شؤون وطنية

2

الحركة العدد 9616 :
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لدول «حوار  5زائد »5

األخ أمزازي يشارك بروما في املؤمتر الوزاري
للبحث و اإلبتكار والتعليم العالي

حول نظام املحكمة الجنائية الدولية واختصاصها

ندوة تحسيسية بالرباط لفائدة الوكالء
العامين للملك لدى محاكم اإلستئناف

شارك وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،األخ سعيد أمزازي ،أول أمس ،بروما ،يف املؤتمر
الوزاري الرابع للبحث و االبتكار والتعليم العالي لدول «حوار  5زائد  ،»5الذي يهدف إىل إرساء آليات جديدة للتعاون والتنسيق املحكم
بني مختلف البلدان العشرة للحوض املتوسطي.
وتوخى هذا الحدث املنظم من قبل جمهورية إيطاليا ،التي ترتأس الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري «حوار  5زائد  ، »5توطيد تعاون
وثيق ومنظم بني بلدان ضفتي جنوب وشمال املتوسط يف مجال البحث واالبتكار والتعليم العالي  ،من أجل رفع التحديات املشرتكة
واملتمثلة أساسا  ،يف تطوير التكنولوجيا الرقمية و بلوغ الحكامة االقتصادية وتقليص معدل البطالة ومحاربة التغريات املناخية.
ق��ال األخ أم����زازي ف��ي كلمة باملناسبة
إن دول وس����ك����ان ض���ف���ت���ي املتوسط
يتقاسمون نفس التحديات والتي تتجلى
باخلصوص ،في الهجرة جنوب  -شمال
و ان��ع��دام االس��ت��ق��رار وتنامي النزاعات
ال��س��ي��اس��ي��ة ث����م ش����ح امل����ي����اه وحتقيق
األم����ن ال���غ���ذائ���ي ،م���ش���ددا ع��ل��ى ض���رورة
إقامة ش��راك��ات مكثفة في مجال البحث
العلمي إليجاد حلول لهذه اإلشكاليات.
وق����ال ال���وزي���ر إن «ه��دف��ن��ا ه��و االنتقال
م��ن منطق ال��ت��ع��اون إل���ى منطق شراكة
متساوية يتقاسم ثمارها بلدان ضفتي
املتوسط» ،مشيرا إل��ى أن دول اجلنوب
ت��أم��ل ف���ي أن ت��ن��خ��رط ب��ش��ك��ل أك��ب��ر في
البرامج اخل��اص��ة بالفضاء املتوسطي.
وأبرز أن املغرب« ،الواعي جدا بالرهانات
الكبرى للتعاون األورو متوسطي وآفاقه
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة»  ،ك���ان أول ب��ل��د ف��ي ضفة
اجل��ن��وب يستفيد م��ن وضعية الشراكة
املتقدمة مع االحتاد األوروبي في . 2008
كما يتمتع املغرب حاليا ،يضيف األخ
أم���������زازي ،ب���وض���ع م��ت��م��ي��ز ف����ي مجال
الشراكة م��ع أوروب���ا ف��ي إط��ار العالقات
الثنائية وال��س��ي��اس��ة اإلقليمية األورو
متوسطية ،ال��ت��ي تعكسها ال��ع��دي��د مناالتفاقيات املبرمة وانخراطه الفاعل في
البرامج األوروب��ي��ة الكبرى للبحث ،من
قبيل ب��رن��ام��ج «إي��راس��م��وس « للتعاون
مع مؤسسات التعليم العالي األوروبية
وبرنامج «برميا» األوروبي لدعم االبتكار
في مجال األمن الغذائي واملائي وبرنامج
«تيمبوس» للتعاون الدولي بني اجلامعات.
وأش���ار إل��ى أن امل��غ��رب وم��ال��ط��ا اقترحا
إح����داث شبكة ات��ص��ال وط��ن��ي��ة م��ن أجل
تشجيع الباحثني املنتمني لبلدان « حوار
خمسة زائد خمسة» على املشاركة بفعالية
ف��ي ط��ل��ب��ات ع���روض امل��ش��اري��ع املتعلقة
بالبرامج األوروبية.
وقال الوزير «اغتنم هذه املناسبة لدعوة
بلدان خمسة زائد خمسة من أجل برمجة

مشاريع مشتركة لتمويل البحث العلمي
ف���ي م���ج���االت ذات االه���ت���م���ام مشترك».
وأكد أن بناء مستقبل جامعي متوسطي
م��ش��ت��رك وم��ت��ض��ام��ن ي��ت��ط��ل��ب ح��رك��ي��ة و
تنقل الطلبة وامل��درس�ين والباحثني بني
ض��ف��ت��ي امل��ت��وس��ط م���ن أج���ل ب����روز وعي
علمي جماعي عابر للحدود ،مبرزا أهمية
تكثيف املبادرات وتوفير منح لطلبة سلك
ال��دك��ت��وراه لتسهيل انسيابية تنقلهم .
م��ن جانبهم ،ش��دد باقي وزراء التعليم
ال��ع��ال��ي ب��ب��ل��دان  5زائ���د  5على ضرورة
االل��ت��زام بابتكار آليات جديدة للتعاون
في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا

وزي��ر التربية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العالي املغربي مباحثات مع
عدد من نظرائه ببلدان «حوار  5زائد .»5
وهكذا  ،عقد املسؤول املغربي لقاء مع
وزي���ر التعليم العالي والبحث العلمي
امل��وري��ت��ان��ي س��ي��دي س��ال��م محمد العبد
ووزي����ر التعليم واجل��ام��ع��ات و البحث
اإلي��ط��ال��ي م��ارك��و ب��وس��ي��ت��ي ،إل���ى جانب
ل��ق��اءت مماثلة م��ع ك��ل م��ن وزي���ر العلوم
والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالي
مانويل إيتور و وزير االبتكار والتعليم
العالي اإلسباني بيدرو دوكيى ومديرة
التعاون الدولي في املفوضية األوروبية
ماريا كرستينا روسو.
وقد همت هذه املباحثات تكوين تقنيني،
خ��اص��ة ف��ي مجالي ال��ف�لاح��ة والسياحة
ودك����ات����رة م��ت��خ��ص��ص�ين ف���ي الهندسة
امل���ع���م���اري���ة ،إض���اف���ة إل����ى ت��ش��ك��ي��ل جلن
مشتركة إلبرام اتفاقيات إطار بني املغرب
وهذه الدول واقتراح طلبات عروض في
مشاريع البحث العلمي في املجاالت ذات
االهتمام املشترك  ،وتيسير حركية و تنقل
الطلبة في احلوض املتوسطي و التأطير
املشترك ألبحاث الدكتوراه .
وفي ختام املؤمتر الوزاري الرابع للبحث
و االبتكار والتعليم العالي لدول «حوار
 5زائ��د  ، »5ال��ذي ستترأس موريتانيا
دورت��ه القادمة ،مت توقيع «إع�لان روما»
،ال��ذي أوصى بتقوية الشراكة والتعاون
التكنولوجي والعلمي بني البلدان األعضاء
و خلق فرص عمل جديدة وتوفير تعليم
عالي ذات جودة  ،و إيالء اهتمام خاص
للشباب .
وي��ش��ك��ل ح�����وار خ��م��س��ة زائ�����د خمسة
منتدى جهويا للبلدان العشرة للحوض
املتوسطي ،الذي تشارك فيه منذ انشائه،
خ��م��س��ة م���ن ش���م���ال امل���ت���وس���ط (فرنسا
،اس��ب��ان��ي��ا،ال��ب��رت��غ��ال،اي��ط��ال��ي��ا ،مالطة)
وخمسة م��ن جنوبه (امل��غ��رب ،اجلزائر،
تونس ،ليبيا،موريتانيا).

انطلقت بالرباط ندوة حتسيسة لفائدة الوكالء العامني للملك لدى
محاكم االستئناف العادية ،ح��ول نظام احملكمة اجلنائية الدولية
واختصاصها.
وف��ي كلمة باملناسبة ،ق��ال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس
املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ،مصطفى ف��ارس ،إن
احملكمة اجلنائية الدولية تعد اليوم من بني أهم املكتسبات التي
حققتها احلركة احلقوقية العاملية في مجال مكافحة اإلف�لات من
العقاب وإرساء القيم الكونية ملبادئ حقوق اإلنسان والعدالة ،بعدما
عرفت اإلنسانية العديد من املآسي واالنتهاكات اجلسيمة للقوانني
ولألعراف الدولية.
وأك��د ف��ارس أن اململكة عبرت بكل وض��وح وفي محطات متعددة،
عن خيارها االستراتيجي وديناميتها اإلصالحية الكبرى اجلادة
التي يقودها صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،من أجل ترسيخ
احلقوق واحلريات ومكافحة اإلفالت من العقاب.
وأض��اف أن أب��واب السلطة القضائية باململكة مفتوحة أم��ام كل
املبادرات التي تخدم قضايا العدالة عبر العالم ،وتكرس القيم املشتركة
«التي نؤمن بها وندافع عنها جميعا بكل جترد ونزاهة وإنسانية».
من جهته ،أكد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان ،مصطفى الرميد،
أن نظام روما األساسي املتعلق بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية
الفضاء جلعل املنطقة املتوسطية واحة
يحتل مكانة خاصة في منظومتي القانون الدولي حلقوق اإلنسان
للسلم وال���رف���اه وال��ن��م��و ،معتبرين أن
والقانون اجلنائي ال��دول��ي ،بفضل ما يرمي إليه من غايات نبيلة
«العمل الذي تقوم به املؤسسات التقليدية
لم يعد كافيا» لبلوغ األه��داف املنشودة.
تهدف إلى احلماية من اجلرائم واالنتهاكات اخلطيرة وتكريس مبدأ
وأبرزوا  ،خالل هذا اللقاء  ،الذي حضره
عدم إفالت مرتكبي تلك اجلرائم من العقاب.
ب���اخل���ص���وص  ،مم��ث��ل��و احت�����اد املغرب
وأبرز أن اململكة كانت من بني الدول التي رحبت باعتماد نظام روما
ال��ع��رب��ي و االحت�����اد م���ن أج���ل املتوسط
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،بالنظر لكونه يؤسس ملرحلة
واالحت����اد األوروب����ي ،ال���دور ال��ه��ام الذي
جديدة في تطور القانون الدولي واحملاكم الدولية ،مبا ميكن من
أصبحت تضطلع به اجلامعات في تطوير
حتقيق حماية دولية من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
فضاء علمي متوسطي مشترك يقوم على
التكنولوجيا الرقمية واحلكامة اجليدة
وأضاف الوزير أن الدول مدعوة اليوم إلى حظر وجترمي االنتهاكات
واالقتصاد األزرق.
اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،مبا فيها اجلرائم التي تختص احملكمة
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اجلنائية الدولية بها وتعزيز التدابير الكفيلة مبكافحة اإلفالت من
العقاب ،وذل��ك من خ�لال وض��ع تشريعات وطنية ضامنة للحقوق
واحلريات وآليات مؤسساتية حامية وبيئة اجتماعية حاضنة لها.
بدوره ،اعتبر وزير العدل ،محمد أوجار ،أن هذه الندوة التحسيسية
تعد مبادرة إيجابية لرئاسة النيابة العامة لتأكيد انفتاح اململكة
املغربية واجلسم القضائي الوطني على العدالة الدولية في سياق
جتسيد استراتيجية جاللة امللك محمد السادس وانخراط املغرب في
املنظومة األممية ،خاصة املنظومة احلقوقية.
وأك���د أن امل��غ��رب س��اه��م بحماس وإيجابية ف��ي امل��ج��ه��ود األممي
احلديدية بإفريقيا :أفق .»2040
ملواجهة والقضاء على اإلفالت من العقاب ،مبرزا أن املغرب تقدم في
وأشار املصدر إلى أن هذه اإلستراتيجية
هذا السياق ،حيث مت التنصيص على اإلرادة السياسية للمملكة من
اجلديدة تولي اهتماما خاصا ل «تكوين
العنصر البشري» ،من خالل مجموعة من
خالل عدد من املقتضيات املتضمنة في دستور  .2011وبعد أن شدد
اإلجراءات املتعلقة ب»السالمة» التي تشكل
على ض��رورة إي�لاء العدالة اجلنائية العناية خاصة لكل ما يتعلق
احلجر األساس في املجال السككي .وأكد
باجلرائم املمارسة ضد األبرياء ،خاصة األطفال والنساء واملدنيني،
أنه ،في إطار السياسة الرشيدة لصاحب
سجل املسؤول احلكومي أن املغرب يدعم هذا املسعى الدولي ويتعاون
اجل�لال��ة امل��ل��ك محمد ال���س���ادس الهادفة
بإيجابية ،مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذا التعاون ينطلق من
إل���ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ج���ن���وب -جنوب،
كل ما يقتضيه اعتبار السيادة الوطنية ومصالح اململكة ،ومضيفا
ي��ق��وم املكتب ال��وط��ن��ي للسكك احلديدية
في هذا السياق ،أن املغرب جنح في إيجاد التوازن الضروري مبا
مب��ض��اع��ف��ة م���ب���ادرات���ه م���ن أج���ل اقتسام
جتاربه وخبراته مع الشبكات اإلفريقية.
يقتضيه احلرص والدفاع على السيادة الوطنية واالنخراط في جهود
وذك���ر امل��ص��در ذات���ه أن���ه ،خ�ل�ال اخلمس
املنظومة األممية إلقرار وإقامة العدالة اجلنائية الدولية.
سنوات املاضية ،انصب هذا التعاون على
من جانبه ،ق��ال الوكيل العام للملك ل��دى محكمة النقض ،رئيس
تنظيم  14مؤمترا/ندوة حول املواضيع
النيابة العامة ،محمد عبد النباوي ،إن تأسيس احملكمة اجلنائية
الراهنة التي شهدت تعبئة  170خبيرا
الدولية كان تتويجا جلهود متعاقبة للمجتمع الدولي ،من أجل إرساء
ومشاركة ح��وال��ي ألفي م��س��ؤول وصناع
نظام قضائي فعال حملاكمة أكثر اجلرائم بشاعة بالنسبة لإلنسانية.
ق��رار أفارقة وتنظيم  10دورات تكوينية
ح���ول األم����ن وال��س�لام��ة ال��س��ك��ك��ي��ة وكذا
وأكد أن جهود املجتمع الدولي تواصلت في اجتاه جتسيد نظام
صيانة السكك احلديدية  ،مشيرا إلى أنه
دائم للعدالة اجلنائية الدولية ،باعتماد اتفاقية وقاية ومنع جرائم
اس��ت��ف��اد م��ن ه��ذه ال����دورات ح��وال��ي 240
اإلبادة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة  1948واتفاقيات جنيف
مشاركا بتأطير من حوالي  120خبيرا.
األربع سنة  ،1949مشيرا إلى أن اململكة ساهمت في املفاوضات التي
خبراء مغاربة ،فضال عن تنظيم ندوات وأض��اف أن��ه مت أيضا تنظيم حوالي 30
قادت إلى إعداد مشروع نظام روما حول احملكمة اجلنائية الدولية،
خاصة وزي��ارات تقنية للمواقع السككية زيارة للتكوين وتقاسم املمارسات اجليدة
ووقعت على هذا النظام في  20شتنبر  2000دون التصديق عليه.
ع��ب��ر شبكة ال��س��ك��ك احل��دي��دي��ة املغربية .لفائدة مختلف الوفود اإلفريقية واجناز
وأبرز في هذا الصدد أن اهتمام اململكة زاد ،منذ ذلك التاريخ ،مبالءمة
وأض����اف امل��ص��در أن ه���ذه ال�����دورة ،التي دراس���ت�ي�ن م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ت�ين .وت���ه���دف هذه
تندرج في إطار تفعيل مخطط عمل  2019اإلجراءات العملية إلى دعم شبكات السكك
قوانينها مع مقتضيات القانون الدولي اإلنساني ،ومن بينها جترمي
لالحتاد الدولي للسكك احلديدية  -منطقة احلديدية اإلفريقية في عمليات التأهيل
جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب والتي تشكل
إفريقيا التي يرأسها املغرب ،تأتي في إطار والتطوير بغية ال��ن��ه��وض بقطاع النقل
باإلضافة إلى جرمية العدوان ،مناط اختصاص احملكمة اجلنائية
االستراتيجية اجل��دي��دة «تنشيط السكك السككي اإلفريقي.
الدولية.
التحرير:
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اإلعالنات واإلشهار:
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في بالغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية

تنظيم الدورة التكوينية اإلفريقية السابعة حول السالمة السككية بالرباط

يحتضن مركز التدريب التابع للمكتب
الوطني للسكك احلديدية بالرباط ،خالل
الفترة م��ا ب�ين  10و  21يونيو  ،الدورة
التكوينية اإلفريقية السابعة حول السالمة
السككية  ،املنظمة لفائدة حوالي ثالثني
م���س���ؤوال ب��ال��ش��ب��ك��ات اإلف��ري��ق��ي��ة للسكك
احلديدية ،حتت شعار «السالمة في قطاع
السكك احلديدية  ،أولى األولويات».

الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

وأوض���ح ب�لاغ للمكتب الوطني للسكك
احل��دي��دي��ة أن امل��ش��ارك�ين ف��ي ه��ذه الدورة
 ،القادمني م��ن اجل��زائ��ر وبوركينا فاسو
والكاميرون والغابون وساحل العاج ومالي
وموريتانيا والنيجر والسنغال وتونس،
إلى جانب نظرائهم املغاربة ،سيتابعون
برنامجا غنيا ومتنوعا يتكون من دروس
نظرية مدعومة بدراسات ميدانية ،يؤطرها

سكرتير التحرير

محمد مشهوري المصطفى الصوفي

رقم اللجنة الثنائية

الفوترة والتحصيل:

للصحافة المكتوبة:

05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:

ي.ح.ع 008/ـ 05

05.37.76.63.83

05.37.72.73.50 / 05.37.76.86.67

Chamsannonces@yahoo.fr
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