في افتتاح أشغال المناظرة الجهوية األولى للنهوض بالتشغيل بجهة فاس-مكناس

األخ العنصر :املغرب بذل مجهودات جبارة بوضعه سلسلة من املخططات
واإلستراتيجيات الوطنية والبرامج القطاعية لتوفير فرص الشغل

الدعوة إلى وضع برامج تطوعية موجهة للرفع من قابلية تشغيل
الشباب والنساء عبر مالئمة التكوين مع حاجيات سوق العمل
متابعة /صليحة بجراف

أك��د األخ محند العنصر رئ�ي��س مجلس ج�ه��ة فاس-
مكناس ،يوم اخلميس بإفران ،أن املغرب وضع مسألة
التشغيل في صلب انشغاالته في إطار سياسات عمومية
ومبادرات وطنية منذ عدة سنوات.
وقال األخ العنصر خالل افتتاح أشغال املناظرة اجلهوية
األولى للنهوض بالتشغيل بجهة فاس-مكناس ،إن املغرب
ب��ذل مجهودات جبارة بوضعه سلسلة من املخططات
واالستراتيجيات الوطنية والبرامج القطاعية لتوفير
فرص الشغل ،بالنظر النعكاساته على املستويات الفردية
واجلماعية والتماسك االجتماعي ومسلسل التنمية الذي
تعرفه البالد في العقود األخيرة.
وأضاف األخ العنصر أن إشكالية التشغيل التي أصبحت
ذات أهمية قصوى وغدت قضية وطنية بامتياز ،حتظى
بعناية خ��اص��ة ض�م��ن االه�ت�م��ام��ات امللكية السامية،
ترجمتها برمجة مكثفة لألوراش التنموية الكبرى بهدف
إحداث وتنويع فرص الشغل في ظل اإلكراهات املاكرو
اقتصادية وطنية ودول�ي��ة ،مسجال أن��ه بالرغم من كل
املبادات لتوفير فرص التشغيل واحلد نسبيا من ظاهرة
البطالة إال أن حجم اخل�ص��اص السيما على مستوى
اجلهوي يظل كبيرا.
وأرجع األخ العنصر ذلك إلى أسباب متعددة ومتنوعة
م��ن أه�م�ه��ا م �ح��دودي��ة النسيج االق �ت �ص��ادي اجلهوي
وارت�ف��اع أع��داد طالبي الشغل من خريجي اجلامعات
ومراكزالتكوين املتعددة باجلهة وغيرها.
وبعد أن أك��د رئيس مجلس جهة ف��اس  -مكناس على
أن اجلهات أصبحت شريكا مميزا للدولة في قضايا
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،قال «من الضروري
وضع برامج تطوعية موجهة للرفع من قابلية تشغيل
الشباب والنساء عبر مالئمة التكوين مع حاجيات سوق
العمل».
رئيس جهة فاس مكناس ،الذي توقف أيضا عند الدور

الذي يضطلع به مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل
ومعه اجلامعات في تكوين الشباب وتأهيلهم من أجل
إدماج أفضل في احلياة النشطة واجلهود التي بذلتها
الوكالة الوطنية للتشغيل ،اعتبر اللقاء فرصة خللق
دينامية محلية تيسر االن��دم��اج املهني لشباب اجلهة،
مشيرا أيضا إلى أنه يندرج في إطار اللقاءات املبرمجة
على صعيد جهة فاس-مكناس ،إلقرار سياسات ترابية
في ميادين التشغيل كرافعة أساسية للمنظومة املهنية،
ينخرط فيها كافة الفاعلني اجلهويني في إطار متكامل
ومنسجم.
كما أشاد األخ العنصر بعقد هذه املناظرة ،التي تشكل
فرصة مالئمة لدراسة إحدى أكبر اإلشكاليات املطروحة
باجلهة والتي تتطلب جهودا ضخمة إلعداد إستراتيجية
جهوية مندمجة وواقعية تساهم في اإلقالع بسوق الشغل
ودعم السياسات واملبادرات الرامية إلى الرقي به.
وتابع األخ العنصر «املناظرة مناسبة أيضا للفاعلني
باجلهة لتدارس قضية التشغيل وتشخيص واقع القطاع
وإكراهاته بغية التوصل إلى حلول وبدائل بناءة».
األخ العنصر ،توقف أيضا عند مختلف املؤهالت التي
تزخر بها جهة فاس-مكناس وبنياتها التعليمية من
بينها ،اجلامعات ومؤسسات التكوين املهني ،مبرزا
أن مشروع تنمية اجلهة يجب أن يتمحور حول رؤية
واضحة وهادفة لتفعيل املبادرات املتعددة الرامية إلى
إحداث أنشطة مدرة للدخل ،والنهوض بالتشغيل وتأهيل
املوارد البشرية.
جتدر اإلشارة إلى أن املناظرة اجلهوية األولى للنهوض
بالتشغيل التي نظمها مجلس جهة فاس-مكناس ،تضمنت
ثالث ورشات تدارست ،التدبير الترابي للتشغيل ،وسبل
تقوية تكوين مالئم حلاجيات سوق الشغل ،فضال عن
حتسني مناخ األعمال واجلاذبية الترابية.

األخ أوحلي يبرز حتديات املناطق اجلبلية والتنمية املستدامة والعالم القروي في مناظرة بإفران
أع �ل��ن ،ال�س�ب��ت ،ع��ن إح ��داث «جائزة
للمهرجان ال��دول��ي إلف ��ران» اجلارية
نسخته الثانية حاليا  ،حتت الرعاية
السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد
السادس.
وأعلن عن ذلك خالل مناظرة بحثت
في موضوع «البيئة ،اجلبل والبعد
الروحي» ،نظمت في إطار هذه الدورة
من املهرجان الذي تنظمه عمالة إقليم
إف ��ران ب�ش��راك��ة وت �ع��اون م��ع جمعية
(فاس سايس) وجمعية (منتـدى إفران
للثقافة والتنمية) من  7إلى  9يوليوز
اجلاري ،حتت شعار «أغاني األرز».
وت�ه��دف اجل��ائ��زة إل��ى مكافأة منجز
علمي أو فعل محلي أو اختراع في
ع�لاق��ة م��ع التنمية واحمل��اف�ظ��ة على

املجال اجلبلي املغربي.
وشارك في املناظرة ثلة من الباحثني
واخل�ب��راء محليني ودول�ي�ين ،بحثوا
ف��ي البعد البيئي وال��روح��ي للجبل
واألساطير احملاكة في إطاره كمكون
طبيعي ال ينال منه تعاقب األحداث
التاريخية والتحوالت اجلغرافية.
م��ن جهته ،أب ��رز األخ حمو أوحلي
كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية
وامل�ي��اه والغابات في مداخلة خالل
امل�ن��اظ��رة حت��دي��ات املناطق اجلبلية
والتنمية املستدامة والعالم القروي
بصفة عامة ،والتي تتطلب مساهمة
اجلميع ملواجهتها من دولة ومنتخبني
ومجتمع مدني وقطاع خاص.
وت��وق��ف األخ أوح �ل��ي ع�ن��د برنامج

التنمية القروية الذي تتمثل مقاربته
األس��اس �ي��ة ف��ي االل�ت�ق��ائ�ي��ة ب�ين كافة
املتدخلني السيما اجلهة التي تضطلع
بدور أساسي في هذا البرنامج إلى
جانب احلكومة ،للقضاء على جيوب
الفقر وسن سياسات لالستفادة من
ث��روات ال�ب�لاد ودف��ع العالم القروي
إلى االلتحاق بالركب التنموي للوطن
ككل.
وأث� ��ارت مختلف امل ��داخ�ل�ات البعد
ال��روح��ي للجبل كفضاء شكل على
مر التاريخ اإلسالمي ملجأ للفقهاء
والعلماء ورج��ال الصوفية لالختالء
باخلالق والتعبد ،مضيفني أن هذا
البعد حاضر حتى في رياضة التسلق
التي يعتمد فيها هواتها على طقوس

قبل بدء مغامراتهم.
ك�م��ا ط��ال�ب��ت امل ��داخ�ل�ات ،بضرورة
االلتفاتة إلى املناطق اجلبلية التي
ب ��ات ��ت ت �ش �ك��ل م ��دخ�ل�ا م ��ن مداخل
االقتصاد الوطني كالسياحة مثال.
وتعتبر امل�ن��اظ��رة ج��زء م��ن برنامج
الدورة التي افتتحت  ،جلمعة  ،بطبق
فني م��زج بني االمازيغي والشبابي
وال�ع�ص��ري ،حيث ك��ان موعد سكان
وزوار إفران مع كل الفنان حامت إدار
وف �ن��ان ال ��راب الفرنسي م��ن أصول
مغربية امل �ع��روف ب��اس��م (الرتيست
) ،ول ��وح ��ات أم��ازي �غ �ي��ة ع��ب��ارة عن
سمفونية أحيدوس إلفران ،فضال عن
مجموعة أندونيسية للتراث وفقرات
أخرى.

األخ األعرج :موسم أصيلة يشكل إحدى التجليات الساطعة الصطفاف املغرب إلى جانب قيم احلوار والتبادل البناء بني الشعوب
اعتبر األخ محمد األع ��رج وزي ��ر الثقافة
واالت� �ص ��ال ،اجل �م �ع��ة ،أن م��وس��م أصيلة
الثقافي مؤشر على قدرة البوابة الثقافية
على م��د اجل �س��ور وتعميق ال �ص�لات بني
الشعوب.
وأوضح األخ األعرج ،في كلمة له مبناسبة
افتتاح املوسم ،ال��ذي ينظم حتت الرعاية
ال�س��ام�ي��ة ل�ص��اح��ب اجل�لال��ة امل �ل��ك محمد
ال �س��ادس إل��ى غ��اي��ة  25يوليوز اجلاري،
أن ه ��ذا امل �ن �ت��دى ي��وف��ر ف� �ض ��اءات نقاش
وتبادل فكري ينشد توفير شروط االنصات
املتبادل.
وبعد أن أبرز الوزير أهمية انخراط أصحاب

الفكر والثقافة في قضايا العالم الراهنة،
مضيفا أن ذل��ك السبيل اآلم ��ن لتعايش
البشرية ،قال «إنه كلما عال صوت املثقف
واملفكر اندحر ص��وت العنف و”الفوضى
والعكس صحيح.
وتابع األخ األعرج أن موسم اصيلة يشكل
احدى التجليات الساطعة الصطفاف املغرب
على الدوام إلى جانب قيم احلوار والتبادل
البناء بني الشعوب واألمم.
وأك��د على أهمية ن��دوة «أفريقيا والعالم:
أي عالم إلفريقيا» ،التي يفتتح بها موسم
أصيلة ،ف��ي س�ي��اق يتسم باتساع الهوة
ب�ين ال���دول ،وم��ا يقتضيه ذل��ك م��ن نباهة

في التعاطي مع قضايا التنمية بإفريقيا،
انطالقا من قناعة وإميان أبنائها بإمكانية
رفع هذا الرهان بقوة اإلرادة وعمق الثقة.
وانطلقت فعاليات موسم أصيلة الثقافي
الدولي  ،39اجلمعة ،بندوة افتتاحية حول
موضوع «إفريقيا والعالم :أي عالم إلفريقيا»،
ستليها ثالثة لقاءات أخرى في إطار الدورة
 32جل��ام�ع��ة املعتمد ب��ن ع�ب��اد الصيفية،
تناقش «الشعبوية واخلطاب الغربي حول
احلكامة الدميوقراطية» ( 14-12يوليوز)
و»املسلمون في الغرب :الواقع واملأمول»
( 19-17يوليوز) و»الفكر العربي املعاصر
واملسألة الدينية” ( 23-21يوليوز).

