الحركة العدد 9536 :

شؤون وطنية

2

الثالثاء  5مارس 2019

األخ أوحلي :امللتقى اجلهوي للتشغيل والتكوين بواد نون
فرصة لتدارس النموذج القادر على خلق الثروة باجلهة

قال األخ حمو أوحلي ،كاتب الدولة
امل�ك�ل��ف بالتنمية ال �ق��روي��ة واملياه
والغابات ،اجلمعة بكلميم ،إن امللتقى
اجل�ه��وي ح��ول التشغيل والتكوين
بجهة كلميم واد ن��ون يعد فرصة
س��ان�ح��ة ل��ت��دارس من���وذج التنمية
ال �ق��ادر على خلق ال �ث��روة وإنعاش
الشغل باجلهة.
واعتبر األخ أوحلي ،خالل ترأسه
أش �غ��ال ه ��ذا امل�ل�ت�ق��ى ال���ذي يندرج
ضمن اللقاءات اجلهوية التحضيرية
للملتقى الوطني للتشغيل والتكوين،
أن ه��ذا ال�ل�ق��اء ي��روم ال��وق��وف على
وضعية اجلهة في مجال التشغيل
والتكوين من خ�لال خمسة محاور

أساسية.
وت �ت �ع �ل��ق ه���ذه احمل � ��اور اخلمسة
بتحليل وضعية البطالة باجلهة،
ومؤهالت اجلهة خللق فرص الشغل،
واملنظومة اجلهوية للتكوين ،وآليات
الوساطة لسوق الشغل ،ومنظومة
خلق ومواكبة املقاوالت.
وأبرز كاتب الدولة أنه من املنتظر
أن تناط مبنظومة احلكامة اجلهوية
للتشغيل دور أساسي في إطار التعاقد
بني اجلهة ممثلة من طرف رئيسها
ال���ذي ي �ش��رف ع�ل��ى إع� ��داد املخطط
اجلهوي للتنمية وكذا مؤسسة الوالي
كممثل ل�ل��دول��ة وال���ذي يسهر على
التنسيق ب�ين املصالح الالممركزة

من أجل تفعيل السياسات العمومية
واالستراتيجيات القطاعية.
وتوقف األخ أوحلي عند مجموعة
م��ن ال �ت��داب �ي��ر واالق� �ت ��راح ��ات التي
باإلمكان أن تسهم في خلق الثروة
وفرص الشغل في القطاعات احليوية
للتنمية بقطاعات االقتصاد اجلهوي،
داعيا إلى الرفع من االستثمار بجهة
كلميم واد نون جلعله رافعة ومحفزا
ل�ل�ن�م��و االق��ت��ص��ادي واالجتماعي،
واإلسراع بتفعيل البرامج التعاقدية
ب�ي�ن ال� ��دول� ��ة واجل� �ه ��ة ف ��ي تفعيل
االختصاصات املشتركة واملنقولة،
واعتماد مقاربة جهوية مندمجة في
توطني السياسات العمومية تتجاوز

املنطق العمودي والقطاعي.
ك �م��ا ح ��ث ع �ل��ى حت��دي��د مسارات
ج� ��دي� ��دة ل �ل �ت �ك��وي��ن ت��ه��م مجاالت
الفالحة والصيد البحري والسياحة
والصناعة امليكانيكية والتحويل
ال ��رق� �م ��ي ل� �ل� �م� �ق ��اوالت والهندسة
الكهربائية مع اقتراح توجيه بعض
املسارات للتكوين في مهن الطاقات
املتجددة والصناعات املعدنية وذلك
ملواكبة األوراش الكبرى ومحركات
النمو اجلديدة باجلهة.
ووفقا لعرض قدم باملناسبة حول
الوضعية الراهنة للجهة في مجالي
التشغيل والتكوين ،يبلغ عدد السكان
النشطني بجهة كلميم واد نون 136

ألفا و 133نسمة ،بينهم  112ألف
و 28شخصا نشطا مشتغال ،و 24ألفا
و 105أشخاص نشطني عاطلني.
ويتركز السكان النشطون العاطلون
ب��ال��وس��ط احل �ض��ري بنسبة  82في
امل��ائ��ة فيما تبلغ ه��ذه النسبة 18
في املائة فقط في الوسط القروي.
وتتألف هذه الفئة (السكان النشطني
العاطلني) من عاطلني حملة شواهد
متوسطة ( 42في امل��ائ��ة) ،وعاطلني
حملة شواهد عليا ( 41في املائة)،
وع��اط �ل�ين ب� ��دون ش��واه��د ( 17في
املائة).
ويدخل هذا اللقاء ضمن اللقاءات
اجل�ه��وي��ة ال�ت��واص�ل�ي��ة ال �ت��ي تهدف

إلى تدارس اآلليات والسبل الكفيلة
بإدماج البعد اجلهوي في تدبير ملف
التشغيل والتكوين باعتبار اجلهة،
إلى جانب باقي املستويات الترابية،
مبثابة شريك للدولة ال محيد عنه
ف��ي وض ��ع ال �س �ي��اس��ات العمومية
وتنفيذها .وش��ارك في هذا احلدث،
على اخلصوص ،منتخبون ورؤساء
امل �ص��ال��ح ال�ل�امم ��رك ��زة وفعاليات
جمعوية جهوية وخ �ب��راء ورئيس
املركز اجلهوي لالستثمار وممثلي
القطاع اخل��اص ووال��ي جهة كلميم
واد ن��ون عامل إقليم كلميم وعمال
أق��ال �ي��م آس ��ا ال� ��زاك وس��ي��دي إفني
وطانطان.

لقاءات تواصلية بتاونات حول اخلطوط العريضة للمرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
نظمت اللجنة االقليمية للتنمية البشرية بإقليم
تاونات خالل الفترة ما بني  21و  28فبراير املاضي
لقاءات تكوينية وتواصلية لفائدة رؤس��اء اللجن
احمللية للتنمية البشرية ورؤساء الدوائر والباشوات
حول اخلطوط العريضة للمرحلة الثالثة من املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية .
واستهدفت هذه اللقاءات التعريف بأهم املستجدات
واخلطوط العريضة للمرحلة الثالثة من هذا املشروع
املجتمعي التنموي الطموح ،و تقوية قدرات اللجن
احمللية للتنمية البشرية في مجال إعداد التشخيص
التشاركي ال��ت��راب��ي ،انسجاما م��ع االستراتيجية
العامة للتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية

البشرية ومتاشيا مع التوجهات العامة ألرضية
العمل للمرحلة الثالثة من املبادرة.
وق���دم رئ��ي��س ق��س��م ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي بالنيابة
امجيد نوفل عرضا تناول حصيلة اإلجنازات التي
مت حتقيقها على الصعيد الوطني في إطار تفعيل
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خالل املرحلتني
األول�����ى وال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ع���دد املشاريع
املنجزة والتي تفوق  43ألف مشروعا ساهمت في
تقليص العجز املسجل على الصعيد االجتماعي
واالقتصادي ،واحلد من الفقر واإلقصاء االجتماعي
وحت��س�ين األوض����اع املعيشية للعديد م��ن الفئات
املنحدرة من أسر معوزة وحتسني مؤشر التنمية

البشرية باململكة.
كما استعرض ب��رام��ج تفعيل ه��ذه املرحلة التي
ت��ت��م��ح��ور ح���ول ت����دارك اخل��ص��اص امل��س��ج��ل على
مستوى البنيات التحتية واخل��دم��ات االجتماعية
األساسية باملجاالت الترابية األقل جتهيزا ومواكبة
األش��خ��اص ف��ي وضعية هشاشة وحتسني الدخل
واإلدم����اج االق��ت��ص��ادي للشباب وال��دف��ع بالتنمية
البشرية لألجيال الصاعدة.
وأشار الى احلاجيات ذات األولوية بالنسبة لبرنامج
ت���دارك اخل��ص��اص املسجل على مستوى البنيات
التحتية واخلدمات األساسية باملجاالت الترابية
األق��ل جتهيزا وتقييم وضعية األشخاص املسنني

واملرضى أو ذوي االحتياجات اخلاصة واألشخاص
احملتاجني إلى دعم من أجل إعادة اإلدماج السوسيو
اقتصادي واألطفال والشباب ومراكز األشخاص في
وضعية هشاشة وتقييم ال��وض��ع احل��ال��ي لصحة
األم والطفل ووضعية دور األمومة والتعليم األولي
والدعم املدرسي ودور الطالب والطالبة.
ودعا مختلف اللجن احمللية إلى إيالء عناية لهذه
العملية من خالل القيام بتشخيص دقيق وموضوعي
في أفق بلورة مشاريع تعبر عن احلاجيات احلقيقية
للساكنة احمللية ،مع تغليب املصلحة العامة كهدف
أسمى للتنزيل احلقيقي للمبادرة الوطنية للتنمية
البشرية.

منتدى الواحات بزاكورة يدعو إلى تأهيل العنصر البشري ومالءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل
دعا املشاركون في فعاليات املنتدى
الدولي للواحات والتنمية املستدامة
ب���زاك���ورة ،إل���ى ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى تأهيل
العنصر البشري و مالءمة التكوين مع
حاجيات س��وق الشغل احمللية ،وذلك
عبر انخراط مختلف مؤسسات التكوين
اجلامعي و املهني.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أب���رز املشاركون
خ��ل��ال اخ���ت���ت���ام ه�����ذا امل����وع����د ال����ذي
احتضنته زاكورة على مدى أربعة أيام،
أه��م��ي��ة خ��ل��ق ن���واة ج��ام��ع��ي��ة حتتضن
االخ��ت��ص��اص��ات امل��س��اه��م��ة ف��ي تنمية
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محمد مشهوري المصطفى الصوفي

ال���واح���ات (ت��ه��ي��ئ��ة ال���ت���راب ،الفالحة
الواحية ،الثرات الثقافي ،الصناعات
الغدائية والتحويلية).
وش����دد امل���ش���ارك���ون ع��ل��ى أن قضايا
الواحات تكتسي أهمية بالغة باعتبارها
مكونا إيكولوجيا ونظاما اقتصاديا
واج��ت��م��اع��ي��ا متميزا ب��ت��راث��ه الثقافي
واملعماري واإلنساني.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد اقترحوا مجموعة
من اإلج��راءات للحفاظ على التوازنات
البيئية واحل���د م��ن االخ���ت�ل�االت التي
تواجهها املنظومة الواحية.

كما أك���دوا على احل��اج��ة امللحة إلى
إعطاء نفس جديد للمسارات السياحية
الواحية مبا يتجاوز الزيارات اخلاطفة
للسياح وحت��وي��ل ال��واح��ات املغربية
لوجهات استقبال وليس وجهات عبور
فقط ،وذل��ك بتنويع العرض السياحي
(جيولوجي ،عالجي ،ثقافي ،تاريخي،
بيئي.)...
وحظي قطاع الفالحة الواحية بحيز
وافر من النقاش ،حيث أبرزت توصيات
املنتدى ضرورة خلق ثروة فالحية تلبي
ح��اج��ي��ات ساكنة ال��واح��ات م��ن جهة،

رقم اللجنة الثنائية
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وتستقطب الشباب للعودة الستغالل
املساحات الواحية املهجورة من جهة
أخ���رى ،وتضمن تعامال مستداما مع
البعد البيئي.
وت��ن��اول امل��ت��دخ��ل��ون ال��واق��ع الراهن
ألراضي اجلموع ،حيث دعت التوصيات
إلى وضع قوانني صارمة حول طبيعة
امللكية لهذه األراضي وتصنيفها وتنظيم
استعمالها ،محددين مكامن القصور
التشريعي في حماية هذه األراضي.
وبخصوص تأهيل امل��ج��ال الترابي،
ح��ث امل��ش��ارك��ون ع��ل��ى ت��ث��م�ين امل����وارد
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الترابية وال��ت��راث العمراني لواحات
درعة-تافياللت واالقتصاد االجتماعي
وال��ت��ض��ام��ن��ي ف���ي ارت���ب���اط بإشكالية
التنمية وتشغيل الشباب باملنطقة.
ومت��ي��زت ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ت��دى الدولي
ل��ل��واح��ات وال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة (28
فبراير  3 -مارس) باستعراض املؤهالت
الواحية وم��دى قدرتها على لعب دور
كبير ف��ي التنمية احمل��ل��ي��ة وبالتالي
املساهمة في إدم��اج الشباب الواحي
في سوق شغل نشيطة ومستقطبة لكل
الطاقات.
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