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األخ األعرج :وزارة الثقافة واالتصال تولي عناية خاصة للمعاهد واملؤسسات التابعة لقطاع الثقافة
أك ��د وزي���ر ال �ث �ق��اف��ة واالتصال،
األخ محمد األع��رج ،أول األربعاء
بتطوان ،أن ال��وزارة تولي عناية
خ��اص��ة ل �ل �م �ع��اه��د واملؤسسات
التابعة لقطاع الثقافة.
وق � ��ال ال� ��وزي� ��ر ،خ �ل�ال ال� ��درس
االفتتاحي للمعهد الوطني للفنون
اجلميلة بتطوان ،أن من أولويات
مخطط عمل وزارة الثقافة العناية
ب��امل �ع��اه��د ال �ت��ي ت �خ �ض��ع لقطاع
الثقافة ،داعيا إل��ى إعطاء «دفعة
نوعية» لهذه املعاهد واملؤسسات
التي ساهمت ف��ي تكوين العديد
من املبدعني والفنانني على مدى
عقود.
وأوضح أن مخطط العمل ،الذي
سيؤتي نتائجه خ�لال السنوات

امل�ق�ب�ل��ة ،يتضمن إح���داث معاهد
ج��دي��دة مبختلف ج�ه��ات اململكة،
فضال ع��ن إع��ادة النظر وإصالح
ال �ن �ظ��ام ال �ب �ي��داغ��وج��ي املتعلق
بالتكوين ف��ي امل�ع��اه��د املوجودة
سلفا.
بخصوص املعهد الوطني للفنون
اجلميلة ب �ت �ط��وان ،ال ��ذي تأسس
ع ��ام  ،1945ف�ق��د أش���اد باملكانة
املتميزة لهذه «املعلمة التاريخية
والثقافية» ،مبرزا استعداد الوزارة
ل�ت�ق��دمي ال��دع��م امل��ال��ي واملعنوي
إلق��رار إص�لاح بيداغوجي يخرج
ب��امل �ع �ه��د م ��ن ال��ن��ظ��ام اجلامعي
القدمي (باكالوريا  4 +سنوات) إلى
النظام اجلديد (إجازة  +ماستر +
دكتوراه).

واعتبر أن ه��ذا اإلص�ل�اح ،الذي
يتعني أن يأتي مببادرة من األطر
التربوية واإلداري��ة للمعهد ،كفيل
بتمكني هذه املؤسسة من مواكبة
التطورات التي شهدتها اجلامعة
املغربية وأيضا تقدم التكنولوجيات
املستعملة في املجاالت اإلبداعية
ومختلف الفنون.
وأعرب عن اعتقاده بأن اإلصالح
املنشود سيرتقي باملعهد الوطني
ل �ل �ف �ن��ون اجل �م �ي �ل��ة ب �ت �ط��وان إلى
«م�ك��ان��ة م�ت�م��زة وط�ن�ي��ا ودوليا»،
م�ش�ي��دا ب��اخل�ب��رة واإلب � ��داع التي
تتميز بها األطر التربوية والطلبة
على السواء.
م��ن جانبه ،اعتبر مدير املعهد،
مهدي زواق ،أن اإلصالح املرتقب

سيمكن من إعطاء انطالقة جديدة
ستضمن لهذه املؤسسة االنخراط
ف ��ي اإلص �ل��اح اجل��ام��ع��ي ،وفتح
الباب أمام الطلبة نحو آفاق رحبة
لإلبداع والتكوين.
كما أعلن عن قرب افتتاح مختبر
 استوديو متخصص في سينماالتحريك والذي يعتبر سابقة على
املستوى الوطني ،مشيرا إلى أن
امل�ع�ه��د يعمل م��ن أج��ل احملافظة
على مكانته كمؤسسة رائ��دة في
تكوين املبدعني.
كما قام وزي��ر الثقافة واالتصال
ب ��زي ��ارة مل�خ�ت�ل��ف م��راف��ق املعهد
الوطني للفنون اجلميلة ،والقيام
بإعطاء انطالقة املوسم الدراسي
باملعهد املوسيقي لتطوان.

املغرب -االحتاد األوروبي :إطالق مشروع التوأمة «دعم املجلس األعلى للحسابات»

مت أول أمس األربعاء بالرباط ،إطالق مشروع
ال��ت��وأم��ة امل��غ��رب -االحت����اد األوروب�����ي «دعم
املجلس األعلى للحسابات» ،في إطار شراكة
م��ع االحت���اد األوروب����ي ومحكمة احلسابات
ب��اجل��م��ه��وري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة وامل��ك��ت��ب الوطني
لالفتحاص باململكة امل��ت��ح��دة ،حت��ت رئاسة
الرئيس األول للمجلس األع��ل��ى للحسابات
إدريس جطو.
وأك��د جطو ،في كلمة باملناسبة ،أن ورش
ال��ت��وأم��ة ه���ذا ،ال���ذي يغطي ال��ف��ت��رة -2017
 ،2019يكتسي أهمية كبيرة ألنه يندرج في
إط��ار ال��رؤي��ة االستراتيجية ال��رام��ي��ة جلعل
املجلس األعلى للحسابات باملغرب مؤسسة

ذات مصداقية في مراقبة املالية العمومية،
قصد املساهمة بشكل ملحوظ في النهوض
بالتدبير العام.
وأضاف أن الورش يستمد أهميته أيضا من
تقاربه مع أهداف املجلس األعلى للحسابات
باململكة ،املتعلقة مبمارسة مهامه مبهنية
وإجن���از أش��غ��ال ذات ج��ودة وبقيمة مضافة
عالية ،فضال ع��ن أن��ه يرتكز ف��ي أسسه إلى
روابط التعاون والشراكة املميزة القائمة بني
اململكة املغربية واالحتاد األوروبي.
وأبرز جطو أن املغرب ،مع اعتماده للقانون
التنظيمي املتعلق بقانون املالية في يونيو
 ،2015انخرط في جيل جديد من اإلصالحات

مشروع قانون املالية  2018يراهن على
أزيد من  4آالف منصب شغل لقطاع الصحة
أك���د ال���وزي���ر امل��ن��ت��دب ل���دى رئ��ي��س احل��ك��وم��ة املكلف
بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني ،الناطق الرسمي
باسم احلكومة ،مصطفى اخللفي أن مشروع قانون املالية
 2018يراهن على تخصيص أزيد من  4أالف منصب شغل
لقطاع الصحة .
وأوضح اخللفي في معرض رده على سؤال آني مبجلس
املستشارين نيابة ع��ن وزي���ر ال��ص��ح��ة ،ح��ول موضوع
«إشكالية املوارد البشرية والبنى التحتية بقطاع الصحة
باململكة» ،ت��ق��دم ب��ه ف��ري��ق االحت���اد املغربي للشغل ،أن
احلكومة تعتزم برسم ق��ان��ون املالية  2018ال��رف��ع من
املناصب املخصصة للقطاع من  1500إل��ى أزي��د من 4
آالف منصب.
وذك��ر في ه��ذا ال��ص��دد ،بأنه في السنوات املاضية لم
يتجاوز سقف املناصب  2000منصب ،مشيرا إلى أنه
مت تأخير املباراة اخلاصة بهذه الفئة إلى حني صدور
امل��رس��وم املتعلق بتسوية وضعية املمرضني اإلدارية
والعلمية.
واعتبر الوزير أن احلوار االجتماعي يبقى إحدى اآلليات
األساسية لتجاوز أي مشكل يتعلق بالنقص احل��اد في
املوارد البشرية.

ملاليته العمومية ،مشيرا إلى أن تدبير مالية
الدولة يجب أن يقوم ،من اآلن فصاعدا على
مبادئ شفافية احلسابات العمومية ،وإدخال
ح��س��اب��ات املمتلكات ،وال��ن��ج��اع��ة ف��ي العمل
العمومي ،وتقييم األداء ،واحملاسبة ،فضال
عن تعزيز املراقبة البرملانية.
من جهته ،أكد وزير االقتصاد واملالية محمد
بوسعيد أن القانون التنظيمي للمالية يرسي
أسس تدبير للميزانية موجه نحو النتيجة،
مم��ا يضمن رؤي���ة أف��ض��ل وحتكما أك��ب��ر في
ره���ان���ات امل��ي��زان��ي��ة وم��س��ار إع����داد وتنفيذ
ميزانية الدولة ،معتبرا أن إرساء ثقافة األداء
رديفها منح املزيد من املرونة وهامش العمل

أمام املسيرين ،مقابل حتملهم املسؤولية في
ما يتعلق ببلوغ األهداف.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أش���اد ال��رئ��ي��س األول حملكمة
احلسابات الفرنسية ديديي ميجو بالعالقات
املميزة والقدمية ب�ين محكمتي احلسابات
الفرنسية واملغربية ،مبرزا أن هذه التوأمة
ت��روم مواكبة تعزيز كفاءات املجلس األعلى
للحسابات باململكة املغربية في ثالثة مجاالت
أساسية ،تتمثل في اإلشهاد على حسابات
الدولة ،ومراقبة تنفيذ قانون املالية ،وتقييم
فعالية وجناعة السياسات العمومية.
أم���ا س��ف��ي��رة االحت�����اد األوروب������ي كالوديا
ويدي فأشادت ،بدورها ،بـ»التقدم امللحوظ»

الذي حتقق في ما يتعلق بتحديث اإلدارات
العمومية ،مبرزة أن القانون املنظم للمجلس
األع��ل��ى للحسابات ي��خ��ول ل��ه دورا حاسما
ف���ي ت��ط��ب��ي��ق م���ب���ادئ ال��ش��ف��اف��ي��ة والنجاعة
واحملاسبة.
ويتم برنامج التوأمة هذا ،املمتد لـ 24شهرا،
ف��ي إط��ار برنامج «حكامة» ومي��ول��ه االحتاد
األوروبي في سقف  1,2مليون أورو وتسيره
وزارة االقتصاد واملالية.
وس��ي��ت��ع��ب��أ أزي����د م���ن  50خ��ب��ي��را فرنسيا
وبريطانيا لدعم املجلس األعلى للحسابات
ب��امل��غ��رب ف���ي اك��ت��س��اب أف��ض��ل املمارسات
الدولية.

تقليص الفوارق بني الرجال والنساء وتعزيز تواجد املرأة في مختلف املجاالت ..يعد عنصرا رئيسيا لضمان حتقيق التنمية الشاملة
أك��د ال��وزي��ر املنتدب املكلف ب��إص�لاح اإلدارة
وال��وظ�ي�ف��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ،محمد بنعبد القادر،
األرب��ع��اء مب��راك��ش ،أن تقليص ال��ف��وارق بني
الرجال والنساء وضمان وضعية كرمية للمرأة
وت�ع��زي��ز ت��واج��ده��ا ف��ي مختلف امل �ج��االت ،يعد
عنصرا رئيسيا لضمان حتقيق التنمية الشاملة
التي تنشدها جميع البلدان.
وق��ال في كلمة له في افتتاح أشغال املنتدى
النسائي املغربي الفنلندي ،املنظم على مدى
يومني مببادرة من املعهد الدولي للبحث العلمي
(مؤسسة بحثية مستقلة) بشراكة م��ع سفارة
فنلندا باملغرب حتت شعار «رائدات من أجل عالم
أفضل «  ،إن الدور الهام الذي تلعبه املرأة كأحد
الركائز األساسية في املجتمع وإح��دى دعامات
العنصر البشري ،ومساهمتها امللموسة والفعالة
في دينامية التنمية والتقدم ،يجعل من تقليص
الفوارق بني الرجال والنساء وضمان وضعية
ك��رمي��ة ل�ل�م��رأة وت�ع��زي��ز ت��واج��ده��ا ف��ي مختلف
املجاالت ،عنصرا رئيسيا لضمان حتقيق التنمية
الشاملة التي تنشدها جميع الدول.
وأب ��رز ال��وزي��ر أن امل�غ��رب ان�خ��رط ف��ي العديد

من األوراش االصالحية الهادفة إلى النهوض
باملساواة بني اجلنسني وادم��اج حقوق النساء
ف��ي السياسات العمومية وتخطيط امليزانية
العمومية وبرامج التنمية ،مشيرا إلى أن الوزارة
عملت على اح��داث شبكة التشاور املشترك بني
الوزارات ،التي تعد جتربة رائدة وآلية أساسية
ف��ي م �ج��ال التنسيق ب�ين مختلف القطاعات
ال��وزاري��ة ،وت �ب��ادل ال�ت�ج��ارب ،وال��رق��ي مبقاربة
النوع باإلدارة العمومية من مستوى التحسيس
إلى مستوى املأسسة.
وعلى الرغم من كل املكتسبات التي حققتها
امل��رأة املغربية خ�لال السنوات األخ�ي��رة ،يقول
السيد محمد بنعبد القادر ،فإن الطريق ال يزال
طويال لتحقيق املساواة التامة بني اجلنسني،
مبرزا أن اجلميع مسؤولون كل من موقعه عن
تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس
املناصفة ،والتمكني االقتصادي للمرأة وحتقيق
تكافؤ الفرص بني اجلنسني للولوج إلى مناصب
القرار واملسؤولية عن طريق التميز االيجابي
لصالح امل��رأة ،وكذا تعزيز احلماية االجتماعية
ل �ف��ائ��دة امل � ��رأة وض� �م ��ان س�لام �ت �ه��ا اجلسدية

والنفسية.
من جهتها ،أك��دت سفيرة فنلندا باملغرب آن
فاسارا أن املغرب وفنلندا يتوفران على قدرات
وك� �ف ��اءات ت�ع��د ال��رأس �م��ال ال �ب �ش��ري احلقيقي
للمجتمعني ،مشيرة إلى أن بالدها ،التي حتتفل
بالذكرى املائوية الستقاللها ،استطاعت أن تطور
نفسها من بلد فالحي لتصبح حاليا إحدى الدول
الكبرى في التكنولوجيا واالبداع واالبتكار.
وق��ال��ت ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،إن م��ن اأح��د عناصر
جن��اح فنلندا ه��و املشاركة القوية للنساء في
بناء املجتمع ،مبرزة أن هذا املنتدى سيمكن من
تقاسم اخلبرات والتجارب واملمارسات الفضلى
من أجل تعزيز مسار النساء داخل املجتمع.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،أب� ��رزت رئ�ي�س��ة ش�ب�ك��ة النساء
بالبرملان الفنلندي هانا ساركينني ،أن امل��رأة ال
ميكن أن تعمل وتكون فاعلة في املجتمع إذا لم
تتمتع بكامل حريتها وتتوفر على االمكانيات
الالزمة للمساهمة في تقدم املجتمع على جميع
املستويات ،داعية إلى العمل على محاربة كل
الصور النمطية التي حتط من قيمة املرأة ودورها
الفعال في تعزيز املسار التنموي لكل بلد.

وذك��رت أن شبكة النساء بالبرملان الفنلندي
تعتبر ف �ض��اء لتجميع ق��وى ال�ن�س��اء وتعزيز
ال�ت�ض��ام��ن ب�ين ه��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن املجتمع ودعم
بعضهن البعض.
وأب� ��رزت ب��اق��ي ال �ت��دخ�لات ،أن ه��ذا املنتدى،
ال��ذي يشارك فيه خبراء وشخصيات من عالم
السياسية واجلامعة واألعمال من كال البلدين،
يشكل مناسبة لتقاسم األفكار والتجارب وخلق
ف��رص ش��راك��ات بني البلدين في مجال القيادة
السياسية والبحث العلمي والتكنولوجي وفي
املجال االقتصادي عبر الرائدات في كل امليادين.
ويسعى هذا املنتدى إلى تقوية تأثير املشاركة
النسائية في احلياة االقتصادية والسياسية وفي
مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ،كما
يهدف إلى توسيع فرص عملهن عبر خلق شراكات
وشبكات تعمل على تشجيع التغيير البناء ،الذي
ميكن أن يفيد النساء في كل املجاالت .
ويتناول املشاركون في هذا املنتدى محاور تهم
الريادة النسائية في املجال السياسي ،والريادة
النسائية ف��ي مجال البحث العلمي ،والنساء
والتكنولوجيا ،والنساء املقاوالت.

املنصوري يستعرض باسطنبول اجلهود املبذولة من قبل املغرب لبلورة أهداف التنمية املستدامة

استعرض الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية
البشرية احلسن املنصوري ،األربعاء باسطنبول ،
اجلهود املبذولة من قبل املغرب لبلورة أهداف التنمية
املستدامة ،مع التركيز على اإلمكانات والتحديات
التي تواجه تنفيذها.
وبسط املنصوري ،ف��ي كلمة ل��ه مبناسبة انعقاد
مؤمتر دول��ي ح��ول ال��ق��درات الوطنية للتقييم (نيك
 ) 2017حتت شعار «اإلنسانية ،الكون والتقدم في
زمن أهداف التنمية البشرية « ،مختلف اإلجراءات
املتخذة من قبل اململكة  ،مبا في ذلك تنظيم ورشات
بشأن الفرص املتاحة لتنفيذ وبلورة أهداف التنمية
امل��س��ت��دام��ة وم�لاءم��ت��ه��ا م��ع أول���وي���ات السياسات
العمومية الوطنية.
ولتحقيق هذه الغاية ،أشار املنصوري إلى أن املغرب
استحدث أدوات إحصائية مبتكرة ،أوال ،لضبط
وتعميم مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ومن ثم
إنتاج البيانات اإلقليمية املوثوقة ،مع التركيز على

رئيس التحرير

سكرتير التحرير

محمد مشهوري

المصطفى الصوفي

مشروع اجلهوية املتقدمة ودور الفاعلني احملليني
في إعداد برامج التنمية اإلقليمية ،في سياق يتميز
بالطلب املتزايد على املعطيات من مختلف املستويات
اإلقليمية ،و تطور اخلبرة الوطنية في جمع ومعاجلة
وحتليل البيانات ،مواكبة من قبل اجلامعات من خالل
البحوث األكادميية التي تتناول تقييم السياسات
العامة.
واكد ان املغرب وبحكم التزامه بأجندة عام 2015
وجتاوبا مع إعالن بانكوك ،أطلق عملية ادماج أهداف
التنمية البشرية في تقييم السياسات العمومية.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أج���رى امل��رص��د أي��ض��ا ،حسب
ذات املصدر  ،دراسات لتقييم انعكاسات العديد من
البرامج االجتماعية ،مثل املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية والتعليم والصحة ومخطط الراميد.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ت��وق��ع��ات  ،ق���ال ال��س��ي��د احلسن
املنصوري إن املغرب ملتزم بإعداد تقارير عن وضع
وتنفيذ جميع أبعاد التنمية املستدامة بوجه عام
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والتنمية البشرية بوجه خاص.
وتعهد املغرب أيضا بوضع إطار للرصد والتتبع
والتقييم من أجل تنسيق وحتقيق اإللتقائية وتقارب
ال��س��ي��اس��ات وال��ب��رام��ج ال��ع��ام��ة ،وض��م��ان مواصلة
اجلهود إلنتاج مزيد من البيانات اإلحصائية ذات
ال��ص��ل��ة ب��اجل��ه��ات م��ن أج���ل ب��ل��وغ أه����داف التنمية
املستدامة.
وسيركز العمل أيضا ،وفق املنصوري  ،على بناء
ال��ق��درات ،م��ن حيث تقييم وحتليل أه��داف التنمية
املستدامة ،وكذلك على الشراكة الوطنية والدولية مع
جميع اجلهات الفاعلة في مجال التنمية البشرية.
وأض��اف أن اململكة املغربية شرعت ،بتنسيق مع
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،في عقد هذا النوع من
املؤمترات واللقاءات حول القدرات الوطنية للتقييم
،من خالل تنظيم النسخة األولى في الدار البيضاء
سنة .2009
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،تلقى املرصد الوطني للتنمية
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البشرية ،بفضل خبراته املتميزة  ،طلبات من طرف
املنظمني لعرض النسخ اخلمس املاضية وإعطاء
تقييم موضوعي للقيمة املضافة لهذه املؤمترات
وأهميتها لتجويد هذه التجربة.
وتشكل الدورة اخلامسة للقدرات الوطنية للتقييم ،
املنظمة حتت إشراف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
فرصة للمشاركني ملناقشة مختلف القضايا التي
ترتبط بأهداف التنمية املستدامة وتبادل األفكار
واخلبرات.
وتهدف دورة اسطنبول إلى املساعدة في حتقيق
أه��داف التنمية املستدامة ،م��ن خ�لال دع��م وتعزيز
قدرات التقييم الوطنية ،وال سيما في البلدان الشريكة
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
ويحضر فعاليات الدورة  ،التي ستستمر الى غاية
اليوم اجلمعة ،نحو  500مندوب ميثلون  133دولة،
وممثلون عن وكاالت االمم املتحدة وخبراء من وزارات
االقتصاد والتنمية وأكادمييون.
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