
  مجلس النواب
الفر ق االستقال   للوحدة و

الر اط    : 3/8/2017

إ   السيد وز ر إعداد ال  اب الوط   والتعم   واإلس ان وسياسة املدينة
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

 عميم إبرام اتفاقيات الشراكة مع مجالس ا   ات  شأن تأ يل املراكز

الصاعدة با  ماعات ال  ابية
السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

تثمينا للسياسة ا   ومية الرامية إ   االرتقاء بالعالم القروي، وتفعيل ال  امج ا  اصة بالسكن، 

وتحس ن الب ية التحتية باملراكز القرو ة الصاعدة، ومنح ا مقومات تضمن تقو ة تنافسي  ا من 

خالل تأ يل ا بما يمك  ا من لعب أدوار ا االجتماعية واالقتصادية والتنمو ة.

  وتأكيدا لأل مية البالغة ال   تك س  ا اتفاقيات الشراكة املوقعة مع  عض مجالس ا   ات، حول 

تأ يل املراكز الصاعدة با  ماعات ال  ابية التا عة ل ا وال   تروم باألساس خلق مناطق التج    

التدر    وإعادة  ي لة األحياء الناقصة التج   ، وتأ يل املراكز وإنجاز أشغال   يئة الطرقات 

و عض املرافق العمومية،  سائلكم  شأن دراسة إم انيات وسبل  عميم إبرام  ذه االتفاقيات مع 

بقية مجالس ا   ات التا عة للمملكة، والسيما ج ة سوس ماسة خاصة وأن  ذا املطلب  ستمد 

مقومات مشروعيته من العوامل واملعطيات التالية :

مسا مة  ذه االتفاقيات    ت س   و س يل االنخراط ا  دي    تنفيذ مضام ن ا   و ة  - 1
املتقدمة، وتفعيل أ داف ا التنمو ة ال   أ  ت من األسس والر ائز ال   ت ب   عل  ا أية تنمية 

شاملة ومستدامة م شودة .

مسا م  ا و فعالية    تحس ن ظروف ع ش الساكنة و لورة دينامية اقتصادية وعمرانية  - 2
متم  ة.

ا ع اسا  ا اإليجابية ا  تملة ع   مختلف املراكز الصاعدة من خالل ما تضمنه من فرص  - 3
لتحس ن ب يا  ا التحتية    أفق ت س   تمك ن املواطنات واملواطن ن من الولوج   تلف ا  دمات 

األساسية .

خلق ا األكيد لدينامية مجالية ب  اب ا   ة، و   الدينامية ال    عت   وسيلة ال محيد ع  ا للر    - 4
  ذه ا  االت ا  غرافية الشاسعة وما تحو ه من مراكز صاعدة تلعب دور صلة الوصل ب ن 

املش دين القروي وا  ضري .

األ مية البالغة ال   تك س  ا املراكز الصاعدة من خالل ضبط ا لل  رة القرو ة وما يمكن أن  - 5

الرقم :3395

شفوي - آ ي املوضوع : سؤال

ي  تب ع    ذه األخ  ة من بدل إم انيات با ضة لتوف   شروط اإلس ان وعوامل االستقرار.

عدم استفادة  ذه املراكز من اإلم انات ال   ي يح ا صندوق التنمية القرو ة بدا   عدم  - 6
توفر ا ع   مراكز محددة .

ل ل  ده اإلعتبارات وأخرى، سائلكم السيد الوز ر،عن اإلجراءات وا  طوات العملية ال   

س تخذو  ا  لتعميم إبرام االتفاقيات املذ ورة مع با   مجالس ا   ات و   مقدم  ا مجلس ج ة 

سوس ماسة الذي يتم   بتعدد املراكز الصاعدة والشبه ا  ضر ة املش لة له وال   من شأ  ا 

احتضان عمليات عمرانية سليمة تضمن احتواء أية تجمعات سكنية وافدة ومحتملة ضمانا 

لسبل الع ش املش  ك؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.

إمضاء:

ازو اغ ا  س ن
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