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افتتاح الدورة ال  27للجنة األمم املتحدة
للوقاية من اجلرمية برئاسة املغرب

افتتحت أول أمس ،بفيينا ال��دورة ال 27
للجنة األمم املتحدة للوقاية من اجلرمية والعدالة
اجلنائية بحضور األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتريس ،ويترأسها سفير املغرب
بالنمسا لطفي بوشعرة.
وكان السفير املغربي  ،وهو أيضا املمثل
الدائم للمغرب لدى املنـظمات الدولية
بالعاصمة النمساوية  ،قد انتخب رئيسا
للجنة في ديسمبر املاضي ،وعمل على مدار
األشهر املاضية من خالل مشاورات غير رسمية
مع الدول األعضاء للتحضير ألشغال هذه
الدورة ،والتي يركز محورها العام على اجلرمية
االليكترونية.
وحضر أشغال هذه ال��دورة أيضا الوزيرة
األولى للنرويج إيرنا سولبرغ ووزيرة اخلارجية
النمساوية كارين كنيسيل.
وفي كلمته االفتتاحية ،ذكر السفير بوشعرة
أن الرئاسة املغربية لهذه الدورة هي اعتراف
باجلهود التي بذلها املغرب في هذا السجل،
حتت القيادة املتبصرة لصاحب اجلاللة امللك

محمد السادس ،كما أنها اعتراف للقارة
األفريقية بكاملها،
متوجها بالشكر للمجموعة اإلفريقية على
ثقتها ودعمها .وأشار إلى تعقد املواضيع التي
تناقشها هذه الدورة واالهتمام املنوط بعمل
هذه اللجنة في مجال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،مشددا على أهمية اعتماد نقاش
معمق من أجل حتقيق األه��داف املسطرة
واالستجابة لتوقعات اجملتمع الدولي.
وق���ال «أننا مقتنعون ب��أن��ه وحدها
مقاربة عاملية متعددة األط��راف باألساس
كفيلة مبنع اجلرمية ومواجهة مختلف
�التحديات املطروحة في ه��ذا الصدد».
نهج يتطلب تنفيذ سياسات اجتماعية
معدلة ومالئمة تستهدف األسباب اجلذرية
للجرمية ،يضيف الديبلوماسي املغربي،
مؤكدا على أن «هذه السياسات الوقائية
يجب أن تكون متكاملة في جميع البرامج
االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة
وباخلصوص تلك املتعلقة بالتشغيل

والتعليم والصحة واإلسكان ومكافحة
�الفقر والتهميش االجتماعي واإلقصاء.
وقال إنه من املستحيل بلورة برامج كبرى
للتنمية املستدامة في بيئة غير موثوقة
وعندما تكون الساكنة تعيش في اخلوف
والعنف.
وأكد على احلاجة امللحة لوضع استراتيجية
شاملة ملكافحة اجلرمية املنظمة باعتبارها حتديا
معقدا ينطوي على معاجلة املشاكل اخلطيرة
مجتمعة ،خصوصا التي تشكلها الروابط
املتنامية بني االجتار باخملدرات والفساد ،وغيره
من أشكال اجلرمية املنظمة العابرة للحدود ،مبا
في ذلك االجتار بالبشر واالجتار باألسلحة النارية
�واجلرمية االليكترونية وغسل األموال واإلرهاب.
ومن جانبه  ،أبرز األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريس أهمية املواضيع ،التي تناولها
مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية ،
بصفة عامة وكجزء من هذه السيرورة ،معربا
عن سروره لتزامن زيارته األولى لفيينا بصفته
األمني العام بالتزامن مع أشغال هذه الدورة.
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األخ األعرج :الثقافة والفنون إحدى الركائز األساسية
للتنمية وتقوية الهوية املغربية وحتصينها

أك���د وزي���ر الثقافة
واالت��ص��ال األخ محمد
األعرج ،أول أمس ،بالرباط،
أن امل��ن��ت��دى الوطني
للمسرح ينعقد في إطار
اإلرادة السياسية التي
اعتبرت الثقافة والفنون
إحدى الركائز األساسية
الثقافية
للتنمية
وتقوية الهوية املغربية
وحتصينها ،وما أسفر عنه
ذلك من تتويج دستوري
يضع التنوع الثقافي
والتعدد ضمن أولويات
الدولة.
وأضاف الوزير في كلمة
مبناسبة افتتاح فعاليات
املنتدى الوطني للمسرح،
أن هذه التظاهرة التي
تصادف الذكرى الـ 26للرسالة امللكية التي وجهها جاللة املغفور له امللك
احلسن الثاني طيب اهلل ثراه يوم  14ماي  1992إلى املشاركني في املناظرة األولى
للمسرح االحترافي ،تشكل تعبيرا عن احلرص على إحاطة هذا الفن العريق بكل
شروط التقدم واالرتقاء.
وأبرز أن هذا املنتدى اخملصص لتدارس واقع وآفاق الصناعات املسرحية يأتي
أيضا ضمن مسار مواصلة بلورة التوجيهات النيرة لصاحب اجلاللة امللك محمد
السادس ،والسياسات احلكومية ذات الصلة بتأطير وتنمية الشأن الثقافي
الوطني .وذكر السيد محمد األعرج بأن املناظرة األولى للمسرح االحترافي املغربي
شكلت منعطفا أساسيا في تاريخ وروح املمارسة املسرحية املغربية« ،فبفضلها،
وضعت أولى لبنات السياسة التشاركية ما بني التنظيمات املهنية والدولة ،مع
بروز بوادر م ه ن ن ة القطاع املسرحي وتوفير املناخ املناسب لإلبداع الفني» ،مشيرا
إلى أن سياسة الدعم املسرحي التي انطلقت سنة  1998وما تالها من سن
قانون الفنان واملهن الفنية وإصدار بطاقة مهنية وإحداث أول تعاضدية وطنية
لفائدة الفنانني وغير ذلك من العمليات ،تعد تتويجا لذلك التراكم الذي ينتظر
منا مزيدا من اإلمناء والتطوير.

لضمان نزاهة مباريات ولوج أسالك الشرطة

املديرية العامة لألمن الوطني اتخذت
تدابير مراقبة دقيقة ملكافحة الغش

بين المجمع الشريف للفوسفاط وشركة بترول أبوظبي

مشروع عاملي مشترك ﻹنتاج اﻷسمدة

قرر اجملمع الشريف للفوسفاط وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بحث فرص تطوير مشروع عاملي مشترك على مراحل ﻹنتاج اﻷسمدة ،في كل
من اجلرف اﻷﺻﻔﺮ في املغرب والرويس بدولة اﻹمارات العربية املتحدة.
وأشارت الشركتان ،في بالغ مشترك أول أمس ،إلى أن من شأن هذا املشروع تعزيز الشراكة بني اجملموعتني ،التي أعلن عنها في دجنبر  ،2017بغية
تسريع تنفيذ استراتيجيتهما .وسيسهر اجملمع الشريف للفوسفاط وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على تطوير و دعم املوارد البشرية عبر
برامج للتكوين والتأهيل وذلك إلجناح شراكتهما.
وسيعتمد امل��ش��روع املشترك على اﻻم��ت��ي��ازات التنافسية لكلتا الشركتني واملتمثلة ف��ي خ��ب��رات «أدنوك» العاملية في
إن��ت��اج الكبريت واﻷم��ون��ي��ا وال��غ��از وخدماتها اللوجستية امل��ت��ط��ورة ،وجت��رب��ة اجملمع الشريف للفوسفاط ف��ي تثمني أه��م م��وارد
�للفوسفاط على مستوى العالم وخ��ب��رات��ه املمتدة ل��ق��رن م��ن ال��زم��ن ف��ي م��ج��ال إن��ت��اج وتسويق الفوسفاط ومشتقاته.
وتشمل الشراكة املقترحة تطوير شركة عاملية جديدة ﻹنتاج اﻷسمدة من خالل مركزين أحدهما في دولة اإلمارات واﻵخر في املغرب ،بحيث يتم استخدام
كل من اﻷصول الصناعية القائمة وأخرى جديدة لتمكني منتجات املشروع املشترك من الوصول إلى اﻷسواق العاملية.

أكدت املديرية العامة لألمن الوطني أنها اتخذت جميع اإلجراءات األمنية والتنظيمية
حلسن سير املباريات املهنية لولوج مختلف أسالك الشرطة ،كما اعتمدت تدابير
مراقبة دقيقة ملكافحة كل أنواع الغش وضمان النزاهة والشفافية في هذه املباريات
من جهة ،وتكافؤ الفرص بني كافة املرشحني واملرشحات من جهة ثانية.
وذكرت املديرية العامة لألمن الوطني ،في بالغ لها ،أن هذه التدابير مت اتخاذها مبناسبة
تنظيم املباريات املهنية لولوج أسالك الشرطة ،أول أمس ،والتي بلغ عدد املرشحني
الجتيازها  157ألف و 821مرشحا ،من بينهم  133ألف و 59من الذكور و 24ألف
و 762من اإلناث ،موزعني على  370مركزا لالمتحان في مجموع املدن املغربية.
وأوضح البالغ أن إجراءات املراقبة املعتمدة أسفرت عن رصد  169حالة غش ،من
بينها  94حالة في امتحانات حراس األمن و 39حالة في مباراة مفتشي الشرطة،
و 32حالة في مباراة ضباط الشرطة و 4حاالت في مباراة عمداء الشرطة ،وهي احلاالت
التي مت إقصاؤها تلقائيا من اجتياز املباريات.
وحسب البالغ فإنه من بني حاالت الغش املسجلة هناك  16شرطيا مت ضبطهم
في حالة تلبس بارتكاب أعمال الغش أثناء اجتيازهم للمباريات ،كما مت فتح بحث
قضائي مبدينة ورزازات مع موظف شرطة مكلفة باملراقبة بعد تسجيل وشاية في
حقه من قبل مرشحة نسبت إليه تقدمي أجوبة إلحدى املرشحات ،فضال عن وضع
شرطي مبدينة القنيطرة حتت احلراسة النظرية بعدما مت ضبطه متلبسا بتلقي أجوبة
املباراة عبر تطبيق «الواتساب».
وخلص املصدر ذاته إلى أنه مت إخضاع جميع األشخاص املوقوفني لبحث قضائي حتت
إشراف النيابات العامة اخملتصة ،من بينهم  25مت االحتفاظ بهم حتت تدبير احلراسة
النظرية ،بينما مت االستماع لباقي املوقوفني في انتظار تقدميهم أمام العدالة.

