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جواب رئيس احلكومة الدكتور سعد الدين العثماني عن السؤال املتعلق ب:

احملور الثاني
اسرتاتيجية النهوض بالعامل القروي
واملناطق اجلبلية والغابوية
جملس املستشارين  -األربعاء  01رمضان  7( 0341يونيو )1107

السيد رئيس مجلس املسشارري املترم،
السيدات والسردة املسشارري املترممين
من املعلوم أن ساكنة الوسط القروي تمثل  %4.93من مجموع ساكنة املغرب ،رغم التطور
املشهود لحركة التمدن ،إذ تبلغ  0493مليون نسمة حسب إحصاء 91103
وإذا كانت بالدنا قد سجلت معدالت ال بأس بها عموما في مجال التنمية البشرية ومحاربة الفقر
والهشاشة ،كما أسلفت في جوابي على السؤال ألاول لهذه الحصة ،فإن الفقر والهشاشة يبقيان ظاهرة
قروية بامتياز ،إذ أن  %1.,5من الفقراء الذين بلغ عددهم  1,14مليون شخص ،حسب إحصائيات
سنة  ،1103يتمركزون في العالم القروي9
والواقع أن العالم القروي كان وال يزال موضوع برامج وتدخالت متعددة ،حققت نتائج مهمة في
كثير من املجاالت كالطرق واملاء الشروب والكهرباء ،وتنويع ألانشطة الاقتصادية غير الفالحية ،وصرفت
من أجلها مبالغ جد مهمة من ألاموال العمومية9
غير أن سؤال نجاعة هذه املجهودات والتدخالت العمومية يطرح بإلحاح في ظل التحديات التي ال
تزال تواجه بالدنا في مجال التنمية القروية ،على مستوى البنيات التحية والولوجية إلى املرافق
العمومية الحيوية ،مما ينعكس سلبا على تنافسية الاقتصاد القروي وعلى بنياته إلانتاجية وبالتالي
على املستوى املعيش ي للساكنة9
وقبل التطرق إلى املقاربة الجديدة التي ستسلكها الحكومة فيما يخص تنمية املناطق القروية
والجبلية والغابوية ،سأستعرض فيما يلي واقع التنمية القروية واملجهودات املبذولة في هذا املجال9
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أوال :واقع التنمية القروية واجملهودات املبذولة يف هذا اجملال
السيد الرئيس
لقد سجلت مؤشرات الاستفادة من البنيات ألاساسية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية نسبا جد
مهمة في بعض املجاالت ألاساسية ،بفضل البرامج الكبرى التي خصصت للعالم القروي ،كما يتبين من
املؤشرات التالية:
 بالنسبة للطرق القروية ،بلغت نسبة الولوجية  %7.سنة  1103مقابل  %43سنة 0..3؛
 فيما يخص التزويد باملاء الشروب ،بلغت النسبة  %.5سنة  1105مقابل  %43سنة 0..3؛
 بالنسبة للكهربة القروية ،وصلت نسبة الربط نحو  %..سنة  1105مقابل  %01سنة 90..5
وعلى صعيد آخر ،تمكن التدخالت القطاعية من تسجيل نتائج مهمة ،منها:
 في مجال التعليم ،تم إحداث ما مجموعه  435مؤسسة تعليمية ،و 77مدرسة جماعاتية و0.3
داخلية بالوسط القروي ،ما بين املوسمين الدراسيين  1101-1100و 91105-1103كما تم
خالل نفس الفترة إصالح وترميم  50.مؤسسة تعليمية وربط  130مؤسسة بخدمات املاء
والكهرباء وشبكة التطهير حسب الحالة وتعويض  533حجرة من املفكك 9كما أن  % 63من
املستفيدين من مبادرة مليون محفظة هم من العالم القروي9
 وفي مجال الصحة ،تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي عبر بناء
وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية ألاولية التي انتقل عددها من  0.41خالل
سنة  1100إلى أكثر من  1111سنة  ،1105وإحداث ما يناهز  4171منصب جديد ملهنيي
الصحة و 070سكنا وظيفيا للممرضين وألاطباء بالوسط القروي 9كما تم إحداث وتفعيل
وحدات مستعجالت القرب ويبلغ عددها حاليا  .1وحدة موزعة على  01جهة وتسليم 417
سيارة إسعاف وتعزيز التكفل بالحاالت املستعجلة عبر تفعيل  3وحدات للنقل املروحي (مراكش
وطنجة ووجدة والعيون)؛ وتفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية املتنقلة حيث ارتفع عدد
الزيارات امليدانية للوحدات الطبية املتنقلة من  5511سنة  111.إلى  01301سنة 91105
 وفي مجال إعداد التراب الوطني والتعمير ،يتم التركيز على تأهيل وتنمية املراكز القروية الناشئة
عبر إنجاز وثائق التعمير لفائدتها 9وقد وصلت نسبة التغطية بوثائق التعمير باملناطق القروية إلى
 %75وسيتم العمل على مضاعفة املجهود من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من هذه املراكز 9كما
تم مع نهاية سنة  ،1103إبرام  3اتفاقيات مع أربع جهات تهم تأهيل  43.جماعة قروية بغالف
مالي قدره  193مليار درهم( ،جهة درعة-تافياللت ،جهة الشرق ،جهة بني مالل-خنيفرة وجهة
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كلميم واد نون) 9وسنواصل التعاقد مع الجهات املتبقية من أجل تأهيل املراكز الصاعدة بها 9كما
سنحرص على تسريع تنفيذ الاتفاقيات املبرمة مع الجماعات الترابية خالل الفترة السابقة 9وفي
إطار دعم وتحسين إلاطار املبني وتأهيل العمارة بالعالم القروي ،سيتم ،كما أعلن عن ذلك في
البرنامج الحكومي ،إطالق برنامج املساعدة املعمارية لفائدة العالم القروي بتزويد الساكنة
بالتصاميم املعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير9
أما فيما يخص القطاعات إلانتاجية ،فقد ساهم قطاع الصناعة التقليدية في إطار رؤية  1105في
تنويع مصادر الدخل وخلق القيمة املضافة من خالل:
 إحداث  7قرى للصناع التقليديين و 05قرية أخرى في طور إلانجاز ،وإنشاء وتجهيز 31دارا للصانعة مند  ،1101فيما  11دارا أخرى في طور البناء و 01إضافية مبرمجة برسم
سنة 1103؛
 إحداث قاعات للعرض والبيع وتقديم الدعم التقني لنحو  41جمعية وتعاونية تشتغلفي مجاالت الفخار والخشب والنسيج والجلد والحدادة وغيرها من الحرف ،عبر اقتناء
املعدات التقنية؛
 إعداد وتبني مجموعة من العالمات الجماعية للتصديق وتسجيلها باملكتب املغربيللملكية الصناعية والتجارية9
وفي القطاع الفالحي ،مكن مخطط املغرب ألاخضر من الرفع من نسبة نمو الدخل الفالحي
الفردي بمعدل  9%31ويعزى هذا التطور إلى تنامي حصة املكونات ألاخرى خارج الحبوب ،باإلضافة إلى
الحصة الهامة التي يحتلها قطاع تربية املواش ي ( )%27,7الذي أصبح يلعب دورا محوريا في أداء
الاقتصاد الفالحي9
كما أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جاللة امللك حفظه هللا تركز باألساس على
ألاقاليم والجماعات الفقيرة 9ويندرج في هذا إلاطار ،برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة ،1105-1100
الذي يرمي إلى فك العزلة وتقوية البنيات ألاساسية املتعلقة ب  514جماعة قروية تابعة ل  11إقليم،
بتكلفة إجمالية تناهز  5ماليير درهم9
أما بالنسبة للمناطق الجبلية ،فتجدر إلاشارة إلى أنها تمتد على أكثر من ربع مساحة البالد،
وتحتضن أكثر من  % 31من الغابات وما يزيد على ثلث املساحة الصالحة للزراعة على الصعيد
الوطني 9كما أن هذه املناطق ،التي تضم ما يقارب ثلث ساكنة املغرب ،تعاني من عدة إكراهات منها
ديمومة املجاالت الغابوية وضعف إنتاجية املوارد بسبب الظروف الطبيعية للمناطق الجبلية وضعف
البنيات التحتية وقلة تنويع ألانشطة الاقتصادية9
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ومن هذا املنطلق فإن التوجه إلاستراتيجي للنهوض بهذه املناطق يركز على املحاور التالية:
 تأهيل النظم الغابوية باملناطق الجبلية :وتعزيز أدوارها في محاربة التعرية املائية وإنتاج ألاخشاب
والكأل والحفاظ على مختلف الوظائف واملنتوجات التي توفرها على املستوى الاجتماعي
والاقتصادي والبيئي 9وذلك عبر إنتاج  311مليون شتلة غابوية في أفق  1115لتشجير وتخليف
وتحسين املراعي الغابوية ،اعتمادا على ألاصناف الطبيعية املحلية ،على مساحة 3119111
هكتار ،أي بوتيرة  319111هكتار سنويا مقابل  319111هكتار حاليا9
 تنظيم ذوي حقوق الانتفاع على شكل جمعيات وتعاونيات لالستفادة في إطار تشاركي وتعاقدي
من القيمة املضافة الناتجة عن استغالل وتسويق وتحويل املنتجات الغابوية 9حيث تم إنجاز
مشاريع تعاقدية مع  034تعاونية و 03مجموعة ذات النفع الاقتصادي مكنت من خلق ما
يناهز  1مليون يوم عمل 9ويهدف البرنامج العشري  ،1113-1105للوصول إلى  111تعاونية
غابوية يستفيد منها ما ال يقل عن  039111متعاون 9وكذا حماية  1119111هكتار من املساحات
الغابوية من الرعي ،تستفيد منها  411جمعية رعوية تضم حوالي  419111منخرط9
 تثمين املنتجات الغابوية باملناطق الجبلية ،بالرفع من الاستفادة املباشرة والغير مباشرة للساكنة
املحلية من أكبر قدر ممكن من القيمة املضافة عبر تطوير سالسل إلانتاج الش يء الذي مكن من
خلق فرص أكثر للشغل تناهز  1مليون يوم عمل في السنة ،إضافة إلى در مداخيل تقدر ب 311
مليون درهم سنويا وتعزيز املوارد املالية للجماعات الترابية من العائدات الغابوية التي تصل
حاليا إلى  131مليون درهم9
 توفير حطب التدفئة لساكنة املناطق الجبلية بتكثيف إلانتاج والعرض عبر تفعيل مخططات
تهيئة الغابات في الشق املتعلق باستغالل املوارد الكفيلة بتوفير حطب التدفئة ،وتشجيع
السكان على غرس ألاشجار سريعة النمو بمحاذاة مساكنهم وأراضيهم الفالحية عبر مدهم مجانا
باألغراس على شكل إعانات عينية 9وكذلك العمل على تعميم استعمال أفرنة ذات نجاعة
طاقية تمكن من الاقتصاد في حطب الوقود بنسبة تصل الى  % 31عبر مضاعفة عدد الوحدات
املوزعة سنويا لتصل الى  3111فرن 9كما تهدف التدخالت الى تشجيع استعمال طاقات بديلة
لحطب الوقود ،خاصة باملؤسسات العمومية (الصحة والتعليم) 9حيث تجدر الاشارة أن
الدراسة التي تم انجازها اسفرت عن استراتيجية للطاقة املستمدة من حطب التدفئة بشراكة
مع قطاع الطاقة وبلورتها في خطط عمل على صعيد املناطق التي تعرف احتياجات خاصة في
هذا املجال9
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 تنويع ألانشطة املدرة للدخل حيث يتم خالل إنجاز جل املشاريع برمجة أنشطة مصاحبة
للعمليات التقنية والتي تتوخى تنويع وضمان مداخيل إضافية للساكنة املجاورة عبر استثمار
املؤهالت الطبيعية املتوفرة ،كغرس ألاشجار املثمرة وتوزيع خاليا النحل وتشجيع السياحة
البيئية وتثمين املنتوجات املحلية وكذلك تحسين ظروف عيش هذه الساكنة عبر شق وصيانة
سنويا ما يقارب  1511كلم من املسالك الغابوية9
 تهيئة ألاحواض املائية للمحافظة على التربة واملوارد املائية في إطار مشاريع مندمجة لتنمية
املناطق الجبلية يتم انجازها بتنسيق مع باقي الشركاء ،حيث تمت معالجة ما يفوق 7119111
هكتار على صعيد أكثر من  41حوض كما تمت معالجة مجاري السيول ببناء ما يفوق 0،5
مليون م 4من سدود الترسيب ( )1103-1115أي بمعدل  0139111م 4في السنة مقابل أقل من
 409111م 4قبل هذه الفترة9

ثانيا :حنو أرساء مقاربة جديدة حلكامة تنمية املناطق القروية واجلبلية
السيد الرئيس
لقد أشرت في مقدمة هذه املداخلة إلى أن إلاشكال الرئيس ي للتنمية القروية يرتبط بموضوع
الحكامة أكثر منه بمسألة املوارد 9ومن هذا املنطلق ،سيتم التركيز على جانب الحكامة في املقاربة
الجديدة لهذا املوضوع ،لتأمين التقائية التدخالت العمومية في املجال القروي 9ويندرج في هذا إلاطار،
إحداث كتابة للدولة تعنى بالتنمية القروية9
وعموما ،ترتكز املقاربة التي تبنتها الحكومة على املبادئ التالية:
 الالمركزية في إعداد وقيادة برامج ومشاريع التنمية القروية من خالل إسهام كافة الشركاء على
املستوى املجالي؛
 التقائية السياسات العمومية واندماجها؛
 تعزيز التشارك والتعاقد مع الفاعلين الترابيين من منتخبين ومجتمع مدني؛
 أخذ خصوصيات مختلف املناطق ومبادئ الجهوية املوسعة بعين الاعتبار9
ووفق هذا املنظور ،تم إعداد استراتيجية ترتكز على  4مكونات:
 ألاول ،يتعلق بالتأهيل التضامني لتسهيل استفادة هذه املناطق من الخدمات الاجتماعية في
مجاالت الصحة ،والتعليم ،واملرافق العمومية ،واملاء والكهرباء ،والبنيات التحتية؛
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 الثاني ،يهم إنجاز مشاريع محلية مندمجة تخص القطاعات الحيوية حسب مؤهالت كل منطقة
(الفالحة ،السياحة ،الحرف التقليدية ،الصيد البحري ،املناجم)9999؛
 الثالث يتمثل في املشاريع الكبرى املهيكلة تهم تأهيل املراكز الحضرية ،وإحداث محطات
سياحية كبرى ومحطات للطاقات الشمسية والريحية إلدماج املناطق الجبلية في محيطها
الاقتصادي9
ولتحقيق الشروط املؤسساتية إلنجاح تنزيل الاستراتيجية والرفع من مستوى التنسيق بين كافة
املتدخلين وطنيا ومجاليا ،سيتم الاعتماد على آليات للحكامة والتدبير من أجل تعزيز التنسيق في إعداد
البرامج ومخططات العمل ،وخاصة:
 اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية ،برئاسة رئيس الحكومة ،وتضم
في عضويتها  05قطاعا وزاريا عهد لها بمهام التوجيه واملصادقة على الاستراتيجية والبرامج
ومهام التتبع والتقييم والتحكيم 9وستعقد هذه اللجنة اجتماعها الثاني قريبا؛
 اللجنة الوطنية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية التي ،يترأسها السيد وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
 اللجان الجهوية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية ،تضم في عضويتها رؤساء الجهات
واملنتخبين ورؤساء املصالح الالممركزة للقطاعات الحكومية قصد تتبع إنجاز وتحيين البرامج
الجهوية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية9
ويتم إعداد وقيادة املخططات الجهوية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية ،عبر منهجية على
 5مراحل:
 التوجيه الاستراتيجي على املستوى املركزي من خالل اقتراح املشاريع النموذجية وامليزانيات
التقديرية لكل جهة؛ وسيمكن هذا التوجيه املستوى الجهوي والترابي من اقتراح املشاريع
ومكونات املخطط الجهوي؛
 املصادقة على هذه املشاريع وعلى املخطط الجهوي على املستوى املركزي،
 التعاقد بين املستويين املركزي والترابي ليصبح هذا املخطط كمرجع للبرمجة السنوية؛
وعلى مستوى إلانجاز ،سينجز كل قطاع من خالل مصالحه الالممركزة املشاريع والبرامج التي
تدخل في إطار اختصاصاته ،ويعهد التتبع والتقييم إلى اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية املجال القروي
واملناطق الجبلية من خالل سكرتاريتها9
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وفي هذا إلاطار ،وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ  41يوليوز
 ،1105تعمل الحكومة حاليا مع الشركاء على املستوى الترابي على بلورة مخططات عمل جهوية في إطار
البرنامج الوطني لتقليص الفوارق املجالية والاجتماعية في العالم القروي 9ولتفعيل هذا البرنامج ،تم
إطالق إعداد املخططات الجهوية منذ مارس  1107من خالل اجتماعات بين اللجنة الوطنية واللجان
الجهوية9
وقد قدمت أغلب الجهات مخططاتها إلاجمالية وخطة العمل لسنة  ،1107وتتم حاليا مراجعتها
وتدقيقها على املستوى املركزي 9ومن املرتقب أن يتم خالل هذه السنة:
 تفويض الاعتمادات للشروع في أشغال املشاريع التي تتوفر على الدراسات الضرورية؛
 إنهاء إعداد برنامج  1111-1101مع أخذ التزامات ألاطراف املعنية بتحويل الاعتمادات والقدرة
على إلانجاز بعين الاعتبار9
ّ
هذا وسيمكن البرنامج الوطني  1111-1103ملحاربة الفوارق الاجتماعية واملجالية في العالم
القروي من سد الخصاص املسجل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بهذه املناطق 9وقد قدر
الغالف املالي املخصص للبرنامج بمبلغ  51مليار درهم وعدد املشاريع ب  119111مشروع لفائدة 01
مليون مواطن يقطنون ب  1391.1دوار9

وبرهلل التوفيق والسال ،عليكم ورحمته تعرلى وبركرته.
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