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 الثماننيالثالثة و حمضر اجللسة 
 

 م(.4792أبريل  43ه )9341شعبان  70الثالاثء  :التاريخ

 رئيس جملس النواب.احلبيب املالكي، السيد : لرائسةا

ثالث ساعات واثنان وأربعني دقيقة ابتداء من الساعة  :التوقيت
 الثالثة زواال والدقيقة الثامنة عشر.

لقة وعة العمل املوضوعاتية املتعمناقشة تقرير جممجدول األعمال: 
مبسامهة الربانمج الوطين للطرق القروية الثاين يف فك العزلة عن 

 اجملال القروي واجلبلي ابملغرب.

 :السيد احلبيب املالكي، رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

من  420من الدستور، واملادة  07طبقا ملقتضيات الفصل       
النظام الداخلي جمللسنا، يعقد جملس النواب جلسة خاصة ملناقشة 
التقرير الذي أعدته جمموعة العمل املوضوعاتية حول التنمية 

مسامهة "جمال املناطق اجلبلية، والذي خصص لتقييم  :القروية
ال الثاين يف فك العزلة عن اجمل الربانمج الوطين للطرق القروية

 ".القروي واجلبلي ابملغرب

وقبل الشروع يف تقدمي التقرير ومناقشته، أرى من الواجب       
أن أشيد هبذا العمل املتميز الذي قامت به جمموعة العمل 
املوضوعاتية، فإىل رئيسيها وأعضائها كل التقدير. كما أتوجه 

 الرئيس، السيد رئيس ابلشكر إىل احلكومة يف شخص السيد

احلكومة على التعاون والتجاوب الذي طبع كل مراحل إعداد هذا 
التقرير، مشيدا مبستوى التعاون للسادة وزراء الداخلية والفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت، ووزير التجهيز 

ن موالنقل واللوجيستيك واملاء على ما وفروه لنا من معلومات، 
معطيات سامهت يف إغناء هذا التقرير وجتويد مضامينه. كما 
أتوجه ابلشكر أيضا إىل السيد رئيس اجمللس اإلقتصادي 
واإلجتماعي والبيئي، على الدراسة القيمة اليت واىف هبا اجمللس 
ا حول التنمية القروية واملناطق اجلبلية، وهي الدراسة الغنية بتحاليله

 .وخبالصاهتا

جه أخريا ابلشكر إىل كافة مكوانت اجمللس على دعمهم وأتو       
من أجل إجناح هذه التجربة، مذكرا ابملناسبة،  واخنراطهم اإلجيايب

ابلشهادات احلية وامليدانية اليت تقدمت هبا الفعاليات الربملانية 
املهتمة ابلشأن احمللي، سواء كانوا رؤساء جمالس حملية أو أعضاء 

ميالد هذا املنتوج، هذا التقرير الذي هبا. فكل ذلك أسفر عن 
يعد منتوجا برملانيا صرفا. وأعطي الكلمة يف البداية للسيد مجال 

 .مسعودي، رئيس اجملموعة

 :النائب السيد مجال املسعودي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس احملرتم،

 ات والسادة الوزراء،السيد

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أقف أمامكم ابسم زمالئي أعضاء جمموعة العمل       
ها املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية، واليت مت تكليف

 .من طرف مكتب جملسنا املوقر إبجناز تقرير التقييم السنوي

 السيد الرئيس،
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 أيها السيدات والسادة،

ستكون مداخليت اليوم يف إطار عام، يتمحور أساسا حول       
سياقات تنزيل املهمة الدستورية اجلديدة للربملان، ولسياقات إجناز 
العمل التقييمي هلذه السنة، انطالقا من اختيار املوضوع إىل 
املصادقة على التقرير الذي نضعه بني أيديكم اليوم. فيما ستكون 

 رة، السيدة النائبة عائشة آيت حدو والزميلالكلمة لزميليت املقر 
السي مصطفى ابيتاس الذين سيتكلمان يف صلب املوضوع  املقرر

لتقدمي منهجيات البحث وخالصاته والتوصيات اليت رفعتها 
 .جمموعة العمل حول كل نقطة

 السيد الرئيس،

إن التقرير الذي أتشرف بتقدمي إطاره العام اليوم، استغرق       
أكثر من عشرة أشهر، وعمل حبثي وتوثيقي مستمر مبا حتضريه 

 تماعاتاالجفيها العطل األسبوعية ابلنسبة للطاقم اإلداري. أما 
الرمسية للمجموعة فقد زادت عن مخسة عشر اجتماعا، ومبعدل 
مخس ساعات لكل اجتماع، توزعت بني احلسم يف منهجية العمل 

راق طالع على األو للجهات املسؤولة عن الربانمج واال واالستماع
ياغة ، والصواالستنتاجاتالبحثية واملصادقة على اخلالصات 

 .واملصادقة على التوصيات، مث املصادقة على التقرير

 السيد الرئيس،

إن تتبعي الشخصي لتفعيل مهمة تقييم السياسات العمومية       
  ابلنسبة جمللس النواب خالل الوالية السابقة والوالية احلالية، حيث
  كان يل شرف ترأس أول جتربة نيابية للتقييم خالل الوالية السابقة،
كما شرفين زمالئي إبمتام هذا العمل، من خالل ترأس جمموعة 
العمل هلذه السنة. هذا األمر يسمح يل ابلقول وابجلزم أبن منهجية 

يزا جملس النواب يف تفعيل هذا املقتضى الدستوري اجلديد يعترب متم
 :ةالتالي لالعتباراتيق الصحيح وذلك ويسري يف الطر 

أن جملس النواب أخذ وقتا كافيا للبحث يف الطرق  ،أوال 
املثلى لتنفيذ هذا املقتضى؛ اثنيا وأنه كان ضروراي من وضع 
اإلطارات التنظيمية واملعيارية لتفعيل هذا املقتضى الدستوري 

ياسية الس اراتاالعتبابلتالزم مع تكريس ثقافة التقييم بعيدا عن 
واإليديولوجية؛ اثلثا أن الوعي احلاصل منذ البداية أبن تقييم 
السياسات والربامج، هو أوال وقبل كل شيء، عمل علمي 
وأكادميي يف ما يعود لتحليل املواضيع املقرتحة قصد احلصول على 
استنتاجات منطقية وحمايدة تسمح إبطالق توصيات مرتبطة 

سب و التصحيح أو التثمني حبأ االستدراكغايتها  ابالستنتاجات
 .احلاالت

 السيد الرئيس،

إن هذا الوعي املسبق خبصوصيات عملية تقييم السياسات       
والربامج، دفعت يف اجتاه إجياد أرضية صلبة ملأسسة هذه املهمة، 
فكانت أول مثار هذا التوجه هو إخراج اإلطار املرجعي لتقييم 

ات املهمة ابلنسبة هلاته السياسات العمومية، وهذا من اإلجناز 
 le référentiel de l'évaluation" املؤسسة التشريعية

des politiques publiques"  اللي اخلاص مبجلس
ون النواب. هذه الوثيقة اليت نعتز هبا، واليت أمجع املتتبعون واملهتم

ابلوضع وحتليل وتقييم السياسات على سبقها وجديتها وجودهتا، 
سنا تنا العملية ملأسسة الوظيفة التقييمية داخل جملانطالقا من مواكب

املوقر، نقول أن هذه األخرية قد أكملت آخر حلقاهتا مع إخراج 
النظام الداخلي اجلديد للمجلس والذي أفرد اباب كامال هلذه 

 .املهمة

أما ابلرجوع إىل التجربة احلالية، واليت يكون هذا التقرير       
رجاته، فقد انطلق العمل عليها بداية الذي نناقشه اليوم أحد خم

شهر مارس من السنة الفارطة بتأطري من السيد رئيس جملس 
النواب احملرتم، وكان املوضوع عند انطالق هذه التجربة هو التنمية 
القروية واجلبلية بصفة عامة. لكن بعد إجناز عدة أوراق حبثية يف 
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يري املعااملوضوع، وحماولة ضبط املوضوع وفق املنهجيات و 
الني التقييمية، مت اختيار موضوع التقييم املتعلق بفك العزلة عن اجمل

القروي واجلبلي يف إطار نقاش أشرف عليه السيد رئيس جملس 
ق النواب، ابلنظر ألمهيته احملورية يف جمال التنمية بوجه عام، ويتعل

األمر ابلربانمج الوطين الثاين للطرق القروية، وبعد هذه املرحلة 
املؤسسة للتجربة على مستوى اختيار وضبط موضوع التقييم، 
انطلقت اجملموعة يف مجع املعطيات األولية اليت ساعدت على 

 التفاقااختيار معايري التقييم واألسئلة التقييمية، وهكذا فقد مت 
 :على مقاربة املوضوع احملدد وفق أربعة معايري وهي

لداخلي واخلارجي، وكان معيار املالءمة والتناسق ا :أوال      
يهدف ابألساس يف البحث يف اختيارات الربانمج وإطاره املنطقي 
واملخطط احملدد لتنفيذه على أرض الواقع ومدى مالءمتها 

 وتناسقها مبا يكفي لبلوغ األهداف العامة للربانمج؛

معيار الفعلية والفاعلية، وكان من خمرجاته  :املعيار الثاين      
يد دى فعلية وفعالية الربانمج يف بلوغ غاايته وجتسالتساؤل عن م

 أهدافه على أرض الواقع؛

، وهو ما انبثق عنه سؤال واالستدامةمعيار الدميومة  :اثلثا      
تقييمي حموري حول استمرار اإلجنازات الطرقية للربانمج يف إنتاج 

 اآلاثر املتوخاة منها بعد االنتهاء من تنفيذ الربانمج؛

معيار العدالة اجملالية الذي يهدف إىل حتديد حجم  :عاراب      
ومدى استفادة اجملال اجلبلي والقروي من مشاريع الربانمج ووفق 

 .أي معايري

إذن وكما أسلفت واستكماال للعمل املنهجي للتقييم، فقد       
عملت جمموعة العمل على أتطري كل معيار بسؤال تقييمي رئيسي 

 صد ضبط مسارات البحث وتركيزها ضماانوأسئلة فرعية أحياان ق
 .ملصداقية العملية التقييمية

وحىت ال أطيل يف هذا التقدمي، أترك بعد ذلك للمقررة       
األخت السيدة النائبة والسيد النائب يف تفاصيل هذه املعايري 
واألسئلة ومنهجيات البحث، أذكر فقط أبن هذا العمل واجهته 

 :صها فيما يلياإلكراهات، ميكن تلخي بعض

كنة، اقتصادية على السا -صعوبة تقييم اآلاثر السوسيو -1   
قتصادية  ا-ألن كما نعلم مجيعا ضروري أن تقييم اآلاثر السوسيو

كان يتطلب زايرة ميدانية واستماراتية وإىل غري ذلك، ولكن احلمد 
 هلل كانت هناك آلية أخرى اعتمدانها للقرب من هذا التقييم هذا؛

م القيام بدراسة ميدانية وفق املعايري العلمية املتعارف عد -2   
 عليها؛

عدم التوفر على الوضعيات أو احلاالت السابقة على  -3   
 انطالق الربانمج؛

اللجوء منهجيا إىل مقاربة تعتمد التقييمات السابقة  -4   
 .واملنجزة من قبل املؤسسات، بطبيعة احلال ذات مصداقية

 السيد الرئيس،

قبل أن أختم كلميت هذه، أود كذلك أن أتوجه ابلشكر إىل       
السيد رئيس احلكومة، والسيد وزير الداخلية، والسيد وزير التجهيز 

 واملاء والسيد وزير الفالحة والصيد البحري واللوجستيكوالنقل 
والتنمية القروية واملياه والغاابت لتفاعلهم السريع مع املراسالت 

ل، وكذلك السادة والسيدات السيدات أطر وطلبات جمموعة العم
مديرية الطرق، ومديرية التنمية القروية، ومديرية التنمية الغابوية 

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت.   بوزارة
كما أتوجه كذلك ابلشكر للسيد الرئيس، رئيس جملس النواب 

ي من ه التجربة، والذالشخصي هبذ واالهتمامعلى الدعم املباشر 
خالهلا، بطبيعة احلال، كانت لقاءات جد غنية ومثمرة وكذلك 
فيها جمموعة من التوجيهات اليت اعتمدهتا اجملموعة. كما أتوجه 
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ابلشكر كذلك ملديرية التشريع واملراقبة بكافة أطرها على دعمهم 
ومواكبتهم ألعمال اللجنة، وال بد كذلك أن أشكر السادة النواب 

سيدة النائبة أعضاء اجملموعة على تفانيهم وتضحياهتم وكذلك وال
جديتهم يف وضع هذا التقرير. أشكر اجلميع على مسامهته 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد الرئيس. الكلمة اآلن للسيدة النائبة       
 .يت حدوآمقررة اللجنة عائشة 

 :يت حدو، مقررة اللجنةآلسيدة عائشة النائبة ا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

كان يل عظيم الشرف أن أساهم إىل جانب زمالئي النواب       
أعضاء جمموعة العمل املوضوعاتية املكلفة من طرف مكتب 

لسنا املوقر، إبجناز التقرير السنوي لتقييم السياسات العمومية جم
هلذه السنة. التقرير الذي سيقدم بني أيديكم، هو تقرير جد 

 .ملخص على اعتبار أن هناك التقرير النهائي يف نسخة كاملة

 السيد الرئيس،

كان يل الشرف أيضا، أن تناط يب مهمة املقررة إىل جانب       
صطفى ابيتاس، حتت إشرافكم املباشر وأتطريكم زميلي السيد م

املنهجي والعملي لعمل اجملموعة. وابلفعل لقد حضرمت أكثر من 
من اجتماعات جمموعتنا، وقد كان لذلك احلضور الدائم  07%

أثر ابلغ على عملنا، وهو ما كرسته وعربت عنه دقة هذا التقرير 

ذه يف هالذي أتشرف بعرض جزء منه على أنظاركم ومسامعكم 
 .اجللسة

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

كما سبق وذكر بذلك السيد رئيس اجملموعة، فإن مقاربة       
موضوع سياسات فك العزلة عن اجملالني القروي واجلبلي يف 
املغرب، طرحت حبدة إشكالية قابليته للتقييم وفق املعايري 

ا. ولذلك، كان احلل هو مقاربة هذا واملنهجيات املعمول هب
املوضوع من خالل إجراء تقييم بعدي ألحد أهم وأكرب مشاريع 

ة فك العزلة يف املغرب، ويتعلق األمر ابلربانمج الوطين للطرق القروي
الثاين. وقد مت إخضاع هذا الربانمج الطرقي املهم، لتحليل دقيق 

 اثنتنيد ف عنحتت أربع مقارابت وأسئلة تقييمية مركزة، أتوق
فأول هذه املعايري كان هو مع معيار مالءمة وتناسق ا: منهم

مكوانت الربانمج الوطين الثاين وذلك وفق هذا املعيار كانت 
األسئلة التقييمية تروم معرفة مدى مالءمة وتناسب الربانمج 
حجما وكما وتقنيا حلاجيات فك العزلة عن اجملالني القروي 

ناء نفس الوقت مدى تناسق وتكامل ب واجلبلي يف املغرب، ويف
الربانمج أو املشروع لبلوغ غايته احملددة يف فك العزلة عن عدد 

 .حمدد من الساكنة القروية واجلبلية على اخلصوص

 السيد الرئيس،

إن التعامل مع هذا املعيار وعلى ضوء األسئلة التقييمية       
دسة األولية اهلناحملددة له، تطلب حتليال دقيقا ومعمقا ملعطيات 

 يةاالسرتاتيج االختياراتللربانمج، وذلك من خالل استقراء 
للربانمج وإعادة تركيب إطاره املنطقي والبحث يف حكامته 

 املؤسساتية والتدبريية.
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وهكذا، فقد خلصت جمموعة العمل يف موضوع مالءمة  
إىل   يةالربانمج الطرقي يف حجمه، واختياراته التقنية والبيئية والتدبري 

كونه كان مالئما حلاجيات اململكة يف موضوع فك العزلة والرفع 
 .من مستوى الولوجية الوطنية واحمللية

على مستوى التصور العام للربانمج، ومن خالل الرتكيز على       
البناء املفاهيمي والتأطريي للربانمج، أابنت الدراسة أن هذا األخري  

التتبع يف كل للقياس والتقييم و كان مفصال يف بنائه وتصوره وقابل 
يذه مراحل تنفيذه. ابإلضافة إىل ذلك اتسم ابلواقعية يف تصوره وتنف

بشكل أو آبخر، وأنه كان تشاركيا من خالل املكانة اليت أعطاها 
نتقاء ما يعود الليني خاصة اجلماعات الرتابية فيللشركاء احمل

 .املشاريع

 الداخلي للربانمج، ملما خيص التنسيق اخلارجي و أما في      
تسجل جمموعة العمل أي تقاطع خارجي سليب مع برامج مماثلة 
حجما وقيمة، بل سجل تكامال إجيابيا مع بعض الربامج الطرقية 
القطاعية كتلك املنجزة من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري، 
وبرانمج التأهيل الرتايب، والربامج الطرقية للمياه والغاابت وحماربة 

 .التصحر

أما على مستوى التناسق الداخلي، فيمكن القول أن الربانمج        
كان منسجما ومتكامال نسبيا يف تصوره ومكوانته وآليات تنفيذه، 
هذا ألنه مل يكتفي ابإلعالن عن األهداف والغاايت الكربى  
كحجم وحمتوى اإلجنازات املادية بل عمل على بلورة أسلوب 

ية نجزات كوضع دليل خاص ابلطرق القرو ومنط خاص به لتنزيل امل
 .للتأطري التقين والفين والبيئي

 غري أنه وابلرجوع إىل املعايري احملددة النتقاء املشاريع املرشحة      
يف إطار الربانمج، فيجب القول أهنا مل تكن تالئم حاجيات 
اململكة من طرق ومسالك فك العزلة وذلك ألن املشروع اعتمد 

كانوان واليت ال تبعد أبكثر من    07واوير املكونة من فقط على الد

كيلومرت واحد عن الطريق أو عن الطرق املبنية أو املهيأة، ابإلضافة 
عينة من عالقة م إىل اشرتاط مردودية اقتصادية مقتنعة وحتقيق نسبة

 ة.الكلفة ابلفعالي

 كلها جعلت الربانمج ينبين على معايري  االعتباراتهذه 
ك حدت من مفهوم ف واجتماعيةالية وسوسيولوجية اقتصادية وم

العزلة املعتمد من طرف الربانمج. وهذا ما أظهرته الدراسة من 
خالل مقارنة املعطيات اخلاصة ابلساكنة املستفيدة يف إطار 
الربانمج ومعطيات فك العزلة اليت أجنزت يف إطار اإلحصاء العام 

 .4773للسكان والسكىن لسنة 

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

، فقد فيما خيص املعيار الثاين واملتعلق بفعلية وفعالية الربانمج      
انطلق البحث من سؤال تقييمي مؤطر يرمي إىل حتديد معامل فعلية 
الربانمج يف بلوغ غايته وجتسيد أهدافه على أرض الواقع. وقد 

ل املادي ت ابلبحث يف التنزيتفرعت عنه عدة أسئلة اثنوية مسح
اقتصادية -للربانمج والتدبري املايل والبحث يف اآلاثر السوسيو

للربانمج. على املستوى األول، ابلنسبة لإلجنازات املادية، انطلق 
البحث من الرتكيز على توقعات الربانمج عند انطالقه كمجموع 

 توىالطول الواجب إجنازه، وترية اإلجناز، ومدة اإلجناز ومس
الولوجية. هذه التوقعات واألرقام مت اعتمادها من طرف اجملموعة  

 .كمؤشرات لقياس أداء الربانمج

فيما خيص مؤشر مدة اإلجناز، أظهر البحث أنه إىل حدود       
أي سنة بعد املدة النظرية لإلجناز، جمموع الطول  4792يوليوز 

من أصل  كيلومرت  94.407املفتوح أمام حركة السري مل يتجاوز 
كيلومرت اإلمجالية احملددة يف الربانمج. وأن ما يناهز   90.004
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 كيلومرت مل تعرف طريقها للتنفيذ والتنزيل املادي على أرض  277
 .الواقع. مما يعين أن املدة احملددة إلجناز الربانمج مل يتم احرتامها

أما فيما خيص مؤشر املسافة والطول، يستنتج أنه إىل حدود       
جمموع الطول الذي مت إطالقه بقي يف حدود  4792يوز يول

كيلومرت مل يتم إطالقها عند هذا   030كيلومرت، و  90.742
كيلومرت من الطرق املبنية بقيت دون إجناز   040التاريخ، وأن 
 .قارعة الطريق

خبصوص مؤشر الوترية السنوية لإلجناز، فقد أظهر البحث       
كيلومرت سنواي مل تتجاوز   9077أن هذه الوترية احملددة يف 

 .كيلومرت يف السنة  9277

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

فيما خيص التنزيل املايل للربانمج، وانطالقا من سيناريوهات       
مليون درهم،  491مليار و 99التمويل األولية للربانمج احملددة يف 

إىل أكثر من  4792ية لتصل سنة قد عرفت عدة حتيينات متتال
مليار درهم. الشيء الذي كان له انعكاس مباشر على ارتفاع  92

خالل عشر  %41معدل تكلفة الكيلومرت الواحد أبزيد من 
سنوات. أما ابعتبار الرتكيبة التمويلية األولية، واليت كانت موزعة 

تتم تعبئتها من خالل  %37من امليزانية العامة و % 30بني 
مسامهة اجلماعات الرتابية، وقفت الدراسة على  %90قروض وال

أن هذه النسب عرفت تغريا مهما، حبيث تراجعت مسامهة امليزانية 
 %27204، يف حني ازدادت القروض ب%4422العامة ب

من الكلفة اإلمجالية، يف حني ظلت املسامهة املالية للجماعات 
ة للمسامهة جه ابلنسبالرتابية مستقرة. على أن أهم ما ميكن استنتا

املالية للجماعات الرتابية، أنه على بعد سنة واحدة من إهناء 
 الربانمج مل تتمكن اجلماعات الرتابية من دفع مستحقاهتا يف متويل

. وأنه بعد سنة كاملة من اآلجال %0222الربانمج، إال يف حدود 
ن مل تتمك 4792دجنرب  49النتهاء الربانمج أي إىل غاية  احملددة

مليون  4442اجلماعات الرتابية من تسديد مستحقاهتا احملددة يف 
مليون درهم أي ما نسبته  9007و 9077درهم إال يف حدود 

20 %. 

انمج، ونظرا اقتصادية للرب -أما ابلنسبة للوقع واآلاثر السوسيو      
لضيق الوقت فقد اقتصر عمل اجملموعة على دراسة وتدقيق بعض 

من طرف الوزارة الوصية وبعض املؤسسات التقييمات املنجزة 
املاحنة. وبعد التأكد منها منهجيا وعلميا، خلصت اجملموعة إىل 
أنه كان للربانمج وقع مباشر وغري مباشر على الساكنة املستفيدة، 
أما ابلنسبة للوقع املباشر فيتمثل يف مشاركة وتطور الشركات 

لي؛ أما ملستوى احملاملغربية لألشغال والبناء وإنعاش الشغل على ا
ابلنسبة للوقع غري املباشر فتم إظهاره من خالل تطور جمموعة من 

ر احمللي، مؤش االقتصاداملؤشرات: كمؤشر ظروف النقل، مؤشر 
ى الظروف احلياتية حيث ارتفعت نسبة متدرس الفتيان والفتيات عل

اخلصوص، وكذلك األمر وسهولة الولوج للخدمات الصحية 
 .للبنيات األساسية ومؤشر أنشطة النقالةوسهولة الولوج 

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

هذه جمموعة من اخلالصات، انطالقا من جمموع       
 اليت توصلت إليها جمموعة العمل، فإهنا فيما خيص االستنتاجات

ين طاملعيار األول وهو معيار مالءمة وتناسق مكوانت الربانمج الو 
امج مماثلة حجما برب  االستمرارللطرق القروية الثاين توصي مبا يلي: 
 .وكما لفك العزلة عن اجملال القروي
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فيما خيص معايري انتقاء مشاريع توصي جمموعة العمل       
ابعتماد معايري تركز على اإلنسان من دون اعتبار للمعطيات 

 .قوالعائدات املالية للطر  واالجتماعية االقتصادية

فيما خيص حكامة الربانمج، توصي جمموعة العمل ابلعمل       
على اإلشراك الفعلي جلميع الفاعلني املعنيني وعلى خمتلف 

 .جملال القروياب االجتماعينياملستوايت مبا فيها الساكنة والفاعلني 

وابعتبار أن اإلجنازات الطرقية هتم أكثر من قطاع حكومي،       
اريع بتكوين جلن إقليمية لوضع وتتبع املشتوصي جمموعة العمل 

 القتصاديةاتضم ممثلني عن كل القطاعات احلكومية املعنية ابلتنمية 
 .واجملالية واالجتماعية

فيما يعود للمقاربة التشاركية، توصي جمموعة العمل إبعطاء       
اجلماعات القروية دورا أكثر فاعلية يف تصور وتنزيل املشاريع 

 .ابألدوار الشكلية االكتفاء الطرقية وعدم

أما فيما خيص املعيار الثاين، وهو معيار فاعلية وفعلية       
الربانمج، فإن جمموعة العمل توصي فيما خيص التنزيل املادي 

 :للربامج املستقبلية مبا يلي

ضرورة إجناز كل الدراسات التقنية قبل وضع التصور األويل  -   
 للمشاريع الطرقية؛

كل املصاريف املتعلقة ابلطريق يف دفرت التحمالت مبا ضم   -   
 الطريق؛ مكلفة تصفية العقار وإخالء حمار   فيها

 رضيات؛فيزايئية لأل-الطبيعة اجليو االعتباراألخذ بعني  -   

 فصل املشاريع حبسب الطبيعة اجلغرافية للمناطق؛ -   

 .حتديد الكلفة املرجعية حمليا وإقليميا وليس وطنيا -   

أما فيما خيص احلكامة املالية للربانمج، توصي جمموعة العمل       
 :مبا يلي

 إنشاء فروع جهوية لصندوق التمويل الطرقي؛ -   

التفكري يف إمكانية وضع القرار املايل لدى جهة وحيدة  -   
 خمتصة يف تعبئة املوارد املالية واألمر ابلصرف املايل؛

 ايل للجماعات القروية الفقريةإجياد حل واقعي لإلشراك امل -   
 يف املشاريع املماثلة؛

العمل على مراجعة منظومة الدعم احلايل للجماعات القروية  -   
 يف متويل املشاريع املهيكلة؛

 .إسهام األبناك الوطنية يف متويل املشاريع الطرقية -   

هذه جمموعة من التوصيات اليت خرجت هبا جمموعة العمل 
 .املوضوعاتية

 السيد الرئيس، 

أجدد لكم شكري على تفاعلكم  ،يف ختام هذا العرض
اإلجيايب مع عمل اجملموعة وعلى دعمكم الدائم، كما أوجه الشكر 
إىل رئيس وأعضاء اجملموعة على تفانيهم يف العمل وجمهوداهتم. 
وال يفوتين أيضا أنه أتوجه ابلشكر إىل القطاعات الوزارية املعنية 

ايب مع طلب املعلومات، ومد اجملموعة على تفاعلهم اإلجي
 جتماعاتاابملعطيات، ابإلضافة إىل استدعاء املسؤولني حلضور 

 .اجملموعة

أتقدم أيضا ابلشكر اجلزيل جلميع األطر مديرية التشريع 
واملراقبة على عملهم اجلاد واملوضوعي، وكل من ساهم من قريب 

يتاس لي السي بأو بعيد يف إجناح هذا العمل. أترك اجملال لزمي
وشكرا لكم على حسن  ،لتقدمي اجلزء الثاين من هذا التقرير

 .اإلصغاء

 

 :السيد الرئيس
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شكرا للسيدة املقررة. الكلمة اآلن للسيد املقرر السيد النائب 
 .يتاسمصطفى اب

 :يتاسالنائب السيد مصطفى اب

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان 
 وعلى آله وصحبه أمجعني، حممد

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

، يطيب يل قبل أن أستكمل ما بدأته زميليت النائبة احملرتمة
أن أتقدم ابلشكر املوصول للسيد رئيس اجملموعة املوضوعاتية 
املكلفة بتقييم السياسات العمومية. وأيضا أتقدم ابلشكر للسيد 

 .لس، وأيضا لإلدارة خاصة الطاقم اإلداريرئيس اجمل

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إن تدخلي سيكون مقتضبا ويقتصر على إعطاء حملة عن 
مضمون الفصلني األخريين من التقرير التقييمي املعروض عليكم، 

 :والذي متحور حول اإلجابة على سؤالني تقييمني مركزيني مها

تدامة ودميومة املشاريع وأثرها بعد االنتهاء السؤال األول هو اس -
 .التنفيذمن 

السؤال الثاين هو سؤال العدالة اجملالية يف توزيع الربامج الطرقية  -
 .ترابيا

 السيد الرئيس،

 السيدات السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

أن إجناز الطرق ومسامهتها يف  ،فكما ال خيفى عليكم
ه الني القروي واجلبلي، ال يبلغ أهدافه وغاايتفك العزلة عن اجمل

فقط عند اإلنتهاء من عملية البناء واألشغال، بل عرب استمرارية 
استفادة الساكنة من هذه اإلجنازات الطرقية، وابلتايل فإن أي 
تدهور يف حالة هذه الطرق يعيد طرح إشكالية العزلة من األساس، 

دين ء من طرف املستفيوالتشكيك يف مدى جناعة الربانمج، سوا
 .من الربانمج، أو من طرف املسامهني يف متويله

كان من املنطقي طرح سؤال مركزي يتمحور حول   ،لذا
مدى استمرارية اإلجنازات الطرقية للربانمج الوطين الثاين يف إنتاج 
األاثر املتوخاة منها، بعد االنتهاء من تنفيذ املشاريع وفتح الطرق 

ا إذا كان هذا التصور األويل لوضع وتنفيذ ، وماالستغاللأمام 
الربانمج قد أحدث آليات وبناايت إدارية أو قانونية، أسست 
ملمارسة قادرة على حتقيق استدامة املشاريع الطرقية مستقبال يف 
الزمن. أحتدث هنا عن التمويل الدائم واملأسسة وحتديد املسؤولية 

 .دايل الصيانة

 كز البحث على التصنيفلإلجابة على هذه األسئلة، ر 
الطرقي ابملغرب، وتقسيمه احلايل بني طرق مصنفة وأخرى غري 
مصنفة، فإذا كانت احلكومة ختص النوع األول هنا أحتدث السيد 
الوزير، عن الطرق املصنفة مبجهود مايل وفين مهم، فإهنا بوضع 
مسؤولية صيانة الصنف الثاين على عاتق اجلماعات الرتابية 

عله عرضة لإلمهال والتلف، لعدم متكن هذه اجلماعات القروية، جي
املعنية من تعبئة اإلمكاانت الضرورية لذلك ونتيجة لذلك، 

من اإلجنازات دايل  % 33أن  استخلصت جمموعة العمل هاته
كيلومرت كلها تعترب من دون   2277الربانمج أي ما يناهز حوايل 

رقم كبري  يبقىصيانة مما يعرضها للتلف وهاد الرقم هذا يعين ك
السيد الوزير مع العلم أن كلفة عدم الصيانة تكون جد ابهظة 

  .وذات وقع سليب على كل املستوايت خاصة على املستوى احمللي
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 السيدات والسادة النواب،

 السيدات والسادة الوزراء،

ثة ثال ثاينإن من خالصة هذا التقرير يف فصله ال
 :استنتاجات متحورت ابألساس حول

وتتبع  واضحة املعامل للصيانة اسرتاتيجيةاستمرار غياب أي  :أوال-
 وضعية الطرق الغري املصنفة يف إطار الربانمج الوطين للطرق القروية

 الثاين

 ابلنظر إىل التطور احلاصل يف التصنيف القانوين للشبكات :اثنيا-
الطرقية للمملكة وحتديد مسؤولية البناء والصيانة واإلصالح الذي 

منطقيا ويتماشى مع التطور املؤسسايت العام للبالد خاصة يبقى 
مع بزوغ الالمركزية ابختصاصات قانونية واضحة إال أنه يبقى 
موضوع نقاش فيما خيص مسؤولية اإلصالح ابلنسبة للطرق 
اجلماعية من منظور متويلي وأيضا من منظور متلك القدرات 

لجماعات بة لاملرتبطة ابإلصالح خاصة التقنية والفنية ابلنس
 .القروية

إن غياب الصيانة الطرقية ال يكون وقعه املباشر حمصورا  :اثلثا -
على األجيال احلالية فقط ولكن يستمر وميتد، بل إن استمرار 
اإلمهال يورث طرقا غري صاحلة لألجيال الالحقة وبتكلفة أعلى 

 .تزيد مع الوقت

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 النواب،السيدات والسادة 

 :ارأتت اجملموعة واالستمراريةابإلضافة إىل معيار الدميومة 

فصل خاص للنظر يف مدى حتقق مبدأ العدالة اجملالية يف  دإفرا -
توزيع مشاريع الربانمج ترابيا وخاصة ابلنسبة للمناطق القروية 

واجلبلية، ولقد تطلب البحث يف هذا الفصل جمهود استثنائيا يف 
ى يف غياب اتم للوسائل التقنية املساعدة فعلالبحث والتحليل 

وابلتايل  ،االرتفاعسبيل املثال غياب اآلليات الكفيلة بتحديد 
حتديد املناطق اليت ميكن اعتبارها جماال جبليا كان من املعيقات 

 .األساسية خالل مراحل البحث

وابلرغم من كل ذلك ويف حماولة لإلجابة على السؤال 
تفق انطلقت الدراسة من تعريف م ،الفصل التقييمي اخلاص هبذا

اصة مث البحث على قراءة األرقام اخل ،عليه ملفهوم العدالة اجملالية
وعلى  ،ابلربجمة الطرقية على املستوى الوطين مث اجلهوي واإلقليمي

اص خ اهتماممع إيالء  ،مستوى اجلماعات القروية املستفيدة
 .اجلبلية ية أي اجلماعاتابجلماعات ذات الطبيعة الطبوغرافية العال

وهكذا خلصت الدراسة على أن البعد اجملايل الشامل  
من  % 04للربانمج غطى كل اجلهات واألقاليم بنسبة تصل 

 .اجلماعات القروية

يستخلص  ،غري أنه ابلرتكيز على مفهوم العدالة اجملالية
مل يكن  أن هذا التوطني ،من خالل متابعة توطني املشاريع ترابيا

ما مؤسسا على مبدأ اخلصاص ابالعتماد على نسبة الولوجية دائ
واملؤشر التفاضلي إال أن اندرا، حيث يف أغلب احلاالت يستفيد 
من أكرب عدد من الكيلومرتات اجلهة أو اإلقليم األحسن ولوجية 

 .أو ذات مؤشر تفاضلي مهم

وللتمكن من حماولة اإلجابة على حجم استفادة 
ونظرا لغياب  اجلبلية من الربانمج، اجلماعات ذات التضاريس
ة هلذه عمد البحث إىل اعتماد عين ،حتديد قانوين للجبل ابملغرب

 اجلماعات التابعة لألقاليم اجلبلية ابعتماد منهجية خاصة مت التوافق
وذلك ابالعتماد على معدل علو  ،عليها بني أعضاء اجملموعة

 العمل على ليم مثإقليمي حدد يف الثلث من ارتفاع أكرب علو ابإلق
حتديد علو اجلماعات التابعة لإلقليم واعتبار كل اجلماعات اليت 
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تستجيب هلذا املعدل أي معدل العلو اإلقليمي بصفتها مجاعة 
 .جبلية

أن  يستخلص من عينة الدراسة ،وعلى هذا األساس
من جمموع  % 92.29ا جمموعه اجلماعات اجلبلية استفادت مم

ة العمل الربانمج الوطين الثاين، ليتبني جملموعالطول املنجز يف إطار 
أن البعد اجملايل مل يكن حمددا يف توزيع وتوطني املشاريع الطرقية، 

اقتصادية  معايري ألن الربانمج الوطين الثاين للطرق قد أسس على
 ومالية حدت من فعاليته اجملالية، وأن البعد اجملايل يف واجتماعية

ا ق مع اعتماد معايري أخرى من أمههالتوزيع والتوطني قد يتحق
اعتماد معيار الكثافة الطرقية يف عالقتها مبساحة اجملال، ويف 

 .عالقتها بعدد الساكنة

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

املذكورة خبصوص كل معيار  االستنتاجاتانطالقا من 
عالقة مبعيار الدوام  على حدة، تعترب جمموعات العمل يف

أن الصيانة الطرقية شرط أساسي الستدامة الوقع  واالستدامة
لإلجنازات الطرقية، وهو ما قادان إىل  واالجتماعي االقتصادي

 :صياغة االقرتاحات التالية

االقرتاح األول؛ إجياد حل عاجل إلصالح الطرق غري املصنفة من 
يف  رق املنجزةخالل وضع برانمج استعجايل خاص إبصالح الط

ية إطار الربانمج الوطين الثاين، وابلنسبة لإلجنازات الطرقية املستقبل
 أيضا؛

وضع إسرتاتيجية وطنية إلصالح وصيانة الطرق تكون ملزمة  -اثنيا
 لكل األطراف؛

 أمتار مستقبال ؛ 2أن ال يقل عرض الطرق املنجزة عن  -اثلثا

طبيعة  ة تتالءم معاعتماد تقنيات تعتمد على أدوات حملي -رابعا
 ومناخ وتضاريس املناطق املعنية؛

إدراج بنود خاصة ابلصيانة تتكفل هبا املقاولة املنجزة  -خامسا
 للمشروع ملدة زمنية حمددة؛

تنظيم دورات تكوينية لتقنيي وموظفي اجلماعات الرتابية يف - 
 جمال الصيانة تعهد ملعهد التكوين على اآلليات والصيانة الطرقية؛

 األخري، تشجيع اجلماعات الرتابية على صيانة الطرق وفق ويف-
معيار العمالة العالية الكثافة أي تشغيل أكرب مستوى معني من 

ليد أبناء املنطقة، والذي جيمع بني البساطة التقنية وكثافة التشغيل ل
 .العاملة احمللية

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ا خيص معيار العدالة اجملالية، وتبعا لكل أما فيم
موعة اليت سبق تفصيلها أعاله تقرتح جم واالستنتاجاتاخلالصات 

 :العمل يف تقريرها ابلعمل على

دعم وتوفري كل شروط جناح إسرتاتيجية تنمية املناطق القروية -
 واجلبلية املسطرة يف إطار صندوق تنمية املناطق القروية واجلبلية؛

تعريف واضح للمناطق اجلبلية يسمح بتصنيف دقيق اعتماد -
ا للمناطق اجلبلية مث وضع حتديد هنائي للمناطق اجلبلية وأيضا، وهذ

 هو املهم، سن تشريع خاص ابملناطق اجلبلية؛

العمل على وضع نظام للتعرف اجلغرايف، يضم كل املعطيات  -
 السوسيواقتصادية والبيئية للجبل؛

لية عايري اختيار املشاريع يف املناطق اجلبأيضا إعادة النظر يف م-
 ة؛أتخذ بعني اإلعتبار الطبيعة اجليوفيزايئية والبشرية واإلقتصادي
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ختصيص برانمج استثنائي لفك العزلة عن اجلبال مع توسيع هذا -
 املفهوم ليشمل كل مناحي احلياة؛

يف ختام هذا التقدمي املختصر، ال بد من اإلشادة بقوة 
 ذي يعد تتوجيا جملهود استثنائي تشاركي نتمىن أنهبذا العمل ال

ليت جاء هبا ا االقرتاحات يلقى صدى طيبا لدى احلكومة وتستثمر
ج املؤسسة ألية سياسة عمومية أو برانم االسرتاتيجياتيف وضع 

 .مماثل يف املستقبل والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد  شكرا للسيد املقرر، أفتح
 .فريق العدالة والتنمية ابسمالنائب أمحد صدقي 

 :النائب السيد أمحد صدقي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

، 07بناء على مقتضيات الدستور خصوصا منه الفصل 
لى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، أتناول وع

لربانمج ملناقشة تقرير مسامهة ا فريق العدالة والتنمية ابسمالكلمة 
ي الوطين للطرق القروية الثاين يف فك العزلة عن اجملال القروي واجلبل

ابملغرب، يف إطار هذه اجللسة املخصصة ملناقشة السياسات 
 .العمومية وتقييمها

البد من التوجه ابلشكر والتقدير جملموعة العمل  ،يةبدا
املوضوعاتية حول التنمية القروية جمال املناطق اجلبلية وكل الطاقم 
واملؤسسات واألجهزة احلكومية على اجملهود الكبري املبذول يف 

ية مع التنويه ابملنهجية املعتمدة وبقيمة ونوع ،إخراج هذا التقرير
 .وجودة العمل املنجز

هذه مناسبة أيضا لإلشادة ابإلرادة اجلماعية املشرتكة و  
ل الوظيفة يف تنزي ،وبنفس التعاون والتشارك الذي أبدوه اجلميع

الربملانية اجلديدة واخلاصة بتقييم السياسات العمومية كما أسس 
، ونظمها وأخرجها النظام الداخلي جمللسنا 4799هلا دستور 

بح وظيفة هبا لتص لالرتقاءالزمة املوقر، وأيضا يف إبداء الرغبة ال
حمددة وموجهة حمددة وذات أثر ووقع حقيقي على مسار تدبري 

ا ونعترب حلظة تقدمي ومناقشة هذ .السياسات العمومية ببالدان
التقرير مناسبة لوضع لبنة جديدة أتسيسية هلذه التجربة اجلديدة 

 وإرساء صرح متني ،وبداية إقرار تراكم إجيايب هبذا اخلصوص
هود تراكم ينتظر وبتضافر ج ،وضامن لنجاعة سياساتنا العمومية

اجلميع أن يبوئ بالدان مستقبال مكانة متقدمة يف جمال تقييم 
 .السياسات العمومية

 :السيد الرئيس

دقيقة، ولكن إيال كان  44تفضل، التوقيت فيه خطأ تقين عندك 
 .االختصار املنتج سيكون أفيد

 :النائب السيد أمحد صدقي

 .مرحبا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد أمحد صدقي

 ،يةيف فريق العدالة والتنم ،وهي مناسبة لنؤكد مرة أخرى
على أن احرتام وجتسيد مقتضيات الدستور، وتفعيل دور خمتلف 

قي واإلعمال احلقي ،خصوصا من املؤسسة التشريعية ،املؤسسات
ن ليعترب الشرط األساس والضما ،دميقراطية يف ذلكلآلليات ال
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األكرب واحملفز األقوى لربح كل الرهاانت وجماهبة خمتلف التحدايت 
 تصاديواالقابخلصوص تلك املرتبطة ابإلقالع التنموي  ،منها

حلقة تنتج والدميقراطية ا ال تنمية خارج اإلطار الدميقراطيف ،لبالدان
 .التنمية احلقيقية

نعترب هذا التمرين السنوي فرصة  ،ملنظورومن هذا ا
 لرتسيخ ودعم اخليار الدميقراطي يف جمال التدبري وتقييم السياسات

العمومية، وتوخي أن متضي سريورهتا حتت رقابة وتقييم املؤسسة 
 وبطريقة مثمرة تفضي إىل التعديالت والتصويبات ،التشريعية

قيقة  يف احلوهو ما يعترب ،وبشكل مستمر وديناميكي ،الالزمة
إشراك للمواطنني عرب ممثليهم يف التأثري احلقيقي على هذه 

 .السياسات املوجهة هلم يف األصل

وإذ نسجل وبكل ارتياح أن إجناز هذا التقرير مت فيه 
ذا وكذا الضوابط املتعارف عليها هب ،احرتام اإلطار املرجعي احملدد

طقي ار مناعتماد منهجية إشتغال واضحة وفعالة وإط :اخلصوص
ة ، تبين آليات التقييم مناسبة وأدوات التحليل ومعاجل؛حمدد ومناس

 ؛حتقيق اإلشراك املؤسسايت املطلوب ؛منطقية وموضوعية وعلمية
ا مع جتارب فإن جمهود مقارنته، ونؤكد إمجاال أنه رغم جنينية جتربتنا

أخرى قدمية وراسخة يظهر مدى متانتها مبنهجيتها وبقوة أتسيسها 
 .مد هللواحل

ال يزال من الضروري توفري املزيد من شروط  ،يف املقابل
ها، تيسري مثل هذه املهام وجتاوز املعيقات اليت تعرتض القائمني علي

 :ونسجل من ذلك .وحتسني إطار أدائها بشكل عام

  ضرورة توفري شروط عمل وإمكانيات ذاتية متكن من
عمل فقط ال يف االرتكازضمان وترسيخ احليادية حىت ال يكون 
 اليت توفرها األطراف على املعطيات والواثئق واخلالصات

ي دواجلهات اليت يستهدف التقييم عملها، كون التقييم البع

يح ال يضمن أية مفعول تصح الذي حنن بصدده يف هذه احلالة
 ؛أو تعديلي للعمل، لكونه أييت بعد اكتمال اإلجناز

 قطة فر أو نعدم توفر إمكانية للمقارنة مع وضعية الص
 اإلنطالقة؛

 ة أمهية التفصيل أكثر يف اإلطار املنطقي وجعله مبثابة لوح
 قيادة حقيقية هلذا العمل؛

  ضرورة تنويع وسائل البحث والتقصي خالل عملية
 التقييم، ويكون جزء منها ميدانيا ومباشرا؛

  حمدودية بعض اإلستنتاجات التقييمية املرتبطة ابآلاثر
 فعل حمدودية فعالية األدوات املعتمدة؛السوسيو اقتصادية، ب

  استحالة الوصول إىل استنتاجات موضوعية وهنائية أحياان
يف غياب املعطيات الدقيقة كما هو احلال حني البحث عن 

 أسباب ودوافع إجراء التحينات املالية للربانمج؛
 ضرورة التوثيق املفصل لسيناريوهات التصحيح أو التغيري 

 املنشود؛
  ط وإطار عمل واضح لضمان تعديل وإعادة حتديد شرو

توجيه هذه السياسات العمومية، بناء على السيناريوهات 
 .والتوضيحات املقرتحة. فال معىن ابلطبع لتقييم ال يولد التغيري

  كما ينبغي تضمني التقرير توصيات مفصلة خبصوص
ترصيد العمل والقدرات وترصيد الرتاكم احلاصل يف ذلك. كل 

ارة إىل كون معظم هذه املالحظات تدخل يف حيز هذا مع اإلش
 .الشروط املوضوعية وليس الذاتية لعمل اجملموعة

 السيدات والسادة،

 تقاءاالر إن هذا التقييم ينتظر أن يساهم فعليا يف 
ابلسياسة العمومية ذات العالقة بفك العزلة عن املناطق اجلبلية 

 الختالالتواواملناطق القروية عموما، وتدارك اإلشكاالت 
وقد كانت جمموعة العمل موفقة خالل  .املسجلة هبذا اخلصوص

إجناز هيكل ومنهج التقييم، خصوصا عند التوافق بشأن جمموع 
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املعايري املعتمدة، وأيضا خبصوص األسئلة احملورية، وأيضا األسئلة 
 :من هاد املعايريو  .الفرعية املوجهة لفحص حتقق تلك املعايري

 والتناسق الداخلي واخلارجي؛مة ءمعيار املال-

 معيار الفعلية والفعالية ؛-

 معيار الدميومة والدوام؛

 .العدالة اجملالية معيار-

هذا مع تسجيل مالحظات عدم اعتماد بشكل مستقل 
السياسات  مع واالتقائيةوالتكامل  ابالندماجوواضح ملعيار مرتبط 

ية العمومية األخرى، ماشي دايل الطرق، السياسات العموم
وإن مت التطرق لذلك بشكل ضمين وغري مفصل، حيث  ،األخرى

يف نظران ينبغي النظر إىل السياسة العمومية كسلة واحدة. فمثال 
حني حتديد األولوايت يف التدخالت املستهدفة للعامل القروي يف 
جمال الطرق، ال ميكن أن نساوي يف التعامل بني منطقة تتوفر على 

صحة والتعليم وغريها، ومنطقة أخرى ال كال  االجتماعيةاخلدمات 
سهيل هو ت ن من أهداف السياسة الطرقية أصالتتوفر فيها، أل

كما أنه أحياان قد يتم إجناز بنيات . الولوج لتلك اخلدمات
مهمة يتوقف تشغيلها واستغالهلا على إيصال الطريق  اجتماعية

أيضا  كنمي واالندماجإىل مواقعها، كما أن األخذ مبقاربة التكامل 
د يغين ق انية الدولة، فإجناز الطريق مثالمن ختفيف العبء على ميز 

 اجتماعيةمن إحداث مؤسسة دور الطالب والطالبة أو مؤسسات 
 .أخرى، واألمثلة احلية على ذلك كثرية

إن التقرير الذي بني أيدينا مكن بشكل مشجع من 
هود تثمني ما مت حتقيقه يف هذا اجملال، والوقوف على حجم اجل

املبذولة يف جمال فك العزلة عن املناطق اجلبلية والقروية، فال ميكن 
إنكار جمهودات الدولة هبذا اخلصوص، على تعاقب خمتلف 
احلكومات، بداية ظهور معامل سياسة عمومية حقيقية هبذا 

 .اخلصوص

ومن نقائص الربامج الطرقية هي أهنا ال ترقى أن تكون 
علي، التوجه احلقيقي والف ،يةمبواصفات سياسة عمومية حقيق

خصوصا يف السنوات األخرية، إلقرار العدالة اجملالية وتقليص 
حتسني إطار و يف جمال توفري البنيات الطرقية  ناطقالفوارق بني امل

 .احلكامة هبذا اخلصوص

ديد فهذا التقرير يضع األصبع على الع ،ويف نفس الوقت
 .حيحهااليت ينبغي تص واالختالالتمن اإلشكاالت 

نا نرفقها فإن ،مل ترد يف التقرير وإذ نسجل هنا مع أخرى 
بتوصيات ومقرتحات قصد املسامهة يف حتفيز عملية جتاوزها 

 :ومعاجلتها

ف حيث ميكن أحياان الوقو  ،إشكالية الكيف مبقابل الكم :أوال -
مع ظهور مبكر ملؤشرات  ،وبسهولة على ضعف جودة اإلجناز

طريق هو عرض ال ،وما يزيد من وقع ذلك .تدهور البناايت املنجزة
اعد على الطريق ويس استعمالاحملدد يف أربعة أمتار والذي يصعب 

تدهورها السريع، مع اإلشارة فقط إىل أنه يتم حاليا جتاوز هذا 
 2اإلشكال يف الربامج الطرقية اجلديدة ورفع عرض الطريق إىل 

 السنوات لوصية يفوزارة اأمتار على األقل كاختيار تقين تبنته ال
تيارات وأيضا هناك سوء اخ .وظهرت جليا نتائجه اإلجيابية األخرية

رية حيث ال يتم جتنب املواقع اخلط ،مدارات مترير بعض املسالك
واملنعرجات الشديدة، يف حني تتوفر خيارات أفضل، وسبب ذلك 

الضروريني لرسم مسالك  االجتهادهو عدم القيام ابجملهود أو 
 فقط ابملسالك القدمية اليت قد يرجع واالحتفاظها جديدة وشق

ع هذا أيضا م. عهد متريرها إىل زمن ما قبل استعمال العرابت
ضعف وسائل وتدابري محاية املنشآت ووقايتها من آاثر السيول 
وتسرابت املياه ومن تساقط األحجار يف املناطق اجلبلية 

القاعدة  ثباتمن سوء استقرار و  االحتياطوالسفحية، وأيضا عدم 
وفري هذا إضافة إىل ضعف ت .الصخرية اليت تنجز عليها الطريق
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املنشآت الفنية ومستلزمات التشوير، هذا إشكال يهدد سالمة 
 .مستعملي هذه الطرق القروية

نسبة  فإنه ابلطبع ننوه مبا حتقق خبصوص ،وخبصوص الكم
 4792اإلجناز، وقد مت ابلفعل برجمة الشطر األخري املتبقي لسنة 

اليت كانت السنة اإلضافية الستدراك زمن اإلجناز املتوقع انتهاؤه 
وابلنظر إىل حجم الربانمج واإلشكاالت  ،وابلتايل .4790سنة 

 إمجاال فإن احرتام احليز الزمين ،اليت اعرتضت العديد من تدخالته
قد حتقق بنسبة كبرية، وإن كان األمر على خالف ذلك بشأن 

طال زمن إجنازها أكثر من الالزم ووصل أحياان بعض املشاريع اليت 
 ،إىل عدة سنوات بفعل إشكاالت تقنية وأخرى مرتبطة ابلتمويل

خصوصا عدم قدرة العديد من اجلماعات الرتابية من الوفاء 
 .يةوهذا إشكال حقيقي ينبغي أن تتوفر له أجوبة حقيق ابلتزاماهتا

دت العزلة، وقد أبغياب إطار موحد ومتكامل ملعايري فك  :اثنيا -
جمموعة العمل مالحظتها خبصوص قصور املعايري املعتمدة دايل 
عدد الكوانني والبعد من الطرق السالكة، مع ضرورة اإلقرار أيضا 

مؤشرات أخرى وطريقة احتساهبا من قبيل  استعمالمبحدودية 
املؤشر التفاضلي للولوجية، فيظهر من الالزم إرساء إطار متكامل 

 ،ت والسياقاتخمتلف املعطيا االعتبارالعزلة أيخذ بعني  ملعايري فك
ويتقاطع مع ابقي الربامج والسياسات العمومية األخرى، ويتم 

امج مثل ترسيمه بنص قانون، ما يبقاش فقط يف الديباجة دايل الرب 
كما سبقت إىل ذلك بعض الدول   الربانمج األول والثاين

دد الفرنسي اللي ح كوهنا نذكروا القانون دايل ابس ،والتجارب
املؤشرات واملعايري الدقيقة دايل فك العزلة يف فرنسا، وهذا سيمكن 

حياان غري املوضوعية اليت قد تؤثر أ االعتباراتمن جتاوز خمتلف 
ل أنواع ويتم بفضل ذلك جتاوز ك ،على توجيه برامج توطني الطرق

 اجلدال واخلالف واحلزازات اليت تثار خالل إجنازات الربامج
إرساء  ،بشكل شفاف وموضوعي ،ووفق تلك املعايري يتم .الطرقية

لوائح تنقيط وترتيب التدخالت واألولوايت حىت على املدى 

مما سيمكن أيضا من جتاوز إشكال غياب التكافؤ بني  ،البعيد
 ،اجلماعات الرتابية الذي يعترب من املواضيع ذات احلساسية الكبرية

جند  ،ة وغري موضوعية أحياانحيث وبفعل اعتبارات غري منصف
مجاعات خترتقها الطرق وحتيط هبا من كل اجلهات وأخرى جندها 

طرقي ضعيف أو منعدم، وقد وقفنا مع األسف على أمثلة  برصيد
 .ومناذج من هاذ النوع

: اختالل التدابري التقنية خالل التحضري للتدخالت اثلثا -
يف  ء املرتكبةوخالل مواكبتها، وهذا نكتشفه من خالل األخطا

يف التوقعات  إذن .التوقعات التقنية واليت أقرهتا اجلهات املسؤولة
  ،التقنية واملالية ويف عدم اإلحاطة مبختلف جوانب وشروط اإلجناز

تقنيات  ويف عدم تكييف ،كتصفية العقارات وإخالء حمارم الطريق
سواء  ،اإلجناز واملواد والتقنيات املستعملة مع ظروف احمليط

صا بيعية أو البيئية واجليوفيزايئية، أيضا عدم رصد املخاطر خصو الط
ه عواقب وكل هذا تكون ل ،الطبيعية اليت حتدق ابملنشآت املقامة

وخيمة على طبيعة اإلجنازات ودميومتها وعلى إمتام املشاريع 
 .وجاهزيتها

هنا البد من إقرار إطار لرتتيب املسؤوليات على خمتلف 
ر ذها املستوى التقين، فال يعقل أن يتم هخصوصا من ،املستوايت

امليزانيات من غري حتقيق األهداف املسطرة بفعل قصور يف 
عميم هذا مع فرض ت .املسؤولية التقنية أو إمهال أو ما شابه ذلك

مالت من خالل دفاتر حت ،استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة
 .الهذا اجمل املشاريع، مما سيمكن من مسايرة التقدم احلاصل يف

ملا ال فرض اعتماد طريق فحص الطرق املنجزة ابستعمال  ،مثال هنا
تكنولوجية السكانري دايل الطرق املعتمدة يف العديد من الدول؟ 

وصا دايل خص ،دايهلا يف بعض الربامج االعتمادواللي بدا حىت 
ا أن من كما جند أيض  .اتفياللت مثال-تقليص الفوارق جهة درعة

ات ات قصور اجلانب التقين ما له عالقة ابلتخطيط لبنيأوجه وجتلي
الشبكات الطرقية، فمثال قد تتوفر إمكانية استفادة العديد من 
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التجمعات السكنية من مسلك طرقي بتمريره عرب مدار حمدد يتيح 
ذلك، ولكن على العكس يتم متريره مبدار ال ميكن إال من استفادة 

 من التدخالت ميكن جعلها كما أن الكثري.القليل منها أو منه
تدخالت ذكية حتقق مردودية أكرب من حيث الوقع والتغطية وأبقل 

ولكنها تعوض مع األسف أبخرى أقل منها مردودية وأكرب  ،تكلفة
 .تكلفة

 فينبغي إدماج بعض املقارابت ،أيضا يف نفس اإلطار 
اجلديدة اليت أصبحت ضرورية وحامسة يف جناح التدخالت ويف 

نمية منها املقاربة البيئية ومقاربة الت ،ومتها وفعاليتهاضمان دمي
حيث  ،املستدامة، حيث من الضروري إدماج مقاربة التغري املناخي

اإلرهاصات اجلدية هلذا التغري يف العقود األخرية تلزمنا ابختاذ 
الضرورية والالزمة واستباق آاثر تلك التغريات خالل  االحتياطات

كانة وحني إجنازها، خصوصا وأن بالدان تتبوأ م برجمة البنية الطرقية
خاصة يف اجملال دايل مقاومة التغريات املناخية من األوائل دايل 

دايل  9117األطراف دايل  ةاتفاقيدقات على االدول اللي ص
 .جماهبة التغري املناخي

يق بشكل دق ،إشكال التخطيط املايل والنجاعة املالية :رابعا-
 ألسباب احلقيقية اليت ترتب عنها ذلك بفعلجزء من ا هذاومؤكد 

ما كان مبعثا لتساؤالت  ، وهوةعدم حيازة املعطيات الضروري
اجلماعات  تاخبصوص الرتكيبة املالية وما يتصل مبسامهحقيقية 

خصوصا ذات اإلمكانيات احملدودة، فإنه ينبغي إعادة  ،الرتابية
ساكنة  نصافالنظر يف ذلك إلزالة العبء امللقى على عاتقها وإ

 ةاجملاالت املتضررة من هاذ املعطى، وفتح نقاش تساهم فيه املؤسس
ديد ري يف هذه املسامهة أو حتذالتشريعية إلعادة النظر بشكل ج

شروط مناسبة وميسرة تزيل هذا العبء أو ختفف منه على األقل، 
وملا  .لطرقيةمن البنيات ا االستفادةوحيافظ على تكافؤ الفرص يف 

من خالل القطاع الوصي على اجلماعات  ،حتمل احلكومةال مثال 
جلزء من العبء املايل وتوجيه جزء من جهود الدعم املركزي  ،الرتابية

هلا الغرض إبعادة ترتيب وتوجيه العالقة املالية بني الطرفني، مما 
سيساهم أيضا بشكل أو آبخر على حتفيز إقرار شفافية معايري 

 .اعات الرتابيةالدعم والتمويل املوجه للجم

وخبصوص مصادر التمويل الدويل للمشاريع فإنه ينبغي 
ملوجهة والنهائية، حيث القروض ا أن حتدد بدقة أغلفتها احلقيقية

ملشاريع الطرق ختضع لإلشرتاطات املعروفة من فوائد وخدمات 
 الديون وتعقيدات متتد يف زمن يصعب معه حتديد قيمتها، وابلتايل

 .إجناز الطرق يف حينه حتديد ومعرفة تكلفة

إشكال الصيانة، وهذا إشكال أوضحه التقرير وجاءت  خامسا:-
به تقارير سابقة خمتلفة، ورغم بذل احلكومات األخرية جملهود كبري 
هبذا اخلصوص، وإرساء برامج للصيانة الطرقية موجهة خصوصا 
للطرق املصنفة التابعة لقطاع التجهيز، فإن األمر يستلزم وضع 

اص يسهر على توفري الصيانة ملختلف البنيات الطرقية إطار خ
خصوصا منها غري املصنفة، حيدد اإللتزامات واملسؤوليات 
واألجندة الزمنية للصيانة واجلدولة املالية هلا، وأيضا معايري دقيقة 

 .لربجمة التدخالت

وتبدو التوصيات اليت جاء هبا التقرير متوافقة مع الطرح 
الطرقية؛  وطنية للصيانة اسرتاتيجيةرساء حيث أوصى التقرير إب

ونوصي هنا ابلتوجه وفق هذا املنظور وإدماج معطى الصيانة 
وبشكل إلزامي، ومنذ البداية يف خمتلف املشاريع الطرقية، مع 
اإلشارة إىل أن هاد اإلشكال املسجل خبصوص الصيانة، ميثل 

انجمان رب أكرب هتديد بعدي يعاين منه الرصيد الطرقي الذي وفره ال
األول والثاين، وإن مل يتم تداركه فإن عواقبه ستكون جد مكلفة 
تنتهي هبدر امليزانيات الكبرية اليت خصصت هلاته الربامج. 

من  ابلفعل يف الكثري وإرهاصات ذلك ووقعه السليب قد ظهر
املواقع، والقاعدة املعروفة تؤكد على أن تكلفة عدم الصيانة أكرب 

 شرة الصيانة، مع اإلشارة هنا أيضا، إىل كونبكثري من تكلفة مبا
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د التقرير مل تتوفر له معطيات دقيقة وحمينة خبصوص وضعية الرصي
 .الطرقي املنجز وما آل إليه حلظة إجناز هذا التقييم

كما أننا أيضا نؤيد املقرتح الذي جاء يف التقرير ويقضي 
لضرورية اإبدماج بنود تلزم املقاولة إبجراء الصيانة واإلصالحات 

ملدة معينة بعد انتهاء أشغال املشروع، وذلك وفق شروط واضحة 
أيضا   .وحمددة، وهذا ابلطبع سيعزز دوافع حتقق جودة األشغال

كون غياب خطط واضحة وملزمة هلذه الصيانة وعدم األخذ بعني 
اإلعتبار، يشكل مؤشرا سلبيا يؤثر على مسار إقناع اهليئات املاحنة 

 .اريع الطرقية ببالدانللمسامهة يف املش

لإلشارة فقط إىل أن اعتبار مهمة الصيانة من صميم 
ج الربانم التزاماتاختصاصات اجلماعات الرتابية، من خالل 

الثاين غري ذي وجاهة منطقيا وأخالقيا، وكل األطراف املسامهة يف 
التأويل ملزمة بتحمل نصيبها من أعباء الصيانة، حفاظا على مآل 

 .لذي سامهت به يف الربانمجاملال العام ا

حيث يتم ، حكامة الصفقات وجاهزية املقاوالت سادسا:-
تسجيل إشكاالت واختالالت مرتبطة هبا تؤثر سلبا على إجناز 
األشغال وجودهتا، وأيضا على تدبري امليزانيات املرصودة، ولكن 
يف السنوات األخرية سجلنا ابرتياح كبري ما مت اختاذه من تدابري 

ات لتصحيح الوضع من خالل إعادة تكييف وتصنيف وإجراء
املقاوالت، وإقرار أفضلية املقاولة وطنية وتشجيع املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة مع إرساء إطار جديد للصفقات العمومية، 
يتوخى إقرار قواعد جديدة يف تدبريها، ترتكز ابألساس على 

د من ملزياحلكامة اجليدة وأهداف التنمية املستدامة وترسيخ ا
الشفافية واملنافسة وحتسني مناخ التنافس. وهذا من خالل ما جاء 

، وما رافق ذلك من إجراءات 0202مارس  02به مرسوم 
ميدانية من تشديد املراقبة وحماصرة السلوكات غري املنضبطة وكل 
أشكال التالعبات اليت تسجل هبذا اخلصوص، وأنمل أن يتم 

ل هبذا األفض كتسبات وتوخيااملضي يف هذا املسار صوان للم
 .الشأن

اإلشكال العام املرتبط بغياب سياسة وطنية موجهة  سابعا:-
للمناطق اجلبلية سياسة ميكن أن تعطينا إجاابت حقيقية ملختلف 
اإلشكاالت اليت يعرفها اجلبل واليت كشف عنها التقرير الذي بني 

االت كأيدينا عن جزء منها فيما يرتبط ابلطرق وفك العزلة، إش
نعاينها ابستمرار كنواب برملانيني وقد وقفنا عليها خالل فعالية 
القافلة اليت فريقنا هذه السنة هلذه اجملاالت وهذه السياسة العمومية 
ينبغي أن يؤطرها تشريع وطين خاص ابجلبل حان الوقت أن تتوفر 

 .عليه بالدان

خاصة  ،ولوضع احلد ملا تعانيه هذه املناطق من إشكاالت
وهي  ،ق خمتلف أشكال التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية هباتعي

زة إشكاالت مرتبطة ابخلصوصية التضاريسية واملناخية والبيئية املمي
ثقافية مبميزات و  واجتماعيةفاجلبل وحدة تضاريسية واقتصادية  ،هلا

حمددة تستوجب إقرار سياسات تدبريية خاصة وتتطلب حتفيز آلية 
ة اإلشكاالت اليت يعرفها وعلى رأسها التنمية الذاتية ملواجه

إشكال العزلة اجلغرافية ومشاكل اخلصاص يف البنيات الطرقية، 
وهذا يتماشى مع التوجه اجلهوي لبالدان وأيضا يتمشى مع توفر 
بالدان جمموع القوانني اليت هتم جماالت خمتلفة من القانون دايل 

ع وطين تشري ؛هاالساحل والقانون دايل املناطق دايل املراعي وغري 
وسياسي عمومي ينبغي أن يستهدف اإلعرتاف ابخلصوصيات 
املختلفة للمناطق اجلبلية واألخذ بعني اإلعتبار إقرار آلية التضامن 

ة إرساء قواعد التنمية الذاتية الشامل؛ الوطين لفائدة هذه املناطق
 ةواملندجمة واملستدامة يف هاد املناطق، وأيضا حتديد اجملاالت اجلبلي

 .بدقة وتعريفها

ونؤكد يف إطار فريق العدالة والتنمية أن النجاح احلقيقي 
هلذا التمرين يتمثل يف مدى استثمار توصياته وخمرجاته بشكل 
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داء السياسات العمومية املوجهة جملال أميكن من جتويد وحتسني 
 الطرق ببالدان، وهنا ينبغي إقرارا للرتاكم اإلجيايب استعراض خمتلف

ات والتحوالت اليت طرأت على السياسة الطرقية فيما بعد املستجد
اعتماد الربانمج الوطين الثاين، ونسجل تقاطعات تلك 
املستجدات مع توصيات التقرير، ونستدعي هلذا الغرض واثئق 
مرجعية خصوصا منها الربامج احلكومية آخر قوانني املالية 

اجلهات  من لدنواإلجراءات والتدابري العملية والفعلية املعتمدة 
 .املسؤولة عن السياسة الطرقية

فقد أفرد  ،0202خبصوص الربانمج احلكومي أبريل
حيزا وحمورا مستقال لتعزيز التنمية البشرية والتماسك اإلجتماعي 
واجملايل، حيث ألول مرة مت إدماج وبشكل واضح رفع الولوج 
للطرق يف العامل القروي ضمن املقاربة اخلاصة ابلتماسك 

تماعي واجملايل، مع حتديد مؤشر طموح خالل الوالية اإلج
فيما خيص  % 72إىل  27احلكومية احلالية وهو املرور من 

الولوج للطرق، وهذا يف حد ذاهتا تغيري يف مقاربة معاجلة فك العزلة 
ومعايريها ابلطبع، مما يتوافق مع توصيات التقرير خصوصا فيما 

لى ر احلقوقي املتمركز عيرتبط بضرورة إعطاء األولوية للمعيا
اإلنسان يف فك العزلة، وهو نفس التوجه الذي عززه قانون املالية 

حيث يف مذكرته التقدميية أكد على املضي على نفس  0202
منوال الربانمج األول والثاين للطرق القروية، وهو ما دعت إليه 
إحدى التوصيات الواردة يف التقرير وابلطبع هنا وفق املقاربة 

ديدة اخلاصة بتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية، دون أن اجل
كان سباقا   0200ننسى أن الربانمج احلكومي دايل يناير 

 إلقرار قواعد العدالة اجملالية يف توزيع البنيات الطرقية. أما ما يرتبط
ابإلجراءات العملية املتخذة من طرف األجهزة احلكومية فالعديد 

 :لكالتوصيات الواردة يف التقرير، ومن ذ منها يتوافق ابلفعل مع

 حتسني إطار احلكامة اخلاص ابلصفقات العمومية؛-

انتهاج املقاربة التشاركية يف إقرار الربامج الطرق خصوصا مع -
 اجلماعات الرتابية؛

الرتكيز على معايري العدالة اجملالية وحماولة تصحيح الفوارق -
يد ل مر تستفيد العداملسجلة هباد اخلصوص، ونسجل هنا وألو 

من املناطق اليت مل تكن واردة على اخلرائط دايل الطرق أصبحت 
 تستفيد واحلمد هلل من شبكات طرقية؛

اإلعتناء أكثر بربامج الصيانة الطرقية حيث نصف امليزانية -
 املخصصة للطرق حاليا موجهة للصيانة؛

امة ر حتسني اإلطار التقين إلجناز الطرق ابعتماد آليات أكثر ص-
 للمراقبة واملتابعة؛

اعتماد خيار رفع عرض الطريق إىل أكثر من أربعة أمتار على -
 األقل ما يكونش قل من ست أمتار؛

 بعملية التصنيف وترقية الطرق واستفادة جمموعة من الطرق الدفع-
 اليت متر حصراي ابلعامل القروي واعتبارها حماور مهيكلة لينتقل طول

 كيلومرت؛  08220الطرق الرئيسية إىل 

السعي إىل إعادة هيكلة قطاع الدراسات الطرقية، وهذا نعتربه -
 من األولوايت؛

 .تقوية عملية التشوير الطرقي-

البد من التذكري من جديد أبن ضمان جناح  ،يف األخري
خيارات بالدان يف اجملاالت املتصلة مبختلف السياسات العمومية 

ته مبمارسات بيت أركانه وترمجرهني برتسيخ اخليار الدميقراطي وتث
عملية كاليت حنن بصددها اليوم، حيث املؤسسة التشريعية وممثلي 
األمة يف مترين تفحص ومعاجلة وتقييم سياسة عمومية يف خمتلف 
أطوارها وسريورهتا، سياسة عمومية هلا الوقع واألثر الكبريين 

 ةواملباشرين على حياة املواطنني، وأيضا على ميزانية الدول
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ومؤسساهتا، وعلى خمتلف مناحي احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية 
لبالدان، وإذ نعلن تقييمنا اإلجيايب لكيفية ممارسة هذا التمرين 
الدستوري، نؤكد على ضرورة متابعة تنزيل التوصيات واملخرجات 
اليت جاء هبا التقرير وأيضا اليت ستتمخض عن هذا النقاش 

نا ليوم، مع إبداء كامل استعداد فريقوالتفاعل الذي حنن بصدده ا
 للتعاون ترصيدا للمكتسبات وإقرارا للرتاكم اإلجيايب هبذا اخلصوص

 .واستشراف ألفق أفضل، شكرا السيد الرئيس احملرتم

 :سالسيد الرئي

شكرا للسيد النائب، إبسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة اآلن 
 .للسيد النائب أمحد شوكي

 كي:محد شو النائب السيد أ

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 يشرفين أن أساهم يف ،ابسم فريق األصالة واملعاصرة
مناقشة التقرير الذي أجنزته جمموعة العمل املوضوعاتية للتنمية 

طرق حول مسامهة الربانمج الوطين للالقروية جمال املناطق اجلبلية 
القروية الثاين يف فك العزلة عن اجملال القروي واجلبلي ابملغرب، 
وإذ ننوه هبذه املبادرة اليت تكرس مراقبة جملس النواب لعمل 
احلكومة مراقبة نطمح من خالهلا لعقلنة التدبري احلكومي للشأن 

الذي  املهولالعام، نرى أن اختيار هاذ املوضوع يكشف اخلصاص 
ال يزال العامل القروي واجلبلي يعاين منه يف جماالت عدة، ويطرح 
ضعف العدالة اجملالية واإلجتماعية ببالدان، املوضوع يكشف أن 
الربانمج الوطين للطرق القروية يف نسختيه األوىل والثانية على 

 .عاما مل حيقق طموح املغاربة يف فك عزلتهم 02امتداد 

نصب ي ،هلذا التقرير ،السادة والسيداتمناقشتنا أيها 
على املنهجية واخلالصات والتوصيات والتقييم العام، فحول 
املنهجية نالحظ أن التقرير استند على معطيات إدارية أعدهتا 
اإلدارة بنفسها عن نشاطها، يف حني إهنا قد تكون هي يف موضع 

كثريا يف   داإلهتام، وابلتايل فاملعطيات اإلدارية بدون متحيص ال تفي
الوصول إىل احلقيقة، وكان من األجدر اللجوء إىل مكتب 
دراسات متخصصة واإلستئناس بتقارير اجملتمع املدين الذي أصبح 
بدوره شريكا دستوراي يف تدبري الشأن العام، التقرير حدد كثريا من 

ركزي يف لكنه مل حيدد مفهوم امل، املفاهيم اليت وظفها يف دراسته
زلة الربانمج الوطين للطرق القروية الثاين يف فك الع تقييم مسامهة

عن اجملال القروي واجلبلي، ويتعلق األمر بطبيعة مفهوم اجملال 
القروي، هل هو مفهوم إداري أم اقتصادي أم سياسي أم اجتماعي 
أم ثقايف؟ وهل فك العزلة هو فقط الطرق وربط القرى واملداشر 

من جديد  كة يعين شق الطريقابلشبكة الطرقية؟ وهل الربط ابلشب
أم إصالح الطريق املتدهورة واملتالشية؟ أم فك العزلة هو توفري 
احلد األدىن من شروط العيش الكرمي من ماء وكهرابء وطرق 

  ومستشفيات ومدارس ومرافق إدارية حيوية؟

إن احلرمان من شروط العيش الكرمي ميثل أعلى درجات العزلة 
ى موصول ابلشبكة الطرقية ويتوفر عل اإلجتماعية، فكم من مدشر

مدرسة لكنها مهجورة من إنعدام املرافق الضرورية، وهو ما يطرح 
إشكالية التقائية السياسات العمومية املطبقة يف اجملالني القروي 
واجلبلي، وهذا إغفال جوهري يف منهجية التقرير الذي يبدو أنه 

 وركز على والرتايباعتمد بكل بساطة التقسيم أو التقييم اإلداري 
عملية الربط ابلشبكة الطرقية حسب معايري الربانمج وتطبيق 
معايري الغري املنصفة وخاصة التواجد على مسافة كلمرت واحد من 
الشبكة الطرقية وكذا الكثافة السكانية بزايدة عدد الكوانني عن 

 .مخسني كانوان
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 نيالتقرير، أيها السادة والسيدات، مل مييز يف دراسته ب
السياسات العمومية وتقييمها وبني الربامج، السياسة العمومية هي 
تصور قطاعي شامل ومتكامل يتجسد يف إسرتاتيجية قطاعية 
حمددة األهداف واملخططات ووسائل تنفيذها يف الزمان واملكان، 
وهي مؤطرة دائما ابلسياسة العامة للحكومة مبختلف مكوانهتا 

قييم هلذه نهجية التقرير، وابلتايل يف التوهذا ما مل جند له أثرا يف م
املنهجية ال ينسجم بتاات مع مفهوم تقييم السياسات العمومية كما  
كرسها الدستور اجلديد وحدد مسطرهتا النظام الداخلي جمللسنا 

 .املوقر

وأمام صعوبة حتديد املفاهيم وقصر مدة اإلجناز وغياب 
ا توفر العمل مل استسلمت جمموعة ،الدراسات السوسيو اقتصادية

هلا على عالته، وهبذا االستسالم تكون قد سامهت بنسبة كبرية 
يف تبييض اإلختالالت الكربى اليت عرفتها عدة جوانب من 
الربانمج الوطين للطرق القروية، كيف يعقل إقصاء من ابتعد عن 
الشبكة بكيلومرت واحد وبضعة أمتار؟ كيف يعقل أن تعطى له 

عيار املايل واإلقتصادي يف الربط الطرقي األولوية القصوى للم
للربانمج الوطين للطرق القروية على حساب معيار التنمية البشرية 

مع انطالقة الربانمج  0228 اليت انطلقت كورش ملكي سنة
الوطين الثاين؟ كيف يعقل أن احلكومة هتتم فقط بطرق مصنفة 

ق غري اتبعة ر وهتمل الطرق الغري املصنفة والطرق اجلماعية وكأهنا ط
مما  % 44للدولة املغربية؟ واحلقيقة الصادمة يف هذا الصدد أن 

 أجنزه الربانمج يبقى بدون صيانة مما يعرضه للتلف وسنحتاج إىل
استعجايل خاص إبصالح الطرق برانمج آخر لإلصالح أو برانمج 

املنجزة يف إطار الربانمج الوطين الثاين نفسه، واحلقيقة الصادمة 
 أن اجملال اجلبلي مل يستفد من تغطية الربانمج الثاين إالاألخرى 

حسب بياانت التقرير، وهذا يدل على أن  % 08.20بنسبة 
اجملال اجلبلي يظل ضحية إقصاء ممنهج من قبل السياسة احلكومية 
سواء على مستوى الربط الطرقي أو اخلدمات العمومية األساسية 

لته ر اجلديد رغم محو األخرى ويستمر ذلك حىت يف ظل الدستو 
احلقوقية واالجتماعية الكربى، وهلذا تفاجئنا صور الفقر املدقع يف 

 .مناطقنا اجلبلية هنا وهناك

أابنت  فإن مؤشرات التنفيذ ،أما على مستوى تنفيذ الربامج       
يف السنة مل تتحقق حىت بعد  ملك  0822أن الوترية املبشرة هبا 

مية مل الثاين ونسبة الولوج اإلقلي زايدة سنة كاملة يف عمر الربانمج
والكلفة املالية اإلمجالية للربانمج الطرقي  % 24تتحقق إال بنسبة 

ونتج عن  % 22يف ظرف ثالث سنوات ب  ارتفعتالثاين 
 .% 22التأخري يف اإلجناز ارتفاع كلفة الكيلومرت ب 

إن اقتصادي للربانمج، ف-وعلى مستوى اآلاثر السوسيو
و ماذا عن مؤشرات التنمية البشرية ابملناطق السؤال املؤرق ه

القروية واجلبلية بعد هذا الربانمج، إهنا مل تتحسن بشكل ملموس 
 تامما يعيد طرح إشكالية النجاعة وإشكالية عدم التقائية السياس

ا بكل أن إهن .احلكومية يف التعامل مع اجملالني القروي واجلبلي
الج، و أهنا يف طريق العصراحة معضلة حكومتنا ابمتياز وال يبد

فالعديد من املؤشرات تدل على تعميق أزمة التنمية البشرية يف 
ريا مع فإهنا ال تنسجم كث ،أما توصيات التقرير .اجملال اجلبلي

  مضامني التقرير وخالصاته ونعتربها يف فريق األصالة واملعاصرة غري
  .كافية

الدان بفإننا ننبه احلكومة إىل أن  ،وخبصوص تقييمنا العام
تعيش بداية ديناميكية جديدة وطفرة حقيقية من حيث ربط 
املسؤولية ابحملاسبة والصرامة يف تدبري الشأن العام وصرف املال 
العام يف خدمة الوطن واملواطن والصاحل العام، كما أننا ننبه 
احلكومة إىل أن أسباب اإلستقرار العميقة توجد ابجملال القروي 

 الني يشكالن العمق اإلسرتاتيجي للمجالواجلبلي ألن هذين اجمل
احلضري فهما يطعمانه وخيدمانه، وهلذا استقرار املدن من استقرار 
اجملال القروي واجلبلي وازدهار املدن من تنميته وحتسني ظروفه، 
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جلبلي  يعقل أن اجملال اوال يعقل أن هتمله السياسات العمومية وال
نسبة القروية الثاين إال بد من الربانمج الوطين للطرق مل يستف

 .من منجزات الربانمج % 08.20

إن املؤشرات املقدمة حول جناعة الربانمج الطرقي الثاين 
حمرية، ألهنا لو كانت صحيحة ما كان ملعاانة سكان املناطق 
اجلبلية أن تكون بتلكم الدرجة من احلدة يف جمال الولوجية 

ل صحيح لسكىن. هواملواصالت والتطبيب والتمدرس والتشغيل وا
أن تقييم احلكومة للربانمج الوطين عرب مؤشرات القياس املوضوعي 

 % 22تفيد يف تقليص الفقر يف اجملال القروي واجلبلي بنسبة 
؟ علما أن الربانمج مل يكتمل تنفيذه رغم 0208مع هناية سنة 

زايدة سنة كاملة يف أجل تنفيذه؟ وهل تؤكد احلكومة أن الدخل 
ة ارتفع بشكل ملموس ابلوسط القروي بفضل املسامهالفردي فعال 

املباشرة وغري املباشرة للربانمج الوطين للطرق القروية الثاين من 
درهم؟ وهل تؤكد الرفع من النسبة  2222درهم إىل  0222

؟ وهل 0208سنة  % 22إىل  88العامة للتمدرس من 
سنة  % 22تؤكد حتسني متدرس الفتاة وارتفاع نسبته إىل 

يف مناطق  % 20 ؟ وارتفاع متدرس نسبة الفتيان إىل0208
تنفيذ الربانمج الطرقي الثاين؟ ما رأي احلكومة يف عدم قدرة 

 الربانمج على توقع ارتفاع كلفة مشاريع الربانمج بنسبةمهندسن 
يف تنفيد الربانمج الطرقي الثاين دون ، ما رأيها 27,4%

ة وخاصة  إنتاج آاثره املختلفبرانمج صيانة منجزاته الستمراره يف
يار السوسيو اقتصادية؟ ملاذا مل حترتم فعليا املعايري املعتمدة يف اخت

 املشاريع الطرقية وموقعها وخاصة مؤشر الوصولية الولوجية؟

هل لديكم السادة الوزراء، هل لدى احلكومة حال ملعاجلة 
الثاين؟ ويف  جعجز اجلماعات عن الوفاء إبلتزاماهتا املالية يف الربانم

 22الربانمج املقبل حيث بقيت نسبة متويلها حمصورة يف 
اتفاقية شراكة بني وزارة  002؟ ما مصري أكثر من %82و

 التجهيز والنقل واجلماعات الرتابية بشأن املشاريع الطرقية؟

أيها السيدات والسادة، هذه فقط بعضهم من األسئلة 
ة العمل رير جمموعالكثرية اليت تثريها خالصات وتوصيات تق

املوضوعاتية حول مدى مسامهة الربانمج الوطين للطرق القروية 
الثاين يف فك العزلة عن اجملال القروي واجلبلي، إن إجابة احلكومة 
عنها سيساعدان على فهم الربانمج املذكور وعلى مواكبة التحضري 

 مللربانمج السالف الثالث املقبل إن كان يف النية إعداده، والسال
 .عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى 
 .البكوري ابسم فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد مصطفى البكوري

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 م،السيد الوزير احملرت 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق التجمع الدستوري 
يف إطار مناقشة التقرير الذي تقدمت مبجموعة العمل املوضوعاتية 
حول التنمية القروية جمال املناطق اجلبلية، والذي تناولت فيه 

لقروية اابلبحث والدرس وتقييم مسامهة الربانمج الوطين للطرق 
 .الثاين يف فك العزلة عن اجملال القروي واجلبلي ابملغرب

إهنا من اللحظات املؤسسة لدور جملسنا املوقر يف تقييم 
السياسات العمومية والتفاعل معها، وذلك من خالل ما قدمته 
جمموعة العمل املوضوعاتية من استنتاجات وخالصات حول 

ر املوقرة وفق الدستو العمل اجلبار الذي قامت به هذه اللجنة 
والنظام الداخلي، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرات الربملان الرقابية 
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وخصوصا يف جمال تقييم ومراقبة السياسات العمومية وهو ما جيسد 
أمهية هذه اللحظة شاكرا كافة أعضاء اللجنة على اجملهودات 

ة اجلبارة، حيث تكلفت بدراسته وحتليل خمتلف املواضيع كالتنمي
القروية، وهو موضوع حظي على الدوام بعناية كل احلكومات إال 
أن غياب استقرار اخليارات احلكومية أعطى لدينا انطباعا بوجود 
نظام تقريري جيسد ردة الفعل أكثر من الفعل، حيث بدا لنا أن 
خمتلف السياسات العمومية املعتمدة يف هذا اإلطار مل تكن تعمر 

زراء  لظرفية واألجواء وحسب تغيري الو طويال، وأهنا تتغري حسب ا
ما لو كانت اإلصالحات املنجزة ذات طبيعة ظرفية وليست ك

 .هيكلية

لقد مت الرتكيز على تنمية العامل القروي من خالل عدة 
برامج وطنية هتدف تدارك النقص احلاصل على أكثر من مستوى 
وذلك لكون العامل القروي ظل يعاين ملدة طويلة من اهلشاشة، 

ة والذي  للطرق القروي ومن بني هذه الربامج جند الربانمج الوطين
كان موضوع اختيار هذه اللجنة املوضوعاتية ملوضوع فك العزلة 
عن العامل القروي واملناطق اجلبلية، ابعتباره موضوعا حموراي حيظى 
أبولوية الساكنة اليت تعيشها على اهلامش ويساعد على تقليص 

 .الفوارق اجملالية

 لسيد الرئيس، ا

مناقشة هذا املوضوع تفرض علينا التعاطي مع  يةن أمهإ
خمتلف السياسات العمومية اليت تعاجله وفق التقرير املقدم إلينا، 
 حيث يتطلب ذلك منهجية دقيقة جتعل هذه املعايري قابلة للتقييم

واليت حصرها التقرير يف معيار املالءمة والتنسيق، معيار الفعلية 
ن أوىل إن م .عيار اإلستدامة، ومعيار العدالة اجملاليةوالفعالية، م

األولوايت داخل فريقنا هو اإلجابة عن األسئلة املركزية املضمنة 
يف هذا التقرير والذي متخضت عنه جمموعة من اإلقرتاحات 

 .املرفوعة إىل احلكومة

 السيد الرئيس،

إن حتديد منهجية العمل واملعايري املعتمدة واألسئلة  
يمية املركزية واملتفرعة عنها وحتديد القطاعات احلكومية التقي

ة على كاف االطالعاملستهدفة وغريها من اخلطوات تتطلب 
 املعطيات املتعلقة ابلربانمج الوطين للطرق القروية الثاين وتنم عن

منهجية تعرب عن حس علمي وبنفس أكادميي، األمر الذي جيعلنا 
على اإلمكانيات الذاتية  ننوه هبذا العمل خاصة وأنه اعتمد

للمجلس، ونغتنمها فرصة لدعوة جملسنا املوقر لتفعيل كل اآلليات 
املتاحة يف الدستور والنظام الداخلي لتعزيز أداء هذا اجمللس وخلق 
قنوات للتواصل مع الساكنة عرب اإلنفتاح على اجلامعة املغربية 

 .وخمتلف مكاتب الدراسات واخلربات

سؤال  ،إبسم فريقنا ،لنا نطرح اليومإن هذا التقرير جيع
حيث وقفت هذه اللجنة على أن الربانمج  ،للمالءمة والتناسق

الوطين الثاين للطرق القروية كان مالئما لسياسة فك العزلة يف 
بالدان، كما كان مالئما كذلك كما وكيفا للرفع من مستوى 

ان كالولوجية ابلنظر إىل املؤشر التفاضلي بني األقاليم، كما أنه  
متسقا يف اآلليات التقنية واإلجتماعية والبيئية، يف مقابل ذلك 
سجل التقرير خبصوص معايري انتقاء املشاريع ألنه مل يكن مالئما 
لفك العزلة عن أكرب عدد ممكن من الساكنة وأنه كان إقصائيا 
للدواوير األقل حجما وللسكن املتناثر خاصة لدى الساكنة 

 .اجلبلية

ات اللجنة املوضوعاتية أعدت مقرتحا فإن مقرتح ،لذلك
إلعادة النظر يف معايري اإلنتقاء وندعو إىل التدارك يف الربانمج 
الوطين الثالث ابعتماده املقاربة احلقوقية وليس امليزانياتية، 
وابلرجوع إىل مضمون هذا التقرير وما تضمنه من أرقام صادقة 

فما كان كي  تعرب عن عمل شفاف اعتمدته الوزارة الوصية لكنه
احلال فإهنا تبقى أرقاما بعيدة كل البعد عن األهداف املسطرة رغم 
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عملية اللجنتني حيث كرست التباين اجملايل بني اجلهات وحىت ما 
بني األقاليم داخل اجلهة الواحد، وهو ما يطرح سؤال العدالة 

وهو ما  اليةواملثاجملالية والرتابية، أرقام تطرح كذلك سؤال النجاعة 
يفرض إعادة النظر يف عمل اإلدارة الذي جيب أن يبين خمططاته 
بعيدا عن عمل ميداين جيب أن نتفادى فيه احملسوبية وحنرتم فيه 
األولوايت، كما يطرح إشكالية توفر اجلماعات الرتابية املعنية هبذا 
الربانمج للموارد املالية ومل تستطع توفريها لكافة هذه املشاريع 

الشيء الذي أثر بشكل كبري على  %82حيث مل تتجاوز 
 .التنزيل املايل للربانمج

فإن اآلاثر والوقع السوسيو اقتصادي للربانمج  ،ومع ذلك
 يقىب إجيابيا ابلنظر إىل دراسة الوقع املباشر وغري املباشر لإلجنازات
الطرقية حيث تبقى األرقام مشجعة جدا، لذا فإننا داخل فريقنا 

 .اللجنة خبصوص هذا املوضوع نثمن عاليا مقرتحات هذه

 السيد الرئيس،

لقد أوىل فريق التجمع الدستوري عناية خاصة هلذا  
العمل مشيدين هبذه املقرتحات الصادرة عن هذا التقرير معتربينه 
 لبنة أخرى تنضاف إىل لبنة جتويد السياسات العمومية فيما يرتبط

 فريق ا يفابلنهوض أبوضاع العامل القروي وساكنة اجلبل. ألنن
التجمع الدستوري نعترب أن ولوج اخلدمات األساسية ال خيتزل يف 
ما هو متاح بل يتعني عالوة على ذلك رفع كل العوائق جلعل كل 

 .ةون من اخلدمات والتجهيزات املتاحاألفراد واجلماعات يستفيد

إن هذه العوائق ال ميكن أن تصبح صيغا أخرى لإلقصاء 
 الفعلي، بل تالمس ما كنا بصددبسبب ضعف معدالت الولوج 

مناقشته يف إطار القانون التنظيمي للمالية ابإلنتقال من ميزانية 
الوسائل إىل ميزانية الغاايت، فعلينا أيضا أن ننتقل من اإلنشغاالت 
ذات الطابع الوطين والقطاعي على أمهيتها إىل اإلنشغاالت ابلغاية 

للخدمات  ولوج الفعلياحمللية والنهائية للمشاريع على مستوى ال
 .وجين قيمتها اإلجتماعية من قبل السكان

 ،إن السياسة العمومية تقاس مبدى خدمتها للمواطنني
وعلينا إحكام التنسيق بني خمتلف املتدخلني العموميني إلجناح 
هذه السياسات العمومية مبا فيه املؤسسة التشريعية، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :رئيسالالسيد 

لسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد العزيز شكرا ل
 . لشهب إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

 .نيصالة والسالم على أشرف املرسلبسم هللا الرمحن الرحيم وال

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

وحدة لل دين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليليسع
والتعادلية يف مناقشة التقرير الذي أعدته جمموعة العمل 

ر املوضوعاتية حول التنمية القروية مبجال املناطق اجلبلية، هذا التقري
الذي يدخل يف إطار املهمة الدستورية املوكولة جمللس النواب فيما 

من  22ملقتضيات الفصل خيص تقييم السياسة العمومية طبقا 
 .الدستور

البد من اإلشارة إىل أن هذا التقرير يعترب  ،يف البداية
 تطورا مهما ابلنسبة للتقرير السابق الذي أعدته اللجنة املوضوعاتية

خالل الوالية التشريعية السابقة سواء من حيث احرتام القواعد 
وضوع األساسية لتقييم السياسات العمومية أو من حيث أتطري امل
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حيث اعتمد أساسا على اجلهود الذاتية للجنة املوضوعاتية بدل 
 .اللجوء إىل مكتب الدراسات

إىل أن هذا التقرير الذي ينصب  ،كما جتدر اإلشارة أيضا
اقتصر على  ،يف إطار التنمية القروية ،على جمال التنمية اجلبلية

ي و مسامهة الربانمج الوطين الثاين يف فك العزلة عن اجملال القر 
واجلبلي، مع العلم أن التنمية اجلبلية جزءا ال يتجزأ يف الوقت الذي  
كان من املفروض أن يشمل تقييم تدبري السياسات العمومية 

وق املرتبطة بتنمية املناطق اجلبلية يف مشوليتها، مبا فيها دور صند
التنمية القروية الذي يعترب العمود الفقري يف هذا اجملال ما دامت 

 ناطق اجلبلية جزءا ال يتجزأ من التنمية القروية، وهذا يعينتنمية امل
 أن هذا التقرير يبقى جزئيا وال يرقى إىل مستوى التقييم احلقيقي
 للسياسات العمومية املتعلقة بتنمية املناطق اجلبلية، اليت تعترب

املدخل األساسي ألي تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ابلبالد 
كرمي لية تستجيب لتطلعات الساكنة يف العيش الوحتقيق عدالة جما

وتقليص الفوارق اإلجتماعية والقضاء على سياسة املغرب النافع 
واملغرب غري النافع ما دام األمر يتعلق حبق الساكنة يف التنمية 

والتوزيع العادل للثروة مبا يضمن حتسني مستوى  املستدامة
ت لوج إىل اخلدمامعيشتهم والرفع من قدراهتم الشرائية والو 

اإلجتماعية الصحية منها والتعليمية بشكل أفضل ومعاجلة أوجه 
ين أيضا إذا  وهذا يع .العجز يف جمال التنمية البشرية هبذه املناطق

كان الربانمج الوطين للطرق القروية الثاين يشكل دعامة أساسية 
لتحسني الشبكة الطرقية ابلعامل القروي وفك العزلة على اجملال 

قروي واجلبلي وإنعاش احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية للساكنة، ال
فإنه يبقى تدبريا جزئيا من اإلجراءات والربامج املرتبطة بتنمية 
 املناطق اجلبلية، وابلتايل فإن اختيار هذا اجلزء من تدبري السياسات

العمومية اليت هتم هذا اجملال لتقييم هذه السياسة العمومية ال ميكن 
ية ه معيارا حقيقيا للقيام بتقييم موضوعي ودقيق لورش تنماعتبار 

ع املناطق اجلبلية حبيث ال يرقى إىل مستوى التقييم الشمويل والناج

والفعال. املطلوب منا كممثلني لألمة يف إطار املهام الدستورية 
املوكولة إلينا يف هذا اجملال الذي أضحى إحدى املهام األساسية 

 . الدول الدميقراطيةاملوكولة للربملان يف

لقد حرص التقرير على أن يقف عند جمموعة من األسئلة 
 اليت يطرحها تقييم السياسات يف جمال تنمية املناطق اجلبلية سواء

من حيث حتقيق األهداف املتوخاة من الربانمج الوطين للطرق 
القروية الثانية أو من حيث مدى مالءمة السياسة احلكومية الرامية 

العزلة وإعطاء دينامية جديدة للحياة اإلقتصادية إىل فك 
واإلجتماعية يف اجملال القروي أو من حيث املنجزات اليت حتققت 
يف هذا اجملال ابملقارنة مع األهداف اليت حددها الربانمج أو من 
حيث إشكالية التمويل واإلعتمادات املخصصة هلذا الربانمج 

 .ذملية التنفيومدى تنفيذها والكيفية اليت متت هبا ع

الوقوف على مكامن  ،كما حرص التقرير من جهة أخرى
 اخللل اليت عرفها تدبري هذا الربانمج من حيث املعايري املعتمدة يف

انتقاء املشاريع والساكن املستهدفة عندما مت اإلقتصار على 
الدواوير املكونة من أكثر من مخسني كانون واليت ال تبعد من أزيد 

ريق اإلستفادة من طرق العزلة، األمر الذي أدى من كيلومرت عن ط
إىل إقصاء جمموعة كبرية من الساكنة وحرماهنا من هذا الربانمج 
املفروض أن يشمل الساكنة برمتها بعيدا عن أي انتقاء كيفما  

 .كانت اإلكراهات املطروحة

ويف نفس السياق، وقف التقرير عند إشكالية نسبة 
فقط من الطرق  %28لص إىل أن اإلجناز من هذا الربانمج ليخ

املربجمة مت تسليمها وفتحت أمام حركة السري، كنت أمتىن أن يكون 
حاضرا معنا وزير التجهيز والنقل ليعرف أن هذا الربانمج حلد اليوم 

  % 28مازال ما انتهتش األشغال دايله ايهلل وصالت النسبة ل 
منذ  جكان من الواجب أن تنتهي األشغال، ينتهي هذا الربانم

 .0200سنة 
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وإذا كان هذا الربانمج قد اعتمد أساسا على املقاربة 
التشاركية مع اجلماعات الرتابية لضمان جناحه يف حتقيق األهداف 
املتوخاة، فإن دور اجلماعات فيما خيص املسامهة يف التمويل يبقى 

ة ضعيفا لكوهنا مل تتمكن، السيد الوزير، مل تتمكن اجلماعات الرتابي
بئة حصتها التمويلية وهذا ما يعين، السيد وزير التجهيز من تع

والنقل، هي دائما وأبدا يربر عدم استكمال األوراش دايل هاد 
الربانمج إهناء الربانمج الوطين للطرق القروية الثاين أن اجلماعات 
الرتابية ما أدتش احلصة دايهلا، أين هو دور يعين الوزير؟ غري األمس 

اص اجلماعات تقوم ابلتمويل يعين ابلتعبئة البارح قال أودي خ
داملوارد املالية دايهلا ابش نكملوا هاد الربانمج. إذن السؤال املطروح 
هاد اجلماعات الرتابية انتما كتعرفوا أن كلها عندها ميزانية ضعيفة 
واش عدم القدرة على املسامهة دهاد اجلماعات الرتابية غادي 

لي  عندان جتارب حية يف املناطق ال يوقف لنا هاد الربانمج؟ واحنا
 .كنمثلوها السيد الوزير

 السيد الرئيس، 

كنا أنمل أن يقف التقرير عند مسألة حتديد املسؤولية 
خبصوص اإلختالالت اليت عرفها إجناز هذا الربانمج يف إطار 
التفعيل السليم للدستور الذي جعل من مبادئ احلكامة اجليدة 

 نظامالا إحدى املرتكزات اليت يقوم عليهوربط املسؤولية ابحملاسبة 
الدستوري املغريب، نظرا ألن أي تقييم للسياسات العمومية يبقى 
انقصا ودون جدوى، إذا مل يقف عند حتديد املسؤوليات ملعرفة 
أوجه اإلختالالت وحجمها وآاثرها السلبية على تدبري الشأن 

صل إليها درسا و العام يف هذا اجملال، حىت تكون النتائج اليت مت الت
للمسؤولني عن هذه املشاريع والربامج لتفادي السقوط يف مثل 

 .هذه األخطاء وجتاوزها يف املستقبل

رب التقرير للوحدة والتعادلية نعت االستقاليلإننا يف الفريق 
خطوة إجيابية حنو ممارسة مهمة تقييم السياسات العمومية، نؤكد 

أن  واجلبلية خصوصا جيب على أن تنمية املناطق القروية عموما

تشكل القلب النابض للسياسة احلكومية، سواء على مستوى 
تنزيل إسرتاتيجيات قطاعية اليت مت اعتمادها منذ حكومة األستاذ 
عباس الفاسي أو على مستوى اإلعتمادات املرصودة هلذا اجملال، 
أو على مستوى املشاريع والربامج واألوراش املطلوب رصدها 

و على مستوى تتبع ومراقبة تنفيذ هذه األوراش. وهذا وإجنازها أ
ما جعل فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يتقدم مبقرتح قانون 
يرمي إىل إحداث وكالة لتنمية املناطق القروية واحلدودية، يرمي إىل 
خلق خماطب وحيد لتنمية اجملال القروي مبا فيه اجلبلي واحلدودي 

 لالزمة للقيام ابملهمة املوكولة إليه علىومتكينه من اإلمكانيات ا
الوجه األكمل، حىت ال يظل تدبري السياسات العمومية يف هذا 
اجملال مشتتا بني عدة قطاعات حكومية وصناديق وتعدد 
اإلختيارات واإلسرتاتيجيات وتداخل القرارات والربامج يف غياب 
أي تنسيق من شأنه ضمان إقالع اقتصادي متكامل وهنضة 

 .ماعية شاملة وتنمية بشرية مستدامة حقيقية ابجملال القرويإجت

 ال شك أن التوصية اليت أقرها التقرير تؤكد ،ويف األخري
غياب رؤية واضحة املعامل لتنمية حقيقية للمناطق القروية واجلبلية 
منها واحلدودية، اليت ظلت حبيسة سياسة إرجتالية ال ترقى إىل 

 كنة أمام تنامي ظاهرة الغش يفمستوى تطلعات وانتظارات السا 
 املشاريع والتالعب ابملال العام يف غياب املراقبة والتقييم الكفيلني

بضمان التدبري اجليد للسياسات العمومية يف خمتلف اجملاالت مبا 
 .فيها تنمية العامل القروي، والسالم عليكم ورمحة تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

اآلن إبسم الفريق احلركي للسيد شكرا للسيد النائب، الكلمة 
 .النائب عبد احلكيم األمحدي، تفضل السيد الرئيس، تفضل

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة 
 :واملعاصرة)نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،
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 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

يف احلقيقة الزم حنييو اللجنة املوضوعاتية، ولكن يوم 
لسيد الرئيس كيخص اللي يسمع لنا، واش هاد الشي دايل الطرق ا

اتيهم غري وزارة الداخلية؟ إذن على من اتحنكيو هاد الزبور دايلنا 
الرئيس، كنظن أنه رمبا كنطرحو تساؤالت، واش كنهضرو مع 
روسنا؟ إذن هاد املؤسسة التشريعية راه حبال ايال..، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد الرئيس

 .لسة، تفضل السيد الرئيس، تفضلاجل

النائب السيد نورالدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل ااوحدة 
 :والتعادلية )نقطة نظام(

فعال السيد الرئيس، هذا تقرير مهم، أخذ الوقت، أخذ 
تقريب سنة، واآلن نستمع إىل آراء  واالهتماممن الوقت كثريا 

 اود،ن تقرأ زبورك اي دمهمة، إىل حتليالت دقيقة جدا لألسف، مل

  

 

كان من املفروض احلكومة تكون كاملة اليوم هنا، كان من 
 ...املفروض حىت رئيس احلكومة يكون

 :السيد الرئيس

نستمعو للسيد الرئيس من فضلكم، سأتقدم بتوضيح،       
 ...سأتقدم بتوضيح

النائب السيد نورالدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :دليةللوحدة والتعا

هللا خيليكم اإلخوان، نعم خلي هذا التوضيح راه عارفينو..       
هذا تقرير، فعال احنا عارفني االختصاص وعارفني كل شي، ولكن 

نية تفعيال للدور اللي كيقوم به الربملان، وهذا يف إطار املراقبة الربملا
مبعىن أنه من املفروض أنه احلكومة حنن ننتقد ماذا؟ إذن من 

ض أنه احلكومة وخاصة الذين، على األقل الذين يهمهم املفرو 
يعين موضوع هذا التقرير، لألسف، هو أننا دائما نصطدم هبذا 
الواقع، وهذا فيه تبخيس للعمل احلكومي والعمل الربملاين على 

 .حد سواء، هاد الشي اللي كاين

 :السيد الرئيس

سف شكرا، أان أخرب السيدات والسادة النواب، مع األ       
الشديد اجللسة دايلنا هاد املساء تصادف اجللسة األسبوعية 
ابلنسبة جمللس املستشارين. مع األسف الشديد السيد الوزير، وزير 
التجهيز اعتذر ألن عندو بعض األجوبة انطالقا من اجللسة 
األسبوعية اللي تيعقدها جملس املستشارين سيلتحق بنا اآلن، 

دة ، الساادة النواب، السيد النائبنكملو، الس .سيلتحق بنا اآلن
لكم الكلمة، نستمعو لسي األمحدي  مة.النواب، تفضل لكم الكل

 .من فضلكم

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 سادة النواب احملرتمون،السيدات وال

اقشة الفريق احلركي ملن ابسميشرفين أن أتناول الكلمة       
تقرير جمموعة العمل املوضوعاتية حول التنمية القروية "جمال 
املناطق اجلبلية"، وذلك خبصوص مسامهة الربانمج الوطين للطرق 

 يف القروية الثاين يف فك العزلة عن اجملال القروي واجلبلي ابملغرب،
سياق اإلقرار الدستوري لتقييم السياسات العمومية كوظيفة برملانية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

26 

جديدة، جتعل من الربملان فاعال ومسامها أساسيا يف ترسيخ 
حكامة جيدة من خالل املراقبة والتقييم والتنزيل السليم واألمثل 

ال شك أن التقرير موضوع مناقشتنا اليوم  .للسياسات العمومية
 ، ابلنظر لكونه وضع األصبع على إشكاليةيكتسي أمهية ابلغة

بنيوية مرتسبة ومرتاكمة تتعلق ابلطرق بصفة عامة، وابلربانمج 
 .الثاين للطرق القروية بصفة خاصة

وقبل اخلوض يف مضامني هذا التقرير، ال بد أن نثين       
ع ابسم فريقنا على الطريقة املنهجية اليت اعتمدهتا اللجنة يف جتمي

ويف صياغة هذا التقرير الذي سيشكل بدون أدىن املعلومات، 
شك إطارا مرجعيا ميكن اإلستناد إليه يف الربانمج املقبل، على 
اعتبار أن الربانجمني السابقني، وإن كاان قد حققا نسبة ال أبس هبا 
من اإلجناز، فإن احلاجة والرتاكم يؤشران على ضرورة سلك برانمج 

ذ من جهة أخرى العديد من اثلث يعزز من جهة ما حتقق، وأيخ
العوائق واإلكراهات والنواقص املنهجية اليت اعرتت الربانجمني 

 .اآلنفي الذكر

، وارتباطا ابلربانمج الثاين للطرق، فإننا يف الفريق احلركي      
نؤكد أبن املعايري املعتمدة يف التقرير شكلت قاعدة معيارية 

هذا   مدى مالءمةللمساءلة واحملاسبة اليت متثلت ابألساس يف
الربانمج وتناسقه الداخلي واخلارجي، ومدى جناعته، ومدى 
دميومته واستمراره، ومدى استجابته للعدالة اجملالية. وذلك يف 
سياق جمموعة من األسئلة واإلستفهامات لعل أبرزها سؤال 
املالءمة والتناسق لبلوغ األهداف العامة للربانمج، وسؤال الفعالية 

حقيق أهداف الربانمج على أرض الواقع، ابإلضافة والنجاعة لت
إىل مدى إسهام هذا الربانمج يف حتقيق وإنتاج األهداف املتوخاة 
بعد االنتهاء من تنفيذ هذه املشاريع وفتح الطرق أمام املستعملني، 
فضال عن السؤال اجلوهري املتعلق مبدى إستجابة هذا الربانمج 

اجلهات  ية يف توزيع املشاريع بنيملعيار العدالة اجملالية والرتاب
واألقاليم وبني اجلماعات القروية داخل نفس اإلقليم، وابلتايل 

مدى األخذ بعني اإلعتبار للطبيعة اجلغرافية للجماعات الرتابية 
 .املستقبلة للمشاريع املنتقاة يف إطار هذا الربانمج

 السيد الرئيس احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة،

ننا نقدر يف الفريق احلركي اجملهود الذي قامت به اللجنة إ      
املوضوعاتية، معتربين أبن مثل هذا العمل التقييمي كان إبمكان 
أن يكون أكثر مشوال وأكثر دقة لو توفرت له الوقت الكايف 
واإلمكانيات املطلوبة اليت متكن أكثر من اإلنفتاح على امليدان 

كن القول أبن هذا الربانمج كان وعلى الواقع املعاش. وعموما، مي
مالئما لسياسة فك العزلة يف املغرب ابعتباره استمرارا للربانمج 
األول على الرغم من كون فك العزلة يعترب ورشا كبريا يتعني أن 
يستمر يف الزمان وترصد له اإلمكانيات املالئمة، وتتأسس من 

اجملال  وهوأجله شراكات فعالة ألن األمر يتعلق مبجال واسع أال 
 %42مليون نسمة، ويشكل قرابة  04القروي الذي يضم قرابة 

 .من الرتاب الوطين

 السيد الرئيس احملرتم،

إذا كنا نقر أبن هذا الربانمج رفع من مستوى الولوجية،       
فالبد من التأكيد أن معيار انتقاء املشاريع الذي اقتصر على 

واليت ال تبعد أبزيد من  كانوان وأكثر،   82الدواوير املكونة من 
كيلومرت واحد عن الطريق السالكة، كان معيارا إقصائيا للدواوير 
األقل حجما واليت تبعد أبكثر من كيلومرت واحد عن هذه الطريق، 
حيث أن هاذ اإلقصاء طال أكثر املناطق اجلبلية. ومن هذا 
 ااملنطلق، وإذ نطالب إبعادة النظر مستقبال يف هذه املعايري، فإنن

جندد مطلبنا يف احلركة الشعبية بصياغة قانون خاص ابملناطق 
اجلبلية وختصيص برانمج استثنائي واستعجايل لفك العزلة عن 
اجلبال مع توسيع هذا املفهوم ليشمل كل مناحي احلياة، فاألكيد 
أن استفادة املناطق اجلبلية من مثل هذه الربامج ال جيب أن يقتصر 
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اجلديد  قتصادي بل يتعني أن تندرج يف اجليلعلى املعيار املايل واإل
 .من احلقوق اليت هتتم ابإلنسان وابجملال كذلك

 السيد الرئيس احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة،

ابلرجوع إىل احلصيلة الرقمية، واستنادا إىل آفاق اإلجناز،       
، 0208نالحظ أبن الربانمج الذي حدد له مدى زمين يف 

مل ينجز بكامله، إذ ال  0208 حدود يوليوز والذي استمر إىل
ا مطرق املربجمة يف طور اإلجناز، فيمن ال 0200زالت قرابة 

مل تعرف طريقها إىل التنزيل  ملك  822أي  %4الزالت قرابة 
على أرض الواقع. كما أن وترية اإلجناز السنوية احملددة يف 

 أنه كيلومرت سنواي، كما  0227كيلومرت لن تتعدى   0822
مستفيد من هذا الربانمج مل يتم اإلجناز إال يف  80من أصل 

فقط، إضافة إىل تراجع امليزانية العامة والصندوق  24حدود 
اخلاص ابلطرق يف التمويل، يف ما ارتفعت نسبة القروض اخلارجية 

عند  %48بعدما كانت حمددة يف  8202إىل نسبة %
 .انطالق الربانمج

إذ نركز على ضرورة مواكبة اجملهود ويف هذا الصدد، و       
 املايل لفلسفة الربانمج وتطلعاته وإكراهاته، فإننا نثري اإلنتباه يف
نفس اآلن إىل اجلماعات الرتابية اليت مل تتمكن من تعبئة حصتها 

، األمر الذي يستدعي الرفع من %82التمويلية إال يف حدود 
ع ابلدور ن اإلطالميزانية اإلستثمار هلذه اجلماعات حىت تتمكن م

املنوط هبا كشريك فعلي يف إجناز مثل هذه املشاريع، كما نتقاسم  
كذلك التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة والسيما إنشاء فروع 
جهوية لصندوق التمويل الطرقي، ووضع إسرتاتيجية وطنية 
إلصالح وصيانة الطرق، وإجياد حل إلصالح الطرق غري املصنفة، 

، القرار املايل حىت ال يكون مشتتا بني عدة جهاتوإعادة النظر يف 

ابإلضافة إىل ضرورة إجناز الدراسات قبل وضع التصور األويل 
 .للمشاريع مبا يف ذلك كلفة تصفية العقار، وإخالء حمارمي الطرق

 السيد الرئيس احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة،

لى لموس عإن بناء وهتيئة الطرق القروية كان له وقع م     
تنوع وحتسني وترية النقل ابلعامل القروي، ابإلضافة إىل 

غيل. ى مستوى التشاإلنعكاسات اإلجتماعية امللموسة السيما عل
فإننا نؤكد على ضرورة اإلستمرار يف برامج مماثلة حجما وكما لفك 

ا مابلتايل فإن األمر يتطلب فضال عالعزلة عن العامل القروي، و 
سلف ذكره إشراك الساكنة يف مثل هذه الربامج، والبحث عن 
مصادر إضافية للتمويل وإعطاء اجلماعات دورا أكرب يف تصور 

ه املشاريع، واخنراط كل الشركاء بشكل إلتقائي مبا يف وتنزيل هذ
ذلك القطاعات احلكومية واجلهات واجلماعات وابقي املتدخلني. 
فالربانمج الطرقي األول والربانمج الطرقي الثاين جعلنا نالمس األثر 
اإلقتصادي واألثر اإلجتماعي وابلتايل فال يسعنا إال حث 

ن ذه اللجنة بعني اإلعتبار ماحلكومة على أخد خمرجات تقرير ه
أجل اإلخنراط يف برانمج جديد يضع حدا للعزلة القروية ويؤسس 
لذلك التصاحل املنشود مع الساكنة القروية واجلبلية بصفة خاصة 
 يف مغرب ينتصر للحق والعدالة واإلنصاف جلميع أبنائه يف خمتلف

 .ربوع اململكة والسالم عليكم ورمحة هللا

 :رئيسالالسيد 

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلشرتاكي       
 .للسيد النائب حممد احويط

 :النائب السيد حممد احويط

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 الرئيس احملرتم، السيد
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 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ة اليوم موضوع مسامه وهو يناقش االشرتاكيإن الفريق       
ي الربانمج الوطين للطرق القروية الثاين يف فك العزلة عن العامل القرو 

 :واجلبلي ابملغرب، يستحضر يف البداية معطيني أساسيني

املعطى األول يتمثل يف أمهية التذكري ابملنطلقات اليت       
 سنناقش من خالهلا هذا التقرير، فالفريق اإلشرتاكي يعترب أن هذه

املناقشة فرصة الستحضار الرتاكمات اإلجيابية اليت كانت من 
ورائها حكومة التناوب التوافقي واليت كان حلزبنا شرف قيادهتا، 
وأعطى دينامية نوعية لقطاع إعداد الرتاب الوطين الذي ظل لفرتة 

 .طويلة خارج اهتمامات السلطات العمومية

اب الوطين لقد شكل احلوار الوطين حول إعداد الرت       
حمطة مفصلية يف إجياد أرضية صاحلة  0222خالل سنة 

لتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية، وذلك من خالل 
 اإلسرتاتيجيات اليت مت التأسيس هلا ابمليثاق الوطين إلعداد الرتاب

. لقد شكل وال يزال هذا امليثاق الوطين 0220الوطين سنة 
 ائية واإلندماجية ملختلفاآللية الرئيسية للسياسات اإللتق

السياسات العمومية حبيث أصبحت الوسيلة الوحيدة الناجعة 
لتنسيق السياسات العمومية. إن تنسيق خمتلف التدخالت 
واألعمال اليت يقوم هبا كل الفاعلني هي األسلوب األمثل للقطع 

 .مع السياسات القطاعية املنفصلة اليت أدت إىل الوضعية احلالية

هذا الصدد، احتلت اجملاالت القروية واجلبلية مكانة ويف       
خاصة ضمن امليثاق الوطين إلعداد الرتاب وذلك من خالل 
إيالئها املكانة اليت تستحقها ابعتبارها اجملاالت األكثر تضررا من 
السياسات العمومية، وخاصة ابلنسبة لفك العزلة فكيف ميكننا 

ق نتائج واجلبلي إذ مل حنق احلديث عن تنمية وإنعاش العامل القروي
إجيابية على مستوى فك العزلة بوسائل عديدة أمهها الطرق 

واملسالك ابعتبارها األساس الذي يسهل عملية اإلندماج وجيعل 
الساكنة حتس ابإللتحام والتضامن الرتايب واجملايل. فإذا كانت 

من  % 42اإلحصائيات تشري إىل أن الساكنة القروية تشكل 
غرب، ومل نتمكن من فك العزلة عنها، فإن ذلك سيجعلنا ساكنة امل

من الطاقات فقط،  % 82يف وضعية يتم من خالهلا استغالل 
علما أبن إذا أخذان بعني اإلعتبار وضعية املرأة والتهميش الذي 

  .%22يطاهلا ستنخفض النسبة إىل النصف أي 

لميثاق ل ، وتطبيقا للمبادئ التوجيهيةاالجتاهويف نفس      
الوطين، سامهت مبادرة حزبنا يف إصدار التصميم الوطين إلعداد 

، والذي اعترب بدوره أن فك العزلة منطلق 0202الرتاب سنة 
أساسي والعصب الذي يتم من خالله الولوج ملختلف اخلدمات 
املرفقية، فال ميكن الوصول للمدرسة أو املستشفى لتلقي اخلدمات 

غريها إال عرب هذه البنيات التحتية  التعليمية أو الصحية أو
األساسية، كما أن التصميم الوطين عند حتديده للمجاالت اليت 
 تعترب حيوية بطبيعتها، ووضع ضمنها اجلبل الذي ال يعترب جماال

طبيعيا أو دميوغرافيا فقط، ولكن أساسا خزاان للمياه اليت تغذي 
بلية ناطق اجلالفالحة املغربية. فال ميكن إذن إال أن تلقى امل

اإلهتمام الالزم الحتياجات ساكنتها بدال من اإلمهال الذي طاهلا 
 .نتيجة العزلة وضعف التجهيزات واملرافق

إننا يف الفريق اإلشرتاكي، وحنن نستحضر هذا املعطى       
الذي كان نتيجة حوار جمتمعي شامل سامهت فيه كل القوى احلية 

دان أن توجا وطنيا حيق لبالابلبالد، نعترب أنه أصبح يشكل من
تفتخر به ونعترب أن الفرصة مواتية لتحضري النصوص القانونية 

 .الالزمة لتأطري هذا اجملال

أما املعطى الثاين، فيتمثل يف ضرورة استحضار املعطى       
اجلغرايف الذي جعل من اجلبال يف بالدان مكوان جغرافيا أساسيا 

 سي والصحراوي، والصحراويإىل جانب املكون املتوسطي واألطل
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عفوا. فكل سياسة عمومية ينبغي أن تراعي أن السالسل اجلبلية 
هي احملور الذي يطل على كل اجملاالت الطبيعية األخرى، 
 فالسالسل اجلبلية اليت خترتق املغرب تشكل اجملال املفتوح على

الفضاء املتوسطي مشاال واجملال املفتوح على الفضاء األطلسي غراب 
 .لصحراوي جنوابوا

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،

إن هذا املعطى مينح مشروع هي أكيدة ملوضوع فك       
العزلة، بل جيعل من معاجلة هذا اجلانب حال مللف التنمية القروية 
أبكمله، ومن هذه املنطلقات نعترب يف الفريق اإلشرتاكي أن معاجلة 

للطرق  ة الربانمج الوطينجمموعة العمل املوضوعاتية ملوضوع مسامه
القروية الثاين يف فك العزلة عن اجملال القروي واجلبلي ابملغرب 
فرصة ساحنة للوقوف على مسلسل وضع هذا الربانمج الوطين 
وتنفيذه وتقييمه. لذا، فإن مسامهتنا كانت إجيابية احرتاما 
 للمرتكزات اليت انطلقنا منها واإللتزامات الناجتة عن مسامهتنا يف
وضع الربانمج احلكومي ويف املصادقة عليه، فنحن ملتزمني ابلسهر 
على هنج الوفاء اللتزاماتنا داخل األغلبية احلكومية، إال أن التوجه 
ال مينع الفريق االشرتاكي انطالقا من مرجعياته احلزبية، ومن منظوره 
اخلاص واملتميز حول منظومة التنمية اإلجتماعية القائمة على 

وزيع العادل واملنصف للخدمات واملرافق العمومية سواء أساس الت
تعلق األمر ابلعدالة اإلجتماعية أو ابلعدالة اجملالية أن يركز على 
ضرورة وضع سياسة عمومية خبصوص الطرق القروية والذي ينبغي 
أن يكون ضمن استرياجتيته حتسني مستوى اإلستقطاب يف 

ل تقوية ن أن تتم إال من خالاجملاالت القروية واجلبلية اليت ال ميك
البنيات والتجهيزات التحتية، فكيف نتمكن من الرفع من 
التنافسية االقتصادية ابلعامل القروي واجلبلي إذا مل نوفر الشروط 

 الالزمة الستقطاب اإلستثمارات؟

إن طرحنا هلذا التساؤل انبع من بعض مالحظاتنا اليت       
ترب أنه ال وتوطني الطرق، فنحن نع هتم طريقة وضع املعايري لربجمة

ميكن أن تكون املعايري ذات البعد اقتصادي ومايل وإمنا أساسا 
ذات بعد اجتماعي تقتضيه العدالة اجملالية اليت نؤمن هبا. لذلك 
فإننا نؤكد على التوصيات الواردة هبذا اخلصوص، وسندافع عن 

ق القروية طبرانمج استعجايل يغطي احلاجيات اآلنية لساكنة املنا
املعزولة أو تلك اليت يتم الولوج إليها بصعوبة، كما أننا سنسري يف 
اجتاه العمل على حتدي الصعوابت اليت تسمى تقنية، ألنه ال ميكن 
أن نرتك املواطنني واملواطنات رهينة هلذه الصعوابت، ما دام أن 
تلبية احتياجاهتم األولية هي من واجب أجهزة الدولة على 

    .اجملتمع

وبنفس املنطق، فإننا يف الفريق اإلشرتاكي ال نساير كل     
اقتصادي -املعايري اليت مت اعتمادها لدراسة وتقييم الوقع السوسيو

للربانمج، فرغم أمهية أثره على مستوى النقل ابلعامل القروي، وعلى 
الواقع اإلقتصادي احمللي، ورغم ما قد يعود به بعد ذلك من نفع 

اكنة بصفة عامة، فإن الواقع األساسي والرئيسي يبقى على الس
ابلنسبة لنا هو مدى أتثريه على شروط وأمناط عيش الساكنة 
القروية فاإلنسان هو حمور اإلهتمام، وينبغي أن يتم التقييم أساسا 

 .على هذا املعيار

كما أننا نسجل ابخلصوص دميومة ودوام املشاريع الطرقية       
الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية، إن مسألة  املنجزة يف إطار

ال يشكل أ ة والطرق الغري املصنفة ينبغيالتمييز بني الطرق املصنف
عائقا أمام الصيانة الالزمة جملموع هذه الطرق إذ ال ميكن أن نلقي 
مبسؤولية صيانة الطرق الغري املصنفة على اجلماعات ذات الطبيعة 

اإلمكانيات والوسائل الالزمة لذلك. مما  القروية اليت ال متتلك
زا يتطلب إجناز إسرتاتيجية وطنية لصيانة الطرق الغري املصنفة ارتكا

على ما تشكله تكلفة عدم الصيانة من عبئ كبري يصل أحياان إىل 
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نفس درجة إنشاء طرق جديدة مع اإلستفادة من خربات وجتارب 
 .الدول النامية األخرى

ق، ينبغي أن نعمل مجاعة إلجياد حلول ويف نفس السيا      
مالئمة لبعض جوانب القصور يف احلكامة املتبعة والناجتة عن تعدد 
املتدخلني سواء على مستوى التدبري أو على مستوى التمويل، 
ولنا يف تقرير اجمللس األعلى للحساابت خبصوص املشاريع املمولة 

ا من أجل مرجع من طرف صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية
تعلق سواء فيما ي ،جتاوز الصعوابت وتقومي بعض اإلختالالت

 .ابحلكامة أو إبجناز املشاريع وتدبريها

 السيد الرئيس،

 السادة والسيدات،

إن مالحظتنا انبعة من طموحنا لتوفري أوسع اخلدمات       
 املرفقية لساكنة املنطقة القروية واجلبلية، واليت ال ميكن أن تتحقق

 ال بتوفر شرط فك العزلة الذي نعتربه مفتاحا أي منطلقا ديناميكياإ
وفعاال ألنه سوف لن يعود ابلنفع على هذه املناطق لوحدها بل 

القة هذه يف ع واجتماعيةسيفتح آفاقا أخرى حلركية اقتصادية 
 .اجملاالت مع الفضاءات اجلغرافية اليت تطل عليها

ر ن الطرق ابلضرورة جتويف عالقة الساكنة مبحيطها، أل      
وراءها اخلدمات املرفقية األخرى، وتقلص من اهلجرة القروية، إن 
هذا الطموح اإلجيايب هو األساس الذي نستند عليه لدعم مضامني 
التقرير املوضوعي للمناقشة دون أن مينع ذلك من دعوة كل 

 ...الفاعلني واملتدخلني يف جمال وضع تنفيذ

 :السيد الرئيس

 .را السيد النائب، شكرا ولكن خلص إيال عندك دقيقةشك  

 

 :النائب السيد حممد احويط

إننا يف الفريق اإلشرتاكي نثمن ما ورد ابلتقرير، وندعو       
إىل تكثيف اجلهود لوضع برانمج وطين جديد يراعي كل 
املالحظات اليت مت اإلدالء هبا واليت لن تكون إىل إضافة نوعية 

 .للحكومة يف جمال فك العزلة وشكرا للسياسة العمومية

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم اجملموعة النيابية للتقدم       
 .واإلشرتاكية الكلمة للسيد النائب سعيد امنيلي

 :النائب السيد سعيد امنيلي 

بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمد هلل وحده والصالة والسالم 
 .ن واله إبخالص إىل يوم الدينعلى رسوله الكرمي وعلى م

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم       
واإلشرتاكية، يف إطار مناقشة تقرير جمموعة العمل املوضوعاتية 

ن م حول التنمية القروية "جمال املناطق اجلبلية". واليت جعلت
موضوع مسامهة الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية يف فك العزلة 
عن اجملال القروي واجلبلي ابملغرب، فرصة لتقييم هذا الربانمج 
وآاثره على الساكنة من حيث املسامهة يف التنمية احمللية، وفك 

خاصة  العزلة عن هذه الساكنة اليت تعاين على امتداد طول السنة
 .موسم الثلوجفصل الشتاء و 

فإن السيدات والسادة النواب يف اجملموعة  ،وابملناسبة      
 النيابية للتقدم واالشرتاكية، يتقدمون أبصدق عبارات التهنئة على

اجملهود الكبري الذي بذله عضوات وأعضاء جمموعة العمل 
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املوضوعاتية، إلعداد وثيقة شاملة ومتكاملة وموضوعية تكتسي 
وإداراي وسياسيا. من خالل املعطيات واألرقام  طابعا علميا وتقنيا

واإلحصائيات والقراءات اليت تتضمن هذه الوثيقة، اليت ستصبح 
 .مرجعا مهما سينضاف إىل إنتاجات السيدات والسادة النواب

 سيدي الرئيس،

ابلرجوع إىل احملاور أو األسئلة اليت مت اإلعتماد عليها       
ة عن مهة هذا الربانمج يف فك العزلإلعداد تقرير التقييم حول مسا

اجملال القروي واجلبلي، واملتمحورة أساسا حول مالءمة وتناسق 
مكوانت الربانمج وكذا فعاليته وفعليته، إضافة إىل دميومة ودوام 
املشاريع الطرقية املنجزة يف إطار هذا الربانمج، عالوة على التوزيع 

فاصيل فذت إىل عمق ماجملايل لعملياته. تكون هذه األسئلة قد ن
التقييم الذي مت إعداده خبصوص هذا الربانمج اهلادف إىل فك 

تنمية العزلة عن املناطق القروية واجلبلية، مبا تعنيه من ارتباط وثيق ابل
اإلجتماعية واالقتصادية، وتعزيز البنيات التحتية مبا حيقق شروط 

 .استجابة للحاجيات الضرورية للمواطنات واملواطنني

إن تعزيز املسالك الطرقية ابلعامل القروي، يعد حتداي       
حقيقيا أمام الوضعية الصعبة اليت تعيشها عدة مناطق وقرى ظلت 
حلد اآلن متخلفة عن دورة التنمية، وحىت القرى اليت حالفها احلظ 
فإن مسايرهتا هلذه الدورة بطيئة وال تساير الدينامية الدميوغرافية 

ت اإلجتماعية وحاجيات املواطنات والسكانية والتحوال
واملواطنني. لقد حاول التقرير مساءلة حصيلة هذا الربانمج يف 
نسخته الثانية من خالل تقييم اإلجنازات واإلصالحات، أو من 
خالل تقوية وتثنية املسالك الطرقية ابجلماعات القروية واجلبلية، 

ومات كوكذا من خالل اجملهود املايل الكبري الذي خصصته احل
املتعاقبة هلذا الربانمج الطموح الذي انعكس بصورة إجيابية على 
تغييب مواقع وإمكاانت بعض القرى واملراكز القروية اليت 

استفادت نسبيا من شبكة طرقية وبنية حتتية سامهت يف تعزيز 
 .مقوماهتا التنموية، وتسهيل تواصلها وانفتاحها على حميطها

جنز من هذا الربانمج، فإن العجز ال إال أنه ابلرغم مما أ      
يزال مقلقا، انهيك عن األضرار اليت تلحقها الفيضاانت واألمطار 
القوية والثلوج عن البنيات التحتية الطرقية اهلشة، وتكشف عن 
االختالالت اليت تكون مرافقة يف أشغال اإلجناز أو التوسيع. وهنا 

ة، إن الواقع ابحملاسب تطلق إشكالية احلكامة اجليدة وربط املسؤولية
اليوم وابلنظر للوضعية اليت ال تزال تعرفها العديد من الطرق 
واملسالك القروية، خاصة يف بعض اجلهات اليت مل تنل نصيبها 
بشكل منصف مقارنة ببعض اجلهات األخرى تعد عائقا بنيواي 
وحتداي كبريا يسائل مجيع املتدخلون والقطاعات احلكومية من 

ة وجمالس قروية وإقليمية وجهوية ومديرية اجلماعات جتهيز وفالح
احمللية وبرامج التنمية البشرية وغريها من القطاعات واملتدخلني، 
قصد إجراء تقييم حقيقي وموضوعي ووضع خمطط وفق جدولة 
زمنية يراعي أولوايت ساكنة العامل القروي واجلبلي األكثر تضررا 

، لتجاوز التفاوت وعزلة من حيث اخلصاص وحجم هذه العزلة
القائم على مستوى اجلهات، بل داخل نفس اجلهة، وكذلك تعزيز 
الربط مع احملاور الطرقية اجلهوية والثانوية والوطنية احمليطة هبذه 

 .املناطق

 السيد الرئيس، 

إن املعطيات الواردة يف التقرير خاصة املتعلقة ابآلاثر       
طور أداء تسجل إبجيابية تاقتصادي للربانمج، -والوقع السوسيو

املقاولة الوطنية خاصة املتوسطة والصغرى، واليت شاركت يف 
مقاولة على الصعيد الوطين واحمللي،  022أشغاله اليت جتاوزت 

 .املقاواليت الوطين وهذا شيء إجيايب ابلنسبة لنسيجنا

وابلنسبة للوقع اإلجتماعي، فقد سجل كذلك التقرير  
ت ث فرص للشغل على الصعيد احمللي قدر أمهية الربانمج يف إحدا
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منصب شغل سنواي وهذا ما ساهم يف حتسني  7080ب
 .ظروف وأمناط عيش الساكنة املستهدفة

حنن يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، نثمن هذه       
اجملهودات اجلبارة واليت سامهت إىل حد ما يف حتسني ظروف عيش 

قى ة واجلبلية، إال أن هذه اجملهودات تبالساكنة يف املناطق القروي
غري كافية ابلنظر حلجم األضرار والعزلة اليت تعاين منها الساكنة 
سواء بسبب حمدودية الربانمج وعدم تغطيته للمناطق األكثر تضررا 
وهشاشة املسالك الطرقية وعدم قدرهتا على مقاومة التقلبات 

ليكم السالم عالطبيعية واليت تزيد من قسوة عيش الساكنة و 
مجيعا.. عفوا وعدم قدرهتا على مقاومة التقلبات الطبيعية واليت 
تزيد من قسوة ظروف عيش الساكنة، ولنا يف فصل الشتاء وموسم 

 .الثلوج هلذه السنة خري مثال على ذلك

 السيد الرئيس،

إن ما يعاب على هذا الربانمج عدم إدماجه للمسالك       
ذه ملصنفة ضمن خمططاته، مع العلم أن هالقروية واجلبلية الغري ا

املسالك تدخل ضمن اختصاصات اجلماعات الرتابية وهي املنفذ 
الرئيسي للربط مع الطرق املصنفة. إال أننا ابسم اجملموعة النيابية 
للتقدم واالشرتاكية، نلفت انتباه احلكومة بوضع خمطط استعجايل 

ستهدفة من لبناء هذه املسالك خاصة أن معظم اجلماعات امل
طرف الربانمج هلا موارد مالية جد حمدودة. ولنا مثال حي ليس 
على سبيل احلصر يف دائرة "بن أمحد" إقليم سطات، توجد عدة 
مجاعات كجماعة "بوكركوح"، "مريزيك" و"سيدي الذهيب بقيت 
معزولة. لنا اليقني السيدات والسادة الوزراء، أبن اإلرادة حاضرة 

ا لعامل القروي واملناطق اجلبلية ضمن أولوايهتلدى احلكومة جبعل ا
خاصة األكثر تضررا وعزلة منها، وهذا يقتضي التعجيل بتنزيل 
اجلهوية بشكل كلي ابعتبارها املدخل األساسي للعدالة 

 .اإلجتماعية واجملالية والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

 .فريجكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالش   

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم،

أوال كنتقاسم معاكم واحد الفكرة وهي السياسة ابملنطق       
النبيل هي القدرة على حل مشاكل البالد واملواطنني برتتيب 
عقالين لألولوايت. فشكرا الختيار هاد املوضوع الذي يهم أفقر 

هودات ابلنسبة الشرحية من املغاربة شكرا. شكرا على اجمل
للمجموعة، أهم خالصة اللي قريتها أان هي أبن الربانمج والطرق 
 املبنية يف إطار الربانمج كتسمح للزايدة يف املستوى املعيشي دايل

الساكنة، ابلنسبة ليا هو أهم خالصة؛ اثنيا عجباتين كذلك واحد 
 التوصية اللي اعتربهتا اان أهم توصية يف هذا التقرير وهي ختصيص

برانمج استثنائي لفك العزلة عن اجلبال مع توسيع هذا املفهوم 
ليشمل كل مناحي احلياة، وابألخص أظن التعليم، التعليم خاصو 

اللي ما جربش يف هاد التقرير،  .حىت هو يدخل يف هاد اجملال
هو تقييم إمجايل وحقيقي للميزانية املخصصة للجبال يف املغرب، 

ل شحال خاصنا ابلضبط قلبت ما جربتش جواب على سؤا
شحال خاصنا، ما هي امليزانية ملعاجلة هنائية ملشاكل اجلبال يف 
املغرب؟، النهوض ابجلبال على األقل تكون النهوض ابجلبال. 

مليار درهم دايل الربانمج  82امليزانية اللي يف علمي هي ديك 
، 0200ملكافحة الفوارق اجملالية يف اجملال القروي من هنا ل

مليار العامل القروي بصفة عامة ما غتكون  82 هاديك غالبا يف
 .ميكن مليار للجبال 08وال  02إال 

 كن اتفقت شي أغلبية  ،تصورو معاي ،وبناء على هذا
مليار درهم من  082هناي فهاذ جملس النواب على ختصيص 

مليار لربانمج كبري اهلدف  048مليار وال غري  082اجلبائي، 
 082ض ابملناطق اجلبلية يف املغرب، واش الوحيد دايلو هو النهو 
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ما  ؟مليار درهم متحليناش العديد من املشاكل وال أغلبية املشاكل
مليار درهم مثال تعميم الطرق  048ميكناش نتصورو هباذيك 

اجلبلية بصفة عامة، توفري مجيع اخلدمات العمومية األساسية هلاذ 
كل تداعياته م اجليد بالشرحية للمواطنني املغاربة على رأسها التعلي

اإلجيابية ال اقتصاداي واجتماعيا؟ غادي تقولو يل اللي مسع ذيك 
أبن ميزانية الدولة حمدودة، ماعندانش البرتول، هاذ الشي   048

مليار  048كله صحيح، لكن عالش أان جبدت؟ قلت ليكم 
حيث بكل بساطة كنتبع  022وماشي  022درهم وماشي 

سياسي يف املغرب، ومسعت أبن الدولة أان بالدان شوية الشأن ال
املغربية، احلكومة املغربية عندها مشروع عندها برانمج كبري 

مليار  048، 0208مليار درهم مسيتو موندايل  048ب
 درهم، فغنكرر ليكم الفكرة األوىل السياسة ابملنطق النبيل ابلنسبة

يل هي القدرة على حل مشاكل البالد وحل مشاكل املواطنني 
 .تيب عقالين لألولوايت، شكرابرت 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، اآلن منر إىل الشق الثاين من اجللسة إبعطاء 
الكلمة للسادة الوزراء، وأطلب من السيد الوزير املنتدب لدى وزير 

 .الداخلية أن يساهم بتقدمي التوضيحات اليت يراها ضرورية

 :اخليةلدى وزير الد السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب

احلمد هلل والصالة والسالم على موالان رسول هللا وآله 
 وصحبه،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أشارك معكم اليوم يف أشغال هذه اجللسة 
املخصصة ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها حول موضوع 

 لة عن املناطق القروية واجلبلية وابلتحديد مسامهة الربانمجفك العز 
الوطين الثاين للطرق القروية يف فك العزلة عن املناطق القروية 

 .واجلبلية

أود أن أتقدم ابلشكر اجلزيل للسيدات  ،وهبذه املناسبة
والسادة النواب احملرتمني الذين سامهوا يف إجناز هذا التقرير 

الف مومية املعتمدة يف تنزيل الربانمج السالتقييمي للسياسة الع
الذكر، والذي سيمكن ال حمالة من جتويد أداء خمتلف برامج فك 
العزلة احلالية واملستقبلية، وكما ال خيفى عليكم فإن هذا املوضوع 
يكتسي أمهية ابلغة تعكسها العناية املولوية اخلاصة واليت مافتئ 

ده  سادس نصره هللا وأيحييط هبا صاحب اجلاللة امللك حممد ال
كافة رعاايه األوفياء وخاصة ابملناطق القروية واجلبلية وذلك هبدف 
ضمان حقهم يف التنمية والعيش الكرمي من خالل حتسني 

 .أوضاعهم اإلقتصادية واإلجتماعية

يعترب برانمج فك العزلة عن املناطق  ،ويف هذا الصدد
الشامل  التنموي القروية واجلبلية لبنة أساسية يف إقامة الصرح

لبالدان واملرتكز على مبادئ العدالة اإلجتماعية والتوازن يف يف 
التنمية بني املناطق والتوزيع العادل للثروات، ومدخال أساسيا 
لإلستفادة من خمتلف البنيات التحتية احليوية وتيسري الولوج 

 .للخدمات األساسية

 حضرات السيدات والسادة،

ية ذولة من أجل أتهيل املناطق القرو يف إطار اجملهودات املب
واجلبلية وحتقيق تنمية حملية مندجمة ومتوازنة لفائدهتا قامت 
اجلماعات الرتابية بوضع وتنفيذ جمموعة من الربامج التنموية 
اخلاصة ابلعامل القروي بشراكة مع القطاعات احلكومية املعنية 

هتم البنيات  ةواملؤسسات العمومية التابعة للدولة يف جماالت خمتلف
 .واملرافق العمومية األساسية
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تعد الربامج الوطنية اخلاصة ابلكهرابء  ،ويف هذا اإلطار
والطرق واملاء الصاحل للشرب ابلعامل القروي من الربامج اليت 
سامهت بشكل كبري يف حتسني ظروف وحميط عيش الساكنة 
القروية وذلك بفضل أسلوب الشراكة املعتمد يف وضع وإعداد 

 .متويل وتنفيذ املشاريع اليت تندرج يف إطارهاو 

فقد مت اعتماد الربانمج الوطين األول  ،ويف هذا الصدد
للطرق القروية لفائدة العامل القروي خالل الفرتة املمتدة بني 

والذي مكن من إجناز حوايل  0228و 0778
كيلومرت من الطرق واملسالك القروية بنسبة ولوج   00028

 .%84بلغت 

على هذا النهج واعتمادا على نتائج التجربة  وسريا
روية مت الرتكيز يف إطالق الربانمج الوطين الثاين للطرق الق ،السابقة

على تعزيز املقاربة التشاركية من  0208و 0228املمتد بني 
خالل خلق حوار تفاعلي بني كافة املتدخلني من منتخبني وممثلي 

دف ذا الساكنة احمللية هبالقطاعات احلكومية واجملتمع املدين، وك
حتسني أدوات التدبري مبا يضمن جتاوز نقائص الربانمج األول 

 ي.رو عزلة عن ابقي مناطق العامل القوالرفع من نسبة الولوج وفك ال

وقد مكن تفعيل الربانمج الوطين الثاين من إجناز ما 
كلم الطرق يف العامل القروي أي مبعدل   08822يقارب 
 % 84ابلتايل الرفع من نسبة الولوج من كلم سنواي، و   0882

مليار درهم  00.4وذلك بغالف مايل يناهز  % 22إىل 
من تكلفة  % 28 واللوجستيكسامهت فيه وزارة التجهيز والنقل 

 08املشاريع، يف حني قامت اجلماعات الرتابية املستفيدة بتمويل 
سات ااملتبقية من التكلفة اإلمجالية، غري أنه بعد إجناز الدر  %

مت حتيني  0200املتعلقة ابملشاريع الطرقية املربجمة يف سنة 
تبني أهنا  حيث ،املعطيات املتعلقة ابلتكلفة األولية للربانمج

مليار درهم  00.4إذ أهنا انتقلت من  % 22بنسبة  ارتفعت
 .مليار درهم 08.8إىل 

حصة مسامهة اجلماعات الرتابية  ارتفعت ،وتبعا لذلك
مليار درهم مما شكل عائقا  0.2م إىل مليار دره 0.2من 

 44حال دون التنفيذ اجليد هلذا الربانمج وأثر سلبا على برجمة 
 882كيلومرت وبتكلفة بلغت   888مشروع أي ما يناهز 

مليون درهم، ولتدارك هذا الوضع يتم حاليا تدارس إمكانية إعادة 
جنازها برجمة هاد املشاريع املتبقية وتوفري اإلعتمادات الالزمة إل

وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وكذا 
 .اجلماعات املعنية

مت إعطاء انطالقة حلوايل  ،0202وإىل غاية هناية 
 % 78كيلومرت من الطرق املربجمة أي بنسبة   08200
كلم يف وجه حركة املرور رافعة بذلك   02822فتحت منها 

، ومسامهة % 27وي إىل حوايل من نسبة الولوج يف العامل القر 
منها يف إجناح هذا الربانمج قامت هذه الوزارة بتحمل حصص 
اجلماعات غري القادرة على الوفاء إبلتزاماهتا، حيث بلغ حجم 

مليون درهم، كما تعمل  484الدعم املمنوح يف هذا اإلطار 
على تتبع خمتلف مراحل إجناز هذا الربانمج عن طريق عقد 

 .واملاء واللوجستيكزارة التجهيز والنقل اجتماعات مع و 

إىل أن متويل حصة  ،وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد
 اجلماعات الرتابية متت تعبئتها بصفة تضامنية بني جمالس اجلهة

والعمالة أو اإلقليم واجلماعة، إذ أن اجلماعة الرتابية اليت تتوفر على 
عرفه مجاعة اليت تاملوارد املالية ميكنها أن تتدخل لتغطية العجز 

 .أخرى داخل النفوذ الرتايب للجهة

اصة تلك وخ ،أما فيما يتعلق ابإلستدامة ودميومة املشاريع
املتعلقة ابلطرق الغري املصنفة، فتجدر اإلشارة إىل أنه عند توقيع 
اإلتفاقيات اخلاصة ابلربانمج الثاين للطرق القروية، فقد أسندت 
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واليت كانت تدخل ضمن  هذه املهمة إىل اجلماعات املعنية
اختصاصاهتا طبقا للميثاق اجلماعي، إال أن القوانني التنظيمية 
للجماعات الرتابية قامت بتوسيع هذه اإلختصاصات إىل 
اجلماعات الرتابية األخرى حيث حددت بشكل واضح اجلهة اليت 

 :يعود إليها اإلختصاص على الشكل التايل

 على  22يف املادة  عاتنص القانون التنظيمي املتعلق ابجلما
الطرق واملسالك اجلماعية تدخل ضمن  ةأن بناء وصيان

 االختصاصات املشرتكة بني اجلماعات والدولة؛

 على 20 نص القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات يف املادة ،
أن بناء وحتسني وصيانة الطرق الغري املصنفة تدخل ضمن 

 االختصاصات الذاتية للجهات؛

  ن التنظيمي املتعلق ابلعماالت واألقاليم يف نص القانو
على أن إجناز وصيانة املسالك القروية تدخل  27 املادة

 .ضمن اإلختصاصات الذاتية للعماالت واألقاليم

ويف هذا السياق، البد من اإلشارة أبن العجز الذي       
الك صيانة شبكة الطرق واملس تعرفه الوحدة الرتابية يف ضمان

لذي ينعكس سلبا على الوقع اإلجيايب لربامج فك القروية، وا
يستلزم تضافر جهود كافة الفاعلني والتفكري يف وضع   العزلة،

 .ضمان دميومة هذه املشاريع تصور واقعي وعملي من شأنه

 ومن جهة أخرى، وخبصوص وضع نظام للتعريف اجلغرايف   

" système d'information géographique " ، يضم كل
ى اتفاقية اقتصادية والبيئية، فقد مت التوقيع عل-السوسيواملعطيات 

بني وزاريت الداخلية والفالحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
واملسح العقاري واخلرائطية، ومجعية "اتركا" املتعددة االختصاصات 
للتنمية والبيئة، من أجل إجناز دراسة لتقييم احلالة الراهنة وحتديد 

لقروي اقتصادية والبيئية ابلعامل ا-ملعطيات السوسيواحلاجيات وا
 .واملناطق اجلبلية عرب بلورة خرائط رقمية

 حضرات السيدات والسادة،

لتحقيق العدالة اجملالية واإلجتماعية املرجوة، وضمان احلق       
يف التنمية لكافة املواطنني، واستكماال لإلجنازات احملققة من طرف 

إقليم  00ع برانمج التأهيل الرتايب الذي هم هذا الربانمج، مت وض
انقص التجهيز، وذلك من أجل تدارك النقص الذي تعرفه هذه 
األقاليم ومعظمها جبلية ومتكينها من بلوغ نسبة الولوج الوطين 

، واليت مل تصل إليها يف إطار الربانمج الوطين %22احملددة يف 
ية، وذات وير النائالثاين للطرق القروية، وخاصة ما يتعلق ابلدوا

الكثافة السكانية الضعيفة. لإلشارة فقد رصد لقطاع الطرق وفتح 
 008هتيئة املسالك القروية واملنشآت الفنية غالف مايل يقدر ب

كيلومرت من الطرق موزعة كالتايل:   0202مليار درهم إلجناز 
كيلومرت واملنشآت   0442كيلومرت؛ التهيئة:   282البناء: 
أة. وستستفيد من هذه اإلجنازات حوايل منش 27الفنية: 
 022دوار اتبع إىل  0222ألف نسمة تنحدر من  282

مجاعة، وقدم متويل هذا الربانمج على الشكل التايل: وزارة 
مليار درهم؛  208مليار درهم؛ وزارة التجهيز:  002الداخلية: 

 .مليون درهم 022صندوق تنمية العامل القروي املناطق اجلبلية: 

 ت السيدات والسادة،حضرا

تنفيذا للتعليمات امللكية السامية لصاحب اجلاللة حممد       
السادس نصرة هللا وأيده، الواردة يف اخلطاب السامي لعيد العرش 

ورغم ، والذي قال فيه حفظه هللا: "0208اجمليد لسنة 

التطور الذي حققته بالدنا، فإن ما يحز في نفس ي تلك 

عيشها بعض املواطنين في املناطق األوضاع الصعبة التي ي

البعيدة واملعزولة، وخاصة بقمم األطلس والريف واملناطق 

الصحراوية والجافة والواحات، وفي بعض القرى في السهول 

والسواحل. إننا ندرك حجم الخصاص املتراكم منذ عقود 

بهذه املناطق، رغم كل املبادرات واملجهودات. لذا عاهدنا هللا 

خر أي جهد ندال مانة قيادتك شعبي العزيز، أمنذ تحملنا أ



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

36 

من أجل تحسين أوضاع سكان هذه املناطق والتخفيف من 

معاناتهم. ولضمان النجاح لهذا الورش اإلجتماعي الطموح، 

فإننا ندعو الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج يقوم على 

الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية واملؤسسات 

ائل تمويل مشاريع وتحديد برمجة املعنية، لتوفير وس

 .". انتهى منطوق اخلطاب امللكي الساميمضبوطة إلنجازها

ويف هذا الصدد، مت اعتماد برانمج تقليص الفوارق اجملالية      
-0202واالجتماعية ابلوسط القروي، برسم الفرتة املمتدة بني 

 ، والذي يهدف إىل حتسني ظروف عيش ساكنة املناطق0202
القروية واجلبلية من خالل تلبية احتياجاهتم من البنيات األساسية 

ويف هذا الصدد، اخنرطت وزارة  للقرب. االجتماعيةواملرافق 
الداخلية إىل جانب خمتلف القطاعات احلكومية واملؤسسات 

ة املعنية يف متويل هذا الربانمج الطموح الذي تبلغ تكلفته اإلمجالي
، وقد سطرت هلذا الربانمج ثالث مليار درهم 82ما يقارب 

 :وهي اسرتاتيجيةأهداف 

  فك العزلة عن السكان ابملناطق القروية واجلبلية من
خالل إنشاء الطرق واملسالك واملعابر من أجل حتسني مستوى 
عيشهم ومتكينهم من اإلستفادة على قدم املساواة من الفرص 

 واملوارد الطبيعية واإلقتصادية؛

 نة إىل اخلدمات األساسية املتعلقة حتسني ولوج الساك
 ابلكهرابء واملاء الصاحل للشرب والتعليم والصحة والتعليم؛

  توفري الشروط الالزمة لتعزيز وتنويع القدرات اإلقتصادية
للمناطق القروية اجلبلية، الشيء الذي سيؤدي إىل حتسن عام يف 
دخل وظروف عيش الساكنة وابلتايل حتسني مؤشرات التنمية 

 .شرية يف هذه املناطقالب

وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار، إىل أن هذا الربانمج قد       
مليار  28من كلفته اإلمجالية أي ما يعادل  % 20خصص 

درهم جملال الطرق القروية الذي يشمل فتح وهتيئة املسالك 
دامة واملنشآت الفنية ابعتباره املدخل الرئيسي لتحقيق التنمية املست

ظروف ومستوى عيش الساكنة، والرفع من نسبة الولوج والنهوض ب
واإلستفادة من التجهيزات واخلدمات األساسية بينما مت ختصيص 

مليار درهم للتدخل يف  08املتبقية أي ما يناهز  07%
اجملاالت املتعلقة ابلكهربة القروية والتزويد ابملاء الصاحل الشرب 

اع أتهيل قط وإصالح مؤسسات قطاع التعليم ابإلضافة إىل
 .الصحة

وجتدر اإلشارة يف األخري، إىل أنه هبدف الرفع من فعالية       
هذا الربانمج الرامي إىل فك العزلة عن الساكنة القروية والنهوض 
بظروف عيشها، فإن التصور اليت مت اعتماده يف هذا اإلطار يتوخى 
ابألساس تبين املمارسات املثلى اليت متت مراكمتها من خالل 
التجارب السابقة، وإعمال مبدأ احلكامة اجليدة يف التسيري والتدبري 
 مبا يضمن فعالية املشاريع وجتاوز املعيقات اليت قد تعرتضها وذلك

 :عرب اإلجراءات التالية

 استهداف الدواوير املعزولة مبا فيها الدواوير الصغرية؛ 

  اعتماد حكامة فعالة يف وضع وتتبع املشاريع، حيث مت
 انب اللجنة الوطنية لتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبليةإىل ج

خلق جلن جهوية تضم ممثلني عن كافة القطاعات احلكومية 
املعنية ابلتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية واجملالية، وذلك هبدف 

 حتقيق اإللتقائية واإلنسجام يف تدخالهتا؛

 ث مت يتبين مقاربة تشاركية يف بلورة وإجناز املشاريع، ح
خلق إطار قانوين مشرتك بني الدولة واجلماعات الرتابية 
اجلهات وجمالس األقاليم والعماالت واجلماعات، هبدف 
متكينها من لعب أدوار أكثر أمهية يف اقرتاح وإجناز الطرق 
واملسالك القروية وصيانتها مع احلرص على الرفع من معدل 

 معيار املالءمة والتناسق الداخلي واخلارجي؛



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

37 

  رصد اعتمادات مالية خمصصة إلجناز الدراسات التقنية
للمشاريع الطرقية ابلعامل القروي وذلك هبدف تدارك 
اإلشكاليات املرتبطة ابرتفاع التكلفة الناجتة عن اإلكراهات 

 .الطبيعية واجلغرافية للمناطق املستهدفة

ويف اخلتام، جتدر اإلشارة إىل أن بلورة أي مقاربة تنموية        
ات فيلة ابلنهوض ابملناطق القروية واجلبلية تقتضي تضافر جمهودك

 خمتلف املتدخلني على املستويني الوطين واحمللي، وتنسيق خمتلف
التدخالت القطاعية اليت تستهدف العامل القروي عرب تعبئة املوارد 
الالزمة والسهر على حتقيق التقائية الربامج واملشاريع والرفع من 

من أجل معاجلة التباين يف مؤشرات التنمية بني وترية اإلجناز 
 .الوسط القروي والوسط احلضري

 :السيد الرئيس

 .كمل،ما فيها ابس كمل السيد الوزير 

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

بغيت غري هللا خيليكم هذا ما مت إعداده كنص بغيت       
ي دة النواب احملرتمني، أوال بغيت نشيد ابلعمل اللنتفاعل مع السا

قامت به اللجنة اللي وجدات هاد التقرير، رمبا ما وخا مسيت 
ية" ولكن جمال املناطق اجلبل-اللجنة املوضوعاتية "التنمية القروية

هي ركزت على واحد الربانمج هو برانمج الطرق القروية الثاين، 
فه إىل قريت التقرير أبكمله من ألوابلرتكيز على هاد الربانمج أان 

ايئه، فعال هو تقرير جيد، جيد جدا، رمبا كان هناك عوائق 
موضوعية ولكن التقرير جاب أسئلة دقيقة أو حاول جياوب على 

 .هذوك األسئلة

ما خيص املعيار األول، بعدما استجابت الربامج في      
ي الثاين قللحاجيات أظن أبنه احنا متفقني أبنه الربانمج الطر 

استجاب هلاذ احلاجيات ألنه املغرب ما خاصكومش تنساو أبنه 

، أو ابلربانمج األول دزان من %24كنا يف   0778يف 
  00.222، أو حققنا فهذاك الوقت %84إىل  24%

. هاذ الربانمج الثاين %84ل %24كيلومرت، ابش ندوزو من 
، ولكن ما خصناش %22إىل حوايل  84مكن ابش ندوزو من 

ساو راه كان يف نفس الفرتة كان الربانمج الوطين الثاين للطرق نن
القروية، وكان برانمج التأهيل الرتايب اللي كان يف الربانمج الثاين 
دايل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو كاين أيضا عدد من 
املشاريع اللي مت اإلجناز دايهلا يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية 

 la lutte contre la  يف الربانمج دايل البشرية،
pauvereté" " حماربة الفقر" وال يف "الربانمج األفقي"، يف

الربامج جبوج وقتما كانت الساكنة كتطلب واحد الربانمج يف إطار 
فك العزلة، كانت كتجاوب معاها اللجنة اإلقليمية أو كانو  

ال امج إيكيتممو واحد العدد دايل الربامج فهذاك.. أو هاد الرب 
كيلومرت دايل الربانمج الثاين زيد عليها   08.222خذيت 
 02مليار،  02كيلومرت دايل الربانمج اآلخر هي   0222

مليار، أو دااب كاين هاد الربانمج دايل التقليص من الفوارق 
مليار، إذن ضاعفنا، غنضاعفو إن شاء  28اإلجتماعية واجملالية 

مليار، دااب  02رهم، زدان لمليار د 00هللا اجملهود، بدينا ب
مليار، أو هاذ الربانمج هذا كيمشي ما حدان  28غندوزو ل

غاديني أو حنا هذا راه كاين واحد التسلسل، ما ميكنش جنيو أو 
نقومو.. أو حىت القضية اللي قالوا اإلخوان أو السادة النواب 

اقتصادية وال -املعايريالسوسيو les critères احملرتمني دايل
صادية التقنية كانقول من بعد تتقولو احملاسبة واملسؤولية االقت

أسحب هذاك املهندس اللي غادي يقوم كتعطيوه مليون دايل 
الدرهم كيحاول يدير هبا أكثر عدد من الكيلومرتات، أو ما حدو 
هو غادي الثمن دايل الكيلومرت غادي أو تيطلع، راه كنا يف 

ومرت يون درهم للكيلدرهم للكيلومرت زدان دااب ملل 222.222
يف هاذ الربانمج أو يف الربانمج دايل "برانمج التأهيل الرتايب" 
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يف ألنه ما حدان غاديني أو حنا   022غندوزو ملليون أو 
كنواجهو أو ال كنطرقو ملسالك طرقية صعبة اللي فيها كلفة أكرب 

 أو فيها وصعوبة أكرب؛

رق ليها، نطالقضية الثانية اللي جات يف.. اللي بغيت       
أو  %78الفعلية والفعالية أظن أبنه حنا ماتفقني إيال وصلنا ل

كيلومرت راه ماشي راه   822كيلومرت، هاديك   822بقات 
مكره أخاك ال بطل، ألنه الغالف املايل اللي كان خاصنا نعطيوه 

، داب حلد اليوم 222من اجلماعات الرتابية كان ألف.. مليار أو 
، منني جا %74بقى إذن نسبة  822مت تسديد مليار أو 

املشكل، جا املشكل مّلي التكلفة ما بقاتش هي التكلفة دايل 
مليار أو الزايدة، إذن تزادت  08، والت 422مليار أو  00

 كيفما تيقول ابلفرنسية اجلماعات الرتابية عندها  %22واحد 

un engagemant de moyens قالوا ليهم أعطيو قدا وقدا ،
الدراسات بينات أبنه هذاك املبلغ ما كانش كايف نزلوها، مّلي 

وهذا ما ميكنش اجلماعة ماشي املسؤولة تقنيا، كان شوية من 
الصعب ابش.. ولكن راه حنا مع وزارة التجهيز، احنا راه  

 des كنحاولو.. كاين بعض اجلهات اللي دارو اتفاقيات
avenants  وفكو هاد املشكل، كاين سوس ماسة درعة، كاين

بوملان، هادو اجلهات وكاين بعض األقاليم كرسيف، فاس 
شيشاوة، وقعت مالحق لإلتفاقيات األصلية وزادو لقدام، 

 .االخرين ما زال عندان هاد اإلشكالية

فيما خيص معيار االستدامة والدميومة، هادي فعال إشكالية     
حقيقية، ألنه ابش نقولو أبن اجلماعات القروية غيقدرو، واخا 

عندهم املوارد املالية، ما عندمهش اإلمكانيات، املوارد يكون 
البشرية والتقنية ابش يقومو هباد العملية هادي. وهادي غري  
كنكدبو على روسنا إيال مشينا.. أظن أبنه اجلماعات الرتابية 
خصها تكون يف التشخيص، ألهنا هي اللي قريبة من الساكنة، 

اين فهاد امليدان هذا كمنني غندوز الطريق؟ كيف غندير ليها؟ و 

واحد... قبيلة هضران على املسار، إىل كان املسار تشاركي، 
هضران مع الناس وقالك دوز الطريق من هنا. من بعد التقين آش 

، كيحاول جيود de l'optimisation بقا لو ما يدير؟ كيدير
-des allers ديك الطريق ابش.. إيال دران هاد املسار ب

retours كرب. لذلك أبنه واحد الوقت راه خصنا  خصنا وقت أ
كنحاولو نرضيو اجلميع ولكن راه ما.. نرجع هلاد القضية دايل 
الدميومة دايل املشاريع، الطرق غري املصنفة خذيت من التقرير  

 من 9477كيلومرت غري مصنفة:   99.777كاينة حىت 
PNRR1 من 2277؛PNRR2 4477؛ 

 اب غري بنيقدمية، عندك دا 9477وكاينة شي  PMAT من
PNRR2 et PMAT:زدانها حطيناها دايل  % 80ز

بة اليوم، . هاد املقار الطرق الغري املصنفة اللي خصها واحد املقاربة
أظن يف إطار اجلهوية املتقدمة، ألنه اجلهوية هي اللي عطيناها 

د  0هاد االختصاص، ويف إطار الالمتركز اإلداري خاص هاد 
ة على صعيد اجلهة واجلهة اآلليات على صعيد اجلهة، الدول

املنتخبة خصهم يعملو مجيع ابش يويل عندان هذاك التصور 
والتمويل إن شاء هللا غادي يكون، ألنه هذا يف إطار تفعيل 
االختصاصات دايل اجلهات. اليوم حنا يف واحد املسلسل دايل 
التشاور والدراسة مع اجلهات لتفعيل االختصاصات، غدا يف 

ل اإلختصاصات اللي غنشوفوهم ومن بعد داي 4العشية عندان 
 .غندوزو هلاد االختصاصت األخرى اللي هضران عليها

القضية األخرية هي القضية دايل العدالة اجملالية، فعال       
أان شفت يف التقرير، درتو واحد اإلجتهاد دايل كتاخدو أعلى 

 ابش كتحاولو تشوفو أشنو مها اجلماعة le tiers قمة وكتديرو

les deux tiers   حىت كتهبطو  le tiers كتاخدو ، les 
deux tiers  كتقولو هادو مها اجلماعات اجلبلية، مزاين ولكن و

خصنا ما نساوش أبنه راه ما حدان غاديني.. أوال هاد الربانمج  
كيفما قلت هو مسار، غيجي هاد الربانمج دايل التقليص ابش 
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راه  ساوش أبنهيسد هذاك اخلصاص اللي كاين؛ اثنيا خصنا ما ن
ما حدان غاديني هلاد قمم اجلبال والعدد دايل السكان تيتقلص، 
وكتويل الكلفة ألن واحد القضية كتقولو أبن مؤشر التفاضل على 
الصعيد اإلقليمي، وكتقولو الولوجية. ولكن خص ما تنساوش 

، إيال كنت غنمشي il faut équilibrer عدد السكان ألنه
ويل ل املاء وال الطريق وال الضوء، راه كتحىت لراس اجلبل ابش نوص

الكلفة كلفة غري معقولة. إيال خصنا نكونو يف.. كاين احلقوق 
ولكن خصها تلقى طرق أخرى.. ولكن راه دااب الربانمج دايل 
تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية راه غادي فهاد االجتاه هذا، 

ق  ومشينا للمنطمن املنطق دايل اإلقتصادي التقين إذن خرجنا
دايل التنمية البشرية، إيال خذيت مثال نعطيكم غري مثال 

منني بغينا نوجدوه أش قلنا؟ دران الرصد  "PMAT"وغنوقف، 
دايل مجيع التجمعات السكانية اللي ما وصلهاش الطريق، وال 
املاء، وال الضو، وال ما فيهاش املدرسة وال ما فيهاش مستوصف، 

 حد الرتتيب تنازيل من أكرب جتمع ولكن يفومن بعد دران ليهم وا
املناطق اجلبلية ماشي خذيناهم يف الوطى، واخا بن امحد يف الوطى 
راه حىت هي عندها مشكل، ولكن خذينا املناطق اجلبلية، هادوك 

،  le classement décroissant  هداك املناطق اجلبلية دران 
طريق، ال تناخدو التجمع الكبري تنقولو هذا خاصنا نوصلو لو

دايل داك الطريق راه كندوزو على  le tracé ولكن منني كنديرو
 on les arosent au أصغرواحد العدد دايل التجمعات اللي 

passage  الضوء  la même chose ،  كتاخذ واحد التجمع
نوصلها حىت  la dorsale كبري كتقول خاصين نوصل هاديك

غادي نعطي ولكن راه يف الطريق راه  le village هلداك
اإلمكانية.. إذن منني كنديرو العدد، كنديرو العدد... كنلقاو أبنه 
راحنا سامهنا واخا كان عندان املعيار هو نوصلو ألكرب جتمع 
سكاين راه يف الطريق إىل ذلك التجمع السكاين راه وصلنا لواحد 

ضروري ومؤكد ال يعقل  le GIS آخر حاجة هو.العدد دايل

بال خرائط، اخلريطة هي واحد كتنور كتبني أبن كنخدمو كاملني 
ليك ابلضبط أشنو واقع على صعيد اجملال وكتحدد كتعطي الفرصة 

 .لعدالة جمالية أكرب، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، الكلمة اآلن للسيد وزير التجهيز       
 .والنقل واللوجستيك واملاء

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك  السيد عبد القادر اعمارة،
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أوال السيد الرئيس، عطفا على ما تفضل به السيدات       
والسادة النواب أود كذلك من جهيت أن أشيد هباد العمل الذي 

ييم اللي هو تق يضعنا يف قلب اإلشتغال دايل جملس النواب
السياسات العمومية، وحنن يعين من املوقع دايلنا كوزارة النقل 
واللوجستيك واملاء ولكن كحكومة، تفاعلنا إجيااب مع هاد العمل، 
العمل املهم جدا واللي يعين وثق فيه جهد كبري، واان من موقعي 

 .أهين السيدات والسادة أعضاء هذه اللجنة املوضوعاتية

 ،السيد الرئيس

ما غنكررش داكشي اللي تفضل به السيد الوزير املنتدب،       
فقط بعض التدقيقات اللي تتعلق ابلربانمج، ألنه هاد الربانمج 
يعين ما زال ما وضعنالوش نقطة النهاية، فأنتم تعلمون أنه احلالة 
دايل التقدم دايلو يعين آخر ما عندان الطرق اليت أعطيت 

كيلومرت أي بنسبة   08.202ايهلا اإلنطالقة دايل الصفقات د
أي بنسبة  02.402الطرق املنجزة  P% 7808دايل 
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 02.422؛ الطرق املفتوحة أمام حركة السري 2804%
، الساكنة القروية %2704، نسبة الولوج تقريبا %28بنسبة 

داملليون مسامهة اجلماعات احمللية مليار  007املستفيدة 
دايهلا. اشنو اللي  من جمموع احلصة %87أي بنسبة  822و

كيلومرت من البناء   882ابقي لنا نديرو؟، سنعطي اإلنطالقة ل
مليون دايل الدرهم، عندان بطبيعة  887أو التهيئة تقدر ب

احلال إجناز أشغال بناء القارعة كمرحلة اثنية للطرق اليت سبق 
مليون  484كيلومرت بتكلفة تقدر ب  242هتيئتها على طول 
 ء أشغال العمليات اليت مت فصل صفقاهتا واليتدايل الدرهم، وإهنا

مليون دايل الدرهم، مث بطبيعة احلال حبال  228تقدر كلفتها ب
السيد الوزير املنتدب، اجلماعات احمللية يبقى على  اللي اشار ليه

مليون دايل الدرهم. أان بغيت نرجع هلاد النقطة  202عاتقها 
لت واب ابستمرار، أان قألن تيسولو عليها السادة والسيدات الن

مجيع ، "PNRR2"مرارا وتكرار، حنا ما وضعناش نقطة النهاية ل
اجلماعات واألقاليم واجلهات اللي مستعدة تلقى حل للدفوعات 
دايهلا، خلينا الباب بطبيعة احلال مفتوح وقلنا يف وزارة التجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء غتعطى األولوية هلاد املشاريع، صحيح 

ي ابلنسبة للوزارة فيها شوية دايل التعب، ألنه ملا تتحضر هذا ه
خصنا نلقاو  %28الدفوعات خصنا حنا ابعتبار أننا تنمولو 

بطبيعة احلال الرتكيبة املالية، لكن أان قلت مرارا أن هاد املوضوع 
 ..هذا عندو أولوية، وأان عارف أبن عندو حساسية يف

لس اإلداري دايل صندوق آخر اجتماع درانه دايل اجمل      
متويل الطرق، ألن صندوق التمويل دايل الطرق هو املشرف على 
هذا الربانمج، اخلالصة اللي وصلنا هلا هي كالتايل؛ يبدو أن كاين 
بعض اجلماعات عندها إشكاالت حقيقية، فاحنا قرران فهاد 
اجمللس اإلداري أنه غيكون واحد العمل ثالثي ما بني وزارة التجهيز 

النقل، ووزارة الداخلية ووزارة املالية واإلقتصاد، ابش هاد الشي و 
حنصيوه بشكل هنائي ونقولو اشنو هي اجلماعات الرتابية اللي 

عندها إمكانية من خالل اجملالس اإلقليمية أو جمالس اجلهات، 
أهنا تلقى حل وغنديرو حبال اللي قال السيد الوزير املنتدب، 

 ية ونفضيوها، واللي عندها إشكاالتاملالحق لإلتفاقيات األصل
أو صندوق التمويل  "CFR" نقررو فيها بشكل هنائي، ألنه

مليون دايل الدرهم، وزارة املالية  002الطرقي عندو واحد 
يفرتض تدير واحد اجلهد، وزارة التجهيز واحد اجلهد، رمبا وزارة 
 الداخلية من خالل املديرية العامة للجماعات احمللية، ابش هاد

الشي نصفيوه مرة وحدة ألنه حنا بدينا الربانمج دايل تقليص 
 الفوارق اإلجتماعية والرتابية، خصنا يفرتض أن هاد

"PNRR2" ،  نكونو ساليناه. وإن شاء هللا حنا تنشتغلو على
هاد القضية ألن القضية دايل هاد الرتتيب، شكون هو اللي ما 

شي سهل ايلو؟ ماقادرش حقيقة كجماعة ترابية يويّف اإللتزامات د
يف صفوف مسيتو، كل  sondage ألنه، أان حاولت ندير واحد

شي تيقول لك عندان إشكاالت، هذه ما فيهاش يف احلقيقة 
 .التضامن لألسف الشديد خصنا نلقاو هلا حل

طيب، عود على بدء، كذلك أان بغيت من خالل       
املالحظات دايل السيدات والسادة النواب أن أطرح بعض 

ألن هاد الشي جا به واحد اجملموعة دايل -مور، هل حنن األ
هل حنن إزاء سياسة عمومية يف هاد اجملال دايل  -السادة النواب

الطرق القروية أم ال؟، أقول لإلنصاف، أن هاد املشروع مّلي بدا 
بدينا أول برانمج  0778يف بالدان بدا يف أواسط التسعينيات، 

حبال اللي اشار  %24ك الولوجية دايل الطرق القروية، ألن آنذا
 السيد الوزير املنتدب ارتفعنا اآلن، يعين، يفرتض أننا منني غنكملو

. هاد %22غنكونو وصلنا ل ، "PNRR2"الربانمج الثاين
اجلهد هذا، بطبيعة احلال، كان جهد استثنائي ألنه يف خالل 

وتقريبا ابقي لنا  0208حىت ل 0778يعين من  02%
نو دران واحد اجلهد، وصلنا الولوجية من واحد الشوية، غنكو 

، وهذا بطبيعة احلال إيال أضفنا ليه الربانمج %22ل 24%
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دايل تقليص الفوارق اجملالية، اللي غيضيف يف املسالك والطرق 
ألف كيلومرت، وغيضيف  00القروية اللي غتكون غري مصنفة: 

مليار دايل الدرهم اللي غنزيدو هلا واحد  02تقريبا واحد 
كيلومرت من الطرق املصنفة اللي كنسميوها حنا طرق   2222

القرب اللي هي ضرورية ابش نربطو هاد الشبكة كلها ابلشبكة 
داملليار  2كلم تقريبا واحد   2222الطرقية اللي عندان حلوايل 

 ، "PNRR1" دايل الدرهم، تنكونو تنتكلمو ما بني

لي لوواحد اجلزء اللي تكلم عليه السيد الوزير ا ."PNRR2"و
غنكونوا  prdts وهذا إيال بغينا نسميوه وامسحوا يل املاط هو

مليار دايل الدرهم، فقط يف الشق  82تنتكلموا على كثر من 
دايل إحداث دايل املسالك، هل الدولة املغربية استفادت من 

وغادي نوصلوا ملي  % 24هذا؟ أكيد ألن كانت الولوجية 
دي تكون الولوجية إن شاء هللا غا 0200يف  prdts غنساليو

، والحظوا أبن اجلهد اللي تدار ابش نوصلوا % 72جتاوزات 
اجلهد يعين املايل، اجلهد اللي غنوصلوا  % 22ل  % 24من 

وأكثر، هاد اجلهد ابلتايل أكرب  % 72حلوايل  % 22ليه من
من اجلهد األول، مبعىن أننا وصلنا حبال اللي وقع لنا يف الكهرابء، 

 .بطبيعة احلال فيها صعوبة كبرية بعض املناطق اللي

مرة أخرى واش احنا استفدان من هاد التجارب؟ أكيد، 
ألنه السادة والسيدات النواب طرحوا واحد العدد دالقضااي حمورية، 

كان جممل الربانمج  ، "PNRR2" القضية دايل التشاركية يف
شهر تقريبا يف مناقشة مع خمتلف  04تشاركي، يعين احنا خذينا 

ن، منتخبني وسلطات حملية وسلطات مركزية وعليها املتدخلين
 le contrat تبنات هاديك اإلتفاقية النموذجية، كنسميوها

prototype   واللي هو ألنه من األمور اللي طرحوا السيدات
والسادة النواب كانوا تيقولوا أودي هاد القضية دايل الطرق الغري 

قيات وجبت تفااملصنفة من سيتكافل هبا، أان رجعت تقريبا لإل
معااي واحد اإلتفاقية منوذج اللي مراتبطة ابلشاون منوذجا واللي 

هي حبال حبال، تقع مسؤولية التدبري وصيانة الطرق الوطنية 
واجلهوية واإلقليمية على عاتق وزارة التجهيز والنقل طبقا للنصوص 
اجلاري هبا العمل، وعند انتهاء األشغال املتعلقة ابلطرق اجلماعية 

 لطرق اليت مل يتم بعد تصنيفها، تقوم املديرية اإلقليمية إبعدادوا
حمضر تسليم هذه الطرق للجماعات املعنية اليت تتكلف بتدبريها 
وصيانتها، مبعىن أن صانع القرار السياسي آنذاك يعين هنا تنتكلموا 

انتابه هلاد اإلشكالية اليت أصبحت اآلن إشكالية  0228على 
ملوضوعاتية مشكورة وضعت عليها األصبع، ملحة واللي اللجنة ا

ألنه يف هناية املطاف ملي تنتكلموا على واحد الرصيد طرقي كامل 
مليار دايل الدرهم ويف اجلانب اآلخر ما  082اللي كيتجاوز 

عاطينش حنا الضماانت ابش ميكن تدار الصيانة دايلوا، من حق 
يتساءل  le contribuable املشرع، ومن حق املواطن يعين هاذ

يقول واش الدولة غادية يف الطريق مقاد ألنه كيفاش غتبين واحد 
الطريق وما تدير ليهاش الصيانة دايهلا، ألنه معروف على املستوى 

 il faut qu'elle soit الدويل أن الطريق جيب أن تراجع
revisitée   سنني، احنا ما تنديروش مرة يف  02تقريبا مرة يف

، ولكن 08مرة يف  04مرة  02 سنني، تنديرو مرة يف 02
 .ابش حنافظوا على واحد املستوى معني

إذن هذا الدرس األول اللي استفدانه ولكن يبدوا أننا 
مازال ما كرسناهش ابلشكل املناسب، وأان أؤكد هاد الشي اللي 

وغنزيدوا  prdts قال السيد الوزير ألنه اآلن ملي غادي ندخلوا يف
تويل القضية دايل حتديد ألف كيلومرت أخرى، غادي  00

مسؤولية الصيانة ملحة يف إطار اجلهوية املتقدمة، مبعىن أن هذا 
غادي يويل اآلن من األمور اليت جيب أن نسهر عليها، وبطبيعة 

تكون يف كل احلاالت غ واللوجستيكاحلال وزارة التجهيز والنقل 
انة يمستعدة ابش تقدم املواكبة التقنية، ألن هاد اجملال دايل الص

 .ماشي جمال بطبيعة احلال اللي هو يسري
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املسألة الثانية اللي استفدان منها، هناك بعض السادة 
والسيدات النواب طرحوا القضية دايل اللجوء للقروض، احنا 

ابش شتغلنا، اشتغلنا ابلصندوق اخلاص ابلطرق، ، "PNRR1" يف
le fond spécial routierهو ، FCR لكن ملي جبنا 

"PNRR2" ، ف  ن كنا تنديروا تقريبا ألوا من احلجم ألابش نرفع
كلم، كان خصنا تركيبة مالية   0882سنواي ابش منرو ل  ملك

مناسبة، فبطبيعة احلال جلأان للقروض، والقروض هادي عملية 
سا كمؤسسة عمومية ميكنها أن أنشئ أسا CFR عادية ألنه

اللجوء إىل اإلقرتاض لكن اللي تيخلص اخلدمات دايل الدين هو 
داك الشي اللي تناخذوه احنا بطبيعة احلال من الصندوق اخلاص 

، هي واحد عملية حسابية مهمة جدا ألنه  FCR ابلطرق
اللجوء اإلقرتاض تيفرتض أن عندك مداخيل اليت تسمح لك هباد 

وصلنا تقريبا ، "PNRR2" اد الشي عالش فهاداإلقرتاض، وه
 .داملليار دايل الدرهم دايل اإلقرتاض 7.8واحد 

 إذن التشاركية كانت حاضرة، هاد القضية دايل

L'INNOVATION   اإلبداع يف اجملال دايل التمويل دايل
خذيناها بعني اإلعتبار، التوصية األوىل اللي تكلمات عليها اللجنة 

ت ابإلستمرار يف هاد الربانمج وفهاد املوضوعية هي أهنا أوص
اللي هو مرة أقول هذا واحد  PRDTS اإلجتاه اللي جاء هاد

الربانمج ضخم بكل ما حتمل الكلمة من معىن، احنا تنتكلمو 
 PRDTS دايل %20مليار دايل الدرهم يعين  28على 

كلو مرتبطة ابلطرق، وجيب أن حنرص كحكومة وكمنتخبني 
 أن هاد املشروع هذا ينجح. بطبيعة احلال،وكجماعات ترابية على 

هذا القاعدة دايلو هي قاعدة تشاركية، ميكن خلقات بعض 
النقاشات، ميكن خلقات، كل حال احنا تتوصلنا بعض األصداء، 
لكن التشاركي داميا فيه بعض اإلشكاالت، واحنا فتحنا يف اجملال 

ر الداخلية، ييف آخر اجتماع تدار يف وزارة الداخلية ترأسو السيد وز 
قلنا أنه اإلمكانية  PRDTS ابش نتكلمو كلجنة قيادة الربانمج

مفتوحة ولكن  PRDTS دايل استدراك بعض األمور فهاد
 .شريطة أن، يعين، اهلياكل دايلو لسميتو ما يتمسش

فيما خيص بعض األمور بعض التفاصيل اللي جات به 
التقنية  ساتاللجنة مشكورة، فيما يتعلق بضرورة إجناز كل الدرا

قبل وضع التصور األويل للمشاريع الطرقية، احنا عادة ما 
تنطلقوش شي طريق ايال تدارتش الدراسة، ولكن فهاد الربامج 
اللي هي كبرية إيال جينا انخذو هباد التوصية هادي ما تيمكنش 

كلم اللي هي جديدة،   00222تكون عندان برامج من حجم 
عند  أنه هداك بنك الدراسات الليفبالتايل التوجه اللي كاين هو 

وزارة التجهيز والنقل ميكن يتم تعزيزه، يعين، بشكل متدرج خاصة 
ابلنسبة للمحاور اللي هي حماور مهمة ورئيسية، هناك كذلك 
توصية تكلمت على ضم كل املصاريف املتعلقة ابلطريق يف دفرت 

د ها ،التحمالت مبا فيها كلفة تصفية العقار وإخالء حمارم الطريق
 ما تيمكن ليك تديرها يف دفرت ، هاد التوصية صعبة، أوالاألمر

التحمالت ألن غرتبط هبا بطبيعة احلال املقاول، وأنتما تتعرفوا أن 
هناك صعوبة تنفيذ مسطرة نزع امللكية وإخالء احملارم، وهادي 
مناسبة نقول للسيدات والسادة النواب، أصبحنا اآلن نلزم يف 

ملوضوع دايل نزع ملكية يكون داخل، ألن ما اإلتفاقيات أن ا
-8بقاش نزع امللكية الذي عرفنا وتعرفون ولينا تنتكلموا على 

األضعاف ألنه أغلب احلاالت تتكون حاالت متر عرب  2-2
القضاء وهذا طارح لنا مشكل دايل اخلربة، مث هو ليس من 
اختصاص الشركة تعويض املتضررين، وبطبيعة احلال كاين نقاش 

ن على مستوى احلكومة فيما يتعلق هباد القضية دايل تعديل اآل
 .قانون نزع امللكية

هاد املسألة دايل حتديد الكلفة املرجعية حمليا وإقليميا 
ووطنيا وزارة التجهيز هي بصدد إجناز مرجع خاص ابألشغال 
العمومية والتجهيزات العامة، الذي سيحدد مرجع األمثنة على 

هوي والوطين، وسيمكن هذا املرجع من الصعيد اإلقليمي واجل
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اإلستفادة من التجربة اللي راكمتها وزارة التجهيز والنقل املشاريع 
التنموية واملهيكلة ابش يكون واحد التقسيم جغرايف معقول على 

  طقة؛دايل كل من مستوى األمثنة أيخذ بعني اإلعتبار اخلاصية

ة واحدة هالتفكري يف إمكانية وضع القرار املايل لدى ج
اللي  ، "PNRR2"  يف هذا مت، أصالخمتصة يف تعبئة املوارد املالية

، وحىت فاش "CFR" كان مكلف هو صندوق متويل الطرق
إيال  "PRDTS"يف ل "PRDTS" انتقلنا للمرحلة دايل

حيدان املسائل األخرى املرتبطة ابلتعليم والصحة، فيما يتعلق 
يعين  "FDR" القرويةابلطرق كلها تتمر عرب صندوق التنمية 

وتتم واحد العملية.  "FDR"األموال، اإلعتمادات يعين تتجي ل
هاد القضية دايل إسهام األبناك الوطنية يف متويل املشاريع الطرقية 
أنتم تعلمون وأنتم سادة العارفني أن هاد املوضوع هذا تيدخلو فيه 

عة يفهاد املسألة وبطب l'étique ممونني دوليني ألن عندهم واحد
احلال حبال البنك الدويل أو التمويالت األخرى، اللي حنا ابلنسبة 
لينا كحكومة ماشي كحكومة حىت كمجلس نواب كربملان، 
نبحث عن األحسن على مستوى التمويل املايل. عموما األبناك 

 التجارية هي ليست فهاد مسيتو؛

إجياد حل سريع إلصالح الطرق وحنا تكلمنا على هاد 
 أقول أن هذا من األمور هادي تتشكلنا حتدي حقيقي املسألة، أان

ولإلنصاف ما زال ما عندانش حنا التصور، القضية اللي تكلم 
عليها السيد الوزير املنتدب، غنمشيو فيها ابعتبار أن كاين 
اختصاصات، لكن املشكل ماشي هو اإلختصاصات ألن 

ا ماجلماعات الرتابية وخا يكون عندها اإلختصاص تتقولك أان 
عنديش اإلمكانيات وما عنديش التأهيل، إذن هذا خاصو واحد 
املقاربة مشولية ألنه كاين إحساس عام لدينا كاملني ألنه يف احلقيقة 
إيال ما كانتش هاد قضية الصيانة سنكون مذنبني يف حق وطننا 

بواحد املعىن دايل أهنا أموال هتدر. اآلن حنا بدينا واحد التجربة 
 حمدودة؛

ربة الصيانة اخلفيفة للطريق من طرف ساكنة القرب، إحياء جت 
هادي كاينة جتربة يف واحد العدد حمدود، ولكن هادي تتبقى 
حمدودة ابلنسبة لواحد، لكن ابلنسبة بطبيعة احلال للمحاور 
األخرى اللي غادي تكب واللي غادي تدخل، هادي خاصها 

تحني تإشكاالت. ابلطبع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، 
الطرق املصنفة ألن مّلي تتوقع مستجدات حنا تنحينو، مّلي تتويل 
مصنفة تطيح أوتوماتيكيا عند وزارة التجهيز والنقل وخا وزارة 

 002التجهيز والنقل عندها إشكال، ألنه حنا تنخصصو اآلن 
مليار دايل الدرهم سنواي للصيانة دايل واحد الشبكة الطرقية فيها 

نا فرتض إيال بغينا نكونو شوية مقادين خاصألف كيلومرت، ي 82
مليار دايل الدرهم، ولكن إيال دخلنا بطبيعة  208نوصلو لواحد 

احلال اجلماعات الرتابية فهاد املوضوع هذا خاص تعطى ليهم أو 
خاص خيصصو من اإلعتماد دايهلم واحد اجلزء خاص ابلصيانة، 

عندي  ااب تيجيووخاص وزارة التجهيز والنقل ّدير املواكبة، أان د
واحد العداد دايل رؤساء اجلماعات تيقولك حنا بغينا من وزارة 
التجهيز والنقل فقط املواكبة التقنية، نظراي املسألة ساهلة، لكن 
هادي مسألة مرتبطة ابإلمكانيات اللي عندان حنا كموارد بشرية 

 ابش ميكن لينا..؛

تقنية  ىالعمل على تكوين تقنيي وأطر اجلماعات القروية عل
الصيانة يف إطار شراكات بني جهة وزارة التجهيز تعهد إىل معهد 

 التكوين على إستعمال اآلليات، ألن حنا عندان معهد

"l'IFEER"  وقد  0208اتبع، هاد العملية انطلقت منذ
انلت استحسان عدد من الفرقاء، منهم املديرية العامة للجماعات 

 .اديصيد هاد التجربة هاحمللية، وبطبيعة احلال حنن بصدد تر 
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هاد القضية اللي جات دايل تشجيع اجلماعات الرتابية      
على صيانة الطرق وفق معيار العمالة العالية للكثافة، ما عندانش 
فكرة معقولة، وكانت طرحت كانت طرحت معاان حىت وزارة 
الداخلية، األمور األخرى كلها اللي جات اللي تتعلق بطبيعة 

 .ل ابلتعريف دايل املناطق اجلبلية إىل غري ذلكاحلا

بطبيعة احلال آخر حاجة تنختم هبا وكان شار ليها السيد       
الوزير املنتدب، وهذا بطبيعة احلال تيبقى حوار، هو ليس من 
األمور املقطوع هبا، حنا تنالحظو أنه فوقما تنوصلو لبعض املناطق 

ع. ية الكلفة ترتاتفدايل التغط %72-22الصعبة، ابش نوصلو 
واحلال أننا حنا يف بالدان كسياسة عمومية ما عمران استطعنا جيب 
أن نعرتف بذلك أن حنل إشكال دايل التجميع اللي دول أخرى 
دارتو، ألن مّلي تيكون جتميع دايل الساكنة يف مكان معني، 
وكاين بعض التجارب ّدارت يف مناطق كتبقى حمدودة، مجيع 

تبطة هبا سواء كانت تعليما، أو صحة، أو مرافق اخلدمات اللي مر 
أخرى، أو طريق مواصفات معينة تتكون سهلة، ديك الوقت داك 
الشيء اللي تيقول السيدات والسادة النواب دايل الطريق أقل 

داألمتار، حنا  8داألمتار، حيث منني تنتكلمو على  8عرضها 
 رت من هناداألمطاراملكسية، عاد غتزيد ليها م 8تنتكلمو على 

ومرت من هنا، أو مرت ونصف من هنا دايل األكتاد، هذا تيفتارض 
دايل واحد عشرة  la plate-forme أنه تكون عندك واحد

داألمتار. بطبيعة احلال منني تيكون عندك التجميع هادشي 
ساهل، تتوىل الكلفة دايل إدخال الكهرابء وإدخال املاء ودايل 

ن طريق مقبولة ومقدور عليها، لكالتعليم ودايل الصحة ودايل ال
إيال بقينا فهاد القضية دايل التشتت اللي كاين غادي تويل أنت 
مضطر إيال عندك واحد العدد دالساكنة حمدود يف واحد املكان 
من اجلبل خاصك طلع الطريق، وفهاد الوضع هذا ما تيمكن 

 داألمتار، ألنه بطبيعة 8ليناش نتكلمو على احلد األدىن اللي هو 
احلال قضية عرض الطريق مرتبطة حىت ابملستوى دايل حركة 

اجلوالن فيها ألن يف هناية املطاف هذا استثمار ماشي غري البناء 
 .دايلو والتهيئة دايلو، لكن كذلك استثمار الصيانة دايلو

لكن السيد الرئيس يف اخلتام، أود مرة أخرى أن أجدد       
يد الذي داييل هلاد العمل اجل بطبيعة احلال الشكر داييل والتقدير

بطبيعة احلال سيسمح لنا يف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
أن نكون رمبا أقدر على أن نقنع أبن قضية الصيانة أصبحت اآلن 
صيانة الطريق أصبحت ملحة، وأان تنقول دائما الطريق هي كائن 
حي، عندو واحد العمر إيال ما دخليت ليهش الصيانة دورية، 
ماشي ابلضرورة ابملواصفات الدولية ولكن مبواصفات معقولة 
يصبح بذلك إستثمارا تفقد فيه الدولة املعىن من ورائه، السالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد الوزير. النقطة األخرية طبقا للربانمج       
ت، فأان لنيابية التعقيبااملسطر من طرف رؤساء الفرق واجملموعة ا

أطرح عليكم السؤال، هل تعتربون أبن التعقيبات ال زالت مفيدة؟، 
إال إذا من أراد من طرف بعض الزمالء وبعض الزميالت. فريق 

شفتو من بعيد، السيد خالد العدالة والتنمية هو مستعد اان 
 .ني، تيكوكني عفواكتيكو 

 :النائب السيد خالد تيكوكني

 الرمحن الرحيم، وصلى هللا وسلم وابر  على سيدان بسم هللا
 .حممد وعلى آله وصحبه

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 إخواين أخوايت النواب،
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 مبناسبة مناقشة التقرير التقييمي للربانمج الوطين الثاين      
للطرق القروية وفك العزلة، وما واكبه خالل التدخالت السابقة 

ن سرد جلملة املميزات أو اإلشكاالت خصوصا اجلوانب التقنية م
ما تعلق بنسب اإلجناز، وجودة األشغال، وجودة الدراسات 
وتكييفهم مع خصوصيات اجملال وتضاريسه ومعضلة الصيانة. 
أجدين أيها السادة، من ابب ذَكِّْر ولكي ال أعيد الذي قيل، 

يد ألحتدث عن أجدين مرغما على اغتنام هذه الفرصة من جد
سياقات الفقر والقهر. اجلبال أيها السادة، جتمعات إنسانية، 
اجلبل هامة شاخمة امسها املرأة القروية، اجلبل طفل وفتاة كأبنائكم، 
رجل وامرأة وعجوز، شباب يطمح ألن حيقق أحالمه، يعين، يف 
مسقط رأسه. والطرق أيها السادة الوزراء، هي شرايني دايل احلياة 

عروق دايل النبض، يعين، والقنوات يعين، دايل التواصل وهي ال
 .دايل اإلمداد دايل اإلجناز

يعين، واحلديث عن حال املناطق اجلبلية اآلن قد سئم        
كل الكالم وسئم كل األرقام، وأقول أن احلكومة دايلنا اللي  
كنتمناو هلا، يعين، التوفيق والسداد أمام مسؤولية اترخيية إلنتاج 

 مج خيرج املناطق اجلبلية من هاد الواقع دايل العزلة، ألن التعوميبران
دايل املناطق اجلبلية يف إطار املناطق القروية واملناطق يعين شبه 
القروية هو إجحاف أتبث الواقع، والتقرير اآلن يقف عليه. 
واحلديث عن اإلمكانيات اللي أسهب السادة الوزراء، يعين، يف 

يعين دايل اإلكراه دايل التكلفة، حديث احلديث عنها واحلجم 
أصبح غري مقنع وبال معىن ألن احلديث عن اإلنسان والنصف 
دايل الساكنة يعين دايل هاد البلد العزيز، وهذا الوطن الكرمي راه 
ابخلري دايلو، راه خصنا غري نوازنو شوية الكفة دايل امليزان، وإيال  

اكنة العامل كان البعض منكم ما كيالحظش، ولكن حنن كس
القروي راه يؤملنا، أننا فاش كنشوفو طرقات اللي هي يف حالة 
جيدة يعاد تزفيتها يف احلواضر، يؤملنا فاش كنشوفو طرقات 
وصالت للمستوى يعين دايل الرصيف، من كثرة يعين الزفت اللي  

كيدار عليها، يؤملنا ويشقينا يعين، فاش كنشوفو يعين ماليري 
ن نعيش بني احلفر. وإيال كان تصرف على مهرجاانت وحن

السكان دايل املدن اآلن يعين يشكون من الغالء دايل املعيشة 
ومن اإلرتفاع غري املربر لبعض املواد، نكونوا واضحني أن الناس 
يعين دايل العامل القروي، أن الفقراء دايل املغرب العميق راه  
 كيخلصو أضعاف أضعاف ما يدفعه الساكنة دايل املدن لقاء

يعين هداك العيش البسيط دايهلم. وإيال كان السكان دايل املدن 
حيتجون ويطالبون ويضربون لتحسني ظروف عيشهم، فالساكنة 

 .دايل اجلبل تئن يف صمت وصرب

وملن ال يفهم السر دايل الصرب دايل هاد الناس والسماحة       
، اللي  ةدايهلم، أقول أنه روح اجلبل، أريج العاليل هي املرأة القروي

كرتضع، ترضع أبناءها من صدور ال تعرف الغدر، احلب دايل 
هللا ودايل الواطن ودايل امللك، فيكربون رجاال ونساء صادقني 
متساحمني ينتظرون عدل الوطن، يزداد فقرهم، والبعض يعين 
يتدرجون مدارج الغىن كل يوم حبق وبغري حق، أعتذر إن ضاقت 

مي صبح جنوان عندما يتعلق أبالكلمات يف صدري، لكن الكالم ي
املرأة القروية عندما يتعلق ابلعدل، عندما يتعلق حبب الوطن. ومن 

 .احلب ما قتل، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

الكلمة لفريق األصالة  ،شكرا، شكرا للسيد النائب      
 .املعاصرة، السيد النائب إدريس أوقمين

 :النائب السيد إدريس أوقمين

سم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف ب
 .املرسلني

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران احملرتمان،
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 السيدات والسادة أعضاء اجمللس،

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته،

السادة الوزراء، استمعنا للتدخالت دايل مجيع الفرق،        
عارضة، واتضح ابلوضوح على أن جيب ال من األغلبية وال من امل

ملا نريد أن نتكلم على املناطق يف املغرب، نتكلم على األقل على 
ثالث مناطق: املناطق احلضرية، املناطق القروية والعامل اجلبلي جيب 

 .أن يقسم وأن ينفرد على العوامل األخرى

فيما خيص هذا املوضوع، أريد أن أتدخل إبسم األصالة       
ه صرة يف التعقيب فيما خيص الشكل دايل التقرير، وهنا أتوجواملعا

إىل اللجنة املوضوعاتية ومشكورة على تقريرها، وأبدأ بقراءة 
العنوان، العنوان الذي جاء فيه الربانمج الوطين، كلمة وطين لفك 
العزلة على العامل القروي واجلبلي ابملغرب وكأن هنا كلمة املغرب، 

رة أهنا تزوهلا ألن هنا نتكلم على برانمج أطلب من اللجنة املوق
وطين إيال ما كانش دايل املغرب دايالش؟، واش جبنا شي برانمج 
وطين دايل شي بالد أخرى؟. إذن كلمة املغرب هنا زائدة، وكلمة 
الكانون، هذا مصطلح آخر جاء الرتمجة املباشرة من الفرنسية للغة 

أشنو كيوحيو؟،  العربية، مع األسف هاد جوج دايل الكلمات 
كيوحيو لينا وكأننا كنقراو واحد التقرير وضعو شي واحد من 

 les الفرنسيني يف أايم احلماية، اللي كان كيهضر على
indigènes  كيهضر علىو le foyer  علىوكيهضر le 

Maroc utile et le Maroc inutile  يعين املغرب النافع
طلحات ار بعض املصوالغري النافع. أرجو أننا انخذو بعني اإلعتب

اللي هي كتخدم واحد رمبا الفئة العمرية دايل الوطن اللي عاش 
 .هاد املسألة هادي

كلمة أخرى فيما خيص تصنيف الطرقات، أخاف السادة       
الوزراء، وهنا أتوجه إىل احلكومة، أخاف أن هاد قضية الطرق 
املصنفة وغري املصنفة، ومع األسف كل الطرق املصنفة أو جل 

 الطرق املصنفة توجد ابلعامل القروي. أخاف أن يكون هذا

l'attribu   ينطبق حىت على الساكنة اجلبلية، أهنا ساكنة غري
مصنفة أو على األقل تكون هي األخرية املصنفة يف األولوايت 
دايل احلكومة. إذن هاد كلمة طرق مصنفة أو غري مصنفة، أرجو 

هلا وتلقى طرق أخرى من احلكومة أهنا حتيدها من القاموس داي
من أجل، سواء بناء أو سواء فيما خيص الصيانة دايل الطرق، 
وأن تكون الطرق مغربية، ال يكون هناك هاد التصنيف هذا راه 

 .إجحاف يف حق الساكنة دايل العامل القروي

حاجة أخرى، وهي أنه أطلب من احلكومة، طلب آخر       
سيما ابلتقطيع اإلداري، و هو أهنا ما خاصهاش تبقى رابطة الطرق 

يف العامل اجلبلي، ألنه قد يكون يف مكان ما إلتقائية لثالث 
مجاعات، وكل مجاعة تنتمي إلقليم، وكل إقليم ينتمي إىل جهة، 

، طريق 0أشنو كنلقاو؟، طريق كتدي لواحد الدوار دايل مجاعة 
، وما بني 2، وطريق أخرى كتدي جلماعة 0اخرى دايل مجاعة 

  8يبقى هداك.. حىت واحد ماكيبغي يصوبو، ك  2و 0و 0
كلم، رغم أن األمهية دايهلا بعض املرات كتكون أكرب   02كلم، 

 .من هاديك األمهية دايل الطريق اللي كتوصلها هلداك الدوار

وأخريا فيما خيص العدالة اجملالية، ما زال هناك، كما       
ريق ط أشار إليه السي عدي بوعرفة، طريق "تيشكا" اآلن، هي

نتمىن وبكل صدق أن هاد احلكومة هادي، أتخذ بعني اإلعتبار 
أهنا خصها ختدم هداك املمر دايل "تيشكا" من أجل فك العزلة 

  .على واحد النص دايل املغرب

 ؟ماذا عساي أن أقول بعد مجيع هذه التدخالت ،وأخريا      
ال غد اجلب اللي بغيت نقول هنا ابألمازيغية، إمزداغ أودرار غد

العواري مايدا تكاالم دغي تنكاال أمور نيغ، غد أكوز نيغ، دتنكال 
ادي دايل هإن شاء هللا س اجلينت، ألنه إيال مشينا هباد الوترية 

سنة،  08وال يف سنة  02واّل يف  ملوشي حاجة الك ألف
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فوقاش غادي يوصلو احلفدة دايلنا ابش غادي يتمتعو هباد الطرق 
اء هللا الرمحن الرحيم، تنتسناو حقنا يف اجلنة هادي، غادي، ان ش
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا، أعتقد أن فريق التجمع الدستوري ال يرغب يف       
أخذ الكلمة إال إذا تغري.. ال، تفضل، قيل لنا قبل افتتاح اجللسة، 

 .ليست لكم رغبة، ولكن مرحبا

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 سيد الرئيس،شكرا ال

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

أعتذر إن عدت مرة أخرى إىل هذه املنصة، ولكن فقط       
لكي، يعين، أشيد ابلعمل اللي تقام على مستوى دايل هاد 
الربانمج هذا. صحيح أن املسؤولية دايل جمموعات العمل 

اقعي، و املوضوعية هي قياس األثر اللي حتقق على املستوى ال
جمموعة العمل ليست يعين مؤسسة من مؤسسات احلكامة 
الدستورية اللي كتقلب يف اإلجناز أو ال كتقلب يعين يف كتقيس 
املدى دايل اإلجناز وال احلكامة اللي مت يعين اإلعتماد عليها يف 
إجناز هاد املشروع، ولكن أان كنظن اليوم، هذا التقرير هو لبنة  

ش دايل اللبنات اللي تعملو يف بالدان ابكتنضاف لواحد اجملموعة 
يقيمو السياسات العمومية يف بالدان، وهذا التفاعل اللي كان اليوم 
داخل هذه القاعة، أعتقد أبنه مفيد أيضا، مفيد رمبا للناس اللي 
غادي يشتغلو على سياسات عمومية جديدة مرتبطة ابلعامل 

ابلشكر  نتوقف القروي وابلعامل اجلبلي. ولكن ال بد، يعين، ما
للعمل اللي قامت به احلكومة، طبعا كنتكلم على الوزارات املعنية 

سنة قدر  02األربعة، واللي بينات أبنه ابلفعل، يعين، يف ظرف 

 %22املغرب أنه يرفع املؤشرات دايلو بشكل واضح من حوايل 
هذا رقم مهم اللي ما خصناش نكروه  %22إىل حوايل يعين 

 .وخاصنا نتوقفو عليه

ولكن يعين اليوم داخل التجمع الدستوري رمبا املخيف       
يف العملية أو ال املقلق إن مل أقل املخيف، هو هاد الكم اهلائل 
من الكيلومرتات اليوم اللي واّلت حبال داك الطفل اللي ما عندوش 
يعين من حيتضنه، الطرق املصنفة اآلن من املهام دايل وزارة 

رق هادي نعطيو جلماعات قروية، التجهيز، ولكن هاد الط
مجاعات اآلن ترابية، ولكن إمكانياهتا احملدودة، القدرات التقنية 
والبشرية دايهلا أيضا حمدودة، اإلطار القانوين واملشاكل اللي كتولد 
على مستوى التدبري دايل الوصاية ابتداء من ما هو إقليمي إىل 

ملمارسة لى مستوى اما هو وطين. كنظن أبنه، مث الرتاكم احلاصل ع
اجلماعاتية داخل اجلماعة اليوم املغربية الرتابية املغربية، رمبا هذا، 
هاد الشق كتعرفو وزارة الداخلية أكثر مين، ولكن كنظن أبن هذا 
من أكرب املعيقات اللي كيخليوان داخل التجمع الدستوري أننا 

ز ختم ينبقاو قلقني على يعين الصيانة، والسيد الوزير دايل التجه
الكلمة دايلو أبن الطرق هي كائن حي إن مل جيد الصيانة فإنه، 
يعين، يضيع وابلتايل كتبقى اجملهود التمويلي والتدخل العمومي 
اللي عملتو الدولة كيبقى بني قوسني يف مهب الريح. اآلن ، اليوم، 

ام رمبا وظيفتنا أننا نديرو التقرير، نعطيوه، يعين، ملدبري الشأن الع
 الدان نقولو هلم ها التصور دايلنا كربملانيني ابش ايخذو بعنييف ب

اإلعتبار املشاريع املستقبلية والسياسات العمومية، اليوم عندان 
املشروع دايل التنمية القروية، أكيد جدا أن هاد اإلقرتاحات، أان 
ال أحبد مصطلح التوصيات، ألن أقرتح يف السياسات العمومية 

قرتح ات العمومية ويف تقييمها داخل الربملان نأظن أبننا يف السياس
وال نوصي، كنظن أبن هاد اإلقرتاحات اليوم وهذا، يعين، نقاش 
يف جانب آخر، كنظن أبن هاد اإلقرتاحات اليوم خصها تكون 
حاضرة بقوة، والربانمج اللي هو الربانمج اليوم الذي تشرف عليه 
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كانيات مجيع اإلمالفالحة والصيد البحري خصو يتعطى لو  وزارة
وتطرح فيه مجيع الفرضيات اآلن واألسئلة ابش أننا، إن شاء هللا، 

سنة حينما يقوم الربملان، إن شاء هللا، بتقييم هذه،  02من بعد 
يعين، احملطة املهمة من بالدان نكونو نتحدث عن جيل جديد من 
املشاكل أو اّل من الصعوابت التقنية ماشي هادي اللي كنتكلمو 

 .ا اآلن، شكرا لكمعليه

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل 
 .السي لشهب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

غري يف احلقيقة السادة الوزراء، من خالل الكلمة دايلكم 
 لي زعم بكل صدق الذي حيز يفاللي تصنتنا هلا بكل إمعان ل

النفس هو السيد الوزير، يعين، انتم عاطني األولوية للجماعات 
اللي غتقوم بتسديد إلتزاماهتا دايهلا، واللي عجبتين كذلك يف 

 الكلمة دايلكم هو أنكم ستقومون بواحد تصفية هنائية

"PNRR2" ، دااب السيد وزير التجهيز والنقل حاضر معاان، السيد
نتدب دايل الداخلية حاضر معاان، أان كنظن هاد الوزير امل

اإلشكال خصكم حتلوه، وضحو لنا شكون مها هاد اجلماعات 
للي عندهم اإلمكانيات اجلماعات القروية ما قادرينش يلتزموا 
ابلديون دايهلم، ال أظن، وال يعقل كذلك أن واحد جمموعة 
اجلماعات ما قامتش بتسديد الديون دايهلا وغنحرمو ديك 
الساكنة، هاد الشي كنعيشوه، واحد اجلماعات ما تدارتش هلم 
الطريق، عالش؟ نيت ما قدرتش ختلص، ألن أغلبية اجلماعات 
الرتابية السيد الوزير راه اإلمكانيات املالية اللي عندها ضعيفة 

وضعيفة جدا وخصها تدخل يف شراكة مع وزارة التجهيز، تدخل 
كهربة الساكنة ابملاء الشروب، اليف شراكة مع الربانمج دايل تزويد 

وإىل ذلك، وابلتايل كنظن هاد املوضوع، هللا جيازيكم خبري، السيد 
الوزير خصكم كيما قلتو خص التصفية النهائية هلاد املوضوع 
دالتزامات دايل اجلماعات الرتابية، ابش ما جنيوش عندك مرة 

لسيد اأخرى ونقول لكم أبن ما اجنزتوش هاد الربانمج، تقول يل 
النائب راكم مجاعة ما التزمتشي، اجلماعة راها دايل بالدان وكلنا 

 .احلمد هلل عايشني يف بالدان

نقطة أخرى رمبا تكلمتو عليها السيد الوزير هي املوضوع 
دايل الصيانة، فعال هذا طارح مشكل كبري ابلنسبة للجماعات 

لتنظيمي ا الرتابية وكنظن هاد القضية دايل اجلهوية ودااب اتلقانون
هذا ما عاطيش للجماعة الرتابية أهنا تقوم ابلبناء والصيانة دايل 
الطرق، راه إشكال اجلماعة الرتابية، اآلن فهاد الظروف املناخية 
احلالية كاينة تساقطات، جمموعة طرق انقطعت، واش غتقول أبن 
القانون مانعين ابش تفتح لك طريق، عاطني اإلختصاص غري 

واألقاليم وللجهات، وابلتايل كنظن هاد املراجعة  جملالس العماالت
خص مراجعة هلذا القانون التنظيمي للجماعات الرتابية ابش اتهي 
تدخل يف الصيانة يف دايل الطرق، غري املوضوع دايل هاد بناء 
الطرق، الطرق اللي هي مت اإلجناز دايهلا يف الربانمج راه صعيب 

واخا   تقوم ابلصيانة دايهلا ومن املستحيل أن اجلماعات الرتابية
كاينة فكرة دايل جمموعة داجلماعات، واخا كما قال السيد الوزير 
املنتدب دايل، اجلهوية خاصها تقوم هباد الدور هذا ولكن ما 
عندانش، ما زال ما عندانش واحد الشبكة طرقية دايل اجلماعات 

اد ه احمللية ما عارفينهاش، كاينة طريق هنا وطريق هنا كيف دايرة
اجلهة اللي غتدخل فهاد الصيانة، كاينة فعال برامج دايل اجلهة، 
ولكن انتم عارفني نقوهلا بكل صدق عارفني الناس كيفاش  
كيشتغلوا، راه ايال ماكانش عندك اللي يدافع عليك يف اجلهة راه 
بقييت بال طريق، نكونو واضحني، كان عندان اآلمال أن وزارة 
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مبا عادة تصنيف وأن هاد الطرق اللي ر التجهيز هي اللي غتقوم إب
عندها أولوية وعندها أمهية تدخل يف الشبكة الطرقية دايل وزارة 
التجهيز، كنظن هاد القضية دايل املراجعة دايل التصنيف والرتقيم  

 .كنظن السيد الوزير حان الوقت أن رمبا ابش تعاودو تراجعوه

ايل د ابش خنتم املوضوع تكلمتوا على الربانمج اجلديد
ؤساء كبري ديل ر  تقليص الفوارق اإلجتماعية واللي رمبا األمل

اجلماعات دايل الساكنة متاع القبائل، ولكن السيد الوزير املنتد 
تكلم على املقاربة التشاركية أان مازال ما المستهاش، هاد الربانمج 
دايل تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية مازال ما شفناهاش يف 

قاربة التشاركية كمجموعة دايل رؤساء اجلماعات واحد هاد امل
اجملموعة داملشاريع اللي كتربمج ال علم هلم السيد الوزير، رمبا 
أعطيك اجلهة دايل طنجة تطوان احلسيمة راه جمموعة د املشاريع 
اللي تربجمات، ولكن ما كاينش هاد املقاربة، كنتمىن أنكم داركو 

 أن تشاركية، يعين حقيقية وملا الهاد الوضع وتكون فعال مقاربة 
هاد املقاربة تنزل حىت على مستوى األقاليم وعلى األقل دار واحد 
اجتماعات على املستوى األقاليم ويعرفو الساكنة ويعرفو املنتخبون 
ويعرفو السلطات شنو هي املشاريع اللي غتنجر يف هاد اإلطار 

ية االجتماعهاد املقاربة هاد الربانمج دايل تقليص الفوارق 
واجملالية؟ إذن هادي هي هذه بعض املالحظات وكنظن أن هاد 
املوضوع دايل املراجعة د القانون التنظيمي دايل اجلماعات الرتابية 

 .فيما خيص الطرق خاص املراجعة دايلو، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الفريق احلركي، تفضلي السيدة النائبة

 :يالنائبة السيدة حكيمة بل قساو 

 شكرا السيد الرئيس، 

امسحو يل أان ما كنتش عوالة ندخل، ولكن تفاعال مع 
كما ابلنسبة كما ذكروا  donc املوضوع كان التدخل الضروري

اإلخوان النواب أن فعال ما كاينش قانون اجلبل واحنا يف الفريق 
واحنا كنطالبوا إبخراج هاد قانون اجلبل،  0772احلركي راه منذ 

ه يف الرفوف ما شفناش التطبيق دايلو وال جاب جا وراه حاليا را
دااب كنهضروا على العامل القروي، العامل القروي فكل الربامج دايل 
اجلبل يعين ذاب يف ما يسمى برامج دايل العامل القروي، البد أن 
خصنا نفرقو ابش نقدرو هاد الناس نعطيهم حقهم من اللي 

 .يستحقو

هضر على التشتات  شيء آخر جا فعال السيد الوزير
السكنية، فعال هذا مشكل حقيقي دايل التشتات السكنية، 
ولكن البد كحكومة خصها تكون عندان واحد الرؤية ابش حنلو 
هاد املشكل فعال هاد املشكل دااب كاين، ولكن البد تكون عندان 

 0222وال  0208واحد اسرتاتيجية ابش واحد منا واحد 
هلذا خاص التفكري يف خلق مراكز ما يبقاش عندان هاد املشكل، 

اللي مها واحد املراكز سكنية اللي نوفرو فيها غادي نقدرو نوفرو 
دايل  le côut فيها التجهيزات، ألن غنكونو كنتحكمو يف

التجهيزات من الطرقات والتزويد ابملاء والكهرابء واملدرسة 
 وسبيطار وهاد املسائل كلهم إيال كان جتمع سكين حمدد راه ميكن

لنا نتحكمو فيه وابلتايل ما غتبقاش هاد الظاهرة كتزيد تتكاثر أما 
وإيال خلينا وحنا كنحاولو غري حنلو املشاكل راه غادي نبقاو هاد 
الشي غادي يبقى إىل ما ال هناية ما غاديش نقدرو نوقفو هاد 

ابلنسبة ومسألة أخرى اللي خاصين اللي  doncالنزيف هذا، 
ما   نسبة فعال يف جمموعة من املناطقبغيت ندخل فيها وهي ابل

كتحداش هباد الربامج دايل إصالح الطرقات عالش؟ ألن 
اللي غيمكن هلا تساهم  la part مجاعات فقرية ما عندهناش داك

جا على لسان السيد الوزير  comme هبا وابلتايل أو ال اجلهة
 البارح أبن هاد املشكل غادي يتحل، ولكن اإلشكال اللي كاين

c'est que   حبال إيال ما كانتش التمثيلية ابلنسبة لبعض
 la part اجلماعات ما ميكن هلمش شكون اللي غيعطي ديك
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دايهلم اإلقليم ما عندوش متثيلية وال اجلهة ما عندومهش متثيلية  
كيبقى إشكال هذا حىت هو خاصنا نراعيو حىت هادوك انس  

منها  دكيستحقوا أهنا خاص تكون عندهم الطريق والطريق الب
ألن هي احلياة هي االستثمار هي التنمية هي كل شيء، وشكرا 

 .لكي ال أطيل

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيدة النائبة الفريق االشرتاكي السيد النائب ابعزيز

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

أعضاء احلكومة خبصوص  بدوري أتفاعل مع تدخالت
 التقرير التقييمي حول الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية، وأقول

السادة الوزراء اليوم راه الطريق يف الوسط القروي هو املدخل إىل 
جودة التمدرس، الطريق هو املدخل إىل احلق يف الصحة، الطريق 

املدخل  وهو املدخل إىل التسوق إىل الولوج إىل السوق، الطريق ه
 يف إىل حياة بسيطة فيها واحد املقومات دايل العيش الكرمي

حدوده الدنيا، وابلتايل فاللي بغيت أن الربانمج الوطين الثاين 
للطرق القروية واللي اليوم يف مراحله النهائية خبصوص العمليات 

ن اللي تبقات، نتمىن صادقني السيد الوزير أنه يتنفذ ابلرغم أنه كاي
اللي ما أداوش احلصص فعال، ولكن يف مناطق دون مجاعات 

أخرى، فاجلماعات اللي ما أداوش احلصص، راه حىت مها مغاربة 
ومن حقهم أهنم يوجلو إىل املناطق، إىل سكنهم، وابلتايل فما 
نقارنوهومش أبداء حصة اجلماعة، ألن حصة اجلماعة إيال كانت 

ذا كانت اجلماعة عندها مداخيل، نعم احنا معاك، ولكن إ
اجلماعة عندها إكراهات، مجاعة حتداثت ألسباب معينة ومبعايري 

معينة وما عندهاش مداخيل إطالقا، منني غنتسناوها جتيب؟ ما 
عندهاش. وابلتايل السيد الوزير، أظن أنه آن األوان للحسم يف 
هاد املسألة وإطالق أيضا املشاريع اللي األطراف الشريكة فيها 

 يوم واحنا كنتحدثو على انطالق الربانمج الوطينأدت املسامهة، فال
للتقليص من الفوارق الرتابية واإلجتماعية، خصنا انخذو العربة مما 
مضى، خص هاد الربانمج يكون مشويل، ألنه ملي كنتحدثو عن 

الربانمج  PMAT الربانمج الوطين الثاين تنتحدثو معاه على
 إطار لتدخالت يفدايل التأهيل الرتايب، وتنتحدثو معاه على ا

برانمج حماربة اهلشاشة والفقر، وكنتحدثو على تدخالت 
فمجاالت أخرى، راه جمموعة املتدخلني. إىل جانب هذا كنلقاو 
حىت وزارة الفالحة يف املسالك الفالحية، وزارة املياه والغاابت 
فاملسالك الغابوية، مديرية الشؤون القروية يف الطرقات دايل 

ة، املديرية العامة..، هاد الشي خصو سياسة اجلماعات الساللي
مندجمة، خصو جلنة حكومية تشتغل على كل شي وتنطلق من 
اجلماعات اليت مل تنل حظها بعد، راه كاين مجاعات اللي اليوم 
انفتح عليها اإلعالم، ومواقع التواصل كتدي حقها وأكثر من 

يل احقها، وكاين مجاعات اللي ابقة مغلوقة على ذاهتا، وابلت
 .فهادي مسؤولية احلكومة ابش تكون عندان عدالة جمالية

اثنيا، النقطة الثانية اللي خصنا نستافدو منها هو أنه 
عيب أنه منشيو لطرق إقليمية ونديرو هلا اإلعداد فالربانمج الوطين 
الثاين للطرق القروية، يف الوقت اللي الطرق اإلقليمية طرق مصنفة 

وعيب أيضا نديرو برامج ابإلعداد وخصها التعبيد من األول، 
فقط، راه اإلعداد يف منطق البعض هو تبذير للمال العام، ملي  
كتضيع ميزانية قدها قداش، وكتجي الشتاء وكتجمع كل شي راه 
هو تبذيرللمال العام، وابلتايل فآن األوان لتصحيح هذا اإلختالل 

 PMAT واخنرطو يف التعبيد دايل الطرق اللي حتداثت ال ف

وال يف الربامج األخرى، فهادي أوىل األولوايت ، "PNRR"وال ف
 ش.يعضل العام ليك تكب متا ابش ما يابش حنافظو على داك املا



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

51 

املسألة األخرى أيضا، واللي خصنا أيضا نتطرقو ليها، ما 
يتعلق اليوم ابجلماعات، فالقانون ملي حتدث على الصيانة، راه 

ها تها، راه الدولة خص تعطيبشراكة مع الدولة، راه ماشي مسؤولي
اإلعتمادات وتتعاقد معها ابش تنجز ديك احلماية دايل الطرق 
واملسالك إيال ما دارتش الدولة هاد الدور هذا، اجلماعات ما 
عليها مسؤولية، ألنه القانون واضح، اإلختصاص الذايت راه عند 

 وجمالس العماالت واألقاليم واجلهات، وابلتايل من أجل أننا خنرج
بواحد الربانمج اللي هو انجح واحنا عاد منطلقني، راه خصنا 

 ونديروا سياسة مندجمة تنبين على التقائية كل الربامج اللي نوقفو
ممكن أهنا متشي يف سياق إحداث طرق يف الوسط القروي، وإيالء 
االهتمام كل االهتمام ابملناطق اللي مازال ماداتش حقها سواء يف 

 . املناطق اجلبلية، وشكراالوسط القروي أو يف

 :السيد الرئيس

 .شكرا، اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية سي بنشقرون

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

مني، جند رت تفاعال مع يعين ردود السيدين الوزيرين احمل
أنفسنا يف اجملموعة النيابية أوال واقفني بشكل متجرد ابلتنويه 
ابجملهودات اليت مت القيام هبا، بطبيعة احلال املغرب يتطور ولكن 

يات هذا التطور جنده بطيئا يف مسألة معاجلة البنية التحتية هاته البن
 .املتعلقة ابلطرق واجملال القروي واجلبلي ابألساس

 زير احملرتم،السيد الو 

بطبيعة احلال الربانمج الذي نناقشه اليوم من خالل هذا  
املوضوع يظل بعيد عن الطموحات اليت يتوخاها املواطن املغريب 

اليوم واملواطنة املغربية خاصة يف القرى واجلبال واملداشر، فالطريق 
نعتربها يف خدمة املصاحل االجتماعية، املسالك هي تقريب اخلدمة 

من املواطنني واملواطنات، هي معاجلة أوضاع التعليم  العمومية
 .وأوضاع الصحة، عندما توجد الطريق تسهل كل األمور

اليوم هناك جمموعة من اآلليات األخرى  ،وابلتايل
املصاحبة اليت نريد أن نناقشها معكم، مسألة العقارات وتسوية 

رب ع فيما يتعلق إبنشاء الطرقات ،املشاكل اليت أتيت من خالهلا
خاصة أراضي اجلماعات الساللية  ،عدد من العقارات واألراضي

واملشاكل املرتتبة عن ذلك، يف غياب ختصيص االعتمادات املالية 
األساسية، مث أنه عدد من الطرقات اليت بنيت يف العامل القروي مل 
تكن معبدة وابلتايل كان ضحية الفيضاانت واألمطار، وابلتايل 

العام ونزكي النائب الذي سبقين يف ذلك هذا نوع من هدر املال 
وابلتايل ملاذا نتوقف عند هذا احلد وال نستكمل البنيان التام فيما 
يتعلق ببناء الطريق حىت هنايتها، كذلك هناك الطرق مل تربمج ومل 

 .تعرف أي إصالح منذ عقود

أان هنا أشري إىل أحد الطرق األساسية الرابطة بني الدار  
مرورا  2488الفرج إبقليم اجلديدة وهي رقم  البيضاء وأحد والد

بعني اتملست، هناك قنطرة بناها املستعمر هدمت بفعل املياه 
عندما ،وابلتايل  .وهناك واد وعني مائية وهذه الطريق أساسية

نناقش هذه الطريق نناقش عدد كبري من الطرق األخرى يف املناطق 
نات بفعل املواطحيث حتصد أرواح املواطنني و  ،اإلقليمية اجلبلية

نقول فعال هناك مشاكل  .حوادث السري اآلتية من الطرقات
مرتبطة يف هذا الباب بتهور السائقني وعدد من األمور األخرى 
املرتبطة ابلسيارات والشاحنات أو العرابت، ولكن الطرق أيضا 
تساهم بشكل كبري يف خلق ارتفاع مهول يف ضحااي حوادث 

 .السري

الرابطة ما بني  0707قليمية رقم هنا أيضا الطريق اإل
 مجاعة إفران األطلس الصغري بني إقليمي كلميم وإقليم تيزنيت اليت
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تعترب يعين شراين احلياة بني اإلقليمي معا ومل تعرف أي صيانة، 
فمن املسؤول؟ ولكن أيضا هذه النقطة اليت أشرمت إليها ما بني 

مية وهنا اإلقلي صالحيات اجلماعات القروية فيما بينها واجملالس
نتوقف لنخاطب اجلهوية املتقدمة، ما هي مسؤولية اجلهات اليوم 
يف التنمية اجلهوية؟ يف إعطائها املكانة األساسية العتماد برانمج 
واقعي ومنطقي بذات أولوية يعتمد على العدالة اجملالية، العدالة 

 ؟الرتابية والعدالة االجتماعية يف عمقها ويف مبادئها األساسية
لنثبت أن اليوم احلكومة ملا ال تفكر يف ضريبة ملا؟ ضريبة على 
الثروة وهذه الضريبة اليت رمبا تكون هلا مقياس اجتماعي لتمول 
هذه املشاريع الكربى أساسا منها فك العزلة عن العامل القروي 

متويل القطاعات اإلجتماعية من قبيل الصحة والتعليم  واجلبلي،
ال، راه التالميذ يف القرى واجلبال ال خاصة يف القرى واجلب

يتمدرسون، راه الطبيب واملعلم يف وقت الشتاء أو وقت الربد راه 
ما كيمشيش ألنه ما كيناش الطريق، زد على ذلك أبنه ننتج جيشا 
من غري املتعلمني أو املتخلفني بني قوسني، وهو يف حد ذاته آثر 

 .اجتماعي سليب على املستوى التنموي ببالدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنشدد أبنه يف التقدم واالشرتاكية واعون أبنه ال جمال 
اليوم للفوارق اإلجتماعية، اليوم الكل يرى وابلتايل العدالة هبذا 
املقياس تتوخى منا تسطري برامج واقعية وبناء ميزانيات حقيقية، 
ودعم اجلماعات القروية اليت ال تتوفر على موارد، هناك مجاعات 

نطلب منها أن تقدم حصص يف ذلك بل فقرية وفقرية جدا، ال 
على اجملالس اإلقليمية واجملالس اجلهوية أن تدعم حىت نبلغ ما 
نطمح إليه من منو هلذا البلد السعيد، وهلذا الوطن الذي نريده 
دائما مستقرا، دائما يف أوج العطاء دائما يطمح حكامنا إىل جعل 

صيبه من نذلك املواطن البسيط املوجود يف قمة اجلبل حيظى ب
الناتج الداخلي اخلام، مل حيظى بنصيبه من الثروات العادلة هلذا 

 .الوطن السعيد، وشكرا لكم مجيعا

 :السيد الرئيس

شكرا للسادة الوزراء على التزامهم، شكرا للسيدات والسادة 
 .رفعت اجللسة النواب على صربهم،

 

 


