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األخ األعرج :السياسة العمومية في مجال التراث الثقافي الالمادي الوطني ترتكز أساسا على احلماية القانونية واجلرد والتوثيق
ق � ��ال األخ م �ح �م��د األع� � ��رج وزي � ��ر الثقافة
واالت��ص��ال ،أول ام��س ال �ث�لاث��اء ب��ال��رب��اط ،إن
السياسة العمومية في مجال التراث الالمادي
ترتكز أساسا على احلماية القانونية واجلرد
والتوثيق والتحسيس.
وأض��اف األخ األع��رج في معرض جوابه على
سؤال شفوي حول «حفظ ذاكرة التراث الثقافي
ال�لام��ادي الوطني» مبجلس املستشارين ،أن
التراث الالمادي الذي يعتبر من أهم مكونات
ال �ت��راث ال�ث�ق��اف��ي ال��وط �ن��ي ،يتميز باالتساع
والتنوع والغنى وأيضا بالهشاشة والتعرض
ألخطار مختلفة بفعل التحوالت التي عرفها
املجتمع في مختلف امل�ج��االت ،مشيرا ال��ى أن
قطاع الثقافة ،إدراك��ا منه لكل هذه التحديات،
وض��ع صيانة ال�ت��راث ال�لام��ادي ضمن مهامه
األساسية وذلك من خالل جملة من التدابير .
وتابع الوزير أن هذه التدابير تشمل احلماية
القانونية حيث قدمت ال��وزارة مشروع قانون
يتعلق بحماية التراث الثقافي واحملافظة عليه
وتثمينه ،يراجع القانون رق��م  80.22املتعلق
باحملافظة على امل�ب��ان��ي التاريخية واملناظر
والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات،

ويالئم اإلطار القانوني الوطني في هذا املجال
مع املعايير الدولية ،ويدمج املفاهيم اجلديدة
ومن أهمها التراث الثقافي الالمادي.
وبعد أن أشار األخ األع��رج أن ال��وزارة أعدت
مشروع قانون آخر يتعلق ب»الكنوز اإلنسانية
احلية» ،ويهم األشخاص الذين يتوفرون على
مستوى ع��ال م��ن امل�ع��رف��ة وامل��ه��ارات الالزمة
لتمثيل أو إعادة خلق عناصر محددة من التراث
الثقافي غير املادي ،ويستطيعون ضمان تناقل
املعرفة واملهارات التي لديهم بني األجيال ،قال
إن هذا املشروع ينص على تدابير مؤسساتية
ومالية لضمان تدبير فعال ملنظومة «الكنوز
اإلنسانية احلية».
و ع �ل��ى م �س �ت��وى اجل� ��رد وال �ت��وث �ي��ق ،أشار
ال��وزي��ر إل��ى أن��ه يتم القيام بعمليات ميدانية
جلرد وتوثيق التراث الالمادي ،منها برنامج
ج��رد وتوثيق ال �ت��راث ال�لام��ادي ال��ذي انطلق
بتارودانت منذ  ،2014وبأسا الزاك خالل هذه
السنة ،باإلضافة إل��ى م�ش��روع خ��اص متعلق
بجرد وتوثيق التراث الشفوي احلساني ،في
إطار عمليات تسجيل وتوثيق مناذج من التراث
الغنائي على أقراص ممغنطة.

ولفت األخ األعرج إلى أن سياسة الوزارة في
هذا املجال ،تهم أيضا عمليات الترتيب والتقييد،
ال سيما من خالل تشجيع خلق الشراكات مع
كل الفاعلني واملؤسسات واجلماعات احمللية
واجل �م �ع �ي��ات ،ق �ص��د إع� ��داد م �ل �ف��ات الترتيب
والتقييد في الئحة التراث الوطني.
وعلى املستوى الدولي ،أشار إلى أن الوزارة
تقوم دائما في إط��ار تشاركي ،ب��إع��داد ملفات
الترشيحات للتسجيل ضمن الئ�ح��ة التراث
ال �ع��امل��ي ،إذ ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ع�ن��اص��ر الستة
املسجلة في الئحة التراث العاملي (ساحة جامع
الفنا مبراكش  ،2008موسم طانطان ،2008
الصقارة ،تراث إنساني حي  ،2012موسم حب
امللوك بصفرو  ،2012الطباخة املتوسطية ،2013
األرك��ان ،ممارسات وم�ه��ارات مرتبطة بشجرة
األركان  )2014فإن الوزارة بصدد حتضير ملفات
أخرى تتعلق بالتبوريدة وامللحون واخلطارات
وموسم أسا-الزاك واملهارات املتعلقة بالنخيل.
كما ترتكز هذه السياسة ،حسب الوزير ،على
التعريف والتحسيس بأهمية التراث الالمادي،
وذلك من خالل تنظيم ملتقيات علمية ومعارض
مؤقتة واملشاركة في املهرجانات والتظاهرات

الثقافية املتعلقة مبقاربة مضامني ونفائس
التراث الالمادي.
وخلص الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنظيم
حوالي  22مهرجانا سنويا ،يتوخى أغلبها
ح�م��اي��ة التعابير الثقافية الفنية املتوارثة

وامل�ن�ت�ش��رة ف��ي مختلف ج�ه��ات اململكة ،وهو
ما أسفر عن إنقاذ العديد من جتليات التراث
الالمادي التي كانت قبل عقود في طور االنقراض
(أح �ي��دوس ،أح��واش ،عبيدات ال��رم��ا ،العيطة،
الروايس ،الغرناطي ،امللحون ،األندلسي.)..

مجموعة القرض الفالحي للمغرب تطلق عرضا جديدا لتمويل الصناعة الغذائية

اع��ط��ت مجموعة ال��ق��رض ال��ف�لاح��ي ل��ل��م��غ��رب،أول أمس
الثالثاء بالصخيرات ،انطالقة عرض جديد يهم املواكبة
املالية لقطاع الصناعات الفالحية والغذائية ،وذل��ك في
إطار مصاحبة العقد البرنامج املوقع على هامش املناظرة
الوطنية للفالحة في أبريل املاضي ،بني احلكومة والفاعلني
في قطاع الصناعات الفالحية والغذائية.
وتتميز هذه العروض ،التي مت تقدميها خالل ندوة نظمتها
مجموعة القرض الفالحي للمغرب حتت شعار «املواكبة
املالية لقطاع الصناعات الفالحية والغذائية وتطورها»،
بعرض مهيكل حسب محاور العقد  -البرنامج ،يسمح
بالتنسيق بني اإلنتاج الفالحي وتثمني املنتوج وعمليات
التصنيع ،وذل��ك م��ن خ�لال مقاربة ترتكز على مصاحبة
كل فاعلي سالسل الصناعات الفالحية والغذائية حسب
خصوصياتهم.
ويقترح هذا العرض ،الذي يقدم جوابا فوريا حلاجيات
الفاعلني في القطاع ،حسب كل مرحلة من مراحل سلسلة
القيم وفي مجموع السالسل الفالحية والغذائية املعنية،
ثمانية عروض يتكون كل واحد منها من منتجات تخص كل
مرحلة على حدة ،بدءا من اإلنتاج الفالحي إلى التصدير،

م��رورا بتثمني املنتوج وتطوير التسويق على مستوى
السوق املغربية واألسواق اخلارجية على السواء.
ويتعلق األمر بحزمة تخص سلسلة احلوامض ،وحزمة
تخص سلسلة الفواكه الطرية واملصنعة ،وأخرى تخص
سلسلة اخلضر الطرية واملصنعة ،وحزمة تخص سلسلة
زيت الزيتون ،وحزمة خاصة بسلسلة املنتجات املشتقة
من احلليب ،وحزمة ملصاحبة سلسلة الدواجن واللحوم
احل��م��راء ،وح��زم��ة م��ن أج��ل مصاحبة سلسلة املعجنات
والكسكس ،وحزمة خاصة بصناعة احللويات.
وإل��ى حانب ه��ذه ال��ع��روض ،مت اق��ت��راح ع��رض للتنمية
املستدامة ملصاحبة كل فاعل يرغب في استعمال تقنيات
حتترم الوسط البيئي (الفالحة البيولوجية ،افتحاصات
طاقية.)...
ويتكون هذا العرض من  6منتجات هي بيوفالحة للفالحة
البيولوجية ،وإيكوطاقة للطاقة الفالحية البيئية ،والطاقة
البيئية الشمسية ،والطاقة البيئية للفالحة الصناعية،
وم��ن��ت��وج ال��س��ق��ي امل��ع��ق��ل��ن ،وم��ن��ت��وج م��ع��اجل��ة وتثمني
النفايات.
من ناحية أخرى ،أطلقت مجموعة القرض الفالحي للمغرب

تسبيقات تأمني التموين .ويتعلق األم��ر بتسبيق يسمح
ملقاوالت الفالحة الصناعية مبنح تسبيقات للفالحني على
أساس عقد ،لضمان متوين وحداتهم باملنتجات الفالحية
األولية.
وأب���رز أن ال��ه��دف يكمن ف��ي جعل الصناعات الغذائية
والفالحية أحد محركات تنمية االقتصاد املغربي
وتعتبر الصناعة الفالحية والغذائية من القطاعات الهامة
في االقتصاد الوطني ،وذلك بفضل رقم أعمال إجمالي يقدر
بأكثر من  100مليار درهم ،أي ما يعادل  27في املائة من
مجمل اإلنتاج الصناعي ،وقيمة مضافة بأكثر من  20مليار
درهم ،أي ما يعادل  30في املائة من الناجت الداخلي اخلام
الصناعي الوطني.
ويستحوذ هذا القطاع على  19في املائة من االستثمارات
الصناعية ،ويشمل  2048مقاولة ،أي  27في املائة من
مجموع الوحدات الصناعية التي يتوفر عليها املغرب .كما
يشغل حوالي ربع العاملني بالقطاع الصناعي ،ناهيك عن
توفره على إمكانيات تطور ال بأس بها.
وبالفعل ،ه��ن��اك العديد م��ن اإلج����راءات ال��ت��ي اتخذتها
السلطات العمومية منذ انطالق مخطط «املغرب األخضر»

من أجل دعم مختلف مسارت الفالحة والصناعة التحويلية
والتسويق والتوزيع.
وم��ن بني ما اهتمت به ه��ذه اإلج���راءات تطوير األدوات
الفالحية والصناعية ،وحتسني قنوات التسويق ،والرقي
مبجال البحث والتنمية ،واملساعدة على ول��وج أسواق
جديدة .وق��د أدت ه��ذه السياسة إل��ى نتائج جيدة ،حيث
ارتفعت صادرات املنتوجات الغذائية ب 34في املائة ما بني
 2008و ،2014وهي متثل اليوم  12في املائة من الصادرات
الصناعية الوطنية ،وتدر حوالي  14مليار درهم.
وق��د ك��ان املغرب سنة  ،2015ثالث مصدر للمنتوجات
ال��ف�لاح��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة مبنطقة ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا والشرق
األوس��ط ،والرابع في إفريقيا (املرتبة األول��ى فيما يخص
زيت األركان وحبة الكبر والفاصوليا اخلضراء ،واملرتبة
الثالثة بالنسبة ملعلبات الزيتون ،واملرتبة الرابعة بالنسبة
للطماطم والكليمونتني).
وقد حضر هذه التظاهرة العديد من املسؤولني ،من بينهم
على اخلصوص ،رؤساء الفيدراليات البيمهنية الفالحية
واجلمعيات ،عالوة على مسيري شركات الصناعة الغذائية
وفاعلني آخرين في القطاع.

الكفاءات والتنافسية واتساق السياسات العمومية ..ثالث االجتماع ال 14للجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة  ..املصادقة
دعامات لتسريع التنمية باملغرب
على مشروعني يتعلقان مبعايير محاسباتية قطاعية

حددت املرحلة األولى من الدراسة متعددة األبعاد للتنمية باملغرب ،التي أجنزها مركز التنمية التابع
ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،وقدمت الثالثاء بالرباط ،ثالث دعامات لتسريع التنمية باملغرب،
واملتمثلة في القدرات والتنافسية واتساق السياسات العمومية.
وأف��اد بالغ ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأن البند األول من هذا التشخيص ،ال��ذي ترأس
حفل إطالقه رئيس احلكومة سعد الدين العثماني ،أوصى بسد ثغرات نظام تكوين الكفاءات ،ودعم
القطاعات الصاعدة التنافسية القادرة على الدفع باالقتصاد على املدى الطويل ،واالستجابة حلاجة
اتساق السياسات العمومية.
وأظهر هذا التقرير ،الذي قدمه ماريو بيزيني ،مدير مركز التنمية مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
املكلف بالتنمية ،أن النموذج التنموي باملغرب يتميز بدور تؤكده الدولة في االقتصاد ،ال سيما فيما
يتعلق باالستثمار واالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وخيار االنفتاح االقتصادي ،ووضع
سياسات مشتركة لصالح الساكنة األكثر هشاشة.
وأض��اف املصدر ذاته أن «هذا النموذج مدعو إلى التطور لالستجابة حل��دوده اخلاصة ،عالوة على
التحوالت التي يشهدها االقتصاد العاملي  :األوراش الكبرى لإلصالح كتنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،أو إصالح نظام منح الهيدروكاربورات ،الذي يشهد على هذا التطور».
وتقدم املرحلة الثانية من هذا التشخيص متعدد األبعاد باملغرب ،توصيات لتوجيه السياسات العمومية
لكل واحدة من العراقيل احملددة.

املغرب
عرف كيف
يتجه نحو
التغيير
بشجاعة
وعزم
الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

أكد يوسف العمراني ،مكلف مبهمة
بالديوان امللكي ،بطوكيو ،أن املغرب
«عرف كيف يتجه نحو التغيير ،بكل
شجاعة وع ��زم ،ف��ي س�ي��اق إقليمي
ودولي يتسم بالتراجع».
وأض� ��اف ال �ع �م��ران��ي ،خ�ل�ال ندوة
نظمها املعهد ال�ي��اب��ان��ي للعالقات
الدولية حول «النزاعات والفوضى
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا»،
أنه «على الرغم من السياق اإلقليمي
املضطرب ،قامت اململكة باملبادرات
التي حتتاج إليها داخليا عبر إجناز
عدة حتوالت هيكلية أطلقها صاحب
اجلاللة امللك محمد السادس لفائدة
الساكنة».
وأش � � ��ار ،م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،إلى

سكرتير التحرير

محمد مشهوري المصطفى الصوفي

خ �ص��وص �ي��ات امل �س��ار ال���ذي اتبعه
املغرب في سياق الرؤية امللكية التي
سمحت للمملكة باحلفاظ على أمنها
واستقرارها ومتاسكها االجتماعي،
باملوازاة مع تعزيز تنميتها متعددة
األبعاد ومع جعل العنصر البشري
وازدهاره في صلب أولوياتها.
وق��ال إنه «على الرغم من الظرفية
الدولية الهشة ،واصل املغرب تعزيز
من��وذج��ه امل �غ��رب��ي ب�ف�ض��ل الرؤية
الشجاعة والطموحة جل�لال��ة امللك
من أجل مجتمع دميقراطي حداثي،
متجذر بقوة في القيم املغربية التي
تتمثل في احلرية واالنفتاح وحقوق
اإلن� �س ��ان ،وذل���ك ف��ي إط���ار احترام
ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة امل �ت �ع��ددة وغير

ص���������������ادق امل������ج������ل������س ال�����وط�����ن�����ي
ل��ل��م��ح��اس��ب��ة،ب��ال��رب��اط ،ع��ل��ى مشروعني
يتعلقان مبعايير محاسباتية قطاعية،
هما مشروع املخطط احملاسبي املتعلق
بأندية ك��رة ال��ق��دم ،املنظمة على شكل
جمعية ري��اض��ي��ة ،وك���ذا ع��ل��ى مشروع
ت��ع��دي��ل امل��خ��ط��ط احمل��اس��ب��ي ملؤسسات
القرض املتعلق باملالية التشاركية.
وقد متت املصادقة على هذين املشروعني
خ�لال اجل��م��ع ال��ع��ام للمجلس الوطني
للمحاسبة ،ف��ي دورت���ه ال��راب��ع��ة عشر،
وال����ذي ت��رأس��ه محمد ب��وس��ع��ي��د ،وزير
االقتصاد واملالية ،الذي دعا كافة األطراف
املعنية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة من
أجل اعتماد األمناط احملاسبية املنجزة
من طرف هذا املجلس من خالل إجراءات

القابلة للتجزيء».
وأض ��اف أن «ال�ن�م��وذج املجتمعي
املغربي ،مبا يتمتع به من مصداقية
ومشروعية ،عرف كيف يجدد نفسه
في إطار االستمرارية ،باملوازاة مع
جتسيده لتغير عدة محددات ،ومبا
ينسجم مع انتظارات املغاربة».
من جانب آخر ،استعرض العمراني
ال �ت �ح��والت اجل ��اري ��ة ف��ي ع ��دة دول
عربية ،خاصة وأن بؤر االضطراب
ال تزال مستمرة في الشرق األوسط،
والس �ي �م��ا ال��وض��ع امل�ع�ق��د بسوريا
وليبيا ،ال��ذي ي��ؤدي إل��ى م��زي��د من
التدفقات املهمة للالجئني.
واعتبر العمراني أن ه��ذا الوضع
«يثير ال �س��ؤال ح��ول عجز املجتمع
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تكوينية وحتسيسية وإعالمية.
ويدخل إعداد مشروع املخطط احملاسبي
املتعلق بأندية كرة القدم ،املنظمة على
شكل جمعية رياضية ،في إطار اإلجراءات
املتخذة من أجل ضمان شفافية أكبر في
تسيير هذه األندية ،خاصة بعد دخول
القانون رق��م  30-09املتعلق بالتربية
البدنية والرياضات حيز التنفيذ ،في
غضون شهر غشت .2010
وقد مت االعتماد في إعداد هذا املشروع
ع��ل��ى امل��خ��ط��ط احمل��اس��ب��ي للجمعيات
حيث مت أخذ خصوصيات أنشطة أندية
كرة القدم بعني االعتبار وذلك من أجل
إعطاء صورة أمينة لهذه األنشطة وكذا
احل��ص��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ة محاسباتية
ومالية عالية اجلودة.

ال ��دول ��ي ع��ن إي �ج��اد ح �ل��ول ناجعة
للقضايا امللحة ال�ت��ي ت�ه��دد السلم
واألمن الدوليني ،خاصة أن السياق
املضطرب الذي تعرفه املنطقة التي
تواجه اليوم حقائق صعبة ،يدعو
إلى إيجاد حلول منسجمة ومندمجة
تتالءم مع اخلصوصيات الوطنية
لكل دولة».
كما يجب ،يقول العمراني« ،أخذ
بعني االعتبار ضرورة توفير األمن،
وتشجيع تنمية سوسيو-اقتصادية
دام� �ج ��ة وض� � ��رورة حت �ق �ي��ق تنمية
بشرية مستدامة ،التي هي وحدها
الكفيلة بضمان حياة كرمية لساكنة
مختلف الدول».
وأش ��ار ،ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،إل��ى أن
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وب��خ��ص��وص م��ش��روع تعديل املخطط
احملاسبي ملؤسسات ال��ق��رض ،املتعلق
باملالية التشاركية ،الذي أجنز في غضون
االس��ت��ع��داد إلص����دار م��ن��ت��وج��ات املالية
التشاركية في السوق البنكي ،فيهدف
إلى وضع إطار محاسباتي خاص بهذه
املنتوجات نظرا خلصوصياتها التقنية
والتجارية.
كما ص��ادق اجلمع العام على مشروع
رأي رقم  10للمجلس الوطني للمحاسبة
امل��ت��ع��ل��ق بتطبيق امل��خ��ط��ط احملاسبي
ل��ص��ن��ادي��ق ال��ت��ق��اع��د ع��ل��ى الشركات
التعاضدية للتقاعد التي مت إحداثها
مبوجب القانون رق��م  12-64القاضي
ب��ت��أس��ي��س ه��ي��ئ��ة م��راق��ب��ة التأمينات
واالحتياط االجتماعي.

«ال �ت �ه��دي��د اإلره ��اب ��ي ال� ��ذي يحدق
باملنطقة وي�ت�ج��اوزه��ا إل��ى إفريقيا
وأوروب� � � � ��ا ،وال � � ��ذي ي��ت��غ��ذى على
ال�ن��زاع��ات املتواصلة ،يلقي بكامل
ثقله على دولنا وشعوبنا» ،مؤكدا
أن «هذا التهديد هو انعكاس للدعاية
الدموية والعدمية التي تنتشر بني
الشبكات باخلصوص» .وهي دعاية
إره��اب �ي��ة ت�ل�ق��ى ص ��دى ع �ن��د شباب
محبط وفاقد للبوصلة االجتماعية.
وح �س��ب ال�ع�م��ران��ي «ي �ج��ب اتخاذ
إج� ��راءات مستعجلة ف��ي صدارتها
تنسيق استراتيجيات التواصل في
مجال مكافحة التطرف ،السيما من
خ�ل�ال تفكيك خ�ط��اب��ات اجلهاديني
امل �ت �ش��ددي��ن ،األم���ر ال���ذي يستدعي
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م �ق��ارب��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى استراتيجية
واق� �ع� �ي ��ة وش� �م ��ول� �ي ��ة ومنسجمة
وان� �خ���راط ق���وي ل �ل �ق��ادة الدينيني
واإلعالم واملجتمع املدني».
كما ذك��ر بأنه «ال ميكن ألي دولة،
مهما بلغت قوتها واجل �ه��ود التي
ت �ب��ذل �ه��ا ،م �ح��ارب��ة ت�ف�ش��ي اإلره� ��اب
ال��ذي ب��دأ يتمدد دول �ي��ا ،لوحدها»،
م��ب��رزا أن ��ه «إض ��اف ��ة إل ��ى التهديد
اإلره��اب��ي ،نقف أيضا أم��ام رهانات
م�ش�ت��رك��ة م�ث��ل ال�ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ��ي أو
اجلرمية اإللكترونية ،والتي يجب أن
نتصدى لها ،والتي تستدعي مزيدا
من املبادرات اجلماعية ،ومزيدا من
التعاون الدولي والعالقات متعددة
األطراف».
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