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الحركة العدد 9592 :

الجمعة  10ماي 2019

العثماني يقدم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان االثنين المقبل
يعقد مجلس النواب ومجلس املستشارين االثنني املقبل جلسة عمومية مشتركة يقدم خاللها رئيس احلكومة ،سعد الدين العثماني احلصيلة
املرحلية للعمل احلكومي.
وأوضح بالغ مشترك ملجلسي البرملان ،أن اجللسة التي ستنطلق على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ،تعقد طبقا ألحكام الفقرة األولى
من الفصل  101من الدستور.

األخ أمزازي:خارطة الطريق لتطوير التكوين املهني تتوخى تأهيل القطاع ليستجيب ملتطلبات سوق الشغل
الفريق احلركي  :تقييم برامج التكوين املهني بصيغته العتيقة الكالسيكية
السابقة هو املدخل األساسي لنجاح اإلستراتيجية في أفق اإلصالح والتقومي

ق��ال األخ سعيد أم����زازي ،وزي���ر التربية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
وال��ب��ح��ث العلمي ،ال��ث�لاث��اء ب��ال��رب��اط ،إن
خارطة الطريق لتطوير التكوين املهني،
ال��ت��ي ق��دم��ت ف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي ب�ين يدي
جاللة امللك محمد السادس  ،تروم تأهيل
قطاع التكوين املهني وإعادة هيكلة شعبه
متاشيا مع متطلبات سوق الشغل.
وأضاف األخ أمزازي في معرض رده على
سؤال شفوي حول “استراتيجية احلكومة
لتطوير منظومة التكوين املهني” تقدم به
الفريق احلركي ،مبجلس املستشارين ،أن
خارطة الطريق ح��ول مشروع “مدن مهن
كفاءات” تهدف أيضا إلى تطوير وحتديث
ال��ط��رائ��ق البيداغوجية وحت��س�ين قابلية
تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج
والتكوينات التأهيلية القصيرة املد
وبعد أن تابع ال��وزي��ر أن��ه مبوجب هذه
اخلارطة ،سيتم إحداث جيل جديد من مراكز
التكوين املهني (إنشاء مدن املهن والكفاءات
متعددة األقطاب والتخصصات بكل جهات
اململكة) ،أبرز أن هذه املراكز تعتبر مناذج
حقيقية وناجعة لتطوير البنيات املوجودة
حاليا ،والتي سيتم تأهيلها في إطار شمولي
ي��ق��وم ع��ل��ى إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي التكوينات
التي تقدمها ،موضحا أن خارطة الطريق
تضم إنشاء مدن مهن وكفاءات تستجيب
خلصوصيات وإمكانيات اجلهة املتواجدة
بها ،وتهم املهن املرتبطة مبجاالت األنشطة
الداعمة للمنظومة البيئية االقتصادية التي

سيتم إنشاؤها ،ومهن املستقبل في املجال
الرقمي وترحيل اخلدمات.
وأردف ال���وزي���ر م��ت��اب��ع��ا ”:أن خارطة
الطريق تشمل توفير التكوين في مجال
الذكاء االصطناعي بكل من جهتي الرباط
–سال-القنيطرة وال��دار البيضاء-سطات
في مرحلة أولى ،واستقبال وتطوير جميع
البرامج املخصصة للشباب العاملني في
ال��ق��ط��اع غير املهيكل ،لتعزيز مهاراتهم
التقنية والعرضانية خاصة ف��ي اللغات
من أجل متكينهم من االندماج في القطاع
املهيكل ،مشيرا إلى أن خارطة الطريق تقوم

على مقاربات بيداغوجية تعطي أهمية
كبرى للتحكم في اللغات األجنبية ،وتنويع
الكفاءات ،وإعطاء األولوية إلشراك املهنيني
عبر تشجيع التكوين في الوسط املهني عن
طريق التمرس والتدرج املهني.
وف���ي تعقيب ال��ف��ري��ق ال��ف��ري��ق احلركي
مب��ج��ل��س امل���س���ت���ش���اري���ن،ج���دد اإلش������ادة
والتنويه مبضامني استراتيجية تطوير
ع���رض ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي ،وإح�����داث مدن
امل���ه���ن وال����ك����ف����اءات ،ب��اع��ت��ب��اره��ا مرتكز
أساسي وحقيقي لتأهيل تنافسية املقاولة
املغربية ،وعامال محوريا إلدم��اج الشباب

في سوق الشغل ،قائال»:نحن في الفريق
احل���رك���ي ،ن��ؤك��د إمي��ان��ن��ا ال���راس���خ بقدرة
هذه اإلستراتيجية على تقليص الفوارق
املجالية واجلهوية في مجاالت  ،التكوين
والشغل وتنمية قدرات ومهارات الشباب
في مختلف جهات اململكة».
وابرز الفريق أن تنفيذ هذه اإلستراتيجية،
يتطلب استثمارا ماليا مهما يقدر ب 3.6
مليارا درهم ،وإمكانيات بشرية مؤهلة ،لذا
تساءل الفريق عن مصادر التمويل ،وعن
مدى إمكانية تخصيص مناصب مالية مهمة
للتوظيف في قطاع التكوين املهني مبقتضى

مشاريع قوانني املالية في السنوات املقبلة،
م��ب��رزا أن تقييم ب��رام��ج التكوين املهني
بصيغته العتيقة الكالسيكية السابقة،
هو املدخل األساسي لنجاح اإلستراتيجية
ف��ي أف��ق اإلص�ل�اح وال��ت��ق��ومي ،انطالقا من
ال��وق��وف على إك��راه��ات ومعيقات تأهيل
ال��ق��ط��اع ف��ي امل��رح��ل��ة ال��س��اب��ق��ة ،ق��ائ�لا إن
جناح هذه اإلستراتيجية من منظورنا في
الفريق احل��رك��ي ،ره�ين مب��دى استحضار
خصوصيات ك��ل جهة على ح���دى ،فمدن
املهن والكفاءات التي ستحدث مبقتضى
هذه اإلستراتيجية ،يجب أن تضم قطاعات
وتكوينات مختلفة تستجيب خلصوصيات
وإمكانيات وح��اج��ي��ات اجلهة املتواجدة
بها ،والتي تهم املهن املرتبطة باألنشطة
االقتصادية التي تتميز بها اجلهة ،كما
نقترح ض��رورة إش��راك املجالس اجلهوية
واجل���م���اع���ات ال��ت��راب��ي��ة ،إلجن����اح تنفيذ
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة محليا وجهويا.وخلص
الفريق احلركي مبجلس املستشارين إلى
التذكير بأنه ال��ى جانب التكوين املهني
العمومي هناك تكوين مهني خاص ،يكتسي
أهمية اقتصادية واجتماعية هامة .وحسب
األرقام الرسمية ،أزيد من  %65من خريجي
مؤسسات هذا التكوين يلجون سوق الشغل،
لكنه مؤخرا بدأ يعرف تراجعا ،وفي هذا
اإلطار نتساءل السيد الوزير عن مدى أخذ
اإلستراتيجية بعني االعتبار لواقع التكوين
املهني اخلاص ،وعن مدى بلورة إجــراءات
ملعالـــجــة اخــتــالالته.

مجموعة «ألزا سيتي بيس» تشرع في تقدمي خدماتها ابتداء من شهر يوليوز املقبل بجهة الرباط سال القنيطرة

أعلن مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب
املكلف بالعالقة مع البرملان واملجتمع
املدني الناطق الرسمي باسم احلكومة،
االث��ن�ين ب��ال��رب��اط ،ع��ن ش���روع مجموعة
«أل��زا سيتي بيس» في تقدمي خدماتها
بجهة الرباط سال القنيطرة ابتداء من
شهر يوليوز املقبل.
وب��ع��د أن أب����رز اخل��ل��ف��ي ف���ي معرض
جوابه على سؤال إحاطة حول «إضراب
مستخدمي ح��اف�لات ال��ن��ق��ل العمومي

بجهة ال��رب��اط س�لا القنيطرة» تقدم به
ال��ف��ري��ق احل��رك��ي مبجلس ال���ن���واب ،أن
شركة «ألزا سيتي بيس» قدمت مجموعة
م��ن االق��ت��راح��ات ،للمستخدمني تتمثل
على اخلصوص في الرفع من تعويض
امل��غ��ادرة الطوعية إل��ى  2.5ع��وض 1.5
شهرا في السنة الذي طبق على أعوان
الوظيفة العمومية ،قال إن مجموعة «ألزا
سيتي بيس» نظمت يوما تواصليا مع
املستخدمني بحضور رئ��ي��س مؤسسة

ال��ت��ع��اون ب�ين اجل��م��اع��ات «العاصمة»
ورؤس���اء جماعات ال��رب��اط وع�ين عتيق
ومت��ارة ،ورئيس مجلس الوصاية على
ش��رك��ة «س��ت��اري��و» ف��ي  4أب��ري��ل املاضي
ق��دم��ت فيه ع��رض��ا ح��ول تدبير املرحلة
املقبلة ،خاصة بالنسبة للقباض الذين
ل��م يستفيدوا بعد م��ن عملية املغادرة
الطوعية ،مشيرا إلى أن الشركة عرضت
عددا من املعايير لالستفادة من املنحة
بالنسبة للمستخدمني الذين سيكلفون

ببعض املهام ،كما اقترحت على السائقني
إخضاعهم لبرنامج تكوين مت رفضه من
قبل الفئة املستهدفة.
وتابع الوزير أن مؤسسة التعاون بني
اجل��م��اع��ات «ال��ع��اص��م��ة» اق��ت��رح��ت ،من
جهتها ،إدم��اج حوالي  1600مستخدم
الباقني دون القباض في الشركة اجلديدة،
غير أن االقتراح قوبل بالرفض ،حيث قرر
املستخدمون خوض إضراب منذ  8أبريل
املنصرم.

ق��ال��ت منية ب��وس��ت��ة ،ك��ات��ب��ة ال��دول��ة في
ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدولي،
االثنني بالرباط ،إن القرار األخير ملجلس
االمن يبطل احللول غير الواقعية واألحادية
التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية.
وأك��دت بوستة في معرض جوابها عن
س��ؤال محوري حول مستجدات القضية
الوطنية مبجلس النواب أن القرار األخير
ملجلس األمن (  ) 68-24أكد أن محددات
احل��ل السياسي يجب أن تكون واقعية
وعملية ومستدامة ومتوافقا بشأنها،مبرزة

أن احلكم الذاتي هو احلل الوحيد الذي
يتماشى مع مقررات مجلس األمن «وهذا
يبطل احل��ل��ول غير الواقعية واألحادية
التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية».
وأض��اف��ت أن القضية ال��وط��ن��ي��ة تشهد
بفضل الرؤية امللكية املتبصرة تطورات
مهمة وج��د ايجابية تتمثل ف��ي تكريس
وجاهة املقاربة املغربية في ال��دف��اع عن
احلقوق الشرعية للمملكة  ،وجدية املوقف
املغربي والتزامه الفعلي بإيجاد حل لهذا
النزاع املفتعل.

وأوضحت بوستة أن هذه التطورات تبرز
الدعم املتواصل واملتزايد الذي يحظى به
املغرب على املستوى الدولي حيث توصف
جهوده باجلدية وذات املصداقية ،مشيرة
إل��ى أن ق���رار مجلس األم���ن األخ��ي��ر حدد
األط���راف املعنية ب��ه��ذا ال��ن��زاع االقليمي
املفتعل حيث ان��ه وألول م��رة منذ سنة
1975متت اإلش��ارة إلى اجلزائر  5مرات،
و في نفس اإلط��ار يقر مجلس األم��ن بأن
ان��خ��راط اجل��زائ��ر  ،ال��ذي يجب ان يكون
قويا ومتواصال وبناء ،مسألة ضرورية

اليجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده.
وتابعت بأنه متت أيضا مواصلة احلفاط
على مكتسبات اململكة في إطار الدفاع عن
مصاحلها املتمثلة ف��ي احل��ل السياسي
وتكريس أول��وي��ة م��ب��ادرة احلكم الذاتي
كحل لهذا النزاع االقليمي والدعوة إلى
إحصاء ساكنة مخيمات ت��ن��دوف ،فضال
عن إعادة التأكيد على الوضع التاريخي
والقانوني للمنطقة الواقعة شرق جنوب
منظومة ال��دف��اع املغربية واالم��ت��ن��اع عن
األعمال االستفزازية.

القرار األخير ملجلس األمن يبطل احللول غير الواقعية واألحادية التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية

