البرنامج يتوخى تسريع وتيرة تنفيذ مختلف األوراش

األخت لكحيل تبرز بالراشيدية أهمية برنامج التثمني املستدام للقصور والقصبات باملغرب
صليحة بجراف

درهم أي ما ميثل  80باملائة من مجموع امليزانية املخصصة
لهذا البرنامج ،موضحة أنه عالوة على ترميم ورد االعتبار ل
 16قصر النموذجي الذي رصد له  80مليون درهم ،ستحظى
ه��ذه السنة بإعطاء دفعة جديدة ونوعية األنشطة املدرة
للدخل وذلك بتقوية قدرات الفاعلني احملليني ب  20مليون
درهم دون إغفال آليات ودعامات التوثيق والتواصل (فيلم
مؤسساتي وموقع إليكتروني للبرنامج ومطويات ،إلخ)
مبيزانية تقدر مبليون درهم ،فضال عن تنظيم ندوة دولية
حول واقع وآفاق التثمني املستدام للتراث املعماري خالل
السنة اجلارية.
وتابعت األخت لكحيل أنه يتوقع أن تعرف سنة 2019
أيضا تطوير الشراكات مع مختلف الفاعلني على املستوى
الوطني خاصة اجلهات واملجالس اإلقليمية واجلماعات
الترابية وال��دول��ي من أج��ل إجن��از أشغال الترميم والربط
بشبكتي املاء الصالح للشرب والصرف الصحي عالوة على
املساهمة في األنشطة املدرة للدخل.
وخ��ل��ص��ت األخ���ت لكحيل إل��ى التأكيد أن تنفيذ هذا
البرنامج سيتوج ببلورة استراتيجية مندمجة للتدخل في
القصور والقصبات في أفق سنة .2025
إلى ذل��ك ،أجمعت باقي املداخالت في هذا اللقاء الذي
متيز بحضور عمال أقاليم فكيك وميدلت وزاكورة ،ورؤساء
امل��ج��ال��س اإلقليمية بجهة درع��ة-ت��اف��ي�لال��ت ،واملنتخبون
ورؤساء املصالح اخلارجية والعديد من الشخصيات ،على
اعتبرت األخ��ت فاطنة الكيحل ،كاتبة ال��دول��ة املكلفة منوذجية ،بغية التوفر على معطيات دقيقة ومحينة تساعد ساكنة هذه القصور ،وحتديد املشاريع االقتصادية املدرة أن البرنامج يتوخى تنمية مجالية مستدامة تستهدف سكان
باإلسكان ،اجلمعة بالرشيدية ،برنامج التثمني املستدام على بلورة اإلج��راءات املالئمة والهادفة إلى تقوية قدرات للدخل ،كشفت عن رصد ميزانية هامة تقدر ب  108مليون وقاطني القصور والقصبات.
ل��ل��ق��ص��ور وال��ق��ص��ب��ات ب��امل��غ��رب «م���ح���ورا أس��اس��ي��ا ضمن
استراتيجية ع��م��ل ال�����وزارة ل��ل��رف��ع م��ن ال��ع��رض السكني
والتقليص م��ن العجز املسجل ف��ي إط��ار مقاربة شمولية
تستهدف معاجلة مختلف جتليات السكن غير الالئق».
وأب�����رزت األخ����ت حل��ك��ي��ل ،خ�ل�ال ت��دخ��ل��ه��ا ف��ي اجتماع
جلنة قيادة برنامج التثمني املستدام للقصور والقصبات
باملغرب،أن االهتمام بالقصور والقصبات وبالسكن في املجال
القروي ظل حاضرا باستمرار ضمن برامج عمل الوزارة التي
تسعى إلى تطوير مقاربة التدخل وتعزيز طابعها الشمولي
املندمج واعتماد التقائية وتكاملية أدوار مختلف املتدخلني
للرفع من وقع آثارها إيجابا على منط حياة الساكنة وعلى
مردوديتها االقتصادية واالجتماعية بهذه األقاليم .
كاتبة الدولة املكلفة باإلسكان ،التي توقفت عند برنامج
عمل السنة احلالية ،قالت إنه يهدف إلى مواصلة وتسريع
وتيرة تنفيذ مختلف األوراش سواء التي في طور اإلجناز
أو التي سيتم إعطاء انطالقتها واالنتهاء منها بحلول سنة
.2020
وبعد أن أشارت األخت لكحيل إلى أن املرحلة األولى من
أشغال التهيئة والترميم ،املنجزة في إطار اإلجراءات األولية
بعشرة مواقع منوذجية ،مكنت من إحداث نحو  150منصب
شغل مباشر طيلة مدة اإلجناز وباستثمار إجمالي بنحو 10
ماليني درهم ،فضال عن إجناز بحث ميداني حول  10مواقع

في يوم دراسي حول «مشروع تطوير النواة الجامعية بإقليم خنيفرة»

األخ الغراس :حتقيق رؤية إستراتيجية لإلصالح التربوي أساسها مدرسة جديدة
قوامها اإلنصاف وتكافؤ الفرص واجلودة واإلرتقاء بالفرد واملجتمع

صليحة بجراف

وأمن��اط��ه في نسق متماسك ودائ��م التفاعل وال�ت�لاؤم مع محيطه
اإلجتماعي واملهني والعلمي والثقافي  ،أضاف أن إصالح كل جانب
من جوانبه وتقومي نتائجه و مالءمته املستمرة تتطلب التحكم في
كل املؤثرات والعوامل املتفاعلة فيه.
و بعد أن رب��ط األخ ال �غ��راس ،حتقيق ال��رؤي��ة االستراتيجية
اجلديدة لإلصالح التربوي ،بإرساء مدرسة جديدة قوامها اإلنصاف
وتكافؤ الفرص ،واجلودة للجميع واالرتقاء بالفرد واملجتمع ،توقف
عند مجموعة من املؤشرات التي تراهن عليها اجلهة في التكوين
املهني ،ذكر بأن إقليم خنيفرة يتوفرعلى  17مؤسسة للتكوين املهني،
 8مؤسسات بالقطاع العمومي ،و 9مؤسسات بقطاع التكوين املهني
اخلاص ،فضال عن قيام مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل بتعبئة
وحدات متنقلة للتكوين توفر التكوين لفائدة الشباب املنحدرين من

أكد األخ محمد الغراس ،كاتب الدولة املكلف بالتكوين املهني
اجلمعة بخنيفرة ،أن إصالح منظومة التربية والتكوين من أولويات
احلكومة ،لكون الرأسمال البشري دعامة أساسية لبناء املستقبل.
األخ ال �غ��راس ،في مداخلة خ�لال ي��وم دراس��ي ح��ول «مشروع
تطوير النواة اجلامعية باإلقليم» ،قال إن تطوير النواة اجلامعية
بخنيفرة أضحى ض��رورة ملحة ،لكونه سيمكن شباب املدينة من
متابعة دراستهم في أحسن الظروف ،من خالل تنویع وتثمنی المھن
وحتدیث املناھج البیداغوجیة”.
كاتب الدولة املكلف بالتكوين املهني ،الذي اعتبر نظام التربية
والتكوين «بنيان يشد بعضه بعضا» ،لتترابط هياكله ومستوياته

املناطق التي ال تتوفر على مؤسسات للتكوين”.
األخ ال �غ��راس ،حت��دث أيضا دور التكوين املهني ف��ي مواكبة
مختلف األوراش اإلقتصادية املفتوحة باملغرب ،لتلبية حاجياتها من
الكفاءات واملوارد البشرية املؤهلة ،قائال »:يتميز بقدرته على توفير
تكوينات ميكن توظيفها في احلني من طرف النسيج اإلقتصادي
بهدف جعل نظام التكوين املهني أكثر مرونة وج��ودة وجت��درا في
الوسط املهني وفتحه في وج��ه جميع الفئات وحتيينه بانتظام
لضمان قدرته على مواكبة التحوالت االقتصادية واالجتماعية».
ولم يفت كاتب الدولة املكلف بالتكوين املهني ،التذكير بأن
إص�ل�اح منظومة التربية وال�ت�ك��وي��ن يحظى بالعناية امللكية،
وتنفيذا لتوجيهاته السامية بهذا اخلصوص ،مت الشروع في
مناقشة مشروع قانون -إطار يتعلق مبنظومة التربية والتكوين

والبحث العلمي داخ��ل البرملان بعد املصادقة عليه من طرف
املجلس الوزاري ،مسجال أن هذا القانون يعتبر األول من نوعه
ف��ي امل�غ��رب ،لكونه يحدد امل�ب��ادئ واأله ��داف املؤسسة ملنظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي ،ويضمن االلتقائية والتكامل
بني مختلف مكوناتها ،قصد متكينها من النهوض مبهامها في
توفير تعليم جيد للجميع.
إلى ذلك ،دعا الفاعلون احملليون ،الذين حضروا هذا اللقاء،
إلى اإلس��راع في إخ��راج فكرة تطوير النواة اجلامعية بخنيفرة
إلى حيز الوجود ،مسجلني أن هذا املشروع ظل مطلبا لساكنة
اإلقليم منذ سنوات ،استجابة للعرض األكادميي ال��ذي مافتئت
الساكنة تطالب بتقريبه للطلبة املنحدرين من اجلماعات واألقاليم
املجاورة.

