معلومـات عمليـة

عالمـــــة اجلـودة املجاليــــة «�شف�شــــاون  -ثقافـة التغذيـة املتو�سطيـة»
الوثائق املرجعية للعالمة :
•
•
•
•
•
•
•
•

النظام الأ�سا�سي
.قائمة مبنتجات وخدمات منطقة �شف�شاون التي حتتاج �إىل متابعة حتى يتم الرتخي�ص لها م�ستقبال.
دفرت حتمالت بالن�سبة املنتجات الزراعية الغذائية الطرية
.دفرت حتمالت بالن�سبة املنتجات الزراعية الغذائية املحولة
.دفرت حتمالت بالن�سبة ملنتوجات ال�صناعة التقليدية
دفرت حتمالت بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ال�سياحية
دفرت حتمالت بالن�سبة للمطاعم
.دفرت حتمالت بالن�سبة لوكاالت الأ�سفار والرحالت

حكامـــة
عالمـــة اجلــودة املجـاليــــة

كل الوثائق موجودة يف املوقع:

الت�صويـر :عدنـان هكوم .عزيــز �أ�سعـود

ات�صـل بنـا يف:

بلـديـــة �شفـ�شـــاون
mqt.chefchaouen.dm@gmail.com
+212 (0) 539 989 118

وكالــة التنميــة ب�شف�شـــــاون
�ساحــة بئـر �إنزران� 91000 ،شف�شــاون

www.chefchaouen.ma

ےے« �شف�شـــــاون -
ثقـافــة التغذيـة املتو�سطيــة ے»
برنامج دعم ا�سرتاتيجية البلدية لل�سياحة يف بلديات �شف�شاون وتطوان وطنجة و�أ�صيلة والعرائ�ش
والق�رص الكبري "بتمويل من الوكالة الأندل�سية للتعاون الدويل والتنمية ( )AACIDوباجناز
ال�صندوق الأندل�سي للبلديات من �أجل التعاون الدويل والت�ضامن ( )FAMSIبال�رشاكة مع بلدية
�شف�شاون ،واملجل�س الإقليمي لل�سياحة ل�شف�شاون ،وجمعية تال�سمطان للبيئة والتنمية (.)ATED

حكامــة
عالمـــة اجلــودة املجـاليــــة

ےے« �شف�شـــــاون -
ثقـافــة التغذيـة املتو�سطيــة ے»
برنامج دعم ا�سرتاتيجية البلدية لل�سياحة يف بلديات �شف�شاون وتطوان وطنجة و�أ�صيلة والعرائ�ش
والق�رص الكبري "بتمويل من الوكالة الأندل�سية للتعاون الدويل والتنمية ( )AACIDوباجناز
ال�صندوق الأندل�سي للبلديات من �أجل التعاون الدويل والت�ضامن ( )FAMSIبال�رشاكة مع بلدية
�شف�شاون ،واملجل�س الإقليمي لل�سياحة ل�شف�شاون ،وجمعية تال�سمطان للبيئة والتنمية (.)ATED

�أوال  :مقدمـــة
� .1.1شف�شـــاون ك�إقلــيم رمـــزي

لثقافــة التغذيـــة املتو�سطيــة

نالت �شف�شاون يف �سنة  ،2010مبعية مدينة �صوريا يف �إ�سبانيا
و�شيلنتو يف �إيطاليا وكوروين يف اليونان ،اعرتاف اليوني�سكو بها
ك�إقليم رمزي لثقافة التغذية املتو�سطية والرتاث الثقايف غري املادي.
هذا الت�صنيف الرفيع نالته �أي�ضا ،ومنذ عام � ،2013أقاليم �أخرى
تطل على حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سطمثل مدن تافريا يف
الربتغال و�أغرو�س يف قرب�ص ،وجزر هافار وبراك بكرواتيا.
وكان هذا االعرتاف عن�رصا حمفزا للوعي بالغنى الرتاثي لإقليم
�شف�شاون وه�شا�شته.

وقد كان هذا الرتاث الثقايف غري املادي الذي متثله �شف�شاون جمال
تفكري على امل�ستوى املحلي بغية حتديد ال�سبل املمكنة ل�ضمان
املحافظة على املعارف والقيم والتقاليد واملوارد الطبيعية اخلا�صة
بهذه املنطقة.
و�سعيا �إىل جعل ثقافة التغذية املتو�سطية و�سيلة للتطور االقت�صادي
واالجتماعي وحمرك للتنمية امل�ستدامة على ال�صعيد املحلي ،قامت
بلدية �شف�شاون �سنة  2013بو�ضع خطة عمل لتثمني ثقافة التغذية
املتو�سطية .وتنبني هذه الوثيقة على �أربعة حماور� ،سي�شار �إليها
الحقا ،وهي تت�ضمن �سل�سلة تدخالت ترمي �إىل تنمية متكاملة
للمدينة وملحيطها القروي:
• .املحور الأول :حمافظة وت�أمني خمتلف املجاالت الرتاثية املرتبطة .
بثقافة التغذية املتو�سطية.
• املحور الثاين :تعزيز القـدرات
• املحور الثالث :حت�سي�س وتوا�صــل
• املحور الرابع :حكامــة
ويف هذا االجتاه ،تقوم بلدية �شف�شاون ،من خالل الوكالة البلدية
لتنمية �شف�شاون وب�رشاكة وثيقة مع الفاعلني املحليني (امل�صالح
اخلارجية ،اجلامعات ،اجلمعيات ،رجال الأعمال ،تعاونيات،
�إلخ ).ومع الفاعلني على ال�صعيد الوطني ،والعمل من �أجل �أجر�أة
املقرتحات التي جاءت بها خطة العمل املذكورة.

"�إن ثقافة التغذية املتو�سطية بنية ثقافية تت�سم بالتقاطع وب�أ�سلوب
حياة متكامل يت�أ�س�س على جمموعة معارف ومدارك وتقاليد تنتقل
من"املنظر الطبيعي �إىل املائدة" .هذا الرتاث امل�شرتك بني جميع
�شعوب املتو�سط هو ح�صيلة تفاعل الطق�س املتو�سطي وطبيعته
املتميزة  ،وهما معا يلعبان دورا �أ�سا�سيا يف بناء وتوطيد هوية تلك
ال�شعوب”.

ويف نف�س ال�سنة قامت الوكالة الأندل�سية للتنمية الدولية من �أجل
التنمية ( )AACIDباعتماد متويل "برنامج دعم اال�سرتاتيجية البلدية
لل�سياحة لكل من بلديات �شف�شاون و تطوان وطنجة و�أ�صيلة
والعرائ�ش والق�رص الكبري" .وتت�ضمن اخلطة �إجراءات ترمي �إىل
حتديد عالمة اجلودة املجاليـة اعتمادا على اعرتاف اليوني�سكو
ب�شف�شاون كمدينة ترمز �إىل ثقافة التغذية املتو�سطية.
و�أخريا ،وانطالقا من يناير  2016با�رش ال�صندوق الأندل�سي
للبلديات من �أجل التنمية الدولية ( )FAMSIوب�رشاكة مع بلدية
�شف�شاون واملجل�س الإقليمي لل�سياحة ب�شف�شاون وجمعية
تال�سمطان للبيئة والتنمية ( )ATEDعملية ت�شاورية حملية مت من
خاللها حتديد ر�سم قواعد العالمة التجارية والأدوات الرئي�سية لها
(خارطة الطريق ،القوانني العامة والقوانني الأ�سا�سية للجنة املراقبة
والتتبع ودفاتر التحمالت اخلا�صة بال�شهادة وال�شعار ،الخ) .كما مت
�أي�ضا ت�سجيل العالمة التجارية يف املكتب املغربي للملكية ال�صناعية
والتجارية  OMPICوت�شكيل جلن الت�سيري واملراقبة  ،والقيام بحملة
�أوىل للتح�سي�س موجهة �إىل �أرباب املطاعم والفنادق وعمالء �آخرين
يف القطاع ال�سياحي� ،إىل جانب تبادل التجارب حول العالمة
التجارية الإقليمية مع م�ؤ�س�سات ب�سهل واد احلر�ص (مالقا).

ملاذا عالمة اجلودة املجالية ع.ج.م.؟

لأية �أهداف؟

من �أجل الدفع بتنمية �سياحية م�ستدامة وم�س�ؤولة ال بد من �إيالء
�أهمية خا�صة للموارد املنتجة داخل الإقليم عرب تنمية منتجات
وخدمات ذات جودة .فمن �أجل دعم مبادرات �أطلقت حديثا
يف الإقليم و�إنعا�ش �أخرى جديدة ،ال بد للمهنيني املرتبطني
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش بالقطاع ال�سياحي من جعل منتجاتهم
مرئية ومتميزة ،وذلك حتى يت�سنى للم�ستهلك التعرف عليها
ب�سهولة.

• �.إن ابتكار �شعار مميز ودال على اجلودة بالن�سبة للمنتجات
 .واخلدمات املقدمة من قبل منطقة ميكن �أن ت�ستفيد من جتارب
مماثلة �سابقة كـ "�أرباب املطاعم امللتزمني" التي قادتها .. GERES
و � AFTAHسنة .. 2013

فبدل مراكمة عالمات ومميزات ح�سب املهن ،يح�سن تطبيق
عالمة اجلودة املجالية "�شف�شاون –ثقافة التغذية املتو�سطية" والتي
مت تطويرها وفق معايري جودة موحدة اعتمادا على قطاعات
الأن�شطة ،وميكن تطبيقها على خمتلف خدمات ومنتجات الإقليم
بعد �إدماجها يف مميز واحد للجودة.

• .تدعيم القدرات املهنية لل�سياحة يف املناطق القروية واحل�رضية من
 .خالل برامج تكوين م�ستمرة وتبادل التجارب الإيجابية والقيام
برحالت درا�سية.
• .تطوير الت�آزر بني الفاعلني يف جمال الزراعة الغذائية وال�سياحة
وال�صناعة التقليدية والثقافة والو�سط البيئي.
• .خلق �شبكات ت�سويق القرب (دوائر ق�صرية) وتثمني املنتجات
 .املحلية وامل�صنوعات التقليدية بف�ضل الأن�شطة ال�سياحية وبف�ضل
مهنيي ال�سياحة.

 1.2مفهـوم عالمـة اجلـودة املجاليــة

عالمة اجلودة املجالية هي عالمة جماعية ترتبط بها منتوجات
وخدمات �إقليمية من خالل تطبيق دفرت حتمالت حتددها.
عالمة اجلودة املجالية هي �أداة تثمني ملنتوجات معينة وذات
جودة خا�صة بالإقليم (منتجات غذائية زراعية وحرفية حملية)،
واخلدمات التي ت�ساهم يف �إ�ضفاء قيمة للمنتجات املحلية وموارد
تراثية �أخرى .العالمة التجارية هي بذاتها و�سيلة ت�سويقية �إقليمية.

• .ال بد للعالمة التجارية �أن تتيح تقدمي منتج جمايل مكتمل،
 .ترتبط به منتجات ووكالء �أ�سفار معتمدين من قبل العالمة
 .التجارية ،وت�سمح با�ستعمالها لغايات ترويجية.

ب�أية �أدوات؟
•
•
•
•

القانون الأ�سا�سي ..
دفاتر التحمالت اخلا�صة بكل �صنف من املنتجات واخلدمات.
البطاقــــة البيانيـــة.
اللجنـة امل�سـرية واملتتبعة وقوانني ا�شتغالهـا.

كيف تطبق العالمة التجارية؟

• �.أن تدعم وتن�شط املقاوالت ال�صغرى والتعاونيات وال�صناع
 .التقليديني املحليني ورجال الأعمال امللتزمني بتثمني املنتوجات
املحلية.

تطبـــق العالمــــة التجاريــــة على عنا�رص ثالثــــة:
• .منتجات :حلويات ،م�صربات� ،صناعة تقليدية ،فواكه
 .وخ�رضوات ،ع�سل ،زيت الزيتون ،حلم ،منتجات ن�سيجية� ،إلخ..
• .خدمات :م�ؤ�س�سات �سياحية ،مطاعم ،مر�شدون �سياحيون� ،إلخ..
• .تراث :معامل تاريخية ،متاحف ،ن�صب تذكارية� ،إلخ..

"�..2إثبات �أن اخلدمات املعتمدة ت�ساهم ،عرب توجيهاتها
وم�شاريعها ،يف تثمني املنطقة و�أن تفرز عالقات تعاون مع
.
املنتجات املحلية.
" ..3العمل على تقدمي �صورة من�سجمة وم�ؤ�س�سة على قيم العالمة
التجارية و�سمعة الإقليم.

ال بد و�أن يكون لكل قطاع:
• دفرت حتمالت �أو بطاقة خا�صة..
• .حتديد ا�سرتاتيجية خا�صة بجودة �إنتاج �أو خدمة.
• .حتديد التنظيم املتحكم يف �شبكات التوزيع والت�سويق.
• حتديد �إجراءات الرتويج.

ےثانيا :.عالمـة اجلـودة املجاليــة
«�شف�شـاون  -ثقافة التغذية املتو�سطية»
 2.1ت�صورات و�أهداف عالمة اجلـودة املجاليــة
«�شف�شاون  -ثقافة التغذية املتو�سطية»
.
 2.1.1نوايا عالمة اجلودة املجاليــة ل�شف�شــاون

لعالمة "�شف�شاون -اجلودة املجالية" نوايا رئي�سية كالتايل:
 ..1ال�ضمان ب�أن تكون املنتجات واخلدمات املعتمدة من قبل
العالمة التجارية:
•
•
•
•

مت�أ�صلة يف �إقليم �شف�شاون.

�أن متثل الرتاث والقيم املرتبطة بثقافـة التغذيـة املتو�سطيـة.

�.أن حتـرتم اجلـودة املميزة التي تت�ضمنهاــ دفاتـر التحمـالت.
�أن ت�ساهم يف �إنعا�ش الفالحة املحلية والأ�رسية املو�سمية
وامل�ستدامة.

"“ رغبتنــا هو �أن جنعـل من �شف�شــاون منطقة جذابــة
وتناف�سيـة ومرجـع بطبعها الأ�صيـل واملتو�سطــي
وجـودة منتجاتهــا وخدماتها وثقافة اال�ستمتــاع باحليــاة
وقربها من الطبيعـــة.
�إن على �شف�شــاون �أن تكون الوجهـة النموذج
يف املغـرب فيما يتعلق باجلودة وال�سياحــة امل�ستدامــة
والت�ضامــن و�أن تكــون منوذج التنميــة
املجاليـة امل�س�ؤولــة ’’.

 2.1.3ثقافة التغذية املتو�سطية

تتميز ثقافة التغذية املتو�سطية بكونها منوذج غذائي �ضارب يف
القدم ،اعرتف به دوليا ب�أنه �صحي ،ومكوناته الأ�سا�سية ،زيت
الزيتون واحلبوب والفواكه واخل�رض والبقوليات الطرية واجلافة،
ون�سبة حمدودة من ال�سمك وم�شتقات احلليب واللحم �إىل جانب
العديد من التوابل والبهارات ،كل ذلك مرفق مب�رشوبات �أخرى،
مع احرتام معتقدات كل جماعة( .اليوني�سكو �.)2010شف�شاون.

�إن على عالمة اجلودة املجالية �أن توجه جمموع �أن�شطتها �إىل
تثمني للقيم الذاتية والرتاث املرتبط بالنظام الغذائي املتو�سطي.

لقد مت حتديد ثقافة التغذية املتو�سطية ل�شف�شاون بهدف �أن تعك�س
جمموع القيم والأن�شطة التي ان�صهرت حول م�س�ألة التغذية
املتو�سطية ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف �شمال املغرب ،ومن ذلك مثال:
•
•
•

 2.1.2نظرة على الإقليم

�شف�شاون مدينة حم�صنة ومعلقة بني قمتني �صخريتني ،وهي �أي�ضا
املدخل �إىل بالد جبالة .واملدينة تدعو الزائر ،بطبيعتها وثقافتها،
�إىل اكت�شاف �أطعمة متو�سطية فريدة ومعدة مبنتجات عالية
اجلودة� ،إىل جانب ذلك تعرفه على اختالف مناظرها الطبيعية
وتنوعها احليوي وهي تبهره بزرقتها.
الأ�صالة واال�ستدامة ورغد العي�ش املتو�سطي ميثلون قطب الرحى
يف النموذج التنموي ملدينة �شف�شاون.

ثقافة التغذية املتو�سطية بالإ�ضافة �إىل كونها نظاما غذائيا تعترب
�أ�سلوب حياة يج�سد خمتلف القيم والأن�شطة املبنية حول التغذية
واملناظر الطبيعية يف �أرياف املتو�سط .هذا الرتاث امل�شرتك بني
ال�شعوب املتو�سطية هو وليد تفاعل الطق�س مع املجال املتو�سطي،
ال�شيء الذي �أدى دورا �أ�سا�سيا يف بناء وتقوية هوية تلك ال�شعوب.
حتت �شعار "من املنظر الطبيعي �إىل املائدة" ،ميثل مفهوم ثقافة
التغذية املتو�سطية جمموع املعارف واملدارك والتقاليد واملمار�سات
الزراعية وال�سو�سيوثقافية وفنون الطبخ بالدول املطلة على البحر
الأبي�ض املتو�سط.

•
•
•
•

.املناظر الطبيعية الفالحية والهند�سة املعمارية التقليدية.
.حما�صيل الفواكه واخل�رض واحلبوب بالإ�ضافة �إىل تربية املوا�شي.
املنتجات اال�ستهالكية.
فن الطبخ (�أطباق ،و�صفات� ،إلخ)
املظاهر الل�صيقة بالتغذية.
.الأدوات والو�سائل التقليدية يف عالقتها بالتغذية.
تعاي�ش �أ�صناف الأكل.

لهذا ال�سبب ال ميكن ح�رص ثقافة التغذية املتو�سطية يف نظام غذائي،
لأنها متثل �أ�سلوب حياة ينبغي تقدميها وتقا�سمها يف تكاملها.

 2.1.4الأهـداف

 2.1.5فوائد العالمة التجارية

واعتبارا لهذه ال�رشوط ،تبقى عالمة اجلودة املجالية ل�شف�شاون �أداة
ت�ساهم يف تنفيذ ت�صور عن الإقليم .العالمة التجارية تريد �أن جتعل
من نف�سها:

الفوائد التي تتولد عن عالمة اجلودة املجالية ل�شف�شاون بالن�سبة
للمنتجني وال�صناع التقليديني والتعاونيات و�أرباب املطاعم و�أرباب
الفنادق وامل�شتغلني يف تنظيم الرحالت ال�سياحية هي كالتايل:

 حمركا للتنمية الرتابية من حيث:• ديناميكية الن�سيج االقت�صادي.
• احلكامـــة.
• متتـني الن�سيج االجتمــاعي.
• الت�سويــق الإقليمــي.
�.أداة خللق نوع من الت�آزر بني الفاعلني يف الإقليم من �أجل�.إنعا�ش التموين املحلي باملنتجات الزراعية وال�صناعية التقليدية
 .انطالقا من نف�س الإقليم .هذا من جهة� ،أما من جهة ثانية،
 .العمل على �إنعا�ش الأن�شطة التي تتجلى من خاللها املنطقة
وتراثها املرتبط بثقافة التغذية املتو�سطية.
�.أداة جمددة يف خدمة تثمني الرثوات املحلية وحت�سني م�ستمرجلودة املنتجات واخلدمات.
 .واجهة عر�ض لرثوات الإقليم الطبيعية والثقافية.�.أداة لتزكية اعرتاف اليوني�سكو ب�شف�شاون كجماعة رمزيةلثقافة التغذية املتو�سطية.

 .بالن�سبة للمنتجني وال�صناع التقليديني والفاعلني يف جمالال�سياحة الريفية:
• .متييز منتجاتهم وخدماتهم مقارنة مع الآخرين من خالل
 .العالمة التجارية ،ال�شيء الذي ميكن من ولوج �أ�سواق
 .متخ�ص�صة تقوم بتثمني �أح�سن خل�صائ�ص العالمة التجارية.
• �.إن دعم تثمني املنتجات واخلدمات من خالل العالمة التجارية
 .لكفيل باملحافظة على تنوع �أنظمة الإنتاج التقليدية..
• .تتم تقوية هوية الإقليم والفاعلني فيه� ،إىل جانب �إعطاء
االعتبار لثقافته.
• .تتنا�سل وتت�سع الروابط ونقط االلتقاء االقت�صادية بني الفاعلني
 .املحليني باملنطقة ،ال�شيء الذي يتيح فر�صا �أكرث.
• يحدث حت�سن يف الفوائد االقت�صادية.
• يتقوى ويتح�سن الإندماج االجتماعي.
 وبالن�سبة لل�رشكات ال�سياحية:• .ر�ؤية �أف�ضل اللتزاماتها (لوائح املوا�صفات) و�أن�شطتها.

 2.3حكامة عالمة املجالية الإقليمية ل�شف�شاون

• �.إن �شهادة االعتماد تظهر للزبائن دعمها للمنتجني ال�صغار
 .وال�صناع التقليديني املحليني بف�ضل ت�سويق العالمة التجارية
 .ف�ضال عن الفائدة التي تعود على املنطقة ،واملحافظة على
 .التنوع البيئي واحلفاظ على البيئة ،لأن امل�ستهلك ح�سا�س ملثل
هذه الق�ضايا.

 2.3.1مالك العالمة التجارية

املالك ال�رشعي لعالمة اجلودة املجالية "�شف�شاون  -ثقافة التغذية
املتو�سطية" ،هي بلدية �شف�شاون بعد �إجناز ت�سجيلها لدى املكتب
املغربي للملكية ال�صناعية والتجارية .OMPIC

• وحيث �أنها معتمدة ،تدخل يف ال�شبكة املحلية التي من
 .خاللها �سوف تنظم تكوينات ،فتنخرط بذلك يف حلقة
حميدة ت�ؤدي �إىل حت�سن يف اجلودة.
•

 2.3.2مهام وم�س�ؤوليات املالك

�إن ملالك العالمة التجارية مهمة �أ�سا�سية هي م�س�ؤوليته القانونية عن
امتياز وا�ستعمال العالمة التجارية .كما للمالك �أي�ضا مهمة متثيل
العالمةالتجارية�أمامهيئاتالدولةويفاملجاالت العامةكاملعار�ضمثال.

يتم حت�سني الفوائد االقت�صادية بحكم متيز خدماتهم.

 بالن�سبة للم�ستهلكني:• .يكونون على علم بالعنا�رص املحددة للرتاث املرتبط باحلمية
 .املتو�سطية وبالتزام الفاعلني املحليني من �أجل احلر�ص عليها
وتثمينها.

• .يتاح لهم الو�صول �إىل منتجات وخدمات تت�سم باجلودة،
 .والتي مت �إنتاجها بف�ضل �أ�ساليب م�ستدامة ،لكونها حتر�ص
على التنوع البيئي واملوارد الطبيعية.

• يعرتف باختيارهم لنمط ا�ستهالكي حمرتم ولهم �إمكانية
 .الو�صول �إىل معلومة دقيقة عن منتجات وخدمات الإقليم.

 .2.2تطبيــق العـالمــة التجاريـــة
 2.2.1احلدود اجلغرافية

عالمة اجلودة املجالية "�شف�شاون -ثقافة التغذية املتو�سطية"
لن ت�ستعمل �إال بالن�سبة للمنتجات وخدمات مت�أ�صلة يف �إقليم
�شف�شاون �أو م�صنعة به ،وفق احلدود الإدارية الراهنة.

 .2.2.2امل�ستفيدون من العالمة التجارية

عالمة اجلودة املجالية "�شف�شاون  -ثقافة التغذية املتو�سطية" ميكن
ا�ستعمالها بالن�سبة ملنتجات وخدمات ترتبط خ�صائ�صها بقيم وتراث
ثقافة التغذية املتو�سطية ،مبعنى:
• �.أن يكون م�صدر املنتجات الفالحية من مزارع عائلية �صغرية
	�أو تعاونيات موجودة يف �إقليم �شف�شاون.

• .املنتجات الزراعية الغذائية املحولة ،والتي يكون م�صدر
 .موادها الأولية من �إقليم �شف�شاون� ،سواء �أكانت من مزارع
 .فالحية عائلية �أو تعاونيات حملية على �أن ت�ضم منتجني حمليني
 .عربوا عن التزامهم باجلودة وباحرتام للمعارف والتقنيات
املحلية.
• منتجات ال�صناعة التقليدية امل�ستعملة يف الفالحة والتغدية،
 .وامل�صنوعة يف �إقليم �شف�شاون مبواد م�صدرها نف�س املنطقة
 .متى كان ذلك ممكنا� ،رشيطة �أن تكون معربة عن التقنيات
واملعارف التقليدية.
• .املقاوالت ال�سياحية والفندقية ،والتي تعمل يف جمال املطعمة
 .واخلدمات ال�سياحية الريفية ،ومنها تلك التي تقوم بتنظيم
 .الرحالت ال�سياحية بدافع ت�شجيع تراث وقيم ثقافة التغذية
 .املتو�سطية .مبعنى� ،أنها ت�ؤ�س�س مواثيق بني املنتجني والتعاونيات
 .وال�صناع التقليديني يف املنطقة واملرخ�ص لها من قبل العالمة
 .التجارية من خالل ت�سويق منتجاتهم ب�أثمان مالئمة ،والربط
 .بني ن�شاطاتها واملبادرات الأخرى التي تتعهدها العالمة التجارية.
�إن املعايري املحددة لكل الفئات ال�سالفة الذكر توجد موا�صفاتها يف
دفرت التحمالت املنا�سب كل منها.

 2.3.4مهام وم�س�ؤوليات جلنة التدبري واملراقبة

�إن مالك العالمة التجارية م�س�ؤول عن العمليات الآتية:
• �.ضمان احرتام ا�ستعمال عالمة اجلودة املجالية "�شف�شاون
 -ثقافة التغذية املتو�سطية".

التن�سيق العام فيما يخ�ص منح االمتياز ال�ستعمال العالمة التجارية عرب:
• .و�ضع ،خطة ا�سرتاتيجية �سنوية لن�رش وتطوير وحفز العالمة
 .التجارية ،وذلك بالت�شاور مع مالكها ،بالإ�ضافة �إىل حت�سي�س
 .وتكوين احلرفيني املرتبطني بقطاعات العالمة التجارية.

• حتمل امل�س�ؤولية �أمام القانون و�أمام ممثلي الدولة فيما يتعلق
 .بح�سن ا�ستعمال العالمة التجارية واملنتجات واخلدمات التي
متثلها.

• .التن�سيق العام لعملية االمتياز :تدبري ومراقبة طلبات احل�صول
على االمتياز.

• .الت�سليم الر�سمي المتياز اال�ستعمال لعالمة التجارية ملنتجات
 .وخدمات �إقليم �شف�شاون ،وفق القانون الأ�سا�سي ودفرت
 .التحمالت والتو�صيات ال�صادرة عن جلنة الت�سيري واملراقبة.

• .املبادرة والتطوير والتنفيذ والتدبري لكل العمليات ال�رضورية
 .حتى ت�ساهم العالمة التجارية و�صورتها يف تقوية التناف�سية
 .بني املنتجات واخلدمات امل�شهود لها يف �إقليم �شف�شاون
ب�رشاكة مع جلنة التدبري واملراقبة.
•

.امل�شاركة يف اجتماعات جلنة التدبري واملراقبة.

• .ن�رش وتعزيز العالمة التجارية يف املنطقة وعلى ال�صعيد الوطني
 .والدويل با�ستعمال و�سائل االت�صال املالئمة.

• .ن�رش وتعزيز العالمة التجارية يف املنطقة وعلى ال�صعيد الوطني
 .والدويل با�ستعمال و�سائل االت�صال املالئمة.
ميكن لبلدية �شف�شاون �أن تفو�ض للوكالة البلدية للتنمية ب�شف�شاون
القيام بالعمليات ال�سالفة الذكر �ضمانا لفعالية العمليات التي تعمل
على تنفيذها.

 2.3.3جلنة التدبري واملراقبة للعالمة التجارية

• تتكون ل.ت.م .من �أجل م�ساعدة املالك على القيام مبهامه
 .من �أجل �ضمان التدبري وح�سن الأداء اليومي للعالمة.
•

مالك العالمة التجارية ع�ضو يف ل.ت.م .العالمة التجارية.

• �.أع�ضاء ل.ت.م .هم ممثلو امل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة
 .النا�شطة يف املنطقة والتي لقطاعاتها الفاعلة ارتباط بالعالمة
التجارية.

• �.صياغة تو�صيات حول الطلبات املوجهة �إىل مالك العالمة
 .التجارية من �أجل تخويل ا�ستعمال االمتياز �أو رف�ضه.
• .الئحة حمينة للمنتجات واخلدمات املعتمدة.
•

�إدارة العالمــــة التجاريــة.

• .مراقبة ا�ستعمال العالمة التجارية وفق القانون املنظم.

�إنعــا�ش ونــ�رش العالمـــة التجـــارية:

• .يلتزم �أع�ضاء ل.ت.م .من خالل التوقيع على القانون املنظم
 .مبهام اللجنة .ويتم جتديد هذا االلتزام كل �سنتني.

• .ن�رش العالمة التجارية على ال�صعيد املحلي واجلهوي والوطني،
� .سواء بالرتكيز على �صورتها �أو �أهدافها و�أن�شطتها ،ويتم ذلك
عرب و�سائل التوا�صل املختلفة.

.ت�ستعني ل.ت.م .يف القيام مبهامها بفريق تقني مكون من
من�شط �أو �إثنني.

• �.أن تنتج وتن�رش وت�سلم للأع�ضاء املعتمدين الوثائق التح�سي�سية
 .املوجهة للزبائن (الن�رشات واملل�صقات� ،إلخ).

•

•

.
.
.
.

.تتخذ قرارات ل.ت.م عرب الت�صويت عليها .وميكن لـ
ل.ت.م .التداول �إذا توفر الن�صاب وهو الن�صف زائد واحد.
واملوافقة على االتفاقيات تخ�ضع لنف�س الن�صاب القانوين� ،أي
الأكرثية العادية للأع�ضاء احلا�رضين .لكل ع�ضو �صوت .ويف
حالة االختالف يكون �صوت املالك هو مرجح الكفة.

• .تنظيم �أن�شطة تكوينية وحت�سي�سية موجهة للحرفيني املوجودين
يف املنطقة التي تغطيها العالمة التجارية.
• .العمل على ا�ستمرارية التوا�صل املنتظم واملحني بني الأع�ضاء
امل�ستفيدين من امتياز العالمة التجارية.

التدبـري املـايل للعالمــة التجاريــة:
• �.ضمان امل�ساهمات التقنية والتوجهات من �أجل القيام
 .بالأن�شطة املخطط لها ،وفقا للميزانية املتوفرة.
• م�ساندة مالك العالمة التجارية يف البحث عن التمويل
 .ال�رضوري املمكن حل�سن �سري العالمة التجارية).
• .التحديد ال�سنوي للم�ساهمات التي يتوجب �أن ي�ؤديها
امل�ستفيدون من العالمة التجارية.
• �.أن تدبر وت�ستعمل امل�ساهمات ،من غري نية ربحية ،يف �أن�شطة
�.أداء العالمة التجارية ،و�إنعا�ش املنتجات واخلدمات املعتمدة
وم�ؤازرة الأع�ضاء حتت �إ�رشاف املالك.

 2.3.5اللجنة اال�ست�شارية:

وحتني الئحة امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف اللجنة اال�ست�شارية على
را�س كل �سنة.

ميكن ملالك العالمة التجارية وجلنة التدبري واملراقبة (ل.ت.م).
�أن تطلب م�شاركة �أو توجيهات م�ؤ�س�سات عمومية �أو خا�صة
تتوفر لديها كفاءات مفيدة بالن�سبة لبع�ض مراحل العملية(.تكوين،
حت�سي�س ،اعتماد� ،إلخ)
هيئــــــات احلكامــــة بالن�سبــة للعالمـــة التجاريـــة :ت�شكيلهـــا ومهامهـــا

مالــك العالمــة التجاريـــة
• الإدارة العمومية  :بلدية �شف�شاون
• الت�سجيل القانوين للعالمة التجارية
ال�ضمانة
• الإ�رشاف على العملية وعلى
ل.ت.مCGC .

جلنـــــــة التدبــــري واملراقبـــــــة
• حتت �إ�رشاف املالك
• تدبري العالمة التجارية
• مرافقة عملية االعتماد
�أن�شطة �أخرى (حت�سي�س،
تكوين ،ربط ،توا�صل،
�إلخ)

اجلنـــــــة الإ�ست�شاريــــــة

الأع�ضاء:
• نيابة الرتبية
• املندوبيات الإقليمية
• املكتب الوطني لإنعا�ش ال�شغل
للفالحة وال�سياحة ال�صناعة
اجلامعة
التقليدية والثقافة املياه
• املعهد الوطني للبحث الزراعي
والغابات.
�إحتاد املهنيني
العمالة
• �شبكة مبادرات الفالحة البيئة
البلدية
باملغرب
املجل�س الإقليمي لل�سياحة
• منظمة «الأكل البطيئ»
جمعية التنمية املحلية ADL
• Slow Food
جمعية تل�سمطان للبيئة والتنمية • اجلمعية املغربية للمدن البيئية
(� ATEDشف�شاون)
• منظمة تنوع وتنمية D&D
AFTAH
• ال�صندوق الأندل�سي للبلديات من
وكالة �إنعا�ش وتنمية ال�شمال
�أجل الت�ضامن الدويل
• املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية

الفريــق التقنــــي للعـــــالمــــة
من�شط �أو �إثنان

 2.4منـح االمتيـــاز
 2.4.1عمليـة احل�صـول على االمتيـاز ،املراحـل
والأدوار

" .1ملف طلب االمتياز :يعد امل�ستفيد ملفه املكون من ا�ستمارة
الطلب والوثائق التكميلية ويتقدم بها �إىل بلدية �شف�شاون
.
(املالك).
" 		 .2ا�ستقبال الطلب :ي�ستقبل املالك الرتخي�ص ويتقا�سمه مع جلنة
التدبري واملراقبة.
" 		 .3مراجعة الطلب :يت�أكد املالك من �أن امللف كامل� .إن كان الأمر
كذلك ،ميكن للجنة التدبري واملراقبة ال�رشوع يف املرحلة
.
املوالية.
" .4مراقبة احرتام دفرت التحمالت :تنظم جلنة املراقبة والتدبري
باالتفاق مع مالك العالمة التجارية زيارة مراقبة من �أجل
.
الت�أكد من احرتام املعايري املثبتة يف دفرت التحمالت .ويجب
.
�.أن تتم املراقبة �إلزاميا بوجود �إثنني من �أع�ضاء ل .ت.م .لكون
ذلك ي�ضمن حياد عملية املراقبة.
" .5تقرير التقييم :ت�رشف ل.ت.م .على �صياغة تقرير عن الزيارة
امليدانية ،واملكلف بتحريره هو ال�شخ�ص الذي مت تعيينه للقيام
.
بعملية املراقبة.

 .6تو�صيــــات:
ا� .إذا كانت نتيجة املراقبة �إيجابية ومل تنتج عنها تو�صيات،
.
ت�رشع ل.م.ت .يف املرحلة املوالية.
.
.
.
.
.

ب� .إذا مل تكن املراقبة �إيجابية ،ت�صاغ تو�صيات وتوجه �إىل
�صاحب الطلب حتى يتمكن من ت�صحيح و�ضعيته.
وبعدها يجري تكرار اخلطوات الواردة يف املرحلتني 4
و� . 5أما �إذا كانت املراقبة �إيجابية فتنتقل ل.ت.م� .إىل املرحلة
املوالية � .أما �إذا كانت نتيجة املراقبة �سلبية فيتم �إخبار�صاحب
الطلب برف�ض الرتخي�ص له ويرفق ذلك باقرتاح حلول.

" 		 .7املوافقة :اعتمادا على تقرير التقومي تطرح ل.ت.م الطلب
للت�صويت .وتتم املوافقة باحل�صول على �أغلبية الأ�صوات  ،ثم
.
يتم �إبالغ املالك باملوافقة.
" 		 .8الرتخي�ص باالمتياز :يعمد املالك �إىل الرتخي�ص باالمتياز لطالبه
الذي �صار بحكم ذلك م�ستفيدا ،وي�سلمه �صحبة الرتخي�ص
.
القانون املنظم ال�ستعمال العالمة التجارية وركائز توا�صلها.
.
" .. 9التحقق من ح�سن ا�ستعمال العالمة التجارية :على ل.ت.م� .أن
تت�أكد من ا�ستعمال العالمة التجارية وفق القوانني.
.
" .10املراجعة :تتوىل ل.ت.م .بجانب مالك العالمة التجارية
جتديدها بعد ان�رصام �سنة يف �أول مراجعتها� ،أما املرة الثاين فبعد
.
مرور �سنتني ،وتتم املراجعة دائما يف عني املكان.
.

et

املرحلـــة الأوىل ::
الطلــب

املرحلـــة الثانيــة :
التقييـــــم

املرحلـــة الثالثــــة :
ترخي�ص وحتقق

{

{
{

اجلهـــــاز املعنـــــي

مراحـل الرتخيـ�ص بالإمتيــاز

�صاحب الطلــب

الطلــب

� 2.5.3أهــــداف
• الإ�ستمارة والوثائق

ا�ستقبال الطلــب

املالــــك

• الت�سليم �إىل ل.ت.م.

مراجعة الطلــب

املالــــك

• مهمة �إداريـــة

املراقبة امليدانية لدفرت
التحمالت

ل.ت.م.

• ح�سب دفرت التحمالت:
من�شط العالمة �أو تفوي�ض
معتمد

تقريــــر

ل.ت.م.

• تقريـر املراقـــب

تو�صيــــات

ل.ت.م.

• ل.ت.م .تبلغ التو�صيات
�إىل امل�ستفيد

مراقبة ثانيــــة
تقريــــر

ل.ت.م.

• مراقب معني من قبل ل.ت.م.

رفــ�ض

ل.ت.م.

• موافقة �أكرثية ل.م.ت.
مرافقة �إن كان هناك رف�ض

امتيــــاز

املالــــك

• ت�سليم رخ�صة الإمتياز
�إىل امل�ستفيد

التحقق من ح�سن
الإ�ستعمال

ل.ت.م.

• مكافحــة الغــ�ش

جتـديـــد

ل.ت.م.

• ح�سب دفرت التحمالت

غيـــاب التو�صيـــات

موافقــــة
Rejection

ر�سـم بيــاين  :2عمليـــة احل�صـــول على االمتيــاز والأجهـزة املعنيـة بكل مرحلـــة

�إن �أهداف كل دفرت من دفاتر التحمالت امل�شار �إليها هي �إيالء
الأ�سبقية لـ:
• ارتباطه بثقافة التغذية املتو�سطية ،مبا تعنيه من قيم وتراث.
• م�صدر املنتجات ومكان �إعداد اخلدمات (التحديد اجلغرايف)
"• جودة املنتجات واخلدمات املرتبطة بثقافة التغذية املتو�سطية
واملهارة التقليدية للمنطقة.
"• نقطة التالقي بني املنتجات واخلدمات املرخ�صة من
طرف العالمة التجارية.
 2.5دفاتـــر التحمـــالت
 2.5.1تعريــف

دفاتر التحمالت هي الوثائق املرجعية التي حتدد املعايري التي �سوف
تقيم بها املنتجات واخلدمات ،اتباعا لعملية الرتخي�ص.
� 2.5.2أنواع دفاتر التحمالت

توجد �ستة �أنواع من دفاتر التحمالت وفق نوع املنتجات
واخلدمات:
• منتجات زراعية-غذائية طرية
• منتجات زراعية-غذائية حمولة
• منتجات �صناعية تقليدية
• خدمات املطعمة
• خدمات الإ�سكان احل�رضي والريفي
• وكاالت �أ�سفار ودوائر �سياحية

تعريفــــات :
الفالحـة العائليـة :
تتميز الفالحة الأ�رسية بكونها �إنتاج فالحي لوحدة عائلية (على
�صعيد حمدود) ،ومتنوع على العموم ،يوجه جزء منه لال�ستهالك
الذاتي للوحدة الأ�رسية والباقي يباع يف الأ�سواق املحلية .القطع
الأر�ضية املعدة للزرع �صغرية وعادة تكون قليلة املكننة .والأ�رسة
نف�سها تتوىل عملية الإنتاج.

امل�ستفيدون من العالمة التجارية :
امل�ستفيد هو �شخ�ص م�س�ؤول عن منتوج �أو خدمة �أو هما معا
مرخ�ص لهما من طرف العالمة التجارية .ولكي ي�ستفيد من
العالمة التجارية ال بد له من موافقة مالك العالمة على ا�ستعمالها
يف املنتوج �أو اخلدمة التي هو م�س�ؤول عنها .وعلى امل�ستفيد ،من
خالل البنية التي ميثلها� ،أن ي�ؤدي امل�ساهمة ال�سنوية املحددة من
قبل جلنة التدبري واملراقبة.

االمتيــاز :
هو عملية ونظام التتبع واملراقبة ،مرتكز على املعايري التي تت�ضمنها
دفاتر التحمالت والتي يجب احرتامها للح�صول على رمز مميز.
االمتياز يقدم قيمة م�ضافة للمنتوج واملتمثل يف االعرتاف بجودة
خا�صة مرئية بالن�سبة للم�ستهلك ومفيدة يف �إنعا�ش وم�صداقية
املنتج ،واملحول والتاجر.

جودة املنتوجات واخلدمات :
يف �إطار العالمة التجارية ،يجب فهم اجلودة بطريقتني:
اجلودة كما حتددها دفاتر التحمالت.

اجلودة اعتبارا للعالقة مع املنطقة :مهارة تقليدية ،تنوع حملي،
تاريخ ،تقاليد� ،إلخ.
التعريف الثاين �أ�سا�سي لأنه ميثل العن�رص اجلوهري لعالمة اجلودة
املجالية "�شف�شاون -ثقافة التغذية املتو�سطية" .العالمة التجارية
تثبت هوية منتوجات ذات جودة حتكي عن تاريخ وتربز ارتباطها
الوثيق مبنطقة �شف�شاون .وعلى هذا املنوال ،فاملطلوب من املهنيني
امللتزمني مع العالمة التجارية �أن يثبتوا قدرتهم على تثمني الرابط
بني منتوجهم ومنطقة �شف�شاون.

الأ�ساليـب الزراعيــة :
فى حالة هذه العالمة التجارية بال�ضبط متثل الأ�ساليب الزراعية
الغذائية �شكال �إنتاجيا يعتمد على الأنظمة املتنوعة ،تندمج فيها
تربية املوا�شي والفالحة وغر�س الأ�شجار و�أ�ساليب تدوير النفايات
وا�ستخدام الأ�سمدة الطبيعية وا�ستبعاد ا�ستخدام مبيدات الأع�شاب
ومبيدات الآفات اال�صطناعية.

املقاوالت ال�سياحية ومنظمـو
الرحـالت ال�سياحيـة :

هي مقاوالت ،بالنظر �إىل طبيعة الأن�شطة التي متار�سها ،تعمد �إىل
ربط اتفاقات ر�سمية مع �صغار املنتجني املحليني والتعاونيات
واملطاعم وامل�ؤ�س�سات ال�سياحية احل�رضية منها والقروية واملر�شدين
املحليني بغاية تنظيم �إقامات �سياحية بالن�سبة للزوار .وتقوم
بت�سوق دوائر تنع�ش املنتجات واخلدمات التي ترخ�ص لها العالمة
التجارية� ،إىل جانب الدوائر التي حتددها العالمة التجارية نف�سها.

