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يف تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس النواب حول دعم البعد االجتماعي يف السياسات العمومية

األخ أوزين يختزل مظاهر العجز االجتماعي باملجتمع
املغربي في غياب التكافؤ
الرباط /صليحة بجراف
اختزل األخ محمد أوزين عضو الفريق احلركي
مبجلس النواب كل مظاهر العجز االجتماعي
الصارخ ،و املؤشرات االجتماعية املتدنية التي
يعرفها املجتمع املغربي في غياب التكافؤ .
ع�ض��و ال�ف��ري��ق احل��رك��ي مبجلس ال �ن��واب في
تعقيب ال �س��ؤال ال�ش�ف��وي املتعلق بالسياسة
العامة للحكومة حول دعم البعد االجتماعي في
السياسات العمومية ،الذي تساءل عن اجلهات
التي تتركز وتستوطن فيها بحدة أكبر مظاهر
ال�ف�ق��ر ،وال�ه�ش��اش��ة واألم �ي��ة وال �ه��در املدرسي،
واستفحال مؤشرات وفيات األمهات واألطفال،
وغ �ي��ره��ا ،م�س�ت��دالمب��ا ح��دث بجماعة بولعالم
بإقليم الصويرة من تدافع من أجل احلصول على
مساعدة بسيطة أدت إلى وفاة  15امرأة بسبب
احلاجة والفقر املذقعني ،قائال « إن هذا احلدث
ال ميكن اعتباره حدثا معزوال ،وهذه «املنطقة ال
تعاني لوحدها من حيف السياسة االجتماعية
غير املتكافئة ،فغيرها كثير ببلدنا».
وبعد أن ذك��ر ب��أن مرجعية احلركة الشعبية
تنتطلق من البعد اإلجتماعي ،التي اعتمدتها
كمنطلق ومبدأ ومرجع منذ أواخ��ر خمسينيات
القرن املاضي ،أصبحت اليوم مرتكزا للسياسة
العامة للحكومة ،يتعلق األمر بالعدالة االجتماعية

وامل �ج��ال �ي��ة  ،ق ��ال ان امل��غ��رب ق ��ام بإجنازات
وبرامج ومخططات ومبادرات تستهدف االرتقاء
االجتماعي بالفئات الهشة ،لكن الواقع املاثل
ومثل هذه األحداث ،تسائل السياسات العمومية
وأثرها على املواطنني - ،يضيف األخ أوزين « -
صحيح أن إطالق السياسات واالستراتيجيات
والبرامج واملخططات أمر جيد ،لكن ،هل توقفنا
يوما وقفة للتأمل والتقييم واملراجعة ودراسة
اجلدوى واألثر.
وأردف ع�ض��و ال �ف��ري��ق احل��رك��ي ق��ائ�لا« :هنا
حتضرني م �ب��ادرات خالقة ج��دا نظير املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية ،والصناديق الهادفة
إل��ى ال�ت�م��اس��ك االج�ت�م��اع��ي وب��رام��ج التشغيل
والصحة والسكن وغيرها».
وتابع األخ أوزين أنه من منطلق غيرتنا وحبنا
لبلدنا نريد سياسة اجتماعية متوازنة وعادلة
تشجع املبادرة بدل اإلحسان ،سياسة تقطع مع
واقع يستشري فيه الفقر والبؤس والهشاشة،
واقع ال يلهث فيه املواطن من أجل إيجاد مقعد
في امل��درس��ة ،أو يبحث فيه امل��واط��ن عن فرصة
للعالج وال يجدها ،أو يبحث فيه م��واط��ن في
ال �ق��رى واجل �ب��ال ع��ن م�ج��رد حطب للتدفئة وال
يستطيع».

تبادل التجارب في مجال اإلسكان والتعمير موضوع
مباحثات بني األخت الكحيل ووزير البناء الفيتنامي

تعزيز التعاون في القطاع الفالحي موضوع مباحثات
بني األخ أوحلي ووفد أمريكي

الرباط  -ص ب
أجرى األخ أحمو أوحلي كاتب الدولة
ل��دى وزي ��ر ال�ف�لاح��ة وال�ص�ي��د البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف
بالتنمية القروية واملياه والغابات ،مساء
يوم اخلميس  30نونبر  2017بالرباط
مباحثات مع وفد أمريكي رفيع املستوى
ي �ض��م ع��م��داء ورؤس�� ��اء م�ج�م��وع��ة من
اجلامعات بالواليات املتحدة األمريكية،
وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها هذا
الوفد إلى اململكة املغربية
و بحث اجلانبان إمكانيات التعاون
املتاحة لتعزيز تبادل التجارب واخلبرات
ف��ي امل �ج��ال ال �ف�لاح��ي ف�ض�لا ع��ن بحث
السبل واآلليات الكفيلة بإقامة شراكات
ب�ي�ن اجل��ام �ع��ات األم��ري �ك �ي��ة ومختلف
اجلامعات واملعاهد املغربية املتخصصة
في املجال الفالحي والتكوين والبحث
الزراعي.

رئيس التحرير

سكرتير التحرير

محمد مشهوري

المصطفى الصوفي

واس�ت�ع��رض ك��ات��ب ال��دول��ة ،التجارب
التي راكمها املغرب في القطاع الفالحي،
والسيما جتربة مخطط « املغرب األخضر
» الذي أشرف على انطالقته امللك محمد
السادس في شهر أبريل من سنة 2008
وال� ��ذي ي���روم ج�ع��ل ال �ق �ط��اع الفالحي
راف �ع��ة أس��اس�ي��ة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية في اململكة ،مشددا على
ما تتوخاه الدعامة الثانية من أهداف
تروم محاربة الفقر ومكافحة التهميش
االجتماعي في األوس��اط القروية على
وجه اخلصوص.
وق��ال األخ أوحلي إن البحث العلمي
ال��زراع��ي والتكوين الفالحي حاضران
ب�ش�ك��ل ق���وي ،ع�ل��ى م�س�ت��وى النموذج
ال �ف�لاح��ي امل �غ��رب��ي ب�ك��ون�ه�م��ا يشكالن
محورا هاما في أي استراتيجية لألمن
ال �غ��ذائ��ي ،وت��وف �ي��ر ال �ك �ف��اءات املؤهلة
والكافية للقطاع ،وال��رف��ع من مستوى
التأطير ع�لاوة على حتسني اإلنتاجية

في احترام تام للمعايير الدولية للسالمة
الصحية والبيئية.
األخ أوحلي  ،حتدث أيضا عن جودة
ال �ش��راك��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة والعالقات
متعددة األبعاد التي تربط بني املغرب
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة والتي
تتسم بالثقة واالحترام املتبادل وعلى
ال��رغ��م م��ن ان�ه�م��ا م�ت�ب��اع��دان جغرافيا
إال أنهما يتقاسمان الكثير م��ن القيم
املشتركة.
من جانبه ،أشاد رئيس الوفد االمريكي
مبتانة ال �ع�لاق��ات التاريخية القائمة
بني املغرب وال��والي��ات املتحدة ،مبرزا
استعداد مؤسستهم التي تعود نشأتها
لسنة  1890وتضم  19جامعة أمريكية
بإحداث شبكات تعاون علمي ملعاجلة
مختلف التحديات املطروحة فضال عن
املساهمة في تقوية العالقات الثنائية
وتعزيز التعاون والتنسيق املشترك إزاء
القضايا ذات االهتمام املشترك.
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أج� � ��رت ك��ات��ب��ة ال ��دول ��ة
املكلفة ب��اإلس�ك��ان ،األخت
ف ��اط� �ن ��ة ال� �ك� �ح� �ي ��ل ،ي ��وم
اخل� �م� �ي ��س  30نونبر
 2017بالرباط ،مباحثات
مع وزير البناء الفيتنامي،
بهام هونغ ه��ا ،متحورت
ح��ول تبادل التجارب في
مجال اإلسكان والتعمير
بني املغرب والفيتنام.
وأب��رزت األخ��ت الكحيل،
خ�ل�ال ه ��ذا ال �ل �ق��اء ،الذي
ي��ن��درج ف��ي إط� ��ار تعزيز
ع �ل�اق� ��ات ال� �ت� �ع���اون بني
اململكة املغربية وجمهورية
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فيتنام االشتراكية ،روابط
ال��ص��داق��ة امل �ت �ي �ن��ة التي
جتمع بني البلدين ،مؤكدة
على أهمية ال�ت�ع��اون في
مجال اإلسكان والبناء.
ورك � � � ��زت ع� �ل ��ى ت� �ب ��ادل
اخلبرات في مجال القضاء
على السكن غير الالئق،
وآليات تطبيق السياسات
املعتمدة في مجال السكن
االقتصادي ،وتهيئ املدن
اجلديدة ،إضافة إلى إعادة
تأهيل ال �ث��رات والبنيات
اآليلة للسقوط.
م��ن جانبه ،ق��ال الوزير
التحرير:
05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:
05.37.76.63.83

ال�ف�ي�ت�ن��ام��ي ،ال ��ذي يقوم
ب� ��زي� ��ارة ل�ل�م�م�ك�ل��ة على
رأس وفد مهم ،إن زيارة
وف��د ب�ل��ده ل���وزارة إعداد
التراب الوطني والتعمير
واإلس � � �ك� � ��ان وس� �ي ��اس ��ة
املدينة تهدف باألساس
إلى االطالع على التجربة
املغربية في مجال اإلسكان
وال�ت�ع�م�ي��ر ،ال سيما في
ما يتلعق بتعبئة موارد
التمويل وتعبئة القطاع
اخل�� ��اص ،وال �ب �ح��ث عن
ف� � ��رص ال�� �ت�� �ع� ��اون بني
امل � � �ق� � ��اوالت ال� �ع� �ق ��اري ��ة

السحب مطابع
الهاتف:
05.37.70.65.57

ال�ف�ي�ت�ن��ام�ي��ة واملغربية.
وأعرب عن رغبة بالده في
تبادل اخلبرات مع املغرب
وت��ط��وي��ر آف � ��اق جديدة
ل �ل �ت �ع��اون ت �ك��ون مفيدة
للطرفني في مجاالت تعزيز
قطاع اإلسكان والتنمية
احلضرية املستدامة.
وبهذه املناسبة ،تطرق
ال��ط��رف��ان إل���ى إمكانية
تطوير م�ح��اور التعاون
الثنائي في مجاالت أخرى
ذات اهتمام مشترك ،في
املستقبل القريب.
عضو في
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