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باسم هللا الرحمان الرحيم
 السيدة وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
 السيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية باملغرب،
 السيد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين املعماريين،
 السادة املدراء،
 السيدات والسادة املهندسون املعماريون،
 السيدات والسادة ممثلو وسائل اإلعالم.

في البداية اسمحوا لي أن أرحب بكم في هذا اليوم من الشهر الكريم ،والذي نلتئم فيه من
خالل هذا الحفل الخاص بالتوقيع على اتفاقية بين وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني وجامعة غرف الصناعة
التقليدية باملغرب والهيئة الوطنية للمهندسين املعماريين الخاصة بإدماج مواد ومنتوجات
الصناعة التقليدية في إنجاز وتأثيث وتزيين البنايات واملنشآت املعمارية.
إن األهمية التي تحض ى بها هذه االتفاقية نابع من قناعة راسخة لدينا جميعا حول مكانة
املنتوج التقليدي الوطني باعتباره جزءا من املوروث الحضاري الضارب في القدم و الذي
شكل لقرون خلت تعبيرا عن الهوية واألصالة املغربية .كما أنه اليخفى عليكم مكانة هذا
اإلنتاج الذي أبدعته يد الصانعة والصانع التقليدي على مر الزمان في املجالين القروي
والحضري و دوره في تنشيط الدورة االقتصادية ودعم االقتصاد االجتماعي للعديد من
األسر املغربية.

من هذا املنطلق ،يظل استثمار هذا اإلبداع في العمارة املغربية أحد أركان التميز التي يمكن
أن يحض ى بها اإلنتاج الهندس ي الوطني ضمن املشهد الهندس ي العالمي ،والذي يجعل من
تثمين الخصوصية املحلية والنهل من التراث واستعمال التقنيات الحديثة واالقتصاد في
استعمال الطاقة أهم عناوينه الكبرى ،وهو الرهان الذي يضطلع به املهندس املعماري
ليس فقط كمصصم للمباني ولكن كمبدع ومساهم في إنتاج الثروة والقيم النبيلة  .وهو
الدور الذي تحمله على عاتقها هذه الوزارة بمصالحها املركزية والالممركزة بشراكة مع
الهيئة الوطنية للمهندسين املعماريين واملدارس الوطنية للتكوين في الهندسة املعمارية .
نفس املقصد نتقاسمه مع إخواننا في وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني وجامعة غرف الصناعة التقليدية باملغرب ،أملنا في ذلك أن نسهم جميعا في
إبراز الهوية املعمارية املغربية وتكريس تفردها وتشجيع الصناعة التقليدية الوطنية
واملساهمة في املجهود الوطني الرامي إلى االرتقاء بالحرف والصناعة التقليدية واالقتصاد في
استعمال الطاقة ،خاصة وأن بالدنا تستعد لتنظيم فعاليات الدورة  22ملؤتمر األطراف في
االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغيرات املناخية.
أيها الحضور الكريم ،تروم هذه االتفاقية اإلسهام في الحفاظ على خصوصية املعمار
التقليدي األصيل كموروث ثقافي متميز سواء تعلق األمر بالخاصيات املعمارية داخل
الفضاءات الداخلية للمباني واملنشآت أو فيما يخص املكونات املعمارية للواجهات املؤثثة
للمشهد العمراني ضمانا للتناسق  .كما تشكل هاته االتفاقية فرصة لتشجيع وإنعاش

اإلنتاج الصناعي التقليدي املرتبط باملعمار والتزيين الداخلي للمباني خاصة تلك املوجهة
لالستعمال العمومي .ويحرص األطراف بمقتض ى هذه االتفاقية ،كل من موقعه ،على
تجميع الجهود ومد قنوات التواصل والتعاون من أجل تحقيق هذه األهداف.
وفي الختام ،لن تفوتني الفرصة ألجدد الشكر للسيدة الوزيرة والسيد رئيس جامعة غرف
الصناعة التقليدية والسيد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين املعماريين على حضوركم هذا
الحفل واالنخراط في هذه املبادر املتميزة.
كما أؤكد لكم ،باملناسبة ،حرص هذه الوزارة بمختلف مكوناتها على مسايرة مثل هذه
الجهود  ،خدمة للصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة محمد السادس
نصره هللا وأيده .

وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

