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إبراز جناعة مبادرة احلكم الذاتي خالل الدورة ال  40ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف
جرى أول أمس إب��راز جناعة املبادرة املغربية مبنح
حكم ذاتي موسع في جهة الصحراء ،والتي وصفتها
املجموعة الدولية باحلل اجلاد وذي املصداقية ،وذلك
خالل الدورة ال  40ملجلس حقوق اإلنسان ،الذي شكل
أيضا مناسبة لفضح االدعاءات الكاذبة واملعادية للوحدة
الترابية للمملكة.
وأك��دت مجموعة تضم عشرين بلدا يدعمون الوحدة
الترابية للمملكة على أهمية م��ب��ادرة احلكم الذاتي
التي تقدم بها املغرب ،مشيرين إلى أن هذا احلل حظي
باعتراف مجلس األم��ن التابع ل�لأمم املتحدة كطريق
وحيد ومتفرد من شأنه تسوية هذا النزاع اإلقليمي،
والذي تعتبر اجلزائر مسؤولة عنه بسبب دعمها املالي،
والدبلوماسي والعسكري النفصاليي البوليساريو.
ففي إعالن باسم هذه البلدان ،تاله السفير املمثل الدائم

خالل تفقده لعدد
من المشاريع بتاوريرت

للمغرب لدى األمم املتحدة بجنيف عمر زنيبر ،فإن هذه
البلدان نوهت أيضا بالتفاعل البناء ،اإلرادي واملدعم
للمملكة مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.
وأبرزوا النداء الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك محمد
السادس من أجل إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار
والتشاور مع اجلزائر من أجل جتاوز اخلالفات الراهنة
وبناء عالقات بني البلدين على أساس الثقة والتضامن
وحسن اجلوار.
من جهة أخ��رى ،وف��ي رد على إع�لان معاد ص��ادر عن
أعداء الوحدة الترابية للمملكة ،انتقد زنيبر « الطابع
امل���س���يء ،وال���ك���اذب ،وال���دن���يء ل��ه��ذا اإلع��ل�ان م��ن قبل
اجلزائر ،وجنوب إفريقيا ،مدعمني ببلدان مثل فنزويال،
وزميبابوي ونيكاراغوا ،املعروفني اليوم بارتكابهم
النتهاكات حلقوق اإلنسان «.

وشدد الدبلوماسي املغربي على كون أن « جميع هذه
البلدان موضوع مسائلة بقوة ومسجلني في جدول أعمال
املجلس ،فإن ذلك يرفع عنهم احلق في أية مشروعية
مهما كانت للمحاولة لإلساءة إلى املغرب ،الذي حتصنه
املرجعيات في مجال حقوق اإلنسان في مواجهة مثل
هذه احملاوالت «.
وأض���اف أن األم���ر ال يتعلق ،ال أق��ل وال أك��ث��ر ،سوى
بعدم احترام القيم واملبادئ واملعايير التي يقوم عليها
املجلس « مشيرا إلى أن هذه احملاولة مت توظيفها لفائدة
مجموعة من االنفصاليني ال حتظى باعتراف املجموعة
الدولية واألمم املتحدة والتي مت رفض متثيليتها من
قبل املؤسسات القضائية الدولية ،مبا فيها محكمة
العدل التابعة لالحتاد األوروبي مؤخرا.
ولفت زنيبر االنتباه ف��ي ه��ذا ال��ص��دد إل��ى « الطابع

األخ أوحلي يبرز دور برنامج تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية بالوسط القروي

انعقد ،األربعاء بتاوريرت ،اجتماع خصص لتتبع تنفيذ
مشاريع مندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق املجالية
واالجتماعية بالوسط القروي ،بحضوراألخ حمو أوحلي،
كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات.
وجرى ،خالل هذا اللقاء الذي حضره على اخلصوص عامل
إقليم تاوريرت العربي التويجر ورج��ال السلطة ورؤساء
مصالح خارجية ،إبراز أهمية تسريع وتيرة إجناز مختلف
املشاريع املندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق املجالية
واالجتماعية بالوسط ال �ق��روي ،مع التأكيد على ضرورة
تضافر جهود اللجنة اإلقليمية واللجنة اجلهوية بغية
ضمان التقائية املشاريع املعتمدة وتكاملها.
وشكل هذا اللقاء ،الذي شارك فيه كذلك مدير تنمية املجال
القروي واملناطق اجلبلية واملدير اجلهوي للفالحة جلهة
ال �ش��رق ،مناسبة ل�ل��وق��وف على سير امل�ش��اري��ع التنموية
املبرمجة التي تهم باألساس العالم القروي.
وفي هذا الصدد ،قام كاتب الدولة وعامل اإلقليم والوفد
املرافق بزيارة ميدانية لبعض املشاريع املمولة في إطار
برنامج تقليص ال�ف��وارق املجالية واالجتماعية باإلقليم،
حيث متت معاينة أشغال بناء ثانوية إعدادية تتوفر على
داخلية بفم الواد في اجلماعة القروية سيدي علي بلقاسم
(دائرة دبدو).
وتطلب هذا املشروع ،الذي ميتد على مساحة  23ألف و40
متر مربع ،غالفا ماليا يبلغ  18,6مليون درهم.

كما قام الوفد الرسمي بزيارة لورش بناء الطريق الرابطة
بني طريق سد الغراس واملدرسة اجلماعاتية بعبيدة بني
اشبل باجلماعة القروية أه��ل واد زا ،بغية الوقوف على
جودة األشغال ومدى احترامها لدفتر التحمالت.
وم��ن ش��أن ه��ذا امل�ش��روع ،ال��ذي بلغت تكلفته  5,4مليون
درهم ،أن ميكن من فك العزلة عن املنطقة وتشجيع األنشطة
السوسيو اقتصادية وتسهيل الولوج إلى مختلف املرافق
األساسية.
وأكد األخ أوحلي ،في تصريح للصحافة ،أن برنامج تقليص
الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي ،ال��ذي مت
إرساؤه تنفيذا للتعليمات امللكية السامية ،يتوخى حتسني
ظروف عيش الساكنة باملجال القروي واملناطق اجلبلية من
خالل التكفل باحتياجاتها في البنيات التحتية والتجهيزات
االجتماعية للقرب ،ملحا على ضرورة انخراط كافة الفاعلني
من أجل توفير كل شروط النجاح لهذا الورش الطموح.
ويهدف برنامج تقليص ال�ف��وارق املجالية واالجتماعية
في الوسط ال�ق��روي ،على اخل�ص��وص ،إل��ى فك العزلة عن
ساكنة املناطق القروية واجلبلية عبر بناء الطرق واملسارات
واملعابر من أجل حتسني ظروف عيشها .كما يروم حتسني
وتعميم ول��وج الساكنة احمللية إل��ى اخل��دم��ات واملرافق
األس��اس �ي��ة (ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ال �ص��ال��ح ل�ل�ش��رب والصحة
والتعليم ،)..باإلضافة إلى تهيئة الظروف الالزمة لتعزيز
وتنويع اإلمكانيات االقتصادية للمناطق القروية واجلبلية.

اتفاقيتا الفالحة والصيد البحري أداتان لتعزيز العالقة االستراتيجية «املهمة جدا» بني املغرب واالحتاد األوروبي

قالت النائبة األوروبية ،عضو جلنة
الشؤون اخلارجية بالبرملان األوروبي،
إيلينا فالنسيانو ،اخلميس بالرباط،
إن اتفاقيتي الفالحة والصيد البحري
املبرمتني بني املغرب واالحتاد األوروبي

املغرض لهذا اإلع�لان ليس فقط في حق املجلس ،بل
أيضا كمحاولة غير مشروعة تهدف إلى اإلس��اءة إلى
املسلسل الذي متت إعادة إطالقه في جنيف في  5و6
دجنبر املاضي ،مبشاركة جميع األطراف املعنية ،وخاصة
اجلزائر وذلك طبقا لقرار مجلس االمن رقم  ،2440والذي
يدعو هذا البلد إلى حتمل جميع مسؤولياته من أجل
وضع حد لهذا النزاع اإلقليمي ،التي تشكل (اجلزائر)
محرضه الرئيسي منذ ما يقرب عن نصف قرن».
وذكر زنيبر مبشاركة املنتخبني وممثلي املجتمع املدني
احلقيقيني لألقاليم اجلنوبية في هذه املائدة املستديرة
املنظمة حتت إش��راف األمم املتحدة ،مشاركة ،يضيف
السفير ،تعزز مكانة اململكة كدولة للقانون حتترم حق
مواطنيها في التمثيلية واملشاركة الدميقراطية في
الدفاع عن الوحدة الترابية لبلدهم.

ت��ش��ك�لان أدات��ي�ن م��ن ش��أن��ه��م��ا «تعزيز
العالقة االستراتيجية الثنائية املهمة
جدا».
وأك������دت ف��ال��ن��س��ي��ان��و ف���ي ل���ق���اء مع
الصحافة ،عقب مباحثات أجرتها مع

وزي���ر ال���ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة والتعاون
ال���دول���ي ن��اص��ر ب��وري��ط��ة ،أن «املغرب
بلد أساسي للعالقات متعددة األبعاد
بالنسبة ل�لاحت��اد االوروب�����ي» ،مشيرة
إلى أن هذه املباحثات شكلت مناسبة

لالحتفاء باتفاقيتي الفالحة والصيد
ال��ب��ح��ري ،اللتني ستمكنان م��ن تعزيز
ال��ع�لاق��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب�ي�ن املغرب
واالحتاد األوروبي.
وع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ع��ب��رت النائبة
األوروبية عن قناعتها بأن «هذا التحالف
بني االحتاد األوروب��ي واملغرب سيعود
بفائدة كبيرة على املغاربة واألوروبيني»
على حد س��واء ،معربة عن استعدادها
للعمل من أجل مواصلة هذا التحالف.
وك���ان ال��ب��رمل��ان األوروب�����ي ق��د صادق
ف����ي ج��ل��س��ت�ين ع��ل��ن��ي��ت�ين منفصلتني
يومي  16يناير و 12فبراير املاضيني
بستراسبورغ ،بأغلبية ساحقة ،على
التوالي على االت��ف��اق اجلديد للفالحة
وات��ف��اق ال��ص��ي��د ال��ب��ح��ري ب�ين املغرب
واالحتاد األوروبي.
ويأتي ه��ذان االتفاقان ،اللذان يعدان
خطوة جديدة في العالقات بني املغرب
واالحت����اد األوروب�����ي ،عقب التطورات
اإليجابية األخيرة التي شهدت تعزيز
الطرفني لألمن القانوني التفاقياتهما
التجارية ،وكذا لشراكتهما االستراتيجية
املتعددة األشكال.

الدعوة إلى تعزيز شراكات من أجل مواكبة أفضل للبعثة
االقتصادية األميرية البلجيكية التي زارت المغرب
دعا فاعلون اقتصاديون وأصحاب القرار ،أول من أمس ،ببروكسل ،إلى تثمني النجاح الذي
عرفته البعثة االقتصادية البلجيكية من مستوى عال ،التي زارت املغرب في نونبر املاضي،
وضمان مواكبة أفضل لها بشكل يشجع على خلق شراكات قادرة على النهوض باملبادالت
بني البلدين.
فخالل ندوة نظمت مببادرة من غرفة التجارة البلجيكية -العربية – اللوكسمبورغية ،أكد
مختلف املتدخلني على ضرورة اغتنام الفرص التي خلقتها هذه البعثة التي ترأستها األميرة
أستريد ) 30 – 25نونبر  (2018من أجل إعطاء دفعة قوية للمبادالت االقتصادية ،وتوفير
الشروط املالئمة من أجل متوقع أفضل للبلدين في امليزان التجاري وفي مجال االستثمار.
وفي كلمة له باملناسبة ،أكد سفير املغرب في بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد
عامر على جودة اللقاءات التي جرت خالل هذه البعثة االقتصادية ،األكبر من نوعها التي
تنظمها بلجيكا إلى بلد أجنبي على مستوى املشاركني ) (469ورهاناتها االقتصادية )توقيع
أزيد من  20اتفاق وعقد (.
وذكر السفير أنه بفضل هذه البعثة ،وقف الفاعلون االقتصاديون البلجيكوين ،الذين ميثل
بعضهم مقاوالت عاملية ،على مستوى التنمية الذي بلغه املغرب ،واملناخ املالئم لالستثمار
وخاصة االستقرار واألمن التي تزخر بهما اململكة ،واللذين يشكالن مؤهال مهما في محيط
إقليمي يواجه حتديات مختلفة.
وأض��اف السيد عامر أن رج��ال األعمال البلجيكيني أعربوا عن إعجابهم بانفتاح املغرب
على السوق اإلفريقية وجهوده املتواصلة لفائدة التنمية السوسيو اقتصادية للقارة ،كما
عبروا عن اهتمامهم مبشاريع استثمارية في إطار شراكة ثالثية األطراف يضطلع فيها املغرب
بدور محوري .من جهة أخرى ،نوه السيد عامر بالدينامية التي أبانت عنها اجلالية املغربية
ببلجيكا وانخراط عدد من البلجيكيني من أصل مغربي في مشاريع تساهم في التقارب بني
البلدين ،مشيدا في هذا الصدد مشاركة حوالي مائة فاعل اقتصادي بلجيكي من اصل مغربي
في هذه البعثة االقتصادية.

تتويج املغرب بجائزة أفضل حملة سياحية رقمية ملنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط

فاز املكتب الوطني املغربي للسياحة بجائزة
أفضل حملة رقمية ألوروبا والشرق األوسط
وإفريقيا ،والتي متكنت من ج��ذب أكثر من
مليوني مستهلك.
وتسلم املدير العام للمكتب الوطني املغربي
للسياحة ع���ادل الفقير أول أم���س ببرلني،
اجل��ائ��زة ال��ت��ي متنحها ك��ل س��ن��ة مجموعة
«اكسبيديا موند»  ،وذلك على هامش فعاليات
بورصة برلني الدولية للسياحة املنظمة من 6
الى 10مارس.
وتعد حملة «حلظات في املغرب» التي أطلقت
سنة  2018بشراكة مع شركة «اكسبيديا»،
األولى من نوعها على منصة املوقع الرائد في
مجال السياحة اإللكترونية ،وفق ما أفاد بالغ
للمكتب .وتتضمن احلملة خطة تسويقية
وح���ض���ورا م��ك��ث��ف��ا ع��ل��ى م���واق���ع التواصل

الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

سكرتير التحرير

محمد مشهوري المصطفى الصوفي

االجتماعي ومواقع إكسبيديا في األسواق
الرئيسية التي يفد منها السياح.
وقال املدير العام للمكتب الوطني املغربي
للسياحة إن ت��ق��دمي محتوى غني ومتنوع
ح��ول امل��ؤه�لات األساسية للوجهة سياحية
من املغرب وخصوصا إلهام زبناء املنصات
الرقمية الكسبيديا في جميع أنحاء العالم،
مكن احلملة الترفيهية والتفاعلية من اثارة
انتباه أكثر من مليوني مستهلك.
وحتتل مجموعة «اكسبيديا» املرتبة االولى
ضمن وكاالت االسفار األولى االلكترونية في
العالم .وباعتبارها الفاعل االول ف��ي عالم
التجارة اإللكترونية في العالم  ،فإن املجموعة
تتوفر على خبرة تكنولوجية ال مثيل لها في
مجال السفر عبر اإلنترنت  ،حيث تسجل أكثر
من  85مليون زائ��ر شهريا في جميع أنحاء

العالم.
وتغطي الشراكة احلالية مع اكسبيديا لصيف
 / 2018الشتاء  19-18األس��واق الرئيسية
خاصة فرنسا وال��والي��ات املتحدة واململكة
املتحدة وأمل��ان��ي��ا وك��ن��دا وه��ول��ن��دا وإيطاليا
وإسبانيا وال��دمن��ارك وال��س��وي��د والنرويج
وسويسرا وبلجيكا والبرازيل والصني ودول
مجلس التعاون اخلليجي .وتروم بلوغ 700
ألف ليلة إضافية بالنسبة لهذه الدول.
ويسجل املغرب حضورا قويا في بورصة
برلني الدولية للسياحة من خالل جناح ميتد
على مساحة  340متر مربع و مبشاركة 27
عارضا ميثلون جميع جهات اململكة.
ويسعى اجلناح املغربي الى أن يشكل منصة
للتبادل وتقدمي رؤي��ة مثلى ملؤهالت املغرب
ووجهاته السياحية الرئيسية ف��ي معرض
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برلني ال��رائ��د ف��ي صناعة السياحة العاملية
الذي اسقطب أكثر  180ألف زائر سنة 2018
 ،مبا في ذلك  108ألف من املهنيني وأكثر من
 10االف عارض من  180دولة .وشهد اجلناح
املغربي هذه السنة توسعا بإضافة  100متر
مربع ملساحته أمام االهتمام املتزايد للمهنيني
املغاربة الذين يدركون أهمية هذا املعرض.
وصمم املكتب الوطني املغربي للسياحى
مساحات مالئمة للترويج للعالمة التجارية
املغربية ومناطقها السياحية املختلفة .كما
متت مواءمة اجلناح ،املنفتح واملضياف مع
جلسات عمل العارضني الوطنيني (سالسل
ال��ف��ن��ادق وش��رك��ات ال��ط��ي��ران ووك�ل�اء السفر
 )...مما ميكنهم بسهولة من تبادل وتنظيم
جلسات العمل م��ع املشترين احملتملني من
جميع أنحاء العالم.

العنوان ،2 :شارع طارق بن زياد ،حسان ـ الرباط
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وتعتبر ب��ورص��ة ب��رل�ين ال��دول��ي��ة للسياحة
موعدا عامليا الغنى عنه لالبتكار في مجال
السياحة وي��ع��رف م��ش��ارك��ة القطاعات ذات
القيمة املضافة من منظمي الرحالت وشركات
الطيران ووكالء االسفار والفنادق باالضافة
ال��ى ممثلي امل��واق��ع السياحية والعديد من
وسائل اإلعالم  ،الذين يضربون موعدا خالل
هذا املعرض للتبادل ،واكتشاف شركاء جدد ،
و جس نبض القطاع واالطالع على االجتاهات
اجلديدة.
ومن بني املواعيد الهامة املنطمة في إطار هذا
املعرض «مؤمتر اجتاهات السوق واالبتكارات»
ال��ذي يعد من أه��م امل��ؤمت��رات السياحية في
ال��ع��ال��م وال����ذي يتيح للمتخصصني فرصة
فريدة لالستفادة من مختبر األفكار األساسية
في صناعة السياحة ككل.
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