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أكد املجلــس يف هــذا التقريــر علــى أّنــه خــالل العقــد األخير حتّقــق تقــدم كبيــر علــى ُمســتوى تنميــة العالــم 
القــروي، ســيَّما يف مجــال التربيــة والتعليــم والكهربــة والولــوج إلــى املاء وفــّك العزلــة وإقامــة التجهيــزات 
وحتســني القيمــة املضافــة الفالحيــة، خاصــة يف إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ومخطــط املغــرب 

األخضــر.

ــة الوســط القــروي تظــل دون مســتوى انتظارات الســاكنة وحاجياتهــا.  ــر برامــج ومشــاريع تنمي ــر أّن تأثي غي
ذلــك أن معــدل األميــة يف صفــوف الســاكنة القروية، خاصــة يف صفــوف البنــات، ال يــزال مرتفعــا، كمــا 
أن الفقــر والهشاشــة يتمركــزان أساســا يف املناطــق القرويــة، ســيَّما املناطق اجلبليــة واملناطــق النائيــة حيــث 
ال تــزال البنيــات التحتيــة تتســم بالضعف، فضــال عــن ضعــف الولــوج إلــى اخلدمــات والبنيــات التحتيــة 

واالجتماعية والتربويــة. االقتصاديــة 

ويف ضــوء هــذه التحديــات املتعــددة، قــدم املجلــس االقتصــادي واالجتماعي والبيئــي جملــة مــن التوصيــات، نذكــر 
منهــا :

í العمــل يف مرحلــة أولى وبطريقــة تشــاورية، علــى إعــداد قانــوٍن- إطــار يتعلــق بتنميــة العالــم القروي، ثــم إعــداد
مدونــة للعالــم القــروي يف مرحلــة ثانيــة؛

í ــون ــل، تتضمـن املكـ ــى املديــني املتوســط والطوي ــم القــروي، عل ــة العال ــة لتنمي ــة وطني اإلعــداد التشاركي لرؤيـ
البشـــري واالقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئــــي والثقافــــي؛

í العمــل علــى تنظيــم مناظرة وطنيــة وجهويــة خاصــة بالعالــم القــروي، تشــارك فيهــا مختلــف األطــراف املعنيـــة
ــن الوسط  (القطاعــات الوزاريــة، املنظمــات غيــر احلكوميــة، املنتخبــون احملليــون، البرملانيــون، شــخصيات مـ
ــَراح برنامــج  االقتصــادي أو اجلمعــوي أو اجلامعــي، علــى ســـبيل املثــال) قصد مناقشــة الرؤيــة وإغنائهــا واقِت

عمــل محــدد ومشترك بيــــن الدولــة واجلماعــات الترابيـــة (اجلهـــة، اإلقليـــم، اجلماعـــة القرويـــة)؛

í القيام بإصــالح عميــق للقوانــني التشــريعية املتعلقــــة بالعقــار، مــن أجــل مواجهــة التحديات املتزايــدة وخاصــة
مــا يتعلــق بتقســـيم وتفتيــت األراضــي الفالحيــة، والتوّســع العمراني القــوي والتحــــوالت الدميوغرافيــــة 

واالجتماعيــــة؛

توصيات املجلس
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í ــة املتقدمــة ــادة اجلهوي ــة لقي ــة الوطني ــاء األولوية إلحــداث اللجن ــاق الالمتركــز، وإعطـ التســريع بإصــدار ميثـ
التــي أوصــى بها املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي؛

í إعــداد وتنفيــذ مخطــط لتهيئــة املراكــز القروية علــى صعيــد كل جهــة ويف آجـــال معقولــة، تبعــا حلجمهــا
ــدن؛ ــن امل ــا م ــا لقربه ــا، وتبع ــة بهـ ــدد ساكنتها احمليطـ ولعـ

í حتقيـــق فعلية املقاربـــة اإلدماجية للمســـاواة بيـــن املـــرأة والرجـــل فـــي سياسـة التنميـة القرويـــة، ووضـع تدابيـر
ــى املمارســات  ــة، والقضــاء عل ــن أجــل جتــاوز احلواجــز البنيوية والثقافي ــة، م ــرأة القروي ــة لتمكــني امل إيجابي

التمييزيــة؛

íضمان مواكبة القرب للفاعلني احملليني والساكنة القروية وتعزيز قدراتهم؛

í تعزيــز الشــبكة الطرقيــة فـــي التجمعــات القرويــة، وخاصــة فـــي املناطــق النائيــة، والتدبيــر األمثــل ملــوارد وجهود
املتدخلني؛

í: تعزيز دينامية االقتصاد القروي

íوضع تدابير حتفيزية كفيلة بتشجيع إنشاء وحدات لتثمني املنتجات الفالحيـة فـي الوَسط القـروي؛

íتشجيع وإدماج العمليات املتعلقة بتنمية السياحة القروية احمللية وأنشطة الصناعة التقليدية القروية؛

íالنهوض باألنشطة الثقافية والرياضية يف الوسط القروي؛

íتسريع تنفيذ استراتيجية تنمية املجال القروي واملناطق اجلبلية املعتمدة يف يوليوز 2015؛

í ــف ــة، وجعــل الدراســات املتعلقة بتأثيــر مختلـ ــة القروي إدراج البعــد البيئــي ضمــن أولويــات السياســة التنموي
ــر  ــة غي ــوارد الطبيعي ــر عقالنّي ومســتدام واســتباقي للم ــا لتدبي ــك ضمان ــة، وذل ــة تلقائي ــى البيئ املشــاريع عل

َضــة لســوء التدبيـــر يف بعـــض األحيــان. املـــستغلَّة مبــا يكفــي، واملعرَّ


