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خالل قمة مجموعة الستة اإلقتصادية ألوروبا

إبراز جهود املغرب في مجال مكافحة اإلرهاب والهجرة السرية

شكل انعقاد قمة مجموعة الستة ألوروبا  ،بمدينة ليون (وسط شرق فرنسا) ،حول اإلرهاب والهجرة السرية ،والتي دعي إليها املغرب إىل جانب
الواليات املتحدة ،فرصة لعرض عمل اململكة  ،واملقاربة التي ينهجها ملواجهة هاتني الظاهرتني.وأبرز عبد الوايف لفتيت وزير الداخلية يف تدخالته
خالل القمة ،التي التأمت بمبادرة من فرنسا  ،الدور البارز الذي يضطلع به املغرب يف مجال مكافحة االرهاب ،وتدبري تدفق الهجرة ،فضال عن
االسرتاتيجية متعددة األبعاد ،واإلنسانية التي ينهجها املغرب يف هذه املجاالت.

سلط وزي��ر الداخلية ال��ض��وء أم��ام نظرائه
مب��ج��م��وع��ة ال��س��ت��ة (ف��رن��س��ا ،أملانيا،اململكة
امل��ت��ح��دة ،اي��ط��ال��ي��ا،ب��ول��ون��ي��ا) ع��ل��ى اجلهود
ال��ت��ي يبذلها امل��غ��رب على مستوى التعاون
ش��م��ال -ج��ن��وب ،وج��ن��وب – ج��ن��وب ،والذي
ش���ك���ل م���ح���ط اع����ت����راف امل��ج��ت��م��ع ال����دول����ي.
وفي ما يتعلق مبكافحة اإلره��اب ،استعرض

لفتيت استراتيجية املغرب في ه��ذا امليدان،
ال��ت��ي تستند ال���ى ال��ت��ع��اون م��ت��ع��دد األشكال
م��ع شركائه االوروب��ي�ين ،وال��دول��ي�ين ،مشيدا
باحملادثات املثمرة التي أجراها خالل القمة
م��ع ن��ظ��رائ��ه االروب���ي�ي�ن واألمريكيني.وشدد
ال��وزي��ر ف��ي ه��ذا اإلط���ار على أهمية مواصلة
ه���ذا ال���ت���ع���اون ،وت��ع��زي��زه ل��ف��ائ��دة اجلميع.

وتطرق إلى الوضعية األمنية مبنطقة الساحل،
مثيرا انتباه شركائه إلشكالية «اجلهاديني»
الذين ع��ادوا من ساحات امل��ع��ارك ،ويأخذون
وج���ه���ات غ��ي��ر وج���ه���ات ب��ل��دان��ه��م األصلية.
وب���خ���ص���وص ت���دب���ي���ر ت���دف���ق ال���ه���ج���رة غير
القانونية ،،استعرض لفتيت مختلف التدابير
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا امل��غ��رب م��ن اج���ل اح���ت���واء هذه

التدفقات ،معرجا على املقاربة اإلنسانية التي
مت اعتمادها منذ بضع سنوات  ،والتي مكنت
من تسوية أوضاع  50ألف مهاجر غير شرعي.
وتأتي دعوة املغرب للمشاركة في هذا اللقاء
الهام ،على اخلصوص ،اعترافا  ،ب��دوره في
مجال مكافحة اإلره��اب ،واحلفاظ على األمن.
وبحثت القمة التي استمرت يومني ،املواضيع

امل���درج���ة ض��م��ن ج����دول األع���م���ال ،واملتعلقة
أس��اس��ا ب��ال��ره��ان��ات األم��ن��ي��ة ،وت��ل��ك املتعلقة
مبحاربة اإلره��اب وتدفقات الهجرة السرية.
وتناولت مناقشات مختلف الوفود املشاركة،
قضايا ال��ت��ع��اون األم��ن��ي مبنطقة ال��س��اح��ل ،
ومكافحة اإلره��اب عبر االنترنيت  ،وتقنيات
التواصل.

عزيمان يؤكد خالل افتتاح ندوة يف موضوع «االبتكار الرتبوي ودينامية اإلصالح باملغرب»:

تنمية ثقافة االبتكار لدى الفاعل التربوي تنعكس على جودة التعليم

أكد رئيس املجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،عمر عزيمان ،أول أمس ،بالرباط ،أن تنمية ثقافة االبتكار لدى الفاعل الرتبوي تنعكس على جودة التعليم ومتانة
املكتسبات لدى املتعلم.وأوضح عزيمان يف كلمة خالل افتتاح ندوة يف موضوع «االبتكار الرتبوي ودينامية اإلصالح باملغرب» ،أن ثقافة االبتكار تمكن املتعلم من توظيف طاقاته
وقدراته على االبداع واالبتكار ،تفكريا وممارسة .وأضاف أن هذه الندوة تعد مناسبة لتدقيق دالالت املفاهيم والتصورات والتعريف برهانات االبتكار وتقييم آثاره يف االرتقاء بمختلف
مكونات املنظومة الرتبوية وبوظائفها  ،وهي أيضا فرصة خصبة لتبادل التجارب واملمارسات الدولية يف هذا املجال مربزا أن املجلس على إدراك تام بأهمية االبتكار يف إذكاء ومواكبة
التحوالت البيداغوجية والرتبوية  ،وبالدور املحوري لتشجيع املبادرات واملمارسات املبتكرة وتعميم فائدتها على الفاعلني الرتبويني واملتعلمني.
امليادين األكثر خصوبة لالبتكار مشيرا إلى
أن االبتكار يسهم في بناء مجتمع متنور
قائم على تنمية الكفايات النقدية اخلالقة ،
القادرة على اصطفاء أجود األفكار واملعارف
في عالم أهم سماته تدفق املعلومة واملعرفة
عبر التكنولوجيات الرقمية.
وفي هذا السياق ،ذكر عزميان بأن املغرب
أضحى يتوفر منذ سنة  2015على رؤية
استراتيجية لبناء مدرسة قوامها اإلنصاف
واجلودة واالرتقاء بالفرد واملجتمع في أفق
 ، 2030موضحا أن م��ن ب�ين راف��ع��ات هذه
الرؤية تشجيع االبتكار البيداغوجي .
م���ن ج��ان��ب��ه أب����رز م��دي��ر ق��ط��ب ال���دراس���ات
وال��ب��ح��ث ودع����م ه��ي��ئ��ات امل��ج��ل��س األعلى
للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد
س��ج��ل رئ���ي���س امل��ج��ل��س األع���ل���ى للتربية واألب��ح��اث وال���دراس���ات ال��دول��ي��ة ،ت��ؤك��د أن حسن الصميلي  ،أن االبتكار يشكل رافعة
والتكوين والبحث العلمي ،أن التجارب التربية وال��ت��ك��وي��ن وال��ب��ح��ث العلمي تعد أساسية لتحسني اجل��ودة وتعزيز التميز
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محمد مشهوري المصطفى الصوفي

الفردي والذكاء اجلماعي.
وأشار إلى أن كل بلد يعتمد مقاربة خاصة
ل�لاب��ت��ك��ار ال��ت��رب��وي  ،م��ض��ي��ف��ا أن���ه خالل
مناقشات ه��ذا اللقاء  ،سيتبادل اخلبراء
اخلبرات واملمارسات اجليدة التي تهم من
قريب أو بعيد تطوير التعلمات .كما أشار
إلى أن وضع استراتيجية وطنية لالبتكار
ي��ع��د أح���د امل��واض��ي��ع امل��درج��ة ع��ل��ى جدول
أعمال هذه الندوة .
بدوره اعتبر أندريه تريكو  ،األستاذ الباحث
بجامعة تولوز جان جوريس  ،أن االبتكار
ه��و ال��ذي ميكن م��ن القطع م��ع م��ق��ارب��ات و
أساليب فقدت جدواها ويفتح الطريق أمام
أخرى أكثر جناعة و أكثر مالءمة للواقع.
وأب��رز أن من ش��ان أشغال ه��ذه ال��ن��دوة أن
تساهم في إث��راء جهود التفكير اجلماعي
م��ن أج��ل ضمان تطور مستمر للمدرسة ،

وبالتالي متكينها من القيام مبهامها النبيلة
.
وتعرف أشغال هذه الندوة التي تنظم على
مدى يومني مشاركة ما يزيد عن  200مشارك
م��ن بينهم م��ا ي��ق��ارب  34خ��ب��ي��را مغربيا
وأج��ن��ب��ي��ا .وس��ت��ج��ري األش���غ���ال ف��ي إطار
جلسات عمل تنتظم في مجموعتني األولى
جلسات عامة مخصصة ملداخالت مفتوحة
ي��ت��م خ�لال��ه��ا ت��ق��دمي أوراق ع��م��ل اخلبراء
في محاور «االبتكار البيداغوجي ،أسئلة
ورهانات اإلصالح» ،و»دور الفاعل التربوي
في االبتكار البيداغوجي» ،والثانية موائد
مستديرة موازية  ،هي مجاالت موضوعاتية
إلغناء النقاش في محاور احلكامة والقيادة
التربوية والتقييم واالبتكار البيداغوجي في
بعديه املرتبطني بأسئلة املنهاج وبقضايا
التقييم.

ق������������ررت ج�����ام�����ع�����ة األخ��������وي��������ن ب��������إف��������ران االن������ف������ت������اح ع�����ل�����ى ال����ط����ل����ب����ة األف��������غ��������ان م�������ن خ��ل��ال
ت�����أم��ي��ن ت����ك����وي����ن ع�������ال ل����ع����ش����رة ط���ل���ب���ة ي�����ن�����ح�����درون م������ن امل����ن����اط����ق ال�����ق�����روي�����ة ب���أف���غ���ان���س���ت���ان.
وفي هذا اإلطار ،أعلنت جامعة األخوين بإفران أنها تلقت دعما من وزارة اخلارجية األمركية ،قدره مليون
دوالر ،عبر سفارة الواليات املتحدة األمريكية بكابول ،موضحة أن هذا الغالف املالي سيمكن من تأمني تكوين
عال لعشرة طلبة أفغان منحدرين من مناطق قروية.
وأض��اف��ت اجلامعة ،في ب�لاغ ،أن ه��ذا ال��دع��م ،ال��ذي تلقته السيدة أمي��ي فيشبورن ،مديرة مكتب البرامج
الدولية باجلامعة ،في م��اي  ،2018سيمكن من منح الطلبة األفغان دراس��ة ذات ج��ودة مماثلة لتلك التي
تقدمها اجلامعات األمريكية ،مع تطوير كفاءاتهم األساسية بهدف إعدادهم ملستقبل زاهر في بلدهم األم.
وأشار املصدر ذاته ،إلى أن اختيار األخوين لتأمني هذه املهمة لم يأت بشكل اعتباطي ،موضحا أن العديد
من العوامل عززت قرار السفارة األمريكية في اختيارها ،خصوصا الدعم الذي تقدمه جامعة األخوين بإفران
لطلبتها.
وتابع البالغ أن برنامج مواكبة طلبة السنة األول��ى ،واخلدمة املجتمعية اإللزامية ،وكذا األنشطة املوازية
للدراسة شكلت ،أيضا ،عوامل هامة في اختيار جامعة األخوين.
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