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األخ األعرج يدعو بالقاهرة إلى بلورة رؤية إعالمية عربية واعية في عصر يحفل بالكثير من املتغيرات والتحديات

دعا األخ محمد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال ،أول أمس
األربعاء بالقاهرة ،إلى تكثيف اجلهود من أجل بلورة رؤية
إعالمية عربية واعية في عصر يحفل بالكثير من املتغيرات
والتحديات.
وقال األخ األعرج في كلمة خالل اجتماع الدورة ال 49جمللس
وزراء اإلعالم العرب ،مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية،
إنه يتعني «تكثيف اجلهود والعمل جنبا إلى جنب ،من أجل
بلورة رؤية واعية لقطاع اإلعالم واالتصال العربي في عصر
يحفل بالكثير من املتغيرات والتحديات ،تعيق جلها خدمة
قضايا وطننا العربي وحتول اجتاه األضواء نحو كل ما هو ثانوي
بدل تسليطه على القضايا اجلوهرية التي تخدم مصالح
شعوبنا”.
كما شدد الوزير على ضرورة توحيد اجلهود خلدمة األهداف
املسطرة في خطة التحرك االعالمي العربي باخلارج ،نظرا
ملا لهذه اخلطة من أهمية في حتديث وتطوير صورة اإلنسان
العربي وقيمه لدى اإلعالم الدولي ،بالتحرك إعالميا على
املستوى اخلارجي.
وسجل أن التعريف بالقضايا والفكر والثقافة العربية،
يتعني أن «ال يغفل ضرورة اعتماد ضوابط أخالقية ونزاهة
فكرية في طرح إعالمنا للقضايا املرتبطة بالدفاع عن الثوابت
الوطنية لكل بلداننا العربية ،وذلك بالعمل معا على توفير
مواد إعالمية ،متكننا جميعا من الوقوف فوق حلبة املنافسة
التي ال تفتح إال في وجه األقوياء”.
من جهة اخرى ،أكد الوزير ،أنه اعترافا مبركزية القضية
الفلسطينية بالنسبة لألمة العربية جمعاء وبالهوية
العربية ملدينة القدس احملتلة ،عاصمة دولة فلسطني« ،متنح
مختلف وسائل اإلعالم باململكة املغربية حيزا هاما للخبر
الفلسطيني لتسليط الضوء على حجم املعاناة التي يتعرض
لها الشعب الفلسطيني الشقيق ،مبا في ذلك سياسات
التهويد التي تتعرض لها معالم املدينة املقدسة والتي متس

مشاعر املسلمني في أرجاء املعمور”.
وفي هذا الصدد ،أشار األخ األعرج إلى «أننا مطالبون جميعا
بتسخير جميع الوسائل واإلمكانيات املتاحة بقطاع اإلعالم
واالتصال ببلداننا العربية ،حلث اجملتمع الدولي على حتمل
مسؤولياته اجتاه القضية الفلسطينية والعمل يدا واحدة
ملواكبة املستجدات املرتبطة بالدفاع عنها وعن عاصمتها

القدس الشرقية”.
كما شدد على أهمية الدعم املتواصل الذي يقدمه صاحب
اجلاللة امللك محمد السادس ،رئيس جلنة القدس ،للقضية
الفلسطينية وحرص جاللته املستمر على رعاية املدينة
املقدسة ،حيث ما فتئ يدعو إلى التحرك سياسيا ودبلوماسيا
وميدانيا حلمايتها ودعم صمود أهلها ،ويحرص كل احلرص

على تنفيذ مشاريع مهمة فوق أرضها في مجاالت الصحة
والتعليم واإلسكان وشؤون املرأة والشباب والطفولة والفئات
الضعيفة.
وبخصوص مبادرة جامعة الدول العربية لتنظيم االحتفال
السنوي ،بيوم اإلعالم العربي و»بعاصمة اإلعالم العربي»،
أكد الوزير أن هذه املبادرة تأتي «لترسخ املبادئ التي تقوم
عليها االستراتيجية اإلعالمية العربية تقديرا إلجنازات وجهود
اإلعالميني العرب وعطائهم املتواصل ،وتعزيزا للدور البناء الذي
يلعبه اإلعالم في خدمة قضايا اجملتمع وعرفانا بإسهامات
اإلعالميني في إيصال الصوت العربي إلى العالم”.
وهنا البد من اإلش��ارة ،يضيف األخ األعرج ،إلى اإلسهام
القوي جملال التكوين والتكوين املستمر في إنتاج «جيل جديد
من الصحافيني ،يدرك حتديات املهنة قبل اختيارها ،ويحترم
أخالقيات مهنة نبيلة مبنية على املصداقية واألمانة دون أن
يسمح لنفسه باالنسياق في عالم االنفالت والفوضى املغلف
بحرية الرأي والتعبير”.
وأضاف في هذا السياق« ،علينا كقائمني على هذا القطاع
أن نشجع على التخطيط االستراتيجي قبل وضع املناهج
والتصورات النظرية ملسالك ووحدات التدريب والتكوين
املرتبطة بحقل اإلع�لام واالتصال ،والعمل على ترسيخ
اإلمكانيات املادية واللوجستيكية الكفيلة بتوفير تكوين
يتماشى مع تكنولوجيا عصرنا احلاضر خلدمة أوطاننا
ومجتمعاتنا التواقة إلى تبوء املكانة التي تستحقها”.
كما دع��ا ال��وزي��ر ،ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،إل��ى استثمار
«امليديا»االجتماعية اجلديدة ،لتحويل العالم االفتراضي إلى
واقع عملي منتج ومثمر ،في مواجهة االجتاهات السلبية
الهدامة” ،مبرزا أن «احلل األمثل ملقاومة اخلطر احملذق بنا من
كل جانب ،هو العمل على إدماج مواد تتيح وقاية النشء
والشباب ،باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح عملية التنمية
في بلداننا العربية خالل تعاملهم مع اإلعالم اجلديد”.

األخ الغراس :التكامل واالنسجام بني مختلف الفاعلني واملتدخلني في ميدان التكوين املهني شرط الزم لتحقيق األهداف املسطرة للتكوين املهني في البرنامج احلكومي

أكد األخ محمد الغراس  ،كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتكوين املهني ،أن التكامل واالنسجام بني مختلف الفاعلني
واملتدخلني في ميدان التكوين املهني يعد شرطا الزم لتحقيق
األهداف املسطرة للتكوين املهني في البرنامج احلكومي انطالقا
من محاور االستراتيجية الوطنية للتكوين املهني  2021وفق
مؤشرات مضبوطة للوالية احلكومية احلالية.
وقال خالل ملتقى مسؤولي التكوين املهني ،املنعقد مبراكش
يومي  7و 8ماي اجلاري حتت شعار « تعزيز املصالح الالممركزة
في خدمة تنمية التكوين املهني على املستوى اجلهوي» ،إن
برنامج العمل الذي تلتزم به الوزارة «هو مقياس تنفيذ التزامات
البرنامج احلكومي الذي نحن مطالبون بتقدمي حصيلته في
نهاية الوالية ،في إطار مبدإ ربط املسؤولية باحملاسبة».
كما أكد على الدور الهام الذي تضطلع به املصالح اخلارجية
لكتابة الدولة ومكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل في تنزيل
السياسة احلكومية في ميدان التكوين املهني على مستوى
دوائر اختصاصاتها الترابية.
وهي أدوار ،يضيف األخ الغراس ،حترص الوزارة على تعزيزها
من أجل الرقي مبنظومة التكوين املهني ،تنفيذا للتوجيهات
السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس  ،الذي يولي
فائق عنايته لتكوين العنصر البشري باعتباره الثروة احلقيقية
التي تزخر بها اململكة والدعامة األساسية لالقتصاد الوطني
وأبرز أن هذا األمر يستلزم تكامل والتقائية أدوار مكونات
املنظومة وتضافر اجلهود والعمل الدؤوب لتفعيل مقتضيات
دستور  2011الذي ارتقى بالتكوين املهني إلى مرتبة احلق
الدستوري لكافة املواطنات واملواطنني.

وأشار من جهة أخرى ،إلى أن هذا امللتقى ،الذي يأتي في سياق
انخراط املغرب في العمل من أجل التنزيل الفعلي لورش اجلهوية
املتقدمة كما دعا إلى ذلك صاحب اجلاللة امللك محمد السادس
نصره اهلل ،يتوخى منه الوقوف على سير تنفيذ برنامج العمل
برسم سنة .2018
من جهتها ،أكدت املديرة العامة بالنيابة ملكتب التكوين املهني
وإنعاش الشغل لبنى طريشا ،على أهمية هذا امللتقى الذي
جمع مسؤولي التكوين املهني ،حيث شكل مناسبة للوقوف
على سير تنفيذ املشاريع املبرمجة واستشراف اآلفاق لبلوغ
األهداف املسطرة مع احلرص على املزاوجة بني الكم والكيف
وتوفير شروط اجلودة املطلوبة لعرض التكوين.
كما أشارت إلى أن مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل
منخرط في التوجهات الرسمية للدولة بالنسبة لتنزيل اجلهوية

املوسعة.
ومتيزت اجللسة اخلتامية للملتقى ،حسب بالغ لكتابة الدولة،
بكلمة وزير التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
والبحث العلمي ،األخ سعيد أمزازي ،الذي نوه باجلهود التي
يبذلها مسؤولو التكوين املهني من أجل الرقي مبنظومة التكوين
املهني حتى تستطيع مواكبة مختلف األوراش املفتوحة ببالدنا
من خالل تثمني الرأسمال البشري.
وشدد الوزير على أهمية ورش اجلهوية املتقدمة باعتباره خيارا
استراتيجيا للمغرب ،وحرص الوزارة على االنخراط في دينامية
التنزيل الفعلي ،وفق منهجية التشاور مع مجالس اجلهات حتى
تضطلع باألدوار املنوطة بها في ميدان التكوين املهني.
وحث في هذا الصدد ،مسؤولي املصالح اخلارجية على
مضاعفة اجملهودات املبذولة على أرض الواقع في تنسيق تام مع

مختلف الهيئات املكونة من أجل تنفيذ السياسة احلكومية
في هذا اجملال.
ومن ناحية أخرى ،ركز األخ أمزازي ،على أهمية مالءمة عرض
التكوين مع متطلبات سوق الشغل املتغيرة باستمرار ومع
الطلب االجتماعي واالقتصادي املتزايد على التكوين املهني،
وعلى ضرورة احلرص على جودة عرض التكوين املهني لتمكني
الشباب من تكوينات ومؤهالت تيسر أسباب ولوجهم للحياة
العملية وانخراطهم الفعلي في الدينامية االقتصادية
للمغرب.
وأبرز في هذا الصدد ،األهمية القصوى التي يحتلها نظام
التكوين املستمر ،سواء من زاوي��ة حتسني شروط الترقي
السوسيو مهني لفائدة األجراء أو من ناحية تعزيز تنافسية
املقاولة ،موضحا أن مشروع القانون املتعلق بالتكوين املستمر
املوجود حاليا في قنوات املصادقة يتضمن مقتضيات جديدة
ستمكن من فتح هذا النظام في وجه فئات جديدة باإلضافة
إلى تلك التي كانت مشمولة بالنظام احلالي.
وشكل هذا امللتقى مناسبة مهمة لإلنصات للمصالح
الالممركزة ،من موقع جتربتها وممارستها امليدانية ،لصياغة أفضل
السبل لتنمية التكوين املهني على املستوى اجلهوي ،انطالقا
من مضامني القانون التنظيمي للجهات وتفعيال لالستراتيجية
الوطنية للتكوين املهني  2021في اجلانب املتعلق باحلكامة
متعددة املستويات واألدوار التي ستوكل للجهات في هذا اجملال
في مختلف مراحل مسلسل التكوين ،مع االستعمال األمثل
للموارد واإلمكانيات املتوفرة مما سيكون له وقع كبير على
تطوير التكوين املهني ترابيا حتى يساهم في حتقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية.

«تعميم التغطية الصحية» محور سؤال شفوي آني تقدمت «ارتفاع األسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين»محور سؤال
به األخت أحكيم باسم الفريق الحركي بمجلس النواب شفوي آني تقدم به األخ األحمدي باسم الفريق الحركي بمجلس النواب
الرباط /ص .يجراف

الرباط /صليحة بجراف

أكدت األخت ليلى أحكيم عضو الفريق احلركي،
في تعقيب على جواب وزير الصحة ،حول سؤال
شفوي بخصوص «تعميم التغطية الصحية»،:
أن املنظومة تعاني من نواقص واختالالت متعددة،
وعلى جميع املستويات ،خلصتها في اخلصاص
املهول في املوارد البشرية ،وعدم اعتماد حكامة
في توزيع املوارد على جميع اجلهات ،و نقص في
التجهيزات واللوجستيك ،عن الفشل في تعميم
التغطية الصحية.
وتساءلت األخت أحكيم باسم الفريق احلركي
مبجلس النواب ،عن مخطط الصحة -2016
 2025قائلة« :حلد الساعة ال نعرف خطوطه
العريضة وال توجهاته العامة ،فهو رهني بتعميم التغطية الصحية الشاملة”.
وبعد أن طالبت بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الالزمة لتنزيل مقتضيات القانون رقم  98.15املتعلق
بالتأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،وذلك بعد فتح قنوات احلوار مع جميع الفاعلني املهنيني قصد اخلروج بنصوص تنظيمية
بغية الوقوف على جميع اإلكراهات وإيجاد حل لها ،أكدت على ضرورة سن سياسة دوائية وتشجيع اإلنتاج
الوطني لألدوية مع تفعيل مقتضيات القانون  17.04املتعلق مبدونة األدوية والصيدلة ،قائلة»:البد من أخذ
وضعية الصيادلة بعني االعتبار كفاعل أساسي في املنظومة الصحية».

شكل ارتفاع األسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنني ،محور سؤال
شفوي آني تقدم به األخ عبد احلكيم األحمدي ،باسم الفريق احلركي
مبجلس النواب.
عضو الفريق احلركي ،الذي تساءل عن أسباب الزيادات املتتالية في
األسعار عن اإلجراءات التي تنوي اتخاذها احلكومة للمحافظة على
استقرار أسعار املواد االستهالكية لدعم القدرة الشرائية للمواطنني،
أبرز في تعقيبه على جواب الوزير أن  480ألف مغربي يعيشون فقرا
مدقعا ،كما أن الطبقة املتوسطة بدورها أصبحت في منحنى تنازلي
جتاه نظيرتها الفقيرة ،والسبب بطبيعة احلال هو ارتفاع أسعار العديد
من املواد االستهالكية ،ليس فقط املواد الغذائيةـ يضيف عضو الفريق
احلركي مبجلس النواب ـ وإمنا كل املواد األساسية التي يحتاجها املواطن،
وفي املقابل جتميد األجور.
عضو الفريق احلركي مبجلس النواب الذي ،قال«:صحيح أن العديد من املواد خاضعة حلرية األسعار واملنافسة” ،أكد على ضرورة ضبط هذه
احلرية حتى ال تتحول هذه األسعار إلى «غول متوحش «يستنزف جيوب املغاربة».
وبعد أن طالب على احلكومة ،بالتحكم في األسباب احلقيقية لهذه االرتفاعات الصاروخية ،السيما في أسعار احملروقات ،أردف قائال»:عندما
ترتفع فاتورة احملروقات ،ترتفع معها فاتورة كل املواد االستهالكية ،وبالتالي على احلكومة اجللوس مع أصحاب شركات احملروقات من أجل إيجاد
حل لتخفيض األسعار” ،وتابع األخ األحمدي« :يتعني تفعيل مجلس املنافسة ،و قانون حرية األسعار واملنافسة الذي ينص على ضرورة اتخاذ
تدابير إلعادة التوازن إلى السوق السيما حينما يتعلق األمر باالرتفاع الفاحش في األسعار» .
وخلص عضو الفريق احلركي مبجلس النواب ،إلى القول»ليس من العيب تقييم سياسة معينة في أفق إعادة النظر فيها” ،داعيا إلى
التعجيل باتخاذ إجراءات اجتماعية حازمة جتاه القدرة الشرائية التي تضيق يوما عن يوم ،تفاديا لكل احتقان اجتماعي غير مطلوب.
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للصحافة املكتوبة:
ي.ح.ع 008/ـ 05

05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:
05.37.76.63.83

اإلعالنات واإلشهار:
05.37.72.73.50 / 05.37.76.86.67

Chamsannonces@yahoo.fr

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

السحب مطابع
الهاتف:
05.37.70.65.57

عضو في

توزيع
2015

