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  بوعزة الركبيبوعزة الركبيمداخلة النائب مداخلة النائب 

الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن لجنة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن لجنة في إطار مناقشة في إطار مناقشة 

  الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المديتةالداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المديتة
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  السيد الرئيس؛السيد الرئيس؛

  الوزراء؛الوزراء؛السيدات والسادة السيدات والسادة 

  السيدات والسادة النواب؛السيدات والسادة النواب؛

باسم فريق التقدم الديمقراطي، أتناول الكلمة في بعض المحاور باسم فريق التقدم الديمقراطي، أتناول الكلمة في بعض المحاور 

  ::التي نعتبرها أساسية ومهمةالتي نعتبرها أساسية ومهمة

 

  ، وهلل الحمد،، وهلل الحمد،تتمتعتتمتع  فإن بالدنافإن بالدنا    ::في ما يخص المحور األمنيفي ما يخص المحور األمني* * 

قل نظيره، سواء على المستوى اإلقليمي أو قل نظيره، سواء على المستوى اإلقليمي أو باستقرار أمني باستقرار أمني 

يتمتع يتمتع العالمي، وهو استقرار العالمي، وهو استقرار   الجهوي، بل حتى على المستوىالجهوي، بل حتى على المستوى

  ماما  المواطنون واألجانب على حد سواء، والمواطنون واألجانب على حد سواء، والمواطنات والمواطنات وبه به 

التدخالت األمنية التي تباشرها األجهزة المعنية وبطرق التدخالت األمنية التي تباشرها األجهزة المعنية وبطرق 

وبطبيعة وبطبيعة   ..إال دليل على نجاعة ومهنية أدائهاإال دليل على نجاعة ومهنية أدائها  ،،استباقية أحيانااستباقية أحيانا

على على ما لهذا االستقرار األمني، من وقع ما لهذا االستقرار األمني، من وقع   جميعاجميعا  الحال ندركالحال ندرك

  ..االقتصادي واالجتماعي والسياسياالقتصادي واالجتماعي والسياسي  أمنناأمننااستقرار استقرار 
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على سالمة على سالمة   ناناجدد تأكيدجدد تأكيدنن  ::المسلسل االنتخابيالمسلسل االنتخابيفي ما يخص في ما يخص * * 

هذا المسلسل االنتخابي الهام في شموليته، خاصة من حيث هذا المسلسل االنتخابي الهام في شموليته، خاصة من حيث 

  ااالتأطير والتنظيم والمواكبة التي عملت على االضطالع بهالتأطير والتنظيم والمواكبة التي عملت على االضطالع به

 قصد ضمان أن تمر قصد ضمان أن تمر السلطات الحكومية المعنية بحياد وفعالية، السلطات الحكومية المعنية بحياد وفعالية، 

االنتخابات في أجواء عادية، وفي جو من النزاهة والشفافية، االنتخابات في أجواء عادية، وفي جو من النزاهة والشفافية، 

وهذا دليل آخر على استقرار المغرب و نجاح تجربته وهذا دليل آخر على استقرار المغرب و نجاح تجربته 

رتفاع منسوب الثقة في الخيار الديمقراطي رتفاع منسوب الثقة في الخيار الديمقراطي واواالديمقراطية، الديمقراطية، 

  ..والبناء المؤسساتي لبالدناوالبناء المؤسساتي لبالدنا

نسجل نسجل : : في ما يخص السكنى وسياسة المدينة والتعميرفي ما يخص السكنى وسياسة المدينة والتعمير* * 

، بالرغم من ، بالرغم من عرفها هذا القطاععرفها هذا القطاعييبإيجابية الحركية التي بإيجابية الحركية التي 

ة و المرتبطة ة و المرتبطة كراهات التي تعوق أحيانا السير بنفس الوتيركراهات التي تعوق أحيانا السير بنفس الوتيراإلاإل

أساسا بصعوبات تدبير االلتقائية نظرا لكثرة و تعدد المتدخلين أساسا بصعوبات تدبير االلتقائية نظرا لكثرة و تعدد المتدخلين 

    ..في القطاعفي القطاع
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سواء من فئة سواء من فئة   ،،على مستوى السكن االقتصادي واالجتماعيعلى مستوى السكن االقتصادي واالجتماعيفف

حجم حجم نسجل نسجل ألف درهم، ألف درهم،   641641ألف درهم أو من فئة ألف درهم أو من فئة   521521

جهودات المالية المرصودة لهذا البرنامج الذي ساهم في جهودات المالية المرصودة لهذا البرنامج الذي ساهم في المالم

ذات الدخل ذات الدخل   اآلالف من األسر المغربيةاآلالف من األسر المغربيةمئات مئات بل بل   اآلالفاآلالفإسكان إسكان 

  نقائص،نقائص،رغم ما يمكن تسجيله على هذا البرنامج من رغم ما يمكن تسجيله على هذا البرنامج من   المحدود،المحدود،

  اا، وهي عموما أمور، وهي عموما أمورخاصة على مستوى الجودة وظاهرة النوارخاصة على مستوى الجودة وظاهرة النوار

  ..مرتبطة بممارسات ذاتية أكثر منها موضوعيةمرتبطة بممارسات ذاتية أكثر منها موضوعية

برنامج السكن برنامج السكن أن أن وما نود أن نشير إليه في هذا المضمار، هو وما نود أن نشير إليه في هذا المضمار، هو   

االجتماعي بلغ مداه، وال بد من التفكير في آليات جديدة االجتماعي بلغ مداه، وال بد من التفكير في آليات جديدة 

كما أن كما أن . . لمساعدة األسر المعوزة على الولوج إلى سكن الئقلمساعدة األسر المعوزة على الولوج إلى سكن الئق

الفئات القادرة اليوم على اقتناء هذا النوع من السكن تعرف الفئات القادرة اليوم على اقتناء هذا النوع من السكن تعرف 

جديدة لتسهيل جديدة لتسهيل تقلصا، مما يستدعي معه البحث عن حلول تقلصا، مما يستدعي معه البحث عن حلول 

  ..ولوج الفئات المعوزة لسكن الئقولوج الفئات المعوزة لسكن الئق
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نجاز برنامج نجاز برنامج إإوعالقة بهذا الموضوع، وجب التنويه بحصيلة وعالقة بهذا الموضوع، وجب التنويه بحصيلة 

الجنوبية، والذي تم من خالله إعالن الجنوبية، والذي تم من خالله إعالن   باألقاليمباألقاليمالسكن االجتماعي السكن االجتماعي 

كل من العيون والداخلة وبوجدور مدنا بدون صفيح، وكذا كل من العيون والداخلة وبوجدور مدنا بدون صفيح، وكذا 

وذلك من وذلك من   ،،عداد مناطق االستقبال لمدينة السمارةعداد مناطق االستقبال لمدينة السمارةإإاالنتهاء من االنتهاء من 

  .  .  ألف أسرةألف أسرة  5555  إسكانإسكان  إعادةإعادةخالل خالل 

في إطار سياسة في إطار سياسة   الحكومةالحكومةكما نسجل، بإيجابية كذلك، توجهات كما نسجل، بإيجابية كذلك، توجهات 

  إلى حيز الوجود،إلى حيز الوجود،العديد من المشاريع العديد من المشاريع المدينة، من خالل إخراج المدينة، من خالل إخراج 

أن يتم تعميمها بشكل تدريجي على كافة أقاليم أن يتم تعميمها بشكل تدريجي على كافة أقاليم إلى إلى والتي نطمح والتي نطمح 

  ..المملكةالمملكة

  ، فإننا، فإنناالمتوسطةالمتوسطة  ةةبقبقتهم سكن الطتهم سكن الط  التيالتي  قتضياتقتضياتمموبالنسبة للوبالنسبة لل

ضرورة االعتناء أكثر ضرورة االعتناء أكثر   ، على، علىنسجل في فريق التقدم الديمقراطينسجل في فريق التقدم الديمقراطي

في إقرار السلم في إقرار السلم   دور كبيردور كبير  لهالهابهذه الفئة المجتمعية التي بهذه الفئة المجتمعية التي 

و ندعو الحكومة و ندعو الحكومة ، وأن تعطى لها العناية الالزمة، ، وأن تعطى لها العناية الالزمة، االجتماعياالجتماعي
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إلى معالجة المعيقات التي تحول دون االنطالقة إلى معالجة المعيقات التي تحول دون االنطالقة بالمناسبة بالمناسبة 

  ..السكني الخاص بهذه الفئةالسكني الخاص بهذه الفئة  لبرنامجلبرنامجللالمرجوة المرجوة 

وارتباط وارتباط   ،،  تهتهأهميأهمي  فالجميع يعلمفالجميع يعلمالعالم القروي، العالم القروي، بب  في ما يتعلقفي ما يتعلقوو

المغاربة بالبادية ألنها منشأ الكثير منهم، ومع األسف ال زلنا لم المغاربة بالبادية ألنها منشأ الكثير منهم، ومع األسف ال زلنا لم 

مقارنة مع الحاجيات الكبيرة مقارنة مع الحاجيات الكبيرة   ،،القليلالقليل  ءءالشيالشيإال إال له له نقدم نقدم 

الذي الذي والملحة، ومن أهمها تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي والملحة، ومن أهمها تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي 

من خالل عدم من خالل عدم   ،،تعاني من نفس المضايقاتتعاني من نفس المضايقات  تهتهساكنساكنال تزال ال تزال 

التعامل بالمرونة الالزمة مع ملفات البناء بالعالم التعامل بالمرونة الالزمة مع ملفات البناء بالعالم عدم عدم التبسيط والتبسيط و

  ..القرويالقروي

وعموما، نسجل بأننا في فريق التقدم الديمقراطي مرتاحون وعموما، نسجل بأننا في فريق التقدم الديمقراطي مرتاحون   

    ..للنتائج المحققة في هذا القطاع، ونتفهم االكراهاتللنتائج المحققة في هذا القطاع، ونتفهم االكراهات

مساهمة فريق التقدم الديمقراطي، في مساهمة فريق التقدم الديمقراطي، في   الرئيس،الرئيس،هذه، السيد هذه، السيد 

    ..هاهاصالحصالحسنصوت باإليجاب لسنصوت باإليجاب ل  وو  المحاور المشار إليها آنفا، المحاور المشار إليها آنفا، 


