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األخ حصاد يؤكد أمام لجنة التعليم والثقافة واإلتصال بمجلس النواب

نسبة استكمال السلك التعليمي اإلبتدائي سجلت تقدما ملموسا
سنعمل خالل الدخول المدرسي المقبل على الحد من ظاهرة اإلكتظاظ
قال األخ محمد حصاد ،أن نسبة استكمال السلك التعليمي سجلت تقدما ملموسا ومستمرا بالتعليم االبتدائي خالل السنة الدراسية املاضية،
يف ما بقيت مستقرة بالسلك الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي .ومقارنة بدول الجوار أوضح وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العالي والبحث العلمي ،أول أمس ،بالرباط ،يف العرض الذي قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة واالتصال بمجلس النواب حول حصيلة السنة
الدراسية  2016/2017واستعدادات الدخول املدرسي  ،2017/2018أن نسبة استكمال الدراسة بالسلك االبتدائي خالل السنة الدراسية 2015/2016
بتونس فاقت مثيلتها لدى املغرب ب 4نقط ،يف ما تقل هذه النسبة لدى السنغال ب 25نقطة عن تلك املسجلة باململكة .
عدد خريجي مكتب التكوين املهني وإنعاش
الشغل بلغ  243ألف و 258برسم سنة ،2016
مسجال أن نسبة النجاح باملكتب بلغت 86
باملائة مبعدل إدماج وصل إلى  76,8باملائة.
وأوض��ح أنه في إط��ار تعزيز التعاون جنوب
جنوب تابع  674متدربا ومتدربة ينتمون إلى
 23دولة إفريقية تكوينهم باملكتب ،كما ساهم
املكتب إل��ى جانب مؤسسة محمد السادس
للتنمية املستدامة في إحداث ثمان مؤسسات
للتكوين ،فضال عن إب��رام اتفاقية تأسيس
االئ��ت�لاف اإلفريقي لتنمية التكوين املهني
برئاسة املغرب.
وسيعمد القطاع برسم السنة التكوينية املقبلة
إل��ى تعزيز الطاقة االستيعابية للقطاعات
العمومية املكونة من خالل الشروع في إعادة
تهيئة املراكز التابعة لقطاعي الصناعة التقليدية
والفالحة ،وتوفير امل��وارد البشرية الضرورية
( 796مكونا وإط����ارا) ،وحتقيق التماسك
االجتماعي والترابي من خالل متكني املتدربني
من املنحة وإحداث الداخليات وتنمية التكوين
أك��د األخ حصاد أن ال���وزارة ستعمل خالل
الدخول املدرسي املقبل على احلد من ظاهرة
االكتظاظ من خالل توظيف أطر التدريس (مت
توظيف حوالي  11ألف مدرس فيما يتم العمل
على توظيف دفعة ثانية تشتمل على حوالي
 24ألف من األساتذة) ،وأطر الدعم اإلداري
والتقني (توظيف حوالي  8000إطار مبوجب
عقود) ،موضحا أن الوزارة ستعمل على العناية
بالفضاء امل��درس��ي وحتسني ظ��روف استقبال
التالميذ ،وتعزيز الالمركزية وإع��ادة الضبط
واالنضباط داخل املنظومة التربوية.
وفي ما يتعلق بالعمليات املرتبطة بالنموذج
البيداغوجي ،تتوخى ال��وزارة ،حسب الوزير،
تعميم تعليم أولي ذي جودة  ،وحتسني الكفايات
األس��اس لتالميذ التعليم االبتدائي ،وتعزيز
وتطوير املكتسبات اللغوية للتالميذ واالنفتاح
على املهن والعلوم ،وتقوية القدرات اللغوية
والعلمية للتالميذ وتيسير االنتقال إلى التعليم
العالي واالندماج في احلياة العملية.

املهني لفائدة السجناء.
أم��ا ف��ي م��ا يخص التعليم العالي ،فأكد
السيد حصاد أن القطاع سيعمل على االرتقاء
مبؤسسات التعليم العالي اجلامعي من خالل
استهداف الفضاءات والتجهيزات باجلامعات
واألحياء اجلامعية واخلدمات االجتماعية لفائدة
الطلبة.
وأوضح ،في هذا الصدد ،أن الوزارة ترمي إلى
توفير الشروط املالئمة النطالق الدراسة برسم
املوسم اجلامعي اجلديد ،وفتح مؤسسات جديدة،
وتعزيز اخلدمات االجتماعية عبر فتح مطاعم
جديدة ،إلى جانب تعزيز اخلدمات االجتماعية
من النقل احلضري والسككي واجل���وي ،إلى
جانب الرفع من عدد املستفيدين من التغطية
الصحية.
وكانت فرق األغلبية واملعارضة بلجنة التعليم
والثقافة واالتصال قد تقدمت بطلب عقد هذا
االجتماع لتقييم املوسم الدراسي واجلامعي برسم
سنة  ،2017/2016واستشراف استعدادات
الوزارة للموسم الدراسي املقبل.

وسيتم لهذا الغرض ،وفق ما جاء في العرض
 ،على اخلصوص ،استقبال تالميذ  5سنوات
ونصف مبؤسسات التعليم العمومي بالسنة
أولى ابتدائي وتكوين مربيي التعليم األولي
مبؤسسات التكوين املهني ،وتطوير تدريس اللغة
العربية وإدراج اللغة الفرنسية بالسنة أولى
ابتدائي ،وانطالق جتربة إدماج املسلك الدولي
(مزدوج اللغة) في بعض الثانويات اإلعدادية،
إلى جانب مواصلة تنويع العرض بالبكالوريا
املهنية.
وذكر األخ حصاد ،من ناحية أخرى ،أن حوالي
 23ألف أستاذة وأستاذا استفادوا من احلركة
االنتقالية التعليمية ،مضيفا أنه متت تلبية
طلبات االلتحاق بالزوج بالتعليم االبتدائي
بنسبة  98باملئة ،وتعيني  20أل��ف و850
مستفيدة ومستفيد وفق الرغبات التي عبروا
عنها ،إلى جانب تنظيم احلركة احمللية (حوالي
 9300مستفيدة ومستفيدة حتى اآلن).
وعلى مستوى التكوين املهني ،قال الوزير إن

إلحداث الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب تصادق في قراء ثانية على مشروع قانون
صادقت جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب
أول أمس ،على مشروع قانون  60.16حتدث مبوجبه الوكالة
املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات وذلك في قراءة
ثانية .وقال رئيس جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس
النواب ،خالل تقدميه ملشروع القانون احملال من طرف مجلس
املستشارين  ،أن التعديالت همت  12مادة.
ومن أبرز هذه التعديالت والتي مت التداول بخصوصها خالل
االجتماع الذي حضره وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي ،السيد موالي حفيظ العلمي ،التعديل
ال��ذي حلق باملادة  2والتي أصبحت تنص على ض��رورة (
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وليس إمكانية) إحداث فروع جهوية للوكالة.
ومن هذه التعديالت أيضا ذلك الذي هم املادة  3والتي
أض��ح��ت تنص على إص���دار تقرير س��ن��وي ح��ول وضعية
االستثمار والتصدير بعد املصادقة عليه من طرف مجلس
اإلدارة يعرضه الوزير املعني على جلنتي املالية بالبرملان في
الدورة الربيعية من كل سنة.
يشار إل��ى أن ال��وك��ال��ة املغربية لتنمية االستثمارات
والصادرات ،مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل املالي وتخضع الوكالة لوصاية الدولة.

رقم اللجنة الثنائية الفوترة والتحصيل:
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ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة  ،التي سترى
النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة املغربية لتنمية
االستثمارات واملركز املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب
األسواق واملعارض بالدارالبيضاء ،مهمة تنفيذ استراتيجية
الدولة في مجال تنمية االستثمارات الوطنية واألجنبية
وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات كافة املنتوجات
واخلدمات باستثناء املتعلقة منخها حسب احلالة بقطاعات
الفالحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة
مع مراعاة القطاعات والهيئات األخرى في مجال إنعاش
االستثمارات والصادرات .

التحرير:
العنوان ،2 :شارع طارق
الرباط بن زياد ،حسان ـ 05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
املوقع اإللكتروني
http: //www.harakamp.ma
فاكس:
harakapress@gmail.com

05.37.76.63.83

وستتولى الوكالة في هذا اإلطار إجناز دراسات حول فرص
االستثمار املتاحة ومواكبة املستثمرين املغاربة في مشاريعهم
االستثمارية على الصعيد الدولي واستقبال املستثمرين
ومدهم باملعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم
االستثمارية باملغرب بتنسيق مع السلطات واجلماعات
الترابية والهيئات املعنية .
وم��ن امل��ه��ام املرتقبة للوكالة أن تقترح على احلكومة
استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن
فرص االستثمار في املغرب وحتسني جاذبيته والعمل على
تنفيذها إضافة إلى إنعاش العرض التصديري املغربي.
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