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 بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل آ هل وحصبه آ مجعني؛

 

 السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،

 املحترمين،السيدات والسادة املستشارين 

ذه ه أود في البداية أن أشكر السيدات والسادة املستشارين املحترمين على تفضلهم بطرح

هي فرصة أخرى ألجدد و ، "برامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية" األسئلة في موضوع

، من الفوارق االجتماعية واملجالية التقليص تنزيل برنامج التزام الحكومة بمواصلة العمل على

 الذم ما نصره هللا وذلك تنفيذا للتعليمات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس

اطنات استفادة املو توزيع عادل للثروات، و  من أجل ضمانعنايته السامية فتئ يولي هذا املوضوع 

 .ار التنمية بشكل عادل ومتوازن من ثم ، وعلى مستوى كافة التراب الوطني،واملواطنين

 يعد في صلب ورشموضوع تقليص الفوارق االقتصادية واالجتماعية من البديهي أن و 

باعتبارها املدخل األساس ي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية من خالل تعزيز  الجهوية املتقدمة،

مؤهالتها، مع إرساء آليات  استنادا إلى الخاص التنموم  ن بناء نموذجهاها موتمكين الجهات أدوار

الدنا فقد اعتمدت ب هذه الغاية،ول .الجهات األقل حظا في التنميةللتضامن بين الجهات وتأهيل 

يرتكز على مقاربة وظيفية تهدف في املقام األول إلى تحقيق تنمية مندمجة ومعالجة  اجهوي اتقسيم

 .الفوارق على مستوى املؤهالت االقتصادية والبنيات التحتية

ووعيا منها بأهمية تنزيل ورش الجهوية املتقدمة باعتبارها مدخال أساسيا لتحقيق التنمية 

مواكبة  ومحاربة الفوارق املجالية واالجتماعية، فقد حرصت الحكومة، منذ تنصيبها، على

 من اآلليات القانونية واملادية التي تسمح لها باالضطالع باملهام املخولة الجماعات الترابية وتمكينها

وكذا برامج  ،وتتمثل باألساس في التصاميم الجهوية إلعداد التراب .لها على مستوى التنمية املحلية

 .ت واألقاليم وبرامج عمل الجماعاتالتنمية للجهات والعماال 

الترسانة القانونية املنظمة للجهوية  مالعلى استك حرصت الحكومة منذ تنصيبهاكما 

الجماعات ب التنظيمية املتعلقة لقوانينل املراسيم التطبيقية املتقدمة من خالل اعتماد كافة

ية، الذم يسمح لها باالضطالع بمهامها على مستوى التنمية املحل طار املالمملتمكينها من اإل الترابية 

النصوص  كافةإصدار ، على إتمام 2018حيث عملت الحكومة، إلى غاية متم شهر يونيو 

 113-14ورقم  112-14ورقم  111-14التطبيقية املنصوص عليها في القوانين التنظيمية رقم 

 .ت واألقاليم وبالجماعاتاملتعلقة، على التوالي، بالجهات وبالعماال 

 لتأهيل االجتماعياصندوق وفي نفس السياق حرصت الحكومة على تفعيل كل من 

العجز في مجاالت التنمية البشرية  سداللذان يهدفان إلى  لتضامن بين الجهاتاصندوق و 

، التفاوتاتن تقليص مقصد ال التوزيع املتكافئ للمواردو  والبنيات التحتية األساسية والتجهيزات

وذلك من خالل اعتماد املرسومين الخاصين بهما، والذين ينظمان، على الخصوص، معايير 
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استفادة الجهات من صندوق التأهيل االجتماعي ومعايير توزيع املوارد املالية لصندوق التضامن 

لتقليص من ابما يمكن من توزيع متكافئ للموارد بين الجهات. وهي املعايير التي روعي فيها تحقيق 

  .التفاوتات بين الجهات

تقوم  ةمقاربة ترابيكما عملت الحكومة على إصدار ميثاق متقدم لالتمركز اإلدارم يستند إلى 

على التوطين الترابي للسياسات العمومية من خالل أخذ الخصوصيات الجهوية واإلقليمية بعين 

 ا من خاللوتنفيذ البرامج التنموية، ال سيمفي إعداد  الفاعلين الترابيينإشراك للفعاليات االعتبار، و 

بما يضمن التقامية إعداد املخططات التنموية الجهوية، والتصاميم الجهوية إلعداد التراب، 

السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها، وتحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج واملشاريع 

 قلييي، واالستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين.العمومية على الصعيدين الجهوم واإل

تنزيل برامجها في إطار أن أوضح مجهودات الحكومة  أود، جوابا على أسئلتكم الهامةو 

الي، املستويين االجتماعي أو املجسواء على  الرامية إلى محاربة التفاوتات، بشكل عام،االجتماعية 

 .ق بالعالم القرومقبل التطرق للبرنامج الخاص بتقليص الفوار 

األساسية في مجالي التعليم  الخدماتتحسين وتعميم مواصلة  -أوال
 والصحة

 ال سيما في مجال التعليم األساسية،الخدمات  وتجويدتحسين تواصل الحكومة العمل على 

 ، اعتبارا لدور هذه الخدمات في تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية. والصحة

 مجال التعليم املجالية واالجتماعية فيمحاربة الفوارق  .1

مليار  68بلغ متواصل الحكومة رفع املجهود املالي املوجه لقطاع التربية والتكوين ليصل إلى 

  .2018 سنة مليار درهم مقارنة بميزانية 9أم بزيادة  ،2019برسم ميزانية  لتربية والتكويندرهم ل

 وسيع العرض التربوم والدعم االجتماعي للتمدرسإلى تأساسا ويتم توجيه هذا املجهود املالي 

 .املجالين الحضرم والقروملتعزيز تمدرس أبناء املغاربة، سواء في 

 :على مستوى تعزيز العرض التربوي  -أ

 تواصل الحكومة العمل على توسيع وتطوير بنية االستقبال، وذلك من خالل:

 10.905بلغ مجموع املؤسسات التعليمية حيث  ،التعليمية املؤسسات وتحديث تجهيز 

 5940(، منها الفارطمؤسسة عن املوسم  72مؤسسة تعليمية باألسالك الثالث )بزيادة 

 ؛وحدة 124، كما بلغ عدد املدارس االبتدامية الجماعاتية %54بالوسط القروم أم بنسبة 

 545منها  ،889 الداخلياتعدد  ، حيث بلغالرفع من بنيات االستقبال على مستوى اإليواء 

 ؛عن املوسم الفارط داخلية 56بالوسط القروم، بزيادة 
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 حيث بلغ مجموع املدرسين بمختلف األسالك مواصلة تعزيز املوارد البشرية التربوية ،

تم . وقد يشتغلون بالوسط القروي %47 منهمأستاذ)ة(،  ألف 240التعليمية ما يفوق 

 .2019برسم سنة بالتعاقد جديد ألف منصب شغل  15 توفير 

 :في مجال التمدرس الدعم االجتماعي تعزيز  على مستوى   -ب

تجاوز املعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء تواصل الحكومة تنفيذ التدابير الرامية إلى 

بناء أالفئات املعوزة وخاصة بالوسط القروم، وذلك ضمانا لإلنصاف وتحقيق تكافؤ الفرص بين 

 :خاللاملغاربة، من 

 در مجال الحد من الهبهدف ترصيد مكتسباته الهامة في تيسير" " مواصلة دعم برنامج

من الرفع من عدد  ،مراجعة آلية االستهدافمن خالل  مكن تعميم هذا البرنامج،وقد املدرس ي. 

تلميذ)ة(، مقابل مليون  2,1إلى  (2019-2018) خالل املوسم الدراس ي الحاليالتالميذ املستفيدين 

مليار درهم  2,17تم رصد مبلغ وقد ). تلميذ)ة( بالنسبة للموسم الدراس ي الفارط 359 706

مليار  1,5، أي بزيادة 2018درهم فقط برسم ميزانية  631، مقابل 2019لبرنامج في ميزانية ل

 عن السنة املاضية(. درهم

 برسم املوسمة امللكية السامية "مليون محفظة" املبادر  بلغ عدد املستفيدين من 

منهم بالوسط القروي.  % 64مستفيدة ومستفيد،  ألف 263مليون و 4حوالي الدراس ي الحالي 

 ؛2019برسم ميزانية مليون درهم  250ب  وقد خصص لهذا البرنامج غالف مالي يقدر

 وتجويد الخدمات التي  لداخليات واملطاعم املدرسيةتوسيع قاعدة املستفيدين من ا

بالوسط القروم( واإلطعام املدرس ي  % 59من الداخليات ) املستفيدينبلغ مجموع  وقد، تقدمها

مليار  1,47إجمالية تناهز بكلفة ، و مستفيد)ة( ألف 25ما يفوق مليون وبالوسط القروم(  % 94)

 ؛2019سنة  برسمدرهم 

 طالب ممنوح 366.000من خالل استفادة ، في التعليم العالي توسيع قاعدة املمنوحين 

وتعميم املنحة مقارنة بالسنة املاضية.  % 10زيادة حوالي م بأ ،خالل املوسم الجامعي الحالي

 من من حاملي شهادة الباكالوريا متدرب ألف 70 حوالي مما سيمكن، قطاع التكوين املنهيتشمل ل

 (؛2019مليار درهم برسم ميزانية  1,8)خصص للمنح  املنحة

  ولهذا الغرض، . 2028-2027وذلك بهدف تعميمه في أفق ، األوليالتعميم التدريجي للتعليم

 5.826بناء وتجهيز ل، 2019سنة  ميزانية ، برسممليار درهم 1,35غالف مالي قدره سيتم تخصيص 

 .حجرة في املدارس االبتدامية، إضافة إلى تكوين املربيين
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 مجال الصحةمحاربة الفوارق االجتماعية واملجالية في  .2

تواصل الحكومة الرفع من املجهود املالي املخصص لقطاع الصحة. وفي هذا اإلطار، فقد تم 

 .2019برسم ميزانية لهذا القطاع  مليار درهم 28قدره تخصيص غالف مالي 

وستوجه هذه النفقات أساسا إلى تحسين التغطية الصحية وتحسين الولوج إلى الخدمات 

 الصحية وتجويدها.

 صحية األساسيةتوسيع التغطية ال -أ

ير من خالل التداباألساسية  الصحيةتوسيع نطاق التغطية ستعمل الحكومة على مواصلة 

 التالية:

 نظام املساعدة الطبيةمواصلة التعميم الفعلي ل "RAMED ،" اإلجمالي العدد ارتفعحيث 

، أم ما  2018 مستفيد)ة( إلى حدود متم يناير مليون   7,4للمستفيدين في هذا النظام إلى 

 (؛2019مليار درهم برسم ميزانية  1,6) مليون أسرة 3,18يمثل 

  مواصلة تنزيل(نظام التأمين اإلجبارم األساس ي عن املرضAMO لفامدة طلبة التعليم )

 إقبال الطلبة على االنخراط في هذا النظام؛ مع تبسيط مساطره بهدف تشجيع ،العالي

 بشأن نظام التأمين اإلجبارم  98-15رقم  تنزيل مقتضيات القانون تسريع على  العمل

األساس ي عن املرض الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين 

 .يزاولون نشاطا حرا

 العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية تعزيز  -ب

 السيما في املجال القروم الصحةالفوارق االجتماعية واملجالية في ميدان  في إطار محاربة

 جزء منك تفعيل مخطط خاص لتنمية الصحة بالوسط القروم، يتم العمل على واملناطق النامية

  .2025 في أفق لصحةالوطني لمخطط للالدعامة األولى 

 ، من خالل:تعزيز العرض الصحي بالوسط القرومويقوم املخطط املذكور على 

  بلغ التي ي عدد مراكز الرعاية الصحية األوليةفع من تعزيز بنية االستقبال، من خالل الر

جودة خدماتها عبر تعزيز التجهيزات  مع تحسين، مؤسسة صحية 2034 عددها حاليا

 الطبية الالزمة وتوفير األدوية واملواد الصحية وتعزيز كفاءات العاملين بها. 

  بإحداث املناصب الجديدة لألطر الطبية إعطاء األولوية للوسط القروم فيما يتعلق

 والشبه الطبية. 

  برنامج سنوم للوحدات الطبية املتنقلة التي تروم إلى تقريب خدمات الرعاية الصحية تنفيذ

 ؛األولية من ساكنة املناطق الجبلية والنامية وذلك بصفة دورية
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  ل عن قرب التكفبرنامج سنوم للقوافل الطبية املتخصصة التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ

 ؛باملشاكل الصحية املتفشية والتي تستلزم خدمات صحية متخصصة

  التي تمتد من شهر نونبر إلى نهاية شهر مارس على مستوى األقاليم ، "رعاية"تفعيل عملية

جهات. وتشمل  7إقليما منتميا إلى  28واملناطق األكثر تعرضا آلثار موجات البرد، وعددها 

 .بالحاالت املستعجلة والتكفل باملشاكل الطبية والوقاية منهاهذه الخدمات التكفل 

نونبر املنصرم وستستمر إلى غاية  15التي انطلقت منذ ، ، فقد حققت هذه العمليةولإلشارة

 :يجابيةالنتامج اإل  جملة من، ليما(إق 28على مستوى األقاليم املستهدفة ) 2019نهاية مارس 

  من عدد الزيارات املبرمجة  % 54زيارة للوحدات الطبية املتنقلة، وهو ما يمثل  2301تنظيم

 للعملية؛

  من عدد القوافل الطبية املبرمجة  % 45قافلة طبية متخصصة، وهو ما يمثل  74إنجاز

 للعملية؛

  خدمة صحية؛ 289 379تقديم ما مجموعه 

 حالة مستعجلة تم رصدها. 504التكفل ب 

 عن تحسن، 2018و 2011حة األسرة ما بين صاملسح الوطني للسكان و  أسفر قدف لإلشارةو 

 ملموس، حيث تم تسجيل ما يلي:بشكل حية بالوسط القروم صاملؤشرات ال

  حية( لكل مائة ألف والدة  111.1إلى  148نقطة )من  37ب تقلص معدل وفيات األمهات

 لكل مامة ألف والدة حية(؛ 44.6إلى  73من  بالوسط الحضرم:نقطة  28 مقابل

 لكل ألف  25.99إلى  35)من  %26ألطفال دون سن الخامسة بنسبة معدل وفيات ا صتقل

 والدة حية(؛

  62.7 نقطة )من 17ب ارتفعت نسبة تغطية النساء الحوامل بالفحوصات ما قبل الوالدة 

 (؛%95.6إلى  91.6من نقاط بالوسط الحضرم ) 4مقابل ( %79.6 إلى

  نقطة  4.5مقابل  ،%74.2إلى  55نقطة )من  19بارتفعت نسبة الوالدة في وسط مراقب

 .%96.6إلى  92.1: من بالوسط الحضرم 
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 مواصلة دعم البرامج االجتماعية وتحسين حكامتها -ثانيا

 لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةدعم املرحلة الثالثة ل .1

لثة املرحلة الثا تفضل بإطالقصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ومعلوم أن 

سيخصص  مليار درهم 18قدره (، والتي ستستفيد من غالف مالي 2023-2019)لهذه املبادرة 

 :متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في املجال االجتماعيلتمويل أربعة برامج 

I.  والخدمات األساسية، على مستوى البنيات التحتيةبرنامج تدارك الخصاص املسجل ،

ة الصحة والتعليم والكهربة القروي مشاريع تهمباملجاالت الترابية األقل تجهيزا، من خالل 

 ؛والتزويد باملاء الصالح للشرب باإلضافة إلى إنجاز الطرق واملسالك القروية واملنشآت الفنية

II. تشمل تدخالت هذا البرنامج إحدى عشرة ، وسبرنامج مواكبة األشخاص في وضعية هشة

 ؛فئة ذات أولوية من األشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة

III. خل توفير الد إلى ، يهدف باألساسبرنامج تحسين الدخل، واإلدماج االقتصادي للشباب

دعم التكوين واملواكبة بهدف إدماج املقاولين ال سيما من خالل وخلق فرص عمل للشباب، 

 اقتصادم للشباب؛-السوسيو اإلدماجتيسير ، و املشاريعوحاملي 

IV. ادرة تركيز تدخالت املبمن خالل . برنامج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة

  على محور تنمية الطفولة املبكرة، ومحور مواكبة الطفولة والشباب.

مليار درهم من امليزانية العامة لهذه املبادرة برسم سنة  1,8قد تم رصد مبلغ ولإلشارة، ف

2019. 

 برنامج الدعم املباشر للنساء األرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى .2

 بلغ التماسك االجتماعي. وقد من املخصصات السنوية لصندوق  %15يشكل هذا البرنامج 

، إلى حدود متم يتيم ويتيمة 156.000أرملة حاضنة ألكثر من  91.126عدد األرامل املستفيدات 

 .2018سنة 

 خدمات صندوق التكافل العائلي مواصلة تقديم .3

، ما 2018بلغ عدد النساء املستفيدات من الصندوق املذكور إلى غاية متم شهر غشت 

وقد خصص اعتماد   مليون درهم. 220,74بغالف مالي إجمالي قدره  مستفيدة، 830 21مجموعه 

 ؛2019مليون درهم لهذا الصندوق برسم ميزانية  160مالي قدره 

 برنامج التعويض عن فقدان الشغلتنفيذ  .4

شخص.  000 38ما مجموعه  2015من انطالقه سنة  هذا البرنامج بلغ عدد املستفيدين من

 .وسيتم مراجعة هذا النظام بهدف تبسيطه وتوسيع دامرة املستفيدين منه



8 

  برامج االجتماعيةالومردودية حكامة  تحسين .5

التوجيهات امللكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجاللة محمد  تنفيذا

تحسين ، واملتعلقة ب2018 لعيد العرش املجيدالسادس نصره هللا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة 

مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف  أعدت الحكومة ، فقدمردودية البرامج االجتماعية

، من خالل بهدف تجويد الخدمات االجتماعيةاملستفيدين من برامج الحماية االجتماعية، 

 منظومة متكاملة الستهداف الفئات الفقيرة والهشة بطريقة عادلة وفعالة، من خالل اعتماد

  معايير دقيقة وموضوعية.

 أساسية:وتقوم هذه املنظومة على ثالث مرتكزات 

 إحداث سجل اجتماعي موحد .1

سيشكل هذا السجل املنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج االجتماعية من خالل تحديد مدى 

قابلية االستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على 

 املتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. املعطيات السوسيواقتصادية

 إحداث سجل وطني للسكان  .2

يهدف إلى تجميع وتسجيل وحفظ وتغيير املعطيات الشخصية وكذا التحقق من صدقيتها، 

من خالل اعتماد معرف رقيي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بما 

 ، وكذلك األجانب املقيمين باملغرب.فيهم القاصرين واملواليد الجدد

 إحداث الوكالة الوطنية للسجالت .3

تتولى مهمة مسك السجل االجتماعي املوحد والسجل الوطني للسكان، ويعهد إليها بمنح 

معرف رقيي مدني واجتماعي لألشخاص املقيدين بالسجل الوطني للسكان، كما تضطلع بمهمة 

 ملعطيات املضمنة في السجالت املحدثة وضمان حمايتها.تدبير سالمة املنظومة التقنية وسرية ا

الموجهة للعالم التنموية البرامج  تنفيذ مختلف مواصلة -ثالثا
 القروي

 ولوج مستوى  على املسجلة الفوارق  من تروم الحد   برامججملة من التنفيذ تواصل الحكومة 

ة الساكنة ة التحتية والخدمات البنيات إلى القروي  حيث تعد البرامج الوطنية  ،األساسية االجتماعي 

الخاصة بالكهربة والطرق واملاء الصالح للشرب بالعالم القروم من البرامج التي ساهمت بشكل 

في  بفضل أسلوب الشراكة املعتمد ،كبير في تحسين ظروف ومحيط العيش لدى الساكنة القروية

 ه البرامج.وضع وإعداد وتمويل وتنفيذ املشاريع التي تندرج في إطار هذ
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 تعميم تزويد الوسط القروي باملاء الصالح للشرب برنامج  

دعمها للجماعات الترابية في تعبئة مساهمتها في تمويل املشاريع املنجزة  الحكومةتواصل 

بشراكة مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم 

 القروم باملاء الصالح للشرب. 

 درهم إلى غاية نهايةمليار  21بلغت االستثمارات املنجزة منذ انطالقة هذا البرنامج نحو وقد 

ن من تحقيق نسبة ولوج املاء الشروب بالوسط القروم 2018سنة 
 
أم ما  % 96,50بلغت ، مما مك

مليون نسمة. وقد استفادت من هذه االستثمارات أغلبية الجماعات على الصعيد  13يعادل 

 الوطني. 

ي أفق ر بالعالم القروم فتعميم التزويد لجميع املراكز والدواويل برنامج تكميليتم إعداد كما 

 مركز. 659دوار و 7800وذلك ببرمجة أزيد من  ،2026

طهير الّسائل ومعالجة املياه العادمة 
ّ
 البرنامج الوطني للت

امل  طهير الس  مكنت الجهود املتواصلة في إطار هذا البرنامج من تحقيق نسبة الربط بشبكة الت 

 136، بفضل إنجاز 2017في نهاية سنة  % 48لى ونسبة معالجة املياه العادمة إ % 76وصلت إلى 

 .مدينة ومركزا من هذا البرنامج 232محطة ملعالجة املياه العادمة. وقد استفادت أكثر من 

إعداد البرنامج الوطني للتطهير السامل املندمج بالوسطين تم العمل على وفي نفس السياق، 

 مليار درهم. 42,76املعالجة بكلفة تقدر ب الحضرم والقروم وإعادة استعمال املياه العادمة 

امل لفامدة  ويهدف هذا البرنامج إلى مواصلة برمجة املراكز املعنية بالبرنامج الوطني للتطهير الس 

 مليون  573مراكز الجماعات بالوسط القروم مع إعادة استعمال  1207مدينة ومركزا وتجهيز  145

 .2040أفق متر مكعب من املياه العادمة سنويا في 

 (PERGبرنامج الكهربة القروية الشاملة ) 

يتواصل العمل على تنفيذ هذا البرنامج الذم يوحد في مراحله النهامية، والذم قطع 

-شبهالتعميم  همتنجازات كبيرة ، مكنت من تحقيق إ1995 منذ انطالقته سنةأشواطا هامة 

 نسبة، 2018، حيث بلغ هذا التعميم، إلى حدود نونبر شامل للكهرباء على الوسط القرومال

 .مسكنا 2.119.003قرية تضم  40,226كهربة ، وذلك من خالل %99,63

بعد االنتهاء من أشغال كهربة  99,86%ما يفوق  وسيتم العمل على رفع هذه النسبة إلى

 .2020- 2019مسكنا(، املبرمجة لإلنجاز خالل الفترة املمتدة ما بين  086 25دوارا ) 951
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حول االنعكاسات اإليجابية لهذا البرنامج املنجزة قد مكنت نتامج الدراسات ولإلشارة، ف

نتامج هامة بشأن األثر اإليجابي لتعميم الكهربة في العامل بالوسط القروم من استخالص 

 :القروم

 النشاط التجارم وخلق أنشطة صغرى  لوحظ تحسن، يعلى املستوى االقتصادف

 صناعية وفالحية جديدة مدرة للدخل. 

  من تحسين مؤشرات تعليم األطفالمكنت الكهربة القروية ، على املستوى االجتماعيو، 

وال سيما الفتيات. باإلضافة إلى تراجع وتيرة الهجرة إلى املدن وكذا بناء املنازل اإلسمنتية 

 واقتناء التجهيزات املنزلية.وتوسيعها 

 فضال عن تحسين مستوى العيش، على تعزيز مراكز وخدمات كما ساعد البرنامج ،

الرعاية الصحية، وعلى إنشاء شركات صغيرة وكذا تسريع التجهيز في وسامل تزويد املاء 

 الصالح للشرب.

البرنامج الوطني للطرق القروية برنامج فك العزلة عن العالم القروي:  

(PNRR) 

تم العمل على الترابي،  املجال وتثمين وتهيئة والجبلية القروية املناطق عن العزلة في إطار فك

الدولة  في إطار شراكة بينوذلك ، (PNRR 1&2إنجاز البرنامج األول والثاني للطرق القروية )

 .الجماعات الترابيةو 

، مما كلم من الطرق القروية خالل الفترة 15.000 يفوق إنجاز ما قد تمكن هذا البرنامج من و 

فك العزلة ، وبالتالي %80نسبة ولوج الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية إلى مكن من رفع 

 مليون نسمة.  2.7عما يقارب 

 ويهم هذا البرنامج:

املناطق الجبلية  الذم يستهدف ،مليار درهم( 28) مخطط فك العزلة عن العالم القروي -

الدواوير األكثر تضررا من حيث الولوجية ، وكذا والفقيرة ذات نسبة ولوجية منخفضة

 إلى الطرق، مياه الشرب، املدارس وخدمات الصحة.

 مليار درهم. 8فة كلب ،وتحسين الولوج إلى مراكز الجماعات تأهيل الشبكة الطرقية -
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ة الية واالجتماعيبرنامج تقليص الفوارق المجتسريع تنزيل  -رابعا
 (2023-2017) بالوسط القروي

امية  تم   ،لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيدهتنفيذا للتوجيهات الس 

الشروع في تنزيل برنامج "تقليص الفوارق االجتماعية بالوسط القروم"، برسم الفترة املمتدة ما 

 .مليار درهم 50بغالف مالي يقدر ب ، 2023-2017بين 

 ثالثة أهداف استراتيجية وهي:  ذا البرنامجوقد سطرت له

  فك العزلة عن السكان باملناطق القروية والجبلية، من خالل إنشاء الطرق واملسالك

ن على قدم املساواة م االستفادةواملعابر، من أجل تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من 

 الفرص واملوارد الطبيعية واالقتصادية؛

 ولوج الساكنة إلى الخدمات األساسية املتعلقة بالكهرباء، واملاء الصالح  تعميم وتحسين

حة والتعليم؛  الشرب، الص 

  ،روط الالزمة لتعزيز وتنويع القدرات االقتصادية للمناطق القروية والجبلية
 
توفير الش

الش يء الذم سيؤدم إلى تحسن عام في دخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين 

 ية البشرية في هذه املناطق.مؤشرات التنم

 البرنامج إنجاز  تقدم ضعيةو  

، حيث 2017غشت  10 عمليا، تم الشروع في وضع االعتمادات الالزمة إلنجاز هذا البرنامج منذ

عقدت اللجنة الوطنية لتنمية املجال القروم واملناطق الجبلية اجتماعات عمل مع كل اللجان 

واملصادقة عليها، وتضم هذه  2018و 2017نتي الجهوية، خصصت لتدارس برامج العمل لس

 .عملية ومشروع 2.800البرامج أزيد من 

مليار درهم  3,46مليار درهم، منها  8,34 حوالي 2017وقد ناهزت ميزانية برنامج العمل لسنة 

من صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية. فيما ناهز املبلغ اإلجمالي لبرامج العمل  ممولة

ة 3,48مليار درهم، منها  7,2حوالي  2018ة لسنة الجهوي
َ
من صندوق التنمية  مليار درهم ممول

 القروية واملناطق الجبلية. 

، تم الشروع في املصادقة على البرامج الجهوية 2018، فمنذ شهر دجنبر 2019وبالنسبة لسنة 

امج العمل لغ اإلجمالي لبر لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية في العالم القروم، حيث يقدر املب

ة من صندوق %52مليار درهم ) 3,416مليار درهم، منها  6,536بحوالي  2019الجهوية لسنة 
َ
( ممول

 التنمية القروية واملناطق الجبلية.  

هذا، وال يتم تمويل سوى املشاريع املسطرة في برنامج العمل السنوم املصادق عليه، الذم ال 

 .ح من اللجنة الجهوية في حدود املوارد املالية املتاحةيمكن مراجعته إال باقترا
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 على الشكل التالي: 2018و 2017ويمكن إجمال اإلنجازات املادية املسجلة خالل سنتي 

 :الطرق واملسالك القروية  

 من البرنامج؛ %26كلم من الطرق القروية، أم ما يعادل  1.271إنجاز  -

 من البرنامج %23يعادل كلم من الطرق القروية، أم ما  533صيانة  -

 من البرنامج؛ %46كلم من املسالك القروية، أم  1.489إنجاز  -

 .%70منشأة فنية بنسبة إنجاز تبلغ  24إنجاز  -

 :التعليم 

 من املؤسسات التعليمية املبرمجة؛ %30بناء  -

  من املؤسسات التعليمية املبرمجة؛ %53تأهيل  -

من  %71و %47ية تجهيز مدرس ي بنسبة عمل 98عملية اقتناء لنقل املدرس ي، و 98إنجاز  -

 العمليات املبرمجة.

 :الصحة 

 من املراكز واملستوصفات الصحية املبرمجة؛ %44بناء  -

 من املراكز واملستوصفات الصحية املبرمجة؛ %53تأهيل  -

عملية تجهيز للمراكز  30عملية اقتناء لسيارات اإلسعاف والوحدات الطبية و 470إنجاز  -

 .من العمليات املبرمجة %90و %68الصحية بنسبة 

 :التزويد باملاء الصالح للشرب 

 من العمليات املبرمجة؛ %18عملية ربط فردم باملاء الصالح للشرب، ما يناهز  5.077إنجاز  -

من العمليات  %85كلم من شبكة التزويد باملاء الصالح للشرب، ما يناهز  24صيانة  -

 املبرمجة،

 لتزويد باملاء الصالح للشرب.شاحنة مزودة بصهريج  26اقتناء  -

 :الكهربة القروية 

من العمليات  %13كلم بما يناهز  73توسيع شبكة الكهرباء ذات الضغط املنخفض على  -

 املبرمجة؛

 من العمليات املبرمجة؛ %30كلم بما يناهز  6تقوية شبكة الكهرباء على  -

 .كيلو فولت أمبير 160إنشاء محطة فرعية بقدرة  -
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 املحققة على ساكنة املناطق القرويةأثر املنجزات  

دوارا، والولوج للخدمات الصحة  5.190فك العزلة عن  اإلنجازات فيهذه يتوخى أن تساهم 

 جماعة.  1.100ماليين نسمة على مستوى  6والتعليم واملاء والكهربة القروية ألزيد من 

جديدة باملناطق  ومن املرتقب أن تترتب عن هذه االنجازات دينامية اقتصادية وترابية

املستهدفة نتيجة خلق الظروف الالزمة لتعزيز وتنويع القدرة االقتصادية للمناطق القروية 

والجبلية، والتي ستؤدم إلى تحسن عام في الدخل وظروف عيش الساكنة. وبالتالي تحسين مؤشرات 

 التنمية البشرية في هذه املجاالت.

لقطاعات الخمس وفقا إلطار الحكامة والتركيبة وستتم مواصلة إنجاز املشاريع املتعلقة با

املالية املسطرة من طرف مختلف املتدخلين في هذا البرنامج. وهكذا، سيتم سنويا تخصيص ما 

 مليار درهم ملواصلة اإلنجازات. كما ستعرف السنوات املقبلة تسريع وثيرة اإلنجاز. 7يناهز 

أن مسألة الفوارق املجالية واالجتماعية، تبقى مسألة معقدة وختاما، ال بد من التأكيد على 

تقتض ي تظافر مجهودات مختلف املتدخلين على املستويين الوطني ومتعددة األبعاد، مما يقتض ي 

واملحلي، وتنسيق مختلف التدخالت القطاعية، عبر تعبئة املوارد الالزمة والسهر على تحقيق 

 إلتقامية البرامج واملشاريع. 

 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. سالموال


