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األخ العنصر يؤكد خالل ندوة حول موضوع «الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة:

جتربـة اجلهويـة
املتقدمـة عـززت
املكتسبات التي
حققها املغرب
في مسار
اإلصالحات

الرباط /متابعة

قال األخ محند العنصر ،رئيس مجلس جهة فاس-
مكناس ،أول من أمس الثالثاء بفاس  ،إن اختيار
تنظيم هذه الندوة العلمية بعد مرور سنتني
ونصف على االنخراط في اجلهوية املتقدمة ،يرتبط
أساسا مبالمسة أبعاد هذه التجربة التي متثل
توجها حداثيا يروم اعادة هيكلة التنظيم الترابي
للمغرب وحتديث بنياته وتدبيره عبر إرساء منط
جديد للحكامة الترابية.
وأضاف األخ العنصر ،في ندوة تناولت موضوع
«اجلهوية املتقدمة رافعة للتنمية املستدامة»،أن
هذه التجربة عززت إلى حد كبير املكتسبات التي
حققها املغرب في مسار اإلصالحات السياسية
وتوطيد أسس مقاربة جديدة في البناء املؤسساتي
وتكريس التنمية الترابية ،وأضحت  ،مبقتضاها ،
اجلهات شريكا ترابيا ومخاطبا رئيسيا للدولة في
الكثير من القضايا ذات االرتباط الوثيق بالتنمية
املستدامة.
وذكر بأن مجلس جهة فاس-مكناس عمل ،
بتنسيق مع والية اجلهة والعماالت واألقاليم
التابعة لها واجلماعات الترابية واملصالح الال ممركزة

 ،على إعداد برنامج التنمية اجلهوية بغية حتسني
اجلاذبية االقتصادية ودعم القطاعات املنتجة
وإنعاش الشغل وتثمني املوارد الطبيعية واحملافظة
عليها والتقليص من العجز االجتماعي والتفاوتات
الترابية ،مبرزا  ،في هذا الصدد  ،أن املشاريع التي مت
اقتراحها في إطار هذا البرنامج في الفترة املمتدة
ما بني  2021 – 2016تقارب  192مشروعا
بتكلفة مالية تناهز  33مليار درهم.
وفي نفس السياق ،أجمع ثلة من اخلبراء على أن
اجلهة أضحت فاعال أساسيا ومحوريا في رسم
السياسات التنموية.
وأضافوا في الندوة املنظمة مببادرة من مجلس
جهة فاس-مكناس ،أن اجلهة أصبحت  ،بفضل
الدستور اجلديد والقوانني التنظيمية املتعلقة
باجلهات  ،لها مكانة متميزة لوضع مخططات
واستراتيجيات تنموية تأخذ بعني االعتبار احلاجيات
اآلنية واملستقبلية بكافة املناطق ،وفق منهج
تدبير تشاركي قائم على التعاون بني مختلف
املتدخلني.
وأبرز املشاركون أن املغرب شهد  ،منذ صدور
دستور  ، 2011منعطفا هاما في املسار السياسي
والدميقراطي والتنموي ،وذلك بفضل اإلرادة السامية

لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس الذي دعا إلى
اعتماد جهوية متقدمة كخيار استراتيجي يروم
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية
املندمجة واملستدامة مبجموع تراب اململكة.
ولتمكني اجلهة من االضطالع باألدوار املنوطة بها
بشكل فعال ،أكد اخلبراء أن القانون التنظيمي
للجهات مكن اجلهة من أدوات العمل ،تتمثل
أساسا في هيكلة إدارة اجلهة وإحداث الوكالة
اجلهوية لتنفيذ املشاريع واملوارد املالية الكفيلة
بتنفيذ برامجها ،باإلضافة الى التنصيص على
إحداث صندوق التأهيل االجتماعي لسد العجز
في مجاالت التنمية البشرية والبنيات التحتية
األساسية والتجهيزات الضرورية.
جتدر اإلشارة إلى أن املشاركون في هذا اللقاء
العلمي الذي حضره والي جهة فاس مكناس وعمال
األقاليم التابعة للجهة وأساتذة جامعيون وخبراء
اقتصاديون ورؤساء اجلماعات الترابية ،ناقشوا
مجموعة من احملاور منها «التنمية اجلهوية في
إطار النموذج االقتصادي» ،و «الالمتركز واجلهوية
املتقدمة» ،و»شروط ورهانات وحتديات اإلقالع
الصناعي في جهة فاس-مكناس».

خالل استقباله لألخ األعرج

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بجهود
جاللة امللك في الدفاع عن مدينة القدس

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني ،رامي احلمد اهلل ،بجهود جاللة امللك محمد
السادس ،رئيس جلنة القدس ،في الدفاع عن املدينة املقدسة.
كما نوه احلمد اهلل ،خالل استقباله ،أول من أمس الثالثاء ،مبقر رئاسة الوزراء
برام اهلل ،وزير الثقافة واالتصال ،األخ محمد األعرج ،بعمق العالقات الثنائية
املتميزة ومبواقف اململكة في احملافل الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني
في نيل حقوقه املشروعة.
وفي هذا الصدد ،قدم احلمد اهلل ،شكره لألخ األعرج الذي أعرب عن
استعداد املغرب جتديد االتفاقيات الثقافية الثنائية ،وتدريب املوارد البشرية
الفلسطينية واالستفادة من اخلبرة املغربية في هذا اجملال.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني ،خالل هذا اللقاء الذي حضره سفير املغرب
بفلسطني ،محمد احلمزاوي ،ووزير الثقافة الفلسطيني ،إيهاب بسيسو،
تأكيده على أهمية زيارات الوفود العربية لفلسطني ،معتبرا أنها «تشكل
دعما معنويا لصمود أبناء شعبنا وحتديا لعراقيل االحتالل».
وكان األخ األعرج والوفد املرافق ،قد استقبل من قبل وزير الثقافة
الفلسطيني لدى زيارته إلى مقر املكتبة الوطنية الفلسطينية ،التي
حتتضن فعاليات معرض فلسطني الدولي احلادي عشر للكتاب.
وخالل هذا اللقاء ،قدم بسيسو شرحا وافيا لوزير الثقافة واالتصال عن
أروقة املعرض واألجنحة الرسمية وشبه الرسمية ،وعن جناح «فلسطني
في معرضي صور «القدس تنتصر» ،و»عيون عربية».
وثمن الوزير الفلسطيني زيارة األخ األعرج ملعرض فلسطني الدولي للكتاب،
مشددا على أن هذه الزيارة «تعكس العالقات املتميزة ما بني فلسطني
واملغرب الشقيق على كافة األصعدة.
وقال بسيسو في كلمة باملناسبة ،إن زيارة وزير الثقافة في اململكة
املغربية لفلسطني ،لها بالغ األثر في تعزيز صمود شعبنا على أرضنا ،وتعزيز
روح اإلرادة واألمل والعمل نحو املستقبل وهي مبثابة رسالة ود ومحبة من
املغرب إلى فلسطني التي تكن للمملكة املغربية قيادة وشعبا كل التقدير
واحملبة.

في معرض جوابه على سؤالين شفويين بمجلس النواب

األخ أوحلي يكشف طريقة تدبير صندوق التنمية القروية
ويستعرض استراتيجية الوزارة للحد من ظاهرة الرعي اجلائر

صليحة بجراف

أكد األخ حمو أوحلي ،كاتب الدولة املكلف
بالتنمية القروية واملياه والغابات ،مساء اإلثنني
املاضي ،بالرباط ،أن طريقة تدبير صندوق التنمية
القروية ،تعرف اليوم ،حتوال نوعيا لتصبح أكثر
فعالية في األداء وأكثر مجالية من حيث إدماج
البعد احمللي الترابي كمكون أساس سواء في
اقتراح أو تنفيذ املشاريع.
وقال األخ أوحلي في معرض رده على سؤال
شفوي ح��ول «حصيلة صندوق التنمية
القروية» ،تقدم به فريق العدالة والتنمية
مبجلس النواب « ،لقد مت الشروع في تنزيل
«برنامج تقليص الفوارق اجملالية واالجتماعية
بالوسط القروي» الذي يهم الفترة املمتدة ما
بني  ،-2023 2017بغالف مالي يناهز  50مليار
درهم» ،موضحا أن محاوره األساسية ترتكز
أساسا على بناء الطرق وفتح وتهيئة املسالك
القروية ،وتزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب
وربطها بشبكة الكهرباء ،وتأهيل مؤسسات
قطاعي الصحة والتعليم.
وبعد أن سجل األخ أوحلي أنه مت تخصص كل
اعتمادات الصندوق لفائدة هذا البرنامج ،مشيرا
على أنه سيساهم في متويله مبا مجموعه
 10,5مليار درهم ،ذكر أيضا باملصادقة على

برنامج العمل اخلاص بسنة  2017من طرف
اللجنة الوطنية لتنمية اجملال القروي واملناطق
اجلبلية ،بقيمة إجمالية بلغت  8,31مليار
درهم ،والشروع في اجناز برنامج العمل لسنة
2017منذ غشت من نفس السنة ،وبرنامج

العمل اخلاص بسنة  2018من طرف اللجنة
الوطنية لتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية
خالل شهر يناير وفبراير من نفس السنة ،بغالف
مالي بلغ  7,36مليار درهم والتوقيع على
عقود البرامج اجلهوية اخلاصة به خالل شهري

مارس وأبريل  2018وتفويض ما مجموعه
 773مليون درهم للقائمني على إجناز املشاريع
ميدانيا فيما يتم حاليا تفويض ما مجموع
 887مليون درهم.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول
«الرعي اجلائر بعدد من أقاليم اململكة»،
قال كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية
واملياه والغابات ،إن وزارة الفالحة ،وفي إطار
إستراتيجية مخطط املغرب ،تعمل على
املزاوجة بني التدخل التنظيمي والتنموي
لتوفير الرعي للماشية.
وأوضح األخ أوحلي أنه مت إصدار القانون رقم
113-13املتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة
وتدبير اجملاالت الرعوية واملراعي الغابوية كإطار
جديد يستجيب ويتماشى مع التحوالت
العميقة التي عرفتها األراضي الرعوية وميكن
من تقنني الظاهرة وخلق آليات جديدة تساهم
في التدبير املستدام للموارد الرعوية وتشجيع
الكسابة وتنظيماتهم املهنية على االنخراط
الفعلي في تطوير اجملال الرعوي مبا يضمن
حتسني ظروف اإلنتاج وعيش الساكنة احمللية
ومواجهة سنوات اجلفاف ،مشيرا أيضا إلى
استكمال مسطرة املصادقة على النصوص
التطبيقية املتعلقة بالظاهرة باملصادقة على
آخر مرسوم في  19أبريل .2018
وبعد أن أب��رزاألخ أوحلي ،أن ال��وزارة واعية

مبشاكل هذه الظاهرة التي أصبحت اليوم
تهدد السلم االجتماعي مبجموعة من املناطق
الرعوية للمملكة عبر اخلالفات املتكررة التي
تنشب بني الرحل وساكنة مناطق العبور أو
املقصودة للرعي ،فضال عن كونها تشكل خطرا
جادا في وجه استدامة املوارد الرعوية لهذه
املناطق ،مضى قائال »:إن الوزارة أعدت أكثر
من دراسة لتشخيص أمثل للظاهرة وإيجاد
احللول الكفيلة بتنظيم تنقالت القطعان مع
احلرص على تقدمي اإلجابات الضرورية وامللحة
النتظارات ساكنة هذه املناطق الرعوية.
وأضاف األخ أوحلي أن الوزارة ستعمل على
تفعيل عمل جلان املراعي إن على املستوى
الوطني أو اجلهوي وذلك لضمان حكامة جيدة
في تدبير األراضي الرعوية ومختلف املناحي
املرتبطة بالتوازي مع مسار استكمال الترسانة
القانونية ،مع إعداد برنامج وطني متكامل
وطموح يرمي إلى تنمية املراعي وتنظيم ظاهرة
الترحال يشمل  49مليون هكتار من املراعي أي
ما يعادل  79%من مجموع مساحة األراضي
الرعوية باململكة ويشمل  6جهات هي الشرق،
درعة تافياللت ،سوس ماسة ،كلميم واد نون،
العيون الساقية احلمراء والداخلة وادي الذهب،
داعيا إلى تضافر جهود مختلف الفعاليات
مبافيها تنظيمات مهنية للكسابة إلى إعمال
القانون وتنزيله السليم على أرض الواقع.

