شؤون وطنية
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الحركة العدد 9662 :

اختتام الدورة الربيعية ملجلس املستشارين

وافق مجلس املستشارين خالل دورة أبريل التي اختتمت أشغالها
نهاية األسبوع املاضي ،على واحد وثالثني( )31نصا تشريعيا ،من
ضمنها ثالثة مشاريع قوانني تنظيمية ،ومشروع قانون إطار واحد،
ومقترحي ق��ان��ون�ين ،و 11م��ش��روع ق��ان��ون يرمي إل��ى امل��واف��ق��ة على
اتفاقيات دولية ،و 14مشروع قانون ع��ادي .وعقدت اللجان الدائمة
للمجلس في هذه العملية التشريعية  44اجتماعا مبا يعادل 112
ساعة من اإلشتغال.
ووصف رئيس مجلس املستشارين ،حصيلة املجلس باملتميزة في
جانبها الكمي والنوعي معا ،إذ تضمنت نصوصا بأبعاد اجتماعية
ّ
ولعل من بني أهم النصوص
واقتصادية ودبلوماسية غاية في األهمية،
التي مت تدارسها في إطار القراءة األولى مشروعي القانونني التنظيميني
املتعلقني بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،واملجلس الوطني للغات
والثقافة الرسمية.

مجلس املستشارين يصادق باألغلبية على مشروع قانون
يتعلق مبنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

صادق مجلس املستشارين ،نهاية األسبوع
املاضي ،باألغلبية على مشروع القانون اإلطار
رقم  51.17يتعلق مبنظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي ،وحظي هذا املشروع مبوافقة
 42مستشارا ،وعارضه ثالثة مستشارين ،فيما
امتنع تسعة مستشارين عن التصويت.
وفي كلمة مبناسبة تقدمي هذا النص ،قال وزير
التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العالي والبحث العلمي ،األخ سعيد أمزازي،
إن املشروع الذي يشكل تتويجا ملسار ساهمت
فيه مختلف املؤسسات الدستورية ،يأتي في
سياق صيرورة متواصلة ومتجددة إلصالح

منظومة التربية والتكوين ،جتسد رغبة وطنية
ملحة ،وحرصا ملكيا شديدا لتجديد املدرسة
املغربية ،بغية حتقيق إقالعها احلقيقي.
وس��ج��ل ف��ي ه���ذا اإلط�����ار ،أن ج�لال��ة امللك
محمد ال��س��ادس م��ا ف��ت��ئ ي��ل��ح ،م��ن��ذ اعتالئه
عرش أسالفه املنعمني ،على ضرورة اإلصالح
العميق للمدرسة املغربية ،باعتبارها املدخل
األساس لتأهيل الرأسمال البشري ،وحتقيق
مغرب الدميقراطية والتنمية واالزدهار ،مذكرا
في هذا الصدد بأن جاللة امللك دعا في خطاب
العرش األخير إلى ض��رورة استكمال مسيرة
التنمية ،وتقومي االختالالت ،والشروع في إعداد

جيل جديد من املخططات القطاعية الكبرى
تقوم على التكامل واالنسجام ،وتشكل عمادا
للنموذج التنموي الوطني اجلديد املرتكز على
املسؤولية واإلقالع الشامل املراعي للتوجهات
الكبرى لإلصالحات التي مت أو سيتم اعتمادها
في مختلف القطاعات.
واعتبر األخ أم��زازي أن مشروع القانون-
اإلط��ار ،يعد مشروعا وطنيا ومجتمعيا ،يهم
كافة أطياف املجتمع ،ومختلف مؤسساته،
وي��ت��ق��اط��ع م��ع ج��م��ي��ع األوراش اإلصالحية
للمملكة ف��ي مختلف امل��ج��االت ،على اعتبار
أن االستثمار في التربية والتكوين والبحث

العلمي يعد استثمارا منتجا في الرأسمال
البشري ،ورافعة للتنمية املستدامة ودعامة
أساسية للنموذج التنموي للبالد.
واس��ت��ع��رض ال��وزي��ر أه��م املقتضيات التي
تضمنها امل��ش��روع ،واملتعلقة أساسا بتعهد
الدولة بضمان املجانية في التعليم العمومي
ف��ي جميع أس�لاك��ه وتخصصاته ،وتوسيع
إل��زام��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ي��ش��م��ل ج��م��ي��ع األطفال
امل���ت���راوح���ة أع��م��اره��م م���ا ب�ي�ن  4و16سنة،
وال��ع��ن��اي��ة بالطفولة امل��ب��ك��رة ،وإي�ل�اء عناية
خ��اص��ة ل�لأط��ف��ال ف��ي وضعية إع��اق��ة ،أو من
ذوي االحتياجات خاصة ،إلى جانب تقليص
الفوارق املجالية.
كما تهم ه��ذه املقتضيات ،يضيف الوزير،
العمل على جتديد ومالءمة املناهج والبرامج
والتكوينات واملقاربات البيداغوجية املتعلقة
مبنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي،
والتأكيد على أن اللغة العربية ه��ي اللغة
األس��اس��ي��ة للتدريس ،وت��ط��وي��ر وض��ع اللغة
األمازيغية في املدرسة باعتبارها كذلك لغة
رسمية للدولة ،م��ع تنمية اللغات األجنبية
واعتمادها كلغات للتدريس في بعض املواد،
والسيما العلمية والتقنية منها ،فضال عن
االرتقاء بالتكوين املهني ،والنهوض بالتعليم
العالي والبحث العلمي واالبتكار ،وتطوير
حكامة املنظومة في أفق اجلهوية املتقدمة.
وج��دد الوزير التأكيد على التزام احلكومة
باتخاذ اإلج��راءات والتدابير الالزمة لتطبيق
مقتضيات هذا القانون-اإلطار مباشرة بعد
املصادقة عليه ون��ش��ره باجلريدة الرسمية،
ووضع برمجة زمنية محددة إلع��داد مشاريع
النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة،
باعتماد مقاربة تشاركية ،مشددا على ضرورة
ان��خ��راط اجلميع في ه��ذا ال��ورش اإلصالحي
املصيري.

للتعاضدية العامة لموظفي اإلدارات العمومة

جتديد الثقة باإلجماع في عبد املولى عبد املومني رئيسا للمجلس اإلداري

مت  ،أول من أمس السبت مبدينة
البوغاز طنجة ،جتديد الثقة باإلجماع
ف��ي عبد امل��ول��ى عبد امل��وم��ن��ي ،على
رأس املجلس اإلداري للتعاضدية
العامة ملوظفي اإلدارات العمومية،
لوالية جديدة.
ومتت إع��ادة انتخاب عبد املومني
باالقتراع السري وباإلجماع رئيسا
للتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات
العمومية ،خالل أول اجتماع يعقده
املجلس اإلداري للتعاضدية العامة،
بعد جتديد ثلث أعضائه خالل اجلمع
العام ال 71الذي أقيم في بني الويدان
(إقليم أزي�ل�ال) خ�لال الفترة ما بني
 28و 30يونيو املاضي حتت شعار
«قرن من الوفاء للتعاضد  :إجنازات
وطموحات مستقبلية».
وف����ي م��س��ت��ه��ل االج���ت���م���اع تناول
ال��ك��ل��م��ة ع��ب��د امل��ول��ى ع��ب��د املومني،
ال����ذي ي��ت��ول��ى رئ���اس���ة التعاضدية
العامة منذ سنة  ،2009فأعلن عدم
رغ��ب��ت��ه ف���ي االس���ت���م���رار ع��ل��ى رأس

الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

املجلس اإلداري ،إميانا منه مببدأ
التناوب الدميقراطي على املناصب
وامل��س��ؤول��ي��ات ،م��ؤك��دا ح��رص��ه على
ترسيخه في صلب الهيئات املسيرة
للتعاضدية العامة.
بيد أنه أمام إحلاح وإصرار أعضاء
املجلس اإلداري ،ونزوال عند رغبتهم،
السيما بالنظر إلى الظرفية احلالية
التي تشهد فيها التعاضدية العامة
مل��وظ��ف��ي اإلدارات ال��ع��م��وم��ي��ة قفزة
ن��وع��ي��ة ع��ل��ى مختلف املستويات،
واعتبارا ملا حققته من مكاسب وصل
صيتها للعاملية وامل��ك��ان��ة املرموقة
التي أضحت تقتعدها قاريا وإقليميا
ودول��ي��ا ومناصب املسؤولية التي
ت��ت��واله��ا ،ت��راج��ع عبد املومني عن
ق����راره وق����دم ت��رش��ي��ح��ه لإلستمرار
في قيادة السفينة مبعية أصدقائه
ملواصلة إجناز مختلف األوراش التي
فتحتها في اآلونة األخيرة متشيا مع
التوجيهات امللكية السامية.
ومت أيضا ،خالل اجللسة الصباحية،

سكرتير التحرير

محمد مشهوري المصطفى الصوفي

ان���ت���خ���اب أع���ض���اء م��ك��ت��ب املجلس
اإلداري ( اجلهاز التنفيذي للمجلس)
الذي أصبح يتشكل كما يلي :
رئيس املجلس اإلداري  :عبد املولى
عبد املومني.
النائب األول للرئيس :عبد الرحيم
الدرداري.
النائب الثاني للرئيس  :السعيد
جدي.
أمني املال  :زهير الشرقي.
النائب األول ألم�ين امل���ال  :محمد
إمام.
النائب الثاني الم�ين امل��ال  :خليل
العربي.
الكاتب العام  :عبد الرحمان محام.
نائبة الكاتب العام  :حسناء غامر.
وي��ت��ض��م��ن م��ش��روع ج����دول أعمال
االج��ت��م��اع  ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى إع���ادة
هيكلة األجهزة املسيرة للتعاضدية
العامة ،باخلصوص مشروع املخطط
االستراتيجي للتعاضدية لسنتي
 2021-2020وب���رن���ام���ج عملها
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لنفس الفترة واملصادقة على جملة
م��ن ال��ت��ق��اري��ر امل��وض��وع��ات��ي��ة منها
التقرير السنوي وتقرير إجنازات
التعاضدية العامة م��ا ب�ين سنوات
 2008و.2018
وي�����ذك�����ر أن ال���ه���ي���ئ���ات امل����ق����ررة
للتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات
ال��ع��م��وم��ي��ة ت��ت��ك��ون م���ن اجلمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ت��أل��ف م��ن 500
مندوب منتخبني من طرف املنخرطني
مل���دة س��ت��ة أع�����وام ،وم��ج��ل��س إداري
يتشكل من  33متصرفا يتم انتخابهم
م���ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة مع
جتديد الثلث كل سنتني ،كما تشمل
املكتب اإلداري ،ال��ذي يضم ثمانية
أع��ض��اء يتم انتخابهم ك��ل سنتني،
من ط��رف املجلس اإلداري  ،وجلنة
للمراقبة تتشكل م��ن مندوبني غير
متصرفني يتم انتخابهم كل سنة من
طرف اجلمعية العمومية ،باإلضافة
إل��ى جل��ان متخصصة ،منبثقة عن
املجلس.
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تنزيال للتعليمات
الملكية السامية

وزارة الداخلية
جتري حركة انتقالية
واسعة في صفوف
رجال السلطة

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة
انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة
همت  895رج��ل سلطة ،ميثلون حوالي
 20%م���ن م��ج��م��وع أف�����راد ه���ذه الهيئة
العاملني باإلدارة الترابية.
ووف��ق ب�لاغ ل��وزارة الداخلية ،توصلت
به «احلركة» فقد مثلت هذه احلركة فرصة
من أجل تنزيل التعليمات امللكية الداعية
إلى «تدشني مسار االنتقال املتدرج ،من
من���وذج للوظيفة العمومية ق��ائ��م على
تدبير املسارات ،إلى منوذج جديد مبني
على تدبير الكفاءات».
وأك��دت ال���وزارة أنها أسست من خالل
احلركة االنتقالية اجلديدة لتجربة فريدة
من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية
تتمثل ف��ي تنزيل نظام جديد ومتكامل
لتقييم جناعة أداء رجل السلطة من خالل
وض��ع مسطرة للتقييم الشامل ب��ـ 360
درج��ة ،قوامها تقييم امل��ردودي��ة مبقاربة
أكثر موضوعية جتعل من املواطن محورا
في تقييم األداء.
وتستند هذه اآللية ،تقول أم الوزارات،
إل���ى زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة مل��ق��ر ع��م��ل رجل
ال��س��ل��ط��ة ت��ق��وم ب��ه��ا جل����ان ع��ه��د إليها
ب���إج���راء م��ق��اب�لات ش��ف��وي��ة م���ع ممثلي
مختلف الفاعلني الذين لهم صلة مبحيطه
املهني ،من رؤساء تسلسليني ومرؤوسني
ومسؤولني محليني على املصالح األمنية
واخلارجية ،بل ومتتد إلى شرائح واسعة
م��ن امل��واط��ن�ين ،م��ن م��رت��ف��ق�ين وفاعلني
جمعويني واقتصاديني ومنتخبني.
وه���ك���ذا ،وم����ن خ��ل�ال إع���م���ال معايير
االس��ت��ح��ق��اق والتقييم ال��ش��ام��ل ل�ل�أداء،
أسفرت هذه احلركة االنتقالية عن ترقية
ما مجموعه  203رجال سلطة في املهام
ب��اإلدارة الترابية وكذا ب��اإلدارة املركزية
لوزارة الداخلية.
كما مت في خضم اإلعداد لهذه احلركة،
عقد اجتماعات اللجان اإلدارية متساوية
األع���ض���اء امل��خ��ت��ص��ة إزاء ه��ي��ئ��ة رجال
ال��س��ل��ط��ة ،ال��ت��ي أس���ف���رت أش��غ��ال��ه��ا عن
ت��رق��ي��ة م��ا م��ج��م��وع��ه  390رج���ل سلطة
في الدرجة واإلط��ار ،وذل��ك طبقا ألحكام
الظهير الشريف رق��م  1.08.67الصادر
في  31يوليو  2008في شأن هيئة رجال
السلطة.
وك��ان��ت ه��ذه احل��رك��ة االنتقالية ،تقول
وزارة الداخلية ،فرصة إلغ��ن��اء اإلدارة
الترابية باألطر اجل��دي��دة املتخرجة من
املعهد امللكي ل�ل�إدارة ال��ت��راب��ي��ة ،البالغ
عددها  117خريجا وخريجة.
وت��س��ع��ى وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،م��ن خالل
احلركة االنتقالية الدورية ،يقول البالغ،
إلى «بلورة منظور أكثر جناعة في ميدان
تدبير امل���وارد البشرية وخلق دينامية
متجددة في عمل اإلدارة الترابية لتواكب
حاجيات امل��واط��ن�ين وم��ش��اري��ع التنمية
التي تعرفها اململكة في مختلف امليادين
بقيادة امللك محمد السادس ،وجتسيدا
للمفهوم امللكي للسلطة الذي ما فتئ امللك
يؤكد عليه في كل املناسبات باعتباره
السبيل األجنح لتدبير الشأن احمللي».
عضو في
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