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املجموعة تطمح أن تصبح مخاطبا لألمانة العامة لألمم املتحدة يف كل ما يتعلق بعمليات حفظ السالم

املغرب وباكستان يطلقان مجموعة البلدان املساهمة بقوات
اجليش والشرطة باألمم املتحدة
أطلق سفري اململكة املغربية لدى األمم املتحدة ،عمر هالل ،ونظريته الباكستانية ،السفرية مليحة لودهي ،نهاية األسبوع املاضي ،بمقر األمم املتحدة
بنيويورك ،مجوعة تضم مختلف البلدان املساهمة بقوات من الجيش والشرطة يف عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.
وتميز إطالق هذه املبادرة بحضور رئيسي الوفدين العسكريني للبلدين املشاركني يف االجتماع الثاني لرؤساء هيئات األركان العامة للبلدان األعضاء يف
األمم املتحدة .ويقود الوفد املغربي املشارك يف هذا االجتماع الجنرال دو ديفيزيون ،قائد املنطقة الجنوبية للقوات املسلحة امللكية.

وصف إيان مارتان ،مدير املنظمة
غير احلكومية «سكيوريتي كاونسل
ري �ب��ورت» وع�ض��و ال�ف��ري��ق الرفيع
امل �س �ت��وى ب �ش��أن إص�ل�اح عمليات
ال�س�لام ،وال��ذي وجهت ل��ه الدعوة
للمشاركة في هذا احلدث ،تأسيس
املجموعة ب «التاريخي».

ق��وات اجليش والشرطة بعمليات
حفظ السالم على توحيد جهودها
م��ن أج ��ل م��واج �ه��ة ب�ش�ك��ل منسق
املشاكل املشتركة التي تؤثر على
ق��وات القبعات ال ��زرق على أرض
الواقع.
ويقدم هذا املنتدى نفسه كمنصة

ومتثل الباعث الذي حفز الوفدين لهذه البلدان لكي تتمكن من التعبير
على هذه املبادرة في ضرورة عمل عن انشغاالتها وآرائها حول هذه
ال �ب �ل��دان الرئيسية امل�س��اه�م��ة في ال�ق�ض��اي��ا بشكل ف �ع��ال ومنهجي،

وتبادل اخلبرات.
كما تطمح هذه املجموعة ألن تصبح
مخاطبا ال محيد عنه لألمانة العامة
ل�ل�أمم امل �ت �ح��دة ف��ي ك��ل م��ا يتعلق
بعمليات حفظ السالم األممية.
وي�ع�ت�ب��ر ال�ت��وق�ي��ت ال���ذي مت فيه
إح��داث ه��ذه املجموعة مهما ،ألنه
مرتبط مبسلسل اإلص�لاح اجلاري
ب��أم��ان��ة األمم امل �ت �ح��دة ،ح�ي��ث تتم
م��راج�ع��ة ه�ن��دس��ة ه�ي��اك��ل عمليات
حفظ السالم واألمن.
وت �ت �ك��ون امل �ج �م��وع��ة م��ن حوالي
عشرين ب�ل��دا تساهم بقواتها من
اجليش والشرطة في عمليات حفظ
السالم ،ومن بينها على اخلصوص
املغرب وباكستان والصني وإثيوبيا
وروان � � ��دا وم �ص��ر واألوروغ�� � ��واي
والبرازيل وإيطاليا.
وأشادت الوفود احلاضرة بإطالق
املجموعة ،موضحة أن هذه املبادرة
تأتي ف��ي وق��ت م�لائ��م ،بالنظر إلى
التغييرات املهمة والتحديات التي

تواجه عمليات حفظ السالم اليوم.
كما اغتنمت بعض الوفود الفرصة
إلبراز أولوياتها ،واقترحت في هذا
ال�ص��دد بعض املواضيع م��ن قبيل
استعمال ال�ق��وة والتكنولوجيات
احلديثة ،ودور املنظمات اإلقليمية
وش �ب��ه اإلق�ل�ي�م�ي��ة ،وأي �ض��ا متويل
عمليات حفظ السالم.
وستلتقي املجموعة ،التي سيشترك
امل� �غ ��رب وب��اك �س �ت��ان ف ��ي تنسيق
أشغالها ،بشكل منتظم بهدف بحث

ال�ق�ض��اي��ا امل�ه�م��ة امل��رت�ب�ط��ة بحفظ
ال �س�ل�ام ،وت��وج �ي��ه دع� ��وات دورية
ملجموعات التفكير واخلبراء إلغناء
املناقشات.
ويعتبر حفظ السالم باألمم املتحدة
على ال�ع�م��وم م��ن األن�ش�ط��ة املهمة
للمنظمة األممية ،حيث مت نشر 120
ألف عنصر من القبعات ال��زرق في
إط��ار  15عملية حلفظ السالم عبر
العالم ،مبيزانية سنوية تصل إلى
 7مليارات دوالر.

اجلالية املغربية بسويسرا تتعبأ للدفاع عن وحدة اململكة

جتمع أف��راد اجلالية املغربية بسويسرا
وكذا من بعض املدن الفرنسية املجاورة،
بعد ظهر أول أمس ،أمام مقر األمم املتحدة
بجنيف م��ن أج��ل التعبير ع��ن تعبئتهم
لتقدمي جميع التضحيات من أجل الدفاع
عن وحدة اململكة.
وعبر املتظاهرون خالل هذه الوقفة التي
دعت إليها جمعية أصدقاء املغرب بجنيف
واملنظمة العاملية للسالم أوروب��ا – آسيا
عن دعمهم « للمطالب االجتماعية املشروعة

للمواطنني املغاربة «.
وحمل املتظاهرون صور صاحب اجلاللة
امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس وال��ع��ل��م الوطني
والف��ت��ات ك��ت��ب عليها « جميعا م��ن أجل
الوحدة الوطنية من طنجة للكويرة « « ،ال
لتقسيم الوطن « ،نعم لإلصالحات في ظل
االستقرار».
وت��ن��اول الكلمة بهذه املناسبة فاعلون
جمعويون أك��دوا فيها تشبثهم بالعرش
العلوي املجيد وتعبئتهم الدائمة وراء

جاللة امللك م��ن أج��ل التصدي حملاوالت
املس بوحدة اململكة ووحدتها الترابية.
وحضرت هذه الوقفة شخصيات أجنبية
صديقة للمغرب خ��اص��ة ال��س��ادة دانييل
زابيلي ق��اض ووكيل ع��ام سابق بجنيف
ورون����ي دوك����ري م��ح��ام��ي متخصص في
حقوق اإلنسان ومؤسس املنظمة العاملية
للتعاون والوقاية وتسوية النزاعات ورجل
األعمال ميشيل مينغيتي.
وأوض��ح املنظمون في ب�لاغ أن « الروح

السلمية للمواطنة لهذه الوقفة تعكس إرادة
اجلالية املغربية تعزيز املكتسبات التي
حققتها اململكة وتفادي جميع االضطرابات
التي ميكن أن متس الطمأنينة واالستقرار
على املستوى الوطني والعاملي ».
وأب���رزوا « مختلف االجن���ازات التي قام
بها املغرب من أجل التنمية والتي جعلته
في الطليعة على املستوى اإلقليمي ،في
ظل االستقرار الذي مييز اململكة عن باقي
بلدان املنطقة ».

تعيني لطيفة
الشيهابي كاتبة
عامة لصندوق
اإليداع والتدبير

ترأس عبد اللطيف زغنون املدير العام
ل��ص��ن��دوق اإلي�����داع وال��ت��دب��ي��ر مؤخرا
بالرباط ،حفل تنصيب لطيفة الشيهابي
التي عينت كاتبة عامة جديدة للصندوق.
وأوضح بالغ لصندوق اإليداع والتدبير
أن لطيفة الشيهابي التي عينت كاتبة
عامة جديدة للصندوق ي��وم  29يونيو
امل���اض���ي ،خ��ري��ج��ة امل���درس���ة احملمدية
للمهندسني ب��ال��رب��اط .وق��د شغلت عدة
مناصب للمسؤولية داخل وزارة الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،
وعملت كمديرة عامة للوكالة الوطنية
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة على مدى
أكثر من  16عاما قبل أن تصبح كاتبة
عامة للوزارة املذكورة منذ أكتوبر .2013
وش���ارك���ت ال��ش��ي��ه��اب��ي ف���ي ال��ع��دي��د من
األوراش من بينها بلورة وتنفيذ عدد من
املخططات واالستراتيجيات القطاعية،
منها ع��ل��ى اخل��ص��وص مخطط اإلقالع
االقتصادي ،و»املغرب الرقمي  »2020و
استراتيجية تطوير املقاوالت الصغرى
وامل���ت���وس���ط���ة وامل�����ق�����اوالت الصغيرة
ج���دا ،واستراتيجية «امل��غ��رب ابتكار».
كما أن��ه��ا مثلت امل��غ��رب ف��ي العديد من
الهيئات الدولية مثل منظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية وجلنة منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية املكلفة باالستثمار
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة.

خالل لقاء مع مسؤولني تربويني

األخ حصاد يوصي بجعل الدخول الدراسي املقبل استثنائيا
دع� ��ا وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي
وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،األخ محمد
حصاد ،إلى جعل الدخول الدراسي
املقبل استثنائيا من خالل سلسلة
إج ��راءات مت اتخاذها استعدادا
للموسم املقبل.
وحسب بالغ للوزارة ،أكد األخ
حصاد خالل لقاء عقده ،مؤخرا،
عبر تقنية امل�ن��اظ��رة امل��رئ�ي��ة ،مع
م��دي��ري األك��ادمي �ي��ات واملديرين
اإلق �ل �ي �م �ي�ين ،ل�ت�ت�ب��ع الترتيبات
املتخذة إلجناح الدخول املدرسي
املقبل ،أن ال��دراس��ة خ�لال املوسم
املقبل يجب أن تنطلق فعليا في
السابع من شتنبر في ظل شروط
م�لائ�م��ة وك�ف�ي�ل��ة بتغيير صورة
املنظومة التربوية لدى الرأي العام

الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

الوطني ول��دى مختلف الفاعلني
وحتسيس اجلميع بالتغييرات
اإليجابية التي تعرفها املدرسة
املغربية.
وذك � � � ��ر ب� ��أه� ��م ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات
واملستجدات التربوية واإلجراءات
احمل��ددة ف��ي مجال االستعدادات
اجلارية للدخول املدرسي املقبل،
مشددا على ض��رورة تتبع إجناز
امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة املتعلقة
بالقطاع ،املنبثقة عن االتفاقيات
امل��وق�ع��ة أم��ام أن�ظ��ار ج�لال��ة امللك
محمد السادس ،مع احلرص على
ضمان ج��ودة ه��ذه اإلجن��ازات في
جميع املجاالت واجلهات.
وركز الوزير ،أيضا ،على ضرورة
إمتام جميع العمليات التحضيرية
قبل متم شهر ي��ول�ي��وز اجلاري،

سكرتير التحرير

محمد مشهوري المصطفى الصوفي

على أن تكون كل اإلجراءات املتفق
بشأنها منجزة قبل السابع من
ش�ه��ر شتنبر امل�ق�ب��ل ،م��ع اتخاذ
جميع الترتيبات اخلاصة بتأهيل
املؤسسات التعليمية لتكون في
حلة مالئمة وجذابة.
وبخصوص عملية تدبير احلركة
االن �ت �ق��ال �ي��ة ،وم� ��ن أج� ��ل ضمان
االس�ت�ق��رار النفسي واالجتماعي
ف��ي أوس� ��اط األس� ��رة التعليمية،
أوص ��ى ال�س�ي��د ح �ص��اد مبعاجلة
احل���االت احمل� ��دودة ال �ت��ي ل��م تتم
ت�ل�ب�ي�ت�ه��ا وال��ب��ال��غ ع ��دده ��ا على
املستوى الوطني  2293حالة من
أصل  23ألفا و 143حالة ،داعيا
األكادمييات واملديريات اإلقليمية
إل��ى معاجلة ك��ل ح��ال��ة على حدة
باعتماد احللول املمكنة قبل إجراء
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احلركة االنتقالية احمللية.
وب��ال �ن �ظ��ر إل� ��ى اجل� �ه ��ود التي
بذلتها الدولة من أجل توظيف 24
أل��ف أس�ت��اذ(ة) مبوجب عقد لسد
اخل �ص��اص ال ��ذي ي�ع��رف��ه القطاع
في مجال املوارد البشرية ،أوصى
السيد ح�ص��اد بالعمل على سد
ه ��ذا اخل �ص��اص ال� ��ذي سيعالج
بالدرجة األولى االكتظاظ باألقسام
بجميع األسالك التعليمية ،مؤكدا
ع�ل��ى ض� ��رورة تطبيق واحترام
املعايير احمل���ددة ،وامل�ل�ت��زم بها،
في امل��ذك��رات التنظيمية املوجهة
إلى األكادمييات .وأش��ار الوزير،
ي�ض�ي��ف ال��ب�ل�اغ ،إل ��ى أن ��ه سيتم
اع �ت �م��اد حت�س�ي�ن��ات بيداغوجية
خ�ل�ال امل��وس��م ال ��دراس ��ي املقبل،
حيث ستدخل حيز التطبيق في

العنوان ،2 :شارع طارق بن زياد ،حسان ـ الرباط
الموقع اإللكتروني
http: //www.harakamp.ma
harakapress@gmail.com

م �ج��ال ت��دري��س ال �ل �غ��ة العربية،
م�ن�ه�ج�ي��ة «ال �ط��ري �ق��ة املقطعية»
التي أعطت نتائج مرضية خالل
مرحلة جتريبها ،كما سيتم اعتماد
تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من
السنة األول��ى ابتدائية مبنهجية
التعلم الشفوي.
وش��دد على وج��وب إي�لاء جميع
ال �ف��اع �ل�ين ال �ت��رب��وي�ين االهتمام
للتالميذ املتعثرين ،خاصة بالسنة
األولى ابتدائية ،التي تعتبر أساس
ان �ط�لاق ال �ت �م��درس اجل �ي��د ،حتى
ال يكون أي تلميذ بهذا املستوى
مضطرا إلى التكرار.
وأضاف أن منهجية تدريس اللغة
الفرنسية باملستويني اخلامس
وال � �س� ��ادس اب� �ت ��دائ ��ي والسلك
اإلعدادي ،ستعرف تغييرا باعتماد
التحرير:
05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:
05.37.76.63.83

السحب مطابع
الهاتف:
05.37.70.65.57

املقاربة العملياتية.
ونظرا لإلقبال املتزايد على املسالك
الدولية للبكالوريا املغربية ،دعا
ال��وزي��ر م��دي��ري األك��ادمي�ي��ات إلى
توسيع ال�ع��رض ف��ي ه��ذا املجال،
حيث ستشرع ال ��وزارة تدريجيا
خالل املوسم الدراسي املقبل في
تهييئ التالميذ لولوج هذه املسالك
في السلك الثانوي التأهيلي دون
صعوبات لغوية.
وت ��رش� �ي ��دا ل� �ل� �م ��وارد البشرية
املتوفرة ،أبرز السيد حصاد أهمية
استثمار جميع اإلمكانات املتاحة
لعقلنة تدبير ساعات عمل األساتذة
حتقيقا لإلنصاف وامل�س��اواة بني
اجل �م �ي��ع ،وذل� ��ك ب��احل��رص على
توزيع حصص العمل القانونية
على جميع األساتذة.
عضو في

توزيع
2015

