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جاللة امللك يعطي انطالقة عملية الدعم الغذائي «رمضان  »1438ويدشن مركزا لطب اإلدمان بفاس
أشرف صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،السبت بحي طارق  1بفاس،
على إعطاء انطالقة عملية الدعم الغذائي «رمضان  ،»1438التي تنظمها
مؤسسة محمد اخلامس للتضامن مبناسبة شهر رمضان األبرك.
وتعكس هذه املبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل ،االلتزام
والعناية امللكية املوصولة باألشخاص في وضعية هشاشة ،كما تأتي لتكريس
القيم النبيلة للتضامن والتآزر واملشاطرة التي متيز املجتمع املغربي.
وأضحت هذه العملية ،املنظمة بدعم من وزارتي الداخلية (املديرية العامة
للجماعات احمللية) واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،والتي بلغت هذه السنة
نسختها ال  ،18موعدا سنويا ومناسبة لتقدمي املساعدة والدعم للفئات
االجتماعية األكثر هشاشة ،السيما النساء األرامل واألشخاص املسنني وذوي
االحتياجات اخلاصة.
كما تنسجم ،متام االنسجام ،مع البرنامج اإلنساني املنفذ من طرف مؤسسة
محمد اخلامس للتضامن ،والرامي إلى تقدمي الدعم لألشخاص الذين هم في
أمس احلاجة إليه مع النهوض بثقافة التضامن.
وسيستفيد من عملية «رمضان  ،»1438التي رصد لها غالف مالي قدره
 55مليون درهم ،زهاء  2,4مليون شخص ،ينتمون إلى  473ألف و900
أس��رة ،منها  403ألف أسرة بالوسط القروي ،وذلك عبر مختلف جهات
اململكة.
ومن أجل ضمان السير اجليد لهذه العملية ،متت تعبئة آالف األشخاص،
تدعمهم مساعدات اجتماعيات ،وموظفو التعاون الوطني ،ومتطوعون من
بينهم طلبة.
ويخضع تنفيذ هذه املبادرة للمراقبة ،السيما على مستوى جلنتني ،واحدة
محلية واألخرى إقليمية ،ستسهران ميدانيا على مراقبة تزويد  1593مركزا
للتوزيع وحتديد املستفيدين وتوزيع املساعدات الغذائية.
كما تقوم املجموعة املهنية لبنوك املغرب واخلزينة العامة للمملكة وبريد
املغرب ،بتقدمي املساعدة ملؤسسة محمد اخلامس للتضامن ،وذلك من خالل
مساهمتهم في مراقبة مختلف اجلوانب املالية للعملية ،في حني يسهر املكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،من جانبه ،على مراقبة جودة
املنتوجات الغذائية املوزعة.
وفي نفس اليوم ،تعززت البينة االستشفائية ملدينة فاس من خالل إشراف
جاللة امللك ،بحي ال��دك��ارات ،على تدشني مركز لطب اإلدم��ان ،املشروع
التضامني الذي يروم التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات اإلدمان.
ويندرج املركز ( 5,5ماليني درهم) ،الذي يعد آلية ناجعة للعالج والتحسيس
والتشخيص والوقاية واملصاحبة النفسية -االجتماعية ،في إطار البرنامج
الوطني حملاربة سلوكات اإلدم��ان ال��ذي تنفذه منذ سنة  ،2010تطبيقا
للتعليمات امللكية السامية ،مؤسسة محمد اخلامس للتضامن ،بشراكة مع
وزارتي الصحة والداخلية.
ويروم هذا البرنامج الوطني حماية الشباب من استعمال املواد املخدرة،
وحتسني جودة التكفل باملدمنني ،خاصة مستعملي املخدرات ،وتيسير الولوج
لبنيات التكفل ،فضال عن تشجيع انخراط املجتمع املدني والقطاعات
االجتماعية في محاربة إشكالية اإلدمان.
وعلى غ��رار املراكز املنجزة من طرف املؤسسة بكل من ال��دار البيضاء،
والرباط ،ووجدة ،والناظور ،ومراكش ،وتطوان ،وطنجة ،أو تلك املوجودة في
طور اإلجناز مبكناس ،وأكادير ،وطنجة (حي مغوغة) ،والدار البيضاء (حي جهود الوقاية.
سيدي مومن) ،ومراكش (حي امل�لاح) ،سيؤمن مركز طب اإلدم��ان بفاس ويهدف املركز كذلك إلى إعادة اإلدماج االجتماعي لألشخاص املعنيني،
التكفل الفردي ،الطبي واالجتماعي باألشخاص الذين يعانون من سلوك فضال عن تأطير وتكوين اجلمعيات في مجال احلد من أخطار اإلدمان.
إدماني ،إلى جانب العمل على تشجيع األسر على االنخراط الفعلي في ويشتمل املركز اجلديد على قطب للمصاحبة االجتماعية واحلد من األخطار

األخ حصاد يدعو جمعيات أولياء التالميذ إلى االضطالع بدورها داخل املؤسسات التعليمية

دعا األخ وزير التربية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث العلمي ،اجلمعة
بالرباط ،جمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ
إلى االضطالع بدورها داخل املؤسسات التعليمية
العمومية وال��وق��وف على االخ��ت�لاالت والعمل
على الرقي بها إلى مستوى تطلعات املجتمع
املغربي.
وأكد األخ حصاد ،خالل لقاء تواصلي عقده مع
الهيئات املمثلة جلمعيات أمهات وآباء وأولياء
التالميذ ،أن إصالح املدرسة املغربية ممكن رغم
جميع اإلكراهات ،منوها باملجهودات التي تبذلها
هذه اجلمعيات والتي يجب أن يظهر أثرها ميدانيا
وداخل املؤسسات التعليمية.
وأشاد الوزير ،بهذه املناسبة ،بالدور الهام الذي
تضطلع به جمعيات األمهات واآلباء واألولياء
في ربط اجلسور بني املدرسة واألسر ،باعتبارها
حلقة أس��اس��ي��ة ف��ي س��ي��رورة إص�ل�اح املدرسة

72ر 4مليار درهم قيمة
فائض االستغالل للصندوق
المهني المغربي للتقاعد
برسم سنة 2016
الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

املغربية ،مشددا في هذا السياق على ضرورة
إصالح اإلطار القانوني اخلاص بهذه اجلمعيات
لتمكينها من القيام باألدوار املنتظرة منها في
ورش اإلصالح.
من جانبه ق��ال رئيس الكونفدرالية الوطنية
جلمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ باملغرب،
السيد سعيد كاشاني ،في تصريح لوكالة املغرب
العربي لألنباء ،أن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى
الوقوف على كيفية إسهام كافة القطاعات املعنية
في اخلروج باملنظومة التربوية من االختالالت التي
تعرفها ،مؤكدا أن جمعيات أمهات وآباء وأولياء
التالميذ تعد شريكا أساسيا وحقيقيا للوزارة في
هذه املسألة .وأوضح كاشاني أن إصالح التعليم
لن يتأتى سوى من خالل إشراك هذه اجلمعيات
والهيئات الوطنية ،منوها بالرغبة الصادقة التي
أعرب عنها الوزير في سبيل القيام مبا يلزم ملعاجلة
جميع اإلشكاالت املطروحة على مستوى التربية

(قاعة للمعلوميات ،قاعة رياضية ،قاعة للتعبير اجلسدي والفني ،مكتبة ،وسيتم تسيير مركز طب اإلدمان ،من طرف وزارة الصحة بشراكة مع جمعية
مكتب جمعوي) ،وقطب طبي يضم قاعات للعالجات ،واالستشارة في الطب احلد من مخاطر املخدرات بفاس.
العام ،واالستشارة في الطب النفساني ،واالستشارة في طب اإلدمان ،والعالج وهكذا ،فإن مجاالت تدخل مؤسسة محمد اخلامس للتضامن متعددة غير
أن هدفها وحيد يتمثل في دعم وحماية الساكنة األكثر هشاشة.
النفسي ضمن املجموعة.

والتكوين باململكة.
م��ن جهته ،ق��ال مصطفى ص��ائ��ن ،الكاتب
العام للفدرالية الوطنية جلمعيات أمهات وآباء
وأولياء التالميذ باملغرب ،في تصريح مماثل ،إن
اجتماع اليوم ،الذي يعتبر أول لقاء جلمعيات
آباء وأولياء التالميذ مع الوزير ،ينعقد في وقت
تشهد فيه املدرسة املغربية عدة مشاكل ،موضحا
أن «الفدرالية جاءت مبذكرة اقتراحية نبعت من
التوصيات الصادرة عن امللتقى الوطني األخير
الذي نظمته بني  28و 30أبريل مبدينة مراكش
من أجل عرضها مضمنة مبجموعة من مقترحات
احللول للمساهمة في حل اإلشكاليات التي
تعرفها املدرسة املغربية واملنظومة التربوية بصفة
عامة».
واستعرض ممثلو هيئات أمهات وآباء وأولياء
التالميذ ،خالل هذا اللقاء ،مختلف القضايا
التي تشغل األسر من قبيل تأهيل املؤسسات
التعليمية ،والدعم االجتماعي وتوفير وتأهيل
امل���وارد البشرية وتدبير ال��زم��ن امل��درس��ي ،إلى
جانب حكامة املؤسسات التعليمية وإعادة النظر
في منظومة التقومي واالمتحانات ،كما تقدموا
باقتراحات من شأنها تطوير أداء املنظومة التربوية
والرفع من جودتها.
ومتيز هذا اللقاء التواصلي مبشاركة املجلس
الوطني ملنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء
التالميذ ،والكونفدرالية الوطنية جلمعيات
أمهات وآباء وأولياء التالميذ باملغرب ،والفدرالية
الوطنية جلمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ
باملغرب ،والفدرالية الوطنية املغربية جلمعيات
آباء وأمهات التالميذ ،وكونفدرالية جمعيات
األمهات واآلب��اء واألول��ي��اء للتعليم االبتدائي
والثانوي االعدادي والثانوي التأهيلي باملغرب.

أفاد الرئيس املدير العام للصندوق املهني املغربي للتقاعد خالد الشدادي،بالدار البيضاء،
أن فائض االستغالل للصندوق بلغ برسم السنة املالية  2016ما مجموعه 72ر 4مليار
درهم.
واعتبر الشدادي ،في كلمة له خالل ندوة صحفية خصصت لتقدمي حصيلة الصندوق برسم
سنة  ،2016أن هذه النتيجة تؤكد أن استمرارية هذا النظام التقاعدي مضمونة ،مسجال
أنه «وفقا لألحكام القانونية ،وعلى ضوء هذا الفائض ،مت تخصيص ذخيرة االحتياط باملبلغ
اإلجمالي لفائض االستغالل ،إذ بلغت ذخيرة االحتياط 7ر 44مليار درهم في  2016مقابل
 40مليار درهم سنة  ،2015أي بارتفاع يقدر ب 8ر 11في املائة».
وبخصوص عدد املنخرطني في الصندوق ،أبرز أن سنة  2016سجلت انخراط  625شركة
جديدة لفائدة 7648مشارك ،وهو ما يرفع مجموع األجراء املساهمني إلى  615ألف و934
مساهما أي بزيادة نسبتها 5ر 3في املائة ،يتوزعون ما بني  333ألف و 646مشارك نشيط
و 282ألف و 288من ذوي احلقوق.
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األخ األعرج :قطاع الثقافة برسم 2017
يستهدف بت نفس جديد في المشاريع المبرمجة
أكد األخ محمد األعرج وزير الثقافة واالتصال اجلمعة بالرباط ،أن
برنامج قطاع الثقافة برسم  2017يستهدف بت نفس جديد في املشاريع
املبرمجة قوامه التركيز على سلم األولويات وضمان الفعالية في البرمجة
واالجناز والتتبع والتقييم واملراقبة.
وأبرز الوزير في عرض تقدم به أمام جلنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية مبجلس املستشارين ،في إطار مناقشة مشروع امليزانية
الفرعية للوزارة برسم سنة  ،2017أن بعض االج��راءات االستعجالية
التي يجري اتخاذها خالل  100يوم من تشكيل احلكومة تتعلق بإعداد
محاور استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية ستهم «حماية وتثمني
التراث الثقافي» و»القرب الثقافي» و»الصناعات الثقافية» و»تعزيز
الدبلوماسية الثقافية» و»جتويد احلكامة».
فبخصوص احملور األول مت ،وفقا للوزير ،تشكيل جلنة وزارية برئاسة
الكاتب العام للوزارة تضم عددا من القطاعات احلكومية ،تشتغل اآلن
من أجل إعداد وثيقة مرجعية تتوخى حتقيق الفعالية والنجاعة الالزمتني
وتعزيز التقائية السياسات والبرامج العمومية باالعتماد على مقاربة
تشاركية وتشاورية انطالقا من تقييم موضوعي للوضع الثقافي احلالي.
وتهم هذه املشاريع التراث الثقافي امل��ادي من خالل ترميم املباني
التاريخية بالدار البيضاء وقصر الباهية والقبة املرابطية ومحيط الكتبية
مبراكش ،وتهيئة املواقع األثرية لشالة واألوداية بالرباط واملزمة باحلسيمة،
وكذا التراث الثقافي غير املادي عبر تأهيل وتثمني املوسيقى احلسانية
وجرد التراث احلساني غير املادي وتسجيل  14موقعا للنقوش الصخرية
في الئحة التراث الوطني وإبراز وتثمني الثقافة احلسانية.
وبالنسبة للمحور الثاني املتعلق بالقرب الثقافي ،تتمحور املشاريع
املسطرة حول تعميم البنيات التحتية الثقافية على مجموع التراب الوطني
والتقليص التدريجي للفوارق املجالية ومتكني جميع الفئات االجتماعية
من الولوج إلى الثقافة ،وتعزيز مشاركة اجلميع في احلياة الثقافية الى
جانب إحداث وجتهيز الفضاءات الثقافية بعدد من مدن اململكة.
ويندرج احملور الثالث في عمل القطاع (الصناعات الثقافية) ،حسب
الوزير ،في سياق اجلهود املتواصلة إلرس��اء وترسيخ صناعة ثقافية
وإبداعية في مجاالت الكتاب و املوسيقى واملسرح والتشكيل واجلمعيات
الثقافية وإعداد وتنظيم ودعم املهرجانات املتنوعة وتقدمي دعم مالي
ملجاالت املسرح الكتاب والنشر املوسيقي والفنون الكوريغرافية والفنون
التشكيلية والبضرية ،فيما يشتمل احملور الرابع اخلاص بالدبلوماسية
الثقافية على مجموعة من األنشطة والتظاهرات الثقافية باخلارج
واستقبال بعثات أجنبية واحتضان تظاهرات وملتقيات وأنشطة ثقافية
وفنية لعدد من الدول الصديقة.
أما احملور األخير املرتبط بتجويد احلكامة فيتضمن مشاريع الستكمال
إعداد واعتماد دفاتر املساطر اخلاصة مبجاالت تدخل الوزارة ،ومواصلة
إعداد أنظمة التدبير املعلوماتي لتبسيط التدبير اإلداري ،وإمتام إجناز
واستخدام نظام تدبير املعاهد املوسيقية ،وإجناز برنامج لتتبع مختلف
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أنواع الدعم ،و اقتناء نظام معلوماتي لفائدة اإلدارة املركزية وتأطير
املجال الثقافي وتطوير اخلبرات.
وأف��اد األخ األع��رج ،بأن مصادر متويل برنامج قطاع الثقافة لسنة
 2017تشكلت من اعتمادات امليزانية للدولة احملددة في  731مليون
درهم و 98ألف ،تضاف إليها اعتمادات من خارج امليزانية متت تعبئة
عشرين مليون درهم منها من ميزانية الصندوق الوطني للعمل الثقافي
و 14مليون درهم اعتمادات استثنائية ملعرض باريس الذي حل فيه
املغرب كضيف شرف و 52مليون درهم ،التي يتعني تعبئتها لتمويل
اجلزء األكبر من دعم الصناعات الثقافية ،مشيرا إلى أنه مت رصد مبلغ
 13مليون درهم في إطار ميزانية قطاع الثقافة لسنة  ،2017ليكون
املجموع العام لالعتمادات هو  817مليون درهم و 98ألف.
وكان وزير الثقافة واالتصال قد ذكر في مستهل هذا العرض باحليز
الهام الذي خصصه البرنامج احلكومي لتحسني الولوج إلى الثقافة وتعزيز
اإلشعاع الثقافي من خالل إرساء استراتيجية ثقافية وطنية وإطالق سياسة
لغوية مندمجة وتوفير البنيات الثقافية األساسية وتوزيعها بشكل عادل
على املجال الترابي واحملافظة على التراث الثقافي والطبيعي وتثمينه
وتنمية اقتصاد التراث وربط الثقافة بالثوابت والقيم الدينية والوطنية و
إرساء أسس الصناعة الثقافية الوطنية وتوسيع قاعدة املسارح الوطنية.
كما أكد على ان دستور  2011شكل منعطفا تاريخيا في التعاطي
مع الثقافة ،إذ يضمن احلق لكافة املواطنات واملواطنني في الثقافة ويكفل
لسائر املبدعات واملبدعني حرية الفكر واإلبداع ،إلى جانب متكني الفاعلني
الثقافيني من الدعم املناسب إلجناز أعمالهم وترويجها ،مع احلرص على
حماية مختلف التعبيرات الثقافية والفنية في إطار الهوية الوطنية
املوحدة.
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