أهــدافــهــا وتــعــزيــز 
كــافــة  ـــا يف  ـــه ـــداد رشارت ـــت تــنــظــيــ©تــهــا وام
ربـــــوع الــــــرتاب الــوطــنــي بــتــنــســيــق مع 
ــن مــقــدســات  ــا ع ــاع ــاح دف ــكــف ــه يف ال ــاق رف
لقي  أن  إىل  حــيــاضــه  ــن  ع ــــذود  وال ــن  ــوط ال
سنة  مــن  ــيــو  ــون ي  18 يف  مــســتــشــهــدا  ـــه  رب

.1954
ـــغـــر�  ـــشـــعـــب امل ــــن ال وعــــرفــــانــــا م
ــــرار،  األب لــشــهــدائــه  ــجــســام  ال بالتضحيات 
الــخــامــس  مــحــمــد  لــه  ــور  ــف ــغ امل ــة  ــالل أ] ج
هذه  يكرم  أن  إال  املنفى،  مــن  عــودتــه  بعد 
املخلص�  املـــغـــرب  أبـــنـــاء  مـــن  ــوة  ــف ــص ال
الشهيد  ــرب  ق ـــام  أم يــقــف  وهـــو  قـــال  حــيــث 
ــربة الــشــهــداء يف  ــق Ë Çمــحــمــد الـــزرقـــطـــو
ــاء  «ش  :1956 ســنــة  ــن  م ــوم  ــي ال هـــذا  مــثــل 
ــىل قــربك  ــوم ع ــي ــز وجـــل أن نــقــف ال ــلــه ع ال
ال  ــالــك  أمــث فـــإن  الــغــايل،  شــبــابــك   ûلنب ال 
التعزية  لنجدد  وال  بالبكاء  ذكــراهــم  تقام 
رشف،  أعظم  فقدانك  ــإن  ف ـــك،  وذوي ألهلك 
ولــكــنــنــا جئنا  ــــك،  بــه أرست تــعــز  أصــبــحــت 
يف  بــذلــت  الــتــي  العليا  املــثــل  لنتذكر  الــيــوم 

سبيلها روحك الطاهرة...». 
وقفة  تنظيم  املــنــاســبــة،  ــهــذه  ب ــم  ت ــ©  ك
أفـــراد  ــن  م عـــدد  ــىل  مــالــيــة ع إعــانــات  وتــوزيــع   ،Çــو ــط ــزرق ال الشهيد  ــرب  ق ـــام  أم
وأعــضــاء جيش  ــاومــ�  ــق امل ــاء  ــدم ق ــن  م صــفــوة  تــكــريــم  ــن  ع فــضــال  األرسة،  هـــذه 
والــعــرش  للدين  ـــدوه  أس Ëــا  وعــرفــانــا  ـــرورا  ب املــجــاهــدة،  ــوع  ــرب ال بــهــذه  التحرير 
ووفـــاء  بــيــضــاء  ــــادي  وأي ــات  ــدم خ ــن  م الــوطــنــيــة  للقضية  ــوه  ــدم ق ومـــا  ــوطــن  وال
وعــددهــم  وكــرامــتــهــا  ــالد  ــب ال عـــزة  سبيل  يف  دمـــاءهـــم  ــوا  ــص ــرتخ اس ــن  م ألرواح 

سبعة عرشة.

الكث»ي: االحتفاء بذكرى شهداء الحرية واالستقالل يروم 
استلهام قيم الوطنية الخالصة لتتشبع بها األجيال الجديدة 


