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 توطئة
 

املالية العامة، بموجب النظام الداخلي ملجلس  لجنة مراقبةإحداث ، 2014عرفت دورة أبريل 

مراقبة وتتبع اإلنفاق  بينهامهام من  إليها ثالث جديدة أوكل برملانية ، وهي آلية2013النواب لسنة 

 العمومي للحكومة. 

من فعالية العمل البرملاني في مجال لم يحظ منذ إحداث  اللجنة للرفع إحداث هذهوقد جاء 

نفاق مجال مراقبة اإل  محدودا فيبأن دوره ظل  فقد أبانت املمارسةالبرملان املغربي بالعناية الالزمة. 

الدراسة  بمناسبة العمومية النفقات ومناقشةالعمومي، فقد انحصر هذا الدور في تحليل 

أن تأخذ هذه القوانين حقها في الدراسة  التصفية، دون  وقوانين املاليةقوانين على  والتصويت

 ما أفرز غياب مراقبة واالجتماعية، وهو والتدقيق بما يتالءم وقيمتها السياسية واالقتصادية 

 اإلنفاقالحكومي في مجال  العمل البرملان من تقييمالعمومية، الش ئ الذي لم يمكن  للنفقات حقيقية

 .العمومي بالشكل املطلوب

يشكل إحداث هذه اللجنة تعزيزا للدور الرقابي ملجلس النواب في مجال تدبير املالية العامة و 

بشكل عام ولكيفيات تنفيذ امليزانية وصرف االعتمادات املالية التي صادق عليها، بشكل خاص، 

 . للنفقات العمومية البعدية ملراقبةاإليها  ويعهد

 العمومية:النفقات  كانت إذا ما منها القيام بفحص مطلوبالعامة إن لجنة مراقبة املالية 

 .وجود إنفاق جيد التحقق من أي : عـــــــــــــــــــــــــــةـــــــــناج -

التي حددتها الحكومة، مقارنة بالتوقعات التي  األهداف التحقق من بلوغ أي : عــــــــــالـــــــــــــــــةــــــــــــف -

  وضعتها. 

أقل   مالاملنتوج املوجه للمواطنين قد صرف عليه  التحقق من كون كلفة أي : اقتصاديـــــــــة -

  .من الجودةعالي وبمستوى 

، فهي لجنة ذات طابع أفقي دقيق،يحدده النظام الداخلي بشكل  اللجنة الذيوبالنظر إلى دور 

ن في أنها وميزتها تكم العمومي،تشتغل على ملفات تمس كل القطاعات الوزارية فيما يتعلق باإلنفاق 

 ويبقى دورها املركزي واألساس ي هو  عرض ي،ال تتعرض لالختيارات السياسية باملناقشة إال بشكل 

جاعة توخيا للنالتي صرف من أجلها  غاياتلااملال هذا  مراقبة وتتبع إنفاق املال العام ومدى تحقيق

 .  املالية
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، أحال السيد رئيس مجلس النواب طلبا على املجلس األعلى للحسابات 2015فبراير  3بتاريخ 

الحساب ضم أسئلة أعدتها لجنة مراقبة املالية العامة، من أجل القيام بمهمة تقييم تدبير 

من  148، وذلك طبقا للفصل القروية واملناطق الجبلية" الخصوص ي املسمى "صندوق التنمية

 من النظام الداخلي ملجلس النواب. 224الدستور واملادة 

 :األربعة التاليةحاور املسؤاال، هم  14وقد ضم هذا الطلب 

 املحور األول: التخطيط االستراتيجي وحكامة صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية؛ -

 ادة وتتبع املشاريع واألعمال املمولة من الصندوق؛ املحور الثاني: قي -

 تدبير املوارد واستعماالت الصندوق؛ الثالث:املحور  -

تنفيذ مشاريع التنمية القروية واملناطق الجبلية املمولة بواسطة الصندوق على  الرابع:املحور  -

 والتعمير. مستوى قطاعي وزارة الفالحة ووزارة إعداد التراب الوطني

، بالنسبة للمجلس األعلى 2015أدرج هذا املوضوع ضمن البرنامج السنوي للمراقبة لسنة وقد 

من مدونة املحاكم املالية التي تنص على أن املجلس  75للحسابات، وذلك في إطار مقتضيات املادة 

األعلى للحسابات يراقب سير األجهزة، ومرافق الدولة واملؤسسات العمومية ألجل تقديرها من حيث 

الكيف واإلدالء من حيث االقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة لتحسين طرق هذه األجهزة 

 والزيادة في فعاليتها ومردوديتها، ويقيم مدى تحقيق األهداف املحددة والنتائج.

وقد وضعت اللجنة التقرير السنوي للتقارير املوضوعاتية التي يعدها املجلس األعلى 

 .2017أكتوبر  23للحسابات بتاريخ 

د في اجتماعها األول املنعق الثاني من هذا البرنامج السنوي،شرعت اللجنة في دراسة التقرير 

، ترأسه السيد إدريس صقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة املالية العامة، 2017 يوليوز  18 يوم الثالثاء

على للحسابات، خصص لالستماع إلى عرض قدمه السيد إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األ 

 تطرق فيه ألهم مضامين وتوصيات التقرير املذكور.

إلى جانب ، حضره 2017 ثاني غشتيوم األربعاء ين آخرين، األول وعقدت اللجنة اجتماع

 السيد نبيل بن عبد هللا، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  لدى وزير إعداد  الدولة كاتبة السيدة 

السيد عزيز إلى جانب حضره  ،2017أكتوبر  31والثاني يوم الثالثاء  ، باإلسكان املكلفة املدينة،

كاتب  السيد حمو أوحلي، والغابات،الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه  اخنوش، وزير 

والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف بالتنمية القروية  ري لدى وزير الفالحة والصيد البح الدولة

يبات تعقاشتمل على عرضا ، فيما يخصهكل السيدان الوزيران  ماخالله قدماوقد   والغابات.واملياه 
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ذكور. و للحسابات املبخصوص املالحظات والتوصيات املضمنة في تقرير املجلس األعلى  ماهيوزارت

 توصيات.الالحظات و ضوء تلك املفي  ينالعرضمناقشة تمت 

التنمية القروية صندوق أن إحداث لى إالسيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة  أشار وقد 

ي يعد رافعة لدعم املشاريع التنموية  ف ،واملناطق الجبلية كآلية لتمويل التنمية في العالم القروي

ية التحتالبنيات  في االختالالت املسجلةمختلف من شأنه الحد من ي والجبلي، و الوسط القرو 

ية ، مشددين على فعالبشكل عام األساسية والرفع من مستوى التنمية البشرية للساكنة القروية

لحكامة االستحضار الدائم لو للفاعلين املعنيين السياسات العمومية املتبعة وكذا الرؤية املشتركة 

الحد من التفاوتات ، بغاية التقائية وتجانس البرامج واملشاريع التنمويةالحرص على الجيدة و 

 املجالية واالجتماعية.

ولم يفت السيدات والسادة النواب، توجيه الشكر إلى السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 

ملجلس قضاة ا للحسابات على تعاونه املستمر والبناء، موجهين الشكر كذلك إلى السيدات والسادة

ورية، أداء مهامه الدست علىمن أجل مساعدة البرملان  يبدلونهااألعلى للحسابات على املجهودات التي 

أهمية و ودقة تقرير املجلس األعلى للحسابات شكال ومضمونا، ومسجلين قيمة  ومنوهين بمستوى 

 . اتمجلس األعلى للحسابالذي قدمه السيد الرئيس األول للاملركز العرض  التي وردت فياملعلومات 

 يهماعلى عرضالوزيران  نيونوه السيدات والسادة أعضاء اللجنة، أيضا، بمساهمة السيد

 اإلحاطة منإلى جانب تقرير املجلس األعلى للحسابات، اللذان مكنا السيدات والسادة النواب، 

هة للحكومة من ، وهو ما مكنهم من وضع توصيات موجبواسطة الصندوق املمولة بمعظم الجوانب 

 أجل تفعيلها طبقا ملا هو منصوص عليه في النظام الداخلي ملجلس النواب.

إلى فيها ، استمعت 2018 يناير  30الثالثاء وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة خصصت جلسة يوم 

 رف، باعتباره آمرا بالصوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاباترد السيد 

 حول توصيات اللجنة التي ستلتزم الحكومة بتفعيلها،، صندوق التنمية القروية واملناطق الجبليةل

 12في االجتماع الذي عقد يوم االثنين  على التقرير الذي أعدته في املوضوع اللجنةكما صادقت 

 .2018فبراير 

 :وفيما يلي تقرير عن أشغال اللجنة يتكون من ثالثة األقسام، هي كالتالي 

 ، املتعلقة بالجلسات الخمس التي عقدتها اللجنة.مداوالت اللجنة األول: يتناول القسم  -

 توصيات اللجنة. الثاني:القسم  -

 .التوصيات التي التزمت الحكومة بتفعيلها وكذا املدة الزمنية املخصصة لذلك الثالث:القسم  -
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ير التقر الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول  لالستماع إلىالجلسة التي خصصت 

س أعده هذا املجللذي املتعلق ب "تقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية" ا

 .(2017يوليوز  18الثالثاء )

 

 السيد رئيس لجنة مراقبة املالية العامة

 

 .السالم على رسوله وآله وصحبهالحمد هلل والصالة 

 السيد الرئيس األول املحترم 

 اإلخوة واألخوات النواب املحترمين 

 حضرات السيدات والسادة القضاة املرافقين للسيد الرئيس األول؛

من الدستور التي تنص على أن "املجلس األعلى للحسابات يقدم  148طبقا ملقتضيات الفصل 

االت املتعلقة باملالية العامة ويجيب عن األسئلة واالستشارات املرتبطة املساعدة للبرملان في املج

 .تقييم املتعلقة باملالية العامةبوظائفه في التشريع واملراقبة وال

 ،ألنه كتبت بعض األمور الغير دقيقة في بعض املواقع ،هذا اللقاء في سياقه التاريخي نضعحتى 

توصلتم السيد الرئيس األول بطلب من  ، التاريخي لهذا اللقاءنود اليوم أن نؤكد على السياق و 

بشأن تقييم تدبير ، 2015فبراير  3مجلس النواب، وبالضبط من لجنة مراقبة املالية العامة في 

ملادة انطالقا من ا، وذلك الحساب الخصوص ي املتعلق بصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية

النواب، وأساسا االختصاص الثاني لهذه اللجنة املحترمة املتعلق  من النظام الداخلي ملجلس 55

 148بدراسة التقارير املوضوعاتية التي يعدها املجلس األعلى للحسابات وفق مقتضيات الفصل 

 .الذي أشرت إليه سلفا

واألخوات أعضاء هذه اللجنة حدد برنامجا سنويا  ةإن مكتب اللجنة كما يعرف اإلخو 

معكم بصندوق  همجموعة من املواضيع ابتدأنا يتضمن ،سيشتغل عليه هذه السنة إن شاء هللا

ونحن اليوم في مراحل دراسته األخيرة، وغدا ستجتمع اللجنة لتصادق على  ،التجهيز الجماعي

 .ق التجهيز الجماعيتوصيات لجنة مراقبة املالية العامة فيما يخص صندو 

املوضوع الثاني الذي هو موضوع اجتماعنا اليوم متعلق بصندوق التنمية القروية واملناطق 

سؤال تهم محاور  14ضم   2015فبراير 3في الجبلية. أرسلنا لكم السيد الرئيس األول هذا الطلب 

 :منها أربعة

 التخطيط االستراتيجي وحكامة الصندوق؛ 

   املشاريع؛القيادة وتتبع 

  تدبير موارد واستعماالت الصندوق؛ 
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 وتنفيذ املشاريع على مستوى كل من وزارة الفالحة ووزارة التعمير وإعداد التراب. 

طلب مجلس النواب آنذاك ضمن التقرير  ونشكركم السيد الرئيس األول أنكم أدرجتم 

ها في الجلسة العامة ، الذي قدمتموه لنا ضمن األنشطة التي اشتغلتم علي2015السنوي لسنة 

من مدونة املحاكم املالية التي  75طبقا ملقتضيات املادة  بحضور أعضاء البرملان بغرفتيه وذلك 

تنص على أن املجلس األعلى للحسابات يراقب سير األجهزة، وأساسا مرافق الدولة واملؤسسات 

دالء من حيث االقتضاء العمومية من أجل تقديره من حيث الكيف كما جاء في منطوق املادة واإل 

 .باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق سير هاته األجهزة والزيادة في فعاليتها ومردوديتها

إذا السيد الرئيس، أوال نرحب بكم مرة أخرى وذلك لتقديم عرض حول هذا التقرير الذي 

مع أنكم  2017يونيو  17في -أقول توصلنا به كلجنة املراقبة املالية العامة-توصلنا به كلجنة 

، لكن كما تعلمون أن دورة أكتوبر لهذه السنة التشريعية كانت دورة 2016أرسلتموه في نهاية دجنبر 

 .2017يونيو  17بيضاء فبالتالي لم نتوصل به إال 

طبعا ال حاجة ألن نقف عند أهمية هذا الصندوق، وتاريخ إنشائه ألنه من األكيد أن عرضكم، 

 .ول، سيفصل في املوضوعالسيد الرئيس األ 

وكما يقال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن  ،لكن اسمحوا لي في األخير السيد الرئيس األول 

يوليوز  4منها أو ردوها؛ وأعود إلى ما أعلنتموه في الجلسة العمومية بحضور أعضاء البرملان في 

املاض ي حيث قلتم أن "املجلس األعلى للحسابات قام بمراقبة بعض الحسابات الخصوصية 

التي كانت موضوع نقاش مثمر مع السادة للخزينة، وقد أبرزت هذه املهمة العديد من االختالالت 

النواب أعضاء لجنة مراقبة املالية العمومية لجنة نشيد بتعاملها اإليجابي مع تقارير وتوصيات 

 ".املجلس

ناء وبنحن كما نؤكد دائما نفتخر بالعمل معكم ونعتبر أن عمل هذه اللجنة  ،السيد الرئيس

تقرير املجلس األعلى للحسابات فبالتالي مراقبة  النظام الداخلي ملجلس النواب، ينطلق منعلى 

املالية العامة التي نمارسها كنواب داخل هذه املؤسسة املحترمة ال تتم مباشرة مع املؤسسات ومع 

 .الصناديق ولكن تتم عبر التقارير التي تنجزونها

يد سوكما اتفقنا في مكتب اللجنة أن اجتماع اليوم سيقتصر على االستماع الى عرض ال 

وسنفتح مجال التدخل للفرق في حدود خمس دقائق على أقص ى تقدير، طبعا الذي   الرئيس األول 

يراقب هو الحكومة، وستكون لنا فرصة مع السيد وزير الفالحة وأيضا مع السيد وزير التعمير وإعداد 

 . 2015و 2005حصورة بين سنتي يرصد الفترة املهذا التقرير ، مع التذكير بأن التراب

 .االول  لكم الكلمة السيد الرئيس
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 السيد ادريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحساباتعرض 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السيد الرئيس 

 السيدات والسادة النواب املحترمين 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، 

اللجنة ومن جديد أؤكد تهنئتي لكم عن أنا جد سعيد باللقاء بكم مجددا في إطار عمل هاته 

العمل الذي تقومون به والنتائج اإليجابية املباشرة وغير املباشرة التي تحصلون عليها في إطار مراقبة 

املالية العمومية وكذا في إطار متابعة التوصيات، ونحن كمجلس أعلى للحسابات نعبر عن استعدادنا 

 .فافية تدبير املالية العموميةللتعاون سويا، من أجل املحافظة على ش

سنقدم اليوم عرضا عن تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، وسيعرضه الفريق 

 :التي اشتغل على هذا امللف ويتكون من السادة

 ،عزيزة مساعف؛ رئيسة فرع بالغرفة الرابعة والتي يترأسها السيد محمد كمال الداودي 

 يدة سليمة شفيقي رئيسة فرع كذلك بالغرفة األولى التي يترأسها بعد ذلك ستأخذ الكلمة الس

 .االستاذ الصوابي نائب الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات

 كما شاركت في إنجاز هذا التقرير االستاذة الواعدة السيدة ليلى بوشيدة. 

ندوق وإذا أردتم السيد الرئيس أريد أن أؤكد لكم أن التقرير حول الحساب الخاص لص

التماسك االجتماعي جاهز منذ شهور، غير أن املجلس توصل مؤخرا بمعطيات جديدة ومحينة تخص 

الصندوق من بعض القطاعات الوزارية املعنية وقد ارتأينا أن، ما دام هو بين أيدينا، أن نعاود 

كم لسفتحه من جديد والعمل على إدراج هذه املعطيات الجديدة في التقرير قبل إيصالها إلى مج

 .املوقر

 .واآلن إذا سمحتم السيد الرئيس سأعطي الكلمة لألستاذة شفيقي

 األستاذة سليمة شفيقي رئيسة فرع بالغرفة األولى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته السيد الرئيس السيدات والسادة النواب السيدات والسادة 

 تدبير صندوق التنمية القروية واملناطقالحاضرين يسعدنا أن نقدم أمامكم اليوم تقرير حول تقييم 

 :الجبلية وتأتي محاور العرض كالتالي

 سوف نتكلم عن اإلطار الذي تم فيه إنجاز هذه املهمة؛: أوال

 سنعطي نبذة موجزة عن بعض املعطيات املهمة للتعريف بالصندوق؛: ثانيا

 مهمة التقييم؛ سنعرض أمامكم أهم املالحظات التي وقف عليها املجلس في إطار : اثثال

 .سنقدم بعض توصيات املجلس األعلى للحسابات لتدبير أنجع وفعال ملوارد هذا الصندوق  وأخيرا
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من  75الفصل و من الدستور  148طبعا تم إنجاز هذه املهمة في إطار مقتضيات الفصل 

 :مدونة املحاكم املالية ويتضمن تقديم املهمة في النقط التالية

 التقييم؛أهداف املهمة وفترة  .1

 املنهجية املعتمدة؛ .2

 .بعض اإلكراهات التي اعترضت سبيل هذه املهمة .3

 :فيما يخص أهداف املهمة وفترة التقييم يمكن اختزالها في ثالث نقط

تهدف املهمة إلى تقييم حصيلة صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية خاصة خالل العشر 

أحيانا هذه املدة بعض التغييرات على مستوى بعض (، وقد تعرف 2005/2015سنوات األخيرة )

الجداول تعود أسبابها خاصة إلى مدى توفر املعلومات الدقيقة لدى اإلدارات املعنية كما تهدف إلى 

اإلجابة عن األسئلة املتضمنة في الطلب املقدم من طرف مجلس النواب من خالل أربعة محاور 

 :حددت كما يلي

 ار حكامة الصندوق؛التخطيط االستراتيجي وإط -

 شاريع واملبادرات املمولة بواسطة الصندوق؛املتتبع  -

 تدبير موارد واستعماالت الصندوق؛ -

 تنفيذ املشاريع املمولة من قبل الصندوق؛ -

 .اقتراح توصيات من أجل تحسين آليات تدبير الصندوق وتنفيذ املشاريع املمولة في إطاره -

يم تدبير الصندوق، تم اعتماد منهجية تواجهية بالنسبة للمنهجية املعتمدة فمن أجل تقي

وتشاركية في نفس الوقت، فقد تم عقد لقاءات مع مسؤولي الوزارات املعنية على املستوى املركزي 

واال ممركز ومصالح رئاسة الحكومة والوزارات املكلفة بالفالحة وإعداد التراب الوطني والداخلية 

ة لها على املستوى الجهوي واإلقليمي كاملديريات واملفتشيات واملالية واإلدارات واملؤسسات التابع

الجهوية. كما قمنا بفحص امللفات واملستندات على املستويين املركزي والالممركز والترابي. وأخيرا 

 اإقليم 18قمنا بزيارات ميدانية لبعض املشاريع ووقفنا عن كتب على مدى إنجازها حيث تمت زيارة 

 روعا.مش 80ومعاينة أكثر من 

 :وال يفوتنا ذكر بعض اإلكراهات التي اعترضت سبيل مهمتنا نلخصها في نقطتين أساسيتين

 ؛178إلى  2015تعدد املتدخلين فكما هو مبين، وصل عدد اآلمرين بالصرف سنة  :أوال

غياب رؤية شمولية وتقييم بعدي للمشاريع املنجزة، وأحيانا معلومات تخص تتبع املشاريع  :ثانيا

 .نفسها

 :أما بالنسبة للتعريف بالصندوق، سنتطرق إلى النقط التالي

 إحداث الصندوق وأهدافه؛ -

 حكامة الصندوق؛ -

 مدى مساهمة الصندوق في تمويل التنمية القروية؛ -
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 تطور نوعية املشاريع املمولة من قبل الصندوق؛ -

 تطور املوارد والترحيالت؛ -

 .تطور استعماالت موارد الصندوق  -

أحدث الصندوق تحت عنوان صندوق التنمية  وأهدافه:فيما يتعلق بإحداث الصندوق  

كما تم تعديله وتتميمه بقوانين املالية  44في فصله  1994القروية بموجب قانون املالية لسنة 

مهمة التكفل  2012حيث أنيطت به كذلك خالل سنة   . 2016، و2013، 2012،  2000لسنوات

وأحدث صندوق التنمية القروية من أجل املساهمة في  بالبرامج املندمجة لتنمية املناطق الجبلية. 

الحد من االختالالت القطاعية والتفاوتات املرتبطة بالتجهيزات والبنيات التحتية داخل املجال 

عن طريق املشاركة في وضع وتنفيذ برامج مندمجة تضم قطاعات متعددة كما هو  القروي وذلك

لشرب، تزويد العالم القروي باملاء الصالح ل بالدنا كبرنامجالشأن بالنسبة للبرامج األخرى التي تعرفها 

       .وبرنامج الكهربة القروية، والبرنامج الوطني للطرق القروية إلى آخره

الصندوق في مرونة تدبير موارده، مما يتيح إمكانية االحتفاظ بأثر  وتكمن أهمية إنشاء

العمليات التي تمتد على ما يزيد من سنة دون تمييز بين السنوات املالية مع االحتفاظ بخاصيات 

هذه العمليات وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى وهو ما يساعده على تحمل تمويل املشاريع 

 .طي عدة سنواتاملندمجة التي تغ

يسهر على تدبير موارد الصندوق عدة متدخلين، ويتعلق األمر  :فيما يتعلق بحكامة الصندوق  

أساسا بمصالح رئيس الحكومة بصفته اآلمر بالصرف خالل املرحلة املعنية بالتقييم، وكذا املصالح 

اآلمرين  اإلضافة إلى مصالحالالمركزية للوزارة املكلفة بالفالحة وبإعداد التراب الوطني وباملالية، ب

 .بالصرف املساعدين الذين هم مكلفين بتنفيذ مشاريع من والة وعمال ومدراء ومفتشين

وزيرا  16مجلس وزاري دائم للتنمية القروية يتكون من  1999على صعيد آخر أنش ئ سنة 

تنمية ن الوتالث كتاب عامين، وقد تم تكليف هذا املجلس باقتراح استراتيجية متكاملة في ميدا

القروية وتحديد التوجهات وفق مخطط تنمية اقتصادية واجتماعية، باإلضافة إلى تنسيق برامج 

 .الوزارات املعنية والقيام بتتبع إنجاز برامج التنمية القروية

فبالنظر إلى األهداف املتوخاة  :فيما يتعلق بمدى مساهمة الصندوق في تمويل التنمية القروية

بالغ االعتمادات املرصودة له، يجب التركيز هنا على مالحظة أساسية هو أنه ال من إحداثه وكذا م

يشكل إال رافعة من بين الرافعات املالية للتنمية، فاالعتمادات املتوقعة رصدها للصندوق لم تتجاوز 

ويبقى هذا  2013وبلغت أقصاها مليار ونص مليون درهم سنة 2012نصف مليار درهم قبل سنة 

كافي لتمويل التنمية القروية حيث قدرت تكلفة متطلبات املناطق القروية في أواخر  املبلغ غير 

 ،2016مليار درهم سنة  30مليار درهم ليصل إلى  19.5التسعينات 

لقد ساهم الصندوق خالل  :فيما يتعلق بتطور نوعية املشاريع املمولة من قبل الصندوق 

ي تمويل مشاريع تزويد بعض املدن باملاء الصالح ، ف1995مرحلة الجفاف التي شهدها املغرب سنة 
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للشرب ودعم صندوق الكوارث الطبيعية وحماية الغابات واملنتوجات الفالحية وقد استفاد خالل 

هذه الفترة من مساهمة مالية في إطار برنامج محاربة أثار الجفاف، وتستعمل موارد الصندوق في 

التنمية القروية في املجاالت االقتصادية واالجتماعية الوقت الحالي من أجل تنفيذ برامج وأنشطة 

 والثقافية والسياحية في مختلف جهات وأقاليم اململكة،

فقد بلغت موارد ، 2015و  2005خالل الفترة املمتدة بين  فيما يتعلق بتطور موارد الترحيالت

 التقييم ما مجموعهصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية خالل العشر سنوات التي شملها 

كما بلغت  ،2008ماليير درهم حيث بدأ تمويل هذا الصندوق بصفة مستدامة انطالقا من سنة  7

مليون درهم، مقابل  300، ما قدره مليار و2015االعتمادات املفتوحة لفائدة الصندوق خالل سنة 

، في حين ارتفعت في املائة 12أي بانخفاض بلغ نسبة  2013مليون درهم خالل سنة  500مليار و

 في املائة، 24، أي بمعدل تطور سنوي بلغ 2008هذه االعتمادات ملا يفوق أربع مرات اعتمادات 

فقد بلغت نسبة استعماالت صندوق التنمية   :أما فيما يتعلق بتطور استعماالت الصندوق 

، و 2015و  2008 في املائة كمعدل خالل الفترة املمتدة ما بين 50القروية املناطق الجبلية حوالي 

قد عرف استعمال موارد الصندوق تطورا متدبدبا حيث شكل الحد األدنى من استعماالت 

 2013مليون درهم في سنة  950وبلغ أقصاه  2014مليون درهم في سنة 287الصندوق مبلغ 

 2014في املائة سنة  12و 2009في املائة سنة  92وتراوحت نسبة استعماالت الصندوق بين حوالي 

 5حوالي  2015إلى غاية  2008بلغت استعماالت صندوق التنمية القروية خالل الفترة املمتدة من و 

 .ماليير درهم

 :فيما يتعلق بأهم املالحظات التي وقف عليها املجلس فهي تندرج بالتالي

 التخطيط االستراتيجي وإطار الحكامة؛ -

 تتبع املشاريع واملبادرات املمولة بواسطة الصندوق؛ -

 موارد واستعماالت الصندوق؛ تدبير  -

 تنفيذ املشاريع املمولة من قبل الصندوق؛ -

يمكن تلخيص أهم املالحظات في هذا اإلطار في ثالث  :بالنسبة للتخطيط االستراتيجي

 .غياب خطة موحدة، وعدم فعالية آليات التوجيه والتنسيق، وإطار مؤسساتي دائم التحوالت :نقط

فيما يتعلق بغياب خطة موحدة ففي غياب استراتيجية محددة بدقة تم استخدام الصندوق 

خالل الخمسة عشر سنة السالفة بطريقة ظرفية حسب الظروف املناخية أو في مواجهة الطوارئ 

أو من أجل مواكبة املقاربات املعتمدة من قبل مختلف القطاعات في مجال التنمية القروية، وفي 

، 2015إلى غاية سنة  1999تم استخدام موارد الصندوق خالل الفترة املمتدة من سنة  هذا السياق

لتمويل مشاريع تندرج في إطار خطط معدة من طرف وزارة الفالحة وزارة إعداد التراب الوطني كما 

للتنمية القروية والخطة الوطنية للتنمية القروية التي تم إعدادها  2020هو الشأن بالنسبة للخطة 



 موضوع '' صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية'' العامة حــــــول مراقبة املالية  تقرير لجنة

 

 
16 

 

من طرف الوزارة املكلفة بإعداد التراب الوطني، والخطة الوطنية لتنمية املناطق الجبلية التي تم 

 .إعدادها من طرف وزارة الفالحة

في  2020فيما يخص عدم فعالية آليات التوجيه والتنسيق فبعد اإلعالن عن استراتيجية 

ية الذي كلف بمهام إعداد تصور تم إنشاء املجلس البين وزاري الدائم للتنمية القرو  1999سنة 

للعمل الحكومي في مجال التنمية القروية، وكذا توجيه وتنسيق هذا العمل إلى أنه تم تجميد عمل 

تم إحداث لجنة جديدة بين وزارية لتنمية  2013هذا املجلس إلى أكثر من عشر سنوات. وفي سنة 

لتي أوكلت إليها نفس مهام املجلس املجال القروي واملناطق الجبلية لتعويض املجلس السابق وا

السابق من تحديد التوجهات العامة في مجال تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية واملصادقة 

على خطة التنمية املتعلقة به واملصادقة على التقرير النهائي لتنفيذ برامجه والبث في اإلشكاليات 

 له، غير أنه تم تسجيل بعض النقائص التي كانتالناتجة عن تنفيذ االستراتيجية الحكومية في مجا

تعتري تسيير هذه الهيئة حيث عرف تعثرا في تفعيلها وتأخيرا في تعيين اللجنة الوطنية واللجن الجهوية 

والتي قد تلعب دورا مهما في برمجة وتتبع املشاريع وعدم إحداث لجنة وطنية لإلشراف التي يعهد 

 .رححة لالستفادة من اعتمادات الصندوق إليها املصادقة على املشاريع امل

بمهام  1998أما اإلطار املؤسساتي فهو دائم التحول، حيث تم تكليف وزارة الفالحة في حكومة 

أعيد النظر في مفهوم التنمية القروية  2007، وابتداء من سنة 2007التنمية القروية إلى غاية سنة 

األبعاد املتعلقة بتعزيز البنيات التحتية وتحسين باإلضافة إلى الجانب الفالحي، تم إدخال  حيث،

 2008أكتوبر  8الدخل والتنمية البشرية إلى مفهوم التنمية. وفي هذا اإلطار تم إبرام اتفاقية بتاريخ 

تروم إلى تعبئة وتدبير موارد الصندوق من طرف كل من الوزارة املكلفة بالفالحة والوزارة املكلفة 

ألولى لتمويل املشاريع الفالحية باملناطق السقوية والبورية والرعوية بإعداد التراب الوطني؛ ا

والجبلية، والثانية لدعم املشاريع الرامية إلى النهوض باملجاالت الترابية ومواكبتها وتثمين تأهيل 

أعيدت مهمة التنمية القروية إلى الوزارة املكلفة  2012قدراتها الفالحية وغير الفالحية. وفي سنة 

الحة من جديد حيث كلفت بتقديم اقتراح السياسة الحكومية للتنمية القروية، والسهر على بالف

املتعلق  2012مارس  7تنفيذها بتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية كما جاء في املرسوم بتاريخ 

 .باختصاصات الوزارة املكلفة بالفالحة

ن مهمتين: تم التركيز على مالحظتي الصندوق؛فيما يتعلق بتتبع مشاريع املبادرة املمول بواسطة 

-غياب التأطير القانوني والتنظيمي آلليات إعداد البرامج ومخططات العمل والتنسيق، ثانيا -أوال

 :معيقات املقاربة التعاقدية

فيما يخص غياب التأطير القانوني والتنظيمي آلليات إعداد البرامج ومخططات العمل 

في تسيير  لتنمية القروية حسابا ذو طابع شمولي نظرا لتعدد املتدخلين والتنسيق: يعتبر صندوق ا

موارده إال أنه لوحظ عدم التنسيق على مستوى برمجة وإنجاز املشاريع املمولة وفي نفس السياق 

لوحظ أن تنسيق وتتبع املشاريع املبادرات املمولة من طرف الصندوق تفتقد إلى آليات التنسيق ما 



 موضوع '' صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية'' العامة حــــــول مراقبة املالية  تقرير لجنة

 

 
17 

 

ملستفيدة من هذه املوارد مع العلم أنه من أهداف الصندوق كما ذكرنا سابقا أن بين املؤسسات ا

تكون هاته املشاريع مندمجة حتى يتسنى لها تحقيق االنسجام والتكامل بين مبادرات مختلف 

املتدخلين في مجال التنمية القروية. أما املصالح التابعة للسيد رئيس الحكومة لم تقم بدور تنسيق 

ير هذه املوارد بهدف تقييم نجاعة وفعالية املشاريع املخولة، وفق استراتيجية محددة وتتبع تدب

مسبقا بعد تحديد األولويات واختيار برامج مندمجة ومتكاملة ويشكل تعدد املتدخلين كذلك عائقا 

مهما فيما يتعلق باالنسجام بين القرارات، وينعكس سلبا على برمجة وانتقاء املشاريع األولوية 

ملستفيدة من موارد الصندوق. ففي غياب آليات التتبع واملراقبة لوحظ على سبيل املثال أنه لم ا

يتم تحديد مسبقا معايير توزيع هذه املوارد وفقا لألهداف املزمع تحقيقها كمحاربة الفقر وتقليص 

تحتية. كما الالهوة بين املجال القروي واملجال الحضري فيما يتعلق بالتجهيزات األساسية والبنيات 

لوحظ اختالف في طريقة انتقاء املشاريع من وزارة إلى أخرى حسب تنظيم هياكلها وأولوياتها في 

 .مجال االستثمار وكذا نسبة نجاح برامجها السابقة

أما فيما يخص معيقات املقاربة التعاقدية ففي هذا اإلطار ومنذ إنشاء الصندوق تم إنجاز     

ملشاريع التنموية في إطار اتفاقيات الشراكة وقد تم إبرام اتفاقيات شراكة جزء مهم من املبادرات وا

ثنائية األطراف وأخرى متعددة األطراف على املستوى املركزي وكذا على املستوى الالممركز والترابيي 

غير أن تقييم بعض اتفاقيات الشراكة أثار بعض النقائص التي تختلف من وزارة إلى أخرى حسب 

ريع وعدد املتدخلين وطبيعة األهداف املسطرة وبنود االتفاقية، ونذكر من بين هذه نوع املشا

 :النقائص

عدم احترام االلتزامات التعاقدية من طرف بعض الشركاء خصوصا فيما يتعلق بإنجاز الدراسات  -  

       احترام آجال التنفيذ؛و وتوفير العقارات 

مستوى تتبع وتنفيذ االتفاقيات وتجديدها بغض  خصوصا على الشركاء نضعف التنسيق بي -    

 النظر على نواقص املشاريع السابقة؛

صياغة بنود االتفاقية دون التمييز بين طبيعة املشاريع واألخذ بعين االعتبار خصوصيات كل مجال  -

 قروي ونوعية املبادرات املبرمجة؛

 .ت املتعلقة بالصندوق عدم القيام بإشهار برامج الشراكة ومعايير منح التمويال  -  

فقد أسفرت عمليات افتحاص تطور موارد  فيما يتعلق بتدبير موارد واستعماالت الصندوق؛

 :، املالحظات التالية2015و 2005الصندوق خالل الفترة املمتدة ما بين 

 ضعف موارد الصندوق، -

 إشكالية توزيع اعتمادات الصندوق بين قطاعي الفالحة وإعداد التراب، -

 نسبة استعماالت موارد الصندوق،انخفاض  -

 االرتفاع املستمر لالعتمادات الغير املبرمجة، -

 ارتفاع نسبة األرصدة املرحلة من موارد الصندوق، -
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في هذا السياق لم يتم تفعيل دور صندوق التنمية القروية   :فيما يخص ضعف موارد الصندوق -

من سنة  فيما لم يتم تعزيز املوارد املخصصة إال ابتداء ، 2008واملناطق الجبلية إال ابتداء من سنة 

، في هذا الصدد لم يتم تخصيص موارد خاصة ودائمة لفائدة الصندوق منذ إحداثه، قادرة 2012

على ضمان استقراره بحيث اقتصرت موارده حصريا على الحصة املحولة من امليزانية العامة 

قا ملحاربة أثار الجفاف غير أنه ابتداء من الى املوارد التي كانت تخصص ساب باإلضافة

املحولة من امليزانية العامة املورد الوحيد للصندوق مما يجعل  االعتماداتأصبحت ،2008سنة

مخططات ومشاريع التنمية القروية ممولة بواسطته، مرتبطة بشكل تام بتحويالت امليزانية العامة. 

ية القروية املناطق الجبلية خالل عشر سنوات وبلغت املوارد املرصودة للحساب الخاص بالتنم

 .مليار درهم فقط 5مليار درهم استعملت منها حوالي  7( حوالي 2005/2015)

فيما يتعلق بإشكالية توزيع اعتمادات الصندوق بين قطاع الفالحة وإعداد التراب -

ني وفق مقاربتين فقد تم توزيع موارد الصندوق بين قطاعي الفالحة وإعداد التراب الوط :الوطني

بناء على مقتضيات اتفاقية  2011و 2008مختلفتين، املقاربة األولى تم تطبيقها خالل الفترة ما بين 

لفائدة الوزارة املكلفة  %40من موارد الصندوق لفائدة وزارة الفالحة و  60حيث تم منح % 2008

، 2015و 2012الل الفترة ما بين سنتى بإعداد التراب الوطني. أما املقاربة الثانية التي تم اعتمادها خ

فقد تميزت بتوزيع اعتمادات الصندوق من طرف  2008ونظرا لعدم تجديد االتفاقية املوقعة سنة 

مديرية امليزانية حسب نسبة استعماالته من قبل الوزارتين املعنيتين، حيث استفادت الوزارة 

في املائة من مجموع االعتمادات  75، من 2014و 2008املكلفة بالفالحة خالل الفترة ما بين سنتي 

في املائة لفائدة الوزارة املكلفة بإعداد التراب الوطني. كما تجدر اإلشارة إلى أن  25املفتوحة مقابل 

جزء مهم من االعتمادات املرصودة لوزارة الفالحة تم تخصيصه لتغطية البرامج ذات الطابع 

 .لفيضاناتاالستعجالي كبرامج محاربة أثار الجفاف وا

فكما ذكرنا سابقا بلغت نسبة  : الصندوق موارد  تاستعماال نسبة  يخص انخفاضفيما -

كمعدل خالل الفترة املمتدة ما  %50املناطق الجبلية حوالي و صندوق التنمية القروية  تاستعماال 

من مجموع  %47، كما سجلت هذه النسبة منحنى تنازلي إذا تراجعت إلى 2015و  2008بين سنتى 

و بالرغم من الزيادة امللموسة التي عرفتها موارد الصندوق خالل نفس الفترة ،  2015املوارد سنة 

مليار درهم فإن استعماالت هذه املوارد عرفت  2رهم إلى أكثر من مليون د 590بعد أن انتقلت من 

. وتجدر اإلشارة هنا أنه تم 2014، و2012، 2011انخفاضا ملموسا خاصة خالل السنوات املالية 

 .2013تجميد االستثمارات خالل السنة املالية 

الفترة املمتدة أما على املستوى القطاعي فانحصر معدل استعماالت موارد الصندوق خالل 

بالنسبة للوزارة املكلفة  %10بالنسبة للوزارة املكلفة بالفالحة و %25في  2015و 2009ما بين سنتي 

 .بإعداد التراب الوطني، كما هو مبين في الجدول 
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فيما يتعلق باالرتفاع املستمر لالعتمادات الغير املبرمجة، والتي تندرج فيها االعتمادات  

م برمجتها وكذا األرصدة املرحلة، باإلضافة إلى االعتمادات املرحلة املدرجة في املفتوحة التي لم تت

بعض التكاليف املشتركة؛ في هذا اإلطار سجلت نسبة االعتمادات الغير املبرمجة ارتفاعا ملحوظا 

من مجموع اعتمادات  %8، بحيث تراوحت ما بين 2015و 2009خالل الفترة املمتدة ما بين سنتي 

 .%52، أي بمعدل سنوي بلغ 2015من مجموع اعتمادات سنة  %86و 2009سنة 

فيما يتعلق بارتفاع نسبة األرصدة املرحلة من موارد الصندوق فقد بين تحليل وضعية تطور 

ارتفاع نسبة املداخيل املرحلة والتي  2015و 2005موارد الصندوق خالل الفترة ما بين سنتي 

زانية العامة. وتجدر اإلشارة أن األرصدة املرحلة من موارد تجاوزت االعتمادات املفتوحة من املي

مليون درهم خالل  200إلى حوالي املليار و 2008مليون درهم خالل سنة  269الصندوق انتقلت من 

من مداخيل  %80في املائة من مجموع مداخيل هذه السنة. و %49، وهو ما يعادل نسبة 2015سنة 

شارة إلى أن ارتفاع مبلغ الترحيالت يرجع على وجه الخصوص الصندوق. وفي هذا الصدد تجدر اإل 

 :إلى العوامل اآلتية

التأخر في تحويل االعتمادات املرصودة في قوانين املالية حيث من خالل تحليل البرمجة املالية  -

للصندوق تم الوقوف على فرق مهم بين املخصصات املرخص إنفاقها على مستوى قوانين املالية، 

ادات املضمنة فعليا في امليزانية املخصصة للصندوق والتي تمثل االعتمادات الفعلية واالعتم

 .املرصودة لتنفيذ النفقات املرتبطة بإنجاز املشاريع املبرمجة

 :وترجع أسباب ارتفاع نسبة األرصدة املرحلة من موارد الصندوق كذلك إلى

 بالصرف، التأخر في إرسال مقترحات تفويض االعتمادات الى اآلمر  -

، 2012من تفويت اعتمادات  %100التأخر في إصدار أوامر التفويض وتبليغ املداخيل حيث أن  -

 .لم يتم تبليغها إال في األسدس الثاني من السنة 2014و 2013

التأخر في تجميع وضعية األرصدة املرحلة مما يؤدي إلى صعوبة تدبير مجموع االعتمادات برسم  -

م عدم تنفيذ النفقات املتعلقة باملشاريع املبرمجة من طرف ثاألسدس األول من السنة املالية، 

 املتدخلين،

 .التأخر في إنجاز بعض املشاريع املبرمجة في اآلجال املتوقعة -

م املالحظات املتعلقة بالتنفيذ امليداني للمشاريع وكذا التوصيات الصادرة فيما يخص تقدي

 .الكلمة لألستاذ عزيزة مساعف يعن املجلس أعط

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  ألستاذ عزيزة مساعف رئيسة فرع بالغرفة الرابعةا

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .النواب والسادة السيدات اللجنة رئيس السيد
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 من للمشاريع املمولة امليداني بالتنفيذ املتعلقة سنتطرق الى املالحظات املحور  لهذا بالنسبة

 الوطني التراب بإعداد املكلفة الوزارة وكذا البحري  والصيد الفالحة وزارة طرف الصندوق، ومن قبل

 العمل فريق قام الصندوق  تقييم مهمة إطار في أنه العرض، في جاء كما نذكر أن ذلك قبل بأس وال

 كذلك وجنوبا، وعمل ووسطا شماال اململكة جهات على توزعت وإقليم عمالة 18ل  ميدانية بزيارات

 امليداني التنفيذ عمليات تشوب التي االختالالت على الوقوف أجل من مشروعا 80 يناهز ما تقييم على

 املختصة. املصالح قبل من

 نوعين: إلى املشاريع هذه الفالحة، تنقسم وزارة طرف من املنفذة املشاريع يخص فيما 

 3.3 من بأكثر تمويلها في الصندوق  حيث ساهم للدولة العامة امليزانية بواسطة املمولة املشاريع أوال 

 درهم. مليار

 28 بحوالي مشروعين تمويل في املانحين حيث ساهم الصندوق  طرف من املدعمة املشاريع وثانيا 

 للدولة، العامة امليزانية تمويالت إطار في تدخل والتي املشاريع هذه من األول  للنوع بالنسبة درهم مليون 

 مختلفة ولكنها مجاالت ستة بالخصوص ذكرها وهمت سبق التي 2008سنة  التفاقية وتخضع

 أثار محاربة وبرامج القروية املناطق وتهيئة الري  بمشاريع األمر ويتعلق األحيان، بعض في متكاملة

 الواحات. الجفاف وتنمية

 القروي ومشاريع املجال وتنمية العزلة فك مشاريع على سنركز التالية للمالحظات بالنسبة

 تم التي املثمرة األحجار مشاريع استكمال أشغال وكذلك األخضر املغرب مخطط الثانية في الدعامة

 درهم. مليون  900 بحوالي الصندوق  تمويل من األلفية، وقد استفادت تحدي حساب إطار في إنجازها

 :أساسية نقائص 3شابتها  عمليات التنفيذ أن املجلس الحظ املشاريع هذه يخص فيما

 وذلك حسب األولويات املشاريع وترتيبها انتقاء أجل من مسبقا ومحددة موحدة معايير اعتماد عدم -

 نجاعة من للرفع بالنسبة قصوى  أهمية تكتس ي باختيار املشاريع والتي املتعلقة املعايير اعتماد رغم

 من الساكنة الفرص واستفادة تكافؤ لضمان بالنظر وكذلك القروية عن الساكنة العزلة فك عملية

 بالنظر املجال بالنسبة للحاجيات في هذا كبير الحجم الجميع أن يعلم وكما أنه املشاريع، علما هذه

 .الوطني الصعيد على القروي املجال لشساعة

 تؤطر مرجعية أثمنة املشاريع على هذه اعتماد عدم على املجلس طرف من الوقوف تم وكذلك

 املواصفات تحدد دالئل اعتماد عدم كذلك إنشاءها، كما لوحظ ومجال نوعيتها حسب األشغال أثمنة

 عدد االعتبار األخذ بعين دون  املفترض استعمالها لطبيعة بالنظر إنجازها املزمع للمسالك التقنية

 السير. حركة وحجم املرتفقين

 وذلك التلف ملخاطر بالقرى  املشيدة والطرقات املنجزة تعرض املسالك املجلس الحظ وكذلك 

 املسالك. هذه تبليط إعادة أو الصيانة برامج غياب في

والذي  التضامنية الفالحة أو األخضر املغرب مخطط من الثانية الدعامة مشاريع يخص فيما 

 من أنواع ثالث على العرض يركز اإلطار هذا درهم، في مليون  760 قدره الصندوق بتمويل من استفاد
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 واألحجار األغراس املنتوجات، وتنمية تثمين بوحدات األمر ويتعلق ألهميتها نظرا وذلك املشاريع

 الكروم. لزراعة مشروع وكذلك والطبية العطرية والنباتات املثمرة

 :الوحدات من أنواع ثالث نسردلوحدات التثمين  بالنسبة 

 ايفني، بسيدي الصبار وتثمين لتعبئة وحدة -

 بتزنيت، األركان زيت لتثمين وحدات ثالث -

 األلفية. تحدي برنامج إطار في بتاونات الزيتون  زيت استخراج وحدة -

 املجلس على: وقف اإلطار هذا في املالحظات أهم من 

  للوحدات، محدود جد استغالل -

 الفالحين، مع العمل ومنهجية التحسين عملية ضعف -

 املنتجات، وتسويق الوحدات لتسير  االقتصادي النفع مجموعات جاهزية عدم -

ومن أهم املالحظات التي تم  نجازهاإ تعيق التي املشاريع لبعض العقارية الوضعية تسوية عدم -

 تسجيلها:

منعدم لبعض املشاريع رغم املجهود االستثماري  هاالستغالل الجد محدود، إن لم نقل الشب -

 الذي كلف الدولة مبالغ جد مهمة. ونعرض في هذا اإلطار مثالين اثنين للتوضيح:

 وحدة آيت باعمران لتعبئة وتثمين الصبار بسيدي إيفني. -

ثالث وحدات الستخراج زيت الزيتون بتاونات، فوحدة آيت باعمران لتعبئة وتثمين الصبار  -

مليون درهم بما فيها تشييد مركزين لتجميع الصبار وإنجاز  85إيفني كلف إنشاءها حوالي بسيدي 

كلم من املسالك، وقد كلف هذا املشروع الذي يهدف لتنمية سلسلة الصبار بجماعتين  100أكثر من 

 مليار درهم، يضم ثالث عناصر: 85بسيدي إيفني مبلغا إجماليا بلغ حوالي 

م مكعب صممت بمعايير دولية وبطاقة إنتاجية كبيرة  2400مساحة إنشاء وحدة تثمين على  -1

 بلغت عشرة آالف طن للموسم الواحد أي بما يعادل خمسة أشهر للتشغيل.

 تشييد مركزين لتجميع الصبار في الجماعتين املعنيتين. -2

 ةكلم من املسالك لتمكين نقل املنتوج إلى مركزي التجميع ومنها إلى وحد 100إنجاز أكثر من  -3

 التعبئة.

وقد وقف املجلس أثناء الزيارة امليدانية على عدم تشغيل هذه الوحدة منذ تدشينها سنة 

إال بمعدل يوم إلى أربعة أيام في السنة عوض خمسة أشهر، كما تم تسجيل عدم استغالل  2012

 مركزي التجميع بصفة نهائية.

غالل كان ضعيفا جدا حيث بالنسبة لوحدات استخراج زيت الزيتون الحظ املجلس أن االست

، أما 2015و 2013من القدرة االستيعابية ما بين سنتي  %39لم يتعدى معدل سحق الزيتون نسبة 

 من اإلمكانيات املتاحة لنفس الفترة. %10فيما يخص زيت الزيتون املستخرجة فلم يتجاوز اإلنتاج 

 وتعزى أسباب ضعف هذا االستغالل على:
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مل مع الفالحين، وعدم القدرة على استقطابهم للعمل في هذه ضعف عملية التحسيس والتعا -

 املشاريع.

 عدم جاهزية مجموعات النفع االقتصادي لتسيير الوحدات وتسويق املنتوجات. -

عدم وضوح اإلطار التعاقدي، على سبيل املثال في املشروع الخاص بتثمين صبار آيت باعمران  -

 ومشاريع أخرى.

 لبعض املشاريع. عدم تسوية الوضعية العقارية -

أما فيما يخص مشاريع تنمية أو غرس األحجار املثمرة والنباتات العطرية والطبية فمن أهم 

املالحظات ذات الطابع األفقي سجل املجلس أن طريقة األداء املعتمدة من طرف املصالح املعنية 

زرع  إنجاز اشغال نفإمع املقاولين، تسبب بعض األحيان في فشل بعض املشاريع، وفي هذا اإلطار 

األحجار املثمرة والنباتات الطبية والعطرية يتم خالل مرحلتين حيث تبتدئ املرحلة األولى بإعداد 

التربة وتجهيز الحفر والغرس فيما تنطلق املرحلة الثانية مباشرة بعد ذلك من أجل تخصيب وري 

الحشرات، تستمر هذه وحراسة وصيانة ومعالجة املزروعات واألغراس ووقايتها ضد األمراض و 

رع شغال بحيث تمثل تكلفة أشغال الز العملية ما بين سنتين إلى سنتين ونصف منذ الشروع في األ 

من ثمن الصفقة وتنجز عموما خالل الستة أشهر األولى، في حين أن أشغال ما بعد  %80حوالي 

من تكلفة الصفقة في أجل يمتد ما بين سنة  %30إلى  20الزرع ال تمثل سوى نسبة تتراوح ما بين 

 ونصف إلى سنتين.

وفي هذا اإلطار تشكل طريقة األداء عائقا أمام إنجاح املشروع حيث وبالرغم من اعتماد نمط 

، تبقى هذه %80و 50تدريجي في األداء من طرف املصالح، حسب تقدم أشغال الزرع أي ما بين 

 دون مراعاة نسبة النجاح النهائي للمزروعات واألغراس. النسبة جد مرتفعة خالل السنة األولى

لذلك، فإن الطريقة املعتمدة في األداء من شأنها أن تشجع املقاولين الغير الجديين على إهمال 

اشغال ما بعد الزرع، بمجرد تسلمهم مبالغ مستحقاتهم املتعلقة بأشغال الزرع والتي تشكل أعلى 

 ض املزروعات واألغراس للتلف.نسبة في الصفقة، وبالتالي تتعر 

 340ومن أجل توضيح هذه املالحظة نعرض على حضراتكم املشروع الذي هدف إلى غرس 

من  %71مليون درهم أي نسبة  3.6هكتار من اللوز في بعض الجماعات القروية حيث ثم أداء 

فقط. حيث اضطرت املصالح  %25و15الصفقة، في حين تراوحت نسبة نجاح األغراس ما بين 

مليون درهم إلعادة غرس  4.3التقنية املعنية إلى إلغاء هذه الصفقة وإبرام صفقة جديدة بمبلغ 

 هكتار. 200اللوز على مساحة 

 من بين املالحظات األفقية املسجلة كذلك نجد:

ت اعدم مشاركة املستفيدين ماليا أو عينيا في املشاريع حيث الحظ املجلس أن املديري -

اإلقليمية واملديريات الجهوية للفالحة تتحمل جميع التكاليف، وذلك ابتداء من إعداد التربة إلى 

تسويق املنتوج مرورا بحراسة األحجار. مما ينتج عن هذا املس أوال، بمبادئ املقاربة التشاركية 
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فعلي م تملكهم الاملعتمدة في إنجاز برامج، الدعامة الثانية وكذلك إضعاف التزام املستفيدين وعد

 للمشاريع.

دون األخذ بعين االعتبار  2015إعادة برمجة بعض املشاريع تخص النباتات العطرية والطبية سنة  -

النتائج السلبية للمشروع التي أسفرت عنها عملية التقييم من طرف املساعدين التقنيين سنة 

ت العطرية لطبيعة التربة ، وفي هذا اإلطار لوحظ عدم مالءمة بعض األغراس والنباتا2014

واملكونات الجوية للمنطقة وبالتالي تم التخلي عن عشرات الهكتارات املزروعة بهذه األغراس رغم 

االستثمارات املنجزة في هذا اإلطار، وذلك طبعا في غياب التجارب الخبرية مسبقا لتحديد معايير 

ة هد الوطني للنباتات الطبية والعطرياختيار األصناف املغروسة، وعدم إشراك ذوي االختصاص كاملع

بتاونات. كما لوحظ كذلك التأخر في إنجاز وحدات التثمين مما ال يشجع الفالحين على االنخراط في 

 هذه املشاريع.

 2010أما بالنسبة ملشروع زراعة الكروم، الذي يعتبر من املشاريع املهمة التي انطلقت سنة 

مليون درهم صرف منه  11.5م بمبلغ إجمالي بلغ حوالي هكتار من الكرو  200بهدف غرس حوالي 

 مليون درهم، فقد وقف املجلس على مالحظتين أساسيتين: 9حوالي 

شهرا في غياب مبررات مقبولة في  20التأخر في إنجاز املشروع حيث تم تجاوز املدة املطلوبة ب  -1

 شهرا. 24حين أن املدة املطلوبة حددت في 

هكتار  200هكتار من أصل  25ث فشل بصفة نهائية على مساحة محدودية نجاح املشروع حي -2

من زراعة العنب، لعدم توفر املوقع على الظروف والشروط املناسبة لهذه الزراعة، وكانت النتيجة 

هكتار والسيما في ظل غياب أشغال  175جد محدودة بالنسبة للمساحة املتبقية التي قدرت ب 

 األداء املسبق للمستحقات كما تطرقنا لذلك من قبل. العناية بسبب املشاكل الناتجة عن

فيما يخص الشطر الثاني من املشاريع املدعمة من طرف املانحين حيث تم تحويل التمويل 

إلى الصندوق من طرف البنك الدولي والصندوق الدولي لتنمية الزراعة، وقد ساهم صندوق التنمية 

لتمويل البنيات التحتية املبرمجة في إطار االستثمار  مليون  120القروية واملناطق الجبلية بحوالي 

 الجماعية. وفي هذا اإلطار وقف املجلس على خمس مالحظات أساسية:

 عدم التحديد املسبق للعمليات املزمع تمويلها بواسطة الصندوق في التقارير األولى للمشاريع. -1

تنفيذ التمويالت األخرى محدودية مسطرة تنفيذ التمويل من طرف الصندوق باملقارنة مع  -2

 وعلى سبيل املثال امليزانية العامة.

وثيرة تنفيذ  ئبط غياب التأطير القانوني والتنظيمي آلليات التنفيذ املالي للصندوق مما نتج عنه -3

 .%58و19بعض األشغال حيث تراوح معدل عدم اإلنجاز ما بين 

مليون  20ع وتم كذلك إلغاء أكثر من تأخر اإلنجاز بسنتين مما أدى إلى تمديد أجل تنفيذ املشرو  -4

 درهم من القرض املخصص لهذا املشروع.
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 :املالحظات املتعلقة باملشاريع املنفذة من طرف وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني

 ويتعلق األمر بثمانية مشاريع خصت:

 التنمية املائية؛ -

 تعزيز البنيات التحتية األساسية؛ -

 رة للدخل.داألنشطة امل -

 2.9مليار درهم من أصل تمويل إجمالي قدر بحوالي  1.3بلغت مساهمة الصندوق حوالي  حيث

من التمويل اإلجمالي ملجموع املشاريع املبرمجة من طرف الوزارة وذلك  %45مليار درهم أي حوالي 

 .2015و2009اتفاقية أبرمت ما بين  173في إطار 

تصنيف هذه املشاريع وحسب وزارة إعداد وقبل املرور إلى املالحظات البد من الوقوف على 

 التراب الوطني فقد صنفت إلى نوعين:

املشاريع املجالية التي ترتكز على دراسات في إطار تشاركي على مستوى املجال الترابي تخص  -1

مجموعة من الجماعات القروية والتي تهدف إلى رصد مؤهالت املجال وإعطاء دفعة للتنمية 

مليار  1.2مليون درهم من أصل  627 ب وفي هذا اإلطار ساهم الصندوق  االقتصادية واالجتماعية

 من هذه املشاريع. %50أي ما يفوق 

املشاريع الغير املجالية التي تخص املشاريع املركزة في نطاق جغرافي ضيق وهي محدودة من  -2

 960 مليون درهم من أصل 320حيث األهداف واألنشطة، وفي هذا اإلطار ساهم الصندوق بحوالي 

 من التكلفة اإلجمالية. %33مليون درهم أي بنسبة 

 أما املالحظات التي تم الوقوف عليها فهي:

أوال: إشكالية تحديد املجال الترابي املصنف بالقروي، حيث حسب تصاميم التعمير يعتبر املجال 

رابية ات تناطق واملدارات الحضرية، كما يصنف هذا املجال إلى تصنيفالقروي كل حيز خارج عن امل

 قروية:

 الفضاءات القروية املحاذية للمراكز الحضرية الكبرى؛ -1

 مناطق التحديث الفالحي واملدارات املسقية؛ -2

 املناطق القروية املنعزلة واملناطق الجبلية والواحات؛ -3

 املناطق الصحراوية؛ -4

 مناطق الفالحة البورية. -5

قروية إال أن هناك تفاوت على إال أنه ورغم أن كل هذه املجاالت تصنف كمجاالت ترابية 

مستوى التجهيزات والبنيات التحتية مما يقتض ي من املصالح املعنية الحرص على تحديد األولويات 

 وتوجيه تمويالت الصندوق إلى هذه املجاالت.

فيما يخص املالحظات الخاصة باملشاريع املجالية وغير املجالية فبصفة عامة، لوحظ ضعف 

من املشاريع املبرمجة ال زالت  %80لوحظ أن  2015ع حيث أنه وإلى نهاية سنة وثيرة إنجاز املشاري
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فقط. ويعزى ضعف وثيرة اإلنجاز إلى الصعوبات  %18في طور اإلنجاز أما املشاريع املنجزة فال تتعدى 

 التالية:

 ضعف البرمجة. -1

 غياب التنسيق بين املتدخلين. -2

 األحيان إلغاء مكونات املشروع. عدم توفير اعتمادات في الوقت املناسب وفي بعض -3

بالنسبة للمشاريع املجالية وقف املجلس األعلى للحسابات على عدم إنجاز بعض املشاريع 

والتأخر في إنجاز مشاريع أخرى، ندرج في هذا الصدد أمثلة ملشروعين مجالين غير منجزين أوال: 

مليون درهم ساهم فيها الصندوق ب  100مشروع بالد بولعوان بإقليم الجديدة بكلفة مالية تفوق 

مليون درهم ودامت مدة اإلنجاز ثالث سنوات، إال أن املشروع لم يتم إنجازه وذلك لسحب  60

 التمويل املخصص له بسبب تجميد االستثمارات.

مليون درهم  54بكلفة مالية قدرها  2012ثانيا: مشروع األطلس املتوسط الشرقي الذي برمج سنة 

درهم من الصندوق حيث حددت مدة اإلنجاز في ثالث سنوات إال أنه لم يتم إنجاز مليون  30منها 

 هذا املشروع وذلك بسبب تأخر نتائج الدراسات التقنية وتأخر تجميع االعتمادات املرحلة.

فيما يخص املشاريع املجالية املنجزة جزئيا نقترح خمس أمثلة من هذه املشاريع حيث تراوحت 

نذكر على سبيل املثال مشروع بالد بني مسكين  %40و10ما بين  2015دود سنة نسبة اإلنجاز إلى ح

جماعة قروية أخرى، حيث الحظنا أن بعد ثالث  11والذي يهم الجماعة الحضرية للبروج وكذلك 

من املحور  %20فيما يخص تطوير تربية األغنام كمشروع أول و %43سنوات تم إنجاز أقل من 

لسياحة والحرف التقليدية بالنسبة للمشروع الثاني يهم منطقة وزان الثاني الذي يهم ترويج ا

مليار درهم، إال أنه لوحظ عدم الشروع في أشغال  40عملية قدرت تكلفتها االجمالية ب  20يتضمن 

عمليات  9مليون درهم، في حين تم إنجاز  12مشروع بتكلفة إجمالية تفوق  11العمليات الخاصة ب 

 فقط.

النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني جهة الرباط سال زمور زعير بكلفة  بالنسبة ملشروع

ماليين درهم بمدة تنفيذ املشروع  5مليون درهم، ساهم فيها الصندوق ب  30قدرت بما يفوق 

إلى حدود  %10ن نسبة إنجاز املشروع لم تتجاوز إ، 2010بلغت خمس سنوات ابتداء من سنة 

 .2015سنة 

التنمية املستدامة لواحات كلميم وطاطا وأسا الزاك بلغت التكلفة أكثر  فيما يخص برنامج

مليون درهم إال أن املشروع الزال في طور التنفيذ.  34مليون درهم، ساهم فيها الصندوق ب  50من 

مليون  21مليون درهم ساهم فيها الصندوق بحوالي  34وتقدر املشاريع املتأخرة في اإلنجاز حوالي 

مليون درهم بمساهمة  84بكلفة مالية قدرها  2009وع املجالي إلقليم زاكورة املبرم سنة درهم. املشر 

انقضاء أكثر من  مفقط من العمليات املبرمجة رغ %15مليون درهم من الصندوق. ثم إنجاز  60

 ثالث سنوات على األجل املحدد.
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في اإلنجاز حيث ساهم فيما يخص املشاريع غير املجالية كذلك لوحظ عدم اإلنجاز أو التأخر 

 %33مشروع غير مجالي أي بحوالي  57مليون درهم في تمويل  318الصندوق في هذا املجال بحوالي 

، وتراوحت مساهمة 2013و2009من التكلفة االجمالية وذلك في إطار اتفاقيات أبرمت ما بين 

 في بعض األحيان. %100و%5الصندوق ما بين 

ة ونعطي على سبيل املثال مشروع إعادة تهيئة غابة مرشيش بالنسبة للمشاريع الغير املنجز 

مليون درهم وحددت  11.55، قدرت الكلفة ب 2013ببسكورة نواحي الدار البيضاء، املبرمج سنة 

 مدة اإلنجاز في سنة ونصف إال أن إنجاز املشروع توقف بسبب املنازعة حول الوعاء العقاري.

عرف تنفيذ املشاريع الغير املجالية عدة صعوبات أدت أما فيما يخص التأخر في اإلنجاز فقد 

 29و 2011و2009برمجت بين سنتي  4مشروعا، منها  57إلى توقفها أو التأخر في إنجازها، ويهم األمر 

 .2013و2012مشروعا ما بين  24و 2012و2011ما بين 

 ومن أهم الخالصات املنبثقة عن املالحظات السابقة نستعرض ما يلي:

 موحدة وضعف فعالية آليات الحكامة؛ غياب خطة -

 عدم تفعيل آليات التوجيه واملصادقة على برامج ومخططات العمل؛ -

 غياب إطار مؤسساتي دائم للهيئات املكلفة بالتنمية القروية؛ -

 غياب التأطير القانوني أو النصوص التنظيمية آلليات التنسيق؛ -

 الصندوق؛غياب مساطر وآليات تؤطر جميع مراحل تدبير موارد  -

 ضعف موارد الصندوق وانخفاض حجم استعماالتها؛ -

 عدم احترام االلتزامات التعاقدية للمتدخلين؛ -

وكذلك وقف املجلس األعلى على نواقص في التنفيذ والتتبع امليداني للمشاريع، وضعف  -

 استغالل البعض منها.

ي إطار املصالح املعنية، فوقبل املرور إلى التوصيات البد أن نثمن املجهودات املبذولة من قبل 

تنفيذ املشاريع املعنية على املستويين املركزي واملحلي، وإن كانت الغاية من هذه املهمة هو رصد 

 املعيقات.

 فيما يخص التوصيات فقد ارتكزت حول تسع نقط:

 فيما يخص التخطيط االستراتيجي وحكامة الصندوق يوص ي املجلس ب:

 لية ترقى لتمويل التنمية القروية في إطار خطة موحدة ومندمجة السعي إلى جعل الصندوق آلية ما

 تشجع املقاربة التشاركية املسؤولة؛

  العمل على تفعيل دور اللجان البين وزارية )الوطنية والجهوية( املكلفة بالتنمية القروية لضمان

 ات؛تصاصتتبع تنفيذ الخطة املعتمدة وتوحيد الرؤية وتشجيع املشاورات وتفادي تداخل االخ
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  تحديد آليات وأدوات الحكامة املتعلقة بإعداد البرامج والتنسيق بينها، مع الحرص على تحديد

األولويات )إنشاء بنك مشاريع وتحديد معايير التمويل ووضع جداول القيادة ومؤشرات األداء وتأهيل 

 النظم املعلوماتية(.

 ب:فيما يخص التنفيذ امليداني للمشاريع فقد أوص ى املجلس 

  العمل على االستغالل األمثل للمنشآت املنجزة لتحقيق أهداف إنشائها مع مراعاة النجاعة

 والفعالية واالقتصاد في تدبيرها؛

  اتخاذ اإلجراءات الضرورية ألجل تعبئة جميع اإلمكانيات للرفع من وثيرة اإلنجاز واحترام آجال

 التنفيذ؛

  ام االلتزامات بين املتدخلين؛البحث على تحديد املسؤوليات التعاقدية واحتر 

  نجاز األشغال ومراجعة شروط أداء مستحقات املقاولين بما يضمن إنجاز إل وضع شروط واضحة

 املشاريع املعنية.

  الحرص على املشاركة املادية أو العينية للمستفيدين من املشاريع من أجل تحفيزهم على تبنيها

 وضمان استدامتها؛

  ،عات النفع االقتصادي املوكل لها تسيير وحدات التثمين وتسويق تعزيز قدرات مجمو وأخيرا

 املنتوجات من املوارد املالية والبشرية الكفيلة بإنجاح املشاريع.

 وشكرا لكم.

 إدريس صقلي عدوي رئيس لجنة مراقبة املالية العامة:السيد 

معطيات الرئيس األول، السيدات والسادة النواب أعضاء لجنتنا املوقرة، نحن أمام 

مادة سنستعملها ملراقبة الحكومة في حخص الوزير املكلف بقطاع الفالحة والسيد وزير و  دقيقة

 التعمير وإعداد التراب الوطني

الكلمة في حدود خمس دقائق على لكم في مكتب اللجنة، سنعطي  ى ذلكوكما اتفقنا عل

 للمجلس األعلى للحساباتالرئيس األول لطلب توضيح أو استفسار من السيد أقص ى تقدير، 

وهذا تمرين قد نجحنا فيه في بخصوص ما جاء في تقريره، علما أن املساءلة ستكون مع الحكومة، 

 أوقات سابقة وأن جميع النواب يستوعبون طبيعة عمل اللجنة. 

 أحمد أدراق عن فريق العدالة والتنمية )عضو اللجنة(النائب السيد 

رؤساء الفرق، السادة قضاة املجلس املشرفين على إعداد هذا السيد الرئيس األول، السادة 

 التقرير.

إن هذه مناسبة في فريق العدالة والتنمية نؤكد فيها على أننا أحسنا اختيار هذا املوضوع، 

والذي تم التوافق من أجله مع جميع املكونات السياسية داخل اللجنة، وقد تم اختيار أربع مواضيع 

وصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية هو أحد هذه املواضع، وقد كان موضوعا،  18من أصل 

وبالتالي، ،2016االختيار موفقا خصوصا بعد التعديالت التي طرأت على ميزانية الصندوق سنة 
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فنحن ننوه بالتقرير الذي أنجزه املجلس األعلى للحسابات، باملجهود املبذول من طرف هذه املؤسسة 

 عدة البرملان في أداء مهمته الرقابية على الحكومة.الدستورية ملسا

هو وثيقة مساعدة ملراقبة الحكومة في عملها للفترة املمتدة  ،إن هذا التقرير الذي بين أيدينا

. ونؤكد على أنها ستفتح لنا آفاق مستقبلية، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة 2015و 2005بين 

ثم موضوع تعدد املتدخلين، حيث ال يمكن التكلم عن  املجالية وكيفية توزيع ميزانية الصندوق 

صندوق أحدث على شكل حساب خصوص ي لغرض أساس ي هو تنمية العالم القروي، مع تبني 

 أشكال عشوائية في التدبير، تتمثل في التداخالت الواضحة بين القطاعات.

كرت في ومن جهة أخرى، فإن مجموعة من املشاريع التي أنجزت على الصعيد الوطني، ذ

التقرير، في الجهات واألقاليم. وفي تقديرنا فإن املشكل الذي يطرح نفسه بشدة في هذا املوضوع، 

 هو مسألة تتبع وصيانة هذه املشاريع املنجزة، مع العلم أن بعضها غير مشغل.

التقرير، مع العلم أن املشاريع التي وافقت عليها هذا  على أهمية أجدد التأكيدوفي األخير، 

، وهي جد مهمة لم يذكرها التقرير، والبد من تقييمها 2016هات والجماعات املحلية برسم سنة الج

 وتتبعها، وهذا ما سنناقشه مع القطاعات الوزارية املذكورة في التقرير.

 محمد بن عطية عن فريق األصالة واملعاصرة )عضو اللجنة(النائب السيد 

للحسابات، إن فريق األصالة واملعاصرة يعتبر من بين السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 

الفرق التي راسلت رئاسة اللجنة من أجل االطالع ومراقبة تدبير هذا الصندوق الذي قيل عنه الكثير، 

 وانبثق عن ذلك تقرير نزيه ومهم أعده املجلس األعلى للحسابات.

 واملالحظ أن هناك انخفاض فيلقد أثير موضوع املنشآت والبنايات التي أنجزت ولم تستغل، 

من املوارد، بينما لم تصرف  %68، تم صرف 2008استعماالت موارد الصندوق حيث أنه في سنة 

، 2011سنة  %37، و2010سنة  %76، و2009سنة  %92، مرورا بنسبة 2015في سنة  %18إال 

. وهذا يمكن أن يكون بسبب تداخل 2014سنة  %12، و2013سنة  %37، و2012سنة  %25و

اللجان البين وزارية التي ال تتفق على اختيار املشاريع، ومشاكل اختيار الوعاء العقاري لتنفيذ 

 املشاريع، وكذلك مشكل عدم وجود برامج للصيانة.

وهذه املالحظات ليست موجهة للسيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، ألنه يمثل 

سسة دستورية استشارية وال عالقة لها بتنفيذ املشاريع، ولكن من خالل تقريره، سنسائل الوزراء مؤ 

املعنيين بالقطاع الفالحي وقطاع التعمير، وسنعتمد على جميع النقط املدرجة في تقرير املجلس 

 األعلى للحسابات وكذا التوصيات املهمة التي أوص ى بها.

 فريق التجمع الدستوري: عنيتاس امصطفى بالنائب  السيد 

نشكر السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات على التقرير املنجز والذي يعطي صورة 

 حول تدبير االمكانيات وتدبير الشأن العام عموما وعالقته بالعمل الحكومي.
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طوير تنحن في فريقنا، نثمن هاته الروح الجديدة في التعاطي مع هذه التقارير املهمة لتحسين و 

 الحكامة ببالدنا ألن الهدف هو تجويد العمل العمومي.

لقد تتبعنا بإمعان التقرير الذي يتمحور حول قطاعين استراتيجيين هما الفالحة وإعداد 

 التراب واللذين يتدخالن في تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية.

نجز ودبر وحقق كل أهدافه ولكن نالحظ من خالل هذا التقرير أن هناك قطاعا وزاريا أ

 االشكاالت تمثلت في كل ما بعد اإلنجاز والتدبير.

كما أننا الحظنا أن هناك قطاعا وزاريا ثانيا لم يستطع استكمال اإلنجاز، حيث لم تتجاوز 

 .%43نسبته 

هذين النموذجين يبينان لنا بشكل أوضح اإلشكاليات التي يعرفها صندوق التنمية القروية 

واملناطق الجبلية قبل اإلنجاز وبعد اإلنجاز، رغم أن القطاع الذي أنجز القى إشكاالت من نوع خاص 

 وكذلك القطاع الذي لم ينجز القى هو اآلخر إشكاالت خاصة به.  

سوف نراكم معطيات جد مهمة، وذلك من خالل التعاطي  لذلك، فإننا في هذه اللجنة

 اإليجابي مع الحكومة في هذا املوضوع، ولكي ندلو بدلونا في تحسين التدبير وتقويم االعوجاج.

وانطالقا مما أالحظه فإن املشاريع املنجزة من طرف وزارة الفالحة بمنطقة سيدي إفني والتي 

 في منتوجات الصبار.أنجزت لتثمن ثروة حقيقية والتي تتمثل 

، وخالل 2014السيد الرئيس األول، يمكن أن أؤكد لكم وعلى مسؤوليتي، أنه وفي سنة 

الفيضانات التي عرفتها املنطقة لم نجد ما ينقذنا آنذاك من السيول الجارفة إال الطرق واملسالك 

ة ليست لها عالق املنجزة من طرف وزارة الفالحة، وبالضبط عبر منطقة "صبويا"، رغم أن املنطقة

باملشاريع الكبرى وال تشجع على االستثمارات ذات الحجم الكبير، ولكن القطاع الحكومي، وضع 

ثقته في كل املكونات االجتماعية للمنطقة، وكذا القدرات التدبيرية للجمعيات ومجموعات النفع 

 .آالف طن 10االقتصادي، وهذا ما أدى وفي ظرف خمسة أشهر من إنتاج أزيد من 

إن وحدة تثمين الصبار بسيدي إفني اشتغلت ملدة أيام طويلة جدا وأعلم كثيرا حول عملها 

 ألنني أنتمي إلى نفس املنطقة. 

 بوداس عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية )عضو اللجنة(:محمد النائب السيد 

بأننا ال نختلف حول جودة العمل الذي قدمه املجلس األعلى  كالسيد الرئيس، ال ش

للحسابات، والذي جاء مفصال أكثر مما جاء به عرض السيد الرئيس األول أثناء تقديمه للتقرير 

 السنوي للمجلس أمام البرملان.

وموضوع صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، يدخل في خضم مجموعة كبيرة من 

صندوقا تستجوب كلها دراسات تقييمية حسب تحقيقات املجلس  74تي يبلغ عددها الصناديق ال

 األعلى للحسابات، ألنهم يتقاسمون نفس اإلشكاليات ونفس املالحظات وهي:

 ؛التأخر في تنفيذ املشاريع -
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إشكالية العقار التي تعرقل تنفيذ املشاريع في عدد كبير من املناطق وإشكالية التأخر أو  -

 راسات.انعدام الد

وقد أثار انتباهنا عدم إنجاز املشروع املجالي لألطلس املتوسط الشرقي بإقليم تازة، وبالرغم 

، الذي لم يتم إنجازه بعد، مع العلم 2012من تحويل االعتمادات املرصودة لهذا املشروع منذ سنة 

درهم. وفي هذا مليون  53.74جماعة بإقليم تازة، بكلفة مالية تصل إلى  11أن هذا املشروع يهم 

اإلطار أرجعت وزارة التعمير في جوابها، أن التأخير املسجل على مستوى تنفيذ املشروع بمناطق شرق 

 األطلس املتوسط إلى تأخر نتائج الدراسات التقنية، وتجميع االعتمادات املرحلة.

 لذلك، فنحن نلتمس من اللجنة وأثناء مناقشة املوضوع مع القطاعات املعنية أن تقدم

 توصيات التي تصب في اتجاه تنفيذ جميع التوصيات التي جاء بها تقرير املجلس األعلى للحسابات.

 لحسن آيت إشو عن الفريق الحركي )عضو اللجنة(:النائب السيد 

باسم الفريق الحركي نشكر السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات وكذا القضاة 

 وتقديم هذا التقرير.والقاضيات الذين ساهموا في إنجاز 

يتضح لنا ونحن نمثل العالم القروي، أن القرية بصفة عامة ال تستفيد من هذا الصندوق، 

 وهناك إبهام كبير حوله، ألنه يعاني من عدة مشاكل تدبيرية ومالية.

كما أن هذا الصندوق يعاني من نقص في الكفاءات التدبيرية، وكذا غياب استراتيجية واضحة 

 كما أنه ال يتوفر على أهداف واضحة ودقيقة في ظل غياب املساطر والقوانين. في التسيير.

إن مجموع هذه املعوقات تجعل هذا الصندوق يعاني من عدم االستقرار، ومما يؤثر على 

 نجاح املشاريع املمولة.

لكل ذلك، فإننا مطالبون من خالل لجنتنا املوقرة، ومن خالل املناقشات والدراسات املتوفرة 

في هذا املوضوع أن تكون لدينا اقتراحات من أجل املساعدة في تقويم االعوجاج واملساهمة في املسار 

 الصحيح للتنمية القروية.

 فتيحة سداس عن الفريق االشتراكي )عضوة اللجنة(:النائبة  ةالسيد

السيد الرئيس، إنني جد مشدوهة ومرتبكة، بحكم أننا ومنذ االستقالل ونحن بلد يعتمد 

ساسا على الفالحة، ونتوفر اآلن على صندوق مهم، الذي من املفروض أن يكون قد أنش ئ على أ

أساس تصور معين ومحدد ويشتغل معتمدا على تصاميم العمل، وتحديد االستراتيجيات، ولن أجد 

أن العكس هو الواقع. لقد اتضح لي اآلن األسباب التي تكمن في كون بلدات قريبة من املدن، كعين 

ة وبوزنيقة القريبتان من الرباط ال زالتا متخلفتان. وهذا ما يبين أن هناك مشكل في الحكامة عود

 وعدم وضوح الرؤية، وهناك مشكل في تعدد املتدخلين.

السيد الرئيس، توجد في كل املناطق تمثيليات عن كل القطاعات الحكومة عبارة عن مصالح 

 فة، تؤدي إلى احتجاجات الساكنة القروية.خارجية، رغم ذلك تعتبر النتائج املحققة ضعي
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السيد الرئيس، نشكر السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات الذي أمدنا بمعلومات 

وتحقيقات قيمة ستساعدنا في تقييم عمل هذا الصندوق ومحاولة تصحيح مساره، وتنبيه الحكومة 

 من خالل إبراز املعوقات واالعوجاجات. 

 عائشة لبلق عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكي )عضوة اللجنة(:النائبة  ةالسيد

السيد الرئيس، بداية أؤكد على الدور الهام التي يلعبه املجلس األعلى للحسابات وتعاونه مع 

املؤسسة البرملانية وخصوصا عالقته بلجنة مراقبة املالية العامة التي تعتبر بمثابة العالقة العضوية 

ضاء اللجنة ال يمكنهم القيام بمهامهم الرقابية دون العودة إلى تقارير هذه املؤسسة بحكم أن أع

 الدستورية.

كما أثمن حسن اختيار صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية كموضوع للتقييم، وقد 

تي لأبان لنا هذا التقرير الذي بين أيدي اللجنة مجموعة من االختالالت التدبيرية رغم الرهانات ا

كانت موضوعة على عاتق مدبري هذا الصندوق، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة األوضاع املزرية 

التي يعاني منها العالم القروي، كاالختالل الواضح في العدالة املجالية والتفاوتات والخصاص 

 التنموي الكبير الذي تعاني منه القرية بصفة عامة.

يدرج هذا الصندوق ضمن برنامج املراقبة الخاص السيد الرئيس، إنها لصدفة جيدة أن 

باللجنة خصوصا وأن املوضوع األساس ي املدرج في مناقشة السياسة الحكومية العامة مع رئيس 

 الحكومة ضمن الجلسة الشهرية ملجلس النواب، يتعلق بالتنمية القروية.

ذكرنا تحول، والذي يالسيد الرئيس، في مداخلتي هذه سأركز على موضوع اإلطار املؤسساتي امل

بالنقاش الذي دار خالل الوالية السابقة حول هذا املوضوع، وما يبينه من تداخل في االختصاصات، 

وتضارب املصالح خصوصا ما يتعلق بمؤسسة اآلمر بالصرف. وبغض النظر عن خلفيات النقاش 

 .آنذاك فإنه يعتبر املدخل واملفتاح لهذه الوضعية التي يعيشها هذا الصندوق 

إن استقرار الصندوق يعتمد على استقرار اإلطار املؤسساتي وهذا هو مفتاح تقويم جميع 

 االعوجاجات التي يعرفها هذا الصندوق ومدخل إلصالحه.

وفي األخير، البد من تثمين املنهجية التي يشتغل بها املجلس األعلى للحسابات، الذي اشتغل 

إلنجاز والجدوى، وهي أدوات ستساعدنا في التقييم على فترة طويلة وأعطى صورة واضحة عن نسب ا

بشكل ناجع، كما أن أكثر ما يساعدنا في عملنا هو أن املجلس األعلى للحسابات ال يقتصر على مراقبة 

 الحسابات بل يتخطاها إلى مراقبة الجدوى من إنجاز املشاريع.

 الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات السيد ادريس جطو 

مليون درهم في السنة كمعدل يتم صرفه  500في الصورة، نتحدث هنا عن  لكي أضعكم

ونتحدث عن مشكل آخر يكمن في عدد املتدخلين، وصعوبة في البرمجة والتنسيق، مما ينتج عنه 

مليون  324، بلغت التحويالت مليار و2014ارتفاع األرصدة املرحلة. وإذا الحظتم، سترون أنه في 
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مليون درهم رحل منها  324و ، تم تحويل مليار 2015مليون درهم، وفي  82و درهم، رحل منها مليار 

 هناك صعوبة كبيرة.نالحظ أن مليون درهم، ولهذا  287ومليار 

مليون درهم، وهو رقم هزيل ومع ذلك نجد صعوبة في  500تحدث عن حن نن كما قلت،

في ومليار درهم، وأهنئكم على حسن اختيار هذا املوضوع.  50البرمجة، ونحن مقبلون على برنامج 

 .  لكم مليار درهم في السنة. شكرا 850صرف عند هذا الوقت املناسب، كيف سيكون عليه األمر 
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خصص لالستماع الى عرض ومناقشته قدمه  ،2017 ثاني غشتاجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 

 السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

 

 السيد إدريس صقلي عدوي رئيس لجنة مراقبة املالية العامة:

 

 آله وصحبه،رسول هللا و بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على  

 ، املحترم السيد الوزير 

  الوزيرة املحترمة،السيد 

 املرافقين للسيدين الوزيرين،طر األ السادة والسيدات 

 لنواب، السادة والسيدات أطر مجلس ا

 .أطر لجنة مراقبة املالية العامة ملجلس النوابالسادة والسيدات 

من الدستور الذي ينص على أن املجلس  148طبقا للفصل  ،الوزيرة الوزير، السيدةالسيد 

األعلى للحسابات يقدم مساعدته للبرملان في املجاالت املتعلقة باملالية العامة ويجيب على األسئلة 

ضعكم نولكي  .واالستشارات املرتبطة بوظائفه في التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة

 ،في الوالية التشريعية السابقة، 2015فبراير   3تقدم مجلس النواب في  ، فقدهذا االجتماع في سياق

قييم بشأن ت إلى املجلس األعلى للحسابات، بمبادرة من لجنة مراقبة املالية العامة آنذاك، بطلب 

 شريةالعصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية خالل املتعلق بتدبير الحساب الخصوص ي 

2005-2015 . 

مذكورة في التقرير الذي أنجزه  سؤال، هم أربعة محاور أساسية هي 14هذا الطلب ضم 

 املجلس األعلى للحسابات:

 التخطيط االستراتيجي وحكامة صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية؛ -

 قيادة وتتبع املشاريع؛ -

 تدبير املوارد واستعماالت الصندوق؛ -

داد ي وزارة الفالحة ووزارة إعالتنمية القروية واملناطق الجبلية على مستوى قطاعتنفيذ مشاريع  -

 التراب الوطني.

بالنسبة للمجلس األعلى  ،2015ضمن البرنامج السنوي للمراقبة لسنة  املوضوعهذا رج وقد أد

 املجلسأن على  من مدونة املحاكم املالية التي تنص 75في إطار مقتضيات املادة للحسابات، وذلك 

حيث  من امرافق الدولة واملؤسسات العمومية ألجل تقديرهو يراقب سير األجهزة، األعلى للحسابات 

الكيف واإلدالء من حيث االقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة لتحسين طرق هذه األجهزة 

 والزيادة في فعاليتها ومردوديتها، ويقيم مدى تحقيق األهداف املحددة والنتائج.
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ة التنمية القروي صندوق مخصصات ا في علمكم، السيدين الوزيرين، يسهر على تدبير كم

بالصرف قبل  ا، رئيس الحكومة آمر 2015-2005، عدة متدخلين في فترة العشرية واملناطق الجبلية

، واملصالح املركزية لوزارتكم، والفالحة واملالية باإلضافة إلى اآلمرين بالصرف املساعدين من 2015

 18بالنسبة لقطاعكم، هناك و  .ل ووالة ومفتش ي التعمير ومدراء الفالحة الجهويين واالقليميينعما

 آمر بالصرف مساعدين.

، 2016ماي  31أرسل إليكم في  الجلسة،عنه في هذه  ستقدمون جواباهذا التقرير الذي 

 .2016يوليوز  29بتاريخ مالحظاته  عنوأجبتم املجلس األعلى للحسابات 

والية في ال أعضاءها واسبق لكم أن شرفتم التيفي إطار لجنة مراقبة املالية العامة، واليوم، 

العقارات املوضوعة رهن إشارة مؤسسة العمران  موضوع "قيمة ملناقشة، 2015نونبر  4في السابقة 

أفقية، وليست لجنة لجنة  هابأنكم ، أذكر ومدى تحقيقها لألهداف املحددة له وبرامج استعمالها

التقارير املوضوعاتية التي يعدها  دراسةوتتبع االنفاق العمومي و قطاعية، لها اختصاص مراقبة 

ة ما يسمى بالنجاعة املالية املبني وهي بها،زم تلناملجلس األعلى للحسابات وفق منهجية نحاول أن 

 على االقتصاد والكفاءة والفعالية.

وم يكان معنا السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، أشير إلى أنه السيد الوزير، 

سنستمع  ،إن شاء هللا ،اليومو  .وقدم عرضا حول التقرير الذي تتوفرون عليه، 2017يوليوز  18

مية التن بخصوص صندوق التقرير حول ما جاء في هذا إليكم في عرض ستقدمون فيه مالحظاتكم 

ألن  ،القروية واملناطق الجبلية، الصندوق أثير حوله نقاش كبير، نظرا الرتباطه بموضوع جد مهم

أنه، ال تنمية في املغرب بدون تنمية قروية، ال نريد مغربا بسرعتين، مغرب داخل هذا البلد  قناعتنا

أكيد و شاريع أنجزت، أعتقد اليوم أن هناك أوراش جد مهمة انطلقت، وم .املدينة ومغرب القرية

 .مجموعة من املشاريع تعثرتهناك 

جاء  وقد، 2015-2005غطت رة التي تملجلس األعلى للحسابات، والفسنبقى في إطار تقرير ا

، وأعطى أمر الصرف كامال إلى السيد وزير الفالحة، وطبعا سيكون لنا لقاء معه، 2016قانون املالية 

القادم، إذن اتفقنا معه على أنه سيكون لنا معه لقاء في شهر  نظرا ألن الدورة سنختمها في األسبوع

وتحدد الحكومة إجاباتها وتوضيحاتها فيما يخص هذا التقرير  الصورة،لدينا  تكتملشتنبر حتى 

وأخيرا عبر مراقبة وتتبع االنفاق العمومي  يمر أوال الهام انطالقا من قناعتنا، إن إصالح الدولة 

 ومراقبة املالية العامة.

اليتكم لنضو الوزيرين نشكركم على تجاوبكم السريع وااليجابي وهذا معهود فيكم  ينالسيد

 خبرة فيها، مرحبا بك. هاوالسيدة الوزيرة التي هي ابنة هذه املؤسسة ول ،وأخالقكم

 لكم الكلمة السيد الوزير.
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 :إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة السيد وزير عرض 

 شكرا لكم السيد الرئيس املحترم، 

 السيدة كاتبة الدولة، 

 السادة النواب املحترمون. السيدات النائبات املحترمات،

من  148لي شرف حقيقي أن أمثل أمامكم رفقة السيدة كاتبة الدولة في إطار تفعيل الفصل 

، وذلك هو واجب انطالقا من إيماننا الراسخ، انه في البناء الديمقراطي املغربي من الدستور 

طلع كل املؤسسات بأدوارها الكاملة وأن يكون التعاون مطلقا بين كافة هذه ضالضروري أن ت

 وخاصة منها املؤسسة التنفيذية واملؤسسة التشريعية.  ،املؤسسات

عال مع هيئات املراقبة املوجودة ومن ضمنها املجلس األعلى للحسابات، اوفي هذا اإلطار، وتف

املجلس في شأن صندوق هذا  ها أنتم في لجنة مراقبة املالية تتفاعلون مع التقرير الذي وضعه 

هذا الصندوق، وهو موضوع له حيوية خاصة ويتجاوب مخصصات التنمية القروية وطرق استعمال 

التنمية  خاصةو تساؤالت كبيرة وعريضة تتار حوله ننا بالضبط في موضوع بشكل كبير مع الراهنية، أل 

التنمية ، بل وأكثر من ا النوع  من املجالية في بالدنا، وهذا الصندوق من األدوات املساهمة في هذ

حول العدالة املجالية وسبل  عرفتها بالدناهناك اليوم نقاش واسع بالنظر لألحداث التي  ،ذلك

طرق إلى دور الجهات واملساواة بينها وإلى اآلليات تم التال ملضامين الدستور، عندما تطويرها تفعي

عدد ترفع من شأنها، وخاصة منها تلك التي توجد في وضعية غير صحية أو تشكو من للالتي خصصت 

السلبيات والنقائص والعراقيل في تنميتها، ومن ضمن هذه األدوات ملعالجة القضايا، أنشأ هذا 

صندوق التنمية القروية، الذي أصبح اليوم أنشأ ، 1994سنة في وكما هو في علمكم  .وق الصند

  .يحمل اسم صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية

من خالل الوصول إلى هذا الصندوق عرف تطورات عديدة منذ نشأته إلى يومنا هذا، 

دور هذه الوزارة املشرفة على  إلىأشير اإلشراف عليه مباشرة من قبل وزارة الفالحة، كما يتعين أن 

التنمية املجالية من خالل إعداد التراب الوطني، بمعنى أنه هناك اليوم استعمال لهذا الصندوق 

 .لى وزارة الفالحةإالصرف التي تعود مارة أساسا من خالل اإلشراف عليه وإل 

نحن بصدد تقديم  .وعلى أي حال، هذا أمر آخر، يمكن أن يناقش في مستويات أخرى  

املسؤولية واملحاسبة واألجوبة الضرورية على التقرير الذي وضعه  الحساب في إطار تفعيل مبدأ

نقوم بذلك بشعور عميق ومسؤولية بالنظر إلى أننا  ،شرت إلى ذلكأوكما  .املجلس األعلى للحسابات

تقوم بذلك، وهذا األمر يرد  أننوجد أمام الهيئة التي هي هيئة منتخبة، والتي هي من صميم أعمالها 

الواسعة  اراتاإلنتظاالعتبار بشكل كبير إلى املؤسسات املنتخبة، ويعطي نفسا حقيقيا للتفاعل مع 

 لشعبنا وجماهيرنا في مختلف أنحاء البالد.

في جزئه األول تذكير بكل املراحل التي مررنا بها بمختلف يعطي العرض الذي سنقدمه 

اني يجيب بقدر اإلمكان أو يذكركم باألجوبة التي قدمناها على املالحظات التي وفي جزئه الث ،سياقاتها
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، 2016قدمت لنا من قبل املجلس األعلى للحسابات في الجواب الذي تقدمنا به في نهاية شهر يوليوز 

 يرأسهافي الجواب الذي تقدمت به الوزارة التي كانت موجودة آنذاك في إطار الحكومة التي كان 

أجزاء، الجزء األول نذكر  8والعرض الذي سأقدمه في هذا اإلطار يتضمن عبد االله بنكيران. السيد 

قاربة امل: فيه بالسياق العام، ثم تذكير باملحطات الرئيسية، ثم استراتيجية التنمية القروية 

وأهم  واملشاريعواألهداف، ثم صندوق التنمية القروية كرافعة تمويلية، ثم مقاربة اختيار البرامج 

آفاق العمل في إطار البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز الصاعدة،  و واإلكراهات،  اإلنجازات

وهو البرنامج الذي يدخل في إطار االلتزامات التي أخذناها على عاتقنا بالنسبة للحكومة الحالية في 

ومة، وأخيرا الجزء املخصص لعرض التصريح الذي أدلى به السيد سعد الدين العثماني رئيس الحك

 .ااملالحظات املتعلقة باملجلس األعلى للحسابات واألجوبة املتعلقة به

  :هذا السياق بيتميز فيما يتعلق بالسياق العام، 

تراتيجية تبني اس وكذا من القروي؛اختيار التوجه املجالي في التعاطي مع قضايا التنمية في العالم  •

ل هذه مبادئ توجد اليوم قوية على مستوى الخطاب وعلى قعلى األ ؛اإللتقائيةمجالية تقوم على 

مستوى اإلرادة املعبر عنها من قبل مختلف الحكومات بما في ذلك، الحكومة التي يرأسها اليوم السيد 

أنه من الصدف أنه باألمس فقط كان للسيد رئيس الحكومة مساءلة ، وأذكركم يسعد الدين العثمان

 .اإللتقائيةاملستشارين حول في مجلس 

 يتم إلطار ا، في هذا اإللتقائيةوهو يتماش ى مع مبدأ  االندماجية؛تبني مقاربة ترابية تروم تحقيق  •

وري بالطبع، من الضر  مختلف تمثيليات الدولة بالعالم القروي.في مليار درهم سنويا  20ضخ حوالي 

هي انعكاساتها؟ هل املقاربة املعتمدة  وماأن نتساءل عن أين تذهب؟ وكيف تصرف؟ ما هي نتائجها؟ 

هذه أمور تطرح ومن الضروري أن يكون فيها  ؟ةعلى الكفاءة والفعالية االقتصاد واردة أم غير وارد

رغم املجهودات املبذولة، وهي مجهودات هائلة، يتعين االعتراف بها، خاصة  هأن نعلم،نقاش حتى 

وهناك عدد من السلبيات التي يتضرر منها العالم  هناك نقص،فبالنسبة للعشرين سنة األخيرة، 

 .على وجه الخصوص القروي واملناطق الجبلية

حة التي عرفتها بالنسبة للفترة املطرو  تذكير باملحطات الرئيسيةعلى هذا األساس أقدم لكم 

 ، سنة تأسيس هذا الصندوق:1994للمساءلة، وال نعود بالطبع إلى سنة 

 ،كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املجالية تشرف على ملف التنمية القروية: إحداث 2007أكتوبر  -

ارة لدولة في الوز لفي إطار حكومة السيد عباس الفاس ي آنذاك وبإشراف السيد املصباحي ككاتب 

 ؛التي كان يشرف عليها السيد توفيق حجيرة

وهو املبدأ الذي اشتغلنا عليه مع وزارة الفالحة منذ  %40-%60توقيع اتفاقية  :2008أكتوبر  -

إلى الوزارة املكلفة بالتنمية  %40ويعود فيها التصرف لوزارة الفالحة،  %60ذلك الحين، بمعنى أن 

 مافياملجالية، على أساس أن األمر بالصرف كانت للسيد الوزير األول آنذاك، ثم رئيس الحكومة 

 ؛بعد
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الوطنية للتنمية الفروية وعرضها على مجلس الحكومة، اتيجية : وضع االستر 2009يونيو  -

 اليا والتي سرنا على هديها منذحوالوزارة هي التي وضعت هذه االستراتيجية التي تظل هي القائمة 

 ؛ذلك الحين إلى يومنا هذا

ت وبمجاال ا هأعداد البرنامج االستثماري األول من قبل الوزارة في الشق املتعلق ب: 2010أبريل  -

 التي نتصرف فيها؛ %40 حدود تدخل الوزارة أي في

 عداد البرنامج االستثماري الثاني؛إ: 2011ماي  -

راك تم إشو : تنظيم امللتقى األول حول التنمية القروية، والوزارة هي التي نظمته 2011أكتوبر  -

 عدد من الجهات املعنية بهذا املوضوع؛

تنمية القروية كمسطرة جديدة النتقاء مشاريع : إطالق مسطرة طلب مشاريع ال2012غشت  -

البرنامج االستثماري الثالث، ويكمن أن أقول لكم أنه رغم أنني كنت مسؤوال آنذاك على األقل بين 

، ربما تبدو ظاهريا أنها أحسن طريقة من ناحية الديمقراطية في اختيار العملية، هذه 2013و 2012

بالتالي و  ،وقت كانت مسطرة أخرى سائدة في وزارة الفالحة سطرة أضعنا فيها كثير من الوقت فيامل

كن هذه األموال، ولت وزارته لوا، السيد وزير الفالحة كيف صرفئهذه األخيرة تصرف، ولكم أن تسا

ية أم ال، هذا تقائلكنا ننتظر انتقاء املشاريع في الجلسة األولى والثانية والثالثة... ونرى هل فيها اال

 كثيرا في وضع هذه املشاريع واختيارها وتوزيعها على مختلف األقاليم. نتأخر  نااألمر جعل

: الشروع في إعداد البرنامج االستثماري الرابع حول املراكز القروية الصاعدة، وهذا 2015يناير  -

أدى إلى انه أخذنا التزاما أن يكون هناك عمل خاص بالنسبة لعمر هذه الحكومة التي يقودها السيد 

 لدين العثماني.سعد ا

 فيما يتعلق باستراتيجية التنمية القروية من خالل مقاربتها وأهدافها:

 األهداف االستراتيجية: بخصوص 

تحسين مستوى استقطاب املجاالت القروية من خالل تأهيل العمران باملجاالت القروية، فيما  -

 وتحسين ظروف العيش عبر تقوية التجهيزات والبنيات التحتية. ةيتعلق بالجوانب املرتبطة بالوزار 

شطة عبر تعزيز تنمية األن كهدف ثاني، الرفع من التنافسية االقتصادية للمجاالت املستهدفة  -

 غير الفالحية وتوفير شروط االستثمار باملجاالت املستهدفة.

 على بيئة املجاالت القرويةوكهدف ثالث، توفير شروط االستدامة البيئية من خالل املحافظة  -

 وتثمين املوارد الطبيعية.

كهدف رابع من خالل ترسيخ الحكامة الترابية وتعبئة  ،ثم وضع إلطار مؤسساتي مالئم -

 الطاقات املحلية وإحداث إطار مؤسساتي خاص بتنسيق التدخالت باملجاالت املستهدفة.

كانت مسألة إلى من سيعود تدبير هذه  ملا طرح املسألة.لم نقم به، ولكي تفهم هذه هذا األمر 

ة في نهاية املطاف إلى إحداث مديرياألمر  تدبيرها، أفض ىاآللية، واملقاربة العامة، كيف سنعمل على 

خاصة بالتنمية القروية بوزارة الفالحة في إطار الحكومة السابقة، ولم نقم نحن بالنسبة لنا بتفعيل 
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تعود بالنسبة للمسؤولية ساس أن التنمية القروية، هذا األمر، واليوم األمور حسمت على أ

 السياسية والتدبيرية إلى وزارة الفالحة.

 هي مقاربة اعتمدت على:و ، باملقاربة املعتمدةفيما يتعلق 

 الشمولية: تقوم على تصور شامل يدمج كل مكونات التنمية املستدامة )اجتماعية  -

 واقتصادية وبيئية(.

 املستويات املجالية )جهة، إقليم، جماعة(. املرونة: وذلك حسب اختالف -

 تسمح بتعدد التدخالت حسب األولويات والحاجيات الترابية. ياملالءمة: وه -

القرب  أتحث على انخراط والتزام املنتخبين وباقي الفاعلين باعتماد مبدو والشراكة والتعاقد:  -

ا املشاريع"، التي حاولنا من خالله وهذا هو املبدأ الذي حاولنا تفعيله عبر مسطرة "طلبات .والتعاقد

مر هذا األ هذا على مستوى املقاربة، لكن على مستوى التفعيل، أخر أن تبرز املشاريع من القاعدة. 

 كثيرا املسلسل.

  وللتذكير فقط فصندوق التنمية القروية كرافعة تمويلية، هو:

 1-94-1123الشريف رقم حساب خصوص ي مرصد ألمور خاصة، تم إنشاؤه بمقتض ى الظهير  -

 ( بتنفيذ قانون املالية؛1994فبراير  25) 1414من رمضان  14صادر في 

 أصبح الصندوق مخصصا لتمويل برامج التنمية القروية واملناطق الجبلية؛، 2012ابتداء من  -

 .وزير الفالحة لىإثم انتقل األمر ، 2016الوزير األول هو اآلمر بصرف نفقاته إلى حدود  -

 ؛ امليزانية العامة والتكاليف املشتركة التمويل:مصادر   -

يتم اعتماد املصاريف على أساس برنامج توظيفي يصادق عليه اآلمر بالصرف ثم وزارة املالية  -

 ؛ )رئيس الحكومة سابقا، ووزير الفالحة حاليا(

 دمجة؛املنآلية تمويلية تهدف إلى تفعيل مكونات االستراتيجية عبر دعم املشاريع الترابية  -

املساهمة في إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تشاركية  واملتدخلين علىأداة تحفيز لباقي الشركاء  -

 صاعدة على أساس تعاقدي. 

الترابية  الفوارق  سيتم تخصيص موارد الصندوق لتمويل برنامج تقليص ،2016 من ابتداء -

 (.2022-2016)العالم القروي  واالجتماعية في

 ةاالتفاقي املوقعة على هذه ، والوزارةيخضع التفاقية من أجل تعبئة املواردهذا الصندوق 

الداخلية ووزارة االقتصاد واملالية ووزارة اإلسكان والتعمير والتنمية املجالية )آنذاك(،  هي: وزارة

سنة واحدة، وقد ، وحددت املدة في 2008أكتوبر  8، وذلك بتاريخ ووزارة الفالحة والصيد البحري 

غالف وقد خصص  أي عندما انتقلت األمور إلى وزارة الفالحة. ،2015العمل ساريا بها إلى حدود ظل 

مليون درهم  500ب من إجمالي موارد صندوق التنمية القروية املقدرة  %40 في حدود لوزارةلمالي 

وض التفا أأصبح سقف املبالغ املحولة خاضع ملبد، 2012سنة  ابتداء منو  .2012سنة  إلى حدود

 مع وزارة املالية. 
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  التالية: مراحللل فقد خضعت، مقاربة اختيار البرامج واملشاريعب يما يتعلقف

 2010-2009البرنامج األول بين سنتي 

 الوزارة؛اعتماد خبرات واستراتيجيات أعدتها  -

 إدماج مقترحات الفاعلين املحليين؛ -

 االنفتاح على وكاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ -

 2012-2010البرنامج الثاني 

 اختيار مبدأ الالتركيز في مجال إعداد البرنامج؛ -

 تحديد الضوابط التقنية واإلجراءات املتعلقة بإنجاز البرنامج؛  -

هو و  التي لم تستفد من البرنامج األول توجيه تدخل صندوق التنمية القروية نحو األقاليم  -

 الجيل الثاني من هذه البرامج.

 2015-2013الثالث البرنامج 

ة التشاركي مشروعا( لتشجيع املقاربة الترابية 483لعمل بمسطرة طلب مشاريع النتقاء املشاريع )ا -

 الصاعدة ودعم مبادرة الفاعلين املحليين؛

 تشكيل لجنة وطنية تتألف من مجموعة من الوزارات لدراسة املشاريع؛  -

 املستوفية لشروط األهلية. وضع الئحة معايير تقنية وكمية بغية تنقيط املشاريع -

أمر هو فمن ناحية املقاربة والطابع الديمقراطي للعملية وأود أن أشير بهذا الخصوص إلى أنه 

ويمكن أن أقول لكم بأنه في نفس الوقت أخر كثيرا انتقاء هذه ، هائل، ولكن أنا عشت هذا األمر 

 مباشر في صرف هذه األموال.، بشكل رالبعض اآلخاشتغل فيه املشاريع، في الوقت الذي 

 م إنجاز ثالث برامج استثمارية كبرى أود أن أشير إلى أنه ت ،باإلنجازات واإلكراهات فيما يتعلق

 :هي 

 برنامجا( 26)2010-2009البرنامج االستثماري األول 

   املشاريع الترابية املندمجة واملشاريع الداعمة للمقاربة الترابية، أساساتهم 

  درهم  مليون  655,6 ب صندوق التنمية القروية يساهم فيها درهم مليار 1,2 اإلجمالية:الكلفة

 من الحصة املخصصة للوزارة(.)

 برنامجا( 62)2012-2010البرنامج االستثماري الثاني 

 وير وتط وبرامج تنمية مشاريع التنمية املندمجة، برامج دعم وتقوية التجهيزات وفك العزلة

 البشرية،مؤشرات التنمية 

 :مليون  252,48بصندوق التنمية القروية  يساهم فيها درهم مليون  637,9 الكلفة اإلجمالية 

 من الحصة املخصصة للوزارة(.) درهم
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 برنامجا( 61)2015-2013البرنامج االستثماري الثالث 

 ،انبثقت عن مسطرة طلب عروض مشاريع 

 التنمية السياحية، والتأهيل...اقتصادية والثقافية،  السوسيو مشاريع التنمية 

 :مليون درهم 376,6 صندوق التنمية القروية يساهم فيها درهم مليون  956,9 الكلفة اإلجمالية 

 من الحصة املخصصة للوزارة(.)

سبة بالن هما ترون ا أساساههي مشاريع همت حقيقة كل الجهات، وبالطبع بالنسبة لبعضو 

، هو أن املجال القروي، إن يأساس ي نجده في تعاملنا اليوم وهذا أمر  لةشكواملللمناطق الجنوبية، 

أما غير  .تجمعات حضرية فهي عبارة عن ، وبالتالي هذه املناطق صح التعبير، غير موجود حقيقة في

ة، ا يعد أفقر جهملترون كيف أن هذه املشاريع همت مختلف جهات اململكة، ربما بالنسبة فذلك، 

 هناك نقص في الجنوب الشرقي. أن ، كمادرعة تافياللتفهي جهة 

 أن : نجدف، أهم اإلنجازات واإلكراهاتأما فيما يخص 

 منها؛  % 50يناهز  ما وإنجازمشروعا تنمويا تم تمويلها  780  -

 1,3مليار درهم ككلفة إجمالية يساهم فيها صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية ب  2,8 -

 من الكلفة االجمالية؛ %45حوالي مليار درهم أي ما يعادل 

 هو نصف الجماعات تقريبا(.)القروية؛ استفادت من مشاريع متنوعة للتنمية  جماعة 700 -

 من األقاليم؛ % 90ومن جهات اململكة تمت تغطيتها  % 100

 تم رصدها لفائدة املناطق الجبلية؛ درهم(مليار  1,3من مساهمة الوزارة ) % 50

 من مجموع الساكنة القروية تم استهدافها ببرامج العالم القروي. % 45

 ملشاريع:توزيع مساهمات صندوق التنمية القروية حسب طبيعة ا

 
روية تأهيل املراكز القلبعض املشاريع  كهذا األمر يطرح لنا مشكال حقيقيا، هو أنه بالنسبة 

وجدنا في نهاية الوالية السابقة في تعارض مع وزارة املالية التي كانت تقول لنا، أنتم اليوم، عندما 

كنتم في وزارة اإلسكان وسياسة املدينة، هذه ال يمكن أن تخرج من صندوق التضامن للسكن 
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يعد لنا هذا الصندوق، لم يوم واالندماج الحضري، يجب أن تخرج من صندوق التنمية القروية، ال

نه من الضروري أن نذهب إلى العالم القروي أوبالتالي فهذا إشكال حقيقي، الذي يجعل اليوم 

قدر  لىإواالندماج الحضري ألنها هي اآللية الوحيدة، إضافة للسكن انطالقا من صندوق التضامن 

 مالي على مستوى امليزانية العامة.

لتقييم برامج ومشاريع تنمية وتأهيل املجاالت القروية والذي  بخالصات أوليةفيما يتعلق 

: وهي دراسة لم تنته بعد، ولكن هذه بعض نتائجها األولوية أقدمها يجريه مكتب دراسات مختص

 لكم في صيغتها الشاملة:

من املشاريع املنجزة حققت أثرا اجتماعيا واقتصاديا، كبيرين على املستوى املجالي  % 85 -

 ؛والبيئي

 شركاء كمعدل تمت تعبئتهم في كل اتفاقية للتمويل؛ 06 -

 من البرامج لديها مستوى مرتفع من التجذر املجالي وتملك الفاعلين؛ 50% -

 من برامج تنمية وتأهيل املجاالت القروية سجلت مستوى انسجام مرتفع؛ 86% -

من املشاريع املنجزة حسب عملية التقييم سجلت فعالية كبيرة، مما يدل على التناغم بين  64% -

 اإلنجازات واألهداف املسطرة من قبل الشركاء.

 ، وهذا االكراهات هي تلك املتعلقة ب:إكراهاتلكن هناك طبعا 

 اختالف طبيعة وخصوصيات الشركاء وتعدد مقارباتهم التنموية؛ -

 كثير من التأخر مع مسألةفي ساهما املتدخلين تعقد مسطرة تحويل االعتمادات املالية وتعدد  -

 عانينا منها كثيرا هي املالحظة األخيرة التي سأشير إليها؛

 ضعف تطابق برمجة وتحويل اعتمادات مختلف الشركاء؛ -

 بطء مسطرة التأشير على االتفاقيات من طرف وزارة املالية؛ -

ل وهذا األمر يجع : تاريخ ومدة الترحيل وتجميع الوثائق الخاصة؛تيل االعتماداء مسطرة ترحبط -

لة، وهو ما يؤدي لسنة املقبإلى اأنه ملا نصل إلى نهاية السنة في أكتوبر، كثير من املشاريع يتم ترحيلها 

 إلى تأخير كبير في إنجازها؛ 

 والدراسات التقنية والهندسية من طرفالتأخير في إعداد املقتضيات املرجعية ودفاتر التحمالت  -

، عندما نمول هذه املشاريع، نتفق على املبدأ لكن يتعين القيام بدراسة محليا لنرى حاملي املشاريع

 ؟هل ذلك املشروع قابل لإلنجاز حقيقة أم ال

التي وضعت من اجل التفعيل السليم لهذا الصندوق أنشطة املواكبة والدعم  بخصوص أهم

 أمواله:ولصرف 

 وضع نظام معلوماتي خاص بتتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية؛ -

 ؛تتبع إنجاز املشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية -
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الهندسة الترابية لتأطير وتحسين قدرات الفاعلين املحليين فيما يتعلق بإعداد برامج  إنجاز برنامج -

 ؛التنمية القروية وإنجازها وتقييمها

 ؛إنجاز الدراسة التي تهم تقييم وتتبع املشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية القروية -

والتنمية  ظمة التعاون تنظيم أيام دراسية تهم السياسات القروية باملغرب بتعاون مع من -

 ، وهناك خالصات مهمة على هذا املستوى؛األوروبية

 دة.الصاعإطالق الدراسة التي تهم إعداد البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز القروية  -

 إطالق الدراسة التي تهم افتحاص املشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية القروية. -

 130و 2016مليون برسم  130)، 2017البرنامج التوظيفي  برسم سنة برمجة تحويل اعتمادات  -

األحداث، البعض منكم قد يطرح سؤاال حول جهات أو مناطق  قوربما سأستب .(2017مليون برسم 

 %40معينة، معنية بمشاريع تمت املصادقة عليها في نهاية تحملنا ملسؤولية عندما كانت لنا حصة 

مليون، درهم، وصرف هذه األموال لم يعد بيدنا، واليوم  430قيمتها  عودخلنا في عدد من املشاري

نحن في تفاوض مع وزارة الفالحة لتحرير هذه األموال التي تهم اتفاقيات التي وقعت وسابقة وموجودة 

في أرض الواقع والتي تنتظر الصرف، ونحن ال نملك هذه الصالحية، وبالتالي يجب أن نمكن هذه 

بما أنه لديكم السيد الرئيس هذه و ها، وهذا نقاش جاري مع وزارة الفالحة. األموال من أصحاب

 .املساءلة في شهر شتنبر مع وزارة الفالحة، نحن نلتمس منكم طرح هذا املوضوع

 ،إعداد البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز القروية الصاعدة ،باآلفاقفيما يتعلق 

يجب أن يكون متبوعا  ههذا البرنامج املهم، يدخل في إطار البرنامج الحكومي الحالي، نعتبر أن

وفي إطار االتفاقية التي وقعناها مع بعض الجهات، في هذا الصباح، وكان لنا اجتماع مع  .بالفعالية

 ت أخرى فيالسيد رئيس جهة الرباط سال القنيطرة، بعد أن وقعنا مع أربع جهات، وسنوقع مع جها

مليون درهم، فيما يخصنا، ثم الجهات  500الشهور القليلة املقبلة، لكي نخصص قدرا ماليا سقفه 

وفي بعض الحاالت، حتى وزارة  .مليون درهم 250حسب قدراتها، كجهة الرباط سال القنيطرة قدمت 

يخصص للجماعات  الداخلية من خالل املديرية العامة للجماعات املحلية، تساهم وتقدم قدرا ماليا

كانت تسمى "بالقروية" وللمراكز الصاعدة، بمعنى أن املدن ال تدخل في هذه االتفاقية، ألنها  التي

وسنعطي أهمية خاصة للمراكز  ،بدأ يفعل اآلن تمول من صندوق التضامن للسكن. وهذا األمر 

 أساس حساباتعلى  وليسدقيقة الصاعدة من خالل تحديدها مع الجهات املعنية طبقا ملعايير 

مؤشرات  من اوعدد ااقتصادي انيا ونشاطاالتي تعرف تزايدا سك هي ملراكز الصاعدة فعال سياسية، فا

 ليهاوالتي يمكن أن نعتمد ع ،أقطابا حضرية في املستقبل التنمية التي تدل على أنها تشكل فعال 

حيث الدور الذي يمكن أن خالفا ألخرى، التي تتراجع من حيث أهميتها ومن  ،ونضخ فيها أمواال

 تلعبه سكنيا واقتصاديا واجتماعيا وغير ذلك.

 :تهدف إلى  فأهداف البرنامج

 ؛مندمج تكريس املقاربة التشاركية والتشاورية من أجل بناء برنامج تنموي أفقي  -
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تركيز مجهود تدخل الدولة في مجموعة من املراكز لتمكينها من تأطير العالم القروي وإعدادها  -

 ؛لتصبح مدنا صغرى ومتوسطة على املدى املتوسط والبعيد

لتقائية التدخالت والبرامج العمومية التي تهم املجاالت القروية أو تلك املحيطة إالرفع من نسبة  -

كما قلت لكم، هذه هي املؤشرات التي سننطلق منها، والتي تجعل . و باملدن الكبرى واملراكز الحضرية

املسؤولية في انتقاء هذه  أن نتحمل معكم صريحا( في هذه الجهات،  أن البعض طلب منا )سأكون 

 ملنطق آخر، ونحن مستعدون لتحملها. علكي ال تخضاملراكز، 

، فهي كثيرة وأستسمحكم، سأقدم صورة مالحظات املجلس األعلى للحساباتفيما يخص 

 .فال مانع لدي عنها، بعد ذلك إذا اعتبرتم أنه يمكن أن أمر على كل مالحظة بعينها

 ، طلب منا:باملستوى املركزي فيما يتعلق 

املتبعة من طرف الوزارة فيما يخص إعداد االستراتيجية،  حول املقاربةتقديم العروض والوثائق  -

 منهجية اختيار املشاريع، مسلسل التعاقد، مساطر تحويل وترحيل االعتمادات املالية...الخ؛

 بيعتها ومجاالت توطينها وتنوع الشركاء؛توزيع البرامج واملشاريع من حيث ط -

ارتباط مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة املالية ووزارة  بالحكامة فيعرض اإلجراءات املرتبطة  -

 الفالحة.

 ، فقد تم:املستوى املحليأما على 

 عقد اجتماعات مع املفتشين الجهويين بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف؛  -

 حول االعتمادات املحولة إليهم أو إلى السادة عمال األقاليم؛تقديم املعطيات والبيانات  -

تقديم الوثائق املتعلقة بالصفقات والدراسات التقنية وكشوف الحسابات وبيانات ترحيل  -

 االعتمادات؛

 واملشاريع.إبراز اإلكراهات املتعلقة بالحكامة وتفعيل البرامج  -

على افتحاص حقيقي وعميق حول ما قمنا  تعتمدااملقاربة هذه وكما تالحظون، فإن      

 به.

مالحظة التي همت بشكل مباشر الوزارة  38، تم تصنيف بطبيعة هذه املالحظاتفيما يتعلق 

 رد من طرف مصالح الوزارة. وشكلت موضوع

 مالحظات. 3بالحكامة: فيما يتعلق  -

 مالحظة. 21فيما يتعلق بإنجاز املشاريع:  -

 مالحظات. 9املعتمدة: فيما يتعلق باإلجراءات  -

 مالحظات. 5فيما يتعلق بالتدبير:  -

ا وهن . صراحة هذا هو كنه املوضوعبخصوص الحكامة، و هنا، أستسمحكم، السيد الرئيس، 

أجبنا عن مالحظات املجلس األعلى للحسابات، إذا رغبتم سأقدم ما طرح علينا وما أجبنا عنه، أو 

هنا كل املالحظات واردة سواء تلك املتعلقة  .كما تريدون فنمر بسرعة تاركا لكم املجال لالطالع، 
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بالحكامة واألجوبة التي قدمناها، واإلجراءات كذلك واألجوبة حولها، ثم التدبير وأجوبتها وإنجاز 

 .شير إلى املالحظات، أما الجواب يمكن االطالع عليهأيمكن أن و املشاريع، 

ع لجن التتبع والتنفيذ املحدثة بموجب فيما يتعلق بالحكامة هناك مالحظة، عدم اجتما 

ومالحظة أخرى تتعلق بتداخل االختصاصات فيما يتعلق بتمويل مشاريع ذات  ،اتفاقيات الشراكة

طابع فالحي، وهنا أجبنا بأننا ال نتدخل فيما هو فالحي مباشرة، نحن نتدخل في تثمين املنتوجات 

 وهو أمر مرتبط باختصاصاتنا.

  بالنسبة لإلجراءات:

 ؛مالية لفائدة مستفيدين غير مرخص لهم تحويالت اعتمادات -

ضياع بيانات تتبع تحويالت لفائدة الوالة والعمال واستعمال الرخص الخاصة من أجل تغيير  -

  ؛وجهتها

 ؛مالحظات تتعلق بعدم مراعاة االتفاقيات لخصوصيات وطبيعة كل مشروع -

التنمية القروية واملناطق الجبلية غياب ملف خاص بنشاطات الجمعيات املستفيدة من صندوق  -

عدم النشر الواسع لبرامج الشراكة واملعايير املعتمدة لتمويالت صندوق التنمية القروية واملناطق 

 ؛الجبلية

 ؛يبرنامج التوظيفالأخر املصادقة على ت -

توزيع غير متوازن بين الجهات للمشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية القروية واملناطق  -

  ؛بليةالج

التوزيع الجهوي لتمويالت صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية ال يتماش ى مع املؤشرات  -

  ؛الجهوية للفقر

توزيع غير متوازن بين الجهات للمشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية القروية واملناطق  -

  ؛الجبلية

 الجبلية ال يتماش ى مع املؤشراتالتوزيع الجهوي لتمويالت صندوق التنمية القروية واملناطق  -

  ؛الجهوية للفقر

 ؛وتيداس بالخميسات مركزي املعازيز عدم التوقيع على اتفاقيتي  -

 ؛عدم التوقيع على اتفاقيين تخصان الرحامنة ومركز سيدي يحيى زعير -

االعتماد على نظام معلومات جغرافية غير مندمج وال يمكن من تغطية جميع األنشطة.  كما أنه  -

 ؛يسمح بتدفق املعلومة أو تقاسمها بين املصالح املركزية والالممركزةال 

 ؛إقليم تازة-الترابي االطلس املتوسط الشرقي متوسط للمشروعتنفيذ  -

 ؛فترة إنجازه خالل-الفنيدق–التغيير في مكونات مشروع بليونش  -

 ؛سطات –التأخير في تنفيذ املشروع الترابي لبني مسكين  -

 ؛املشروع الذي يهم جماعة املهاية بمكناس خالل فترة إنجازهالتغيير في مكونات  -
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 ؛إلغاء بعض مكونات املشروع املندمج للنهوض بالسياحة القروية بإقليم خنيفرة -

 ؛بإقليم خنيفرة رسدوتشجيع التمعدم إنجاز املشروع املندمج لفك العزلة  -

 ؛برنامج الترابي إلقليم وزانالاإلنجاز الجزئي  -

تأهيل مركز جماعة تكانت بكلميم بسبب التأخير في تحويل االعتمادات  عدم انطالق مشروع -

 ؛املخصصة له

 ؛أشغال حماية مركز سنادة بإقليم الحسيمة ضد الفيضانات -

داود  سيدي والشعبيين بجماعةالرابط بين دواوير طالحا  وتهيئة املسلكتوقيف مشروع فتح  -

 ؛)موالي يعقوب(

ودوار اوالد عياد عبر دار  5029الرابط بين الطريق الوطنية توقيف مشروع فتح و تهيئة املسلك  -

 ؛)موالي يعقوب( الحشاب جماعة عين قنصرة

بناء مطعم بمدرسة عين بردة ومطعم بمدرسة سيدي مساهل مركز سبع الرواض ي وعين بوعلي  -

 ؛)موالي يعقوب(

نقص في بسبب  % 60يت بوفولن بكلميم بعد إنجاز آتوقيف إنجاز مخيم سياحي بجماعة  -

 .االعتمادات

 .%100شير إلى أن كل هذه املشاريع تم إنجازها بنسبة أوأود أن 

التقرير النهائي وهو الذي تم نشره والذي اطلعتم عليه، وهو  أنهي، لديناقبل أن إذا سمحتم  ،واآلن

 الخالصات:أذكر ببعض ، الذي نحن مساءلين في إطاره اليوم

مركزيا ومحليا من املالحظات الدقيقة الواردة في التقرير  التأكيد على استفادة مصالح الوزارة -

، بالطبع عمل املجلس األعلى مما مكن من إعادة النظر في مجموعة املعايير واإلجراءات واملساطر

للحسابات سواء بالنسبة لهذا األمر أو أمور أخرى، هناك أمور نستفيد منها ونحاول نحسن من 

 خاللها تدبيرنا؛

 ،لة لتقدم املشاريع تجاوزت الوضعية التي شملت إبداء مالحظات املجلس األعلىالنتائج املحص -

 أي أن الواقع يكون قد تجاوز تلك املالحظات؛

 الزال تحويل االعتمادات املخصصة لالتفاقيات املتعاقد بشأنها تنتظر موافقة اآلمر بالصرف؛ -

أو  )املفتشين الجهويينلحد اآلن لم تتم إعادة املبالغ املرحلة الى اآلمرين املساعدين بالصرف  -

 .مما يفسر بطء إتمام املشاريع أو إطالق الجديد منهاالعمال والوالة( 

هذا كل ما في األمر، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، شكرا على انتباهكم وأعتذر 

 إن أطلت، شكرا لكم.
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 السيد إدريس صقلي عدوي رئيس لجنة مراقبة املالية العامة:

السيدات أكيد  .وعلى املعلومات القيمة الواردة فيهالسيد الوزير، شكرا على عرضكم  

لقاءا مع السيد الرئيس  2017يوليوز  19السادة النواب كما أشرت إلى ذلك سلفا، كان لنا يوم و 

 وزتكم،حوالعرض هي في األول للمجلس األعلى للحسابات الذي قدم عرضا والنسخة الكاملة للتقرير 

 على جميع الوثائق التي وزعت عليكم.وكانت هناك مدة كافية لالطالع 

بنفس املنهجية التي و من النظام الداخلي ملجلس النواب،  60ملادة بناء على مقتضيات ا

نعتمدها داخل هذه اللجنة املوقرة، هناك إكراه زمني على مستويين، أن السيدان الوزيران لهما 

لدورة إكراه اختتام االتزام، وهذا االكراه حدثني بخصوصه السيد الوزير في األسبوع املاض ي وهناك 

 قص ى تقدير أو يوم األربعاء. أم الثالثاء على يو األسبوع القادم 

من ز نحن أمام عطلة شهر غشت، تستحقون العطلة أكيد، ألنكم اشتغلتم في الدورة كاملة، 

بنفس املنهجية، االتفاق الذي نشتغل عليه، هو نصف  ندبرهان الدينا ساعتو سندبره،  هذه الجلسة

ساعة لكل فريق ومجموعة. اليوم سنخفض منها قليال، في حدود عشرين دقيقة لكل فريق 

 لفسح املجاللسادة والسيدات النواب، لومجموعة، وإذا ما تبقى ش يء من الوقت، سنفتح املجال، 

 بعض األسئلة الدقيقة واملحددة.لطرح 

أشكركم على تفهمكم، والحمد هلل، هذه اللجنة تشتغل بهذا التوافق. إذن بناء على مقتضيات 

 59، وبناء على مقتضيات املادة أنساها وسأكرمكالنظام الداخلي، هذه املرة، السيدة الرئيسة لن 

 من النظام الداخلي ملجلس النواب، تعطى األسبقية للسادة رؤساء الفرق واملجموعة.

 ي السيدة عائشة لبلق رئيسة مجموعة التقدم واالشتراكية.إذن تفضل

 )عضوة اللجنة(:السيدة النائبة عائشة لبلق، رئيسة مجموعة التقدم واالشتراكية

 ،شكرا السيد الرئيس 

 السيدات النائبات والسادة النواب،

لسيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة وألطر الوزارة الحاضرين، وأوجه إلى اه بالشكر جبداية أتو 

 في آجال معقولة.ولهم تحية خاصة على هذا التجاوب، وهو تجاوب إيجابي مع اللجنة 

واألساس ي في العرض بالنسبة  ،وأوجه الشكر إلى السيد الوزير على هذا العرض املستفيض

على األ  املدرجة في تقرير املجلس توصياتلواالحظات املخذ بعين االعتبار لهذه اللجنة، هو األ 

. راقبةفي التتبع وامليساعدنا كنائبات ونواب سللحسابات وأيضا األجوبة التي قدمتها الوزارة، وهذا 

طلب من املجلس األعلى للحسابات لكي يقدم  2015وأظن أن اللجنة كانت ذكية في الطلب، في 

على  التي وردتاملهمة وأيضا كانت موفقة ألنه من بين التقارير  ،تقريرا حول تدبير هذا الصندوق 

تم اختيار واالتفاق مع الفرق واملجموعة على إدراج هذا الصندوق، هذا املوضوع كان وقد اللجنة، 

بغض النظر عن الخلفية و  .2016سنة  األمر بالصرف فيفيما يتعلق بمسألة محط نقاش خصوصا 

د فيه اليوم راهنية، وقد تحدث عنها السيد الوزير، ونحن مع التي حكمت النقاش آنذاك، نج
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أصبح مطلبا ملحا والحكومة الذي املطلب الشعبي للمواطنات واملواطنين حول العدالة املجالية، 

 أصبحت متحملة ملسؤوليتها في إطار األجندة الحكومية.

م السياسات ولن أفوت الفرصة، دون أن أذكر بأن اختيار هذا املوضوع، سيسهل تقيي

للعالم القروي، وهنا أربط بكون مسألة مراقبة االنفاق العمومي واملالية العامة، املوجهة  العمومية

بة فقط، ال تكتفي باملراق فلجنة مراقبة املالية العامة،وبالتالي  ،هي أداة لترجمة السياسات العمومية

لية لترجمة آلفاملال هو ا ات العموميةبتقييم السياس اضمينتقوم إلنفاق العمومي افعبر مراقبة فهي 

  هذه السياسات.

، تكمن في أنه وضعت حوله رهانات كبرى، وراهنتيهوأعتقد أن أهمية مناقشة هذا الصندوق 

 لعزلة وتمكينهاوهناك مفارقة، رهان النهوض بأوضاع العالم القروي والذي نعلم مدى معاناته من 

، ولكن من جهة أخرى، نالحظ الكفيلة بفكها الضروريةمن البنيات التحتية واملرافق العمومية 

، ولكن إلى 1994 سنة الصندوق في أة املرصودة في هذا الصندوق. أنشيضعف تلك اإلمكانيات املاد

مليون درهم، وبالتالي كان من الصعب  350إلى  300 مخصصاته تعدىت، لم يكن 2008 سنة حدود

 وحجم الخصاص املسجل.  الحضري والقرويتجاوز التفاوتات التي نعيشها بين املجال 

ل يولكن أيضا تحو  ،باإلضافة إلى التحديات والرهانات املوضوعة عليه، نجد ضعف املوارد

اليات اإلشكمن بين  وهياالعتمادات، وقد وردت هذه املالحظة في تقرير املجلس األعلى للحسابات، 

ال هذه املوارد، رغم أن األمر مرتبط وحى بضعف استعمت، ألن تلك املسطرة التي تطول املطروحة

بالتحويالت والتي تبقى مرهونة بأشياء أخرى، وهذا يجعلنا نتساءل هل فعال هذا الصندوق يتوفر 

 للعب دوره كرافعة ودعامة لتمويل املشاريع التي ستنهض بالعالم القروي. على اإلمكانات

أظن أن مرد و تأخذ حجمها،  لم ت في عرض السيد الوزير، ولكنهاأود أن أركز على نقطة جاء

من وجهة نظرنا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، التي يعاني منها هذا الصندوق، االختالالت 

م ل سنوات تحوالتالعبر ، عرف هو اإلطار املؤسساتي الذي ينظم هذا الصندوق، فهو إطار متحول 

ن حاليا هو تلك الهيكلة والهندسة الجديدة نطمئوما يجعلنا  تساعد على تحقيق األهداف املرجوة.

من هو مكللحكومة التي بدأت تتحدث عن مسألة األقطاب، وأعتقد أن اإلطار املؤسساتي املتحول 

 عن املعيقات.الخلل، وأن اإلجابة عن هذا االشكال مفتاح لتجاوز الخلل واالجابة 

يستعمالن مخططات هذا  وقبل أن أتطرق ملسألة توزيع االعتمادات بين قطاعين حكوميين

 ،الصندوق، وزارة الفالحة والوزارة املكلفة بإعداد التراب الوطني، لدي ملتمس للسيد رئيس اللجنة

بأن ال نقتصر على استدعاء وزارة الفالحة، ألن هناك متدخلون عديدون وأكتفي باقتراح دعوة وزارة 

ع هي الجماعات الترابية، وقد اتضح لي من املالية ووزارة الداخلية، ألن املتدخلين على مستوى الواق

خالل تفاعلي مع عرض السيد الوزير أن هناك لجان التتبع التي ال تجتمع وال يوجد تنسيق بينها، 

 في صرف اعتمادات نوهي مسندة إلى الوالة والعمال. ولذلك فهتين الوزارتين هما متدخالن مباشرا

 الصندوق.
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التي وضعتها وزارة الفالحة حول التنمية القروية والتي  2020رغم خطة أود أن أشير إلى أنه 

، والخطة الوطنية للتنمية القروية التي وضعتها وزارة التعمير، انتظرنا 1999 سنة تم تجديدها في

، ولكن رغم هذه االتفاقية، فقد الحظنا %40و %60سنوات لكي تأتي اتفاقية الشراكة التي أعطت 

والتي هي املطلب واألجوبة التي تقدم بها السيد الوزير، وهي املسألة  واالندماجيةغياب االلتقائية 

 التي يجب االشتغال عليها.

هناك نقطة أخرى، فتقرير املجلس األعلى للحسابات، يتحدث عن االعتمادات والبرمجة 

سيد الوزير وقال بأن اإلنجاز مرتبط بمسطرة اختيار وانتقاء املشاريع، ، وقد تفضل الواالنجاز

  هلكن لم يكن ل ،لتقرير املذكور ال يتحدث فقط عن نسبة اإلنجاز، ولكن يتحدث عن ما أنجزوا
 
ر ثا

التمرين ها بفضل تطوير هذه اآللية، التي هي آلية ديمقراطية نطور أتنموي على الحياة املعيشية، أنا 

 ي.على أن يكون مقرونا بأثر إيجاب %100الديمقراطي بدون تسرع، وتكون نسبة اإلنجاز 

تتعلق بالتعاون بين املجلس األعلى للحسابات ولجنتنا ، و هناك أيضا نقطة تتعلق باملنهجية

املوقرة، فنجد أن مكتب الدراسات توصل إلى خالصة أن هناك أثر لهذه املشاريع، في حين أن املجلس 

قيام لاألعلى للحسابات يقول بغير ذلك، لذلك يجب أن نتوفر على مصادر متعددة لكي نتمكن من ا

 بعملية تقييم بشكل سليم.

بخصوص النظام املعلوماتي، هي مسألة مهمة في إطار التقييم والتتبع، وهي من آليات تعزيز 

 تتبع البرمجة واملشاريع وهو ما يضمن الشفافية والوضوح. 

ليها والتي لها ارتباط بمقاربة التشارك في اختيار املشاريع، تتعلق إشير أنقطة أخرى أود أن 

دى جاهزية وتدخل الفاعل املحلي ألن التنمية تأتي من هذه الحلقة، من جماعات ترابية ومجتمع بم

 التدبيرية.و تنمية القدرات املعرفية  يقتض يمدني، وهو ما 

شير إلى أن الصعوبات التي واجهت هذا الصندوق، تتطلب وجود إطار أأود أن  ،وأخيرا

االلتزامات بشكل واضح وربط  توزيعمجال تدخل كل طرف مع  يحدد ،مؤسساتي واضح املعالم

 .ات الصندوق. وشكراصصعلى تدبير مخ املسؤولية باملحاسبة، وأكبر تحدي هو الرفع من القدرة

 أحمد أدراق عن فريق العدالة والتنمية )عضو اللجنة(:النائب السيد 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير املحترم، 

 السيدة كاتبة الدولة املحترمة، 

 السيدات والسادة النواب املحترمين،

 السادة أطر لجنة مراقبة املالية العامة، السادة أطر الوزارة،

 أيها الحضور الكريم.

ها باملجهودات التي يبدل سعداء أن نلتقي بالسيد الوزير في هذا اللقاء، منوهين في البداية

السيد الوزير، وكذلك السيدة الوزيرة على رأس هذا القطاع الهام، سواء في الحكومة السابقة 
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سياسة املدينة التي كثير من فيما يتعلق بوكذلك الحكومة الحالية، مجهودات نسجلها، خصوصا 

في  زاتتنعم بكثير من اإلنجا املدن اليوم بتنسيق وتعاون مع الجماعات الترابية ومختلف املتدخلين

له كل من خال نثمنهذا اإلطار، وبالتالي البد باسم فريق العدالة والتنمية أن نحيي السيد الوزير و 

 املجهودات التي بدلت على مستوى الوزارة.

سأتناول الكلمة بعجالة وسأتقاسمها مع زميلي السيد النائب بلعيد أعلوالل، مؤكدا مرة أخرى 

ام اليوم نحن أم .ملجلس األعلى للحساباتاتقرير الذي بين يدينا الذي أنجز من طرف على أهمية ال

 2015-2005تقرير، ولكن نحن بحاجة إلى تقرير آخر، تقرير يتحدث عن العشر سنوات املاضية 

، 2015إلى  2012، ميزانية مليار ونصف درهم ابتداء من 2012مليون درهم إلى حدود  500بميزانية 

مليار درهم، ثم نتحدث عن التغيير فيما يتعلق  50من السنة املاضية عن ث اليوم ابتداء ولكن نتحد

 مستحضرين مضامين التقرير ومضامين عرض ،باآلمر بالصرف. وبالتالي ما يهمنا في املناقشة اليوم

 الذي سيقدمه السيد وزير الفالحة، هو املستقبل. السيد الوزير مشكورا وكذلك العرض 

م الوقوف عليها على مستوى تقرير السيد الرئيس األول للمجلس األعلى تالت هناك إشكا

للحسابات، وكذلك أكد عليها السيد الوزير في عرضه، خصوصا ما يتعلق بموضوع تعدد املتدخلين، 

 .وأعتقد أن هذه النقطة يجب معالجتها، ألنها إشكال حقيقي

 فيه االعتمادات املالية خلم تضو ، 1994 القروية سنةللتنمية  أحدث الحساب الخصوص ي

مليون درهم.  500رصدت له ، 2009سنة  درهم، وفيمليون  300، بمبلغ 2008إال ابتداء من سنة 

البد أن  حقيقي، ، وبالتالي فتعدد املتدخلين هو إشكالكآلية لالشتغالفالحساب الخصوص ي وضع 

املجالس الجهوية ممثال في  نعمل على معالجة األمر، خصوصا ونحن اليوم أمام متدخل جديد،

 عشر. االثني

عملية  أكيد أحدث لتيسيير   أصال؟ ملاذا أحدث هذا الصندوق  ،إذن السؤال الذي يطرح هو 

، رغم أنه تم تعديله خالل السنوات املوجهة للعالم القروي من أجل تنميته عتماداتاال صرف 

، بإسناد مهمة البرامج 2012سنة  حصل فيالتعديل الجوهري،  ولكن 2013و 2012بقوانين املالية 

، بعد الرفع من اعتماداته وكذلك 2016الصندوق، وكذلك في املندمجة لتنمية املناطق الجبلية لهذا 

 تغيير اآلمر بالصرف. 

القضية األخرى، وتتعلق باآلمرين بالصرف بصفة عامة، واآلمرين بالصرف املساعدين. السيد 

بحسب آمر مساعد بالصرف  178آمر بالصرف من أصل  18تحدثنا عن  الرئيس والسيد الوزير،

مليون درهم ومليار  500تقرير املجلس األعلى للحسابات، في مبالغ ليست بالكثيرة، بين ما جاء في 

 درهم ونصف.

النقطة األخرى، وتتعلق بإحداث آلية التتبع والتقييم، التي هي املجلس البين وزاري، الذي ال 

وبر، وأكتن النص املحدث لهذا املجلس يتحدث عن لقاءين في السنة، أبريل يعقد اجتماعاته، رغم أ
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عقد لقاءا واحدا. وأعتقد أنه إذا أردنا تسريع العمل وتتبع اإلنجاز على مستوى الواقع العلم أنه  مع

 .ا املجلس البين وزاري ونقيم األثر وحصيلته، البد من انعقاد هذ

فيما يتعلق بدمج الخطتين، هناك خطة وزارة  بالطبع، هناك إشكال قد سجله التقرير،

، 2009، والوزارة املكلفة بالتعمير في 1999روية التي تم إعدادها في سنة قللتنمية ال 2020الفالحة 

وهي الخطة الوطنية لتنمية املناطق الجبلية، ولكن كيف ندمج هتين الخطتين، هناك إشكاالت في 

البد من وضع آلية لدمج الخطتين،  روع في املستقبلذلك، وأعتقد أنه على مستوى تنزيل املش

يد الجهود لتوح، مقدرين املجهودات التي بذلت على مستوى الوزارة التي تشرفون عليها السيد الوزير

 ووضوح الحساب.

اللجنة الوطنية واللجان الجهوية، كذلك يجب التفكير  اللجان:أيضا هناك موضوع إحداث 

ا قطاع الصندوق، خصوص بعض القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتدبير في آليات تنزيلها وتمثيل 

 السياحة واملياه والغابات ثم املندوبية السامية للتخطيط.

ضوع شير إلى مو ألكي ال أطيل أعطي الكلمة مباشرة لألخ بلعيد أعلوالل ولكن قبل ذلك، أود أن 

ترحيل االعتمادات، هناك إشكال فيما يتعلق برصد االعتمادات السنوية، التي لم تبدأ إال في سنة 

مليون درهم في نهاية  1287كما قلت، علما أنها ال تصرف، وقد تحدث السيد الرئيس عن  2008

يؤثر على عدم إنجاز مرحلة متراكمة عبر السنوات، وهذا أمر يطرح إشكاال كبيرا  ات، كاعتماد2015

زيل االعتمادات والتحويل الفعلي لها، وهذا يؤثر على التن رصداملشاريع املبرمجة ثم التباين بين تاريخ 

 الفعلي للمشاريع ثم التأخر في تجميع األرصدة املرحلة، شكرا السيد الرئيس.

 ئب بلعيد أعلوالل عن فريق العدالة والتنمية )عضو اللجنة(:االسيد الن

 باسم هللا الرحمن الرحيم،

 السيد الوزير املحترم، 

 السيدة كاتبة الدولة املحترمة، 

 السيدات والسادة النواب املحترمين،

تحية خاصة للسيد الوزير املحترم، رجل املبادئ والتوافقات ورجل املرحلة، الرجل الذي 

يتها الدولة التي عرفناها بحيو داد من ذهب، وكذلك تحية للسيدة كاتبة مب سيذكره التاريخ املغربي

 .كنائبة برملانية ونشاطها في الوالية السابقة

ا قدمتموه لهذا اإلقليم، على مالسيد الوزير، أشكرك أيضا كنائب عن إقليم قلعة السراغنة 

 وعدد من املشاريع يرجع فضلها إلى وزارتكم. 

مليار  19هذا الصندوق حوالي كان الغالف املالي املقدر ل ،2012السيد الوزير املحترم، قبل 

كانت  2012، وبعد سنة سنتيم  ولكن االعتمادات التي توقعت لم تتجاوز نصف مليار سنتيم 

جاءت حكومة عبد اإلله أن بعد و وحسب التوقعات مليار سنويا،  30لي االتقديرات املتوقعة حو 

 .2013في سنة قص ى أحد كسنتيم  إلى مليار ونصف سنتيم بنكيران رفعتها من نصف مليار 
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وما نفذ منها درهم  مليار  7بلغت حوالي  2015-2005موارد صندوق التنمية القروية خالل 

كان التمويل في إطار برنامج محاربة  2008. قبل 2015و 2008في الفترة ما بين  درهم مليار  5حوالي 

داد التراب الوطني بالنسبة لوزارة إع %40، كانت فيها نسبة 2015و 2008آثار الجفاف لكن ما بين 

 300لوزارة الفالحة، نالحظ أنه في هذه الفترة أن املوارد التي رصدت من امليزانية العامة بين  %60و

 مليون درهم. 350و

مليون درهم، واستعمال  500رصدت ميزانية ما بين مليار ومليار و 2015و 2012لكن ما بين 

مليون درهم وتراوحت نسبة  946.7، 2013ي سنة املوارد كان يعرف ارتفاعا وانخفاضا وبلغ أقصاه ف

 .2014في سنة  %12و 2009سنة  %92االستعمال ما بين حوالي 

غياب خطة موحدة للتنمية القروية املجلس األعلى للحسابات يالحظ كذلك تقرير 

 لوزارة الفالحة وبعدها 2020واالستخدام الظرفي لصندوق التنمية القروية، تحدثنا عن استراتيجية 

استراتيجية التنمية القروية املعدة من طرف الوزارة املكلفة بإعداد التراب الوطني ثم االستراتيجية 

 .2011الوطنية لتنمية املناطق الجبلية املعدة من طرف وزارة الفالحة سنة 

مالحظة أخرى تتعلق بعدم فعالية التوجيه والتنسيق، هناك تجميد، تطرق إليها السيد أدراق 

 إليها.د و ولن أع

تكلفت وزارة الفالحة، وفي  1998نقطة أخرى تتعلق باإلطار املؤسساتي دائم التحول، ففي 

مرت واست ثم إحداث كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية منتدبة لدى وزارة الفالحة 2004سنة 

 ية الترابيةمن طرف كتابة الدولة املكلفة بالتنم 2008، وتم تدبير الصندوق في سنة 2007إلى غاية 

أعيد  2012 لدى الوزارة املكلفة باملجال ووزارة الفالحة، إذن كانت هناك عملية اشتراك، وفي سنة

 إسناد مهمة التنمية القروية من جديد إلى وزارة الفالحة.

نقطة أخرى تتعلق بضعف موارد الصندوق، أي عدم تخصيص موارد خاصة ودائمة لفائدة 

لى ضمان استقراره، حيث اقتصرت موارده حصريا على الحصة الصندوق منذ إحداثه قادرة ع

املحولة من امليزانية العامة، باإلضافة إلى املوارد االستثنائية كالهبات وما هو فائض عن صندوق 

 املقاصة عند انخفاض سعر البترول واملوارد التي كانت تخصص سابقا ملحاربة آثار الجفاف.

التنمية القروية واملناطق الجبلية خالل العشر سنوات املوارد املرصودة للحساب الخاص ب

 فقط.درهم مليار  5وما أنجز حوالي درهم مليار  7لي احو 

أخرى، تتعلق بتوزيع االعتمادات بين قطاع الفالحة وإعداد التراب الوطني،  إشكاليةهناك 

، أصبح املنحى 2011 سنة إلى 2008 من سنة، لكن نالحظ أن هذه النسبة %40-%60املبدأ هو 

، وزارة الفالحة 2013في سنة .  %15والتعمير وإعداد التراب  %85، وزارة الفالحة 2012ينزل، في 

إعداد التراب الوطني، وفي   %25لوزارة الفالحة و  %75، 2014ويبدأ املنحى في الصعود في  100%

 ميل إلى وزارة الفالحة.، ومن هنا يظهر مركز الثقل الذي ي%100، وزارة الفالحة 2015سنة 
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في سنة  %18، ثم 2009في  %92انخفاض استعمال موارد الصندوق، إذ سجل منحى تنازلي، 

 ، وأنتم في الوزارة كانت لديكم صفر في املائة.2015

زيادات امللموسة التي عرفتها موارد الصندوق، حيث للعدم مواكبة مستوى االستعماالت 

لوزارة التعمير وإعداد التراب . بالنسبة درهم مليار  2درهم إلى أكثر من مليون  590انتقلت املوارد من 

 ،2011درهم في  مليون  199و ،مليون درهم 300، كان لديها من بين املجموع، 2009الوطني، في 

، وال نتوفر 2014درهم في  مليون  159و 2013،درهم في  مليون  244و 2012،مليون درهم في  122و

 للوزارة بالضبط وكم أنجز.على النسبة املخصصة 

بأن هناك ارتفاع مستمر لالعتمادات غير املبرمجة، وأنا أتحدث  ،نالحظ السيد الوزير املحترم

من مجموع  %52هنا عن الصندوق بشكل عام، إذ سجلت االعتمادات غير املبرمجة حوالي 

من  %8، وعرفت هذه النسبة ارتفاعا ملحوظا من 2015و 2009االعتمادات املرصودة خالل الفترة 

تم التطرق إلى قد ، و 2014من مجموع االعتمادات في سنة  %86إلى  2009مجموع االعتمادات سنة 

 ارتفاع نسبة األرصدة املرحلة، ولن أتطرق إليها. 

طار الوزارة املكلفة بإعداد التراب الوطني، وقد تطرقتم إليها بالنسبة للمشاريع املنفذة في إ

مع  في إطار تشاركي تالسيد الوزير، واملعايير التي اعتمدتموها بخصوص املشاريع املجالية، تم

 وكما قلتم بأنه كانت لها سلبيات ونتائج في التنفيذ لم ترق إلى املستوى املطلوب.السكان، 

مجاالت، بدون مستوى التجهيزات، الش يء الذي  5جال إلى هناك مسألة أخرى، صنفتم امل

 يطرح مسألة األولوية.

، لوحظ 2015تنفيذ املشاريع املجالية وغير املجالية، فإلى نهاية في بصفة عامة، هناك تأخر 

في طور البرمجة، أما املشاريع املنجزة  % 7و ،الزالت في طور اإلنجاز كما جاء في التقرير %80أن 

تدخلين ، وقد تطرقتم إلى اإلكراهات التي هي خارج طاقتكم، كغياب التنسيق بين امل%17.4د لم تتعف

 وعدم توفر اعتمادات في الوقت املناسب.

م توفر التنفيذ بسبب عدفيما يخص يتم تدبير املشاريع املمولة بواسطة الصندوق بصعوبة 

ومعالجة املشاكل التي تعيق حسن سيرها الهيئة املكلفة بالتتبع على املوارد البشرية املؤهلة، 

 هم.احترام التزامات علىاملتدخلين  كلحث ، من أجل والوقوف على مدى احترام املقتضيات التعاقدية

وهنا سيطرح لنا مشكل حقيقي، الذي يتعلق بنصف مليار درهم وأنا أتحدث عن الصندوق 

على  مليار درهم 50تعلق األمر ب ككل، وهذا مشكل وطني ومشكل مستقبلي، فباهلل عليكم ملا سي

 سنوات، فنحن عاجزين على توفير املوارد البشرية لتصريف نصف مليار، فكيف سنتعامل 7مدة 

 السكان؟هل ستكون هناك تشاركية مع  املالي؟مع هذا املبلغ 

للصندوق الذي انعكس سليا على نجاعة ومردودية إلى ضعف تدبير املوارد املالية  أشير كذلك

 درات التنموية بدءا ببرمجتها ووصوال إلى تنفيذها.املبا
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شاريع كانت تعترضها إكراهات وأسباب حالت دون من املمجموعة أكيد أن السيد الوزير، 

لى أجوبتكم ولدي بعض التساؤالت حول بعض املشاريع، ما هي األسباب التي إإنجازها، وقد عدت 

ومشروع النهوض باالقتصاد االجتماعي  ،بمنطقة وزانأدت إلى االنجاز الجزئي كاملشروع املتعلق 

املشروع و  الزاكاوالتضامني بجهة الرباط سال، وبرنامج التنمية املستدامة لواحة كلميم وطاطا آسا 

 املجالي إلقليم زاكورة.

را وشك .توفر بخصوصها عن األسباب التي حالت دون إنجازهاأهذه فقط، املشاريع التي ال 

 السيد الوزير.

 )عضو اللجنة(: األصالة واملعاصرةعن فريق  رحو الهيلعلسيد النائب ا

 ،شكرا السيد الرئيس

  ، السيدة الوزيرة،السيد الوزير

 أيها االخوة.

فقط  .ما هو سلبيفيها هو إيجابي و  فيها مامعلومات كثيرة السيد الوزير قدم لنا  الواقع،في 

ليلة ؟ مبالغ قأصال هنا لدي بعض املالحظات، بخصوص الصندوق نفسه، وأتساءل ملاذا تم إحداثه

سكانه يتجاوز حجم هو تراب قروي و  %80والعالم القروي هو املغرب،  القروية،بالنسبة للتنمية 

ود أن مليار درهم، وهنا أ 2لى العالم القروي من إهي التي وجهت  %45. وحسب ما فهمت فإن 50%

ال  ،ت مثاللخميساالجماعي ل جلساملأتساءل عن املعايير التي يتم بواسطتها اختيار املشاريع، ففي 

لنا  قدمتم .نجد أثرا للصندوق سواء في الشق املتعلق بالفالحة أو الشق املتعلق بإعداد التراب

 يث آخر. لذلكخريطة املشاريع وتبدو مقنعة، لكن إذا طبقنا النسب املأوية، فسيكون هناك حد

أتساءل عن املعايير، وملاذا تم التركيز على املراكز الصاعدة، وما هو مصير الباقي، هل نتركها تنحدر، 

  وأعتقد أن هناك ضرورة لالعتناء بما هو أقل من الصفر.

شير إلى مسألة تعدد املتدخلين التي يجب إيجاد حلول لها، إضافة إلى ضرورة أكذلك، أود أن 

 االعتبار بعامل الفقر كمحدد ومعيار الختيار املشاريع. شكرا السيد الرئيس.األخذ بعين 

 السيد النائب عبد الغني مخداد عن فريق األصالة واملعاصرة )عضو اللجنة(:

 شكرا السيد الرئيس،

 تحية ألخواتي وإخواني السادة النواب املحترمين.

 .شكرا السيد الوزير على عرضه

واملالحظات التي يقدمها املجلس األعلى للحسابات، هي التي يجب أن أقول بأن التوصيات 

اذا أحدث مل ،نأخذها بعين االعتبار، وكما سبقني في القول السيد النائب رحو الهيلع، أتساءل بدوري

تدخلين وتدخالتهم غير منظمة، وقد قال السيد بما أنه فيه عدد من امل ؟هذا الصندوق أساسا

فكيف يمكن تنفيذ املشاريع وأعضاء من الحكومة يواجهون مشاكل  ،عوباتالوزير، أنه يواجه ص

 اعنه تجتالتي نأعتقد أن هذا سيساهم في تعطيل املشاريع ؟  صرف االعتمادات متعلقة بكيفية
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، علما أن الصندوق أحدث أساسا من أجل التنمية القروية، يستوى الوطناملعواقب وخيمة على 

ذ ال إفأين نحن من هذه التنمية؟ فالتأهيل يوجه إلى املدن الكبرى والصندوق ال يحمل إال االسم، 

 جماعة 700 بأنعلى مستوى الجماعات القروية، رغم أنه جاء في عرض السيد الوزير، ش يء يذكر 

الكبرى وجهت للمدن، وأن نسبة ضئيلة من الجماعات القروية ، لكن نجد أن الحصة قد استفادت

 هي التي استفادت.

 ،وندائي هو أنه يجب مراجعة كيفية صرف االعتمادات من خالل تنسيق تام بين الوزارات

 .القروي ما هو تنموي لهذا العالم من أجل إخراج املشاريع في أقرب اآلجال، حتى نتمكن من إنجاز 

 وشكرا.

 ئب محمد بن عطية عن فريق األصالة واملعاصرة )عضو اللجنة(:السيد النا

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، السيدة الوزيرة، 

 سأكون جد مختصر.

السيد الوزير، لقد وضعت الحكومة آلية صندوق التنمية القروية، ولكن لألسف عند قراءتنا 

عند اريع إنجاز املشإحدى إشكاليات  علىوقفنا  ،األفقية والعمودية لتقرير املجلس األعلى للحسابات

فالتقرير يكاد يقول بأن الحكومة لها ضعف في رؤيتها للمشاريع وليس لها املوارد الكافية  الحكومة،

شكال بحد ذاته إثرة املتدخلين، وهذا كإلخراج هذه املشاريع إلى الوجود. فنجد، كما جاء في التقرير، 

وأخص بالذكر مثال برامج التأهيل في املدن التي عرفت تأخرا في  نعيشه بشكل قوي في الجماعات

العدالة املجالية االرتباط بين ن الكل يتحدث عن أ، أكيد 2014التي شرع فيها منذ و االنطالقة 

يعيش في الفقر ، أصبحت استفادته من املشاريع التنموية أمر جوهري، ألنه والعالم القروي

التابعة لعمالة سال، حيث تغيب املشاريع بشكل ك، جماعة السهول والتهميش ونأخذ مثاال على ذل

 رة للدخل.دامل شاريع كبير  على األقل امل

وفي سنة  %90، صرفت من الصندوق 2011و 2005السيد الوزير، أشير إلى أنه ما بين 

 ، وهنا البد من استحضار مسألة التشغيل.%18، أجد فقط 2015

، جاءت حكومة عبد اإلله بنكيران حيث 2012و 2011سنتي  نعم هناك مسألة الحظتها في

كان هناك عجز في امليزانية، وهذا األمر درسناه في املعاهد والكليات ونعلمه، املالية العامة عندما 

مليار في عهد تلك الحكومة،  15تكون الدولة أمام عجز، توقف املشاريع العمومية، وقد تم توقيف 

من املشاريع، ونحن  %18 هو أن هذه الحكومة لم تنجز سوى ة واملعاصرة، وتحليلنا في فريق األصال

ال نقوم باملزايدات السياسية فقد درست التقرير أفقيا وعموديا وأقدم لكم املشاريع التي تعثرت، 

 ،جماعة بإقليم تازة، لم يتم إنجازه بسبب تأخر الدراسات 11األطلس الشرقي الذي يهم مشروع 

وأنا أتفق معكم في أمر واحد، السيد . وتأخير جميع االعتمادات املرحلة ،مشكل وهذا في حد ذاته

الوزير، هو أن كثرة املتدخلين تفسد العملية، وهنا أتذكر مسألة قام بها الوزير األول السيد عبد 
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خذ قرارا بتخصيص بعض ، فاتكان بصندوق املوازنة فائضفقد ، 2001الرحمان اليوسفي في سنة 

مليون درهم  6منه إلى العالم القروي، وكنت نائبا أوال لجماعة سال وتوصلنا بالئحة فيها  االعتمادات

مع تحديد هدفها بدقة )املاء والتطهير والكهرباء...(، وعملنا على تغطية جميع الدواوير آنذاك، إيمانا 

هما. ولهذا السيد منا بأهمية العالم القروي، وقد هم هذا القرار كل الجماعات باملغرب وكان قرارا م

تدبير هذا الصندوق، أو فوتوا األمر للعامل لالوزير، في إطار حكومتكم، حددوا جهة واحدة أو جهتين 

 وحاسبوه، ألنه يمثل الحكومة حسب الدستور.

أعتبر أن االعتمادات املخصصة في هذا الصندوق غير كافية ويجب التفكير في الرفع منها 

 وشكرا.

 بودس عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية )عضو اللجنة(:السيد النائب محمد 

 السيد الوزير، السيدة الوزيرة، 

 األخوات واالخوة النواب املحترمين.

صالح ة أفقية، املقلها تتشابه، فيما يخص برمجة املشاريع تتم بطريكحقيقة أن املالحظات 

 العقار أو الدراسات، من هنا عتبار طبيعةاال الخارجية تعد بطائق تقنية وتبرمج بدون األخذ بعين 

 نجز املشروع إال في مدةيإذا لم يكن العقار مصفى والدراسات غير تامة، بالطبع لن  .يبدأ املشكل

ان الوقت، عندما يتم املشروع وأعتقد أنه ح ،يالحظ هذا األمر في جميع القطاعات ،وبالتالي .أطول 

ي على األقل فلدراسات اتتم برمجة  وأن، وبدراسة متكاملةفي القاعدة يجب أن يكون معززا بالعقار 

 اين املالحظة، أعإقليم تازة السنوات التالية يتم املرور إلى التنفيذ. وأنا أنتمي إلى  السنة األولى، وفي

 بالرغم من تحويل االعتمادات، فعدم إنجاز املشروع املجالي لألطلس املتوسط الشرقياملتعلقة ب

جماعة بإقليم  11ويهم هذا املشروع  ،، لم يتم إنجازه بعد2012ملشروع منذ سنة املرصودة لهذا ا

مليون درهم، وفي هذا االطار أرجعت وزارة التعمير في جوابها بأن  53تازة بكلفة مالية تصل إلى 

التأخير املسجل على مستوى تنفيذ هذا املشروع يعود إلى تأخر نتائج تقارير الدراسات وتجميع 

، أظن أن هناك بعض التقصير 2017ونحن اليوم في سنة  2012ات املرحلة، أي من سنة االعتماد

 في هذا األمر.

ملاذا ال نعكس اآلية، نعقد اتفاقية الشراكة مع املجالس اإلقليمية ومجالس  ،في هذا اإلطار

نتائج أكثر، وقد عشنا فيما مض ى تجربة في الثمانينيات ما يعرف ذلك عطي ييمكن أن و العماالت، 

بالصندوق الخاص بالتنمية الجهوية، وكان مشروعا ناجحا وهم جميع القطاعات، ملاذا ال نستأنس 

 ما هو صالح.منه بما كان يفعل آنذاك ونطبق 

بأنه وتواضع اإلمكانيات، وأقول ما نراه بخصوص هذا الصندوق، هو تعدد املتدخلين 

باإلمكانيات املتوفرة حاليا ال نطلب بما هو أكبر بل بالعكس، ما في متناولنا ننفذه، والحقيقة أنه ال 

فيد وكيف يست ؟هذا األمر، ما العمل لكي نحسن مردودية الصندوق وأدائه مامأوبالتالي، أقول ينفذ. 

، هناك تعدد املتدخلين، ولكن لحد اآلن باستثناء املناطق السقوية في املناطق ؟منه العالم القروي
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اكل وبالتالي تتزايد املش ،التي استفادت، فإن املناطق البورية تعرف الجفاف الذي أصبح بنيويا

وتتراكم، باإلضافة إلى الهجرة القروية وانعكاساتها على مستوى التأهيل الحضري بالنسبة للمدن، 

  .هذه الهجرة أحد املداخل للحد منتعد مسألة الطرق أن  وأعتقد

عدد من املسالك في بعض املناطق، ولألسف الشديد  فتحأالحظ أن الجدول األخير ورد فيه 

 .ةأمر في غاية األهمي ذاأرى أن هناك إشكالية كبيرة ترافق تشييد الطرق، وهي مسألة الصيانة، وه

إطار الشراكة مع الجماعات الترابية وقطاعات حكومية  نحن نرغب في وضع مشاريع متكاملة في

هذا التكامل يغيب، وجهودنا تذهب سدى، وهذا األمر  ،مع األسفالتجهيز. أخرى بما فيها قطاع 

 يتكرر ويستمر، وما نطلبه هو تجويد التدخالت على مستوى القطاعات والجماعات الترابية.

وهذا يهم كذلك قطاعكم السيد الوزير، عدد بالنسبة لتدخالت الصندوق، أعتقد أن هناك، 

من التصاميم تتعلق بالتهيئة، وهناك مجموعة من الدواوير انضمت إلى املدن، وهو ثقل كبير بالنسبة 

ك الدواوير تأهيل تللملالية الجماعات املعنية، وأظن أنه يجب التفكير فيما يتعلق بتقديم املساعدة 

 املجاورة. 

 في املرحلة األولى تصفية العقار والدراسةمسألة امج تشمل البر أن وأخيرا أريد أن أؤكد على 

  وشكرا. .نفذ البرنامج في السنة املواليةعلى أن ت

 والتعادلية:السيد النائب الحسين أزوكاع عن الفريق االستقاللي للوحدة 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، السيدة الوزيرة، 

 ة النواب، السيدات النائبات املحترمات.الساد

السياق العام ومسار التنمية في بالدنا، ال أحد ينكر بأن التنمية  ه في إطار أنبأود أن أضيف 

، ومجموعة من البرامج املوجهة إلى العالم 1997بمفهومها الحقوقي واملتداول عامليا بدأ في سنة 

الفترة السياسية، وهذا املسار ال  تلكانتعاشة في  عاشت PNRRو PERGو PAGERالقروي بما فيها 

. 1997يجب أن نعزله عن هذه السيرورة ألنها جاءت باجتهادات لدعم هذا التوجه الجديد منذ 

يجب إنصاف هذه املرحلة. هذه املرحلة التي سارت في اتجاه حل اإلشكاالت البنيوية للتنمية  ،لذلك

نه أل ،  هاتت على مستوى كثرة املتدخلين وكثرة التصورات ملعالجفي العالم القروي، ولو بهذه االختالال 

ا، مقصي ظلإذا لم تكن هناك تنمية، خصوصا في مجال ال يمكن فعال أن نبني بناءا ديمقراطيا، 

م تاملشروع املجتمعي الديمقراطي الحداثي، وفيما بعد  مرارا مفهوم  خطب جاللة امللكوقد ورد في 

يع االختالالت في جموجود موي، ألن هذا الركن بالنسبة لنا ش يء أساس ي، و عن املشروع التن الحديث

املمارسات ش يء طبيعي ، ونحن كمدبرين للشأن املحلي نتوفر على عدد من املالحظات، توجيهية و 

  ديكتاتيكية.    
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املسألة التي يمكن أن نسجلها في هذا الباب، هو أن هذا تحصيل حاصل، ونحن اليوم نناقش 

ل ه رأينا، كما بدأه من قبل املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي تحدث عن مسألة ونبدي

 نحدث الرافعات أو اآلليات؟ 

 و  ،بطبيعة الحال، من األحسن أن تكون هناك آلية يمكن أن تجمع كل املشاريع في التقائية

ي وهذا هو املوضوع األساس ولكن كذلك في اآلفاق،  .التي تمت اليوم بهذا املفهوم الجديد للصندوق 

في  .هو أن نقوم بجبر الضرر املجالي، ألنه هناك تفاوتات تنموية صارخة ،ملشروع املراكز الصاعدة

املدن، ببته سأنفقنا الكثير من األموال ونسينا القرى، وفي الواقع فاملشاكل ليست نتاج عادي  ،املدن

معنى ب أحزمة.في حولها ى إلى املدن وتمركزوا انتقال العديد من الناس من القر السبب يعود إلى بل 

الطريق ومده باملاء والكهرباء بربطه بألف درهم على مواطن  10إنفاق آخر من الناحية املادية، عوض 

  التكلفة في العديد من املشاريع في املدن. ترتفعواملدرسة، 

في بعض األحيان، كان الذي قامت به الوزارة يالحظ أن العمل املراكز الصاعدة،  بخصوص

وهذا  .من ناحية النجاعة واالستهداف أحسن بكثير من مشاريع التأهيل الحضري في بعض املناطق

 أمر عشته كمسير محلي. 

هذا البرنامج، ألن املعايير بعض املراكز الصاعدة لم تستفد من اليوم، ولكي أختم، هو أن 

املراكز القروية من لعديد فا ،محددا االستهدافكون يكانت مجحفة، وكان من الضروري أن 

دت املراكز الصاعدة التي استفا يبينإضافة إلى ضرورة وضع برنامج معلوماتي  قد أقصيت، صاعدةال

  لم تستفد بعد.التي املراكز و في إطار األشطر التي برمجت 

لفعل ألنه با نصاف،اإل أنا مع السيد الوزير، أن نستحضر هذا التراكم ونبني عليه على أساس 

هناك تفاوت بين األقاليم، ألسباب ذكرتموها، انتخابية أو سياسية ، و كل داخل الجهاتامش توجد

أو تحكمية في مسار صنع الخريطة، وهذا أمر واضح، ويجب أيضا في إطار االنفاق العمومي استحضار 

اق العمومي جهات معينة متضررة بشكل كبير، مثال جهة سوس ماسة، متضررة من ناحية االنف

 والجميع يتحدث عن هذا املوضوع. 

في أقرب وقت،  ،مع الجهة اتفاقيات بشراكةبرام إل سيد الوزير، موجهة لكم الهذه دعوة إذن 

بالشأن املحلي استطاعت تقليص والتي من خصوصياتها أن الفاعل الجمعوي والجمعيات املهتمة 

وغيرها،  كالطرق ية و للشغل وأحدثت مشاريع تنم االفوارق التي كانت ستكون أكبر، حيث خلقت فرص

يكون هناك  نتمنى أن هو تتويج لهذا املسار، الذي و ، اليوم  العمل الذي ستقوم به الحكومةبو 

 إنصاف مجالي، وشكرا.
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 السيد النائب عبد العزيز لشهب عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، السيدة الوزيرة، 

 السيدات والسادة النواب املحترمين، 

أود في البداية أن أشكركم السيد الوزير على عرضكم املهم، وما أثار انتباهي هو أنكم ركزتم 

 ،كالمكم واضحاان على بعض اإلشكاالت التي نعاني منها على مستوى تدبير الشأن العام، وقد ك

وأريد أن أؤكد على هذه املسألة، وربما أن التشخيص متوفر في تقرير املجلس األعلى للحسابات أو 

ال شكإل اوهي تتعلق بمن خالل عرضكم، ولكن أود أن أؤكد على مسألة أشرتم إليها السيد الوزير، 

رى كل كبيطرح مشاأمر وهذا  .املوجود في بالدنا، أال وهو ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية

ذ تنفي مستوى على  الشركاء خاصة من قبلإلى إشكالية الحكامة وتدبير الشأن العام تنضاف 

ى االنكباب علوالتي على الحكومة وهذا األمر، ربما له عالقة بمسألة تعقد املساطر،  .االتفاقيات

قتصاد زارة االو  من، وأنتم السيد الوزير تشتكون من التأخر الكبير في ترحيل االعتمادات معالجتها

لون مع كيف يشتغ، و واملالية، وهنا يجدر النزول إلى القاعدة للتعرف على ما يقع بالخزينة اإلقليمية

الخارجية واملشاكل الكبرى التي يعاني منها القطاع الخاص اآلمرين بالصرف ومع مديريات املصالح 

 .واملقاوالت

املصالح الخارجية. ولذلك فاملشكل في  بال إشكاالت، فمافأنتم على الصعيد املركزي وجدتم 

 املشكل يكمن تنفيذ املشاريع، وهناظروف نظري ال يكمن في االستراتيجيات والدراسات، ولكن في 

والخلل الكبير، وهذا هو ما يجعل أغلبية مشاريع الدولة تعرف تأخرا كبيرا في التنفيذ باستثناء 

األنوار، طنجة الكبرى...(، حيث تنفذ في وقتها  طبعض املشاريع التي تكون لها صبغة خاصة )الربا

مثال، هناك مشاريع في إقليم وزان  .مشاريع تمدد أعمار تنفيذهامن  وال تعترضها عراقيل، وما عداها

خوان من قبلي، ما العمل؟ كيف إل اآلن، وكما قال ا سنوات. 10عمرها  تتعلق باملاء الصالح للشرب

، وحتى هذا املشروع يجب أن ال نضخمه ؟مليار درهم 50مشروع سندبر املرحلة املقبلة وخصوصا في 

 أكثر، لكي ال نعطي أمال كبيرا للساكنة القروية.

من خالل عرض السيد رئيس الحكومة مؤخرا، تحدث عن عدم وجود ميزانية إضافية، ولهذا 

 مناسبة تفمشكل التنسيق وحسن التنزيل واإلسراع في تنفيذ املشاريع، هذه أمور يجب إيجاد آليا

حيا فيما يخص إقليم وزان،  مثاال وسأقدم لكم السيد الوزير  .اآلخر على، وعدم إلقاء املسؤولية لها

شكال املطروح هو أن إل واكذلك. كان مستفيدا من مشروع التنمية املجالية وعرف تأخرا الذي 

جهت املركزية، وقد و  انتظار التوصل باالعتمادات من املصالحفي  تعيشمجموعة من املشاريع ظلت 

عدم ع إلى يرجتوقف املشروع سبب بأن  ،في الفترة السابقة سؤاال كتابيا، وأجبتمونا السيد الوزير

تحويل املوارد املالية، ويتعلق األمر بمشروع دار الطالبة، وهو مشروع اجتماعي ال يتحمل التأخير، 

لقروية، أنا لست بحاجة إلى هذا الجواب صبح يعود إلى مديرية التنمية اأوأجبتمونا كذلك بأن األمر 
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أنا بحاجة إلى حل إشكال قائم، وقد كنت أنتظر منكم السيد الوزير، إذا لم تعالجوا هذا األمر، أن 

 تطلبوا تحكيم السيد رئيس الحكومة، ال يمكن ترك املواطنين يتنظرون. 

   ملركزي.ولهذا، يصعب علينا إقناع املواطن بكون املشاكل توجد على املستوى ا

نة ساكللعود إلى موضوع التقليص من الفوارق االجتماعية واملجالية، أظن أن أن أن دو  أختمو 

أمل كبير في هذا املشروع، نالحظ بعض التأخر، ولكن أقول لكم السيد الوزير، بأن القروية 

وات السن الساكنة القروية لم يعد بمقدورها االنتظار أكثر، وساكنة أعالي الجبال لم تعد ساكنة

لهذا، و  .، والكل على علم بما يقععالميات والتواصل االجتماعيإل املاضية، لقد انتقلنا إلى عصر ا

أطلب منكم السيد الوزير، أن تبذلوا مجهودا من أجل التعجيل وحسن التدبير وتنفيذ املشاريع، 

 وشكرا.

 :فتيحة سداس عن الفريق االشتراكي )عضوة اللجنة( ةالنائب ةالسيد

 ،يد الوزيرالس

 ، السيدة كاتبة الدولة

 السيدات والسادة أطر الوزارة،

 .السيدات والسادة أطر مجلس النواب

 كمنضاليتو  كمبكفاءتو  كم، نظرا ملعرفتي الطويلة ب السيد الوزير  كمأود أن أقدم شهادة في حق

لى تقرير املجلس األعت في مجموعة من املالحظات التي جاءمنعني من إبداء يال لكن هذا  ،كموشراست

ن أمري مللحسابات، والتي قلت بخصوصها للسيد الرئيس األول للمجلس املذكور، بأني في حيرة 

وكلنا متفقون على  ،عدالة مجالية فكلنا متفقون على ضرورة وجود حيث أعاين مثل هذه األمور، 

ل وكلنا متفقون على ح ،أن التنمية القروية واملناطق الجبلية هي مسألة حيوية بالنسبة للمغرب

والكل متفق على إحداث مجلس  ،والكل متفق على إحداث هذا الصندوق  ،مشاكل العالم القروي

مليار  5وفي مقابل كل ذلك، نجد أن  .وهذا كله تم القيام به ،ما بين الوزراء للتخطيط والتنسيق

مليار درهم  50صرف لصندوق لم تصرف. وإذا كان األمر كذلك فكيف سنتمكن من درهم املوجهة ل

 غدا؟ هذا يصعب استيعابه، ونقول في آخر املطاف بأن كل هذا ال يكفي.

قدم السيد الوزير عرضا جيدا ويصعب علي أن أكرر ما قاله، تعرض للتشخيص واالكراهات 

اص ة بركان، نظرا للخصهنفهم بأن بالدنا على فو أن ، ولكن إذا لم نستطع وزارته التي اعترضت أداء

 فهذا أمر مؤسف. د فيها وأننا لم نستطع كحكومة أن نحدد األولويات،املوجو 

ال  ،املشاريع التي قدمتموها  خريطةبلكم، لم أقتنع  يوأنا السيد الوزير، مع كامل احترام 

يهمني أن تغطي املغرب بأكمله أو الجهات، ما يهمني هو أن ترتب األولويات، ألن هناك في املغرب 

منكم العمل على إيجاد  حتاجهو ما ي، ويجب البدء بالفقر التام. و مدقعفقر مستفحلة و هشاشة 

 .الصعب التعرف عليهباألمر حلول فورية، وهذا ليس 
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أقول لكم السيد الوزير، لإلخبار فقط، مجموعة من رؤساء الجماعات والجهات، يقولون 

نجد أن س، 2015إلى سنة  بأنه لم يعد هناك وجود لصندوق التنمية القروية، ملاذا؟ ألنه إذا رجعنا

، نه لم يفعلأل طبيعي أن يقال بأن الصندوق لم يعد له وجود، وش يء فقط هي التي صرفت،  16%

س لزم تحكيم السيد رئيتست ياتتطرح علينا، ألنها إشكال ال ه، يجب أذإشكاليات كهفوبالتالي 

 الحكومة. 

وا إلى األرقام، هي أرقام دالة، ، انظر 2015إلى  2011لن أعود إلى األرقام وكلنا نعلمها، من 

كانت هناك دراسات واستراتيجيات ومساطر،  نجز، وعرفت من السيد الوزير بأنه تلم  شاريعفامل

وهو ما أخر تنفيذ مجموعة من األمور، وهذه املساطر قد تبدو لنا غير هامة، ولكن بالنسبة لي، هي 

مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي ال يمكنه يؤمن بالذي فدمقرطة املشاريع.  من حيثذات أهمية 

 تنفيذ املشاريع املسطرة. أخطاءيفكر بهذه الطريقة، لكي ال يسقط في إال أن 

السيد الوزير، لدي مجموعة مالحظات، يبدو لي أن الرؤية الواضحة التي يتغنى بها الجميع، 

ى، ما أر  فيهاللجنة أبسط فأنا أعتبر اللجنة إطارا للنقاش، وفي هذه ا .هي غير موجودة مع األسف

أن هناك بيبدو لي غير أنه بمساندة األغلبية الحكومية، لكي أقوم وتوضح لي فيها األمور صحح توقد 

في حد  هذا مشكلو عدم وجود رؤية واضحة، سواء في تحديد األولويات أو التخطيط والتنفيذ، 

ات بأن املشروع صادف مشكل . ألنه حين يقول السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابذاته

 ، فإن هذا األمر  يستوجبالوعاء العقاري، بمعنى أنه لم تتم تصفية هذا األمر قبل اإلعداد للمشروع

  .النظر فيه 

تحدث اإلخوة النواب عن كثرة املتدخلين، فالغاية من إحداث الصناديق، هي البحث عن 

تدخلين، فسنواجه مشاكل كثيرة في سرعة اإلنجاز، ولكن حيث نشرك في تدبيرها عددا من امل

 التنفيذ. هناك فعال مشكل في الحكامة وهو مشكل ال زال مطروحا بحدة.

نحن في الفريق االشتراكي، نعتبر بأن وضع املساطر واملؤشرات الواضحة، كما قلتم في البداية 

ساسية املشاريع مسألة أوتتبع في غاية األهمية هي مسألة ، وما قمتم به، بهدف حسن تدبير الصندوق 

لة والقطاع الدو  ؛ولكن يجب التأكيد أيضا على احترام التزامات املتدخلين في جميع املستويات .كذلك

مالت دفتر التح تدقيقالخاص وأحيانا املنظمات الدولية التي تتدخل في مشروع معين، ونعتبر أن 

جاز الدراسات وتوفير العقار واحترام املرتبطة بإن الخطواتفي كل و ،جوهريةمن البداية هو مسألة 

ر منح ومعايي اتالشراكو آجال التنفيذ. كما نؤكد في الفريق االشتراكي، على ضرورة إشهار البرامج 

 .التمويالت 

 شكرا السيد الوزير، شكرا السيدة الوزيرة وشكرا للسيدات والسادة النواب.
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 :حكيمة بل قساوي عن الفريق الحركي ةالنائب ةالسيد

 السيد الرئيس املحترم،

 ،السيد الوزير

 ، السيدة كاتبة الدولة

 السيدات والسادة أطر الوزارة،

 .السيدات والسادة أطر مجلس النواب

 السادة أطر لجنة مراقبة املالية العامة،

 السادة الحضور.

 البد من ،السيد الوزير .شكرا لكم السيد الوزير على عرضكم القيم وتفاعلكم اإليجابي

شكيل اقترح تسبق له أن بأننا كفريق حركي يركز دفاعه على البادية واملناطق الجبلية، اإلشارة، 

هذه اللجنة املوضوعاتية التي تهم صندوق التنمية القروية والجبلية، وذلك اقتناعا منه من جهة، 

األولوية والتي  ل املواضيع ذاتامنه، يجب أن يط 70بأن تفعيل وأجرأة الدستور وخاصة الفصل 

وإيمانا منه من جهة أخرى، بأن مجال التنمية القروية  .تنطوي على إشكاالت هيكلية وبنيوية

مية تقييم السياسات العمو ل ابإشكاالته املتعددة وانتظاراته املتجددة يستحق بأن يكون موضوع

 .اوالبرامج التي تم وضعها وتنزيله

 الرئيس،السيد 

 السيد الوزير،

نعتبر بأن هذه املحطة تعتبر أساسية في سياق تنزيل الدستور، الذي أوكل مهمة تقييم إننا 

 ،أن تفعيله لم يصل إلى املستوى املطلوبنعتقد  جديد السياسات العمومية للبرملان، وهو اختصاص

 قييمسج تقاليد راسخة في مجال تننعتبر بأن هذا التمرين الديمقراطي يعتبر لبنة أساسية ل ومع ذلك

السياسات العمومية، وذلك من منطلق تقييم االستراتيجيات والخطط والبرامج، وكذلك تقييم 

نجاعتها املالية، عالوة على أثرها على املواطن الذي يشكل الغاية املثلى لهذه السياسات 

واالستراتيجيات والبرامج ، وإذا كان الدستور ال يحدد مدى زمني في إطار السقف الزمني الحكومي، 

السياسات ما كان ينتظر منها من نتائج ؟ ما  هل الذي  يطرح  دائما هو : هل حققت هذؤ فإن التسا

على مستوى تدبير صناديق من قبيل صندوق التنمية القروية واملناطق مدى نجاعة هذه السياسات 

  ومردودية؟أكثر نجاعة  السياسات العموميةهي البدائل املمكنة لجعل هذه  ما الجبلية؟

نريد جوابا شافيا عن  ،عيال لخطاب الذكرى الثامنة عشر لتولي صاحب الجاللة العرشفتف

 :هذه األسئلة

مما يخلق نوعا من تداخل  واآلمرين بالصرفهناك تعدد املتدخلين على مستوى هذا الصندوق  -

 االختصاص.
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الكبرى الرامية إلى تنزيل برامج هذا  وكذا األهدافواضحة  استراتيجيةغياب مخططات   -

 الصندوق.

   .والتسييرالكفاءة وسوء التدبير  تسجيل بعض النقص في -

  .قلة املوارد املالية لدعم الصندوق  -

 املوارد.ضعف استخدام هاته  -

ة إن الحكومف ،ولتفادي املشاكل واالكراهات التي تعاني منها املناطق الجبلية والقروية

 مكاناتاإل أصبحت مطالبة اليوم أكثر مما مض ى بتمكين الجهات والجماعات املحلية التابعة لها من 

التنمية  تحقق أنيمكن  فال  .بما فيها العالم القروي والجبلي ،املناطق الهشة لتأهيلاملادية الالزمة 

 ةاألساسيي ميدان التجهيزات الذي راكمه العالم القروي واملناطق الجبلية ف التأخر بتدارك  إال 

وكذا تطوير القطاع الفالحي وتنويع مصادر الدخل وتدبير املوارد  ،واالجتماعية وظروف العيش

 ،ورفع القيود العقارية التي تعيق التنمية في املجال القروي واالهتمام باملناطق الجبلية ،الطبيعية

بمشاركة واسعة للسكان وتقوية  ،ندمجةالتي تستوجب عناية واهتماما خاصا باعتماد التنمية امل

 لقاعدة االقتصادية للمراكز الجبلية مع الحفاظ على تراثه الطبيعي وخصوصياته البشرية.اوتنويع 

 2005إن مجموع املوارد املخصصة لصندوق التنمية القروية من قبل الدولة خالل العشرية 

مليون درهم قبل  500ماليير درهم، كما أن ميزانية الصندوق لم تتجاوز  7، كانت في حدود 2015-

تتولى تدبيرها وزارة  % 75مليار درهم، مقسمة إلى جهتين، منها  1,5، لتصبح موارده بعدها 2012

 للوزارة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني. %   25الفالحة والصيد البحري، و

 و
 
إال أن آلية التنمية القروية تبقى محدودة، على اعتبار  ،ر املوارد املالية لهذا املجالرغم توف

، وفي مختلف القطاعات املوجهة للعالم القروي ، وما بعدها2012أن ما رصد للتنمية القروية منذ 

، مليار درهم، لكن ما تم صرفه عن طريق صندوق التنمية القروية 30واملناطق الجبلية، يتجاوز 

 مليار درهم. 1,5كأحد أهم اآلليات، لم يتجاوز 

االستمرار بهذه الطريقة التدبيرية في تنزيل املشاريع التنموية بالعالم القروي، بعيدا أن كما 

عن صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، كآلية حقيقية في التنمية يتم تعطيلها أو تجاوزها 

د الحديث مستقبال عن مشاريع معطلة،لصالح آليات أخرى، يثير التخوف م ر لم ت أو أخرى  ن تجد 

 النور.

ل غياب خطة موحدة لقد 
 
يخص مجال التنمية القروية واملناطق الجبلية، وعدم  فيماشك

ا تدبير أبرز االختالالت التي عرفه املتدخلة،والقطاعات  فعالية آليات التوجيه والتنسيق بين الجهات

وفي هذا الصدد، نؤكد على ضرورة تنسيق وزارة الفالحة والصيد البحري  .صندوق التنمية القروية

 مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير في مجموعة من مشاريع التنمية القروية واملناطق الجبلية.

التصاميم الجهوية إلعداد التراب اريع الوزارة بفعالية في إخراج مش انخراطال بد من أيضا 

 ممكن لألنشطة واملوارد والتنظيم إلى أفضل توزيعقرب اآلجال أبهدف الوصول في  ،إلى حيز الوجود
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ضوء الطاقات الجهوية واملحلية لتشجيع  والجبلي علىالعقالني للمجاالت على املستوى القروي 

 املنشودة.االستثمارات وخلق التنمية 

داة وأ ،تفاوت الجهوي أحسن وسيلة للحد من ال تعد التهيئة الترابية نكما أنه باعتباره أ

وأمثل طريقة للتوفيق بين النجاعة  ،للتطوير العقالني للمشهد الحضري وإنعاش العالم القروي

وبين العدالة االجتماعية والحفاظ على البيئة من جهة  ،االقتصادية وحماية الثروات من جهة

نؤكد على ضرورة تأهيل املجال لجعله قابال الستقطاب كل أشكال االستثمار السياحي  فإننا، أخرى 

 والجبلية.القروية  والخدماتي باملناطقوالصناعي والفالحي 

كما أنه في إطار التنافسية القوية التي أصبحت تميز األنظمة االقتصادية وتسخير جميع 

ة بتحسين ظروف عيش السكان خاص ،سار التنميةفي م وإدماجهاالوسائل للنهوض باملناطق املعوزة 

بالعالم القروي والجبلي عن طريق ضمان فرص الشغل واالستفادة من الخدمات االجتماعية 

 لترابا إعداديتطلب العمل على جعل التنمية املستدامة من أولويات سياسة  ،األساسيةوالتجهيزات 

ين االعتبار عن طريق استغاللها وفق تدبير خذ هشاشة مواردنا الطبيعية بعأحيث يتعين  ،الوطني

اء والتربة الثمينة كامل االستراتيجيةخصوصا تلك املتعلقة باملوارد  ،عقالني يحافظ على التوازنات

 وامللك الغابوي.

ال بد من اعتماد مقاربة جديدة إلعداد التراب والتعمير تستند على مشاركة وتقاسم و 

ي مدني وذو وقطاع خاص ومجتمع ترابية الفاعلين من جماعات ويتم فيها إشراك كل  ،للمسؤوليات

 .االختصاص وكل املهنيين

 السيد الوزير،

ي ف الترابيةكل من الدولة والجماعات  أدوار  إنها ملناسبة نطالب من خاللها بضرورة تحديد

النزيه الصارم و  دوالتقييخاصة ما يتعلق منها باألدوار االقتصادية واملالية  ،تفعيل هذه السياسة

بوضع تصاميم التهيئة وتسليم الرخص املتعلقة بالبناء  وذلك ،بالضوابط القانونية والتنظيمية

وجعل السياسة  ،لوضع حد نهائي ملا يشوب هذا املجال من تجاوزات ،والتعمير بالعالم القروي

 .ا تكون متناقضةغالبا م ،التعاقدية أداة أساسية لبلورة تصور مجالي توافقي ملواجهة رهانات

اجعة ن استراتيجيةالبد من التفعيل التام لدور الجهة كمؤسسة في تحديد  ،وفي هذا الصدد

لبعد رهين بتبني ا ،نجاح أي مشروع للتنمية الترابية واالقتصادية واالجتماعية ، ألنإلعداد التراب

ة بتمكينها من موارد بشريركزيا متال و أ ،الذاتية للجهة اإلمكانياتالجهوي سواء المركزيا بتدعيم 

 جهوية ذات كفاءة، وكذا تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي والجبلي.

بطة والتغلب على االختالالت املرت بباالستيعاتثمين عناصر القوة باملجال الجهوي يرتبط  إن

 قصاءواإلوما يترتب عنه من تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر  ،بضعف وثيرة النمو االقتصادي

ى تنامي الضغط علونسجل هنا، السيد الوزير،  .االجتماعي وتراكم مظاهر التأخر في العالم القروي

شها خصوصية املرحلة التي نعي باإلضافة إلى أن ،املوارد الطبيعية وضعف فعالية التدبير العمومي
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 التراب إعدادحها جل رفع مختلف التحديات التي يطر أال تترك لنا سوى أجاال محدودة للعمل من 

أهيل ت شروط إنجاحفمن  ،لهذا .والتنمية بالوسط القروي الذي يعاني الهشاشة والتهميش والفقر

العالم القروي والجبلي هو استيعاب القطاعات الحكومية املعنية بأهم الحاجيات واملتطلبات 

 الصندوق.الخاصة بالعالم القروي أثناء صرفها العتمادات 

 والطرق  تحسين شروط العيش والصحة والنظافةمن التأكيد على أن البد  ،في الختام

تأخر ال إال بتداركال يمكن أن يتحقق  ،بالعالم القروي والجبلي ،غير ذلك إلى ،والسكن والتمدرس

، دون أن ننس ى الدور الذي األولىمسؤولية الحكومة بالدرجة  هوهذ املستوى،الحاصل على هذا 

دالة . ونحن في الفريق ال نطمح فقط إلى العاملدني وهيئات املجتمعالجماعات الترابية  يمكن أن تلعبه

  .وشكرا لكم املجالية وإنما تحقيق التنمية املحلية الحقيقية بكل ما في الكلمة من معنى.

 السيد رئيس اللجنة:

ع لم نا، املوضو اإلخوة واألخوات، تحدثت في البداية وتفهم الجميع االكراه الزمني الذي يحكم

كما تعلمون، ما قمنا به في مناقشة موضوع التجهيز الجماعي، و  .ينته بعد، وهذا مسلسل طويل

والذي ننهئ اللجنة على التقرير الذي أنجزته، تطلب دورة كاملة لالشتغال، أكيد صندوق التنمية 

 دراسة هذا املوضوع ، سنواصل القروية الزالت فيه أشواط، إن شاء هللا بعد افتتاح دورة أكتوبر

سأسجل الئحة  .دقيقة 20وأمامنا ، ملجال الزال مفتوحا فاوربما قد نشتغل في شهر شتنبر، 

املتدخلين وسأكون صارما بما تحمله الكلمة من معنى. ألننا أمام اكراه زمني نتفهمه، إذن رجاء، 

 احترام الحصة الزمنية املخصصة لكل نائب.

 :ن فريق األصالة واملعاصرةع املهاجري النائب هشام  السيد 

 شكرا السيد الرئيس، 

 ،السيد الوزير

 ، السيدة كاتبة الدولة

لن أناقش مشاكل العالم القروي، ولكن سأناقش مشاكل القانون املالي، فالصندوق أحدث 

تغير اآلمر بالصرف وانتقل من السيد رئيس الحكومة إلى السيد وزير  2015، في سنة 1994في سنة 

صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق نصت على في نفس السنة نجد أن الحكومة والفالحة، 

(، نفس مجاالت صندوق التأهيل االجتماعي، وهو صندوق 20واملادة  19جهات )املادة التضامن بين ال

كم في السكن غير الالئق واملاء صدستوري محدد بالقانون، وهي واضحة، يدخل فيها اختصا

والكهرباء والطرق وغيرها، ونأتي ونمدد صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، في حين علينا أن 

لتأهيل االجتماعي، ماذا سيقع في القانون املالي املقبل، االعتمادات مسجلة في اق نفعل صندو 

وسنقع في إشكالية قانونية أو دستورية، وسوف أتناول املادة صندوق التنمية القروية وال تشتغل، 

من القانون التنظيمي لقانون املالية، الذي تقول: "الحسابات املرصودة ألمور خصوصية التي  28

تترتب عليها نفقات طوال ثالث سنوات، تحذف في نهاية السنة الثالثة". صندوق التأهيل لم 
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إذا لم تسجل فيه االعتمادات،  ،2018في قانون املالية  أنهيعني  2016االجتماعي أحدث في سنة 

يجب إلغاؤه. وإذا ألغي سنخالف الدستور، وإذا لم يلغ سنخالف القانون التنظيمي لقانون املالية. 

 أين يكمن املشكل؟

سأتحدث بكل صراحة، عندما يحتج املواطن فإنه يتوجه نحو املنتخبين ثم القائد ثم العامل 

أين  .يتوجه إلى املديرية الجهوية أو اإلقليمية لسياسة املدينة أو املدير الجهوي للصحة فالوالي، وال 

ل وصندوق التأهي ،بالرباط بالصرف لوزير الفالحة املوجود إعطاء األمر يكمن في  ؟يكمن الخالف

السيد رئيس الحكومة ويفوض مباشرة للسادة هو االجتماعي يجب أن يكون فيه اآلمر بالصرف 

الوالة، وتوجد لجنة تقنية يشارك فيها املنتخب، يعني أن مشاكل العالم القروي حلها جاء في 

 الدستور والقانون.

التنمية القروية ومجموعة من الصناديق أنتظر من املجلس األعلى للحسابات أن يلغي صندوق 

يجب أن تلغى، ولنا صندوق دستوري سيحل جميع املشاكل وستكون فيه الوزارة ممثلة باملديريات 

الجهوية التابعة لكم ورؤساء املجالس اإلقليمية ورؤساء الجهات، واتركونا نشتغل معا في الجهات 

 وحاسبونا. شكرا.

 :فريق العدالة والتنمية)عضو اللجنة(عمر بومريس عن السيد النائب 

 السيد الرئيس،

 ،السيدين الوزيرين املحترمين

 السيدات والسادة أطر الوزارة،

 السيدات والسادة النواب املحترمين،

 السادة أطر الوزارة ومجلس النواب.

ة التنمي صندوق ما جاء في تقرير املجلس األعلى للحسابات حول وأنا ألقي نظرة عامة على 

تقييم املجلس األعلى للحسابات توجه إلى وزارة الفالحة ووزارة السكنى وإعداد وجدت بأن ، قرويةال

لية أين موقع وزارة الداخأتساءل: ألنهما، ربما، يساهمان في تدبير االعتمادات املالية، ولكن  التراب،

تي كلفة بإعداد التراب الونحن أمامنا الوزارة امل ؟في املحاسبة؟ أين موقع وزارة املالية في املحاسبة

إذا اعتمدنا سنوات  %25ونسبة املساهمة  ،آمر بالصرف 18لها أقل عدد من اآلمرين بالصرف، 

من  %75آمر بالصرف و 65العشرية األخيرة، في الوقت الذي تتوفر فيه وزارة الفالحة على 

االعتمادات ووزارة الداخلية التي تتوفر على أكبر عدد من اآلمرين املساعدين للصرف )العمال 

آمر مساعد. وبالتالي أتصور بأن تقييم التدبير يجب أن يشمل املنظومة بكاملها لكي  83والوالة(، أي 

اب، وهو السادة النو  امن األسباب الذي ذكره يعكس الصورة الحقيقية، نحن نتحدث على سبب

تعدد املتدخلين، نحن نعلم الدور الذي يلعبه السادة العمال والوالة كمنسقين للمصالح الخارجية 

 ؟واألدوار الكبيرة في التأخير أحيانا والتعجيل أحيانا أخرى في إنجاز البرامج، فأين هم من املساءلة

ائبا ند من الوقائع بصفتي وبالتالي أتصور داخل لجنتنا املحترمة والتي من خاللها اكتشفت العدي
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 .جديدا، أنه يجب البحث عن آلية أخرى للوقوف على محاسبة هذين القطاعين، الداخلية واملالية

 وشكرا.

 :يمي عن فريق العدالة والتنمية)عضو اللجنة(لعز العرب حالسيد النائب 

 شكرا السيد الرئيس،

العالية والحكمة الكبيرة، وكذلك تحية للسيد الوزير، ذو الحس السياس ي الكبير والوطنية 

 السيدة كاتبة الدولة.

ود أن أطرح سؤاال، نحن نستدعي وزيرا وطبعا له مسؤولية سياسية والكل يحسب له، لكن أ

استراتيجيات، وأعتقد أنه على مستوى هذه اللجنة وعلى  اأين املنفذون؟ صحيح أن الوزارة له

طار القراءة املقارنة ملا يقع في دول أخرى، نتمنى مستوى تدبير السياسات العمومية وخصوصا في إ

تدخل آخر، لكنه بعيد عن م. وهناك إشكالسمع كذلك املدراء وكل اآلمرين بالصرف. فهذا نأن 

هناك فنحن نرغب في معرفة ما يقع في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،واسمحوا لي .املحاسبة

ن بأ واملواطن يفهم، يرى ت متوقفة، وهذا األمر غير معقول اتفاقيامشاريع كثيرة، بمبالغ كبيرة وب

 .يستفد منه املستهدفون الفعليون  لمو  لبقي غير مفعل أو اكتمأنه أمواال رصدت ملشروع معين إما 

ية ، مسؤولي وزارة املالاتاليوم يجب أن يكون النقاش في هذا االتجاه، نتحدث عن املساطر والتأشير 

 وشكرا. .ا حاضرين في النقاش والتتبعوالداخلية يجب أن يكونو 

 املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية: عن اتصفاطمة الزهراء بر  ةالنائب ةالسيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير املحترم،

 السيدة كاتبة الدولة املحترمة،

 السيدات والسادة النواب.

في وقت نقول بأن التنمية  الصندوق،في إطار التفاعل معكم صعب أن نقول بإلغاء هذا 

، رويةآلية بإمكانها املساهمة في التنمية الق و ي مبادرة أفأالشاملة للبالد رهينة بتنمية العالم القروي. 

 .آلليةالتي تواجهها تلك امن الضروري التشبث بها والبحث في سبل معالجة االختالالت واالكراهات و 

 ين لنابو  تهعرضا مهما وقيما في املجال الذي تتدخل فيه وزار السيد الوزير املحترم قدم لنا 

كثرة  في أساسهات الزميالت والزمالء والتي كانوالتي أشار إليها مجموعة من  االكراهات،تعدد 

حديثنا اليوم يجب أن يتجه للبحث عن سبل تنسيق أنجح لتحسين أداء فإن وبالتالي . املتدخلين

 في غاية األهمية.هذا الصندوق، ألن هذا األمر 

نحاسب قطاعين، في حين أن  أنحين نتحدث عن ربط املسؤولية باملحاسبة، ال يكمن 

فحينما أتحدث عن التخطيط ووضع االستراتيجية  .متدخلين أساسيين يغيبان عن املحاسبة

والرؤية، هذا ش يء مهم جدا والوزارة، وكتابة الدولة يبذالن مجهودا مهما في هذا الباب، ولكن 
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ب أن ، أي أن املحاسبة يجكل بحسب مسؤولياته واختصاصاته ألساس يكمن في التنفيذ والتنزيلا

 توجه إلى هذا املستوى. شكرا.

 :عن فريق العدالة والتنمية)عضو اللجنة( عبد هللا هناوي السيد النائب 

 السيد الرئيس،شكرا 

 ،السيد الوزير، السيدة الوزيرة

 ودقيقتين ال بداية، السيد الرئيس مع كامل احترامي، نحن نحترم التزامات السيد الوزير، 

يمكن برمجة اللقاء في مواعيد أخرى، تمكننا من ممارسة عملنا في لجنة مراقبة املالية العامة، 

تدقيق لامنا ، تحتاج السيد الوزير توضيحاتإلى  املالحظات إضافةكثير من ال فتقرير ثمين يضم

 واملزيد من النقاش معه ومع وزير الفالحة مستقبال. أتمنى أن يتم مستقبال االنتباه إلى الوقت.

بخصوص التواصل مع املنتخبين، نحن منتخبون وأنا حخصيا منتخب في املجلس اإلقليمي 

عشر سنة لم يعرض علينا صندوق التنمية القروية أو تعطى للمجالس اإلقليمية رؤية أو  ثنىإملدة 

 .راح املشاريعاقت

نتمنى أن تكون مسألة إعالن املشاريع، آلية من آليات الشفافية مع استحضار املعايير والتوازن. 

وأتمنى من السيد الوزير أن يمدنا بالئحة مدققة للمشاريع من حيث العدد، وذلك لغاية تصريف 

جلس األعلى ن املالية وتقارير املآلية الرقابة في أسئلة كتابية أو شفوية، ألن األرقام التي تقدم في قانو 

 للحسابات تبقى أرقاما عامة.

بالنسبة لتأخر تنفيذ املشاريع، أود أن أؤكد على مسألة رفع قدرات اآلمرين بالصرف، ألن 

الخطورة، وقد أشار إليها الزميل قبلي، تكمن فيما نص عليه القانون التنظيمي لقانون املالية 

  الخصوصية إذا لم يصرف منها أي اعتماد. وشكرا لكم.بخصوص إلغاء الحسابات 

 السيد النائب رشيد عبد اللطيف عن فريق العدالة والتنمية )عضو اللجنة(:

 شكرا السيد الرئيس،

بناء على تقرير املجلس األعلى للحسابات كنت قد سجلت مجموعة من املالحظات، ولكني 

وتتعلق كلها بموضوع الحكامة. وبالتالي، فسؤال  سحبتها بناء على ما جاء في عرض السيد الوزير،

الحكامة أصبح مطروحا كذلك على مؤسسة املجلس األعلى للحسابات، وبالتالي عليها أن تمدنا 

بتقارير محينة حين إحالتها على البرملان. والخطير جدا هو أن تقرير املجلس األعلى للحسابات نشر 

لون على هذه القطاعات الحكومية عن تقصير لم يعد وأصبح عموميا ، وبالتالي سيحاسب املسؤو 

 قائما، وشكرا.

 السيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه عن الفريق الحركي: 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير املحترم، السيدة كاتبة الدولة املحترمة، 

 السيدات والسادة النواب املحترمين،
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 السادة الحضور الكريم.

لق بجهة درعة تافياللت، التي تعتبر أفقر جهة حسب املندوبية السامية لدي مالحظة، تتع

 جهات تغطيةللتخطيط، إذ أن نسبة املشاريع التنموية بها قليلة جدا، رغم أن التقرير يتحدث عن 

، غير أن تلك التغطية من خالل الخريطة التي عرضت علينا، تبقى ضعيفة،  %100بنسبة اململكة 

ر في جانب العدالة املجالية ، وأطلب من السيد الوزير بصفته مكلفا بقطاع وبالتالي هناك تقصي

 إعداد التراب أن يولي اهتماما بجهة درعة تافياللت وشكرا.

 السيد النائب جمال املسعودي عن فريق العدالة والتنمية

 السيدات والسادة النواب،

 الحضور الكرام، واألطر جميعا.

لى قطاع إ كثرة املتدخلين وعندما نصل إلى التقييم نتوجهوجود شير إلى أنه يتم تداول أأود أن 

 أو قطاعين، يجب أن نكون واضحين، يجب أن نحاسب الجميع. 

توجه إلى العالم التي من االعتمادات  %80النقطة الثانية تتعلق بمسألة التصنيف، أقول بأن 

يف ألن تصن ،جاالت الصندوق، لم تأخذ حصتها بعدالقروي واملنطق الجبلية التي أضيفت في م

مجاالت قروية، في الوقت الذي نعلم أن املناطق الجبلية، والجبل  5يتم على أساس املجاالت الترابية 

 عالة على التنمية، ولألسف الشديد، هذا املنظور يجب أن يتغير.تعتبر مجال لخلق الثروة،  و ه

بنك للمشاريع في إطار منظور استباقي، ويجب على النقطة األخيرة، تتعلق بضرورة وضع 

 شكرا السيد الرئس. الشركاء على مستوى الجماعات القيام بذلك.

 أحمد التومي عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:السيد النائب 

 شكرا السيد الرئيس،

 ،السيد الوزير، السيدة كاتبة الدولة

 السيدات والسادة أطر الوزارة،

 .السيدات والسادة النواب

إلى املزيد من الدعم، ولنا اليقين في حاجة كل االخوان متفقون على أن العالم القروي الزال 

 .وميةلسياسات العمللتقى املأن تحظى املدن واملراكز الصاعدة بنفس األهمية، ألن املواطن يبقى 

 بطرقها ومرافقها العمومية واملناطق ر هو أن تشمل املراكز القروية بوثائق التعميلدي اقتراح  

ألنه في غياب هذه الوثائق، يصعب القيام ببرمجة ناجحة وصرف مالئم  ،التي يمنع فيها السكن

للموارد بالنسبة للعالم القروي، ونطلب من السيد الوزير القيام بتشكيل لجنة تتكون من مساحين 

 ألف قرية. وشكرا. 32لقادمة ل وطبوغرافيين قصد إعداد مسح شامل خالل الخمس سنوات ا
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 جواب السيد الوزير:

 شكرا جزيال السيد الرئيس،

شكرا لكن ولكم السيدات والسادة النواب على هذه املساهمة القيمة وعلى الروح التي قاربتم 

وحخصيا ال أخال ممارسة تدبير الشأن العام من خالل الوقوف ، بها العرض الذي تقدمنا به

وإال ال فائدة من أن نجود الصورة خارج الواقع أو أننا نسودها كذلك  ،قع كما هوبصراحة على الوا

 دون األخذ بعين االعتبار االكراهات املوجودة. لذلك أريد أن أؤكد على بعض النقط األساسية.

التنموي مقارنة مع الحواضر في هو أن العالم القروي متأخر في مساره و هناك واقع ال يرتفع، 

جميع املؤشرات، هناك إكراه حقيقي فيما يخص العدالة املجالية. يجب أن  عموما وعلىبالدنا 

يعالج بإسقاطات سياسية ويكفي الرجوع إلى ما عشناه مؤخرا للوقوف على ذلك، وعلى املخاطر التي 

 يمكن أن يؤدي إليها هذا األمر.

القروي، ليست إمكانيات ضعت من أجل االهتمام بالعالم و اإلمكانيات التي لحد اآلن، فإن 

وكل  لكن التنمية القروية ،مرتبطة فقط بهذا الصندوق، حتى ننسب بعض الش يء. فالصندوق ش يء

البرامج التي تأتي من قطاعات التعليم والصحة والطرق والسكن والتعمير وعدد أخرى من القطاعات 

أن تكون هناك صناديق  هذا الصندوق أتى قبلهي أعم وأشمل. فالتي تهم كذلك العالم القروي، 

 ،ويستدرك التأخر الذي تعيشه املناطق القرويةينص عليها الدستور، جاء ليعطي دفعة حقيقية 

 .وبعد ذلك املناطق الجبلية

لحد اآلن، وأنا متفق معكم، وعلى مستوى استعمال هذه اآللية واستعمال األموال املوجودة 

ائبة، هناك مشكل الحكامة، وهو أمر أكيد ومطروح، فيه، االستعمال الناجح، وكما قالت السيدة الن

يفما ك األمواليجب أن نقف على كيفية تدبير هذا الصندوق وما هي املساطر التي تؤدي إلى صرف 

، ريع املساطر واالنفاق كيفما اتفقفكيف يمكن أن نصل إلى املشاريع وال نسقط في ت كان حجمها.

نعرف هل ذلك املشروع  ، سوف لنذا سقطنا في هذا األمر وبدون جدوى في كثير من األحيان، ألنه إ

هل يمكن أن يؤثر ويقدم دخال للمواطن ويحدث حيوية اقتصادية جديدة أو  ،مجدي أو غير مجدي

 تعدد أسبابها.بيعالج مشاكل الفقر أو ال. وكل املشاكل ال، 

ا محددة في هذنفس األمر فيما يتعلق باملتدخلين، هم كثر، يجب أن تكون هناك مسؤولية 

إليه  تطرقتمبدمقرطة مسلسل القرار في بالدنا، وتتعلق بما أساسا وهذا مشكل مرتبط  .ضاءفال

كيف نعالج مؤشرات التنمية و ما هي املؤشرات؟ و وضع رؤية تكون واضحة، ماذا نريد؟  بخصوص

 ت التي نحاول املجاال  ما هو األجل الزمني لذلك؟ وما هيو البشرية واملستدامة في العالم القروي؟ 

رصودة وبعد ذلك اإلمكانيات امل ؟وكيف يمكن توزيع ذلك على املستوى الجهوي  ؟التأثير فيها بتدخلنا

كيفما كان حجمها، ترصد على مستوى الجهات ويتم تدبيرها جهويا لكي نصل إلى االستعمال األنجح 

 .األموال لهذه
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ع نحن نتفق ونوقع على برامج ونراقب في الواقوفهذه ثورة، لتجاوز ما يمكن أن يؤثر مركزيا، 

 يا على البرامج لنعطيها قيمة حقيقية.و ذلك، ونترك األمر والسهر جه

املشكل الثاني، يتعلق باملوارد املالية، املغرب يوجد، سواء تعلق األمر بالحواضر أو بالقرى، 

جب هناك تدبير، وأمور غير سوية ي .نحن بالد فقيرة، وتلك الندرة نحاول تدبيرها .بإمكانيات ضعيفة

لحسابات أو لجان تفتيش املالية، تقف على إكراهات في هذه الجهوية ل جالساملمعالجتها، تقارير 

الوزارة أو تلك أو هذه الجماعة الترابية أو تلك، هذه األمور موجودة، ولكن مواردنا وما نتوفر عليه 

ولكن تظل املوارد املالية ضعيفة، لحمد هلل تقدمت، او  بالدنات و تزايد الحد اآلن، بالرغم من أنه

مليار درهم غير موجودة، ماذا يعني هذا املبلغ؟  50والدليل على ذلك، وقد قالها أحد املتدخلين، 

هذا املبلغ هو أكبر من االستثمار العمومي للحكومة في سنة. وال تصله الحكومة خارج املؤسسات 

م، هي إرادة معبر عنها لترشيد وتجميع موارد موجودة في قطاعات مليار دره 50العمومية، بمعنى أن 

متعددة وتوجيهها نحو تنمية الجهات، ش يء مهم أن نتحدث عن املبلغ، ولكن ماذا سنفعل به؟ وألي 

هدف وبأي طريقة؟ لذلك هذه مسألة أخرى، مرتبطة كذلك بالكفاءات واملوارد املوجودة من أجل 

 تدبير هذا األمر. 

حتى على مستوى الجهات الزلتم تطرحون ، و أن نعطي ألنفسنا اآلليات إلى غير ذلك وهنا يجب

مشكل أدوات التدبير واالمكانيات البشرية على هذا املستوى. ثم في هذا اإلطار، على مستوى تحسين 

هذه الحكامة ضرورة تحسين الوثيرة املتعلقة باإلنجاز، ونكون محاسبين على ذلك، عندما نضع هذا 

نسقط فيما سقطنا فيه ملدة سنوات، أي مسألة  لكيال  ،ور يجب أن نستحضر مساطر ناجعةالتص

الترحيل. وهناك مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية الذي يجب أن نسهر على تفعيلها، كما 

 هذا ما يمكن أن نقوله لكي يكون لها انعكاس على مستوى املمارسة.ببعضها يجب ربط هذه األمور 

 ل عام.بشك

وقف تقرير املجلس األعلى للحسابات على عدد من االكراهات أو النواقص، البعض منها كان 

قى ما يتبعنه، و البعض اآلخر يتعين أن نعطي أجوبة هيكلية و أمور تدبيرية،  وهي، عنهلنا جواب 

التأخر بمتعلقة وهي فقط هناك مسألة أشرت إليها بشكل مباشر  .سنبعث إليكم بأجوبة كتابية

الذي عرف على مستوى صرف األموال، بما أننا لم نعد من املساهمين في الصندوق، عمليا األمور 

وبالتالي، نحن نسعى إلى أن نأخذ األموال املخصصة لذلك من أجل  ،وزارة الفالحة دموجودة عن

 ماكن.تازة ووزان واألطلس وغيرها من األ كل من صرفها في هذه املشاريع وما تبقى منها في 

ال أنه إبدرعة تافياللت، رغم أن تلك النقط املوجودة في الخريطة تبدو قليلة،  فيما يتعلق

يمكن أن نبرمج عددا من املشاريع، لكن عند القيام فقد يمكن أن أقول لكم بأنها من أنجح البرامج، 

وكيف  ،ومجالهائة ببرنامج في هذه املنطقة يهم الواحات وكيف أننا قمنا بإعادة إدماج استغالل البي

، وأعطينا حيوية جديدة اليوم  آالف األسر واملواطنين واملواطنات يعيشون من هذا األمر أصبحت 

دفعة للفالحة وكل ما هو مرتبط بالتمور وغير ذلك، وأطلب منكم وأعطينا في إطار البرامج العامة 
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بة عتواطنون ال يعيشون أن توجهوا لنا الدعوة للوقوف على تلك املشاريع ألنه حقيقة، كان امل

اآلن  .الفقر، بل الفقر املدقع، ولم تكن لهم إمكانيات العيش، وكنا نتساءل كيف يدبرون أمورهم

وهي كبيرة، لذلك عندما نتحدث عن بعض البرامج،  تم توفير دخل على مستوى مساهمة الوزارة

، هي القروي لكن يمكن القول بأن مشاكل العالم ،تحسين األوضاعش يء جميل أن نبحث عن 

ي يجب أن نعالج بداية املشاكل الهيكلية، ونعطفمشاكل هيكلية، فإذا كانت لدينا رؤية واستراتيجية 

ألنفسنا برنامج عمل، ثم بعدها نستعمل اآلليات، كهذا الصندوق أو غيره من الصناديق، وكيف 

ه ربما من األمور التي ننتظر من لجنة مراقبة املالية نرشد كل ذلك لتكون لنا وجهة معينة، وهذ

 العامة أن تساعدنا على ترشيد هذه املقاربات للسياسات العمومية املتبعة، وشكرا.

 رئيس لجنة مراقبة املالية العامة:السيد 

 ،الوزيرالسيد شكرا 

 شكرا السيدة الوزيرة.

، اليوم استقبلنا قطاع إعداد 2017 يوليوز  19منذ  تأن مراقبة هذا الصندوق ابتدأأكيد 

قطاعات أخرى، ألني كما قلت مجموعة من القطاعات معنية  ،هللاالتراب الوطني، وستتلوه، إن شاء 

، وقناعتنا كما أكدت عليه في البداية، أنه ال تنمية بدون تنمية قروية، ال مباشرة بهذا الصندوق 

ح الدولة يمر عبر مراقبة املالية العامة أو مراقبة نريد مغربا يسير بسرعتين، قناعتنا كذلك أن إصال 

وتتبع االنفاق العمومي. شكرا لك السيد الوزير، شكرا لك السيدة الوزيرة، أمسية سعيدة، نلتقي 

 إن شاء هللا. رفعت الجلسة. ، شتنبر املقبلفي 
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خصص لالستماع الى عرض ومناقشته  ،2017أكتوبر  31اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 

 قدمه السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

 

 السيد إدريس صقلي عدوي رئيس لجنة مراقبة املالية العامة:

 .بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه

 السيد الوزير املحترم، 

 اتب العام املحترم، السيد الك

 السادة والسيدات األطر املرافقين للسيدين الوزيرين،

السادة والسيدات أطر مجلس النواب، السادة والسيدات أطر لجنة مراقبة املالية العامة ملجلس 

 النواب.

من الدستور الذي  148السيد الوزير، لكي نضعكم في سياق هذا االجتماع، فطبقا للفصل 

ينص على أن املجلس األعلى للحسابات يقدم مساعدته للبرملان في املجاالت املتعلقة باملالية العامة 

املالية ب ويجيب على األسئلة واالستشارات املرتبطة بوظائفه في التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة

تقييم  للحسابات، بشأن، بطلب إلى املجلس األعلى 2015فبراير  3العامة، تقدم مجلس النواب في 

تدبير الحساب الخصوص ي املتعلق بصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية خالل العشرية، 

2005-2015. 

الذي أنجزه  سؤال، هم أربعة محاور أساسية هي مذكورة في التقرير  14هذا الطلب ضم 

 املجلس األعلى للحسابات:

 التخطيط االستراتيجي وحكامة صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية؛ -

 قيادة وتتبع املشاريع؛ -

 تدبير املوارد واستعماالت الصندوق؛ -

تنفيذ مشاريع التنمية القروية واملناطق الجبلية على مستوى قطاعي وزارة الفالحة ووزارة إعداد  -

 الوطني.التراب 

، بالنسبة للمجلس األعلى 2015وقد أدرج هذا املوضوع ضمن البرنامج السنوي للمراقبة لسنة 

من مدونة املحاكم املالية التي تنص على أن املجلس  75للحسابات، وذلك في إطار مقتضيات املادة 

يث يرها من حاألعلى للحسابات يراقب سير األجهزة، ومرافق الدولة واملؤسسات العمومية ألجل تقد

الكيف واإلدالء من حيث االقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة لتحسين طرق هذه األجهزة 

 والزيادة في فعاليتها ومردوديتها، ويقيم مدى تحقيق األهداف املحددة والنتائج.

كما في علمكم، السيد الوزير، يسهر على تدبير مخصصات صندوق التنمية القروية واملناطق 

، 2015، رئيس الحكومة آمرا بالصرف قبل 2015-2005لية، عدة متدخلين في فترة العشرية الجب
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واملصالح املركزية لوزارتكم، وإعداد التراب ووزارة املالية باإلضافة إلى اآلمرين بالصرف املساعدين 

هناك  ،من عمال ووالة ومفتش ي التعمير ومدراء الفالحة الجهويين واالقليميين. وبالنسبة لقطاعكم

 بالصرف مساعدين. اآمر  65

، 2016ماي  31هذا التقرير الذي ستقدمون جوابا عنه في هذه الجلسة، أرسل إليكم في 

 .2016غشت  03وأجبتم املجلس األعلى للحسابات عن مالحظاته بتاريخ 

  ةمراقبة املالية العامة وأذكركم بأنها  لجن أمام لجنةاليوم، تم استدعاؤكم ملناقشة املوضوع 

أفقية، وليست لجنة قطاعية، لها اختصاص مراقبة وتتبع االنفاق العمومي ودراسة التقارير 

املوضوعاتية التي يعدها املجلس األعلى للحسابات وفق منهجية نحاول أن نلتزم بها  وهي ما يسمى 

 بالنجاعة املالية املبنية على االقتصاد والكفاءة والفعالية.

، السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، 2017يوليوز  18ي السيد الوزير، كان معنا ف

وقدم عرضا حول التقرير الذي تتوفرون عليه، كما تمت دعوة السيد وزير السكنى وإعداد التراب 

واليوم، إن شاء هللا، سنستمع إليكم في عرض ستقدمون ،  2017بتاريخ ثاني  غشت الوطني يوم  

ما جاء في هذا التقرير  بخصوص  صندوق التنمية القروية واملناطق في ضوء  فيه مالحظاتكم 

واكبة يهم آلية من اآلليات املالجبلية، الصندوق أثير حوله نقاش كبير، نظرا الرتباطه بموضوع 

 مشاريع أنجزت، وأكيد هناك مجموعة من املشاريع تعثرت.منها وراش جد مهمة انطلقت، أل 

، وقد جاء 2015-2005األعلى للحسابات، والفترة التي غطت سنبقى في إطار تقرير املجلس  

 ة الصور  تساهموا في استكمالأن نود منكم  كامال،الصرف با أمر إليكم ، وأعطى 2016قانون املالية 

، وتحدد الحكومة إجاباتها وتوضيحاتها فيما يخص هذا التقرير الهام انطالقا من عن هذا الصندوق 

 يمر  أوال وأخيرا عبر مراقبة وتتبع االنفاق العمومي.قناعتنا، إن إصالح الدولة 

 لكم الكلمة السيد الوزير.

 عرض السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات:

 السيد الرئيس املحترم؛

 السيدات والسادة النواب املحترمين.

"تقييم تدبير صندوق التنمية سعيد باللقاء بكم في هذه الجلسة، ألقدم أمامكم عرضا حول 

 في ضوء تقرير املجلس األعلى للحسابات في املوضوع. القروية واملناطق الجبلية"

 آلية أساسيةالقروية واملناطق الجبلية هو صندوق التنمية بداية البد من اإلشارة إلى أن 

 ندمجة لتنمية العالم القروي واملناطق الجبلية. لتفعيل املقاربة امل

، والذي توسع مجال 1994من قانون املالية لسنة  44هذا الصندوق، أحدث بموجب املادة 

من بين األهداف و ، 2012من قانون املالية لسنة  20تدخله ليشمل املناطق الجبلية وفقا للمادة 

لعيش ومستوى استقطاب الوسط القروي صندوق تحسين ظروف اهذا الاالستراتيجية إلحداث 

عبر تقوية التجهيزات والبنيات التحتية األساسية، والرفع من تنافسية االقتصاد القروي، من خالل 
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يهدف أيضا  .تنويع أنشطته األساسية املدرة للدخل سواء بالقطاع الفالحي أو األنشطة غير الفالحية

املجاالت القروية وتثمين مواردها الطبيعية، وكذا إلى املساهمة الفعالة في املحافظة على بيئة 

 .املساهمة في وضع إطار مؤسساتي يعمل على ترسيخ الحكامة الترابية وتعبئة الطاقات املحلية

التنمية و ، بإصالحات مؤسساتية في قطاعي الفالحة 2008سنة  الوزارة منذقامت وقد 

كرافعة أساسية للنهوض  ،األخضرالقروية، شملت، على الخصوص، اعتماد مخطط املغرب 

اقتصادية، وإعداد البرنامج املندمج لتنمية املناطق -بالوسط القروي وتحسين املؤشرات السوسيو

عهد لوزارة الفالحة  . وقدالجبلية وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وحجر األركان

ية في مجال التنمية القروية والسهر على ، باقتراح السياسة الحكوم2012والصيد البحري، في مارس 

إحداث اللجنة الوطنية لتنمية املجال ، كما تم تنفيذها بتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية

القروي التي أترأسها والتي يوجد فيها عدد من الكتاب العامين واملدير العام للجماعات املحلية لتتبع 

 املشاريع.

ة القروية واملناطق الجبلية خالل السنوات املاضية إلى بخصوص إكراهات صندوق التنمي

االعتمادات املفتوحة ليست هي االعتمادات املتاحة، ألن هناك فرق أريد أن أوضح بأن ، 2015سنة 

بين ما تصوتون عليه في قانون املالية والذي يسجل في الحساب الخصوص ي، وبين ما يحول إلى 

مليون  500للصندوق رصدت  2010و2009صندوق التنمية القروية فعال. وكما ترون أنه في سنوات 

ت االشكالية حيث رصد للصندوق مليار درهم وهو ما صوتم عليه بدأ 2012درهم عن كل سنة، وفي 

مليون درهم. وفي سنة  647في القانون املالي، ولكن املتاح الذي يعطي إمكانية االستعمال الفعلي هو 

سجل هناك فرق، بحيث أنه اقترحت  2014مليون درهم، وفي سنة  105، كان املتاح هو 2013

مليون درهم، وطلب من الوزارة  905ومة برنامجا لالستثمار بقية الوزارة على مصالح رئاسة الحك

مليون درهم، وهو ما تمت املوافقة عليه. وكما هو الحال بالنسبة  770تخفيض البرنامج املقترح إلى 

، بسبب عدد من اإلكراهات، ألن تلك األموال %53، لم تتجاوز تغطية الحاجيات 2015للسنة املالية 

وتعلمون أنه في بعض السنوات قد تعرف الحالة املالية بعد الصعوبات، األمر ظلت غير مستعملة، 

 2015الذي يدفعنا إلى التفاوض للحصول على االعتمادات الضرورية للقيام باملشاريع، ومثال في سنة 

، وهذا أمر طبيعي ألننا لم نتوصل باالعتمادات إال في %23ستجدون أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 

تعود إلى التمويالت وأن ما  االختالالت، التي. ويمكن أن نتحدث عن هذه 2015ديسمبر  15حدود 

يقيد من اعتمادات في القانون املالي ليس هو املتاح، أي أننا ال نتوفر على حرية البرمجة وهذه هي 

بعض من املشاكل التي تطرح أمامنا، أي أنه عند األخذ بمعدل إصدارات حصة وزارة الفالحة 

يد البحري من الصندوق، نتعامل بما هو متاح أي املبالغ التي أعطيت للوزارة بشكل فعلي، والص

ونسبة األداءات  %82وعلى هذا األساس فإن نسبة االلتزامات هي  امليزانية.وليس ما هو مقيد في 

 ، ويمكنكم الرجوع إلى معدل إصدارات حصة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني للمقارنة.63%
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أود أن أوضح كذلك بأن هناك مقاربة مبنية على التشخيص الترابي تروم إشراك الفاعلين 

املحليين، وقد استعملنا االعتمادات في برنامج التأهيل الترابي كمساهمة في املشروع الذي قامت به 

وق داملبادرة الوطنية للتنمية البشرية املتعلق باملسالك القروية، وهو مشروع كبير ساهم فيه صن

مليون درهم ، كما ساهمنا في برنامج التنمية املندمجة  200التنمية القروية واملناطق الجبلية بمبلغ 

للجماعات القروية التابعة ملناطق الواحات، وكذا االتفاقيات التي وقعت مع مجموع األقاليم 

نا أيضا في برامج إقليم(  وهي أقاليم تعرف خصاصا مهوال. وساهم 16املتواجدة في مناطق الواحات )

مقاربة الممركزة،  وذلك وفقإقليمـ،  19للتنمية القروية املندمجة والتي وصلت إلى مليار درهم لفائدة 

وهناك أيضا مشاريع مندمجة متمحورة حول الفالحة التضامنية إلى جانب برامج محاربة الجفاف 

 ومخلفات الفيضانات. 

الحة ملشروع التنمية القروية، أقول وبكل بخصوص النقاش الذي دار حول تولي وزارة الف

موضوعية، بأن هذه الوزارة هي من أكثر القطاعات املتسمة بطابعها التقني على الصعيد الوطني، 

وبتواجدها في جميع جهات اململكة وبتمثيليتها بمديريات جهوية ومديريات إقليمية، وتوفرها على 

ت الوصاية كالوكالة الوطنية لتنمية مناطق هياكل مؤسسات لالستشارة الفالحية ومؤسسات تح

الواحات وحجر األركان، إضافة إلى أن الدخل بالعالم القروي له ارتباط وثيق بالفالحة. ولهذا، 

فش يء طبيعي بالنظر إلى هذا التنظيم املجالي أن تكون وزارة الفالحة مؤهلة في هذا املجال، كما كان 

ا على املؤهالت الكافية للقيام بهذه املهام، التي تعمل الوزارة عليه األمر في املاض ي، بالنظر لتوفره

مصلحة جهوية  12على تحسين أداء هياكلها بكيفية جدية وبشكل مستمر، كان آخرها إحداث 

 جديدة مكلفة بتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية.

وزارة  القروية إلى بخصوص ما أثير حول مسألة إسناد األمر بالصرف املتعلق بصندوق التنمية

، أريد أن أوضح بأن هذه املسألة ليست بالش يء الجديد ، فمثال 2016الفالحة والصيد البحري في 

نجد أن اآلمر بالصرف املتعلق بالصندوق الخاص الطرق مخول لوزير التجهيز، وهو األمر الذي 

الصرف الي فقرار اآلمر بينطبق كذلك بالنسبة لصندوق التنمية الفالحية على وزير الفالحة، وبالت

الذي أسند كليا لوزير الفالحة يدخل في باب تحديد املسؤوليات في مجال التنمية القروية، وهو 

 املجال الذي تتواله وزارة الفالحة بشكل قانوني.

وارتباطا بمالحظات املجلس األعلى للحسابات املتعلقة باملشاريع املنجزة في إطار صندوق 

ملناطق الجبلية، أود أن أتطرق الستعمال االعتمادات املخصصة لوزارة الفالحة، التنمية القروية وا

وهي استعماالت تتم وفق مقاربة واقعية فيما يتعلق بالبرمجة. وهنا أود أن أشير إلى املشاريع الكبرى 

 ةمليون درهم التي وجهت إلى برنامج املبادرة الوطنية للتنمي 200التي اشتغلنا عليها، ونتحدث عن 

البشرية في الشق املتعلق بالطرق في العالم القروي، وهو برنامج يدخل في خانة مشاريع فك العزلة 

كلم من املسالك القروية. وهناك  2000مليار درهم، بحيث تم إنجاز حوالي  1,265بغالف مالي قدره 

نوات إيصال مد قأيضا مشاريع التهيئة الهيدرو فالحية في املناطق الصعبة ومشاريع السقي الصغير و 
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املياه، إلى جانب مشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر، ويتعلق األمر بتحسين الدخل في 

العالم القروي )معصرة الزيتون، نقط تجميع الحليب، تثمين املواد الفالحية(، وهذه املشاريع تسند 

 إلى الجمعيات بعد تكتلها في مجموعات النفع االقتصادي.

مليون درهم، وهي  622لك مشاريع مناطق الواحات وحجر األركان التي رصدت لها وهناك كذ

تدخل في إطار االتفاقيات التي وقعت أمام صاحب الجاللة، والتي تمت باتفاق مع الجماعات املعنية 

والسادة العمال واملجالس اإلقليمية ومجالس الجهات وليس فقط وزارة الفالحة، وهمت كذلك 

ق واملدارس والصحة واملاء. علما أن اعتماداتها كانت توجه إلى وكالة تنمية مناطق التشجير والطر 

لحد أشير كذلك إلى برامج ا املشاريع،الواحات وحجر األركان التي تتولى جانب التمويل. إضافة لهذه 

مليون درهم، وعمليات رأب األضرار الناجمة عن  1420من آثار الجفاف باعتمادات بلغت 

 . 2014سنة مليون درهم، والتي وجهت إلى منطقة الغرب في  195بغالف مالي بلغ  الفيضانات

بخصوص االعتمادات املتاحة بالنسبة لالعتمادات املقترحة، أشير إلى وجود فرق كبير، وإذا 

 2008لصندوق التنمية القروية، نجد بأن نسبة تغطية الحاجيات من  ةالعتمادات املمنوحأخذنا ا

في  %70و 2013في  %60ثم  %65بلغت هذه النسبة  2012وفي سنة  %100وصلت إلى  2011إلى 

مليار درهم( أي اعتمادات غير  3.5)وقد تحدث التقرير على اعتمادات لم نستعملها  .2014سنة 

، زد عليها 2015و2008باعتمادات غير ممنوحة خالل الفترة ما بين مبرمجة، ويتعلق األمر في الواقع 

، أي أن القراءة يجب أن تختلف بين 2015مقدار مليار درهم الذي لم تتم تعبئته إال في نهاية دجنبر 

 ما صوتم عليه داخل البرملان وبين ما كان مخصصا لبرامج التنمية بشكل فعلي.

اإلجراءات الالزمة من أجل توزيع  كذلك، باتخاذريره أوص ى املجلس األعلى للحسابات في تق

موارد الصندوق بناء على مقاربة واضحة وموضوعية تأخذ بعين االعتبار املنهجية التشاركية، وأنه 

ال يتم التنسيق مع الوزارة املكلفة بإعداد التراب الوطني. بخصوص هذه النقطة أود أن أشير إلى أنه 

نسيق ألن القطاع اآلخر لم يستعمل أي اعتماد، وهذه من بين النقط خالل سنتين لم يتم هذا الت

املهمة التي يجب االنتباه إليها، إذ األمر ال يتعلق بمسألة التنسيق، ألنه كان هناك منهج معين، وال 

ي الثانية. أو ف ىأسمح لنفس ي بإبعاد املسؤولية، ونحن كحكومة كلنا مسؤولون سواء في الحكومة األول

وكل قطاع يفعل برامجه. وبعد ذلك، حاولت أن أوقف برنامج   % 40-%60العمل بمنهج وواصلنا 

وبعد ذلك، ال أخفيكم، كنا نقدم أمام عليه، ولكن قبل أن يستمر العمل،  ان متفقكولم أ 40%

وزير البرنامجنا، بعد ذلك جاء  قدمنامليون نخلة بالراشيدية( و  3جاللة امللك برنامج النخيل )

املكلف بإعداد التراب وبدأ يتحدث عن مشروع النخيل الذي يموله كذلك من صندوق التنمية 

القروية وطرح علي جاللة امللك سؤاال، من املكلف بالنخيل؟ فهذا التداخل بين القطاعين لم يكن 

 يعبر عن التنسيق.  

د االت موار بخصوص مالحظة املجلس األعلى للحسابات املتعلقة بانخفاض نسبة استعم

الصندوق، أشير إلى أن نسبة االستعماالت الحقيقية ملوارد الصندوق من قبل وزارة الفالحة تتم 
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بإضافة املخصصات إلى ترحيل فائض الصندوق فتعطينا مجموع اعتمادات الصندوق، ونقدم بعد 

أما ما ، 2014و2011ما بين  %90إلى  %76ذلك املبلغ الذي استعمل والذي بلغت نسبته ما بين 

فقط، وهذا  %28وصلت نسبة االستعمال  2015فقد كانت النسبة مرتفعة جدا، وفي  2011قبل 

 راجع لكون مليار درهم وصلت متأخرة في آخر هذه السنة.

من مالحظات املجلس األعلى للحسابات كذلك، أنه تحدث عن تكريس أسس هيئات الحكامة 

ث أن الوزارة لم تتوصل باالعتمادات في وقتها وكذلك املحدثة، وهذا يدخل في إشكاليات التدبير، حي

غياب التنسيق بالنسبة للمشاريع وغياب التقييم، ونعتبر أن ما توصل إليه املجلس األعلى للحسابات 

 في هذا الخصوص هو أمر واقع من خالل املشاريع التي عاينها في عين املكان.

هكتار لفائدة بعض  95منبت وغرس بخصوص مشروع النباتات العطرية الذي يخص إنشاء 

املزارعين وإنشاء وحدات، قدم املجلس األعلى للحسابات عددا من املالحظات، منها أنه حصل تأخر 

فيما يتعلق بهذا املشروع، الذي أقيم بتاونات، وصل إلى سنتين والذي لم يتم إبرام االتفاقيات 

تم توقيع االتفاقيات مع الجمعيات املتعلقة به مع مجموعة النفع االقتصادي، وأقول بأنه 

والتعاونيات بشكل مستقل، ولم يتم الشروع في العمل إال بعد هذا التوقيع، وفيما يتعلق بالسنتين 

التي أثارها املجلس األعلى للحسابات، فهي تتعلق بمجموعة النفع االقتصادي التي ظهرت للوجود 

 ع من كانوا مهيئين في انتظار إحداث املجموعة.وتم استدعاؤها والتوقيع معها، وكنا مع ذلك نعمل م

بخصوص أداء مستحقات مقاوالت الغرس، أقول بأننا كنا نؤدي لها مستحقاتها على سنتين، 

ولكن في األخير لم يبق ما يكفي من أموال. كما عاينا حاالت تخلت فيها بعض املقاوالت عن املشروع، 

، أصبحنا نؤدي للمقاوالت بحسب تقدم األشغال، 2016وهذا أمر حاصل. وأشير إلى أنه منذ أبريل 

 إلى غاية معاينة نجاح النبتة، وقد تم تنظيم هذا األمر بواسطة دورية لوزارة الفالحة.  %40ونترك 

وبخصوص مالحظة املجلس األعلى للحسابات املتعلقة باستبدال الزعفران والزعتر وعدم 

ان قد نجح في أماكن أخرى وقمنا باستبدالها أقول بأن الزعفر  الضرورية،القيام بالدراسات 

باملردقوش والتوابل والتي عرفت إقباال كبيرا من املزارعين بنسب نجاح جيدة وذات قيمة مضافة 

عالية. وفيما يتعلق باملالحظة املتعلقة باختيار القطع األرضية، فقد استند هذا االختيار على عامل 

 لالزم.القرب من مصادر املياه لضمان السقي ا

أثار املجلس األعلى للحسابات كذلك مالحظة حول وحدة التثمين، وأقول بأنه سيتم الشروع 

، وقد تم إنجاز الدراسة التقنية والهندسية وتم 2017في بدء اشغال البناء خالل شهر دجنبر 

 الحصول على ترخيص بناء هذه الوحدة، مع العلم أنه في إطار مشاريع الدعامة الثانية بإقليم

هكتار من األحجار املثمرة، نجحت منها  11.262وحدة للتثمين مع غرس  28تاونات، تم بناء وتجهيز 

 هكتار، وهذا مجهود إيجابي ومحمود. 9.347مغروسات 

بخصوص مشروع تثمين الحليب بإقليم تاونات، أقول بأن املشكل املرتبط به يتعلق بعدم 

بة، وقد قامت جماعة مزراوة باقتناء العقار الضروري توفير عقار يستجيب للمعايير التقنية املطلو 
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، 2017، وسيتم وضع املحول الكهربائي في نهاية نونبر %95وبلغت نسبة إنجاز اشغال بناء الوحدة 

 الجماعة املذكورة مع املكتب الوطني للماء والكهرباء.  وستوفره

األساسية تتشكل من  مشروع تثمين الصبار بآيت باعمران، فهو مشروع جد مهم، ومكوناته

كلم، وبناء مركزين  105ألف طن وتهيئة املسالك القروية على مساحة  10بناء وتجهيز وحدة لتلفيف 

من  %40هكتار. فهذا البرنامج تم تنفيذه بأكمله، ويهم  120لجمع وغرس الصبار على مساحة 

ملسالك، وهو ما خلق كلم من ا 105ولذلك تمت تهيئة  منه،اإلنتاج ال يستغل وتضيع االستفادة 

رواجا مهما رفع من نسبة االستفادة. وقد واكبنا ذلك بإنشاء وحدات للتجميع ومعمل للتلفيف. 

وبما أن األمر يتعلق بتعاونيات فقد تم تنظيمها في مجموعة النفع االقتصادي لتسيير الوحدات 

 ية، وهو ما الحظهوتسويق املنتوجات، لكن مع األسف فقد توقفت هذه املجموعة ألسباب تدبير 

املجلس األعلى للحسابات، وقد كلفنا وكالة التنمية الفالحية بمهمة تخويل القطاع الخاص تدبير 

 هذه الوحدة من خالل مسطرة الصفقات وقد شرع في استغالل هذه الوحدة خالل هذه السنة. 

 ىبخصوص وحدة "تافيوشت" لتثمين زيت أركان بسيدي إفني التي الحظ املجلس األعل

للحسابات بأنها متوقفة عن االشتغال، أقول بأن هذه الوحدة مجهزة غير أنها غير مزودة بالكهرباء 

واملاء، وأشير إلى أن الجماعة صادقت على تزويد الوحدة باملطلوب وسيتم الشروع في العمل فور 

 القيام بالربط.

عدم  ألعلى للحساباتفيما يتعلق بوحدة تثمين زيت األركان بتزنيت، والتي الحظ املجلس ا

توقيع اتفاقيات تسييرها مع التعاونيات النسوية املسيرة لوحدات التثمين، أود أن أشير أن األمر قد 

 صحح وتم عقد اتفاقية للقيام باالستثمار والتسيير.

بخصوص مشروع تنمية سلسلة األحجار املثمرة إلمزورن بالحسيمة، الحظ املجلس األعلى 

هكتار من الكروم لم تنجح، وأشير في هذا الخصوص إلى أن املشروع يضم  25للحسابات بأن زراعة 

وقد قمت بمعاينتها في عين املكان.  %100هكتار بنسبة  175مساحة هكتار نجحت منه  200

هكتار التي غرست بمحاذاة البحر والتي كانت فيها أغراس العنب ناجحة في املاض ي،  25وبخصوص 

دة غرسها، لكن وبكل أسف لم تنجح وحاولنا تصحيح الوضع بتكليف وبطلب من الفالحين تمت إعا

 شركة للقيام بما يلزم، لكنها بدورها لم تتوفق وتوقف املشروع بسبب املناخ أو قلة املاء.

هكتار بنسبة  980هكتار من اللوز بإقليم الحسيمة، تم غرس  1.060بخصوص مشروع 

 .%75، بنسبة نجاح تناهز 93%

ة استخراج زيت الزيتون في الجماعة القروية "بني وليد" و"عين عيشة" فيما يتعلق بوحد

و"غفساي" التابعة إلقليم تاونات وهي وحدات عملت الدولة على إنشائها، حيث توجد في مساحة 

ي ذات النفع االقتصادي تشتغل ف شكل مجموعةتقوم فيها التعاونيات بغرس األحجار املتكتلة في 

هذه الوحدات الثالث فيما يخص التدبير بعض الصعوبات، وقد تمكنا  عصر الزيتون، وقد صادفت
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من إيجاد حلول الثنتين منهما مع شركتين متخصصتين في إنتاج زيت الزيتون ابتداء من هذا املوسم، 

 واألخرى نبحث لها عن الحلول املناسبة، وهذا يتطلب بعض الوقت.

مشروع في هذه  183مشروع من  12ت وهنا يظهر أن مالحظات املجلس األعلى للحسابات هم

املناطق، وهي مالحظات تهم أساسا الشركاء وال تمس الجانب التقني بشكل كبير، وهي فقط تتعلق 

بتصويبات يجب القيام بها والتي نتابع تفعيلها بكل جدية، مع العلم أن صندوق التنمية القروية 

 مشروع في كل مناطق املغرب. 980مول 

من ناحية أخرى أدعوكم إلى االطالع على خالصة الدراسة التي قمنا بها مع إحدى مكاتب 

الدراسات حول األثر االقتصادي واالجتماعي للبرنامج املتعلق بإحداث وصيانة املسالك والطرق 

القروية، وهي دراسة سلطت الضوء على نسبة التمدرس ونقل السلع وتكلفتها والتردد على املراكز 

 ية، وكلها مؤشرات إيجابية والحمد هلل.  الصح

وأقدم لكم بعض نماذج استعمال صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية كرافعة 

لإلدماج، مثل وحدة التثمين إلنتاج الكسكس بالجماعة القروية سيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم، 

 وايداليوان بالجماعة القرويةووحدة تجفيف البرقوق بإقليم صفرو، واملسلك الرابط بين البرج 

عتين نيت، ومسلكي الجماز أموكر بإقليم ميدلت، واملسلك الرابط بين الساهل وبونعمان بإقليم تي

القرويتين لقصابي ولبيار، ومشروع بناء حائط لحماية واحة سكورة من الفيضانات بإقليم ورززات، 

قروية إلسافن بإقليم طاطا، ومسلك ومشروع حماية األراض ي الفالحية، ومنشآت الري للجماعة ال

الجماعة القروية بقلعة بوقرة بإقليم وزان، ومسلك إيمي نواقا بإقليم أزيالل، ومسلك جماعة 

سيدي لحسن بإقليم تاوريرت، ومشروع املدار السقوي لسافلة سوس بتارودانت واللوكوس 

 ر إيداوتنان بإقليم أكادير بالعرائش، ومشروع السقي الصغير واملتوسط بالجماعة القروية إيموزا

إداوتنان، ومدار تابينوت بالجماعة القروية سرغينة بإقليم بوملان، ومشروع بناء سد جوفي على واد 

بوجهيلة بالجماعة القروية سكورة بإقليم ورززات، ومشروع إقليم الحوز وإقليم طاطا للسقي 

 لربط باملاء الشروب بإقليم الحوز الصغير واملتوسط، ومشروع نقط املاء بإقليم كلميم، ومشروع ا

 كلم(.86ومشروع الربط باملاء من سد صفيصيف إلى واحة فجيج )

وإذا سمحتم بعد هذا التقديم، سأتطرق إلى املشاريع املستقبلية لصندوق التنمية القروية 

 ، الذي دعى فيه صاحب الجاللة إلى تقليص2015واملناطق الجبلية، فتنفيذا لخطاب العرش يوليوز 

مليار درهم على امتداد ست سنوات. وسأطلعكم ألول  50الفوارق املجالية واالجتماعية، جاء برنامج 

مرة على تفاصيل جديدة، ولكن قبل ذلك أود أن أشير إلى ما وقع بخصوص بعض البرامج التابعة 

سنة وفي  %60-40لوزارة إعداد التراب الوطني التي لم تكتمل. وللتوضيح، قبل ذلك كان اتفاق 

أصبح اآلمر بالصرف هو وزير الفالحة، أي بمعنى أن توقيع أي اتفاقية أصبح من اختصاص  2016

، تم عقد اجتماع بين وزارة التعمير ووزارة املالية ووزارة 2015اآلمر بالصرف، وأذكر أنه في سنة 

 330الوطني ) الفالحة وتم االتفاق على أنه لن تنضاف إلى املشاريع التابعة لوزارة إعداد التراب
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مليون درهم( أي مشروع جديد، ألنه تقرر أن يتم الشروع في برنامج تقليص الفوارق االجتماعية، 

مليون درهم ستؤدى على امتداد ثالث سنوات وكل سنة يؤدى شطر منها لتدارك  330وما وقع أن 

توصلنا مليون درهم كما  330مليون درهم أي أكثر من  460. بعد ذلك توصلنا ب املتأخرات

باتفاقيات أخرى موقعة، وهذا ما رفضته تماشيا مع االتفاق الذي أشرت إليه، أي االلتزام 

اتفاقية، والتي لم أعد  19مليون درهم وعدم األخذ بعين االعتبار  330باالعتمادات املتعلقة ب 

 مسؤوال عنها.

الذي جاء بتصور  وأعود إلى خطاب جاللة امللك حول تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية،

مليون مستفيد  12مليار درهم تهم  50جديد عبر دعم امليزانيات القطاعية بميزانية إجمالية تقدر ب 

جماعة قروية(، بحسب دراسة قامت بها املبادرة الوطنية للتنمية  1253إقليم و 73جهة و 12)

ة التعامل معها. ويشمل البشرية ووزارة الداخلية التي قامت برصد االحتياجات واالكراهات وكيفي

مليار  1.4مليار درهم توجه إلى الطرق واملسالك في العالم القروي و 36برنامج التأهيل االجتماعي 

مليار درهم  5.6مليار درهم للكهربة القروية و 1.9مليار درهم للتعليم و 5.1درهم توجه إلى الصحة و

 توجه للماء.

 لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية فإن غالف وبخصوص التركيبة املالية للبرنامج الوطني

من هذا الغالف ستأتي من املجالس  %40مليار درهم يتشكل من موارد مالية مختلفة، بحيث أن  50

مليار درهم(  23.5من صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية ) %47مليار درهم( و 20الجهوية )

من املكتب الوطني للماء والكهرباء  %5مليار درهم( و 4روية )من املبادرة الوطنية للتنمية الق %8و

 مليار درهم(. 2.5)

مليار درهم( فهي مكونة من موارد ذاتية تقدر  23.5بخصوص مالية صندوق التنمية القروية )

مليار درهم، بمعنى أن مليار ونصف درهم التي توجه إليه كل سنة ملدة سبعة سنوات  10.5ب 

ع كليا. ولذلك ال يمكن أن أسطر مشاريع أخرى غير برنامج تقليص الفوارق ستخصص لهذا املشرو 

االجتماعية، وما تبقى فإن وزارة املالية ستساهم بمليار درهم ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

 2.77مليار درهم ووزارة التربية الوطنية ب  1.03مليار درهم ووزارة الصحة ب  8من جهتها تساهم ب 

رهم. وهذه االعتمادات كانت تستعملها كل وزارة مع مصالحها الخارجية، وفي الحقيقة مليار د

سنعمل على أن تصل هذه املجهودات بالكيفية التي يجب أن تصل إليها من حيث التدبير والبرمجة 

 على الصعيد الجهوي.   ةوااللتقائية والرؤي

وسيتم تنفيذ هذه املشاريع على صعيد الجهة بوسائلها الخاصة ولن نتدخل فيها، وكذلك 

نفس األمر بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملكتب الوطني للماء والكهرباء. وبالنسبة 

األخير  اللوزارات املعنية ستوجه اعتماداتها إلى صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، ويقوم هذ

بتوجيه تمويالته بحسب االتفاقيات ومصدر اآلمر بالصرف املتفق عليه )املجلس اإلقليمي أو العامل، 

أو املصالح الخارجية التابعة للوزارات( وكل ذلك في إطار اتفاق بحسب القدرات، وسيكون التنسيق 
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دموا في شهر نونبر أن يقميدانيا، موكل للجنة الجهوية التي يترأسها السيد الوالي. وسنطلب منهم 

  مشاريعهم وننظر في عنصر االلتقائية كمراقبة أولية.

وبعد هذا االتفاق، ستقدم الدراسات قبل إطالق الصفقات، وسنرسل للجهات املعنية 

االعتمادات املتفق عليها، آنذاك سيشرعون في العمل، وسنقوم باملتابعة من جهتنا. وإذا تبين عدم 

لتوصل باالعتمادات الضرورية في نهاية السنة، سيكون على الجهة املعنية إطالق الصفقات بعد ا

إعادة تلك االعتمادات، ليس لالحتفاظ بها بل فقط إلعادة توجيهها من جديد، ألنه إذا بقيت تلك 

االعتمادات لديها، فإنها لن تتمكن من استعمالها إال بعد مرور ستة أشهر وبالتالي سيحصل تأخير، 

 ن الجهة املعنية من متابعة إطالق صفقاتها.وهو ما سيمك

هذا بخصوص التنظيم، فاملشاريع تأتي من القاعدة، وهذا عمل الوالة والعمال واملنتخبين 

 والجهات، فهم الساهرون على هذه النظرة التكاملية.

وفيما يتعلق بالوزارة فقد أنشأت نظاما إعالميا يلزم كل الجهات املتدخلة تزويد النظام بكل 

املعطيات والبيانات املطلوبة، لكي تكون لنا جميعا نظرة شاملة ولوحة قيادة تسهل القيام بعملية 

" هي التي قدمناها إلى السيد رئيس Wتقييم كل مكونات البرنامج. وأشير إلى أن هذه املقاربة املسماة "

مستوى  خطط الجهوي علىالحكومة السابق، ثم ننزل إلى املستوى الترابي إلعداد املشاريع واقتراح امل

كل جهة، بعدها تأتي مرحلة البرمجة على الصعيد املركزي للنظر في االلتقائية والقيام بالتوزيع 

ومراقبة مدى توجيه املشاريع إلى العالم القروي، وبعد ذلك تأتي مرحلة توجيه األموال وتنفيذ وإنجاز 

ل حسب اختصاصه، وأخيرا مرحلة مراقبة العمليات من طرف املصالح الترابية للقطاعات املعنية، ك

 وتتبع وتقييم املنجزات والنتائج.

مليار درهم،  8.31، فهو يناهز 2017وبخصوص الغالف املالي الالزم إلنجاز برنامج العمل لسنة 

 موزعة حسب مصادر التمويل كما يلي:

ق التنمية مليار درهم بالنسبة لصندو  3.46مليار درهم بالنسبة للمجالس الجهوية و 3.47 -

 القروية واملناطق الجبلية.

مليار درهم بالنسبة للمبادرة الوطنية  0.91مليار درهم للمكتب الوطني للماء والكهرباء و 0.44 -

 للتنمية البشرية.   

وهذا هو البرنامج الذي وقعنا عليه واتفقنا على تفاصيله بمحاضر موقعة، وقد توصلت 

، وعند متم شهر نونبر سيكون على الجهات التي لم تلتزم أن الجهات املعنية باالعتمادات الضرورية

 برامجها.  استعدادها إلتمامتعيد االعتمادات إلى حين 

هذه هي إذن، املقاربة الجديدة التي سنعتمدها وهي مقاربة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق 

 االجتماعية واملجالية من خالل حكامة تتناسب مع الواقع. وشكرا.
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 رئيس لجنة مراقبة املالية العامة:السيد 

مجموعة  عن أجوبةشكرا السيد الوزير على عرضكم املفصل، الذي تضمن معلومات غنية و 

من املالحظات التي وردت في تقرير املجلس األعلى للحسابات، ونشكركم على املنهجية التي 

ا إليها في مناقشتناعتمدتموها وعلى التدقيق والدخول في بعض التفاصيل التي نحن في حاجة 

مشروع التي وردت مفصلة في التقرير  12ملالحظات املجلس املذكور، والسيما املالحظات املتعلقة ب 

وفي عرض السيد الرئيس األول. نشكركم كذلك على الجزء الثاني من عرضكم الذي أكمل املحور 

 من صندوق التنميةاألول والذي وضع خريطة طريق وتصور مستقبلي لتنزيل املشاريع املمولة 

 القروية والتي لها عالقة بالبرنامج الوطني لتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

 السيد النائب محمد مبديع رئيس الفريق الحركي )عضو باللجنة(:

 ،السيد الرئيسشكرا 

 السيد الوزير املحترم،

 السيد كاتب الدولة،

 .السيدات والسادةحضرات  

في البداية، أود أن أشكر السيد الوزير على هذا العرض الواضح والذي أتى بمعلومات تجعلنا 

نقدر أهمية املشروع وراهنية التصور. فهذا مشروع كبير جدا، أتمنى إن شاء هللا، أن يسير في االتجاه 

ي ساس ي فاملرسوم له، وهو تقليص الفوارق املجالية بجهات اململكة. فالعالم القروي هو مكون أ

البالد اقتصاديا واجتماعيا، واالهتمام به واألسبقية التي أعطيت له نثمنها باسم الفريق الحركي، 

 تعطي لهذين املجالين املعالم،ونحن دائما في فريقنا كنا ننادي بسياسة قروية وجبلية واضحة 

 ت.حقهما في التنمية لالنخراط فيما يعرفه املغرب من تحوالت على جميع املستويا

عندما كان السيد الوزير يتحدث، وأنا أقدر بصدق حجم هذه املسؤولية، كنت أتصور أهمية 

هذا املشروع الكبير، مشروع يلزمه تصور وحكامة واستراتيجية وإمكانات بشرية وآليات تنسيق 

يجب  ،ولكي نتمكن من رصد االعتمادات املالية الهائلة واضحة.حددت له أهداف  محكمة،وقياس 

على املستوى مستمرة أن نعرف كيف نقيس مدى تأثيرها االقتصادي واالجتماعي بطريقة 

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

إن الهدف من الشق األول من عرضكم حول مرحلة معينة في ضوء تقرير املجلس األعلى 

س طرف املجل للحسابات، هو كيف نستخلص العبر ونتفادى الثغرات التي تم الوقوف عليها من

 األعلى للحسابات. 

املجلس األعلى للحسابات وقف على نقط معينة، منها، التنسيق في التخطيط واإلعداد 

 ألن التنسيق أصبح اليوم بيد آمر واحد بالصرف، معها،والتدبير واالستغالل. وأتمنى أن يتم التجاوب 

ليوم رفع إيقاع مشروع تقليص الفوارق ولن أعود إلى الوراء والكيفية التي كانت تدبر بها األمور، ا

االجتماعية وكل املراحل تم الوقوف عليها. وسأبدأ باإلعداد، قلتم بأن اإلعداد يتم على مستوى 
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الجهات والعماالت والجماعات، ال أظن السيد الوزير أن هناك إجماع على أن هذا املسلك حقيقي 

اإلعداد وفي التصور وفي حصر الخصاص. وواقعي، هناك عدة جماعات تشكو من عدم اشاركها في 

وأتمنى أن تكون لديكم مقاييس مبدئية تعطينا ما هي األولويات وما هي الجماعات واملناطق التي 

لهذه الجماعات لكي تصل إلى  ةوأنا متفق معكم بخصوص إعطاء األسبقي الخصاص،تشكو من 

ية. فهناك مناطق تشكو من كل مستوى املناطق األخرى من خالل توزيعها بطريقة أفقية وحساب

ش يء، وهناك مناطق حالتها في تحسن، وال يمكن أن نتصور مناطق توجه لها وحدها االعتمادات 

دون أخرى، وأنا حخصيا مع وضع مقاييس ومعايير وشروط تؤهل املناطق ذات الخصاص الكبير، 

مع ة الالزمة ولم ال املجتيجب أن تعطى ملسألة التشارك مع الجماعات واملؤسسات املنتخبة األهميو 

املدني الذي له دور كبير لتحديد املشاريع والفصل فيها، وبالطبع عندما نصل إلى مستوى اللجنة 

 الوطنية للتنسيق البد أن نستحضر املعايير لتوزيع االعتمادات باألسبقية على املناطق التي تستحقها.

ة عينة، ولنأخذ مثال الجهات، حقيقنقطة أخرى تتعلق باملشاريع التي تتكلف بها مؤسسات م

بدأت تشتغل، ولكنها الزالت تئن تحت نقص كبير في اإلمكانيات البشرية وفي التصور وفي اإلطار 

القانوني الذي يمكنها من االشتغال بشكل يضمن جودة ومردودية املشاريع، وهناك أيضا جوانب 

على مناطق دون أخرى ورؤساء أخرى سياسية تؤطر هذا العمل. ففي بعض الجهات نجد تركيز 

الجهات يتوجهون إلى املواطنين الذي صوتوا عليهم ويتركون اآلخرين، فكيف يكمن للجماعات األخرى 

أن تبقى ساكتة. لهذا يلزمنا السيد الوزير، أن نعتمد مقاربة تستند على االنصاف، وبدون تمييز بين 

ه توجيهات ملك البالد نصره هللا، يجب أن املواطنين، نحن كلنا مغاربة وهذه خيرات بالدنا، وهذ

يستفيد كل مغربي من مجهود التنمية. وأود السيد الوزير، وأنا أقدر مسؤوليتكم وأعرف وطنيتكم 

ولكم االمكانيات ملراقبة ومراعاة التوازنات التي يصبو إليها املواطنون، ونحن نعيش في بداية املشروع 

املفارقات وامليوالت واملشاريع التي تخضع لألهواء والرغبات  الجديد، والحمد هلل، أن تتفادوا هذه

والخلفيات، وأن يتم استحضار مصلحة البالد العليا إلعطاء املواطن االنطباع الحقيقي الستحضار 

 تكافؤ الفرص والحق في التنمية، وأن نتقاسم جميعا املشاكل والحلول.

وأهنئكم على املقاربة  األمان،الى بر  ما يهمنا السيد الوزير، هو أن نوصل قارب التنمية

الواضحة، وأتمنى أن يتطابق الواقع مع هذا التصور ألن هناك مقاومة للتغيير، فمسألة الالتركيز 

اإلداري يجب أن تتظافر جهودنا حولها جميعا لنقل الصالحيات والسلطات واإلمكانيات واملوارد 

ع من املركز نحو الجهات، ويجب اعتماد املقاربة البشرية التي هي أساس التنزيل الحقيقي للمشاري

التشاركية في كل مستويات هذا املشروع، انطالقا من التخطيط إلى اإلعداد والتدبير والتنزيل وكذلك 

أفق السبع السنوات املقبلة،  أكله فيمليار درهم سيأتي  50التقييم. وأقول أن هذا املشروع الكبير ب 

حينها سنقدر مدى تأثيره على املواطنين، فاإلمكانيات متوفرة بما يضمن النتائج التي نتوخاها ملغربنا 

الذي ينعم باالستقرار، ونتمنى الرفع من إيقاع التنمية في هذا التصور التنموي الذي أعلنه سيدنا 

 وأن نندمج فيه.
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 ى والطاقم العامل معكم، والسيد كاتب الدولة وشكرا لكم.      أهنئكم السيد الوزير مرة أخر 

 السيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه عن الفريق الحركي:

 ،السيد الرئيسشكرا 

 السيد الوزير املحترم،

 السيد كاتب الدولة،

 السيدات والسادة النواب املحترمين،

 السادة أطر الوزارة.

أوال أوجه الشكر لكم السيد الوزير على عرضكم والدقة في لن أطيل كثيرا السيد الرئيس، 

 توضيح الصورة فيما يخص تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية.

سأتحدث عن املنطقة التي أنتمي إليها وهي واحة سكورة، وأنا أعلم جيدا حب السيد الوزير 

 ززات وجهة درعة تافياللت. لهذه املنطقة، التي لها الكثير من املميزات في إقليم ور 

سدود باطنية كانت مبرمجة، وفعال أنجز سد على واد الحجاج  5أتحدث عن السدود، هناك 

وسد على مستوى واد بوجهيلة، ولكن باقي السدود املبرمجة لم تنجز، ونتمنى أن نعرف األسباب 

ا نتحدث عن حماية الوزير، أن يتم تسريع اإلنجاز، ونحن دائم منكم السيدوراء ذلك، وأطالب 

الواحات وواحة سكورة هي بحاجة إلى الحماية، ونتمنى كذلك أن يقام سد تلي على مستوى واد 

 إمدري نظرا ألهميته.

وهناك أيضا مشكلة املاء املالح على مستوى املاء الشروب، توجد فعال دراسة في املوضوع، 

 وية املراقبة التي تحول دون استنزافولكن نتمنى تسريعها ألن الساكنة تعاني، وأتمنى أن يتم تق

 الفرشة املائية. وشكرا السيد الرئيس.

 السيد رئيس لجنة مراقبة املالية العامة:

أود أن أشير إلى أن املوضوع الذي نناقشه اليوم هو التقرير املوضوعاتي للمجلس األعلى 

يد الوزير في لجنة للحسابات، وأذكر السيدات والسادة النواب بأنه سيكون لهم موعد مع الس

 القطاعات االنتاجية، ملناقشة قطاع الفالحة في إشكاالته وقضاياه املختلفة.

 املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية )عضوة اللجنة(: عنالسيدة النائبة لبلق عائشة 

 شكرا السيد الرئيس،

ر على السيد الوزير بالشكبداية أود أن أتوجه باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية إلى 

تفاعله االيجابي مع دعوة اللجنة وحضوره معنا اليوم، وتقديمه لعرضه بمنهجية تسهل علينا تتبع 

هذا العمل. هذا العرض أنعش ذاكرتنا من حيث السيرورة واملسار الذي عرفه هذا الصندوق، منذ 

ال الرهان كان عليه كبيرا ملعالجة إشكنشأته كآلية ملعالجة آثار الجفاف إلى ما وصل إليه اليوم، ألن 

 بنيوي يعاني منه العالم القروي بشكل عام والتفاوتات املجالية واالجتماعية بشكل خاص.
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ونحن نتحدث عن السيرورة واملسار الذي عرفه هذا الصندوق، يتبين فعال أن اللجنة كانت 

موفقة في طلب املجلس األعلى للحسابات ملدنا باملعطيات حول تدبير هذا الصندوق، وفي إدراج هذا 

لدينا صور مغلوطة، ونحن  تألن الرأي العام ونحن جزء منه تكون املناقشة،للموضوع اليوم في 

واب لألمة يجب أن نكون أولى باملعرفة، وأقول بأن اللجنة كانت موفقة في اختيارها لهذا املوضوع كن

 لى هذه النقطة.إوخصوصا وأنه عرف جدال واسعا، وسأعود 

وعودة إلى عرض السيد الوزير، وجدنا مجموعة من معطيات دقيقة قربتنا كثيرا في فهم ما 

مباشرة، ولكن سنعتمد على األقل على التقرير الذي يقع، وسيصعب علينا التفاعل مع العرض 

قدمه املجلس األعلى للحسابات، وسأعطي نموذجا كاالعتمادات املرصدة واالعتمادات املتاحة فعال، 

 وهذا يجعل قراءتنا ومناقشتنا تكون أدق ومبنية على معطيات صحيحة.

ن أفوت الفرصة للحديث ع سأعتمد على تقرير املجلس األعلى للحسابات، وهنا ال يمكنني أن

التعاون بين املؤسسة البرملانية واملؤسسات الدستورية وعلى رأسها املجلس األعلى للحسابات وغيره، 

مثل املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. وأود أن أشير  إلى النقاش الذي دار حول مؤسسة اآلمر 

، وبغض النظر عن ذلك النقاش فإنها تقدم بالصرف وانتقالها من رئيس الحكومة إلى وزارة الفالحة

جوابا عن االختالالت الذي وضع عليها املجلس األعلى للحسابات األصبع، ألن هذا األخير أشار وبشكل 

آمرا بالصرف موزعين بين وزارة التعمير وإعداد  178واضح إلى تعدد اآلمرين بالصرف  رصدهم في 

اقي املتدخلين، ويمكن تخيل اإلشكاالت التي  تنتج عن هذا التراب الوطني ووزارة الفالحة والوالة وب

 التعدد .

وبالفعل، رصدنا تطور هذا الصندوق وحجم اإلنتظارات واألهداف التي كنا نتوخاها منه، 

مليون درهم لإلجابة على إشكاالت كبيرة، ونحن  500كانت االعتمادات تقدر ب  2012فلغاية حدود 

لصندوق افي نقاشنا، وخصوصا وأن الفترة املعنية بافتحاص هذا  مطالبين باستحضار هذا املعطى

 .2012، والتحول في تعزيز موارد هذا الصندوق لم يبدأ فعليا إال في سنة 2015إلى  2005من  تمتد

لقد توقفنا على مجموعة من املشاريع التي تهم التنمية القروية، سواء تلك الواردة في تقرير 

أو الواردة في عرض السيد الوزير، ألن هذه املشاريع في ظاهرها توجه إلى املجلس األعلى للحسابات 

تثمين املوارد والثروات الطبيعية )الزيتون، األعشاب الطبية والصبار...( ولكن الش يء الذي ال نفهمه، 

السيد الوزير، وما ورد في تقرير املجلس األعلى للحسابات، هو أن  تلك املشاريع تدخل في مجهود 

مية املستدامة وما يسمى باالقتصاد االجتماعي والتضامني، والذي نعتبره في التقدم واالشتراكية التن

رافعة باملوازاة ودعامة للمخطط األخضر، ونحن نراهن عليه في إطار التنمية املستدامة وفي إطار 

لكن في رد و  توفير العيش الكريم لفئات كبيرة من املواطنين واملواطنات خصوصا في العالم القروي،

السيد الوزير مسألة لم نفهمها، ولو أنها جاءت في إطار مجموعة من املعطيات، تتعلق بنسبة اإلنجاز. 

فهذه املشاريع في ظاهرها تهم املعاش اليومي للعالم القروي، ولكن في التقرير نتفاجئ بأن نسبة 

 .%10االنجاز ال تتجاوز 
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ولكن نجاعة املشروع  %50ة اإلنجاز قد تفوق املسألة األخرى تتعلق باألثر، ولو أن نسب

ومردوديته على الحياة اليومية للمواطن، يواكبها نقاش بحسب تقرير املجلس األعلى للحسابات، 

ولكن في نفس الوقت يتحدث عرضكم السيد الوزير، عن حصول تحسن  في الدخل والعيش، 

وهي أرقام تقاس مثال بعالقة املسلك وقدمتم أرقاما ومؤشرات فيما يخص املسالك إحداثا وصيانة، 

الطرقي بنسبة تمدرس الفتيات، وهذا أمر واضح، ولكن بالنسبة ملردودية املشاريع التي نتحدث عنها 

ال نجد مؤشرات، وبالتالي نلتمس أن تكون لدينا مستقبال مؤشرات نقيس بها فعال األثر الفعلي لتلك 

 املشاريع.

ونحن نسعى إلى تعزيز الشفافية والوضوح، وهي تتعلق  مسألة أخرى، ويبدو لي بأنها مهمة

بالوقوف على املعايير واملقاييس التي تعتمد في إطار استهداف املناطق أو املجاالت، ألنه فعال ملاذا 

اختيرت منطقة دون أخرى، وكان من األفضل أن تكون لدينا معرفة بتلك املعايير بشكل واضح. 

س ي واالنتخابوي لهذا االستهداف، وهو ما يجعلنا نطالب بمعايير وتخوفنا يكمن في التوظيف السيا

واضحة، إضافة إلى مسألة انتقاء املستفيدين والتي ال نتوفر بخصوصها على األسس التي يقوم عليه 

 االختيار، وبالتالي نلتمس منكم مدنا بمعايير مضبوطة وواضحة.

يل االعتمادات املالية وآجالها، ودون الحديث عن التعقيدات املسطرية وخصوصا كيفية تحو 

هناك أيضا مشكل يجب أن نستحضره بالنظر إلى القدرات الذاتية واملعرفية والتواصلية 

للمستفيدين من هذه املشاريع، والتي تستلزم القيام بمجهود املواكبة والتتبع والتقييم املرحلي، 

 دواها ، ونحن نعاين املشاريع التيونحن نعلم مستوى وقدرات املجتمع املدني على وضع املشاريع وج

لم يكتب لها النجاح، وال أقول فقط تقوية القدرات الذاتية واملعرفية، ولكن كذلك القدرات 

التواصلية ما دام أن بعض مجموعات ذات النفع االقتصادي قد توقفت، كما جاء في عرضكم 

اريع إذا أردنا أن تصل إلى مداها السيد الوزير، بالرغم باملجهودات الي قمتم بها. وأقول بأن املش

يجب انخراط املعنيين فعال، من خالل أن يكون لهم نصيب في تمويل املشاريع، ألنهم بذلك 

سيحرصون على تتبع أموالهم، وأن يكون هذا األمر شرطا من شروط املشروع، وهذه فقط بعض 

 التدابير التي يمكنها أن تشجع على ضمان النجاعة والفعالية.

الوزير، قدمتم الرؤية املستقبلية، ودور اللجنة هو مراقبة االنفاق العمومي، ونحن السيد 

هنا نناقشكم لنجود عمل الحكومة، وش يء مهم أن تختموا عرضكم بنظرة مستقبلية بمشروع 

السبع سنوات الذي يروم التأهيل االجتماعي والتقليص من التفاوتات املجالية، لكن أود أن أشير 

مرار تعدد املتدخلين ، وقد قلتم السيد الوزير، في عرضكم بأن األمر تطلب سنوات إلى مسألة است

كي ل لإلرساء املؤسساتي للهياكل خصوصا على مستوى بنية الجهة، وبالتالي نريد تفعيل هذه اآللية 

على مستوى الواقع، هناك التقائية على مستوى اللجنة  اإللتقائيةتعطي ثمارها، وأن تحضر فيها 

نية والرهان املعول عليه هو تقويتها على املستوى املحلي، وهذا تحدي علينا رفعه وبالدنا والحمد الوط
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هلل، لها طاقات وموارد بشرية وأطر وطنيين يؤمنون بضرورة تقدم البالد بالعاملين القروي والحضري 

 معا.    

 وشكرا للسيد الوزير والسيد الكاتب العام والسيد الرئيس.

 النائب عمر الفاس ي الفهري عن فريق العدالة والتنمية )عضو اللجنة(:السيد 

 .السيد الرئيس

 الوزير.السيد 

 .السيد كاتب الدولة

 .االخوان األطر

 .السيدات والسادة البرملانيين

يسعدني أن أتناول الكلمة في هذا املوضوع املهم واألساس ي، ويبدو لي أنه مؤسس ملرحلة أخرى 

من الخطاب امللكي السامي، ألنه عندما يرى صاحب الجاللة بأن فئات عريضة من وأهميته تنطلق 

هذا املجتمع تعيش في ظروف صعبة ويثير النظر في هذا املوضوع وتعمل مختلف املصالح على 

تشخيص الحالة وعلى إعداد البرنامج وعلى متابعة إنجازه، نقول بأن هذا املغرب هو بخير ونرجو هللا 

 تمر في تطوره وأن يبقي علينا نعمه وستره.عز وجل أن يس

أود أن أشكر السيد الرئيس ومكتب اللجنة الذين برمجوا هذا اللقاء، ألنه لقاء مهم في برنامج 

أعمال اللجنة، ألن املوضوع الذي نحن بصدده اليوم، هو موضوع يكتس ي أهمية حاسمة بالنظر 

جاءت فيه. وأهم سياق بعد الخطب امللكية  لعدد الساكنة واملقاربة واملنهجية والسياقات التي

املتتالية، هي مبادئ الدستور األساسية، وعلى رأسها مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ومبدأ االندماج 

ومبدأ التشارك، وهذه هي البوتقة األساسية التي تبدو لي، وهذا هو املجال واالمكانيات املتوفرة 

 ملبادئ.اليوم، لكي يكون مجاال لتطبيق هذه ا

أن البرنامج الحكومي يؤكد على أهمية  السياقات هو بخصوص العالم القروي، ودائما في إطار 

التنمية القروية، ثم أمامنا اليوم قانون املالية الذي يؤسس لجميع الوسائل املتوفرة إلنجاز ونجاح 

هذه املداخلة هذا املشروع. ويبدو لي أنه يجب أن نستفيد من هذه السياقات، ولهذا سوف أقدم 

املتواضعة انطالقا من منهجية مناقشة هذا املوضوع من حيث النجاعة والحكامة والفعالية املرتبطة 

 بصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية. ثم سوف أنهي بآفاق املستقبل إلنجاحه.

أود أن أشكر، السيد الوزير على تفاعله اإليجابي مع مختلف توصيات املجلس األعلى 

للحسابات وعرضه املهم وااليجابي الذي وجهنا إلى املستقبل، ويظهر لي أن هذا هو الهدف من هذه 

 املناقشة التي تساعدنا على أن نيهئ املستقبل وأن نمض ي قدما إن شاء هللا تعالى.

إن تقييم مدى االلتزام بالتعهدات واالتفاقيات، هو تنزيل للمبدأ الدستوري املتعلق بربط 

باملحاسبة، ومبدأ التشارك يلزمه كذلك التنزيل من حيث اإلعداد والتشخيص واملناقشة  املسؤولية

التفصيلية لالقتراحات وتحديد املشاريع، وقد كنت أرغب في طرح سؤال على السيد الوزير في 
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املوضوع، فإذا بي أجد أن العرض كان شافيا وكافيا، جاء فيه بأن الوزارة أن البرامج توضع على 

املحلي، ويتم على الصعيد الوطني تدبير املشاريع بناء على مجموعة من املعايير، وهذه  الصعيد

مالحظتي األولى بأنه يجب وضع معايير  تحدد أولويات اختيار املشاريع، لكي ال يكون التشارك فقط 

 في اإلنجاز ولكن أيضا في اختيار املشاريع. 

رة معنية بتدبير قطاع املاء وساهمت في البرنامج في وزا 1995في هذا اإلطار، أتذكر أنه كنت في 

الوطني لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، وأعرف صعوبة ما أنتم بصدده السيد الوزير 

واألطر العاملة معكم، والذين أوجه إليهم الشكر باملناسبة. االشكال الحقيقي كان يكمن في تثبيت 

، بأن املنظمة هي كطاولة بثالث أرجل، فيها البنية والثقافة ثقافة، وقد قال أحد علماء التنظيم

، وإذا تم املس بأحد األرجل، تسقط الطاولة. يعني أننا غيرنا األهداف وغيرنا ةواالستراتيجي

االستراتيجية وطورنا الوسائل ملا هو أحسن، والبنية التي سوف تنفذ هذه املشاريع أرجو أن ندعمها 

 منا إال املساندة في هذا املجال.ونساندها، ولن تجدوا 

ثقافة التشارك والتتبع وإدماج مختلف الفاعلين واإلحسان بالنسبة للمحسن إليه، ذلك  

املواطن ما يتصوره من ذلك العمل أو البرنامج أو املشروع، هذه ثقافة يجب أن تبت على مستوى 

ي ثقافة، أيضا، يجب أن تتسرب املواطنين وعلى صعيد دواويرنا ومداشرنا وفي عاملنا القروي، وه

لجميع املسؤولين على الصعيد املحلي، وأن يعيشوا هذه الدينامية والحماس، ويحسوا بأن هذه 

الفرصة لن تتاح لهم مرة أخرى، وهي فرصة لن يسمح بها الزمان دائما، علينا جميعا العمل على 

طن الذي تنظر فيه هذه اللجنة، ألن إنجاحها لتحسين مردوديتنا، وسأعود إلى مسألة األثر على املوا

 كل عملنا ومقترحاتنا ستصب في هذا املجال.

أبدأ بمجال النجاعة املالية التي تقتض ي نجاعة لبلوغ األهداف من خالل الوسائل، هذه 

مليار في  7الوسائل التي انتقلت من مليار درهم وبحسب ما إذا كانت مبرمجة أو معتمدة وصلنا إلى 

، 2008، أضيفت إليها أشياء في اتفاقية 2020لنظر في  األهداف انطالقا من خطة وأعيد ا السنة،

واملخططات الثالثة التي تعمل في إطارها وتلتقي مع التنمية القروية، واليوم قدمها السيد الوزير، 

في أربعة أهداف أساسية، وتنزيلها بالوسائل مرتبط بمسلسل البرمجة، وهذه األهداف ترتبط 

ع الكوارث الطبيعية، وأرجو أن يضاف إليها كذلك عامل التغيرات املناخية، ألن  املغرب بالتكيف م

وعمله املستمر وفق السيرورة  COP23واستمرار رئاسته إلى غاية  COP22قد انخرط في فعاليات 

املوضوعة، يقتض ي منا االستفادة من جميع الفرص املتاحة فيما يتعلق بهذه التغيرات  على صعيد 

 قلم والنقص من األثر، ويظهر لي بأن املغرب مؤهل لهذا.التأ

النقطة الثانية املرتبطة باملقاربة املجالية واملشاريع، تعلمون أن القانون التنظيمي لقانون 

خالل هذين املدخلين أن نتملكهما على الصعيد  وأرجو مناملالية أكد على أهمية الجهوية واملشاريع، 

النائب محمد مبديع إلى مسألة توزيع املشاريع، وأقول بأنه لدينا ركيزتين الترابي، وقد تطرق السيد 

أن ب يحس املغاربةأساسيتين، الركيزة األولى تتعلق بسد الخصاص الحاصل بها، ألنه ال يجب أن 
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هناك مغربي من الدرجة األولى ومغربي من الدرجة الثانية، يجب أن يحسوا بأنهم سواسية وأن 

جميعا على قدم املساواة. الركيزة الثانية واألساسية وهي شروط وظروف التنمية الدولة مهتمة بهم 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لهذه املناطق، وعلينا االشتغال في هذا املجال لكي 

 نحدث التشغيل وننجز املشاريع التي تذر دخال على هذه املناطق.

ها بااللتقائية، طبعا لوزارة الفالحة مهام تمثلنا هذا من ناحية النجاعة، وأكيد  سأربط

أجمعين في مجالها، واليوم فإن الصعوبة والتحدي واالمتحان تكمن في كيفية التنسيق بين 

القطاعات التي كانت ال تلتقي معها ، والسيد الوزير، بشرنا بوجود لجنة بين وزارية تشتغل، والذي 

، ألن الصندوق وضع لتسريع وثيرة اإلنجاز  " Wي إطار مقاربة "أرجوه هو تنزيلها على الصعيد املحلي ف

وضمان استمرارية السياسات العمومية املتعلقة باملوضوع، وأتمنى أن يحقق الصندوق هذه 

األهداف وأرجو أن يتم استمرار املجلس البين وزاري وأن يتم دعم املديرية املكلفة بالتنمية القروية 

 جديدة وتوسيع اختصاصاتها.بما تقتضيه مسؤولياتها ال

، وتتعلق بالحكامة، فقد أصبح اآلمر بالصرف معروفا في حخصكم السيد ةالنقطة الثالث

الوزير، والذي أرجوه هو أن تكون هناك شفافية وتقاسم للمعلومة ولوحة قيادة موحدة لهذه 

انون ارج ضغط القاملشاريع، وأرجو كذلك أن نعقد لقاء سنويا نستعرض فيه متابعة هذه املشاريع خ

املالي السنوي، نخصصه لهذا الصندوق لنقف على تطور بالدنا ونرصد االختالالت ونستغل ونتعاون 

 فيما بيننا ، ألنه عندما نصادف إشكاليات محلية فالسادة النواب جميعهم يمثلون مناطقهم.

لواقع، بخصوص الفعالية، وهو الشق املتعلق باإلنجازات وما حققته من أثر على أرض ا

وأشكر السيد الوزير، على أنه قام بإجراء دراسة لألثر، وهو نموذج متفرد ستصبحون ملزمين به 

، وقد كنتم سباقين 2020كما تعلمون وفق مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية انطالقا من 

صوص ح بخوأنتم تنزلون منهجية ستتطور في املستقبل. اآلن، هناك مجموعة من اإلشكاليات تطر 

تحسين أثر املشاريع على املواطنين فيما يتعلق بقياسها وممثلوهم ليس لهم علم بها، وهذا إشكال 

حقيقي في قياس األثر  النهم ال يتوفرون على تشخيص ترابي، وأنا حخصيا كنت قد علمت من قبل 

شخيص، لى هذا التأحد املستشارين الجهويين من جهة فاس مكناس التي أنتمي إليها، بأنه ال يتوفر ع

وما أقترحه عليكم هو وضع نظام معلوماتي جغرافي، يتضمن شبكات املاء والطرق واالحصائيات، 

وبذلك ستكون بين أيدينا خريطة كاملة لكل املعطيات تساعدنا على اتخاذ القرار، وهذا األمر ذو 

 وم به.بال فيما نقطابع تشاركي سيساعدنا وسيسهل االندماج و االطالع على كيفيات العمل مستق

هناك أيضا قضية أخرى تتعلق باقتراحات التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويبدو لي اليوم، 

أنه آن األوان لتنزيل االستراتيجية الوطنية، وأعتقد أن استراتيجيات وزارة الفالحة قد اندمجت على 

رار الستراتيجية، لتيسير اتخاذ القالصعيد املحلي، ويبقى العمل قائما إلدخال املاء والطرق في هذه ا

 بكل بساطة وسالسة.
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أود أيضا أن أشير إلى قضية أساسية، وهي تتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع 

 الخاص، مع القطاعالخاص، وقد ذكرتم السيد الوزير، بأنكم تضطرون للبحث عن هذه الشراكة 

 وما أرجوه هو أن نستبق األمر بتحديد املشاريع التي يمكن للقطاع الخاص املشاركة فيها.

رة للدخل، وكمثال على ذلك، مشاريع دنقطة أخرى تتعلق بتوسيع املشاريع لتشمل تلك امل

السياحة الجبلية والقروية والبيئية، والتي أرجو أن تدخل ضمن املشاريع املمولة من طرف صندوق 

 التنمية القروية واملناطق الجبلية.

بخصوص قطاع املاء، الحظت بأن هناك مشاريع مهمة فيما يتعلق بالتزويد باملاء الشروب 

والسدود التلية والسدود الجوفية، وكنت أدعو إلى هذه السدود الجوفية وأثمن هذه الخطوة، وأرجو 

لدولة املكلفة باملاء، لنقف على كل أن يستمر مثل هذا العمل وأن يكون هناك اندماج مع كتابة ا

إقليم بوملان في هضبة ميسور ثالثة أودية، املنطقة  توجد فيهذه املشاريع.  وكمثال على ذلك، 

السقوية لسد الحسن الثاني في بركان في الشمال ولكن ساكنة ملوية الوسطى ال تستفيد من هذا 

" يمكن تشييد بنيات فوقهما بشراكة ق ف شر لرض" وواد "شو  "شكاملاء، في حين أننا نتوفر على واد 

ألف هكتار مع توفير اإلمكانيات املالية الضرورية،  35مع القطاع الخاص، تمكن من سقي حوالي 

ويبدو لي بأن االندماج في هذا املجال يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من النتائج، التي أرجو أن تعود 

 .الجميع بالفائدةعلى 

والبيئي، أود أن أشير إلى أنه بفضل تزويد العالم القروي باملاء  بخصوص املوروث الثقافي

الصالح للشرب، توجد مجموعة من املراكز الصاعدة أصبحت ثلوث الجو وينفر السواح، والذي 

أرجوه وبمناسبة إعادة هيكلة برنامج التطهير على الصعيد الوطني، أن يتم االهتمام بهذا املجال، 

نسمة وال تتوفر على الواد الحار وهي  30.000اعة كيكو، التي يعيش فيها وأعطي مثاال بالنسبة لجم

توجد في العالية، وهي غير مجهزة بوسائل التطهير، وأرجو أن يكون هناك اندماج على هذا املستوى 

 أيضا.

بخصوص تطوير معايير الجودة املسجلة، أرجو أن يعطى لهذه املسألة العناية الضرورية من 

دوق، ونتوفر على مجموعة مهمة، وهي صغيرة على مستوى االستثمار والعمل خالل هذا الصن

وفائدتها على الصعيد املحلي ستكون كبيرة، والذي أرجوه هو أن نسير في اتجاه تثمين املنتوجات 

 الغابوية، وأن يرتفع هذا التثمين وتلك القيمة املضافة وأن تساهم في مجهود التنمية القروية.

 عز وجل أن يوفقنا للعمل، ونحن على أتم استعداد للتعاون معكم السيد أخيرا، نسأل هللا

الوزير، في اتجاه املصلحة العامة ولصالح املواطنين تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة، 

 والسالم عليكم ورحمة هللا.  
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 لسيد النائب رشيد العبدي عن فريق األصالة واملعاصرة )عضو اللجنة(:ا

 السيد الرئيس؛شكرا 

 الوزير؛السيد 

 اإلخوة واألخوات أطر الوزارة؛

 السيدات والسادة النواب.

أغتنم الفرصة للقول بأننا داخل املجلس بدأنا بعرض قانون املالية الذي تزامن مع هذه 

الجلسة، وعندما استمعت لعرضكم السيد الوزير وفي كل محاوره ، وربما أكون خاطئا، بدى أنكم 

ة لسياسة الحكومة ولو أنتم عضو فيها ، فأنتم تتوفرون على برامج طموحة وتسعون بدوركم ضحي

إلى فك العزلة وتثمنون املنتوجات، ولكنكم ضحية غياب التنسيق، أفقيا ومجاليا، وقلة الوسائل 

املالية، ألنكم أشرتم في عرضكم إلى وجود برامج وفي نفس الوقت تعمل قطاعات حكومية أخرى 

س املشاريع وفي نفس التوجه، وبذلك يكون هذا األمر  هدرا للوقت والطاقات، وهذا على بلورة نف

هو الجزء الذي نضيعه وال نعرفه وال نقيمه، وأظن أن املجلس األعلى للحسابات تطرق لبعض 

النقط املهمة التي ثمنتموها وتعاملتم مع توصياته، وهذا هو األهم، ولو أن األمر ال يعدو مسألة 

لكنه يعطينا تصورا حول اآلفاق الجديدة التي يمكن التعامل معها. وكذلك فرحت بكون مسطرية، و 

البرامج تيهئ على مستوى القاعدة، وهناك مؤسسات أحدثت وهي جهوية تنكب على امللفات وكذلك 

تراعون ذلك الثقل الذي يمكن أن يكون على املسؤول عن البرامج في إطار املسؤولية املشتركة، وهذا 

 د ذاته تفكير ومسؤولية محمودة.في ح

املناطق والجماعات القروية رأي في املوضوع  كان لبعضوقد جاء في تدخل بعض الزمالء، أنه 

ولكنه لم يؤخذ به. وأنتم تشتغلون على عصرنة اإلدارة، السيد الوزير، وهناك العديد من املؤشرات 

التي تدل عليها، فلم ال يتم فتح بوابة للمقترحات بالنسبة لهذه الجماعات، لكي تدلي بمقترحاتها 

صل الحديثة تساعد في هذا املجال، وسيكون لهذه الخطوة وتأخذ بعين االعتبار، ألن طرق التوا

بالنسبة لكم إذ ستساعدكم على انتقاء املشاريع.  الجماعات وفائدةفائدتين، فائدة بالنسبة لهذه 

 وهذا يتطلب القيام بمجهود تكويني لفائدة الجماعات لتسهيل استعمال هذه الوسائل التواصلية.

دث كذلك عن قانون املالية الذي تطبعه سياسة ونحن نتحدث عن هذا الصندوق، نتح

االنكماش والحد من النفقات، وهو ما سيؤثر على جميع املجاالت والبرامج، وقد قدمتم نموذجا عن 

ذلك في عرضكم، حين تطرقتم إلى االعتمادات املفتوحة وامللتزم بها، ونجد بأن ما نصوت عليه في 

توقع، وما أظن أننا عاجزون على بلورة مشاريع وتدبيرها إطار قانون املالية، ينفق منه أقل من امل

وإنجازها وتتبعها، يبقى علينا أن نوضح ملاذا ال تتمكن القطاعات الحكومية من صرف ما تم 

أضف إلى ذلك مسألة التنسيق بين القطاعات الحكومية، التي تبقى ضمن التصويت عليه بالبرملان. 

عليه إحداث اآللية الضرورية لذلك، وأنتم داخل هذه صالحيات رئيس الحكومة، الذي يتوجب 

الحكومة، عليكم الحث على ذلك، ألن الضحية في األخير هو املواطن. وعليه، فإن مسألة التنسيق 



 موضوع '' صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية'' العامة حــــــول مراقبة املالية  تقرير لجنة

 

 
92 

 

ألنها ال تالحظ فقط على مستوى البرامج التي تشرفون عليها، بل  جدي،يجب االنكباب عليها بشكل 

اتفاقية التي أدرجت  16التي اطلعنا عليها، أضف إلى ذلك تطال كذلك مجموعة أخرى من البرامج 

خارج اإلطار وتم تجميدها، والتي يجب أن يوجد لها مجال إلدراجها مستقبال إذا كانت لها جدوى، 

 مع الحرص على االلتزام بما هو داخل في إطار املتفق عليه ووفقا للمحددات والضوابط القانونية.  

ض املناطق، وأنا نائب عن مدينة سال ال يطرح هذا املشكل بحدة بالنسبة لفك العزلة عن بع

في هذه املدينة ذات الطابع الحضري، ولكن أود أن أشير إلى مدينة طاطا التي تعيش على تحويالت 

املغاربة بالخارج وعلى ممارسة بعض أنواع التجارة وفالحة التمور، وقد أسعدني وجود وحدة لتثمين 

 ك فإن هذا املجهود املحمود يبقى غير كافي.هذا املنتوج، ورغم ذل

ومن املالحظات األخرى، وأنتم السيد الوزير مسؤولون عن قطاع الفالحة، أنه في إطار حح 

املياه في منطقة سوس التي عرفت استغالال مفرطا لهذا املورد، حصلت هجرة إلى منطقة طاطا وأقا 

املوجود حاليا؟ نجد منتوج "الدالح"، الذي حدت التي يتوفر فيها املاء، ولكن ما هو نوع الفالحة 

بعض الدول من فالحته، بالنظر لتكلفته العالية من حيث مياه السقي، وهذا مشكل يتطلب التفكير 

فيه، حتى ال يقع لهذه املنطقة ما وقع في مناطق أخرى. لذلك، يجب الحفاظ على تلك الثروة املائية 

 لحكومة،ااشتغلت عليها  املنطقة التياملسالك الطرقية بهذه عبر الترشيد واالقتصاد. وهناك كذلك 

وهي الطريق التي شيدت إلى حدود املنطقة، غير أن الشطر الذي كان على أكادير تمويلها، لم ينجز، 

وكأن أكادير ال تحتاج إلى طاطا وأقا واملناطق املجاورة، علما بأن هذه املناطق في حاجة ماسة إلى 

التعامل داخل الجهة تتحكم فيه اعتبارات معينة، وطاطا ما هي إال نموذج من  أكادير، ويبدو وكأن

 بين مناطق أخرى.

بالنسبة لتدبير الصندوق، أتساءل هل يوجد تصور واضح بالنسبة لخريطة األولويات في 

مختلف الجهات؟  أظن أن هناك هذا التصور، لكن ما يالحظ أن بعض الجهات لم تأخذ حقها في 

ة األخيرة، ونتمنى أن يتم تدارك ذلك، بالتأهيل الضروري وبما يمكننا من تفادي العشرين سن

 تطلبما يعوامل النمو، وهو  من اأساسي ال انعكاسات الهجرة وغيرها، ألننا نعتبر القطاع الفالحي عام

منكم االنكباب على تطويره، بما يزخر به قطاعكم الحكومي من كفاءات والتي نوص ي بأن تشتغل 

ملناطق التي تعاني من الخصاص في إطار القرب وأن تعمل على التشخيص وإيجاد الحلول على ا

 الضرورية.

تطرقتم كذلك في عرضكم عن عدم التزام املكتب الوطني للماء والكهرباء بخصوص بعض 

 املشاريع، وهنا أتساءل، ألم يكن بإمكانكم استعمال الطاقة البديلة كحل لتنفيذ تلك املشاريع؟ 

هي و فإننا في فريقنا هيئنا مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالعالم القروي  وأخيرا،

 :كاآلتي

 اعتماد مقاربة شمولية للعالم القروي مع إدماج كل املتدخلين؛ -

 تكييف املشاريع مع خصوصيات كل منطقة؛ -
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 لساكنة؛وإشراك ااعتماد التشاركية بإشراك املتدخلين املحليين في صياغة املشاريع وتنفيذها  -

 إبرام شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص واعتماد آلية التعاقد؛ -

 تشجيع الالتمركز اإلداري ومرونة املشاريع؛ -

 مواصلة الجهود فيما يخص التهيئة والتجهيز الفالحي؛ -

 تحويل املراكز الفالحية إلى مراكز للتنمية الفالحية والقروية؛ -

 ستثمار املنتظر لتشجيع االستثمار بالبادية؛إدراج تحفيزات بميثاق اال  -

 التعاون مع الجمعيات غير الحكومية؛ -

 تكثيف الدراسات واألبحاث والبحث العلمي حول العالم القروي؛ -

 تحيين التصاميم الجهوية لتهيئة التراب؛ -

 وضع قاعدة معلوماتية للمعطيات حول البادية يتم تحيينها بكيفية منتظمة. -

 وشكرا لكم. 

 النائب محمد بن عطية عن فريق األصالة واملعاصرة )عضو اللجنة(: السيد

 ؛الوزير املحترمالسيد 

 السيدات والسادة النواب املحترمين.

وهذا يظهر  مشروعا،183أصل مشروع عرفت بعض التعثر من  12كان عرضكم قيما وأفادنا بوجود 

بأن هناك مجهود ال ننكره، وكان لي حخصيا تصور يسير في نفس االتجاه، إذ أنكم تقدمتم باملخطط 

األخضر الذي عني كذلك بتنمية العالم القروي، وقد توضحت لي العديد من املسائل من خالل 

 عرضكم. 

 فيما ونجد أنه مثال بالنسبة ملسألة الصناديق، فنحن ننظر إليها خالل دراسة قوانين املالية 

، ولم يستعمل منها 2015مليار درهم في سنة  10.5يتعلق بصندوق التماسك االجتماعي تم تسجيل 

مليار  48مليار درهم. كذلك نجد الصندوق الخاص بتزويد سكان القرى باملاء، نسجل فيه  2.3إال 

نا إلى السيد رئيس مليار درهم ونحن في هذا االسبوع، استمع 3.4درهم لم يستعمل منها سوى 

مركز يعرف خصاصا فعليا من املاء، وبالتالي فإن هذه الصناديق وجدت  37الحكومة الذي قال بأن 

وأنا اشكرك على صدقك عندما قلتم بأنكم لم تتوصلوا بالتحويالت إال في  املشاريع،إلنفاقها على 

 ة الحكومة ونتفهمه.شهر دجنبر، وأشرتم كذلك إلى التوازنات املالية وهذا يدخل في سياس

السيد الوزير، نحن ال نجاملك عندما نقول بأن املخطط األخضر هو مخطط موجود وناجح، 

ونالمس ذلك عن قرب من خالل وفرة الخضر والفواكه في السوق، ونحن على علم باملشاكل األخرى 

 م.همية. شكرا لكاملرتبطة بالقطاع الفالحي، ورغم ذلك فتحقيق األمن الغذائي هو أمر في غاية األ 
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 السيد النائب سعيد شباعتو عن فريق التجمع الدستوري:

 السيد الرئيسشكرا 

 السيد الوزير، السيد كاتب الدولة 

 إخوتي إخواني النواب.

كان هللا في عونكم السيد الوزير، ألن ما قلته هنا اليوم، ستعيد قوله يوم الخميس املقبل في 

 حل هذه املسألة مستقبال. لجنة القطاعات االنتاجية. يجب

بأن صندوق التنمية القروية تقرر إحداثه في لجنة  بالتاريخ وأقول إذا سمحتم، سأرجع بكم 

، وسأعرض عليكم أسباب النزول. كان حينها السيد عثمان الدمناتي وزيرا 1991نيابية في سنة 

 كذلك، وطلب منا القيام للفالحة، وقيل له بأن الفالحة معفية من الضريبة، وقال بأن األمر ليس

بدراسة حول الثقل الضريبي بهذا القطاع، وكنت حينها خبيرا بهذه الوزارة. وخلصنا إلى أنه حتى ولو 

درهم، ألن الفالحين ليسوا منتجين  مليون  500مليار و 2أن القطاع معفي من الضريبة، فإنه يؤدي 

بأن تلك املقدرات يجب أن ترجع  ، جاء املرحوم مزيان بلفقيه وقال1993ضريبيين.  وفي سنة 

للفالحة، وذلك بإحداث صندوق للتنمية القروية، ويكون وزير الفالحة هو اآلمر بالصرف. أي أن 

 هذه املسائل تقررت منذ سنوات عديدة.

بالنسبة للمنهجية التي قدمتم السيد الوزير، فهي منهجية حكيمة بنيت على بعض املسائل 

، من قبيل املشاريع وبرامج التنمية املندمجة في كل من وملاس والرماني التي عاشتها وزارة الفالحة

واألطلس املتوسط وقرية تيسة، وكان اآلمر بالصرف هو مدير الفالحة، وكان مطلوبا من القطاعات 

األخرى القيام بعدد من املشاريع، ولكن إذا لم تقم تلك القطاعات باملشاريع املسطرة وفق أولوياتها، 

يع. وبالطريقة التي تنهجونها اليوم، فإنكم تعالجون بعض اإلشكاليات التي عشناها في فإنها تض

األمس مع السيد رئيس الحكومة، وهو أن الالتمركز، ينزل إلى غاية املستوى الجهوي ويقف، بينما 

ية ال يكمن أن تكون إال ميدانيا. اآلن وبالطريقة التي جئتم بها فإنكم تأخذون التشخيص ئااللتقا

على مستوى الجماعات، وتنزلون الالتمركز إلى املستوى املحلي، وفي نفس الوقت توظفون التفريع 

 والتضامن وااللتقائية واندماج املشاريع، وبذلك تكونون قد عالجتم قضية في غاية األهمية.  

، تقرر أن توظف املجهودات في املسالك القروية 1993النسبة للمشاريع، أقول بأنه في سنة ب

والسقي الصغير. وهنا أتساءل، ملاذا أسندت إلى وزارة إعداد التراب والسكنى؟ فاسترجاع الضريبة 

لذلك و  على الفالحة تقرر توظيفها بالعالم القروي، غير أنها توجه إلى املدن، فهذا أمر غير مفهوم.

فنحن نطلب منكم في املستقبل أن توجه موارد صندوق التنمية القروية إلى التنمية القروية، وإذا 

ما توفرت املوارد يمكن توجيهها إلى إنشاء بعض السدود التلية، وفي بعض األماكن التي تضررت 

 طبيعيا كالفيضانات أو ندرة املياه في موسم الصيف.

لى أهداف توظيف موارد الصندوق، سبق أن تقررت عند نزول وإذا سمحتم، أريد أن أؤكد ع

أسباب إحداثه، من أجل إنصاف الفالحين وساكنة العالم القروي، وبالنسبة للمنهجية وحتى ال 
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نكرر ما قمنا به في املشاريع املندمجة للسبعينيات أنا أفضل أن يكون اآلمرون بالصرف بالنيابة هم 

 ستعمال االنتخابوي كما قال بعض اإلخوان.الوالة والعمال، وسنتفادى اال 

 السيد النائب مصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري:

 السيد الرئيس؛شكرا 

 السيد الوزير ؛

 السيد كاتب الدولة؛

 السيد الكاتب العام؛

 السيدات والسادة النواب املحترمين؛

 السيدات والسادة أطر وزارة الفالحة والبرملان.

السيد الوزير، ال يسعني إال أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على عرضكم القيم في الحقيقة 

، والذي يتجاوز ما هو مطلوب ألنه بعد العرض الذي قدمه السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 

للحسابات كان االتفاق أن نناقش املالحظات التي قدمها هذا املجلس، ولكن أرى أنكم قدمتم عرضا 

ا ووافيا فيه جانب من التاريخ يرتكز على إحداث الصندوق، وتضمن ما هو استراتيجي متميزا شافي

بالنسبة للمستقبل والتي كنت قد ضمنتها في التوصيات، أن نعقد جلسة أخرى ونناقش هذه 

املنهجية، ولكنكم تكرمتم السيد الوزير، وقدمتموها، وهذا أمر جيد يحسب لكم في إطار التفاعل 

 برملان.االيجابي مع ال

السيد الوزير املحترم، إذا كانت االشكالية الحقيقية التي يجيب عنها صندوق التنمية القروية 

مسألة اإللتقائية، فأنا حخصيا سعيد بهذه اللحظة الديمقراطية التي تعيشها بالدنا، وبهذا  يه

التراكم الذي أصبح البرملان يناقش عمل املجلس األعلى للحسابات، ونسمع تفاعل الوزراء، وهذا 

كلفة كله ثمرة نضال ديمقراطي كبير عرفته بالدنا وتطور عرفته املؤسسات، بحيث نسمع بالهيئات امل

بالرقابة على صرف املال العام، ثم ننصت إلى الحكومة في إطار التكامل لكي نفهم ونطور آليات 

 اشتغالنا جميعا.

نجد هذه  ملاذا ال فعندما أرى بأن الصندوق جاء ليجيب عن مسألة االلتقائية أتساءل، 

ة في نفس الحة ووزارة املاليااللتقائية في تعاطي املجلس األعلى للحسابات؟ ملاذا لم يستمع لوزارة الف

الوقت؟  ليفهم بأن املبالغ املفتوحة ليست هي املبالغ املرصودة التي حصلت عليها الوزارة، وبالتالي 

كنا سنربح الوقت ونتجه إلى بعض املعيقات األخرى التي كان املجلس سينورنا فيها لكي نحسن تدبير 

 الشأن العام في بالدنا.

يع في عرضكم، السيد الوزير، وأنا حخصيا ابن منطقة إفني قدمتم مجموعة من املشار 

وأعرف بعض املشاريع وأعلم أثرها الحقيقي خاصة سلسلة الصبار واألركان. وباملناسبة أود أن أشكر 

السيد النائب على إثارته لهذا املوضوع، وأقول بأن سيدي إفني تحتاج إلى أكثر من هذا املشروع، 
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سلة وتثمينها وكيف أنتجت تحوال وأعطىت قيمة عالية، بحيث لم يصبح ألننا عاينا أثر هذه السل

 املنتوج يستهلك بطريقة عادية وأصبح يصدر إلى كندا وسويسرا.

موضوع التنمية القروية هو موضوع عرف نقاشا كبيرا خالل السنوات املنصرمة، ويبدو أن 

ه نوع من النزوعات السياسوية جزء من هذا النقاش العمومي، لم يكن في حقيقته سليما، وكان في

مليار درهم، وكأنها ستأخذ كاعتمادات  50عن والتي يبدو أن التجربة تثبت العكس، كنا نسمع 

جديدة وتعطى لكم، فإذا بنا نكتشف بأن هذا املبلغ سيتم تجميعه في إطار رؤية جديدة، فيها 

 ع على املستوى املركزي.االلتقائية وفيها تأتي املشاريع من املحلي وبالتالي تخضع للتتب

 وأتساءل إذا كان النقاش العمومي أمر مفيد، أال يكلفنا أكثر من الوقت واملجهود.

السيد الوزير، إذا كان بإمكاننا أن نعطي عنوانا للطريقة التي دبرتم بها هذا املجال، فهو الرفع 

 تان مختلفتان، مشاريعمن منسوب الحكامة، ألنه حينما قدم العرض للمرة األولى، كانت هناك صور 

لم تنجز ومشاريع أنجزت، ولكن يبقى التعثر أو العراقيل، التي يجب تجاوز تدبيرها مستقبال، وأنا 

حخصيا أثمن هذه املستويات التي وصلنا إليها في هذا القطاع، ألنه حينما ال ننجز ونخطئ في املسطرة 

يسائل التدبير العام في بالدنا بصفة عامة، وفي تفويض املالية العمومية، فهذا أمر خطير جدا. وهذا 

وربما يلزمنا القيام بأشياء أخرى، ولكن حين نرى بأن قطاعا قد أنجز بنسب إنجاز مهمة جدا، نجد 

 بعض الصعوبات املحلية ونجد كل املشكل فقط في تدبير املشاريع انتهاء.

ك حة الذي يشتغل بجدية، فهناال يمكننا إال أن نهنئكم السيد الوزير، وننهئ طاقم وزارة الفال 

قدرة على االنجاز، فإضافة إلى املشاريع الكبرى املرتبطة بالدعامة األولى نجد مشروع التنمية القروية 

 وطبعا املشاريع املوجودة في الدعامة الثانية.

وحتى ال أطيل عليكم، ال يسعني إال أن أثمن طريقة تدبير هذا املوضوع داخل فريق التجمع 

ي، وأقول بأنه حينما عرفت منطقة سيدي إفني الفيضانات ضاعت طرق إقليمية مصنفة، الدستور 

املسالك التي قامت بها مصالح وزارة الفالحة،  ر ، عب2014وزرنا املنطقة بمعية السيد الوزير في سنة 

مر توأجد في التقرير أنه هناك مشاكل في الصيانة، أتمنى أن يتم القيام بمعاينة هذه املسالك التي 

 طن من املنتوجات، فهذه هي الحكامة بكل تجلياتها، وشكرا. 60فوقها شاحنات تزن 

 السيد النائب الشاوي بلعسال عن فريق التجمع الدستوري:

 السيد الرئيس

 السيد الوزير 

 السيد كاتب الدولة

 السيد الكاتب العام

 السادة والسيدات أطر الوزارة.
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تدبير هذه الجلسة وعلى صبركم وعلى إنجاح هذه الجمع أود أن اشكركم السيد الرئيس على 

املبارك، وهي كذلك مناسبة ألشكر السيد الوزير على عرضه القيم والذي يعودنا دائما باملوضوعية 

 والشفافية والنزاهة والصدق في كل عروضه التي يقدمها بالبرملان.

وبرملاني لخمس واليات، سأتطرق إلى واقع معاش، كابن فالح وكفالح ورئيس جماعة قروية 

هذا القطاع توالى عليه عدد من الوزراء، وكل منهم قام بعمله وبحسب الظرفية واملناخ الذي ساد 

حينها. ولكن اسمحوا لي السيد الوزير ألقول لكم أنكم تميزتم في تسيير هذا القطاع، وميزتم الفالح 

نعيشه، وكل ذلك يحسب لكم. أما  والعالم القروي وهذا كله باألرقام وعلى أرض الواقع وكلنا

التعثرات التي وقف عندها املجلس األعلى للحسابات فهي عادية وتتعلق في مجملها بالتدبير ال أقل 

وال أكثر، وعندما تكلفتم بهذا الصندوق لنا اليقين بأنكم ستدبرونه بمنهجية كباقي اختصاصاتكم 

 في القطاع الفالحي.

حسابات هذه الفرصة لكي نناقش هذا املوضوع، وما تقومون لقد أتاح لنا املجلس األعلى لل

به، السيد الوزير، هو أكثر بكثير، ونسأل هللا أن يقويكم ويعينكم، وهذا قلناه ونحن في املعارضة، 

وكنا ننوه بأعمالكم وكنا نلمسها على أرض الواقع ونعلم كيف تحول هذا القطاع، ومدى مساهمته 

موقعه كأول مشغل وما يلعبه من أدوار في التجارة الخارجية، وما حققه في الناتج الداخلي الخام وت

على مستوى األمن الغذائي واستقرار البالد، ألن العالم القروي هو صمام األمان، وما وقوفكم إلى 

جانب الفالحين هو تأكيد على حرصكم للرفع من مستوى هذا القطاع. ولنا اليقين أنكم ستوفقون 

ندوق، ألنكم تتوفرون على أطر من املستوى العالي، ويصعب علينا صراحة أن في تدبير هذا الص

 نقدم لكم بعض املالحظات، ألننا نعرف املنهجية التي تشتغلون بها.

 السيد النائب نور الدين األزرق عن فريق التجمع الدستوري:

 السيد الوزير 

 السيد الوزير املنتدب

 أخواتي إخواني النواب املحترمين

 ة األطر املرافقين.الساد

السيد الرئيس، السيد الوزير، عندما استمعنا إلى تقرير املجلس األعلى للحسابات وما تم 

تداوله في الصحف، قلنا قد يكون هناك مشكل، لكن عندما قدمتم إجابات حول هذا التقرير 

وق دتوضحت األمور، ونشكركم على عرضكم املفصل والواضح حول املشاريع التي مولت من صن

التنمية القروية، وتقرير املجلس األعلى للحسابات ليس قرآنا منزال، وما أعجبني في عرضكم أنه 

تضمن إجابات على مالحظات تقرير املجلس املذكور، فهناك مشاريع توقفت ألسباب مرتبطة 

ما و  باإلنسان، وال يمكن التحكم في الظواهر اإلنسانية املرتبطة بالتوفر على الكفاءة من عدمها،

 يهمنا نحن هو تلك اإلجابات التي وضحت األمور.
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 %82فقط أود أن أشير إلى نقطة تتعلق بنسبة األداء، عندما تقولون بأن نسبة االلتزام هي 

، فهذا أمر إيجابي، ورغم ذلك تبقى  %63ووزارة الفالحة وصلت إلى  %42ووزارة التعمير في حدود 

 هذه النسبة بالنسبة لي غير كافية، وعلينا أن نبحث في كيفية الرفع منها  إلى مستويات أعلى.

مليار الذي جاء به سيدنا نصره  50لقد امتد تدبير هذا الصندوق لسنوات، وهناك مشروع 

الفوارق االجتماعية واملجالية، وسأقف عند هذه النقطة، ألنكم قلتم  األساس ي تقليصهللا وهدفه 

مليار ستوجه إلى هذا البرنامج، هنا أتساءل أال توجد مشاريع  10.5بأن املوارد الذاتية للصندوق 

سابقة تحتاج إلى االستمرارية والتمويل، أو أنكم قد كلفتم املجموعات ذات النفع االقتصادي بتكملة 

 يع؟تلك املشار 

لدي عليه مالحظة تتعلق  واالجتماعية،بخصوص مشروع تقليص الفوارق املجالية 

بالتشخيص، ألن جاللة امللك كلف وزير الداخلية بتحديد عدد الجماعات، غير أن هذا التشخيص 

تم بسرعة، وأنا أقول لكم السيد الوزير، وأعلم أنها ليست مسؤولية وزارة الفالحة، بأن آليات 

مليون مواطن  12اللتقاء الحكومية التي جاءت في عرضكم، يمكن أن تستهدف أكثر من االندماج وا

فت بشكل معين، وأقول بأنه على كل الجهات املتدخلة تحمل مسؤولياتها. والعمل بالشراكات. ظإذا و 

وأختم، بالقول بأن هناك إجماع على النتائج اإليجابية التي حققتموها، ونتمنى أن يتم االجماع 

على بلورة مشروع تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية مع تحمل املسؤولية، وسننجح إن  كذلك

 شاء هللا وشكرا.

 السيد النائب محمد بودس عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية )عضو اللجنة(:

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب، 

 السادة األطر.

أعمالنا اليوم موضوع تقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، لدينا في جدول  

في إطار مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات، وبسبب العرض القيم الذي ألقاه أمامنا السيد 

 الوزير املحترم، فقد تبين لنا من خالله عدة معطيات جديدة.

دى مجموعة من املالحظات التي صبت في اتجاه لقد تبين لنا أن املجلس األعلى للحسابات أب

 ن:امالحظت ناانتباه تتثمين ما قامت به وزارة الفالحة، وقد استرع

إذا كانت الغاية من هذه املهمة هو رصد املعيقات التي من شأنها أن تحول دون تدبير أنجع لصندوق  -1

لة من للحسابات تثمين املجهودات املبذو التنمية القروية واملناطق الجبلية، فال يفوت املجلس األعلى 

قبل املصالح املعنية من أجل تنفيذ املشاريع وتحسين برمجتها وتحقيق أهدافها، وهذا ما يصب في 

 اتجاه حسن التدبير.
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وفي نفس االتجاه يسجل املجلس تفاعل وزارة الفالحة والصيد البحري مع املالحظات التي أبداها  -2

 املجلس األعلى للحسابات.

ما فيما يخص موضوع العالم القروي فقد الحظنا من خالل ديمغرافية البالد وتطورها منذ أ

سنوات الستينيات إلى اآلن، وكم كانت ساكنة العالم القروي تمثل آنذاك وكم تمثل حاليا، فلقد كان 

طي عمن األجدر أن يتم تطوير البنيات التحتية والطرق بالعالم القروي منذ الستينيات مما كان سي

توازنا بين القرية واملدينة وكان سيجنب املدينة الضغط الحالي. ولألسف فقد تأخرنا كثيرا في تحقيق 

 هذا التوازن، لكن من املعلوم أن األوان ال يفوت أبدا.

لقد عشت وتتبعت خطاب أرفود التاريخي الذي ألقاه جاللته املغفور له امللك الحسن الثاني 

لسنوات ارتفاعا في ثمن الفوسفاط مما أعطى انتعاشا في املالية ، وقد شهدت هذه ا1974سنة 

العمومية املغربية، وأتذكر أن جاللته قال آنذاك "املغاربة نوضو تخدمو بالدكم الفلوس راها 

 Le Fond Spécial de موجودة"، وآنذاك تم تأسيس الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية:

Développement Régional. تدخلين إال وزارة بسطة جدا حيث لم يكن من املحسب مسطرة م

التخطيط والوزارة املعنية، واسندت إلى العامل مهمة اآلمر بالصرف. والوزارات املعنية هي وزارة 

الفالحة والطاقة واملعادن والقطاعات االجتماعية، وكما قلنا سابقا ففي كل الحاالت كان العامل هو 

 اآلمر بالصرف.

، CEDر على خاصية مهمة أال وهي عدم خضوعه ملراقبة االلتزام بالنفقات. وكان الصندوق يتوف

حيث أن األداء كان يأتي مباشرة بعد التنفيذ وااللتزام بالنفقة. وهذا ما أعطى نتائج مهمة على مستوى 

 جميع القطاعات.

املتعلق باختصاصات العمال كان يسهل مأمورية الصندوق في  1977ومن املالحظ أن ظهير 

الحصول على نتائج تنموية مهمة، ألن العامل هو املسؤول عن تنفيذ املخطط التنموي لإلقليم الذي 

يوجد تحت مسؤوليته، لذا نلتمس من السيد الوزير أن يعتمد في أمر الصرف على العمال والوالة 

 آمر بالصرف، الذي تتوفر عليه الوزارة في جميع أقاليم اململكة. 178عوض 

املشاريع األفقية يجب أن تنزل، مع العلم أن الخلية األولى للتخطيط هي الجماعة كما أن برمجة 

التنمية ومن ناحية أخرى، فإن فتح املسالك في العالم القروي هي من  برامجاملحلية، ألنها تتوفر على 

 اختصاص املجالس اإلقليمية، لذلك يجب السير في اتجاه املالئمة.

همة تحظى بها وزارة الفالحة، على سبيل املثال ما يعرف ب: وقد كانت بعض االختصاصات امل

Génie Rurale .الهندسة القروية التي كانت تتكلف بتصميم املشاريع، على غرار الجماعة 

ومع العلم أن العامل كان يجتمع كل شهر بجميع املصالح واألقسام واملديريات التي كانت تمثل 

اإلنجاز ومناقشة املشاكل التي تعترض املشاريع، كما كان ملزما اللجنة التقنية، وكان يسأل عن نسب 

برفع تقارير إلى الوزارات املعنية، وبالتالي يجب إعادة دور العامل في السهر على سير مسلسالت التنمية 

 في العالم القروي والجبلي.
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ب ة باملغر مع ذلك، ومع العلم أن النشاط االقتصادي الوحيد الذي تشتغل به البادي ةوبموازا

هو الفالحة، ومع العلم أن وزارتكم تشرف على عدة برامج أهمها برنامج املغرب األخضر وبرنامج 

التسريع الصناعي، لذلك البد من أن تكون هناك دراسة شاملة عن كل إقليم للتعرف عن حجم 

 الخصاص ومكامن التدخل.

ثمار في الطرق بالعالم القروي. إن أولى األولويات التي يجب أن تعطاها أهمية قصوى هو االست

ألن سياسة املسالك تبقى دون جدوى بسبب األمطار وجميع عوامل التعرية، وبالتالي فإن املسالك 

بعد تعريتها ستلزم ميزانية إضافية كل سنة من أجل الصيانة. لذلك فإن مشاريع بناء الطرق يجب 

رة القدرة على تأسيس وبناء كيلومترات كثيغلبها أل  تأن تتم بشراكة مع املجالس البلدية التي أصبح

 من الطرق بسبب توفرها على شركات جماعاتية.

السيد الوزير، لقد التزم السيد رئيس الحكومة بإخراج القوانين الجديدة الخاصة بالالتركيز 

 قبل متم هذه السنة، لذلك وجب أخذ هذه الخطوة بعين االعتبار.

ت في االختصاصات بين مختلف املتدخلين في التنمية ومن جهة أخرى يجب القطع مع التدخال 

القروية، وعلى سبيل املثال يجب القطع مع فكرة أن الجماعة هي التي تتكلف ببناء املدارس، التي هي 

 ن إال في إطار تمويالت صندوق أصال من اختصاص وزارة التربية الوطنية، وال يمكن أن يتداخل متدخال 

 لجبلية.التنمية القروية واملناطق ا

 السيد النائب محمد الحافظ عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية: 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب، 

 السادة األطر.

نشكر السيد الوزير على عرضه القيم والدقيق، وقد أعطانا السيد الرئيس األول للمجلس  

الخاص بهذا املوضوع فرصة الستحضار وطرح مجموعة من  األعلى للحسابات بعد تقديمه للتقرير 

إلى اآلن ألنه وفي ظل هذه  2012األسئلة املرتبطة بموضوعنا وخاصة الفترة املمتدة منذ سنة 

املستجدات األخيرة، وفي مقدمتها خطاب صاحب الجاللة نصره هللا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 

 الجارية.

 تطرح نفسها:ومن بين األسئلة التي  

 إلى أي مدى تم تنفيذ البرامج واملشاريع املتعلقة بصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية؟ -1

 ما هي نسبة إنجاز هذه املشاريع والبرامج؟ -2

 ما هي األوجه التي تم فيها صرف االعتمادات املخصصة لهذا الصندوق؟ -3

 ما هي املناطق املستفيدة من هذه املشاريع والبرامج؟ -4

 هي املعايير املعتمدة في توزيع هذه البرامج واملشاريع على مختلف املناطق؟ما  -5
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هل قامت وزارتكم املوقرة بتقييم دقيق آلثار هذه املشاريع للتأكد من مدى احترام مبادئ الحكامة  -6

الجيدة، وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة االجتماعية واملجالية فيما يخص توزيع وتنفيذ هذه البرامج، 

إطار ربط املسؤولية باملحاسبة فيما يخص تدبير السياسات العمومية املرتبطة بهذا املجال  في

 الحيوي؟

ومن خالل عرضكم السيد الوزير، فقد أثارني في تقريركم أن نجاح بعض املشاريع لم يتعدى   

 ، لذلك وجب السؤال:%12.5أي أن نسبة الفشل بلغت  %87.5نسبة 

للتنمية القروية واملناطق الجبلية بعد فشل النموذج املعمول به،  هل لدى الوزارة تصور جديد -

وعدم قدرته على االستجابة للمطالب امللحة، والحاجيات املتزايدة للمواطنين، والحد من الفوارق بين 

الفئات املجتمعية والتفاوتات املجالية، وتحقيق العدالة االجتماعية، كما عبر عن ذلك صاحب 

افتتاح السنة التشريعية الجارية، حيث دعى جاللته كذلك إلى إعادة النظر في هذا الجاللة في خطاب 

 النموذج التنموي ملواكبة التطورات التي تعرفها بلورة نموذج تنموي جديد؟

السيد الوزير، من بين عدة مشاريع التي أنجزتموها فقد واجهتكم عدة مشاكل تخص التدبير 

وهذا يعتبر من صلب الطابع القروي، الذي يجعل الجماعات املحلية تتصارع فيما بينها  ،واالستغالل 

على أبسط املشاكل كمشكل الحدود، لذلك من املمكن إشراك املقاوالت الصغرى للحد من مثل هذه 

املشاكل. وبالتالي يمكن الجزم بأن التنمية القروية يجب أن تستهدف الرفع من مستوى عيش ساكنة 

لم القروي وتحسين أوضاعها املادية واالجتماعية واالقتصادية، والتخفيف من مظاهر الهشاشة العا

 واالقصاء.

السيد الوزير، إلى أي مدى استفادت ساكنة العالم القروي من ثروة البالد؟ وإلى أي مدى  

 ذهاستفادت ساكنة العالم القروي من مؤشرات التقدم؟ خصوصا معدل النمو الذي ينعكس على ه

 الساكنة؟

ومن بين املشاكل الكبرى، السيد الوزير، هو ما يخص مدى استفادة ساكنة العالم القروي  

 من املشاريع الكبرى التي تأخذ من مكان اإلقامة أراض ي تابعة للعالم القروي.  

كما تجدر اإلشارة إلى أن هناك تعتر كبير يخص مشاريع فك العزلة كبناء املسالك والطرق  

في جهة الرباط سال القنيطرة التي أنتمي إليها، وهذا ما يبين أن الحكومة الحالية تتخبط في  خصوصا

مشاكل الحكامة، ألن تغييب الجماعة من التدبير املباشر للمشاريع، وهيمنة التصورات االنتخابية في 

ال بإمارة استفادة جماعة عوض أخرى من بناء الطرق واملسالك، لذلك فإن العودة إلى تكليف العم

 الصرف أصبح ضروريا، ألن هذه املمارسات تضر بالتنمية القروية.

السيد الوزير ال يجب أن تكون الضيعات الكبرى ضحية لبرنامج التنمية القروية، ألنه وبالرغم  

من نجاح املخطط األخضر فإن مؤشر التثمين يبقى ضعيفا، بالرغم من وجود فائض في اإلنتاج بسبب 

يات التحويل، لذا نحن نلح على تطوير التحويل لكي نتجنب اختناق السوق، ألن نجاح النقص في تقن
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املخطط األخضر يكمن في تطوير التحويل. كما أن أغلب الفالحين يعانون من تدخل الوسطاء في 

 مسلسل اإلنتاج والتسويق والذين في غالب األحيان يجنون أرباحا طائلة على حساب الفالحين الصغار.

استعمال املواد الكيماوية يؤثر سلبا على الجودة، لكن املراقبين التابعين للوزارة ال يقومون إن  

بدورهم كما تنص عليه مبادئ وظائفهم، حيث يمكنهم توزيع شواهد الجودة دون االنتقال ومراقبة 

 املنتوج في الضيعة، وما يبين ذلك هي النتائج املتدنية التي تالحظ في أرض الواقع.

أن الحكامة تعتبر ضعيفة في توزيع مناطق إنتاج بعض املنتوجات وعلى سبيل املثال إنتاج "الدالح" كما 

 الذي يستهلك كميات هائلة من املاء في مناطق قاحلة كزاكورة.

من جهة أخرى يجب إبراز غياب إشكالية النموذج التنموي القروي في مناقشة مشروع قانون  

مليزانية دون األخذ بعين االعتبار الخطاب امللكي السامي. وهذا ما يجعلنا املالية، فقد قدمت الحكومة ا

أالف مقاولة تغلق سنويا، وهناك مخزون  6آالف إلى  5نقول أننا بلد يفلح في الجنائز حيث أن ما بين 

هام من البطالة، ونسبة الهدر املدرس ي في ارتفاع خصوصا بالعالم القروي والوضع الصحي متردي في 

 لم القروي أيضا.العا

ال ننكر أن هناك مجهودات كبيرة تبدل، إال أنها غير منظمة، بسبب سوء التدبير الناتج عن الفقر في 

الوسائل التدبيرية وأخش ى، السيد الوزير، أن تكون أزمة اختيارات رغم أن قانون املالية الحالي يشجع 

 ويحفز النموذج االجتماعي.

 ن سردها ألخذها بعين االعتبار:ومع ذلك لدينا اقتراحات البد م

 تسريع املشاريع املهيكلة؛ -

 خلق أوراش جديدة واستراتيجية؛ -

 تشجيع املقاوالت الصغرى الفردية والجماعية؛ -

مليار دوالر على الصعيد  800تشجيع إطار الحالل، ألن التجارة في الحالل تروج عامليا أزيد من  -

من إنتاج الحالل يتم على صعيد الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا ونحن ال نشارك  %93العالمي و

 مليون دوالر. 80مما سيحفز ميزاننا التجاري بأزيد من  %1في هذا اإلنتاج ولو بجزء قليل قد ال يتجاوز 

 كما أننا نحث، السيد الوزير، على القطع مع نموذج التدبير الحالي للماء.

 ة فتيحة سداس عن الفريق االشتراكي )عضوة اللجنة(:السيدة النائب

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب، 

 السيدات والسادة األطر.

ذي بدئ نشكر السيد الوزير املحترم على عرضه القيم الذي كان ذكيا واستبق تساؤالت  بادئ 

السيدات والسادة النواب، ولكن يجب التسجيل أن املغرب تقدم كثيرا حيث رآكم رصيدا هاما، لكن 

 البد من وضع أسئلة محورية: 
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 ملاذا فشل النموذج التنموي؟  -

 هل لدينا دراسة محددة حول هذا النموذج التنموي؟  -

 وماهي مكامن الصواب والخطأ في هذا النموذج؟  -

 وملاذا أخطأنا في تنزيل نموذج تنموي يجيب عن حاجيات املواطنات واملواطنين؟  -

ال ضير سيدي الوزير أن نتبادل الحديث عن املخطط األخضر خصوصا األثر املترتب عن هذا  

ط، لقد كنت أحبذ من السيد الوزير أن يأتينا بخريطة شاملة تمثل كل املشاريع املنجزة عبر املخط

التراب الوطني، ليتسنى لنا معرفة مدى أثرها على جهات اململكة، وهل شملت جميع جهات اململكة؟ 

ع يمستقبلي، فإن هذه الخريطة التي نطلب منكم حبذا لو تأتي باملشار  رير بما أن تقريركم هو تق

 املستقبلية.

إن من بين أهم أهداف هذا الصندوق هو التتبع املحاسباتي للمشاريع املندمجة للتنمية  

القروية، كما يهدف إلى املشاركة في تمويل برامج تهم عدة قطاعات تساعد في الحد من االختالالت 

الجبلي، املجال القروي و القطاعية، واملجالية واملجتمعية، املرتبطة بالتجهيز والبنيات التحتية داخل 

 .2012وكذلك التكفل بالبرامج املندمجة لتنمية املناطق الجبلية ابتداء من سنة 

نحن دائما ما نتساءل عن دور املنتخب في التنمية، ألنه من الواجب عليه البحث عن 

لقادمة يجب االشركاء في جميع القطاعات لبلورة مشاريع لتنمية الجماعة التي يمثلها، ألنه في املراحل 

 أن يكون املنتخب قادرا على حمل قضايا املواطنات واملواطنين.

الشراكة ما بين الجماعات املحلية والشركاء الذين يمثلون الدولة في إن املشاريع تنحصر 

 واملجتمع املدني.

خرى فإن مشكل الحكامة ال زال مطروحا كما أكد على ذلك تقرير املجلس األعلى أمن جهة 

حيث أن استعماالت وزارة الفالحة والصيد البحري حسب الجدول املرفق في التقرير يبين  للحسابات

وهذا  %63و %18، حيث تراوحت ما بين 2009لنا أن نسب االستعمال كانت دائما ضعيفة منذ سنة 

يحيلنا على فكرة أن الخصاص مهول لكن استعمال امليزانية كان فيه اقتصاد كبير ولم تتم االستفادة 

نها، كما أن نسبة كبيرة من حجم أموال الصندوق رصدت لتمويل أضرار الفيضانات، وهذا ال يعتبر م

بعيدة عن أموال  بالكوارثتخطيطا ناجعا ألن ما يجب أن يخطط له هو بلورة ميزانية خاصة 

 الصناديق املرصودة لتمويالت أخرى.

أتى به تقرير املجلس األعلى  سيد الوزير، رغم أن عرضكم كان مقنعا إال أن الجدول الذيال

للحسابات، أوضح عدة اختالالت خصوصا فيما يتعلق بحجم استغالل التمويل وكذلك مشكل عدد 

 املنازعات على العقارات املستغلة في مختلف املشاريع املمولة من طرف الصندوق.

اتيجية استر  البد السيد الوزير، أن نضع األصبع على خلل كبير، ويتجلى في عدم االعتماد على

وطنية للتخطيط، ألننا نريد أن يكون لدينا رؤية واضحة التي يمكن أن تساعد على التنفيذ واالنجاز 

 وكذلك املتابعة.
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وبموازاة مع ذلك البد من تأهيل الشركاء، وهذا من صميم دور الحكومة بشراكة مع املؤسسات 

بلية التي البد أن يراعى فيها مشكل املاء الدولية إذا اقتض ى األمر. ثم البد من صياغة الدراسات الق

 والكهرباء. 

 عن الفريق االشتراكي: الزنايدي الشرقاوي النائب السيد 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب املحترمين. 

 ،لقد ارتبطت لجنة القطاعات االنتاجية بمجلس النواب في نقاشاتها بالسيد وزير الفالحة لذلك     

فقد حضر عدد كبير من أعضائها لالستماع إلى السيد الوزير في حضرة أعضاء لجنة مراقبة املالية. 

 وقبل التطرق إلى موضوع النقاش البد من وضع مجموعة من املفاهيم:

 مثل كل ما هو له ارتباطيوهل ؟ ، هل هو تلك البادية الصغيرة أو املداشر ؟ماذا نعني بالعالم القروي -

ن املمكن ألننا م ،ن بعض مدننا تدخل في العالم القرويأوهذا ما ينقلنا إلى التفكير  ؟الفالحيبالقطاع 

تسميتها قرى كبيرة، بحكم اعتماد ساكنتها على النشاط الفالحي، لذلك يجب توحيد املعايير ملعرفة 

يير أم باملعا ؟العدد الحقيقي لسكان العالم القروي، هل باملعايير التي تمليها املنظمات الدولية

 الخصوصية للمغرب؟ 

لذلك فيمكن القول، وحسب هذا التحليل أن املبالغ املرصودة لهذا الصندوق، موضوع 

النقاش، تبقى ضعيفة جدا مما يجعلنا نضمن أن هناك نتائج سلبية تتمثل في مجموعة من االكراهات 

 ع.يقة التنزيل وجدوى املشاريفي تحديد نوعية املشاريع والطلب املتزايد عليها وكذلك محدودية طر 

وبحكم أن الخصاص بالعالم القروي يعتبر شامال، والخوف كل الخوف من أن يصبح صندوق 

التنمية القروية واملناطق الجبلية التي أحدث للنهوض بالعالم القروي، نقمة على هذا املجال بحكم 

نمو الذي يتوقف على التقلبات ضآلة االعتمادات مقارنة بالحاجيات التي تزداد يوما بعد يوم وال

 املناخية، ألن أساس اقتصاد العالم القروي هو الفالحة وما يدور في فلكها.

السيد الوزير، عندما نتكلم على بعض املناطق الفالحية فغالبا ما كنا نربطها بوفرة املاء وهذا 

 .وضع لم يبق على حاله والدليل أن بعض السدود اآلن تعتبر حقينتها جد ضعيفة

وما يخيفنا كذلك أننا اعتمدنا على صندوق التنمية القروية لكنه لن يكون كافيا للتخفيف من 

مخلفات سنين طويلة من ضعف التنمية بالعالم القروي، والتخفيف أيضا من مختلف الفوارق 

االجتماعية واملجالية. وما نحتاج إليه السيد الوزير، لتعميق نقاشنا هو التوزيع الجغرافي حسب 

 الجهات لتمويالت صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية التي لم تمدونا بها قط.

وأما فيما يخص االستثمار العمومي فقد زاد في تكريس الفوارق املجالية ولتدقيق ذلك فإن 

طنجة يستحوذ على النسبة األكبر من االستثمار العمومي. أما الجهات التي ترتكز -محور سطات
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تصادية على الفالحة فقط فهي تعتبر من أفقر الجهات، وعلى سبيل املثال املقارنة ما بين أنشطتها االق

 مكناس وجهة تادلة أزيالل.......إلى غير ذلك.-فاس الشريط الساحلي وبعض الجهات الداخلية كجهة 

أما فيما يخص تنزيل هذا املخطط، فبحسب مالحظات املجلس األعلى للحسابات، فإنه يعاني 

عدم التنسيق، واقتصار املخطط على الجهة وإهمال اإلقليم الذي من املفروض أنه األقرب من 

 للتنسيق مع الجماعات الترابية، عن طريق اللجان املحلية واإلقليمية.

إن من املالحظ أن صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية أصبح له دور تكميلي للنهوض 

يعيق ذلك هو عدم الجاهزية والتأهيل عند العنصر البشري الذي بمخطط املغرب األخضر، ولكن ما 

 يتمثل في الفالحين، الذين يعاني أغلبهم من األمية وجهل مبادئ هذا املخطط.

 ) عضو اللجنة(عن فريق العدالة والتنمية يالسيد النائب عز العرب حليم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيد كاتب الدولة،

 إخواني النواب.

البد من تجديد الشكر للسيد الوزير على العرض القيم الذي قدمه أمام اللجنة، وكذا املنجزات 

 االيجابية التي تم تحقيقها من خالل تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية.

ا جاء به تقرير املجلس األعلى للحسابات، الذي وضع ى مفي هذا النقاش اليوم نحن نتكلم على مستو 

ألصبع على مجموعة من املالحظات التي ال يمكن أن تبخس من العمل الذي أنجز من خالل تدبير ا

صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، وهذا يتجلى في العرض الذي ألقاه السيد الوزير والذي 

 بين من خالله أن عمل الصندوق كان ملموسا وذو نتائج ال بأس بها.

ذ أن يكون نقاشنا منكبا على النجاعة في استثمار املبالغ املالية املصروفة السيد الوزير، كنا نحب

وكم كانت عائداتها. ألن من األجدر تقييم مبدأ الحكامة وآلياتها ومدى الربح الذي جنيناه من إرساء 

 حكامة جيدة أو الخسارة التي تكبدناها من خالل ضعف وازدراء هذه الحكامة. 

السياسات العمومية يرتكز على إيجاد نقط الضعف التي يمكن استدراكها في إن موضوع تقييم 

املستقبل عن طريق تبني التشخيصات العلمية في إطار من التكامل وااللتقائية والنجاعة من اختيار 

ماليين  8املشاريع. والبد لي السيد الوزير، أن أتكلم عن الدراسة التي تم تهييئها بكلفة مالية فاقت 

 ولحد اآلن لم يتم التكلم عن مخرجاتها، واالستفادة منها. درهم

وفي إطار الالتمركز يجب إيجاد تدبير تنسيقي للصندوق على مستوى الجهات على األقل، ألنه 

يالحظ غياب دور صريح للمدراء الجهويين واآلمرين بالصرف املساعدين وكذا الوالة والعمال، الذين 

 انية كذلك في إطار مراقبة االنفاق العمومي.يجب أن يخضعوا للمساءلة البرمل
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السيد الوزير، من بين املالحظات املهمة التي ركز عليها تقرير املجلس األعلى للحسابات، هي صيانة 

املسالك الطرقية التي يجب إعادة النظر في التعامل مع الشركاء املكلفين بصيانتها، حيث يالحظ جليا 

 .ضعف جودة العمل في هذا املجال

 السيدة النائبة حكيمة بلقساوي عن الفريق الحركي:

 السيد الوزير، 

قبل لقاءنا هذا بكم، كانت عدة تساؤالت وكذلك غموض جلي يحوم حول هذا الصندوق، 

 ولكن عرضكم أوضح لنا إلى حد ما، ما كنا نجهله. لكن البد من طرح بعض االشكاليات.

التي يمكن أن نجنيها من تدبير هذا الصندوق الذي  اإلنتظاراتالسيد الوزير، ما هي مجمل 

يمثل تشعبات كثيرة على مستوى مختلف املشاريع التي يمولها؟ رغم أن بعضها ال يعتبر من األولويات 

 أكثر من مشكل الخصاص في املاء الذي تعاني منه الكثير من املناطق.

من رحم مختلف املشاريع إال عن السيد الوزير، ال يمكن أن نخلق الثروة والعدالة املجالية 

طريق املنهجية التسلسلية التي تعتمد على الدراسة والحكامة وحسن التدبير وكذا املنهجية التشاركية 

التي تعتمد على إشراك الجماعات واملنتخبين وكذا املجتمع املدني، وذلك في إطار تحدي مختلف 

 املشاكل وتحقيق التنمية.

وزارة إعداد التراب الوطني بتأهيل املراكز القروية وسؤالنا يتمحور حول وكسؤال ثاني: فقد وعدت 

 كيفية تمويل هذا التأهيل؟

 اللجنة( )عضو  والتنميةالسيد النائب عبد هللا موس ى عن فريق العدالة 

 السيد الوزير، 

الحظات املنشكرك على املعطيات الهامة التي أتيتنا بها. وحتى ال أكرر ما قيل سأعرج على بعض 

 التي اسقيتها في املوضوع:

فيما يخص املعايير التي يعتمد عليها النتقاء املشاريع والتي تعتبر اساس الثقة للمواطن في 

 املؤسسات الحكومية، واملنتخبة، لالبتعاد عن تكريس ثقافة احتج كي تستفيد.

نموي من البرنامج الت السيد الوزير نريد معرفة هوية األربعة وعشرين ألف دوار التي ستستفيد

مليار والذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة امللك محمد  50الذي يصل غالفه املالي إلى أزيد من 

السادس نصره هللا، وذلك للحد من املسيرات االحتجاجية للدواوير نحو العماالت واألقاليم لعدم 

 لية. استفادتهم من املاء والكهرباء، الذي لم تطبق فيه العدالة املجا

السيد الوزير بعض الجماعات ال تتوفر فيها الكهرباء أو املاء رغم أننا نجد أن الجماعة املجاورة 

تستفيد من هذه البنية التحتية. كما أن هناك بعض املمارسات من قبيل تعطيل االستفادة من 

 املشاريع كعقاب لبعض الجماعات من طرف بعض املسؤولين.

بعرض السيد الوزير، الذي أبان على مؤشرات إيجابية تحثنا على وضع والبد في األخير باإلشادة 

 اليد في اليد لتحقيق إنجاز تنموي يتماش ى والطموحات املغربية. 
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 )عضو اللجنة( أعلوالل عن فريق العدالة والتنميةبلعيد السيد النائب 

 السيد الوزير، 

مليار درهم،  19.5القروية سنويا ، بلغ الغالف املالي املرصود للتنمية 2012قبل سنة 

مليار درهم، وهذا ما يؤكد أن الصندوق ليس إال رافعة وبعيدا  0.5واالعتمادات املتوقعة للصندوق 

التنمية القروية  أصبح الغالف املالي لصندوق  2012وبعد سنة  على أن يكون آلية للتنمية القروية.

مليار  1.5املتوقعة السنوية للصندوق اصبحت تناهز مليار درهم سنويا، أما االعتمادات  30يصل إلى 

، وهذا ما يزيد من تأكيد أن التنمية القروية من مجموع مالية صندوق  %5درهم أي ما يمثل 

 الصندوق يعتبر رافعة للتنمية القروية والجبلية وليس آلية لها.

 امليزانية العامة، واألخرى التيفيما يخص املشاريع املنفذة من طرف وزارة الفالحة واملمولة من 

 يتم تمويلها من طرف املانحين: فإن بعض املشاريع تنجز خارج أي اتفاقية.

 وتوزع املشاريع على الشكل التالي: 

مليون درهم، إال أنه البد من تسجيل  890مشاريع فك العزلة عن العالم القروي تبلغ تكلفتها  -1

 املالحظات التالية حولها:

 املشاريع وترتيبها حسب األولويات ال يعتمد على معايير موحدة ومحددة مسبقا.انتقاء  -

 100عدم اعتماد دالئل تحدد األثمنة املرجعية واملواصفات التقنية للمسالك )الثمن يتراوح ما بين  -

 مرة أكثر من الثمن األول(.  14مليون درهم، أي ما يناهز  1.42ألف درهم و

 ادة تبليط املسالك املنجزة مما يعرضها ملخاطر التلف.ة أو إعنايغياب برامج الص -

مليون درهم، ونالحظ  760مشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر تكلفتها تناهز  -2

 بخصوصها:

 استغالل جد محدود لبعض املشاريع املتعلقة بوحدات تثمين املنتوجات رغم املجهود االستثماري: -

مليون درهم بما فيها  85وتثمين الصبار بسيدي إفني، كلف إنشاؤها فوحدة آيت باعمران لتعبئة  -

كلم من املسالك، وقد صممت الوحدة بمعايير دولية  100مركزين لتجميع الصبار وإنجاز أكثر من 

طن في اليوم  66.7ألف طن للموسم الواحد )خمسة أشهر( بمعدل  10وطاقة إنتاجية كبيرة بلغت 

طن  280تعبئة  2012ة كان جد محدود منذ تدشينها، وقد تمت سنة الواحد إال ان تشغيل الوحد

طن  70تعبئة  2013أيام، وسجلت منذ سنة  4أي أن الوحدة لم تشتغل في تلك السنة إال ملدة 

 سنويا، كما تم تسجيل عدم استغالل مركزي التجميع.

، تم 2013ا سنة أما فيما يخص وحدة استغالل زيت الزيتون بتاونات، فمنذ الشروع في تشغيله

من قدرتها االستيعابية ما بين  %30و 9استغاللها بشكل جد ضعيف تراوح معدل االستغالل ما بين 

 .2015و 2013سنتي 
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من اإلمكانيات املتاحة بين  %10و%1وفيما يخص زيت الزيتون املستخرجة، تراوح اإلنتاج ما بين 

 .2015و 2013سنتي

 فيما يلي:أما أسباب ضعف االستغالل فتتلخص 

 ضعف عملية التحسيس ومنهجية العمل مع الفالحين. -

 عدم جاهزية مجموعة النفع االقتصادي لتسيير الوحدات وتسويق املنتوجات. -

عدم وضوح اإلطار التعاقدي ملشروع صبار آيت باعمران مثال، وعدم تسوية الوضعية العقارية  -

 لبعض املشاريع األخرى.

ثمرة والنباتات العطرية والطبية فقد فشلت بعض املشاريع فيما يخص األغراس واألحجار امل -

 بسبب طريقة األداء املعتمدة مع املقاولين التي اعتمدت على األداء التدريجي بنسب مرتفعة.

 إهمال اشغال ما بعد الزرع من طرف املقاولين بمجرد تسليم مستحقاتهم. -

مليون  120هم الصندوق بحوالي أما فيما يخص املشاريع املدعمة من طرف املانحين؛ فقد سا

 لتمويل البنيات التحتية املبرمجة في إطار برامج االستثمار الجماعية، والحظنا ما يلي:

 بطء وثيرة تنفيذ بعض األشغال. -

 .%58و19نسبة اإلنجاز تراوحت ما بين  -

 تأخر اإلنجاز بسنتين مما أدى إلى تمديد تنفيذ املشروع. -

 القرض املخصص. مليون درهم من 21.6إلغاء مبلغ  -

عدم التحديد املسبق للعمليات املزمع تمويلها بواسطة الصندوق، والتي نتجت عنه غياب خطة  -

 محكمة، واستغالل ظرفي للصندوق.

 اللجنة( )عضو  والتنميةالسيد النائب عبد هللا هناوي عن فريق العدالة 

 السيد الرئيس 

 السيد الوزير، 

 املوضوع:لدي بعض املالحظات حول هذا 

البد من االستماع للسيد وزير االقتصاد واملالية وإشراكه في هذا النقاش وكذا معرفة رأي رئيس  -

 الحكومة من خالل إدراج املوضوع في سؤال شفوي ضمن الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.

ع و إن عدد من رؤساء الجماعات وكذا البرملانيين أيضا ال يتوفرون على تفاصيل حول هذا املوض -

 رغم أن الوزارة اعتمدت املقاربة التشاركية، لكن املعلومة ال تزال غير معممة.

أما املنهجية املعتمدة جهويا فيجب إسقاطها على االقليم ألنه األقرب لرؤساء الجماعات وعامة  -

 املنتخبين.

وضوح ب من جهة أخرى ليس لدينا خريطة واضحة تبين عملية تنزيل املشاريع لذلك ال يمكن أن نتكلم

 عن العدالة املجالية.
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أما بالنسبة ملشكل التعمير فقد تبين لنا أن هناك خلال في التنزيل بسبب عدم وضوح املعايير 

 املعتمدة في طلبات العروض.

وفيما يخص نسبة اإلصدارات، البد من مراجعة املقاربة املعتمدة في هذا املجال واعتماد 

ن أجل شفافية أكثر في املالية العمومية، وفي طريق تحقيق إلزامية الصرف أو إلغاء االعتمادات م

 النجاعة واالقتصاد والفعالية في تمويل التنمية القروية.

 )عضو اللجنة( السيد النائب رشيد عبد اللطيف عن فريق العدالة والتنمية

السيد الرئيس، اشكر السيد الوزير على عرضه القيم الذي أجاب عن مالحظات تقرير املجلس 

األعلى للحسابات وختمه باآلفاق املستقبلية لتدبير صندوق التنمية القروية، والذي سيصبح له دور 

مليار درهم، وهذا ال يمكن أن يتأتى إال بتحديد املعايير  50كبير من خالل االعتمادات التي تبلغ أزيد من 

ناك مناطق االنتخابي. ألن هاملوضوعية النتقاء املشاريع واملناطق التي ستنجز فيها لتفادي التوظيف 

 تعاقب بسبب تصويتها لجهات معينة دون أخرى، وهذه أساليب يجب القطع معها.

 ن في إطار مناقشتنا لهذا املوضوع:القد استوقفتني مالحظت

تبخيس عمل املجلس األعلى ومالحظاته، ألن املجلس هو آلية من آليات الحكامة والرقابة التي يجب  -1

تفضل السيد الوزير بتبيان أسباب تعتر بعض املشاريع، لكن املواطن ينتظر دائما  احترام تقريرها لقد

آثار هذه املشاريع على الحياة املعيشية اليومية، لذلك ال يجب أن يكون املواطن ضحية انعدام 

 الحكامة.

ة يلقد أبرزتم السيد الوزير أن وزارة الفالحة هي الوزارة الوصية والتي تتوفر على مصالح خارج -2

يما وزارة التجهيز الس تتكلفعدة في مختلف األقاليم والجهات، لكن لتحقيق نجاعة أفضل أقترح أن 

 ، ألنها تتوفر على املوارد البشرية املختصة وآليات العمل.فيما يخص إنجاز املسالك والطرق 

 )عضو اللجنة( السيد النائب محمد يوسف عن فريق العدالة والتنمية

نالحظ أن هناك عدم التنسيق بين مختلف املتدخلين عن الحكومة واملجالس السيد الوزير،  

املنتخبة في بلورة املشاريع خصوصا تلك املتعلقة بإنجاز املسالك والطرق وهذا ما يجعل من العالم 

القروي بعيدا عن التنمية التي يتمتع بها العالم الحضري خصوصا غياب جل املرافق الحيوية من 

 ات وغيرها.مدارس ومستشفي

السيد الوزير، لقد تم إشراك املجتمع املدني في هذه املشاريع لكن التقرير أكد فشل  

 املجموعات االقتصادية في تسيير هذه املشاريع وهنا نتساءل:

 هل كان هناك غياب لدراسات الجدوى؟ -1

 هناك مجموعات اقتصادية فشلت في التسيير، لكن هناك مجموعات أفشلت خصوصا عندما لم -2

 تساعد على ربط املشاريع باملاء والكهرباء وهذا يحتاج إلى توضيح؟ وهل تم احترام دفاتر التحمالت؟

السيد الوزير، لقد دشن صاحب الجاللة مشروع سبو األوسط في جزئه األول والثاني حيث  

الذي  هكتار تم سقيه بالكامل إال أن الجزء الثاني 2600لوحظ أن الجزء األول الذي تبلغ مساحته 
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هكتار التي توجد بجماعة سيدي داود، ألن  500هكتار لم يتم سقي إال أقل من  2500تبلغ مساحته 

 آليات السقي قد فسدت وتعطلت ولم تتم صيانتها.

أما الجزء الثاني الذي لم يتم إنجازه بالكامل بعد، فقد شهد تغييرا في مسار طريق تشرف  

تغيير جزء من مشروع دشنه صاحب الجاللة؟ خصوصا وأن على بنائها وزارة الفالحة فكيف يمكن 

هذا املشروع بني على دراسة قبلية بتدبير من لجنة توجيهية التي من املفترض أن تنجز تقريرا في 

 املوضوع، وال يحق لها تغيير بنود ومكونات املشروع.

 واالشتراكية:لتقدم املجموعة النيابية لالسيد النائب جمال كريمي بنشقرون عن  

 السيد الرئيس،  

 السيد الوزير، 

 السيدات والسادة النواب املحترمين، 

 السيدات والسادة األطر.

أوال البد أن نشكر السيد الوزير على عرضه القيم، وأقول أنه باعتماد هذا الصندوق     وضمه      

 الختصاصاتكم، تكون قد تقوت مصالح وزارتكم في هذا الباب.

الوزير، إبان الجدل الذي صاحب هذا الصندوق، حول من له صالحيات الصرف، السيد 

سألني أحد الشباب القرويين قائال "هل ستصبح القرى مثل املدن" باستغالل ميزانية الصندوق التي 

 مليار درهم، وقد تحدثت الصحافة باستفاضة على هذا املوضوع. 50تبلغ 

أكتوبر لهذه السنة كان واضحا حول تحقيق العدالة إن خطاب صاحب الجاللة في افتتاح دورة 

االجتماعية واملجالية، لذلك إذا كان من أولويات هذا الصندوق تدبير موضوع التنمية القروية، فيجب 

 أن يكون ذلك على كافة األصعدة، خصوصا النهوض بالشباب القروي. 

واليوم وجب على الحكومة  السيد الوزير؛ عندما نتكلم عن الحق في املاء فهذا حق دستوري،

أن تجنب املواطن العناء والشقاء للبحث عن املاء أو االحتجاج حوله، وبالتالي إيجاد الحلول الناجعة 

لتحقيق التوزيع العادل لهذه الثروة، ومحاربة االستغالل العشوائي للماء في اتجاهات أخرى غير 

 منتجة.

والتجرد من االنتماء السياس ي، وأي توظيف  مسألة التوزيع العادل تخاطب فينا الحس الوطني

، سيكون له ضرر، ألن هناك مناطق كبيرة ةأو استغالل ملوارد الدولة في اتجاه تشوبه نوع من املحابا

جدا تعاني، وهمشت بما فيه الكفاية. لذلك نتمنى أن هذا الصندوق، وباالعتماد على املالحظات 

األعلى للحسابات وكذلك آراء السيدات والسادة النواب والذين والتوجيهات التي أتت في تقرير املجلس 

 هم في أغلبيتهم مسؤولون ترابيون.

يجب القطع مع تفرقة املغرب النافع والغير النافع بتبني برمجة واقعية وإعطاء األولوية للجهات 

ز هذا ركيواملناطق املتضررة أكثر، وأن تكون هناك إلتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية، وت

 الدعم على كل االتجاهات التنموية، باعتماد برمجة دائمة ومنتظمة لتنمية كل القطاعات.
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ويمكن أن أتحدث عن بعض األقاليم بمنطقة املغرب الشرقي كإقليم الراشيدية الذي ال زال 

لسيارة، ا يفتقر للوسائل التنموية، ال يعقل أن أكبر إقليم في املغرب الزال يفتقر للربط بشبكة الطرق 

وكذلك خطوط السكك الحديدية رغم وجود سكة قديمة تركها املستعمر تربطه بوجدة والناضور، 

 ورغم توفر هذا االقليم على ثروات هائلة. 

الصندوق وفي إطار حكومة منسجمة، وحكومة تعتمد على منطق حماية  في ظل هذالذلك نتمنى 

ن يسطر برنامج تنموي حقيقي، لتصبح قرانا وأريافنا ع عن قضاياه بكل إرادة حقيقية أااملواطن والدف

رامج االجتماعية بين الببها وطد ، علينا أن نبحث في الكيفية التي نمكانا لالستقرار وليس للفرار والهجرة

واالقتصادية واالستثمارية تؤدي في نهاية املطاف على استقرار الساكنة في العالم القروي هذا العالم 

ومن أراضيه الشاسعة التي بدأ العمران يزحف عليها والتي من واجبنا أن نحميها  الذي نتغدى منه،

من ذلك من أجل أجيالنا الصاعدة التي لها أيضا الحق في العيش والحق في املاء والحق في الهواء 

 النقي. 

 السيد النائب جمال املسعودي عن فريق العدالة والتنمية:

يتدخل في تدبير هذا الصندوق قطاعات وزارية عدة عالوة على السيد الرئيس، السيد الوزير، 

وزارة الفالحة، ونهنئكم السيد الوزير، على إضافة املناطق الجبلية التي البد من أخذ حصتها في هذا 

الصندوق رغم أنه ليس هناك تحديد واضح بين املجال القروي واملجال الجبلي، وخصوصا وأننا 

 ناطق الجبلية.ن على إنشاء وكالة املو مقبل

بما أن هذا الصندوق هو لتمويل املشاريع املبرمجة باملناطق القروية والجبلية فالبد أن تكون له 

قيمة مضافة بغض النظر عن القطاعات األخرى، ألن األساس ي بالنسبة للعالم القروي هو وضع 

 مؤشرات لتساعد على التقييم، من أجل:

 الصندوق؛ محاربة الفقر التي تدخل في اختصاصات -1

 استقرار الساكنة باملناطق القروية؛ -2

 العمل على جعل العالم القروي عاملا جذابا. -3

 ولذلك فأنا أقترح العمل على ثالثة مجاالت كمؤشرات لتحقيق ذلك:

دور الصندوق فيما يخص مخطط املغرب األخضر خصوصا الشق املتعلق بالفالحة البيولوجية  -1

 عاملا جذابا.لتحقيق هدف جعل العالم القروي 

تأهيل العالم القروي من الناحية البنيوية كاستصالح التربة وتوفير املاء وكذا تهيئة املناطق  -2

 القروية لتشجيع السياحة القروية.

 الربط بين االنتاج الفالحي واالنتاج الصناعي بتشجيع الصناعة الفالحية. -3

ح السؤال التالي: أين حصة الثروة إن كل مكونات مخطط املغرب األخضر تعتبر مادية لذلك وجب طر 

 الالمادية في التنمية القروية واملناطق الجبلية فيما يخص الصندوق؟
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 آيت باها عن فريق التجمع الدستوري:حماد السيد النائب 

 أشكر السيد الوزير، 

إن مجموع املالحظات التي أتى بها املجلس األعلى للحسابات بخصوص صندوق التنمية القروية 

واملناطق الجبلية، ال تخص إال نسبة قليلة جدا من مجموع املشاريع املمولة من طرف الصندوق، 

املمولة من طرف الصندوق، وإذا تعمقنا في تحليل املالحظات،  183مشروعا من أصل  12وقد خصت 

 فنجد أنها تشير في غالبيتها إلى أن الشركاء هم املسؤولون األولون عن سوء التدبير.

الوزير، يجب إعادة النظر في املقاربة املعتمدة، وتحديد البرامج، ألن من املالحظ أن السيد 

بعض الجماعات املحلية والتي تعتبر الشريك األساس ي، غالبا ما ال يكون لهم علم مسبق باملشاريع 

ن ماملبرمجة في تراب جماعاتهم، ومن املالحظ أيضا السيد الوزير، أن بعض التمويالت يتم تحويلها 

مشاريع خاصة بالعالم القروي إلى مشاريع أخرى من قبيل تحويل التمويل إلنجاز طريق وطنية عوض 

تمويل الشطر الثاني من برنامج إنجاز الطرق بالعالم القروي والتأهيل الترابي وهذا ما تم من طرف 

 بعض القطاعات الحكومية الشريكة لكم في تدبير هذا الصندوق.

كل املاء يدق ناقوس الخطر بالعالم القروي لذلك وجب العمل على تعبئة السيد الوزير، إن مش

 املوارد املالية من سدود صغرى ومتوسطة وعتبات إلى غير ذلك.

من املالحظ أيضا السيد الوزير، ومن خالل بعض الوثائق أن جميع القطاعات الحكومية املتدخلة 

طاع التجهيز يستفيدون من ميزانية الصندوق مثل قطاع املاء والكهرباء وقطاع الصحة والتعليم وق

في تمويل املشاريع الخاصة بقطاعاتهم، إال أن وزارة الفالحة ال تستفيد من هذه امليزانية، مع العلم 

 أنها تدبر قطاعا اساسيا في الحياة القروية ويجب أن تكون لها حصة األسد في هذه امليزانية.

 :التجمع الدستوريعن فريق  غاري العباس ألومالسيد النائب 

السيد الوزير، لقد فوجئت بالعرض املفصل الذي قدمتموه، ألنه كان بإمكانكم االلتزام 

، ونحن 183مشروعا من أصل  12بموضوع االجتماع، لقد افتحص املجلس األعلى للحسابات على 

 ن. لنا كمسيري كمسيرين للشأن املحلي، نعلم حكمة هذه املالحظات، التي تعتبر كنزا بالنسبة

مشروعا موضوع التقرير ال تشوبها شائبة، ال من حيث األجرأة، وال في  12وحسب ما جاء، أن 

االنجاز الفني وال التقني، وال إبرام الصفقات وال املساطير التنفيذية، لذلك ومن خاللكم نطلب أن 

 ر شؤونها.حة والساهرين على تدبيتبلغوا كامل تقديرنا واحترامنا لألطر واملوظفين العاملين بوزارة الفال 

إن أكبر مكسب اليوم هو الحقيقة الجلية التي تبين أن التركيبة املالية للبرنامج الوطني لتقليص 

الفوارق املجالية واالجتماعية، قد تبينت حقيقتها، مع العلم أن العماالت واألقاليم ال يتوفرون لحد 

 اآلن على هذه التركيبة.

تبر عبئا على وزارة الفالحة ألنها تساهم فيه بمليار درهم تحول من إن هذا الصندوق يع

االعتمادات الخاصة بالوزارة. كما من الواجب إضفاء بعض الشفافية، بتوعية املنتخبين الشركاء 

 سنوات. 7مليار درهم ميزانية الصندوق هي موزعة على  50حول التركيبة املالية ألنهم ال علم لهم أن 



 موضوع '' صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية'' العامة حــــــول مراقبة املالية  تقرير لجنة

 

 
113 

 

نحن واعون بضعف هذه امليزانية وأناشد إخواني النواب، إذا أردنا تحقيق  السيد الوزير،

الكفاية فيجب أن نضغط من خالل مناقشة مشروع قانون املالية من أجل الرفع من االعتمادات 

 املخصصة.

السيد الوزير، البد من االشادة بدور وزارتكم في التطبيق الجيد لالمركزية في انتقاء املشاريع 

مقترحة من مختلف العماالت واألقاليم وبتشاور دائم مع رؤساء -وليعلم الجميع–باألساس  التي هي

الجماعات إثر اجتماعات دورية قبل االتفاق على هاته املشاريع حسب القطاعات يشهد تباينا كبيرا، 

مليار  1.4مليار درهم للطرق واملسالك القروية،  36فقد كان التوزيع كما يلي:  2017فمثال برسم سنة 

مليار درهم  5.6مليار درهم خصصت للكهربة القروية، وخصصت  1.9درهم لقطاع الصحة، و

للمشاريع الخاصة باملاء. لذلك فإننا نوص ي بالرفع من االعتمادات الضعيفة خاصة تلك املخصصة 

 للصحة والكهربة القروية. 

 اللجنة(السيد النائب محمد الحمداوي عن فريق العدالة والتنمية )عضو في 

 السيد الوزير، 

نحن في لجنة مراقبة املالية العامة، وال شك أن من أهم اهتماماتنا هو قياس األثر، وباطالعي 

قد  2015إلى غاية سنة  2008درهم منذ سنة  مليار  7على هذا التقرير فقد الحظت أن استثمار 

 حققت ما يلي:

إلى  2008سنة  %72سنة من  12و6أعمارهم بين ارتفاع نسبة التمدرس عند األطفال املتراوحة  -

 .2015سنة  77%

، فإذا كانت هذه املعطيات تخص استثمار %17.3التردد على املراكز الصحية شهد ارتفاعا بنسبة  -

مليار درهم من خالل  50درهم، فما هي املؤشرات املحققة وأثرها بخصوص استثمار  مليار  7مبلغ 

 هذا الصندوق؟

في مشروعكم املستقبلي تتكلمون عن تقليص الفوارق االجتماعية، فما هي السيد الوزير، 

املعطيات الخاصة بهذا الشق خصوصا قياس مدى هذه الفوارق قياسا مع املعدل الوطني 

(variance ثم العمل على تقليصها من خالل اشتراط تجاوزها في دفاتر تحمالت مختلف املشاريع ،)

 ة.ااملتبن

الوزير، نعلم أن االلتقائية في اإلنجاز تمر ضرورة عبر التشخيص التكاملي من جهة أخرى السيد 

 والبرمجة التشاركية تم اإلنجاز الذي يجسد االلتقائية.

السيد الوزير، ما هي وحدات تحديد هذه املشاريع؟ وكيف يتم توزيع أمر اإلنجاز على مختلف 

 املصالح وكذا القطاعات وما مدى نجاعة هذا التقييم؟
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 السيد النائب حمزة الصوفي عن فريق العدالة والتنمية

 السيد الوزير، 

في إطار االلتقائية وفي إطار التعاقد مع الجهات، فإن العقبة األساسية لتنفيذ هذه املشاريع 

تتجلى في إنجاز الدراسات لذلك هل من املمكن السيد الوزير تخصيص جزء من االعتمادات إلنجاز 

 ن أجل تنفيذ أمثل للمشاريع؟الدراسات الالزمة م

أما فيما يخص املشاريع املتعثرة وعلى سبيل املثال تلك الخاصة بالطرق واملسالك، فهناك عدة 

مشاريع لم يكتمل إنجازها خصوصا تلك املبرمجة في إطار البرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي 

، وفي إطار اللجان البين وزارية، أن يتم وبرنامج التأهيل الترابي، لذلك هل من املمكن السيد الوزير

جرد هذه املشاريع وتتبعها ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لتجاوز هذا التعثر. وملاذا لم يتم تحويل هذه 

البرامج إلى البرنامج الوطني للمسالك القروية الحالي وبرمجتها خصوصا أن بعض الجماعات الترابية 

 لم تهتم بإنجازه؟

اطر على غرار دليل املساطر الخاص باملبادرة سملاذا لم يتم إنجاز دليل موحد للممن جهة أخرى 

الوطنية للتنمية البشرية، لتسهيل اختيار املشاريع، بعيدا عن الحسابات السياسية احتراما للمنهجية، 

 والشفافية واحترام األولويات؟

 السيد النائب إبراهيم الضعيف عن فريق العدالة والتنمية 

 السيد الرئيس، 

 السيد الوزير، 

لقد فند تقرير املجلس األعلى للحسابات كل املخاوف وكل الشكوك واالتهامات املوجهة لبعض 

تشوبها  184مشروع فقط من أصل  12املسؤولين الساهرين على تدبير هذه الصندوق، حينما أكد أن 

 اختالالت ال تكاد تكون غير مهمة.

مليار من  36ي تبلغ حصة الصندوق املرصودة إلنجازها حوالي فيما يخص مشاريع الطرق الت

. فالبد أن تحظى هذه النقطة بإعادة النظر فيها، ألن ما يتضح %72مليار درهم أي ما يعادل  50أصل 

 لي أنها ال تمثل أولوية قاهرة بالنسبة لسكان القرى.

قطاعات تتدخل في برمجة السيد الوزير، بخصوص برمجة موضوع املاء فإننا نعلم أن عدة 

توفير املاء بالعالم القروي، لكننا في الواقع ال نلمس ذلك بل ويبقى الخصاص في نقط املاء واضحا 

جدا، كما أن العثور عليها يبقى صعبا جدا مع عدم وجود خريطة مائية مدققة، لذلك فنحن نقترح 

 عامة أماكن ونقط املاء املختلفة. إنشاء برمجية على الهواتف النقالة تيبن للفالحين وأهل القرى 

 السيد الوزير البد من إبداء عدة مالحظات:

 يجب إعطاء املدراء الجهويين للفالحة ونوابهم صالحية أكبر في القرارات التقنية واألمر بالصرف. -1

 إعادة النظر في تكرار نوعية املشاريع صغيرة كانت أم كبرى. -2

 إشراك البحث العلمي والجامعات في انتقاء املشاريع.  -3
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ضرورة بلورة دراسة استراتيجية وطنية تسطر تدبير وتدخل صندوق التنمية القروية واملناطق  -4

 الجبلية.

 السيد النائب عبد الودود خربوش عن فريق التجمع الدستوري

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

أريد ان انوه في البداية باإلجماع الذي أبدته لجنتنا حول مخطط املغرب األخضر، ألن هناك  

 إشادة ملجموع الفرقاء السياسيين بجهود السيد وزير الفالحة.

 السيد الوزير، لدي ثالث مالحظات:

بعض الجماعات الصغرى، يضعف فيها التعداد السكاني الذي يعتبر اساسا في توزيع حصة  -1

الضريبة على القيمة املضافة، لذلك أقترح، السيد الوزير، أن يتم تعويض هذا النقص من صندوق 

 التنمية القروية واملناطق الجبلية.

من جراء تعقيد املساطر وبطئها ألنها تتبع املقاربة الفرنكوفونية املتجاوزة لذلك وجب  ةهناك معانا -2

ى توزيع االعتمادات واالعتماد على املراقبة البعدية تبني املقاربة األنكلوساكسونية التي تعتمد عل

 للمشاريع.

لقد اختارت بالدنا املض ي قدما في مسلسل الجهوية املتقدمة وهذه مرحلة انتقالية رغم بعض  -3

 الجهات ليس لديها املوارد املالية الالزمة لذلك.  

وإخضاعها للمحاسبة إعطاء الفرصة في إطار الخيار الديمقراطي للمجالس الجهوية واملحلية  -4

 البعدية.

 :السيد رئيس لجنة مراقبة املالية العامة

أكيد السيد الوزير والسيد كاتب الدولة، انكم تتبعتم عن قرب تدخالت السيدات والسادة 

 م املكثف لن يكون إال مؤشرا إيجابيا.هالنواب التي تبين اهتمامهم بهذا املوضوع وحضور 

لجنة مراقبة املالية العامة، ليس سهال، وأنا دائما أتعمد أن أبدأ إن هذا التمرين الذي تعرفه 

بالتقديم لكي أضع اإلطار الذي نشتغل عليه ألن لجنتنا هي لجنة حديثة التأسيس تتبع النظام 

األنكلوسكسوني ملراقبة املالية العامة التي تنبني على مراقبة وتتبع االنفاق العمومي، وتوازي النماذج 

وفي  1856واألمريكية كلجنة الحسابات العامة في البرملان البريطاني التي تأسست سنة البريطانية 

 عمرها أكثر من قرن، وتجربتها الحديثة باملغرب يجب أن تنجح.

إن التداخل الذي حصل اليوم هو من صلب قناعتنا جميعا ألنه ال تنمية في املغرب دون تنمية 

حيث توفر األمن الغذائي، واستقرار الساكنة القروية....، وهذا قروية، والفالحة تعتبر رهانا للمجتمع 

هو املبدأ الذي اسسنا من خالله مخطط املغرب األخضر على األقل من جانبه القانوني وهياكله التي 

 تأسست وخرجت كاملة للوجود.
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وبتظافر جهودنا جميعا خصوصا أعضاء مكتب اللجنة يجب أن نطور من عمل هذه اللجنة، 

سست لجان املراقبة املالية هو املجلس األعلى للحسابات أتنا الوحيدة على غرار البرملانات التي ووسيل

ألن تتبع االنفاق العمومي ال يتم إال عبر تقارير املجلس األعلى للحسابات وهي املادة األساسية التي عن 

 بة على أسئلةطريقها نخاطبكم ونسائلكم، السيد الوزير، لذلك نعطيكم سيدي الفرصة لإلجا

 السيدات والسادة النواب.

ياه والتنمية القروية وامل لدى وزير الفالحة والصيد البحري  كاتب الدولة حمو أوحلي،كلمة السيد 

  والغابات املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات

 لقد كان عرض الوزير شامال وبين جميع مراحل اشتغال صندوق التنمية القروية واملناطق

 الجبلية، وأعطى توضيحات حول املالحظات التي جاء بها تقرير املجلس العلى للحسابات.

 نتبنى مقاربة جديدة تنبني على: 2016فمنذ 

الالتمركز حيث أن اختيار املشاريع يتم على الصعيد الجهوي ألن املجالس املنتخبة والعماالت  -

 التمويل.واألقاليم هم الذين يتكفلون بانتقاء املشاريع موضوع 

املقاربة التشاركية التي تنبني على اجتماعات بين املصالح الخارجية للوزارة وممثلين عن الجماعات  -

 الترابية والعماالت واألقاليم من أجل تثمين تلك املشاريع.

 مبدأ االلتقائية الذي يطالب به الجميع والتي تتوفر بشدة تحت إشراف وزارة الفالحة. -

 .ندوق التنمية القروية يعتبر مثاال يحتذى به في قطاعات أخرى فبالتالي فإن تدبير ص

 :السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات جواب

نشكر كل السيدات والسادة النواب املحترمين الذي أعطوا من خالل مناقشاتهم قيمة مضافة 

التنمية القروية واملناطق الجبلية، وبخصوص تقرير لعملنا اليومي الذي نقوم به في إطار صندوق 

املجلس األعلى للحسابات فإن وزارة الفالحة دأبت على االشتغال بجانب هذه املؤسسة الدستورية 

من خالل ما يقارب ستة افتحاصات التي تقوم بها هذه املؤسسة الديمقراطية في طريقة عملها، حيث 

األجوبة وهذا تمرين ليس بجديد على وزارتنا. وغالبا ما تكون تقارير تراسلنا دائما بمالحظاتها وتلزمنا ب

 املجلس موضوعية ومهيكلة بطريقة جيدة.

ومع ذلك فمن حق وزارتنا أن تبدي برأيها من خالل الشروحات الالزمة التي من املمكن أن 

صفحة  500زيد عن ، وقد أدلت وزارتنا بما ياالنجازتكون غائبة عن املفتحصين ألنها لم تكن في زمن 

 كأجوبة عن هذا التقرير.

وما بحث املجلس األعلى للحسابات عن مكامن الخلل إال من أجل تحسين التدبير واألداء، ونعتبر 

 أن وزارة الفالحة هي من أحسن الوزارات التي نتجاوب مع هذه التقارير بصفة جد إيجابية.

ومن كل سوء التفاهم الناجم عن ذلك، لقد عانينا في وزارة الفالحة من دور اآلمر بالصرف 

 ميزانية الصندوق.كمليار درهم  50ونحن اليوم في إطار رفع اللبس عن طريقة تصرف وزارة الفالحة في 
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وكما هو معلوم فإن جل املشاكل التي اعترضتنا في جل املشاريع املنجزة هي من قبل الشركاء 

ماعات املحلية، مشاكل غالبا ما كانت تتعلق الذين يتجلون في مجموعات النفع االقتصادي أو الج

 باقتناء العقارات أو سوء في التدبير من قبل هؤالء الشركاء.

لقد أصبح هذا الصندوق برنامجا تنمويا يسهر عليه صاحب الجاللة امللك  ،من جهة أخرى 

محمد السادس، من أجل الحد من الفوارق االجتماعية واملجالية، والذي أسس على أساس الدراسة 

التي أنجزت من طرف وزارة الداخلية واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول النواقص والفوارق التي 

 املناطق والدواوير القروية. توجد في جميع

للجهات، وال  %40و %47إن حصة التدبير املرصودة للفالحة من ميزانية الصندوق ال تتعدى 

يمكن للوزارة رغم أنها تمثل الحكومة أن تفرض رأيها على الجهات أو تراقبها وهذا ما ال يدخل في 

 اختصاصاتها.

قى مشكل في حد ذاته نابع من عدم معرفة أما فيما يخص صيانة املسالك والطرق القروية فيب

لحد اآلن من سيختص بذلك هل هو املجلس اإلقليمي أم املجلس الجهوي، ومن أين سيتم تمويل 

 ذلك.

كما أن املشاريع الطرقية يجب أن تدرس في شموليتها وتحويلها إلى مشاريع كبرى هيكلية، في 

 طريق تأهيل وتنمية العالم القروي باملغرب.

تنمية املناطق القروية والجبلية يجب أن تحظى بأولوية قسوى ويجب أن تستعمل فيها كل إن 

 الرافعات االقتصادية واالجتماعية وبمساهمة كل القطاعات.

وفي األخير البد أن أؤكد أن وزارتنا بصدد بلورة املساطر وكذا منظومة معلوماتية من أجل 

كب الوزارة على إعداد تقارير اإلنجاز ملختلف القطاعات تسهيل تتبع جميع املشاريع. ثم بعد ذلك ستن

مليار درهم سنويا  8واملصالح الخارجية وكذا مختلف املشاركين في تدبير املشاريع، من أجل صرف 

 من أجل العالم القروي ليس باألمر الهين ويجب أن يعطي النتائج املتوخاة.
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الجلسة التي خصصت للمصادقة على التوصيات املتعلقة بموضوع" تقييم وتدبير صندوق 

 (2017دجنبر  12التنمية القروية واملناطق الجبلية )

 

على دراسة مختلف الوثائق واملعطيات  في اجتماعين جنة مراقبة املالية العامةمكتب لعكف 

 ب:املضمنة فيها، ويتعلق األمر 

التنمية القروية واملناطق الجبلية " أعده املجلس األعلى للحسابات، بطلب تقرير حول " صندوق  

 من اللجنة؛

 التعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛عرض وأجوبة السيد وزير إعداد التراب الوطني و  

 والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛عرض وأجوبة السيد وزير الفالحة  

 ة النواب في الجلسة التي خصصت ملناقشة عرض ي السيدين الوزيرين؛تدخالت السيدات والساد 

 االقتراحات املتعلقة بتوصيات تقدمت بها الفرق واملجموعة النيابية. 

الفرق واملجموعة النيابية وتوصيات املجلس القتراحات امستفيضة ملختلف وبعد مناقشة 

مشروع توصيات، تم عرضه مكتب اللجنة أعد ن، ين الوزير ياألعلى للحسابات وتوضيحات السيد

 ة التوصيات، وبعد مناقش2017دجنبر  12على أعضاء اللجنة في االجتماع الذي انعقد يوم الثالثاء 

موزعة على توصية  23، وعددها اللجنة عليها عليها، صادقتوتنقيحها وإدخال بعض التحسينات 

 كما يلي: أربعة محاور، هي

 القروية التنمية صندوق  مواردوتدبير  حكامةال وإطار االستراتيجي التخطيط املحور األول: 

 .الجبلية واملناطق

 1التوصية رقم 

اعتماد مخطط استراتيجي موحد ومندمج للتنمية القروية يرتكز على خطط التنمية القروية 

على ترسيخ  لوالبرنامج املندمج للمناطق الجبلية وينبني على مقاربة مجالية تقوم على اإللتقائية ويعم

 مختلف بين مسؤولة تشاركيةوكل ذلك وفق مقاربة  الحكامة الترابية وتعبئة الطاقات املحلية،

 املتدخلين.

 2التوصية رقم 

إعداد تصور لتوحيد الوعاء املالي لتمويل العمليات وتجميع كل االعتمادات املتوفرة في إطار واحد 

من الدستور لسد  142املالئمة التي أنشأها الفصل هو صندوق التأهيل االجتماعي باعتباره اآللية 

 العجز في مجاالت التنمية البشرية، والبنيات األساسية والتجهيزات.

 3التوصية رقم 

من حيث  وطنيا وجهويا القروية بالتنمية املكلفةوزارية  البين اللجانو  املجلس البين وزاري  تفعيل

 .االختصاصات تداخل وتفادي الرؤية توحيدالتنسيق ودورية االنعقاد ل
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 4التوصية رقم 

من حيث  وموضوعية واضحة مقاربة محددة النتقاء واعتماد وتوزيع املشاريع وفق معايير وضع

 استهداف املناطق واملستفيدين، تحقيقا للعدالة املجالية.

 5التوصية رقم 

يدروفالحية، الهالعمل على توسيع مجاالت تدخل الصندوق لتشمل باألساس برامج التهيئة 

واألنشطة  ،الفالحي باملناطق البورية، والبرنامج الغابويي، وبرنامج خاص بتحسين املراعي واالستثمار 

 املدرة للدخل من قبيل السياحة القروية والبيئية وغيرها.

 الصندوق  بواسطة املمولة والبرامج املشاريع قيادة املحور الثاني:

 6التوصية رقم 

للبرمجة والتدبير والتتبع على املستويين املركزي والترابي مع تحديد املسؤوليات وضع منهجية متكاملة 

 بشكل واضح.

 7التوصية رقم 

 تبسيط مسطرة تحويل االعتمادات املالية ومسطرة التأشير وااللتزام واألداء من طرف وزارة املالية.

 8التوصية رقم 

 بالنسبة للمشاريع غير املنجزة وفق مخطط جديد.إعادة برمجة االعتمادات التي لم يتم االلتزام بها 

 9التوصية رقم 

حصر استخدام املوارد املالية للصندوق على البرامج واملشاريع والخطط املسطرة وبعيدا عن أي  

 استعمال استثنائي وعدم إنجاز أي مشروع خارج أي اتفاقية.

 10التوصية رقم 

 غير مرخص لهم )حتى ال يصعب تعقب أثرها(.عدم القيام بتحويالت مباشرة لفائدة متدخلين 

 11التوصية رقم 

اعتماد دالئل تحدد األثمنة املرجعية واملواصفات التقنية للمسالك الطرقية مع إلزامية إدراج 

 صيانتها ضمن بنود اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية وباقي املتدخلين.

 12التوصية رقم 

األصناف املغروسة )الوكالة الوطنية للنباتات العطرية والطبية  إشراك ذوي االختصاص في اختيار 

 واملعهد الوطني للبحث الزراعي، نموذجا(.

 التنفيذ امليداني للمشاريعو الشراكة  اتفاقيات وتنفيذ إعداد املحور الثالث:

 13التوصية رقم 

 التضامنية.إعداد اتفاقيات شراكة نموذجية ملشاريع فك العزلة وتنمية الفالحة 

 

 



 موضوع '' صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية'' العامة حــــــول مراقبة املالية  تقرير لجنة

 

 
121 

 

 41التوصية رقم 

 التي والواجبات االلتزامات وتنفيذها احترام ضرورة على الشركاء حثاتفاقيات الشراكة و  بنود ضبط

 تتضمنها.

 15التوصية رقم 

 املجال في تنموية مشاريعاقتراح  في املحليين واملتدخلين املدني واملجتمعوإشراك املنتخبين  تحفيز

 .القروي

 16التوصية رقم 

 داخل أجل زمني محدد. 2015-2005إحداث خلية وطنية ملعالجة املشاريع املتعثرة للفترة 

 17التوصية رقم 

من املشاريع من أجل تحفيزهم على تبنيها  العينية للمستفيدينالحرص على املشاركة املادية أو 

 .ضمان استدامتهال

 18التوصية رقم 

املوكل لها تسيير وحدات التثمين وتسويق املنتوجات من تعزيز قدرات مجموعات النفع االقتصادي 

  .املوارد املالية والبشرية الكفيلة بإنجاح املشاريع

 19التوصية رقم 

 االتفاقيات مع إدماج البعد التواصلي مع الساكنة املستهدفة. مشاريع نشر  

 املراقبة والتقييم التتبع و املحور الرابع: 

 20التوصية رقم 

 تتبع إنجاز وتقييم املشاريع عبر لجان وطنية وجهوية تحدث لهذه الغاية.تعزيز وظيفة 

 21التوصية رقم 

 .املشاريع بتنفيذ املتعلقة االتفاقيات في عليها املنصوص واملراقبة التتبع آليات تفعيل

 22التوصية رقم 

وضع نظم معلوماتية فعالة مزودة بمعطيات حول مختلف املشاريع بجهات اململكة تسهل 

عملية تتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية واملناطق الجبلية بمؤشرات قابلة للقياس فيما يخص 

 النجاعة والجودة والفعالية.

 23التوصية رقم 

إضافة تقرير حول التنمية القروية واملناطق الجبلية للتقارير املعدة بمناسبة دراسة قانون 

 املالية.
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الجلسة التي خصصت لالستماع إلى رأي الحكومة في توصيات اللجنة واملصادقة على التقرير 

 (2018يناير  30الذي أعدته اللجنة )

 

من النظام الداخلي ملجلس النواب، عقدت اللجنة اجتماعا مع السيد  298تنفيذا للمادة 

، 2018يناير  30، يوم الثالثاء الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاباتوزير 

  .التوصيات املذكورة أعاله رده حول لالستماع إلى 

          منها  ،توصية 17بعد استعراض التوصيات تباعا، أكد السيد الوزير على موافقته على و 

  ها واحدة اعتبرها غير عملية.بين توصيات من 6رفض حين  في ،صياغتهاتوصيات اقترح إعادة  3

 الجدول التالي رد السيد الوزير على توصيات اللجنة:ويقدم  

 

 جواب الحكومة التوصية املحور 

 :املحور األول 

 التخطيط

 وإطار االستراتيجي

 مواردوتدبير  حكامةال

 التنمية صندوق 

 واملناطق القروية

 .الجبلية

 

اعتماد مخطط استراتيجي موحد -1

ومندمج للتنمية القروية يرتكز على 

خطط التنمية القروية والبرنامج 

املندمج للمناطق الجبلية وينبني على 

ة اإللتقائيمقاربة مجالية تقوم على 

ويعمل على ترسيخ الحكامة الترابية 

وكل ذلك  وتعبئة الطاقات املحلية،

 بين مسؤولة تشاركيةوفق مقاربة 

 املتدخلين. مختلف

 وقد تم تفعيلهامقبولة 

إعداد تصور لتوحيد الوعاء املالي  -2

لتمويل العمليات وتجميع كل 

االعتمادات املتوفرة في إطار واحد هو 

االجتماعي باعتباره صندوق التأهيل 

اآللية املالئمة التي أنشأها الفصل 

من الدستور لسد العجز في  142

مجاالت التنمية البشرية، والبنيات 

 األساسية والتجهيزات.

 غير مقبولة

املجلس البين  تفعيل -3

 املكلفةوزارية  البين اللجانو  وزاري 

من  وطنيا وجهويا القروية بالتنمية

حيث التنسيق ودورية االنعقاد 

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 
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 تداخل وتفادي الرؤية توحيدل

 .االختصاصات

محددة النتقاء  معايير وضع -4

 مقاربة واعتماد وتوزيع املشاريع وفق

من حيث  وموضوعية واضحة

استهداف املناطق واملستفيدين، 

 تحقيقا للعدالة املجالية.

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 

 

العمل على توسيع مجاالت تدخل  -5

الصندوق لتشمل باألساس برامج 

 الهيدروفالحية، واالستثمار التهيئة 

الفالحي باملناطق البورية، والبرنامج 

الغابويي، وبرنامج خاص بتحسين 

، واألنشطة املدرة للدخل من املراعي

قبيل السياحة القروية والبيئية 

 وغيرها.

الية مقبولة شريطة رفع املوارد امل

 املخصصة للصندوق 

 

 املحورالثاني:

 املشاريع قيادة  

 املمولة والبرامج

 الصندوق  بواسطة

 

وضع منهجية متكاملة للبرمجة  -6

والتدبير والتتبع على املستويين 

املركزي والترابي مع تحديد 

 املسؤوليات بشكل واضح.

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 

 

تبسيط مسطرة تحويل  -7

ومسطرة التأشير  االعتمادات املالية

وااللتزام واألداء من طرف وزارة 

 املالية.

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 

 

إعادة برمجة االعتمادات التي لم  -8

يتم االلتزام بها بالنسبة للمشاريع غير 

 املنجزة وفق مخطط جديد.

 وقد تم تفعيلهامقبولة 

حصر استخدام املوارد املالية  -9

للصندوق على البرامج واملشاريع 

والخطط املسطرة وبعيدا عن أي 

استعمال استثنائي وعدم إنجاز أي 

 مشروع خارج أي اتفاقية.

 غير مقبولة

عدم القيام بتحويالت  -10

مباشرة لفائدة متدخلين غير مرخص 

 لهم )حتى ال يصعب تعقب أثرها(.

وزارة الفالحة مع التذكير أن  مقبولة

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات لم ولن تقوم بتحويل أي 
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اعتمادات لفائدة متدخلين غير مرخص 

 لهم.

اعتماد دالئل تحدد األثمنة  -11

املرجعية واملواصفات التقنية 

للمسالك الطرقية مع إلزامية إدراج 

صيانتها ضمن بنود اتفاقيات 

الترابية وباقي  الشراكة مع الجماعات

 املتدخلين.

تكاليف اإلنجاز تختلف تماما  غير عملية:

من حالة إلى أخرى حسب التضاريس 

 والتكوينات الجيولوجية 

 

إشراك ذوي االختصاص في  -12

اختيار األصناف املغروسة )الوكالة 

الوطنية للنباتات العطرية والطبية 

واملعهد الوطني للبحث الزراعي، 

 نموذجا(.

 به. هذا ما تم دائما العملو مقبولة 

 

 املحور الثالث:

 وتنفيذ إعداد 

الشراكة  اتفاقيات

التنفيذ امليداني و 

 للمشاريع

 

إعداد اتفاقيات شراكة  -13

نموذجية ملشاريع فك العزلة وتنمية 

 الفالحة التضامنية.

 غير مقبولة

اتفاقيات الشراكة  بنود ضبط -14

ها احترام ضرورة على الشركاء حثو 

 التي والواجبات االلتزامات وتنفيذ

 تتضمنها.

 غير مقبولة

وإشراك املنتخبين  تحفيز -15

 املحليين واملتدخلين املدني واملجتمع

 املجال في تنموية مشاريعاقتراح  في

 .القروي

يمكن أخذ مع اقتراح   : " إعادة الصياغة

بعين االعتبار اقتراحات املنتخبين واملجتمع 

 املجال في تنموية اقتراح مشاريع في املدني

 ."  القروي

 

إحداث خلية وطنية ملعالجة  -16

 2015-2005املشاريع املتعثرة للفترة 

 داخل أجل زمني محدد.

تصفية  مع اقتراح :" إعادة الصياغة

وضعية املشاريع التي تواجه مشاكل 

التنفيذ داخل زمن محدود شريطة توفير 

   مالية"اعتمادات 

الحرص على املشاركة املادية أو  -17

ع من املشاري العينية للمستفيدين

مان ضلمن أجل تحفيزهم على تبنيها 

 .استدامتها

 غير مقبولة
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تعزيز قدرات مجموعات النفع  -18

االقتصادي املوكل لها تسيير وحدات 

التثمين وتسويق املنتوجات من 

املوارد املالية والبشرية الكفيلة 

  .بإنجاح املشاريع

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 

 

االتفاقيات مع  مشاريع نشر   -19

إدماج البعد التواصلي مع الساكنة 

 املستهدفة.

يمكن إدماج  مع اقتراح :" إعادة الصياغة

البعد التواصلي مع الساكنة املستهدفة مع 

 وضع رهن إشارة املستفيدينإمكانية 

 ".االتفاقيات نصوص

 املحور الرابع:

التتبع والتقييم 

 واملراقبة

تعزيز وظيفة تتبع إنجاز وتقييم  -20

املشاريع عبر لجان وطنية وجهوية 

 تحدث لهذه الغاية.

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 

 

 واملراقبة التتبع آليات تفعيل -21

 االتفاقيات في عليها املنصوص

 .املشاريع بتنفيذ املتعلقة

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 

 

وضع نظم معلوماتية فعالة  -22

بمعطيات حول مختلف مزودة 

املشاريع بجهات اململكة تسهل عملية 

تتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية 

واملناطق الجبلية بمؤشرات قابلة 

للقياس فيما يخص النجاعة 

 والجودة والفعالية.

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 

 

إضافة تقرير حول التنمية  -23

القروية واملناطق الجبلية إلى التقارير 

 بمناسبة دراسة قانون املالية.املعدة 

 وقد تم تفعيلها.مقبولة 
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 ساعات العمل
 

 مدة االجتماع التوقيت التاريخ الجلسة 

 لالستماع إلىالجلسة التي خصصت  1

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول 

التقرير املتعلق ب "تقييم تدبير صندوق 

عده ألذي االتنمية القروية واملناطق الجبلية" 

 هذا املجلس. 

 يوليوز  18

2017 

   

17.10-18.40 1.30 

لالستماع الى الجلسة التي خصصت  2

عرض ومناقشته قدمه السيد وزير إعداد 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 

 املدينة.

ثاني غشت 

2017 

14.50-17.15 3.05 

لالستماع الى الجلسة التي خصصت  3

السيد وزير الفالحة عرض ومناقشته قدمه 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

 والغابات.

أكتوبر  31

2017 

10.45-17.40 7.35 

للمصادقة على الجلسة التي خصصت  4

ر تقييم تدبي التوصيات املتعلقة بموضوع "

 '' صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية

 دجنبر 12

2017 

10.36-12.26 2.50 

لالستماع إلى الجلسة التي خصصت  5

رأي الحكومة في توصيات اللجنة واملصادقة 

 على تقريرها.

 يناير 30

2018 

14.38-15.48 1.10 

 ساعات 16 املجموع

 دقيقة 10و 
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 األسئلة املتعلقة بمراقبة صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية. .1

تقرير املجلس األعلى للحسابات حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق  .2

 الجبلية.

  .األعلى للحساباتعرض السيد الرئيس األول للمجلس  .3

 وسياسة املدينة.عرض السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان  .4

 عرض السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات. .5
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لجنة مراقبة املالية العامة املوجهة إلى املجلس األعلى أسئلة 
"صندوق حول البرامج املمولة من الحساب الخصوص ي للحسابات 

 التنمية القروية واملناطق الجبلية"
 

 ؟الصندوق  اما هي مبررات إحداث هذ -1
ما هي مختلف البرامج املندمجة للتنمية القروية واملناطق الجبلية املعتمدة من طرف  -2

 ؟في إطار صندوق التنمية القروية واملناطق الجبليةالحكومة 
 الجهات واألقاليممختلف املتدخلين وبحسب توزيع هذه البرامج بحسب ما هو  -3

 والعماالت والجماعات؟
البرامج ومدى تطورها خالل العشر سنوات ما هي املوارد والنفقات حسب مختلف  -4

 األخيرة؟
 ما هي معايير تصنيف املناطق القروية واملناطق الجبلية؟ -5
 ما هي معايير تدخل تمويالت هذا الصندوق في التنمية القروية والجبلية؟ -6
 ما هي حصيلة البرامج والعمليات املمولة من طرف الصندوق؟ -7
صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية املمولة من هل حققت البرامج املندمجة  -8

 حسب فئاتهم االجتماعيةاملواطنين ثارها على أوما هي  ؟الغايات التي سطرت من أجلها
 املحلية؟التنمية وعلى 

 ما هي وتيرة اإلنجاز سنويا بالنسبة لالعتمادات املرصودة؟ -9

 والبرامج؟هل هناك آلية للتقييم مرحليا ونهائيا ملختلف العمليات  -10

هل مكن االنفاق العمومي املتعلق بمختلف العمليات والبرامج من الوصول إلى  -11
أحسن عرض بأحسن جودة وبأقل ثمن مقارنة مع ما هو موجود في السوق؟ وهل كان 

 )النجاعة املالية(. من املمكن الحصول على قيمة إضافية أكبر؟
ول سابقا هل تدبير هذا الصندوق من طرف رئيس الحكومة حاليا والوزير األ  -12

 التعمير ، يعد تدبيرا إيجابيا وناجعا؟ لقطاع  % 40الفالحة و لوزارة % 60وتخصيص 

هل حقق هذا الصندوق األهداف التي وضع من أجلها والتي تتوخى الحد من  -13

االختالالت القطاعية داخل الوسط القروي عبر إشراك املجالس املنتخبة جهويا وإقليميا 

      ومحليا؟

العمليات املنجزة على التنمية بصفة عامة وعلى مستوى استفادة ما هي آثار  -14

 ؟املواطنين حسب فئاتهم االجتماعية
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 تقرير املجلس األعلى للحسابات حول 

 "تقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية"
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تقييم تدبير صندوق التنمية القروية 
واملناطق الجبلية

عرض للجنة مراقبة المالية العامة
النوابمجلس 
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محاور العرض

.Iإطار المهمة

.IIتقديم الصندوق

.IIIهــم المالحظــات
 
ا

.IVالرئيســيــةالتوصيــات

2



.Iإطار املهمة

3



إطار املهمة

أهداف املهمة و فترة التقييم

املنهجية املعتمدة

بعض اإلكراهات

4



التقييمأهداف املهمة و فترة 

 هداف
أ
:ال

و يع الممولة كلياتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وتنفيذ المشار تقييم 1.
أ
ا

سئلة مجلس النواب ، و اجزئيا من موارده
أ
جابة على ا ربع محالإ

 
:ور عبر التطرق لال

االستراتيجي وإطار حكامة الصندوق؛التخطيط •

تتبع المشاريع والمبادرات الممولة بواسطة الصندوق؛•

تدبير موارد واستعماالت الصندوق؛•

.الصندوق من طرف الوزارات المكلفةبواسطة المشاريع الممولة تنفيذ •

ليات تدبير الصندوق و تنفيذ المشاريعلتوصياتاقتراح ا2.
 
جل تحسين ا

أ
طارهل .الممولة في اإ

 2015–2005عشر سنوات : حصيلة تدبير الصندوق : فترة التقييم.

5



املعتمدةاملنهجية 

متدخلين في المسؤولين الواال ممركز والترابي مع على المستوى المركزي عقد لقاءات •
إعداد مصالح رائسة الحكومة، الوزارات المكلفة بالفالحة و)إدارة موارد الصندوق 

المستوى التراب الوطني والداخلية والمالية واإلدارات والمؤسسات التابعة لها على
؛...( الجهوية والمفتشيات الجهوي واإلقليمي كالمديريات 

يات المركزية المصالح على المستوالتي توجد في حوزة فحص الملفات والمستندات •
واال ممركزة والترابية ؛ 

جل الوقوف على تنفيذ بعض المشاريع المالقيام بزيارات ميدانية •
 
مولة بواسطة من ا

بقطاعي الفالحة الصندوق من طرف المصالح الجهوية واإلقليمية للوزارتين المكلفتين
وإعداد التراب الوطني على مستوى الجماعات القروية؛

6



بعض اإلكراهات

 الفالحة رئيس الحكومة والوزارات المكلفة بالمالية و)تعدد المتدخلين
مرين بالصرف وارتفاع عدد (  وإعداد التراب الوطني

آ
مرا 178)المساعدين  اال

آ
ا

:منهم)مساعدبالصرف 

تابع للوزارة المكلفة بالفالحة؛65•

المكلف بإعداد التراب الوطني؛تابع للوزارة 18•

والي وعامل؛83•

مدير مؤسسة عمومية؛12•

 المتدخلينلدى غياب رؤية شمولية.
7



.II تقديم الصندوق

8



تقديم الصندوق 

إحداث الصندوق وأهدافه

 حكامة الصندوق

مدى مساهمة الصندوق في تمويل التنمية القروية

 تطور نوعية املشاريع املمولة من قبل الصندوق

تطور املوارد والترحيالت

 تطور استعمال موارد الصندوق

9



إحداث الصندوق وأهدافه 

 حدث الصندوق
 
« لقرويةاصندوق التنمية »تحت عنوان خصوصي حساب على شكل ا

كما تم تعديله وتتميمه بقوانين)1994من قانون المالية لسنة 44الفصل بموجب 
؛(2016و2013و2012و2000المالية لسنوات 

الهدف منه:

؛للبرامج المندمجة للتنمية القرويةالتتبع المحاسباتي •

جل المساهمة في الحد من تضم قطاعات متعددةالمشاركة في تمويل برامج مندمجة •
 
من ا

؛ل القروياالختالالت القطاعية المرتبطة بالتجهيزات والبنيات التحتية داخل المجا

(.2012ابتداء من )المناطق الجبلية بالبرامج المندمجة لتنمية التك فل•

10



حكامة الصندوق 

ول •
 
مرا بالصرف (                رئيس الحكومة)الوزير اال

 
إلى عني،للحساب الخصوصي الما

؛2016حدود قانون المالية 

مرين بالصرف مساعدين            •
آ
الفالحة ينتمون لوزارة)تنفيذ تمويالت الصندوق ا

ات والوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني ووزارة الداخلية و كذا بعض المؤسس
قاليم المملكة  ( العمومية

 
مرا بالصرف مساعد سنة 178)بمختلف جهات و ا

آ
؛  (2016ا

و التنسيق(              1999المحدث سنة )المجلس البين وزاري الدائم للتنمية القروية •
على البرامج و المشاريع؛المصادقة

11
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التنمية القرويةمدى مساهمة الصندوق في تمويل 

ل رافعة لتمويل ال يشكل الصندوق  لاإ
آ
ية بعض مشاريع التنمية القروية ولم يرق إلى ا

. لتمويل التنمية القروية

العتمادات المتوقعة للصندوق      
سنويا

مية الغالف المالي المقدر للتن
القروية سنويا

الفترة 

لم تتجاوز  نصف مليار درهم
واخر التسعينات  ب 

 
قدر في ا

مليار درهم19,5
2012قبل سنة 

قصى 1,5بلغت 
 
مليار درهم كحد ا

2013خالل سنة 
مليار درهم30يقدر حاليا ب  2012بعد سنة 

12



13

19,5

30

0,5

1,5

0

5

10

15

20

25

30

35

12

                                       

                                             

                                   

                        



الستعمال الفترة

ثار الجفاف؛ -
آ
تمويل مشاريع في إطار برنامج محاربة ا

قبل وزارة من) المساهمة في تمويل مشاريع التنمية القروية المندمجة  -
(.الفالحة

2008ما قبل 

دة من طرف تمويل مشاريع مندمجة تدخل غالبيتها في اطار اتفاقيات ومع
ي بحصتي الوزارتين المكلفتين بقطاعي الفالحة وإعداد التراب الوطن

(.2008)على التوالي وفق االتفاقية اإلطار %40و 60%
2008-2015

تطور نوعية املشاريع املمولة من قبل الصندوق 

14



20052006200720082009201020112012201320142015السنة 

التحويالت من 

الميزانية العامة
---3005005005001 0001 5001 3241 324

الرصيد المرحل من

السنة الفارطة 
3893402882695097439921 1141 0691 0821 287

3893402885691009124314922114256924062611المجموع 

2015إلى 2005تطور املوارد والترحيالت خالل الفترة املمتدة من 
(باملليون درهم)

مالقوانين المالية، وضعيات الترحيالت وبرامج االستع: المصدر

قتصار: 2008قبل • ثار محاربةبرنامج ما تبقى من تحويالت موارد الصندوق على اإ
آ
ا

؛(2001و 2000)الجفاف 
مليون درهم ؛500و 300موارد خاصة بالصندوق تراوحت بين رصد: 2008-2011•
مليون درهم؛500موارد خاصة بالصندوق تراوحت بين مليار و مليار وتعزيز : 2012-2015•
.مليار درهم7حوالي 2015-2005خالل موارد صندوق التنمية القروية بلغت •

15



20082009201020112012201320142015السنة

استعمالت صندوق 

التنمية القروية
401931,90943,02557,78522,72946,74287,54460

بالغالم/النسبة الموئية

المرصودة
70,4792,3675,8737,3824,7336,8511,9517,62

2015–2008الصندوق خالل موارد تطور استعمال
(احتساب االعتمادات الغير املبرمجةدون / درهمبمليون )

برامج االستعمال لكل سنة مالية: المصدر

ترة الممتدة الفانخفاض خالل بين ارتفاع و تطورا متدبدبا عرف استعمال موارد الصندوق •
قصى سنة 2015إلى 2008من 

 
.  مليون درهم950بحوالي 2013مع بلوغ  حد ا

ما •
 
2014سنة %12و 2009سنة %92حوالي فتراوحت بين نسبة الستعمال ا

.مليار درهم5حوالي2015-2008خالل صندوق التنمية القروية بلغت استعمالت•
16



.IIIأهم املالحــظـــات

17



أهم املالحــظـــات

التخطيط االستراتيجي وإطار الحكامة

 تتبع املشاريع واملبادرات املمولة بواسطة الصندوق

 تدبير موارد واستعماالت الصندوق

 تنفيذ املشاريع املمولة من قبل الصندوق:
د املشاريع املمولة بواسطة الصندوق املنفذة من طرف وزارة الفالحة والصي•

البحري 
اد التراب تنفيذ املشاريع املمولة بواسطة الصندوق من طرف الوزارة املكلفة بإعد•

الوطني 

18



الحكامةالتخطيط االستراتيجي وإطار 1.

19



التخطيط االستراتيجي وإطار الحكامة

غياب خطة موحدة

عدم فعالية آليات التوجيه والتنسيق

 إطار مؤسساتي دائم التحول

20



غياب خطة موحدة

:  القروية الظرفي لصندوق التنميةالقروية والستخدام للتنمية موحدة غياب خطة 
:مخططات واستراتيجيات عدة اعتماد 

للتنمية القروية المعدة من طرف وزارة الفالحة سنة 2020ةاستراتيجي•
ثار الجفاف)؛ 1999

آ
(استعمل بطريقة استثنائية في محاربة ا

مكلفة بإعداد الوزارة الللتنمية القروية المعدة من طرفالوطنية ةستراتيجياال•
؛2009الوطني سنة التراب 

وزارة الفالحة المعدة من طرفالجبلية لتنمية المناطق الوطنية ةستراتيجياال•
.2011سنة 

21



عدم فعالية آليات التوجيه والتنسيق 

دث سنة المجلس البين وزاري الدائم للتنمية القروية المحعمل تجميد •
ك ثروالمكلف بالمصادقة وتنسيق المشاريع 1999

أ
10من المندمجة ل

؛سنوات 

ي والمناطق وزارية لتنمية المجال القرو -ضعف تفعيل عمل اللجنة البين•
.    لتعويض المجلس السابق2013الجبلية المحدثة  سنة 

22



دائم التحول إطار مؤسساتي 

القروية؛التنمية بمهام تم تكليف وزارة الفالحة : 1998•

ة الفالحة وزار تم إحداث كـتابة للدولة مكلفة بالتنمية القروية منتدبة لدى : 2004•
؛2007إلى غاية استمرت 

لدى الوزارة )ابية مكلفة بالتنمية التر تم تدبير الصندوق من قبل كـتابة الدولة : 2008•
ووزارة الفالحة؛ ( المجالالمكلفة بإعداد 

عيد إسناد مهمة : 2012•
 
الفالحة؛التنمية القروية من جديد إلى وزارة ا

23



املمولة بواسطة املشاريع تتبع 2.
الصندوق 

24



تتبع املشاريع املمولة بواسطة الصندوق 

برامج غياب التـأطير القانوني والتنظيمي آلليات إعداد ال
.ومخططات العمل و التنسيق

 معيقات املقاربة التعاقدية

25



ج غياب التـأطير القانوني والتنظيمي آلليات إعداد البرام
ومخططات العمل و التنسيق 

ليات •
 
عداد المتعلقة عدم تحديد ال قييم المنجزات البرامج المقترحة وتتبع وتباإ

مين تمويل 
أ
منتظم؛وتحديد معايير انتقاء المشاريع وتا

مل ومخططات العدراسة البرامج رائسة الحكومة في محدودية دور مصالح •

المقترحة من طرف  المتدخلين؛

.            ق بينهمك ثرة المتدخلين وغياب التحكيم في اختيار المشاريع والتنسي•

26



معيقات املقاربة التعاقدية 

27

يتعلق خصوصا فيماالشركاء عدم احترام اللتزامات التعاقدية من طرف بعض •
نجاز الدراسات وتوفير  جال التنفيذ؛العقاراتباإ

 
واحترام ا

ات ؛ضعف التنسيق بين الشركاء على مستوى تتبع و تنفيذ التفاقي•

المشاريع السابقة؛نواقصالنظر عن بغض التفاقيات تجديد •

خذ بع•
أ
ين العتبار صياغة بنود التفاقيات دون تمييز بين طبيعة المشاريع وال

خصوصيات كل مجال ونوعية المبادرات المبرمجة؛

شهار برامج الشراكة ومعايير • .الصندوقبالمتعلقة منح التمويالتعدم القيام باإ



ق الصندو تدبير موارد واستعماالت 3.
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تدبير موارد واستعماالت الصندوق 

 ضعف موارد الصندوق

اد إشكالية توزيع اعتمادات الصندوق بين قطاعي الفالحة وإعد
التراب الوطني 

 الصندوق مواردانخفاض نسبة استعماالت

ارتفاع مستمر لالعتمادات غير املبرمجة

 ارتفاع نسبة األرصدة املرحلة من موارد الصندوق
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ضعف موارد الصندوق 

حداثه قادرة على ض• مان عدم تخصيص موارد خاصة ودائمة لفائدة الصندوق منذ اإ
العامة استقراره، حيث اقتصرت موارده حصريا على الحصة المحولة من الميزانية
ضافة للموارد الستثنائية كالهبات وفائض صندوق المقاصة والموار  د التي كانت بالإ

ثار الجفاف؛
 
تخصص سابقا لمحاربة ا

ل ابتد• 2008اء من سنة لم يتم تفعيل دور صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية اإ
ل ابتداء من سنة  ؛2012فيما لم يتم تعزيز الموارد المخصصة له اإ

ية خالل بلغت موارد المرصودة للحساب الخاص بالتنمية القروية والمناطق الجبل•
مليار 5مليار درهم؛ استعملت منها حوالي 7حوالي ( 2015-2005)العشر سنوات 

.  درهم فقط



31

في المائة من مجموع 75من 2014-2008وزارة الفالحة خالل الفترة استفادت 
عداد التراب الوطنيفي المائة لفائدة وزارة 25العتمادات المفتوحة، مقابل  .  اإ

وإعداد قطاعي الفالحة إشكالية توزيع االعتمادات بين 
التراب الوطني 



الصندوق مواردانخفاض نسبة استعماالت 
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؛2015-2008الفترةخاللالمائةفي50بمعدلالصندوقموارداستعملت•
؛2015سنةالمائةفي18الى2009سنةالمائةفي93منتنازليمنحىالنسبةهذهسجلت•
الفترةنفسلخال الصندوقمواردعرفتهاالتيالملموسةللزيادةالستعمالتمستوىمواكبةعدم•

نبعد)
أ
لىدرهممليون590منانتقلتا ك ثراإ

أ
.(درهممليار2منا



(2)الصندوق مواردانخفاض نسبة استعماالت 
-املعنيةالصندوق على صعيد الوزارات موارداستعماالت نسبة -

33

5   4   3               9   8   السنة

5901.0091.2431.4922.1142.5692.4062.611موارد الصندوق

401932943557,78522,79946,74287,54460استعمالت الصندوق

8   537 7637 689*( في المائة)النسبة 

استعمالت وزارة الفالحة 

والصيد البحري 
122,3631,89643,02358,65400702,17127,17460

8 75 9 4  635  **( في المائة)النسبة 

استعمالت وزارة التعمير

عداد التراب الوطني واإ
-300300199,14122,79244,58159,93-

 7  36 4  3 ***( في المائة)النسبة 

في المائة 63و 5بين تراوحت استعمالت وزارة الفالحة من مجمل موارد الصندوق 
عداد التراب فيم تراوحت استعمالت 2015و 2008 .   بالمائة30و 0بين الوطني وزارة اإ



غير املبرمجةمستمر لالعتمادات ارتفاع 

34

العتماداتمجموع منالمائةفي52معدلالمبرمجةغيرالعتماداتنسبةسجلت•
؛2015-2009الفترةخاللالمرصودة

2009سنةاعتماداتمجموع منالمائةفي8منملحوظاارتفاعاالنسبةهذهعرفت•
لى .2014سنةاعتماداتمجموع منالمائةفي86اإ



ارتفاع نسبة األرصدة املرحلة من موارد الصندوق 
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رصدة المرحلة من موارد الصندوق من 
أ
2008مليون درهم خالل سنة 269انتقلت حصة ال

لى  .  2015مليار درهم خالل سنة 1.2اإ

20082009201020112012201320142015السنة 

ة التحويالت من الميزاني

العامة
3005005005001 0001 5001 3241 324

ة الرصيد المرحل من السن

الفارطة 
2695097439921 1141 0691 0821 287



(2)الصندوق ارتفاع نسبة األرصدة املرحلة من موارد 
-املرحلةارتفاع نسبة األرصدة أسباب -
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خر•
أ
؛الماليةقوانينفيالمرصودةالعتماداتتحويلفيالتا

خر•
أ
رسالتا لىالعتماداتتفويضمقترحاتاإ مراإ

 
بالصرف؛ال

خر•
أ
صدارتا وامراإ

أ
المداخيل؛وتبليغالتفويضا

خر•
أ
رصدةوضعيةتجميعفيالتا

أ
المرحلة؛ال

دخلين،المتطرفمنالمبرمجةبالمشاريعالمتعلقةالنفقاتتنفيذعدم•

خر•
أ
نجازفيالتا جالفيالمبرمجةالمشاريعبعضاإ

 
.المتوقعةال



من قبل املمولةالتنفيذ امليداني للمشاريع -4
الصندوق 

37



بل من قاملمولة التنفيذ امليداني للمشاريع 
الصندوق 
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البحري املنفذة من طرف وزارة الفالحة والصيد املشاريع •

طني  التراب الو املنفذة من طرف الوزارة املكلفة بإعداد املشاريع •



للدولة الممولة بواسطة الميزانية العامة المشاريع 1.

ك ثر من 
أ
.درهممليار 3,3ساهم الصندوق في تمويلها با

وق البنك الدولي و الصند)المانحين المدعمة من طرف المشاريع 2.
(الدولي للتنمية الزراعية

مليون 120ساهم الصندوق في تمويل مشروعين بحوالي 
.  درهم

39

ةاملشاريع املمولة من طرف وزارة الفالحأنواع 



دولةبواسطة امليزانية العامة للاملجاالت املمولة 

تية
 
: همت هذه التمويالت بالخصوص المجالت ال

العتمادات المرصودة  

بمليون درهم( 2008-2014)
المجال

895 مشاريع فك العزلة و تنمية المجال القروي

873 الري و تهيئة المناطق القروية

760 خضرمشاريع الدعامة الثانية من مخطط المغرب 
أ
ال

537 ثار الجفاف
 
برامج محاربة ا

173 ركان
أ
تنمية الواحات و مناطق ال

107 شجار المثمرة استكمال 
أ
لفية)مشاريع ال

أ
(حساب تحدي ال

المجموع  345 3



مشاريع إنشاء املسالك وفك العزلة عن العالم القروي 
(مليون درهم895)

41

ولويات ل يعتمد على م•
أ
عايير موحدة انتقاء المشاريع وترتيبها حسب ال

ومحددة مسبقا ؛

ثمنة المرجعية والمواصفات التقن•
أ
ية عدم اعتماد دلئل تحدد ال

للمسالك؛

عادة تبليط المسالك المنجزة  مما يع• و اإ
أ
رضها غياب برامج صيانة ا
لمخاطر التلف ؛ 



األخضراملغربمخططمن الثانية الدعامة مشاريع 
(مليون 760)

42

نواع ثالث
أ
هميتها المشاريع ا

أ
:الممولة نظرا ل

:المنتوجات، على سبيل المثالتثمين وحدات 1.

يت باعمران لتعبئة وتثمين وحدة •
 
فنا ي؛الصبار بسيدي اإ

ركان وحدات تثمين •
أ
بتزنيت؛زيت ا

 )بتاونات وحدات استخراج زيت الزيتون •
أ
(.لفيةبرنامج تحدي ال

شجار المثمرة والنباتات العطرية والطبية2.
أ
غراس وال

أ
ال

الكروممشروع زراعة 3.



(أهم املالحظات)املنتوجاتوحدات تثمين 
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 للوحدات؛استغالل جد محدود

ضعف عمليات التحسيس ومنهجية العمل مع الفالحين؛

عدم جاهزية مجموعات النفع القتصادي(GIE  ) لتسيير الوحدات
؛المنتوجات وتسويق 

عدم تسوية الوضعية العقارية لبعض المشاريع.



تثمين املنتوجاتوحدات . 1

44

 استغالل جد محدود لبعض المشاريع رغم المجهود الستثماري

فني1. يت باعمران لتعبئة وتثمين الصبار بسيدي اإ
 
وحدة ا

نشائها حوالي - نجاز بما فيها تشييد مركزين لتجميع الصبار)مليون درهما 85كلف اإ واإ
ك ثر من 

أ
؛( كلم من المسالك100ا

نتاجية كبيرة تبلغ - طن للموسم 10.000صممت الوحدة بمعايير دولية وبطاقة اإ
شهر5)الواحد 

أ
؛ ( ا

: تشغيل جد محدود  للوحدة منذ تدشينها •

 يام4)2012طن من الصبار سنة 280تعبئة
أ
(    ا

 (.يوم واحد)2015و 2013طن سنويا ما  بين 70و معدل

كما تم تسجيل عدم استغالل مركزي التجميع ؛•
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يلها في الشروع في تشغمنذ : وحدات استخراج زيت الزيتون بتاونات 2.
عيف ؛بشكل جد ض، تم استغالل وحدات استخراج زيت الزيتون 2013سنة 

من %30و09بين لسحق الزيتون ما بالنسبة معدل الستغالل تراوح -
؛2015-2013بين قدرتها الستيعابية 

نتاج ما زيت الزيتون المستخرجة  تراوح يخص فيما - %10و01بين الإ
.2015-2013المكانيات المتاحة بين من 
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عمليات التحسيس ومنهجية العمل مع الفالحين؛ضعف

عدم جاهزية مجموعات النفع القتصادي(GIE  ) لتسيير الوحدات
وتسويق المنتوجات ؛

 يت
 
طار التعاقدي لمشروع صبار ا مثال؛باعمرانعدم وضوح الإ

عدم تسوية الوضعية العقارية لبعض المشاريع.

سباب
أ
الستغاللضعفا
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 داء المعتمدةفشل
أ
مع بعض المشاريع بسبب طريقة ال

المقاولين؛

و عينيا في المشاريع
أ
؛عدم مشاركة المستفيدين ماليا ا

 
أ
صناف غياب تجارب مخبرية مسبقة لتحديد معايير اختيار ال

.المغروسة

واألشجار املثمرة والنباتات العطرية والطبيةاألغراس . 2
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 مع املقاولينبسبب طريقة األداء املعتمدةفشل بعض املشاريع

داء تدريجي لكن بنسب مرتفعة •
أ
ولىخالل السنة ا

أ
لى 50)ال دون (  في المائة80اإ

خذ بعين العتبار نسبة النجاح النهائي 
أ
غر ال

أ
ك ثر من )اس لمشاريع المزروعات وال

أ
ا

؛( سنتين
همال • شغال ما بعد الزرع اإ

أ
؛من طرف المقاولين بمجرد تسلم مستحقاتهما

:في بعض الجماعات القروية هك تارا من اللوز 340غرس مشروع : مثل

داء حواليتم -
أ
مليون درهم من الصندوق، 1,3منها ( %71)مليون درهم 3,6ا
غراس  حين تراوحت في 

أ
.  المائة فقطفي 25و 15بين نسبة نجاح ال

برام - لغاء صفقة المشروع و اإ مليون درهم 4,3جديدة بمبلغ يفوق  صفقة تم اإ
عادة غرس  .هك تار260اللوز على مساحة لإ
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 و عينيا مشاركة عدم
أ
مديريات تتحمل ال: المشاريع في المستفيدين ماليا ا

قليمية والمديريات الجهوية للفالحة جميع التكاليف ؛ الإ

 عادة خذ بنتائج التقييم 2015سنة النباتات العطرية مشاريع برمجة اإ
أ
دون ال

؛2014سنة " المساعدة التقنية"الصادر عن 

 صناف غياب تجارب مخبرية
أ
عدم : روسةالمغمسبقة لتحديد معايير اختيار ال

شراك  بية؛والطالوطني للنباتات العطرية ذوي الختصاص مثل المعهد اإ

 نجاز وحدات خر في اإ
أ
.التثمينالتا



(  العنب)زراعة الكروم مشروع . 3
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جمالي هك تار من الكروم 200بهدف غرس حوالي 2010انطلق المشروع سنة  بمبلغ اإ
.مليون درهم9مليون درهم، صرف منه حوالي 11,5قدره 

محدودية نجاح المشروع

صل 25فشل المشروع بصفة نهائية على مساحة •
أ
هك تار زراعة 200هك تارا من ا

زراعة؛بالعنب لعدم توفر الموقع على الظروف والشروط المناسبة لهذه ال

شغال 175نجاح محدود بالنسبة لمساحة •
أ
هك تار، لسيما في ظل غياب ا

.العناية

نجاز المشروع خر في اإ
أ
التا

نجاز • شهرا في غياب مبررات 20ب ( شهرا24المحددة في )تم تجاوز مدة الإ
.مقبولة



لتمويلدرهممليون120بحواليالجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوقساهم
طارفيالمبرمجةالتحتيةالبنيات .الجماعيةالستثماربرامجاإ

شغالبعضتنفيذوتيرةبطء•
أ
نجازمعدلتراوح)ال .(%58و19بينالإ

خر•
أ
نجازتا دىممابسنتينالإ

أ
لىا جلتمديداإ

أ
المشروع؛تنفيذا

لغاء• ؛المخصصالقرضمندرهممليون21,60مبلغاإ

نفيذتمعبالمقارنةالصندوقطرفمنالتمويلتنفيذمسطرةمحدودية•
خرى؛التمويالت

أ
ال

.قالصندوبواسطةتمويلهاالمزمعللعملياتالمسبقالتحديدعدم•

املشاريع املدعمة من طرف املانحين

51



ة املشاريع املنفذة من طرف الوزارة املكلف
بإعداد التراب الوطني

52
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تمويل 
الشركاء

جمالي التمويال تاإ
تمويل حاملي 
المشاريع

عدد الشركاء
تمويل صندوق 
التنمية القروية

نواع المشاريع 
أ
ا

477.11 1 192,67 109.79 33 605.52 التنمية المائية والفالحية

266.67 820.97 178.63 57 375.67 س
 
اسيةتعزيز البنيات التحتية اال

109.68 403.79 145.26 22 148.41 يةالتنمية االجتماعية والثقاف

62.11 179.88 30.02 26 87.75 ساسية
 
تعزيز الخدمات اال

32.8 76.35 1.75 2 41.8 االنشطة المدرة للدخل

1.88 68.23 31.99 3 34.36 التنمية السياحية

55.11 96.06 8.95 6 32 اعيةالتنمية االقتصادية واالجتم

4.54 15.43 0.56 3 10.33 هيل المراكز القروية
 
تا

1009.91 2 853,38 506.95 152 1 335,83 المجموع العام

ق أنواع املشاريع املمولة بواسطة الصندو 

جمالي قدر بحوالي 1,3مساهمة الصندوق حوالي بلغت • صل تمويل اإ
أ
مليار 2,9مليار درهم من ا

راب التفي تمويل مجموع المشاريع المبرمجة من طرف الوزارة المكلفة بإعداد ( %45)درهم 

.اتفاقية173و ذلك في إطار 2015و 2009الوطني بين 



المجالية المشاريع1.

جمالي 1,2• ما )الصندوق مليون درهم دعم من 627منها مليار درهم كمبلغ اإ
؛( في المائة50يفوق 

عطاء دفعة للتنمية الجتماعية واتهدف • لى رصد مؤهالت المجال و اإ لقتصادية اإ
طار تشاركي على مستوى المجال الترابي؛ وترتكز على دراسات في اإ

غير المجاليةالمشاريع 2.

جمالي 963• من الصندوق   مليون درهم دعم 318منها مليون درهم كمبلغ اإ
؛ ( في المائة33)

المشاريع المركزة في نطاق جغرافي  ضيق و المحدودة  من حيثتخص •
هداف و 

أ
نشطةال

أ
.ال

• 54

لية  مجالية و غير مجا: تصنيف املشاريع 



لقروياملجال الترابي املصنف باإشكالية تحديد 
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ضرية؛الحكل الحيز الجغرافي الخارج عن نطاق المدارات : المجال القروي •

لى خمسة مجالت ترابية قروية• :تم تصنيف هذا المجال اإ

الفضاءات القروية المحاذية للمراكز الحضرية الكبرى؛-
مناطق التحديث الفالحي والمدارات المسقية؛-
مناطق جبلية وواحات؛/المناطق القروية المنعزلة -
المناطق الصحراوية؛-
.  «الفالحة البورية المالئمة وغير المالئمة»مناطق -

، التحتيةتفاوتا على مستوى التجهيزات والبنياتالمجاالت هذه تعرف •
ولوياتيقتضيمما 

أ
. الحرص على تحديد ال



املجالية وغير املجاليةاملشاريع تنفيذ تأخر 

نجاز المشاريعبصفة عامة لوحظ  :ضعف وتيرة اإ

لى نهاية سنة • نجفي طور لزالت المبرمجة من المشاريع %80، 2015اإ ، ازالإ
ما 
أ
؛فقط%18تتعد فلم المنجزة المشاريع ا

نجاز ضعف وتيرة يعزى • لى الإ :التالية الصعوبات اإ

ضعف البرمجة؛-
غياب التنسيق بين المتدخلين؛ -
عدم توفير االعتمادات في الوقت المناسب؛ -
.إلغاء بعض مكونات المشروع-

56



مثلة من المشاريع 1.
أ
(  2)المجالية غير المنجزة ا

 قليم الجديدة" بولعوانبالد "مشروع 60)مليون درهم 116كلفة مالية :باإ
(  الصندوقكمساهمة من مليون درهم 

لى تثمين : 2009سنة  التفاقية الموقعة • ي التراث المعماري والثقافي والفالحيهدف اإ
.والبيئي

نجاز المتوقعة ثالث سنوات؛• مدة الإ

نجازه لم • .ثمارات له بسبب تجميد الستالتمويل المخصص لسحب يتم اإ

از اإلنجعدم إنجاز أو تأخر في : املشاريع املجالية

57
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 طلس المتوسط الشرقي"مشروع
أ
:( 2012" )ال

جمالية كلفة • مليون درهم كمساهمة من 30)مليون درهم 54مالية اإ
(.  الصندوق

قليم تازة 11يهم • ؛جماعة باإ

نجازه في ثالث حددت • سنوات ؛مدة اإ

خر نتائج •
أ
نجاز هذا المشروع بسبب تا خر التقالدراسات لم يتم اإ

أ
نية و تا

.تجميع العتمادات المرحلة



نجاز المشاريع نسبة تراوحت  لى المجالية اإ في 40و10ما بين ، 2015حدود اإ
:نذكر منها على سبيل المثالالمائة 

مسكينبنيبالد"مشروع":

خرى قرويةجماعة11والبروجالحضريةالجماعةيهم•
أ
.ا

غنام حول نوعية )هذا المشروع على محورين يرتكز •
أ
ترويج /رديالصتطوير تربية ال

(.  السياحة والحرف التقليدية

قل من ثالث بعد •
أ
نجاز ا ول للمحور /المائةفي 43سنوات، تم اإ

أ
/  المائةفي 20و ال

.  الثانيالمحور 

59

مثلة من المشاريع المجالية المنجزة 2.
أ
(5)جزئيا ا
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 منطقة وزان"مشروع " :

جمالية ب 20يتضمن • مليون درهم40عملية قدرت تكلفتها الإ

ويمنها إنشاء : يهم عدة محاور •
آ
سياحية جبلية ودعم مهرجانما

جبان  وإحداث تعاونيات
 
للصيد و الفنون الشعبية وتطوير إنتاج اال

ئة طريق لترويج منتوجات الحرف التقليدية، باإلضافة إلى تهي
؛...جهوية 

شغال •
أ
مشروع 11و العمليات الخاصة ب عدم الشروع في ال

نجاز / درهممليون 12,3بكلفة  .عمليات فقط9تم اإ



 هة الرباطالنهوض بالقتصاد الجتماعي والتضامني بج"مشروع-
"  زعير–زمور -سال

(. ماليين درهم من الصندوق5)مليون درهم 30,50تقدر كلفته ب •

شخاص العاملين في القطاع غإنعاش الشغل في يهدف للمساهمة •
 
ير وإدماج اال

قتصاد ، ووضع الشروط المالئمة لخلق واستدامة المقاوالت التشاركية لالالمهيكل
. واإلمكانيات المحليةالثروات االجتماعي، وتحفيز وتثمين 

.  2010سنوات ابتداء من سنة خمس : المشروع تنفيذ مدة •

نجاز المشروع لم تتجاوز • لى حدود سنة 10نسبة اإ .2015في المائة اإ
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 سا " برنامج
 
: "الزاكالتنمية المستدامة لواحات كلميم وطاطا وا

مليون درهم مساهمة من 34)درهم مليون 51,4تكلفة بلغت •
(الصندوق

حماية يهدف البرنامج إلى تثمين تراث الواحات والمنتجات المحلية، و•
.....  الموارد المائية، وتطوير السياحة البيئية 

خرة في اإل)لزال المشروع في طور التنفيذ •
 
نجاز تقدر المشاريع المتا

مليون 21حصة الصندوق منها حوالي / مليون درهم 33  8,بمبلغ
(.درهم
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 قليم زاكورة" المشروع المجالي : ( 2009" )لإ

مليون درهم كمساهمة من 60)مليون درهم 84مالية قدرها بكلفة •
(.  الصندوق

التراث؛يتعلق بتنمية سياحية وفالحية واجتماعية وتثمين •

.  المحددة إلنجاز المشروع هي ثالث سنواتالمدة •

نجاز • ك ثر من              العمليات فقط من %15تم اإ
أ
المبرمجة رغم انقضاء ا

جل المحدد3
أ
.سنوات على  ال



ي مشروع غير مجالي 57في تمويل مليون درهم  318بحوالي الصندوق ساهم •
 
ا

، وذلك في إطار درهممليون 963من الكلفة اإلجمالية المقدرة ب %33بحوالي 
برمت ما بين 

 
؛ 2013و 2009اتفاقيات ا

.100 %إلى  %5ما بين الصندوق تراوحت مساهمة •

.

64

إلنجازاعدم اإلنجاز أو التأخر في : املشاريع غير املجالية



:  المشاريع غير المنجزة 1.

عادة تهيئة غابة مشروع : المثالسبيل على  نواحي )كورةببوس" مرشيش"اإ
2013المبرمج سنة ( البيضاء

18؛ حددت مدة إنجازه في مليون درهم 11,55قدرت كلفة المشروع ب •
.  شهر

نجاز المشروع بسبب المنازعة حول الوعاء العقاري • .توقف اإ
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النسبة الموئية 
لمساهمة الصندوق

مساهمة 
الصندوق 

جماليةالكلفة  الإ
التقديرية

عدد المشاريع المشاريع المبرمجة 

17,06 82,64 484،50 4 2011و2009بين 

43,37 86,38 199,16 29 2012و 2011بين 

53,18 148,55 279,34 24 2013-2012بين 

317,57 963 57 المجموع 

خر 2.
أ
نجازالتا في الإ

وعرف تنفيذ المشاريع التالية عدة •
 
دت إلى توقفها ا

 
خر في صعوبات ا

 
التا

.  إنجازها



خالصة املالحظات
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ليات •
 
؛الحكامةغياب خطة موحدة وضعف فعالية ا

ليات عدم •
 
ططات التوجيه و المصادقة على البرامج ومختفعيل ا

العمل؛

طار • لقروية؛اللهيائت المكلفة بالتنمية دائم مؤسساتي غياب اإ

لياتغياب •
 
و النصوص التنظيمية ل

أ
طير القانوني ا

أ
التنسيق في الت ا

عداد البرامج ومخططات  العمل؛اإ



ليات تؤطر جميع مراحل تدبير موارد الصغياب •
 
ندوق؛مساطر وا

واردمهذه ضعف موارد الصندوق و انخفاض نسبة استعمالت •
الصندوق؛

احترام اللتزامات التعاقدية للمتدخلين؛ عدم •

في التنفيذ و التتبع الميداني للمشاريع؛نواقص •

.ضعف استغالل بعض المشاريع•
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املبذولةللمجهودات تثمين 

دبير دون تتحول رصد المعيقات التي هي من وراء هذه المهمة الغاية •
نجع لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، 

 
ا

مصالح جل المن قبل المجهودات المبذولة تثمين يفوت المجلس ال •
.و المحليعلى المستويين المركزي المشاريع في إطار تنفيذ المعنية 
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.IVالرئيسيةالتوصيات
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التخطيط االستراتيجي وحكامة الصندوق 

لىالسعي• ليةالصندوقجعلاإ
 
فيالقرويةةالتنميلتمويلترقىماليةا

المسؤولة؛التشاركيةمقاربةتشجعمندمجةوموحدةخطةإطار

(ويةوالجهالوطنية)وزارية-البيناللجاندور تفعيلعلىالعمل•
وتوحيدتمدةالمعالخطةتنفيذتتبعلضمانالقرويةبالتنميةالمكلفة
االختصاصات؛تداخلوتفاديالمشاوراتوتشجيعالرؤية

لياتتحديد•
 
دواتا

أ
عدادالمتعلقةالحكامةوا بينهاسيقالتنوالبرامجباإ

ولوياتتحديدعلىالحرصمع
 
عاييرمتحديدومشاريعبنكإنشاء)اال

داءمؤشراتوالقيادةجداولوضعوالتمويل
 
هيلواال

 
النظمتا

؛(المعلوماتية
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التنفيذ امليداني للمشاريع

ت المنجزة •
 
مثل للمنشا

أ
هدافالعمل على الستغالل ال

 
إنشائها مع لتحقيق ا

تدبيرها؛مراعاة النجاعة والفعالية واالقتصاد في 

مكانيات للرفعاتخاذ • جل تعبئة جميع الإ
أ
جراءات الضرورية ل من وتيرة الإ

نجاز  جال الإ
آ
التنفيذ؛واحترام ا

ن بيعلى تحديد المسؤوليات التعاقدية و احترام اللتزامات الحث •
المتدخلين؛
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التنفيذ امليداني للمشاريع

داء مستحقات •
أ
شغال و  مراجعة شروط ا

أ
نجاز ال وضع شروط واضحة لإ

بما يضمن إنجاح المشاريع المعنية؛المقاولين

و العينية  للمستفيدين من المشالحرص •
أ
جل اريع على المشاركة المادية ا

 
من ا

استدامتها؛تحفيزهم على تبنيها وضمان 

ت التثمين الموكل لها تسيير وحداالنفع القتصادي تعزيز قدرات مجموعات •
. المشاريعوتسويق المنتوجات من الموارد المالية والبشرية الكـفيلة بإنجاح
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والتعمير واإلسكان عرض السيد وزير إعداد التراب الوطني 

 وسياسة املدينة.
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تذكير بالمحطات الرئيسية

1

2

المقاربة واألهداف: استراتيجية التنمية القروية  3

رافعة تمويلية: صندوق التنمية القروية 

مقاربة اختيار البرامج والمشاريع

البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة: آفاق العمل

5

6

السياق العام

7

عرض لمالحظات المجلس األعلى للحسابات 8



السياق العام

 ؛القرويالعالمفيالتنميةقضايامعالتعاطيفياملجاليالتوجهاختيار

؛اإللتقائيةعلىتقوممجاليةاستراتيجيةتبني

؛االندماجيةتحقيقترومترابيةمقاربةتبني

مبالعالالدولةتمثيلياتمختلفسنويادرهممليار 20حواليضخيتم 
.القروي



تذكير باملحطات الرئيسية

.القرويةإحداث كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المجالية تشرف على  ملف التنمية: 2007أكتوبر •

التنمية القروية؛لتدبير موارد صندوق%40–%60توقيع اتفاقية : 2008أكتوبر •

وعرضها على مجلس  الحكومة؛وضع االستراتيجية الوطنية للتنمية القروية: 2009يونيو•

إعداد البرنامج االستثماري األول؛: 2010أبريل  •

إعداد البرنامج االستثماري الثاني؛: 2011ماي    •

تنظيم الملتقى الوطني األول حول التنمية القروية؛: 2011أكتوبر •

إطالق مسطرة طلب مشاريع التنمية القروية كمسطرة جديدة النتقاء : 2012غشت •

مشاريع البرنامج االستثماري الثالث ؛

الشروع في إعداد البرنامج االستثماري الرابع حول المراكز القروية: 2015يناير  •

.الصاعدة



تحسين مستوى 
استقطاب املجاالت 

القروية

الرفع من التنافسية 
االقتصادية للمجاالت

املستهدفة

توفير شروط 
االستدامة البيئية

وضع إطار
مؤسساتي مالئم

تأهيل العمران باملجاالت القروية

ت غير الفالحية وتوفير شروط االستثمار باملجاالاتعزيز تنمية األنشطة
املستهدفة 

تحسين ظروف العيش عبر تقوية التجهيزات  والبنيات التحتية

املحافظة على بيئة املجاالت القروية

الطبيعيةتثمين املوارد

الحكامة الترابية وتعبئة الطاقات املحليةترسيخ

ة   إحداث إطار مؤسساتي خاص بتنسيق التدخل باملجاالت املستهدف

ةاالستراتيجياألهداف



املالئمة

الشمولية

الشراكة 
و التعاقد

املرونة

على تصور شامل يدمج كل مكونات التنمية تقوم 
(اجتماعية و اقتصادية و بيئية )ة املستدام

املرونة حسب اختالف املستويات املجاليةعتمد ت
(جهة، إقليم، جماعة)

تسمح بتعدد  التدخالت حسب األولويات والحاجيات
الترابية

تحث على انخراط والتزام املنتخبين وباقي الفاعلين 
باعتماد مبدأ القـرب والتعاقد

املقاربة املعتمدة
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 1123حساب خصوص ي مرصد ألمور خاصة، تم إنشاؤه بمقتض ى الظهير الشريف رقم-
بتنفيذ قانون املالية؛( 1994فبراير 25)1414من رمضان 14صادر في 94-1

 أصبح الصندوق مخصصا لتمويل برامج التنمية القروية واملناطق2012ابتداء من 
الجبلية؛

 ليصبح وزير الفالحة مكلف بهذه 2016إلى حدود الوزير األول هو اآلمر بصرف نفقاته
؛املهمة 

 امليزانية العامة والتكاليف املشتركة : مصادر التمويل(les charges communes )؛
م وزارة يتم اعتماد املصاريف على أساس برنامج توظيفي يصادق عليه اآلمر بالصرف ث

املالية؛ 
ية املندمجة؛آلية تمويلية تهدف إلى تفعيل مكونات االستراتيجية عبر دعم املشاريع التراب

شاريع أداة تحفيز لباقي الشركاء و املتدخلين على املساهمة في إعداد وتنفيذ برامج وم
.  تشاركية صاعدة على أساس تعاقدي

 ابية  سيتم تخصيص موارد الصندوق لتمويل برنامج تقليص الفوارق التر 2016ابتداء
(.2016-2022)واالجتماعية  في العالم القروي 



اتفاقية تعبئة املوارد

 ان وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد واملالية ووزارة اإلسك:الوزارات املوقعة

.والتعمير والتنمية املجالية ووزارة الفالحة والصيد البحري 

 2008أكتوبر 8: تاريخ التوقيع.

2015سنة واحدة،  وقد ظل العمل ساريا بها إلى حدود : املدة املحددة.

 من إجمالي موارد صندوق التنمية % 40: الغالف املالي املرصود للوزارة

.2012مليون درهم إلى حدود 500القروية املقدرة ب

 أصبحت سقف املبالغ املحولة خاضع ملبدء التفاوض مع2012ابتداء من

.  وزارة املالية

ا
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2015-2013البرنامج الثالث 

 اعتماد خبرات
واستراتيجيات أعدتها 

الوزارة ؛

 إدماج مقترحات
الفاعلين املحليين؛

 االنفتاح على وكاالت
التنمية االقتصادية 

واالجتماعية؛

ي اختيار مبدأ الالتركيز ف
مجال إعداد البرنامج؛

ية تحديد الضوابط التقن
واإلجراءات املتعلقة 

بإنجاز البرنامج؛ 

 توجيه تدخل صندوق
التنمية القروية نحو 
د األقاليم التي لم تستف

.من البرنامج األولا

 العمل بمسطرة طلب
ع مشاريع النتقاء املشاري

لتشجيع ( مشروعا483)
اركية املقاربة الترابية التش

الصاعدة ودعم مبادرة 
الفاعلين املحليين؛

ألف تشكيل لجنة وطنية تت
من مجموعة من الوزارات 

لدراسة املشاريع؛ 

ة وضع الئحة معايير تقني
وكمية بغية تنقيط 
املشاريع املستوفية 

.لشروط األهلية

2012-2010البرنامج الثاني  2010-2009البرنامج األول 



برنامجا26

البرنامج2009- 2010 االستثماريا

إنجاز ثالث برامج استثمارية كبرىا

البرنامج االستثماريا2013 201-5

 أساسا املشاريع تهم

الترابية املندمجة 

واملشاريع الداعمة 

للمقاربة الترابية،

 1,2:الكلفة اإلجمالية
يساهم فيهادرهممليار

ةصندوق التنمية القروي
درهممليونا655,6ب

ة، مشاريع التنمية املندمج
برامج دعم وتقوية 

التجهيزات وفك العزلة 
وبرامج تنمية وتطوير 

ة،مؤشرات التنمية البشري

 637,9:اإلجماليةالكلفة 
ايساهم فيهدرهممليونا

صندوق التنمية القروية
درهم مليونا252,48ب

 انبثقت عن مسطرة طلب
عروض مشاريع،

السوسيومشاريع التنمية
نمية اقتصادية والثقافية، الت

...السياحية، والتأهيل

956,9:الكلفة اإلجمالية
يساهم فيهادرهممليونا

صندوق التنمية القروية
مليون درهم376,6

البرنامج االستثماريا2010- 2012

برنامجا61 برنامجا62

البرنامج2009- 2010 االستثماريا





رويةتوزيع مشاريع تنمية وتأهيل املجاالت الق

(اتفاقية89)البرنامج االستثماري الثالث

(اتفاقية26)البرنامج االستثماري األول 

(اتفاقية62)البرنامج االستثماري الثاني



منها؛ % 50ما يناهز تنمويا تم تمويلها وإنجازمشروعا 780

مليار 1,3ككلفة إجمالية يساهم فيها صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية بمليار درهم 2,8

من الكلفة االجمالية؛% 45درهم أي ما يعادل حوالي  

استفادت من مشاريع متنوعة للتنمية القروية؛جماعة700

من األقاليم؛% 90من جهات اململكة تمت تغطيتها و % 100

تم رصدها لفائدة املناطق الجبلية؛( مليار درهم 1,3)من مساهمة الوزارة % 50

.من مجموع الساكنة القروية تم استهدافها ببرامج العالم القروي45%



اريعتوزيع مساهمات صندوق التنمية القروية حسب طبيعة املش



>>

85%

06

50%

86%

64%

:مختصدراساتمكتبيجريهوالذيالقرويةاملجاالتوتأهيلتنميةومشاريعبرامجلتقييمأوليةخالصات

ئيمن املشاريع املنجزة حققت أثرا اجتماعيا واقتصاديا، كبيرين على املستوى املجالي والبي

شركاء كمعدل تمت تعبئتهم في كل اتفاقية للتمويل

من البرامج لديها مستوى مرتفع من التجذر املجالي وتملك الفاعلين

من برامج تنمية وتأهيل املجاالت القروية سجلت مستوى انسجام رتفع

تناغم من املشاريع املنجزة حسب عملية التقييم سجلت فعالية كبيرة مما يدل على ال

بين اإلنجازات واألهداف املسطرة من قبل الشركاء
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اختالف طبيعة وخصوصيات الشركاء وتعدد مقارباتهم التنموية؛

تعقد مسطرة تحويل االعتمادات املالية وتعدد املتدخلين؛

ضعف تطابق برمجة وتحويل اعتمادات مختلف الشركاء؛

بطء مسطرة التأشير على االتفاقيات من طرف وزارة املالية؛

 بطء مسطرة ترحيل االعتمادات(Etat de report) : تاريخ ومدة الترحيل وتجميع الوثائق
الخاصة؛

ندسية من التأخير في إعداد املقتضيات املرجعية ودفاتر التحمالت والدراسات التقنية واله
طرف حاملي املشاريع؛

اإلكراهات
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وضع نظام معلوماتي خاص بتتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية؛

تتبع إنجاز املشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية

بإعداد برامج إنجاز  برنامج الهندسة الترابية لتأطير وتحسين قدرات الفاعلين املحليين فيما يتعلق

التنمية القروية وإنجازها وتقييمها

إنجاز الدراسة التي تهم تقييم وتتبع املشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية القروية.

ألوروبية تنظيم أيام دراسية تهم السياسات القروية باملغرب بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية ا

 ة مراكز القروية الصاعدالدراسة التي تهم إعداد البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للإطالق.

إطالق الدراسة التي تهم افتحاص املشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية القروية.

 برمجة تحويل اعتمادات البرنامج التوظيفي(Programme d’emploi  ) 2017برسم سنة

 (130 2017مليون برسم 130و2016مليون برسم)؛



روي تركيز مجهود تدخل الدولة في مجموعة من املراكز لتمكينها من تأطير العالم الق
وإعدادها لتصبح مدنا صغرى ومتوسطة على املدى املتوسط والبعيد

ها وتعزيزها من املواكبة اإليجابية للدينامية التي تعرفها بعض املراكز والتي يمكن تثمين
خالل مشاريع ترابية يتم التعاقد بشأنها مع الفاعلين املحليين

مندمجتكريس املقاربة التشاركية والتشاورية من أجل بناء برنامج تنموي أفقي

ية أو تلك الرفع من نسبة التقائية التدخالت والبرامج العمومية التي تهم املجاالت القروا
املحيطة باملدن الكبرى واملراكز الحضرية

أهداف البرنامج
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ة من تقديم العروض والوثائق حول  املقاربة املتبع•

طرف الوزارة فيما يخص إعداد االستراتيجية، 

اطر منهجية اختيار املشاريع، مسلسل التعاقد، مس

الخ؛...تحويل وترحيل االعتمادات املالية

جاالت توزيع البرامج واملشاريع من حيث طبيعتها وم•

توطينها وتنوع الشركاء؛

مع عرض اإلجراءات املرتبطة بالحكامة  في ارتباط•

مصالح رئاسة الحكومة ووزارة املالية ووزارة 

.الفالحة

هم عقد اجتماعات مع املفتشين الجهويين بصفت•

آمرين مساعدين بالصرف؛ 

تقديم املعطيات والبيانات حول االعتمادات •

املحولة إليهم أو إلى السادة عمال األقاليم؛

ات تقديم الوثائق املتعلقة بالصفقات والدراس•

التقنية وكشوف الحسابات وبيانات ترحيل 

االعتمادات؛

برامج إبراز اإلكراهات املتعلقة بالحكامة وتفعيل ال•

.واملشاريع 

:  نمسطرة التقييم مرت على مرحلتي

املستوى املحلياملستوى املركزيا



مالحظة التي همت بشكل مباشر الوزارة وشكلت موضوع38تصنيف 
رد من طرف مصالح الوزارة

اإلجراءات •
المعتمدة

التدبير•

الحكامة•
إنجاز •

المشاريع

21 03

0905



عدم اجتماع لجن التتبع
جب والتنفيذ املحدثة بمو 

اتفاقيات الشراكة 

اكل  اللجن تحت إشراف السادة العمال يلجأ إليها في حاالت وجود صعوبات أو مش

م باستمرار ومع ذلك يت. تهم إجراءات اإلنجاز أو التسليم النهائي أو املؤقت للمشاريع

.حث مصالح الوزارة على تبني قرارات جماعية متفق عليها

يلة تشكل مساهمة الوزارة رافعة لدعم الشراكة وضمان التقائية املشاريع الكف
.بتحسين عيش الساكنة املستهدفة

ره تداخل تدخل الوزارة في إنجاز بعض املشاريع ذات الطابع الفالحي ال يمكن اعتبا-
ي مسكين الحاالت التي وقف عليها التقرير تهم املشروع الترابي لبن. اختصاصات

وجات واملساهمة في برنامج سلسلة اإلبل بشراكة مع وكالة الجنوب وتثمين منت
التراب وتم املشروع الترابي لبني مسكين هو نتيجة دراسة إلعداد. الصبار بخريبكة

لزراعة العمالة واملعهد الوطني ا) تركيبه بتعاون مع املصالح املختصة بسطات 
لبالد بني وهو برنامج يهم أيضا التأهيل املجالي. وجمعية مربي املواش ي واملنتخبين

.مسكين

تثمين أما بخصوص سلسلة اإلبل فاملساهمة لم توجه لشراء او تربية اإلبل بل ل

.ائيةبعض منتوجات اإلبل التي تدخل في الصناعة التقليدية أو الصناعات الغذ

تداخل االختصاصات 
فيما يتعلق بتمويل 

 مشاريع ذات طابع فالحي

األجوبةالحكامة



 مالية لفائدةتحويالت اعتمادات
مستفيدين غير مرخص لهم

از أو تحويل االعتمادات لفائدة هيئات مثل شركة العمران الشرافات والبوغ
ة املوقعة الغرفة الفالحية بالعيون تم التنصيص عليه في اتفاقيات الشراك

األمر بالنسبة لشركة العمران يتعلق. واملؤشر عليها من طرف وزارة املالية
.  ذو خبرة تقنية في مجال تدخلهصاحب مشروع منتدب يتعيين 

قليمية يتعلق باألمر بإدراج اعتمادات موجهة لعمالة مديونة في امليزانيات اإل
عن طريق استعمال الرخص الخاصة املمنوحة من طرف املديرية العامة 
هذه للجماعات املحلية، سيتم تقديم طلب لوزارة الداخلية من أجل استعادة

.االعتمادات وإعادة تخصيصها ملشاريع أخرى 

ت ضياع بيانات تتبع تحويالا
لفائدة الوالة والعمال 

واستعمال الرخص الخاصة من 
أجل تغيير وجهتها 

اإلجراءات 

مالحظات  تتعلق بعدم مراعاة 
االتفاقيات لخصوصيات 

وطبيعة كل مشروع

ق التزمت الوزارة في إطار دراسة تقييم املشاريع املمولة من طرف صندو 

التنمية القروية باقتراح إطار جديد للشراكة اعتمادا على الدروس 
.املستخلصة من التجارب السابقة وهو ما تم بالفعل

. كل مشروع لقد تم التفكير في وضع صيغ مختلفة لالتفاقيات تراعي طبيعة
اء لكن اتضح أن أغلب االتفاقيات تضم مشاريع متنوعة وبالتالي شرك
اذج مختلفين مما استدعى تبني نموذج موحد لالتفاقيات، علما بأن النم

.  2015و2009تطورت ما بين 

األجوبة



غياب ملف خاص بنشاطات 
وق الجمعيات املستفيدة من صند

بليةالتنمية القروية واملناطق الج

ة انخرطت غالبية الجمعيات التي استفادت من تمويل صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلي
عبر اآلمر بصفة رسمية إلى جانب السلطة املحلية وإذا استفادت فذلك عبر تحويالت غير مباشرة

املساعد بالصرف؛

يع إلعداد بعد تقييم داخلي ملشاريع الجيل األول والثاني، اشترطت الوزارة في مسطرة طلب مشار 
بيل الجيل الثالث أن تتضمن معلومات حول هوية الجمعيات الشريكة أو حامالت املشاريع من ق

املعطيات القانونية واملالية والبشرية و نشاط الجمعية واملشاريع التي انجزتها

ات بغض النظر عن مشاريع الجيل األول الذي اعتمد على مشاريع أعدت في إطار االستراتيجي•
ساس طلب والدراسات التي بلورتها مصالح الوزارة تم إعداد مشاريع الجيلين الثاني والثالث على أ

.  مشاريع معلن عنها لدى جميع الفاعلين املحليين
، كان مناسبة 2011تجذر اإلشارة كذلك إلى أن امللتقى األول حول التنمية القروية املنظم  سنة •

كومية لتقديم منهجية طلب املشاريع ملمثلي الجماعات، واملنظمات غير حكومية، والقطاعات ح
.2012والصحافة قبل إطالق املسطرة رسميا في غشت 

عدم النشر الواسع لبرامج 
الشراكة واملعايير املعتمدة 

روية لتمويالت صندوق التنمية الق
واملناطق الجبلية

اإلجراءات 

تأخر المصادقة على برنامج 
 Programme)التوظيفي

d’emploi)

ت، يعزى هذا باإلضافة إلى التوضيحات التي تم التطرق إليها في تقرير املجلس األعلى للحسابا•
يد التأخير إلى الوقت الذي يتطلبه مسلسل التشاور واملفاوضات والتحكيم  من أجل تحد

.  مساهمات كل من الوزارة ووزارة الفالحة والصيد البحري 

بعض يتم إرسال البرامج في اآلجال املحددة، لكن املصادقة عليها من طرف وزارة املالية تعرف•
.  التأخر مما ينعكس على آجال إطالق املشاريع

األجوبة



ات توزيع غير متوازن بين الجه
للمشاريع املمولة من طرف 

صندوق التنمية القروية 
واملناطق الجبلية 

من املعروف أن املجاالت القروية أوساط غير متجانسة، وتختلف من حيث •
ة املحلية الرهانات والحاجيات املتنوعة وعليه فإنه يصعب التفكير في التنمي

.بمنطق تحقيق التوازن 

مجموعة من الجهاتاستفادت  من مشاريع ترابية كبرى وليدة دراسات إعداد•
تنمية التراب الوطني مما جعل كلفتها االجمالية كبيرة وكذا مساهمة صندوق ال

...(  برامج واحات تافياللت، الحسيمة، بني مسكين، درعة، وزان،.)القروية

وزيع استهدفت مقاربة الوزارة إعداد مشاريع مندمجة لم تتطابق في جلها مع ت•
2009لقد تم إطالق استراتيجية التنمية القروية سنة. مجاالت خريطة الفقر

يل بخيار عدم الدخول في منافسة مع البرامج التي هي في طور اإلنجاز من قب
.املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

سين و مع ذلك فقد مكنت املشاريع املنجزة من تعزيز التنمية البشرية وتح•
وفك األحوال املعيشية للساكنة املستهدفة عبر دعم األنشطة املدرة للدخل
.ويةالعزلة و التخفيف من الهدر املدرس ي واملساهمة في تأهيل  املراكز القر 

ت التوزيع الجهوي لتمويال

ة صندوق التنمية القروي

والمناطق الجبلية ال 

يتماشى مع المؤشرات 

الجهوية للفقر 

األجوبةالتدبير 



ي عدم التوقيع على اتفاقيت
مركزي  املعازيز  وتيداس 

.بالخميسات 

عين لم يتعلق األمر بإرجاء التوقيع على اتفاقيتي تخصان مشرو 
ر يتم انتقائهما ضمن املشاريع ذات األولوية نظرا لعدم توف

.اإلمكانيات التمويلية 

التدبير 

ي يحيى تم التوقيع و الـتأشير على االتفاقية التي تهم مركز سيد
زارة زعير في حين الزالت اتفاقية  إقليم الرحامنة موضوعة لذى و 

اتفاقية شراكة من دون تأشير 24املالية التي سبق لها أن أعادت 
.بعد تغيير صفة اآلمر بالصرف لصندوق التنمية القروية

ن عدم التوقيع على اتفاقيي
تخصان الرحامنة ومركز 

سيدي يحيى زعير

وتتمثل . يتعلق األمر بأرضية معلوماتية تمكن من تتبع املشاريع-
ي هذه األرضية في بوابة جغرافية مزودة بنظام معلومات جغراف

.شاريعيمكن من التفاعل املباشر مع املعطيات التي تهم تتبع امل
 النظام يمكن من تقاسم املعلومات بين املصالح املركزية-

ه غير أن تدفق املعلومات، يبقى رهين بمدى تحيين .والالممركزة
.بانتظام بمعلومات حول مستوى تقدم املشاريع

االعتماد على نظام معلومات
ن جغرافية غير مندمج وال يمك
.  من تغطية جميع األنشطة

كما أنه ال يسمح بتدفق 
املعلومة أو تقاسمها بين 

.كزةاملصالح املركزية والالممر 

األجوبة



تنفيذ متوسط  للمشروع 
الترابي االطلس املتوسط

إقليم تازة-الشرقي

إقليم -الشرقيترجع أسباب التأخير في تنفيذ املشروع الترابي االطلس املتوسط
ت وإعادة إلى تأخر الدراسات التقنية والتأخر في مسطرة ترحيل االعتمادا–تازة 

لبا على تحويل املخصصات املالية إلى اآلمرين املساعدين بالصرف مما أثر س
.. ابمسطرة االلتزامات الخاصة بالصفقات وبالتالي صرف كشوفات الحس

شاريع جاز املإن

ال من التعديالت التي تم إدخالها خالل إنجاز املشروع املتعلق بتنمية املج
يع بليونش و إدماج مكونات أخرى لم تكن في االتفاقية، تمت من خالل توق

.ملحق باالتفاق مع مختلف الشركاء مما استدعى حينها تأخير االنجازات

ع التغيير في مكونات مشرو 
ترة خالل ف-الفنيدق–بليونش 

إنجازه

كوناته هذا املشروع الترابي يتسم  بتعدد الفاعلين املحليين و كذا بتنوع م-
.باإلضافة إلى طول مدة التشاور و التداول من أجل اإلعداد و إطالق املشروع

تنمية التأخير يهم أساسا املحور الخاص ب. تم االنتهاء من بناء مركز التنمية-
رده  إلى فصيلة الصردي و انعاش الصناعة التقليدية، إال أن التأخير أألساس ي م
بطء إجراءات ترحيل االعتمادات السنوية و التأخير غير املتوقع في إعداد
دة الدراسات التقنية وإطالق الصفقات وعدم احترام املقاوالت للمدة املحد

.اآلن تم التغلب على هذه املشاكل...(. لإلنجاز، الخ 

وع التأخير في تنفيذ املشر 
طاتس-الترابي لبني مسكين 

األجوبة



ترابي اإلنجاز الجزئي البرنامج ال
إلقليم وزان

منها 4املدرجة ضمن البرنامج الترابي، 20مشاريع من مجموع 9تم تسليم 
تم منح صفقاتها للمقاوالت، صفقة واحدة تم 4٪، 90فاقت نسبة إنجازها 

٪ ومشروعين لم يتم إطالقهما بسبب التأخر في تحويل20إنجازها بنسبة 
من االعتمادات املخصصة للبرنامج رغم ( مليون درهم20)الدفعة الثانية 

.ووضعها لدى اآلمر بالصرف2016برمجتها منذ 

إنجاز املشاريع 

عة إلقليم يرجع سبب التأخير في بناء و تجهيز دار للنساء بجماعة املهاية التاب
ثاني يهم األول متعلق بالتعبئة من أجل الحصول على العقار وال: مكناس لعاملين 

ادرة الوطنية املبلغ اإلضافي ستتكلف به املب.  مراجعة مبلغ املشروع نحوى االعلى
.وقد سبق تحويل مساهمة الوزارة. للتنمية البشرية

وع التغيير في مكونات املشر 
الذي يهم جماعة املهاية 

بمكناس خالل فترة إنجازه

.٪100تم إنجاز املشروع بنسبة 
إلغاء بعض مكونات املشروع

ة املندمج للنهوض بالسياح
.القروية بإقليم خنيفرة

.تم تسليم جميع املشاريع املبرمجة
عدم إنجاز املشروع املندمج 

لفك العزلة و تشجيع 
.التمدرس بإقليم خنيفرة

األجوبة



عدم انطالق مشروع تأهيل مركز جماعة تكانت بكلميم 
بسبب التأخير في تحويل االعتمادات املخصصة له

٪100تم إنجاز املشروع بنسبة 

.٪100تم إنجاز املشروع بنسبة  ناتأشغال حماية مركز سنادة بإقليم الحسيمة ضد الفيضا

.تم التسليم النهائي للمشروع
ريق توقيف مشروع فتح و تهيئة املسلك الرابط بين الط

ودوار اوالد عياد عبر دار الحشاب جماعة عين 5029الوطنية 
(موالي يعقوب)قنصرة

.تم التسليم النهائي للمشروع
هل بناء مطعم بمدرسة عين بردة ومطعم بمدرسة سيدي مسا

(موالي يعقوب)مركز سبع الرواض ي وعين بوعلي 

.٪100تم إنجاز املشروع بنسبة 
ير طالحا توقيف مشروع فتح و تهيئة املسلك الرابط بين دواو 

(موالي يعقوب)و الشعبيين بجماعة سيدي داود 

األجوبةإنجاز املشاريع 



ميم توقيف إنجاز مخيم سياحي بجماعة ايت بوفولن بكل
بسبب نقص في االعتمادات% 60بعد إنجاز 

% .100بنسبة تم إنجاز املشروع 

% .100تم إنجاز املشروع بنسبة 
 توقيف مشروع بناء دار للخدمات بمركز عوينة ايغومان

.بكلمبم بسبب نزاع بين املقاول وحامل املشروع

إلغاء صفقة األشغال وإعادة إطالق مناقصة جديدة من 
يم أجل  إتمام أشغال املشروع الخاص بمركز تمكناي بإقل

صفرو 

% .95تم إنجاز املشروع بنسبة  ضعف تنفيذ مشروع التنمية املندمج ملركز الجماعة
بإقليم قلعة السراغنة-القروية صهريج

% .100تم إنجاز املشروع بنسبة 

% .95تم إنجاز املشروع بنسبة 
ضعف تقدم مشروع تأهيل مركز سيدي موس ى بقلعة 

.2013السراغنة رغم تحويل االعتمادات منذ 

األجوبةإنجاز املشاريع 
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ر مما مكن التأكيد على استفادة مصالح الوزارة مركزيا ومحليا من املالحظات الدقيقة الواردة في التقري•

من إعادة النظر في مجموعة املعايير واإلجراءات واملساطر؛

لى؛النتائج املحصلة لتقدم املشاريع تجاوزت الوضعية التي شملت إبداء مالحظات املجلس األع•

رف؛الزال تحويل االعتمادات املخصصة لالتفاقيات املتعاقد بشأنها تنتظر موافقة اآلمر بالص•

شاريع أو لحد اآلن لم تتم إعادة املبالغ املرحلة الى اآلمرين املساعدين بالصرف مما يفسر بطء إتمام امل•

إطالق الجديد منها؛

تذكير ببعض الخالصات 



شكرا على حسن انتباهكم
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عرض السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
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ار مالحظات المجلس األعلى للحسابات المتعلقة بالمشاريع المنجزة في إط

صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 

اإلصالحات المؤسساتية المنجزة بقطاعي الفالحة والتنمية القروية 

1
مية العالم آلية أساسية لتفعيل المقاربة المندمجة لتنالقروية صندوق التنمية 

القروي والمناطق الجبلية

2

3

إلندماجلنماذج الستعمال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة 
4

لجبليةالقروية والمناطق اصندوق التنمية المشاريع المستقبلية الممولة من 
5
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1

 

بة آلية أساسية لتفعيل المقارالقرويةالتنمية صندوق 

المندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية
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ة لتنمية آلية أساسية لتفعيل المقاربة المندمجالقرويةالتنمية صندوق 

العالم القروي والمناطق الجبلية

الماليةقانونمن44لمادةابموجب«القرويةالتنميةصندوق»حدثأ

؛1994لسنة

ميةالتنصندوق»ليصبحالجبليةالمناطقليشملتدخلهمجالتوسيع

2012لسنةالماليةقانونمن20للمادةوفقا«الجبليةوالمناطقالقروية
.ليةالجبالمناطقلتنميةالمندمجةبالبرامجالتكفلمهمةبهأنيطتحيث،
إلىثمإحداثه،منذالحكومةرئيسإلىبالصرفاآلمرمسؤوليةأسندت

.2016لسنةالماليةقانونبموجببالفالحةالمكلفالوزير

سنة ، إلى غايةالماليةخصوصية الصندوق من حيث إجراءات صرف وتحويل االعتمادات ثتمثل

رف توظيفية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة بصفته آمرا بصبرامج ، في تحديد 2016

مخصصات الصندوق، 
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القرويةالتنميةصندوقإلحداثاالستراتيجيةاألهداف:

األساسية؛يةالتحتوالبنياتالتجهيزاتتقويةعبرالقرويالوسطاستقطابمستوىوالعيشظروفتحسين

الحيالفالقطاع:للدخلالمدرةاألساسيةأنشطتهتنويعخاللمنالقروياالقتصادتنافسيةمنالرفع

؛فالحيةالغيرواألنشطة

الطبيعية؛مواردهاوتثمينالقرويةالمجاالتبيئةعلىالمحافظةفيالفعالةالمساهمة

المحليةالطاقاتوتعبئةالترابيةالحكامةترسيخعلىيعملمؤسساتيإطاروضعفيالمساهمة.

ة العالم آلية أساسية لتفعيل المقاربة المندمجة لتنميالقرويةالتنمية صندوق 

القروي والمناطق الجبلية
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2008و ما بعد 2008استعماالت موارد الصندوق منذ إحداثه إلى سنة 

1994-1995

1996-1999

2008-1999

(1

(2

2008

إ

2009
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2

 

مية المنجزة بقطاعي الفالحة والتنمؤسساتيةالصالحات اإل

القروية
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2008 

2012-2013

2013

2010

2009 

المؤشراتوتحسينالقرويبالوسطللنهوضأساسيةافعةكر«األخضرالمغربمخطط»استراتيجيةالفالحةوزارةاعتمدت

السوسيواقتصادية

المناديةو 2009الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة لتعليمات لاتنفيذالبرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية إعداد 

ية الدائمة ببلورة استراتيجية للرفع من مستوى عيش ساكنة المناطق الجبلية وتثمين مؤهالتها والتي صادقت عليها اللجنة الوزار

2015يونيو 13لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية خالل دورتها العادية بتاريخ 

ويشمل مجال . 2010دجنبر 13بتاريخ 06.10إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان بموجب القانون رقم 

تدخل الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية و كذا المجال الجغرافي لشجر األركان 

ة لمناطق الواحات تقديم واعتماد استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر األركان و توقيع االتفاقيات المتعلقة ببرنامج التنمية المندمج

إقليم بذات المناطق بشراكة 14بالراشيدية الخاصة بتنمية 2013أمام صاحب الجاللة نصره هللا في الرابع من أكتوبر وشجر األركان 

مع المجالس المنتخبة واالدارات الترابية المعنية 

ات وزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتوضيح دور وزارة الفالحة في اقتراح السياس-اللجنة البينإحداث

.الحكومية للتنمية القروية وتعزيز دور اللجنة في الحكامة وتوجيه عمل الحكومة في هذا المجال
ت تنمية باإلضافة الى تنسيق السياسات القطاعية في مجاال. مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفالحةخلق 

ذها الى المجال القروي والمناطق الجبلية، أسندت لهذه المديرية مهام اقتراح سياسة الحكومة في مجال التنمية القروية وضمان تنفي

الجبليةوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق -جانب إعداد، مراقبة عمل وتنفيذ توصيات اللجنة البين

-2من المرسوم رقم 2الفصل : تجاوز الفراغ القانوني المتعلق بالتتبع والتقييم وتقييم الوقع للمشاريع الممولة من طرف الصندوق
ندوق تتبع برمجة وتنفيد مشاريع التنمية القروية ـ بما فيها تلك الممولة من صحيث اسندت مهمة2013فبراير 8بتاريخ 12-265

لوزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -التنمية القروية

، باقتراح السياسة الحكومية في مجال 2012مارس 7بتاريخ 33-12-2عهد لوزارة الفالحة والصيد البحري، بموجب المرسوم رقم 

.  التنمية القروية والسهر على تنفيذها بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية
2012

لتنمية إصالحات مؤسساتية على جميع المستويات في إطار دينامية متواصلة بقطاعي الفالحة وا

2008منذ القروية 



9

ميع هذه اإلجراءات تحدد بوضوح ج. دليل المساطر التي تغطي التخطيط الشامل، وخطط العمل السنوية و تتبع اإلنجازوضع 

حددها المراحل الالزمة للتنزيل الجهوي للبرنامج ودرجة المسؤولية وإشراك الفاعليين في كل مرحلة من مراحل المساطر التي ي

الدليل؛

مشاريع، تتبع ، لقيادة تنفيذ ال(من خالل تحديد الئحة لنوعية المشاريع)نظام معلوماتي لتوحيد احتياجات التنمية القروية ع ضو

؛اإلنجازات المادية والمالية و للمساعدة في اتخاد القرارات

:  هيئات الحكامة على المستوى الوطني و الجهوي استكمال إحداث
 كل منلجنة جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وإسناد رئاستها إلى السادة الوالة بعضويةاحداث

واألشخاص المعنويين الفاعلين على المستوى الترابيالالممركزةوالمصالح المنتخبة المجالس

 إحداث اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والمكونة من السيدات والسادة الكتاب العامون

.  يةاتعولجان موضو أربع تسهر على توجيه وتتبع اللجان الجهوية التي يمثلهمللوزارات أو من 

.ق الجبليةعلى صعيد كل جهة من جهات المملكة مصالح تابعة للمديريات الجهوية للفالحة تتعلق بالتنمية القروية والمناطإحداث 
2016المكلف بالفالحة بموجب قانون المالية لسنة الوزير مسؤولية اآلمر بالصرف إلى د اأسن

يوليو 13الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برئاسة رئيس الحكومة، يوم االثنين الوزارية اللجنة اجتماععقد

ديوان بعد بداية مهمة تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من طرف المجلس األعلى للحسابات ل)2015

:التاليةالقرارات على والمصادقة ( المحاسبة
 على المبادئ التوجيهية العامة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبليةالمصادقة

 البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبليةاعتماد.
 على منهجية إعداد المخططات الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبليةالمصادقة

 ةعلى المقترحات المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية ولجان جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبليالمصادقة

 الجبليةعلى اإلجراءات الجديدة للبرمجة وتدبير موارد صندوق التنمية القروية والمناطق المصادقة

2016

2017

2015

التنمية إصالحات مؤسساتية على جميع المستويات في إطار دينامية متواصلة بقطاع الفالحة و

2008منذ القروية 
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خالتإكراهات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة لدمج التد

تحدي اإلكراهات التي إلى وزارة الفالحة سعت 

تدبير ميزت الهيكلة السابقة للصندوق، والمتعلقة ب

ة الحقيقياإلعتماداتحيث أن االعتمادات المالية، 

ال المفتوحة واإلعتماداتالمتاحة لم تَْرَق  إلى 

:المبرمجة اإلعتمادات

رة االحتياجات الميدانية التي عبرت عنها وزا

لم يتم 2012الفالحة والصيد البحري منذ 

ثال فعلى سبيل الم. االستجابة لها إال جزئيا

2014اقترحت الوزارة برسم السنة المالية 

ثمار على مصالح رئاسة الحكومة برنامجا لالست

مليون درهم، وطلب منها تخفيض 905بقيمة 

.  مليون درهم770البرنامج المقترح إلى 

2015هو الحال بالنسبة للسنة المالية وكذلك 

.%  53حيث لم تتجاوز نسبة تغطية الحاجيات 

1، فعوض 2016وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 

مليون درهم المتوقعة برسم 324مليار و

القانون المالي لهذه السنة لم يرصد لهذا 

324مليون درهم منها 824الصندوق سوى 

مليون درهم مفتوحة في ميزانية االستثمار

مليون 500المخصصة لرئيس الحكومة و

".التكاليف المشتركة"درهم مضمنة في باب 
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السنوات

خاللالجبلية والمناطق صندوق التنمية القروية اعتماداتتطور 

2014-2008الفترة 

االعتمادات المفتوحة االعتمادات المتاحة االعتمادات المبرمجة
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كل مخصصاتها من 2014و2009والغابات ما بين وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه برمجت 

مهيكلمشاريع ومنجزات ذات وقع تنموي االعتمادات في إطار 

مشجعةواالداءاتااللتزامات نسبة 

تغطية لكافة جهات المملكة حسب مستوى طلب الفاعلين المحليين

3 374   

2 767   

2 126   

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

االعتمادات المفتوحة االلتزامات األداءات

Série1 3 374 2 767 2 126

هم
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و
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لم
با

غ 
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ا

ة معدل إصدارات حصة وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروي

والمياه والغابات من الصندوق 

63%

82%

مية مستوى جيد لصرف االعتمادات المخصصة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنرغم اإلكراهات، 

القروية والمياه والغابات وتغطية لكافة الجهات

1 336

67 %

42 %
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معدل إصدارات حصة ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من الصندوق

2014إلى 2009وضعية صرف اعتمادات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية برسم الفترة الممتدة من 
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ق تحديد االحتياجات بتشاور مع الساكنة  المعنية أو عن طري

الجماعات القروية 

بمشاركة المصالح الالممركزة واإلدارة الترابية

ليينمقاربة مبنية على التشخيص الترابي بإشراك الفاعلين المح

( : شريةالمبادرة الوطنية للتنمية الب)مكون فك العزلة –التأهيل الترابي برنامج 

مليون درهم على 200مليار درهم ومساهمة الصندوق 2,5: الكلفة اإلجمالية 

سنوات 5مدى 

ألركان ابرنامج التنمية المندمجة للجماعات القروية التابعة لمناطق الواحات وشجر 

مليون 913: الصندوق مليار درهم ومساهمة 1,11، الكلفة اإلجمالية (إقليم16)

سنوات3درهم على مدى 

مليار درهم لفائدة 1عدة برامج للتنمية القروية المندمجة مصادق عليه تصل إلى 

ابية مع المنتخبين واالدارة التروبمشاراكةالممركزةإقليم بناء على مقاربة 19

للوزاراتالالممركزةوالمصالح 

خطط مندمجة متمحورة حول الفالحة التضامنية في إطار الدعامة الثانية لممشاريع 

(مرانباعبآيتالمندمج لتكثيف وتثمين الصبار كالمشروع )المغرب األخضر 

برامج محاربة الجفاف ومخلفات الفيضانات

والجهويةالمساهمة في المبادرات البين ـ وزارية 

ةالمسالك القروي

26%

االعداد 

الهيدروفالحي

24%

مشاريع الدعامة 

الثانية

21%

برنامج محاربة 

آثار الجفاف

17%

تنمية مناطق 

الواحات و شجر 

األركان

5%

برنامج نهاء إ

تحدي األلفية

3%

وحدات التثمين

2%

االعداد العقاري

و الرعوي

1%

الكهربة القروية و 

التعليم و الصحة

1%

أخرى

4%

2008-2014

للبرمجة في استعمال االعتمادات المخصصة  مقاربة تصاعدية 

لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
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مؤهالت وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لضمان 

المندمجةبرامج التنمية إلتقائيةوالتسيير وكذا التنسيق

 رب  مخطط المغ"انطالق وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ مكتسبات

اربة المغرب  االخضر ورش ملكي واستراتيجية تحملها مختلف الجهات الفاعلة باعتماد مقمخطط"االخضر

شراكة  متعلقة-األفقي  على شكل عقدو التنزيل مخططا فالحيا جهويا 16العمودي إلى التنزيل  )تعاقدية 

(بالسالسل 

واسعةترابيةتغطية

الوطنيالصعيدعلىتمثيليةالتقنيةالقطاعاتأكثرمن-

للفالحةاإلقليميةوالمديرياتللفالحةالجهويةالمديريات-

الفالحةعمشاريلتنفيذخاصادعماتقدم(الجماعاتمنمجموعةأو)للجماعاتتابعةالفالحيةلالستشارةمؤسساتهياكل-

(القرويةالتنميةتشمل)التضامنية

(...فالحي،اللالستثمارالجهويةالمكاتباألركان،وشجرالواحاتمناطقلتنميةالوطنيةالوكالة)الوصايةتحتمؤسسات-

 مستمرة

الحةللفالجهويةللمديرياتتابعةالجبليةوالمناطقالقرويالمجالبتنميةمكلفةجديدةجهويةمصلحة12إحداث-

التنفيذتتبعلأجمن"المشروعتدبيرمكتب"إطارفيالقرويةللتميةالجهويةالبرامجتتبعأجلمنمعلوماتينظامتطوير-

والنتائجاالنعكاساتتقييممؤشراتخاللمنللمشاريعوالماليالمادي
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رف اآلمر بالص: والغابات الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه وزارة 

2016برسم قانون المالية 

 االختالالت المالحظة في تسيير صندوق المناطق القروية والجبلية  :

مسألةنوقشت،2015يوليوز13بتاريخالمنعقدالجبليةوالمناطقالقرويالمجاللتنميةالدائمةالوزاريةاللجنةاجتماعخالل

فيارعتسلضمانمراجعتهاوتقررواسعنطاقعلىوالجبليةالقرويةالمناطقصندوقبتدبيرالمتعلقةالمعقدةاإلجراءات

جالبمالمعنيةالقطاعاتمختلفبينموحدةخطةغيابااللتزام،أرصدةتأجيلاالعتمادات،وضعالمالية،البرمجة)الوتيرة

إطارفيبهاامالقيتمالتيوالمبادراتوالمحاوالتالجهودرغم...بينهاوالتنسيقالتوجيهتضمنآلياتغيابوالقرويةالتنمية

.(وزاري-البيالتنسيق

 وجود صناديق أخرى تم تفويض األمر بالصرف للوزارات الوصية عليها:

اللوجستيةوالخدماتوالنقلالتجهيزوزيرهوبالصرفاآلمر:الطرقصندوق-

البحريوالصيدالفالحةوزيرهوبالصرفاآلمر:الفالحيةالتنميةصندوق-

الجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوق:

:نظرابالصرفآمروالغاباتوالمياهالقرويةوالتنميةوالغاباتوالمياهالقرويةوالتنميةالبحريوالصيدالفالحةوزارة
القروية،التنميةفيالفالحةدور(أ)

فيوالغاباتوالمياهالقرويةوالتنميةوالغاباتوالمياهالقرويةوالتنميةالبحريوالصيدالفالحةوزارةاختصاصات(ب)

القروية،التنمية

.الحكامةتحسينأجلمنتجاوزهايجبالتيالصندوقتسييرفيالمالحظةاالختالالت(ج)
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إطارفيالمنجزةبالمشاريعالمتعلقةللحساباتاألعلىالمجلسمالحظات

الجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوق
3
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مقاربة :استعمال االعتمادات المخصصة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

تصاعدية وواقعية للبرمجة

صندوقاطارفيالفالحةوزارةتدخالتتركزت

2008الفترةخاللالجبليةوالناطقالقرويةالتنمية
:محاورثالثةعلى2015–

سكانلمساعدةاالستعجاليةبرامجالتمويل

آثارمنالتخفيفوالمتضررةقرويةالالمناطق

≈(والجفافالفيضانات)الطارئةالطبيعيةالكوارث
.االعتماداتمن20٪

عيشمستوىمنالرفععبرالفقرمكافحة

ةالفالحمشاريعتنفيذخاللمنالقرويةالساكنة

أحد"2الدعامةمشاريع"اةسمالمالتضامنية

ربالمغمخططستراتيجيةالاألساسيينالمكونين

.االعتماداتمن٪20≈األخضر

الساكنة)القرويةالمناطقنعالعزلةفك

الطرقانجازخاللمن(االقتصاديةوالمحركات

مجةالمبرالغيرومصنفةالغير)والمسالكالقروية

من٪25≈(القطاعيةالبرامجإطارفي

.االعتمادات

زارة مبادئ استعمال موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من طرف الو

 (2008–2015:)



يف مساعدة الساكنة القروية على التك

والتعايش مع الكوارث الطبيعية؛

إدراج وإدماج الساكنة في النسيج 

ة االقتصادي من خالل فتح الطرق القروي

ومكافحة الفقروالمسالك 

اعتماد مقاربتين متكاملتين ، 

المقاربة المجالية ومقاربة 

المشاريع؛

اعتماد منهجية تعطي االولوية 

والمهيكلةللساكنة المنظمة 
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(درهممليون1265)قدرهماليبغالفالعزلةفكمشاريع:

؛القرويةالمسالكمنكلم2000حواليإنجاز

فيالترابيللتأهيلالوطنيالبرنامجإطارفيدرهممليون200بالمساهمة

النقلووالتجهيزالداخليةوزارتيمعبتنسيقالعزلة،بفكالمتعلقشقه

.واللوجستيك

(درهممليون765,4)قدرهماليبغالفالهيدروفالحيةالتهيئةمشاريع:

(درهممليون729)األخضرالمغربلمخططالثانيةالدعامةمشاريع:

(درهممليون203)قدرهماليبغالفالتثمينوحداتوتجهيزبناء.

(درهممليون170)قدرهماليبغالفوفالحيةالهيدالتهيئةمشاريع.

(درهمماليين269)قدرهماليبغالفالمثمرةاألشجارغرسأشغال.

(درهممليون45)قدرهماليبغالفوالمراعيالعقارتهيئة.

(درهممليون42)قدرهماليبغالفالفالحيةوالطرقالمسالكأشغال.

(درهممليون622)االركانشجروالواحاتمناطقتنميةمشاريع:

ويرالصغالسقيمشاريعوالمناطقهاتهساكنةعنالعزلةفكمشاريعوتهم

فيأخرىعملياتإلىباإلضافةالفالحياالنتاجسالسلاهمدعموالمتوسط

.اقتصاديةالسوسيووالتحتيةالبنيةمجال

بغالف2016و2014و2012و2010خاللالجفافآثارمنالحدبرامج

:(درهممليون1420)قدره
هايةنالجنوبيةالمناطقعرفتهاالتيالفيضاناتعنالناجمةاألضراررأبعمليات

.درهممليون195بلغماليبغالف2014

مقاربة :استعمال االعتمادات المخصصة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

تصاعدية وواقعية للبرمجة
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:املناطق اجلبليةصندوق التمنية القروية و للحساابت املتعلقة مبوارد الأعىل اجمللس مالحظات 

المتعلقةللحساباتاألعلىالمجلسمالحظات:الجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوق

المنجزةبالمشاريع

لمبحيثدرهم،مليون6.948حوالياألخيرةالسنواتالعشرخاللالجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوقمواردبلغت

.2008سنةمنانطالقاإالمنتظمةبطريقةالصندوقتعبئةفيالشروعيتم

رد الوزارة

 ة المالية حيث انه ابتداء من السن. فعلياوليست الموارد الممنوحة " الموارد المتوقعة في قانون المالية"هذا المبلغ يمثل

ح في قوانين المالية كما يتضو من الموارد المبرمجة في ، أصبحت قيمة الموارد المفتوحة أقل من الموارد المتوقعة 2012

:الجدول أدناه

 يجب 2015إلى 2012مليار درهم خالل الفترة الممتدة من 3.5يخص االعتمادات الغير مبرمجة و التي بلغت  فيما  ،

برمجته خالل ، مما أدى إلى عدم 2015مليار درهم لم تتم تعبئته إال عند نهاية دجنبر 1االشارة الى أن هذا المبلغ يتضمن 

2016نفس السنة وتم استعماله خالل 

المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة 

5624 1324 1500 1000 500 500 500 300 (ات االعتمادالحد األقصى لفتح )الموارد المتوقعة في قانون المالية 

4278 924 904 650 500 500 500 300 المعبئة فعليا اإلعتمادات: الموارد الممنوحة 

76% 70% 60% 65% 100% 100% 100% 100% %الحاجياتتغطيةنسبة

250
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المتعلقةللحساباتاألعلىالمجلسمالحظات:الجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوق

المنجزةبالمشاريع

:املناطق اجلبليةصندوق التمنية القروية و للحساابت املتعلقة مبوارد الأعىل اجمللس مالحظات 

ينبعتأخذوموضوعيةواضحةمقاربةعلىبناءالصندوقمواردتوزيعأجلمنالالزمةاإلجراءاتباتخاذالمجلسيوصي

.تمويلهاالمزمعالبرامجوإلتلقائيةوتكاملالمتدخلينمختلفبينالتشاركيةالمنهجيةاالعتبار

رد الوزارة
 حيث أنه . هاتخضع مسبقا لمراقبة وزارة المالية و مصالح السيد رئيس الحكومة قبل المصادقة عليكانت البرامج المقترحة من طرف وزارة الفالحة

البرامج؛ص جميعكان من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة نظرا لكونهما الوحيدتان اللتان كانتا تتوفران على رؤية تخ

 بلغت ، 2008أكتوبر 8بتاريخ الموقعة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ، و مدة صالحية االتفاقية اإلطار المبرمة بين وزارة الفالحة خالل

مليون درهم لفائدة وزارة التعمير وإعداد التراب 300مليون درهم لفائدة وزارة الفالحة و 450مليون درهم، خصص منها 750االعتمادات المفتوحة 

من الغالف % 100مليون درهم، أي ما يناهز 448وقد برمجت وزارة الفالحة برسم هتين السنتين ما مجموعه .  الوطني وذلك حسب بنود االتفاقية

للتنسيق؛أما وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني فلم تبرمج شيئا خالل هذه المدة، وبالتالي لم يكن هناك أي مجال . المالي الممنوح

 وذلك من خالل 2012التي تم تنزيلها  ابتداء من عام المؤسساتية، التي باشرتها وزارة الفالحة، و تدارك هذه النقائص من خالل االصالحات تم ،

من شأنها التنسيق يلتإنشاء اللجنة الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، باعتبارها جهاز للتوجيه االستراتيجي، واللجان الوطنية واإلقليمية وا

تضطلع بمهام لمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفالحة إحداث الجهوي لوضع برامج التنمية القروية بمشاركة جميع الفاعلين و 

.  اقتراح السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية و السهر على تطبيقها، بتشاور و تنسيق مع باقي السلطات الحكومية المعنية

 د  تمت مراسلة وزارة التعمير وإعداد التراب من اجل التنسيق واستشارة الوزارة بخصوص االتفاقيات والبرامج قيد االعدا2016خالل سنة

لت وزارة تم االتفاق على تخصيص كل موارد الصندوق للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية واالجتماعية، ورغم ذلك فقد واص2017وخالل

ة الفالحة ارزالتعمير وإعداد التراب ابرام اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع من موارد الصندوق دون مراعاة محدودية موارده وفي غياب تام للتنسيق مع و

ووزارة المالية( اآلمر بالصرف)
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المتعلقةللحساباتاألعلىالمجلسمالحظات:الجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوق

المنجزةبالمشاريع

:املناطق اجلبليةصندوق التمنية القروية و للحساابت املتعلقة مبوارد الأعىل اجمللس مالحظات 

:الصندوقموارداستعماالتنسبةانخفاض
2015-2008الفترةخاللكمعدلالمائةفي50حواليالجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوقاستعماالتنسبةبلغت.

المائةفي93مقابل2015سنةالمواردمجموعمنالمائةفي46إلىتراجعتإذتنازلي،منحىالنسبةهذهسجلتكما
ترةالفنفسخاللالصندوقمواردعرفتهاالتيالملموسةالزيادةمنفبالرغم.2010و2009سنتيخاللالمائةفي76و
ملموساانخفاضاعرفتالمواردهذهاستعماالتفإن،(درهممليار2منأكثرإلىدرهممليون590منانتقلتأنبعد)

.2014و2012و2011الماليةالسنواتخاللخاصة

رد الوزارة

 المتاحةبين الموارد جدول يتيح مقارنة

: لموارد الصندوقالحقيقية  واالستعماالت 

 مليار درهم من النفقات المشتركة 1ل ( 2015ديسمبر 14بتاريخ )بالتعبئة المتأخرة 2015النسبة المتواضعة المسجلة في عام تفسر

.  لفائدة الصندوق

 سنة 76٪، إذ تراوحت ما بين 82بالنسبة للسنوات االخرى فقد بلغ متوسط نسبة االستعمال مقارنة بمجموع الموارد المعبأة فعليا أما ٪

.2011٪ سنة 90و 2014

 ة و ليست األرجح أن تقارن االستعماالت مع الموارد الحقيقية المعبئة وليس مجموع الموارد والتي تعتبر موارد محتملمن

بموارد حقيقية
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:صندوقللحساابت تتوافق مع التشخيص املقدم سابقا حول آ ليات تدبري ال الأعىل اجمللس مالحظات 

التيالمتواصلةالمؤسساتيةاإلصالحاتوالديناميةصيرورةفيتصبالتقريرمالحظات

2012سنةوالفالحيللمجالبالنسبة2008منذالوزارةتنهجهازالتوالونهجتهاباشرتها
بذولةالمالجهودلمواصلةمضمونها،حيثمنتدعو،المالحظاتذات.القرويةللتنميةبالنسبة

تكاملوواندماجتضافرتستوجبوالتيالشأنهذافيالمحدثةالحكامةهيئاتأسسوتكريس

؛القرويةالتنميةمجالفيوالفاعلينالمتدخلينكلجهود

والمياهالقرويةوالتنميةوالغاباتوالمياهالقرويةوالتنميةالبحريوالصيدالفالحةوزارة

:نظرابالصرفآمروالغابات

القروية،التنميةفيالفالحةدور(أ)

والتنميةوالغاباتوالمياهالقرويةوالتنميةالبحريوالصيدالفالحةوزارةاختصاصات(ب)

القروية،التنميةفيوالغاباتوالمياهالقروية

.امةالحكتحسينأجلمنتجاوزهايجبالتيالصندوقتسييرفيالمالحظةاالختالالت(ج)

المتعلقةللحساباتاألعلىالمجلسمالحظات:الجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوق

المنجزةبالمشاريع
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:مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت

إنجازهفيوعالشرتمالذيالطبيةوالعطريةالنباتاتمشروعانطالقبعدالشراكةاتفاقياتإبرامفيالتأخر

فيإالةالمهنيالمنظمةواالقتصاديالنفعمجموعةمعاالتفاقياتإبراميتملمحينفي،2010سنةبتاونات

وع،المشربدايةمنذالشركاءجميعإدماجعدمبسببوذلكسنتين،منألكثردامبتأخيرأي،2012سنة

اشغالمتقدحسباالداءفيتدريجينمطاعتمادمنبالرغمحيثالمقاولينمستحقاتاداءشروطمالئمةعدم

مهمتسلبمجردالزرعبعدمااشغالاهمالعلىالمقاولينتشجعانشانهامن(المائةفي80الى50)الزرع

والمزروعاتيضتعربالتاليو,الصفقةفينسبةاعلىتشكلالتي,الزرعبأشغالالمتعلقةالكشوفاتمبالغ

.للتلفاالغراس

الطبيةوالعطريةالنبتاتمشاريععنالفالحينبعضتخليواالقتصاديةالمردوديةضعف.

االصنافاختيارمعاييرلتحديدمسبقةمخبريةبتجاربالقيامعدم.

الطبيةوالعطريةالنباتاتتثمينوحداتإنجازفيالتأخر

مشروع النباتات العطرية و الطبية بتاونات
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التدابير المتخذة

دوريةامينلمضموافقتهاقصدصياغتهاإعادةتموقداالشغالبدءقبلالمعنيةالمهنيةالتنظيماتمعاالتفاقياتعلىالتوقيعتم

.2012فبراير23بتاريخالصادرةالبحريالصيدوالفالحةوزارة
مراحلتحديدحول2016ابريلفيفالحةالوزارةطرفمندوريةإصدارتمفقدالغرس،مقاوالتمستحقاتبأداءيتعلقفيما

جهويةالالمديرياتقبلمنالعروضطلباتملففيمراعاتهايجبالتيبنودالحددتكما.الصفقاتفسخواألداءشروطواإلنجاز

وبالتاليراألشجابغرسالمتعلقةالصفقاتأداءتحسينأجلمنذلكوالفالحيلالستثمارالجهويةوالمكاتبللفالحةاإلقليميةو

.لألغراسعاليةنجاحنسبةضمان
يليماعبرالمشروعتنفيذتحسينأجلمنتدابيرعدةالوزارةباشرتفقدالمناخ،بعاملارتباطهاورغمالمردوديةبخصوص:

قبلمنكبيرالإقبذاتبأصناف(والزعترالزعفران)منخفضةنجاحنسبةلهاالتياألصنافبعضاستبدالتم:األصنافباختياريتعلقفيما

(...توابل،المردقوش)عاليةمضافةقيمةوذاتجيدةنجاحنسبةمعالمزارعين
والحفاظللغرسياألراضتوفيرأجلمنالفرديااللتزامعلىبالتوقيعمشروطاالمشروعهذامناالستفادةفإن:المستفيدينباختياريتعلقفيما

.الصيانةعملياتعبرتسليمهابعداألغراسعلى
هذهجودةىإلإضافةالمزروعاتسقيلضمانالدائمةالمياهمصادرمنالقربعلىاألولالمقامفييستند:األرضيةالقطعباختياريتعلقفيما

.األراضي
المشروعتسلمهمبعدالمستفيدينمواكبةعلىالفالحيةلالستشارةالوطنيالمكتبيعمل.

مستفيدينالمعتشاركيةمقاربةالوزارةنهجتالثانية،الدعامةمشاريعغراروعلىالطبية،والعطريةالنباتاتاصنافبخصوص

.رضيةمنتائجأعطتوالتيالساهلةمحيطفيتجارباجريتكما.الطبيةوالعطريةللنبتاتالوطنيالمعهدمعتاموبتنسيق
التقنيةاتالدراسوإنجازاالقتصادي،النفعذاتمجموعةطرفمنالعقارتوفيرتمفقدالتثمين،وحدةوتجهيزببناءيتعلقفيما

,2017دجنبرشهرخاللالبناءأشغالبدءالمرتقبومن.الوحدةبناءترخيصعلىالحصولوتموالهندسية
هكتار11.262غرسمعللتثمينوحدة28وتجهيزبناءتمفقدتاوناتبإقليمالثانيةالدعامةمشاريعاطارفياإلشارة،وتجدر

هكتار9.347يعادلمااي83%نجاحنسبةحيثالمثمرةاألشجارمن

مشروع النباتات العطرية و الطبية 

بتاونات
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صور للمشروع

مشروع النباتات العطرية و الطبية بتاونات
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:مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت

تسوية الوضعية العقارية للمشاريع

لة المجهودات المبذولة من طرف الجمعية الحامعرف توفير العقار من اجل بناء وتجهيز وحدة تثمين الحليب عدة عراقيل  رغم 

. امالللمشروع، حيث لم تتمكن من توفير عقار يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة مما كاد أن يؤدي إلى وقف للمشروع ك

التدابير المتخذة

إطارفيوالمنتجين،مدخولمنالرفعوالمنطقةفيالحليبقطاعهيكلةفيالمشروعهذابهيحظىالذيالهامللدورنظرا

.مربعمتر13.318مساحتهعقارباقتناء"مزراوة"جماعةتكلفتاألخضر،المغربمخططيتبناهاالتيالتشاركيةالمقاربة

بحيث2017نونبرنهايةالكهربائيالمحولإرساءوسيتم%95الوحدةبناءأشغالإنجازنسبةبلغتفقدالصدد،هذافي

.2017دجنبرشهرخاللالوحدةتشغيلسيتم

مشروع تثمين الحليب بإقليم تاونات

صور لمركز جمع الحليب
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:اكراهات زراعة الصبار بالمنطقةمؤهالت الصبار بالمنطقة

المشروعجدوى : باعمرانأيتمشروع تثمين الصبار 

19981999200020012002200320042005200620072008

17600

33000

50000

ار
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ال
 ب

حة
سا

لم
ا

الصبار تقدر بمن مساحات شاسعة  توفر  :
هكتار50000

ةمع الظروف المناخية للمنطقسلسلةتأقلم هذه ال

يتميز بإنتاجه ( موسى)وجود صنف من الصبار

لفاكهة الصبار خارج الموسم وذات جودة عالية

وجود أصناف بدون شوكو

 أشهر7اإلنتاجية من فاكهة الصبار تمتد لمدة

 زراعة الصبار توفر احتياطي مهم من الوحدات

العلفية ومورد مهم لتربية النحل 

 و 7600بين )قيمة المدخول الخام مهمة جدا

مقارنة مع الزراعات المعيشية ( درهم15600

(  درهم1300و 900بين ))

 السنوات األخيرة10ارتفاع حدة الجفاف خالل

ار وعورة المسالك الطرقية للولوج الى حقول الصب

(البنية التحتية)
 هجرة الفالحين وعدم االهتمام بحقولهم

 للفالحين المؤطرةقلة التنظيمات المهنية

قلة الخبرة في التدبير لدى التنظيمات المهنية

(  خاصة في مجال التسويق)الموجودة 
 عشوائية )عدم وجود مراكز تجميع فاكهة الصبار

(في التنظيم والتسويق
 (:  سماسرة)احتكار التسويق من طرف الوسطاء

%(  1)، البيع باألسواق %(98)التسويق بالحقل 
%(1)البيع على جوانب الطرقات 

 عدم وجود وحدات محترفة في مجال التلفيف أو

التصنيع بالمنطقة
المسوقة  الحصة 

56%
(طن132944) 

%40الضائعة الحصة 
(طن 94960) 

%4المستهلكة  الحصة 
(طن 9496) 
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جدوى مشروع الصبار بالمنطقة

باعمرانأيتمشروع تثمين الصبار 

:وقع اقتصادي مهم

القمح الطري

هكتار/درهم

شعير

هكتار/درهم

صبار موسى

هكتار/درهم

ىصبار عيس

هكتار/درهم

500 400 - - وسائل االنتاج

500 500 1.200 1.200 مصاريف الجني

1.000 900 1.200 1.200 مجموع 
المصاريف

2.300 1.800 16.800 8.800 قيمة اإلنتاج

1.300 900 15.600 7.600 المدخول الخام

الفاكهة-

(ةالماشيالزرع أو تغذية )الراكيتبيع : الراكيت-
الفترة

يوم/رأس/الكمية كلغ
معدل

طوال السنة 5 - 4 األبقار

نونبر-يونيو 2  - األغنام 1

نونبر-يونيو 1 - 0.5 الماعز

النحل خالل تربية ازدهار انشطة إنتاج العسل و : الزهور-

(يونيو -أبريل)والتلقيح فترة اإلزهار 

أثار اجتماعية مهمة

 خلق فرص الشغل لليد العاملة المحلية

خصوصا عند الجني

 المشاركة في الحد من الهجرة القروية

مصدر العيش للساكنة المحلية وللرفع من

الدخل

لمناخيةالتغيرات اتتماشى و التأقلم مع بيئية أثار

 من التعرية و انجراف التربةالحد

 األراضي الفالحية خاصة األراضي استثمار

المهمشة

27
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:مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت

اتعدم جاهزية مجموعات النفع االقتصادي لتسيير الوحدات وتسويق المنتوج

 يمجالفي الموارد المالية والبشرية المؤهلة الخطة الواضحة للعمل في نقص

التسويقاإلنتاج و

 عقود التسييرغياب

 محدود لمشاريع تثمين الصبار استغالل

باعمرانأيتمشروع تثمين الصبار 

التدابير المتخذة

وضع خطة انتاجية وتسويقية للوحدة

اعتماد الخبرة والمواكبة في التسيير عبر مختصين في المجال

ابرام اتفاقيات واضحة تضمن انطالقة واستمرارية انتاج الوحدة

ابرام اتفاقيات لتسويق المنتوج تغطي امكانيات الوحدة

 ة بإبرام اتفاقية مع شركة خاصة لتسيير وادار2017افتتاح الوحدة للموسم الحالي

رة و الوحدة بدأت في اإلنتاج بوتياإلهتمامإبداء الوحدة تم اختيارها في إطار طلب 

منتظمة 

 10000و 6000خالل هذه السنة، تراوح دخل الفالحين  منتجي الصبار بين
لصنفللهكتاردرهم 5000و 3000لصنف موسى و بين للهكتار بالنسبة درهم 

عيسى 

صور لوحدة التثمين
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باعمرانأيتعملية معالجة، تصبير و تسويق الصبار

باعمرانأيتمشروع تثمين الصبار 
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صور لوحدة التثمين

و عدم لتثمين زيت األركان بسيدي افني بسبب اإلهمال" تافيوشت"حالة متردية لوحدة 

,تشغيلها بسبب عدم ربطها بشبكتي الماء و الكهرباء

المصادقة على مشروع تزويد الوحدة بالماء والكهرباء خالل دورة جماعة مستي

نبر قررت اللجنة التقنية التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء خالل شهر شت

قبل ضرورة إرساء محول كهربائي من طرف هذا المكتب للرفع من التيار الكهربائي

ربط الوحدة بالكهرباء  

 تثمين ل" تافيوشت"سيتم إبرام اتفاقية بين التعاونية والجماعة من أجل ربط وحدة

.  جالزيت األركان بشبكتي الماء والكهرباء من أجل البدء في تشغيلها في أقرب اآل

لتثمين زيت األركان بسيدي افني" تافيوشت"وحدة 

:مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت

التدابير المتخذة
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عدم ابرام اتفاقيات تسيير مع التعاونيات النسوية المسيرة لوحدات التثمين

 كهرباء و المديرية االقليمية للفالحة بتزنيت بإبرام اتفاق مؤقت مع التعاونيات من اجل تزويد الوحدات بالماء و الاكتفاء

المحافظة على التجهيزات و التكفل بمصاريف التسيير

  االنتهاء من جميع االشغال بما فيها تزود الوحدة بالماء والكهرباء

 حة والمديرية اإلقليمية للفال<<  تزركان>>ابرام عقد تسيير وحدة زيت اركان  بين المجموعة ذات النفع االقتصادي

.بتزنيت

وحدة تثمين زيت األركان بتزنيت 

:مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت

التدابير المتخذة
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 غير أن الزيارة . دفتر التحمالتكما هو منصوص عليها في% 100األغراس بنسبة نجاح تسلمتم لقد :هكتار  175على مساحة تافنسامدار

ون في الصعب جدا ان نجزم بانه كان هناك تقصير في عمليات الصيانة خاصة معالجة األمراض الن شجرة الكروم تكحيث من قد تمت خالل اكتوبر 

.  وتفقد اوراقها وبالتالي يستعصى معرفة االصابة باألمراضفترة الراحة البيولوجية
 في اراض تم اختيارها من طرف لقد تمت عملية الغرس وفق المعايير التقنية المتطلبة: هكتار25فيما يخص مدار أتسولين على مساحة

غير ان حالة االغراس قد تدهورت من . في المائة وهي نسبة مرضية بالنسبة لألغراس البورية82الفالحين انفسهم حيت بلغت نسبة نجاح الغرس 

.هكتار والغاء الصفقة المتعلقة بها20بعد وذلك رغم المجهودات التي بذلت مما حدا بلجنة التتبع بعدم تسلم قطعة من الغرس مساحتها 
 ج ية تقوم بتتبع نتائيتعلق بتتبع المردودية واالنتاج فان المصالح المعنية للمديرية االقليمية للحسيمة و للمكتب الوطني لالستشارة الفالحفيما

.وصلت مرحلة االنتاج و ذلك لتقييم النتائجالتي جميع المشاريع المنطلقة و 

 لزراعة بإقليم الحسيمة لعدم توفر الموقع على الظروف و الشروط المناسبة لهذه ا" إتسوليين"هكتار من الكروم في محيط 25تنجح زراعة لم

الوقوف نفس المالحظة تم(. كثيفغابويتقع الضيعات المعنية في واجهة البحر، ويتميز الموقع بتضاريس شديدة االنحدار و ذات غطاء )

هكتار تتسم األغراس بأحجام 175فعلى مستوى . بنفس اإلقليم بحيث لم تحقق زراعة الكروم سوى نجاحا محدودا" تافنسا"عليها في محيط 

.غير متجانسة تطغى عليها األعشاب الطفيلية، السيما في ظل غياب أشغال الصيانة

 غير أن المديرية للفالحة (. طن للهكتار الواحد5)طن من العنب 1000تجدر لإلشارة  إلى أن المشروع حدد من بين أهدافه إنتاج حوالي

ن استيفائه بالحسيمة  ال تتوفر على معطيات حول تتبع الكميات المجنية من طرف المستفيدين من أجل تقييم نجاح المشروع، وذلك بالرغم م

.لموسمين من الجني

إلزمورنمشروع تنمية سلسلة األشجار المثمرة 

:مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت

التدابير المتخذة
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 باشرة بعد فيما تنطلق الثانية م,تبتدئ االولى بأعداد التربة و تجهيز الحفر و الغرس ,انجاز اشغال زرع االشجار المثمرة  خالل مرحلتين يتم

ضد االمراض و الحشرات و االعشاب الطفيلية قايتهاووذلك من اجل تخصيب و ري و حراسة و صيانة و معالجة المزروعات و االغراس 

.شهرا منذ الشروع االشغال30و 24وتمتد هذه العمليات ما بين .

 الى 50)حيث بالرغم من اعتماد نمط تدريجي في االداء حسب تقدم اشغال الزرع, هذا االطار تشكل طريقة االداء عائقا امام نجاح المشروعفي

لطريقة فان ا,لذلك .تبقى النسب المطبقة مرتفعة خالل السنة االولى دون مراعاة نسبة النجاح النهائي للمزروعات و االغراس ,(في المائة80

التي , رعالمعتمدة في االداء من شانها ان تشجع المقاولين على اهمال اشغال ما بعد الزرع بمجرد تسلمهم مبالغ الكشوفات المتعلقة بأشغال الز

.و بالتالي تعريض المزروعات و االغراس للتلف,تشكل اعلى نسبة في الصفقة 

 غرس حاليا، جميع صفقات. األسعار مع مواصلة تنفيذ مشاريع مخطط المغرب األخضروهيكلة األداء شروط تحسنت من هذه التجربة، انطالقا

.٪ من التكلفة للري وأعمال الصيانة40األشجار تحتفظ ب
 حول هيكلة األسعار و شروط األداء و انتهاء 2016وفي هذا المجال، تم إصدار دورية من طرف وزارة فالحة والصيد البحري في ابريل

و المكاتب الصفقات، و التي حددت بنودها الشروط التي يجب مراعاتها في ملف طلبات العروض من قبل المديريات الجهوية و اإلقليمية للفالحة

.الجهوية لالستثمار الفالحي و ذلك من أجل تحسين أداء الصفقات المتعلقة بغرس األشجار
 ،من % 93هكتار أي 1060هكتار من اللوز من اصل 980غرس تم التزمت وزارة الفالحة بإتمام هذا المشروع ورغم كل هذه المعيقات

%.75البرنامج بنسبة نجاح تناهز
 10.068هكتار انجز منها حوالي 17.050مشاريع تهم سلسلة اللوز على مساحة 5و تجدر االشارة على انه تم ،في اقليم الحسيمة، برمجة

.2018هكتار مبرمجة خالل 1690هكتار في طور االنجاز و 1670هكتار، مع العلم ان 

هكتار من اللوز1.060مشروع غرس 

:مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت

التدابير المتخذة
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 الزكا–غفساي"و " عين عيشة"و " بني وليد"زيت الزيتون في الجماعات القروية  القروية إستخالصتعرف وحدات  "

، حيث تم استغاللها بشكل ضعيف، بحيث لم 2013التابعة إلقليم تاونات ، عدة عراقيل منذ الشروع في تشغيلها في سنة 

.في المائة من طاقتها االستيعابية30تتجاوز نسبة االستغالل   

لموارد البشرية ايضا، تم تسجيل نقص في الموارد المالية و البشرية المؤهلة نظرا الى االكراهات المرتبطة بالتمويل و توفير ا

القتصادي، من اجل تامين تدبير دائم و جيد لمجموعات النفع ا( المدير و التقنيون)والمالية  المؤهلة مع غياب طاقم تقني مؤهل 

للعملالذي يشهد مغادرة للتقنيين المكونين بسبب الطبيعة الموسمية, باإلضافة الى عدم استقرار الفريق المتواجد

و" عين عيشة"و" بني وليد"وحدة استخراج زيت الزيتون في الجماعة القروية 

التابعة إلقليم تاوناتكاالز–غفساي"

:مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت

التدابير المتخذة

لتمويالت أجرت وزارة الفالحة مع القرض الفالحي للمغرب  عدة مشاورات لتبسيط المساطير والشروط لالستفادة اآلنية من ا
وضع هذا عالوة على. الالزمة لتحمل المصاريف المترتبة عن التزود بالمادة األولية الضرورية والتشغيل المكثف للوحدات

التسيير برنامج للمواكبة يروم تعزيز مهارات وقدرات المجموعات ذات النفع االقتصادي للزيتون وخاصة في مجالي الحكامة و
.لوحدات التثمين الموضوعة رهن اشارتهم، مما سيساعد على تحسين أدائها خالل المواسم المقبلةالمعقلن

 وموازاة مع ذلك، قامت وزارة الفالحة بعدة مبادرات من أجل البحث عن شركاء قصد تطوير هذه الوحدات إما مع مجمعين
ادي التصدير حيث تم تفويت وحدتي مشروع األشجار المثمرة لمجموعة النفع االقتصأو شركات مختصة في التسويق و 

.وبني وليد الى شركتين متخصصتين في انتاج زيت الزيتونالتسولي
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و" عيشةعين "و" بني وليد"وحدة استخراج زيت الزيتون في الجماعة القروية 
التابعة إلقليم تاوناتكاالز–غفساي"

صور لوحدة استخالص زيت الزيتون 
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المتعلقةللحساباتاألعلىالمجلسمالحظات:الجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوق

المنجزةبالمشاريع

ايةوبهاتشوالالواقعارضعلىمنجزةمشاريعتخصاستثناء،،وبدونالتقريرفيجاءتالتيالمالحظاتكل

التقنياوالفنياإلنجازحيثمننقائص

المتوقعةجهانتائتحقيقفيبعضهابدأوقداالشتغال،طورفيأوالظروفأحسنفيتشتغلالمشاريعهذهاغلب

(القرويةالمناطقساكنةعيشمستوىوتحسينالفالحيندخلرفعأهمها)

بعدوماازاإلنجبعدبماتتعلقوالتي-تعميمهايمكنالالتيوالنادرةالمعزولة-المالحظاتبعضهناككانتوإن

(الماليةمكانياتاإلمحدوديةاوالبشريةالمواردتدبيرمشاكلتبرزحيث)الشركاءاوللمستفيدينالمشروعتسليم
شاريعالمهذهفيأساسيكمكونالقدراتوتقويةالتكوينادراجمنالرغمعلىبهاالتنبؤيمكنهاالالوزارةفإن

تالحاالاقصىفيجددلشركاءوتسليمهاالمنجزاتاسترجاعاوالممكنةالثغراتإصالحعلىجاهدةتعملو

لجنةطرفمنميدانيةبزياراتمكناس،فاسوالحسيمةتطوانطنجةوماسةسوسالثالث،الجهاتحظيت

علىهمساقدالجبليةالمناطقوالقرويةالتنميةصندوقأنإلىاالشارةتجدرهناو،للحساباتاالعلىالمجلس

فيمامشروعا183حواليإنجازفياالستعجالي،الطابعذاتالبرامجعنالنظربغضالجهات،هاتهمستوى

.%6,6بنسبةأيفقطمشروعا12علىالمجلسمالحظاتانصبت

المجلس األعلى للحسابات خالصة بخصوص مالحظات 
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ة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلينماذج الستعمال 

لإلندماجكرافعة 
4
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 إقليم 22برنامج التأهيل الترابي على مستوى
لترابيااللتزامات التعاقدية مع مختلف الفاعلين على املستوى ا

:ماجلإلندنموذج استعمال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة 

إحداث و صيانة  المسالك و الطرق القروية 

القرويالعالمعنالعزلةفك

 إدماج ساكنة العالم القروي في النسيج

االجتماعي و االقتصادي

 تقريب الخدمات االجتماعية من ساكنة

القرى المعزولة

تيسير الولوج للمناطق المعزولة

لهشة الرفع من مستوى التنمية في المناطق ا

واردة تفعيال للتوجيهات الملكية السامية ال

مام في خطب جاللته و التي تحث على االهت

بالعالم القروي

مية مناطق تفعيال  لالستراتيجية الوطنية لتن

الواحات و شجر االركان 

 انسجاما مع  المبادرة الوطنية للتنمية

البشرية

إحداث و صيانة  المسالك و الطرق القروية : مكون 
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 إقليم 22برنامج التأهيل الترابي على مستوى

.Iتقديم البرنامج:

مليون درهم  2500: للبرنامج في شقه المتعلق بفك العزلة الكلفة االجمالية

 الشركاء و المساهمات :
 مليون درهم1700:  وزارة الداخلية

مليون درهم600: وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء

مليون درهم200: وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات

منشأة فنية 68كلم من الطرق و المسالك القروية و 2313بناء و تجهيز : األهداف

.II االنجازات:

: تم إنجاز ما يلي 2016إلى متم دجنبر 
 من البرنامج المسطر% 90كلم من الطرق و المسالك القروية أي ما يعادل حوالي 2072بناء و تجهيز

 من البرنامج المسطر % 71منشأة أي ما يعادل 48: بناء المنشآت الفنية

:ماجلإلندنموذج استعمال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة 

إحداث و صيانة  المسالك و الطرق القروية 

إحداث و صيانة  المسالك و الطرق القروية : مكون 
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:2015-2008تم خالل الفترة املمتدة ما بين 

كلم سنويا 250:  كلم من املسالك و الطرق القروية على مستوى عشر جهات بمعدل2000صيانة  و إحداث

 جماعة قروية 146البرنامج شمل

 مليون درهما731التكلفة االجمالية لهذا البرنامج ما يناهز  بلغت

 (شراكاتعقود)التعاقدية مع مختلف الفاعلين على املستوى الترابي في إطار االلتزامات االنجازات

:ماجلإلندنموذج استعمال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة 

إحداث و صيانة  المسالك و الطرق القروية 

إحداث و صيانة  المسالك و الطرق القروية : مكون 
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 في يوم 12,2الى 24,5لتتقلص من %. 50انخفاض عدد أيام انقطاع األنشطة االجتماعية و االقتصادية بنسبة
.في ايام السوق يوم في السنة 7,9إلى 15,6في الفترة العادية، و من السنة 

 كلم/تنقلم/درهم1,3إلى1,7، لتتقلص من %20انخفاض تكلفة املواصالت ب

 كلم/طن/درهم11,5إلى 13,4، لتتقلص من %15انخفاض تكلفة نقل السلع ب.

دقيقة في فصل 37دقيقة إلى 49في فصل الشتاء و  من 44دقيقة إلى 58مدة قطع املسالك الرئيسية من تقلص
الصيف

 77إلى % 72، من 12و 6األطفال ما بين سن تمدرسارتفاع نسبة .%
 12و ارتفاع نسبة ولوج الفتيات إلى املدرسة بنسبة.%

 17,3ارتفاع نسبة التردد على املراكز الصحية بنسبة.%

 15ارتفاع نسبة استعمال اآلليات الفالحية بنسبة.%

ارتفاع نسبة املعامالت التجارية و االقتصادية املحلية

:ماجلإلندنموذج استعمال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة 

إحداث و صيانة  المسالك و الطرق القروية 

إحداث و صيانة  المسالك و الطرق القروية : مكون 
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:  اج نموذج استعمال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة لإلدم

باعمرانآيتنموذج مشروع تكثيف وتثمين صبار 

الدواويرلفك العزلة عن كلم من المسالك القروية 105

مليون درهم57بوالحقول  بتكلفة تقدر 

متر 2.400وحدة تثمين ثمار الصبار على مساحة 

مليون درهم وذات سعة 21بمربع بتكلفة تقدر 

طن من الثمار يوميا20طن ما يعادل 10.000

متر مربع من 400مركزان لجمع الثمار على مساحة 

أجل تأطير وتنظيم الفالحين
هكتار من الصبار على أراضي الخواص منها 40.000

80  %

ومستيلصبويابالجماعات القروية 

إحداث مجموعة ذات نفع اقتصادي: التنظيم 

:أهداف المشروع 
 هكتار/طن10إلى 8تحسين اإلنتاجية من

 2.795هكتار إلى /درهم1.600تحسين الدخل من

هكتار/درهم

 2.700:  عدد المستفيدينيوم عمل 269.200خلق
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الجماعة القروية–الكسكسوحدة إنتاج : نموذج مشروع وحدة للتثمين 

إقليم سيدي قاسم–عزوزسيدي 
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فروصإقليم –وحدة تجفيف البرقوق : نموذج مشروع وحدة للتثمين 
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،وإيداليوانالمسلك الرابط بين البرج : نموذج مشروع بناء المسالك 

ميدلتإقليم –أموكرالجماعة القروية 
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قليم إ–وبونعمانالساهلالمسلك الرابط بين : نموذج مشروع بناء المسالك 

تزنيت
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كلميمإقليم : نموذج مشروع بناء المسالك 

اجلماعة القروية لقصابي

لبياراجلماعة القروية 
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الفالحيةاالراضيمشاريع حماية نموذج

طاطاإقليم -اسان إلجلماعة القروية اومنشآت الري الفالحيةمشروع محاية األراضي 

ورززاتم  الفيضانات بإقليم اسكورةمشروع محاية أشغال بناء حائط حلماية واحة 
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زانإقليم و–بوقرةالجماعة القروية قلعة : نموذج مشروع بناء المسالك 
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ياللأزإقليم –نواقاإيميمسلك : نموذج مشروع بناء المسالك 
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يرتتاورإقليم –الجماعة القروية سيدي لحسن : نموذج مشروع بناء المسالك 
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-لسافلة سوس السقويالمدار : نموذج مشروع تقوية الطرق القروية 

تارودانت
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شالعرائ-للوكوسالسقويالمدار : نموذج مشروع تقوية الطرق القروية 
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إيموزارالجماعة القروية : نموذج مشروع السقي الصغير والمتوسط 

إيداوتنانأكاديرإقليم –إيداوتنان
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، الجماعة تابينوتمدار : نموذج مشروع السقي الصغير والمتوسط 

بولمانإقليم –سرغينةالقروية 
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بناء سد جوفي على واد : نموذج مشروع السقي الصغير والمتوسط 

ورزازات، إقليم سكورةالجماعة القروية –بوجهيلة



57

الحوزإقليم : نموذج مشروع السقي الصغير والمتوسط 
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طاطاإقليم : نموذج مشروع السقي الصغير والمتوسط 
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كلميمإقليم : نموذج مشروع نقط الماء 
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الحوزإقليم : الشروبنموذج مشروع الربط بالماء 
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يجفجإلى واحة صفيصيفنموذج مشروع الربط بالماء من سد 

(كلم 86)
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الجبليةالمشاريع المستقبلية لصندوق التنمية القروية والمناطق 5

 

برامج وامتام التزامات الصندوق خبصوصمواصلة 

2016ومشاريع االتفاقيات املوقعة قبل 

 لية واالجتماعية الربنامج الوطين لتقليص الفوارق اجملا



63

برامج استكمال: المشاريع المستقبلية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية

2016ومشاريع االتفاقيات الموقعة قبل 

:2016استكمال البرامج ومشاريع االتفاقيات الموقعة قبل 

.I ماعية لإلدماج ضمن البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية واالجتالعمليات القابلة برمجة

.II برنامجضمن هذا اللإلدماج لعمليات الغير القابلة لرصد وتحويل، قدر اإلمكان، موارد مالية إضافية

2016بل مواصلة برامج ومشاريع االتفاقيات الموقعة ق: الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغاباتوزارة 

2016ل البرامج ومشاريع االتفاقيات الموقعة قبمواصلة : المدينةإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة وزارة 

.IIالتزامورفالميزانيةمديريةطرفمنالمحددةالزمنيةالجدولةحسباالعتماداتكلتفويضسيتم

بوالتعميرالوطنيالترابإعدادوزارة

مليون330فيوالمحددةوالماليةاالقتصادوزارةطرفمنعليهاالمصادقاالتفاقياتبرمجة-

(رصدهاتمدرهممليون130)درهم
منفالحةالوزارة/الماليةلوزارةالمبدئيةالموافقةلهاتكنلمالتياالتفاقياتتمويلعنالعدول-

.آخرإطارفيوبرمجتهاالجبليةوالمناطقالقرويةالتنميةصندوق
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...المجاليةالفوارقتقليصإلىالداعيةالساميةالملكيةللتعليماتتنفيذا

فينالمواطنيبعضيعيشهاالتيالصعبةاألوضاعتلكنفسي،فييحزمافإن...

.....والمعزولةالبعيدةالمناطق

بصفتهلية،الداخوزيرتكليفقررناإطالقها،سبقالتيللمبادراتوتعزيزاالغاية،ولهذه

دوار،لكحاجياتلتحديدشاملة،ميدانيةبدراسةللقيامالترابية،الجماعاتعلىالوصي

التعليممجالفيسواءاألساسية،االجتماعيةوالخدماتالتحتية،البنياتمنمنطقة،وكل

.وغيرهاالقرويةوالطرقوالكهرباءالماءأووالصحة،

فيدوار،ألف29منأزيدتحديدتمحيثالمملكة،جهاتكلالدراسةهذهشملتوقد

.األسبقيةحسبوالمجاالتالمناطقوضعثمºالخصاصمنتعانيجماعة1272

يقطنونمواطنمليون12منأزيدتستهدفمشروع،80020حواليدراسةتمتكما

.درهممليار50حواليتبلغإجماليةوبميزانيةدوار،ألف24منبأكثر

مخططلوضعالحكومةندعوفإنناالطموح،االجتماعيالورشلهذاالنجاحولضمان

ة،المعنيوالمؤسساتالوزاريةالقطاعاتمختلفبينالشراكةعلىيقوممندمج،عمل

.إلنجازهامضبوطةبرمجةوتحديدالمشاريع،تمويلوسائللتوفير

وفيرية،البشللتنميةالوطنيةللمبادرةالجديدالتوجهضمنالمشاريعهذهإدماجويمكن

هامةاردمومنعليهتتوفرأصبحتلماوالمحلية،الجهويةللمجالسالمقبلةالبرامجإطار

.واسعةواختصاصات

2015يوليوز -خطاب العرش 

مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا
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القروي والمناطق الجبلية والهشة استهداف كل المجال

الخدمات فك العزلة، )األخذ بعين االعتبار لجميع احتياجات الساكنة 

عبر مقاربة( المتعلقة بالكهرباء ومياه الشرب والتعليم و الصحةاألساسية 

(الدوار ثم الجماعة الترابية، ثم اإلقليم، فالجهة)تصاعدية 

الوزارية المعنية إشراف القطاعات تحديد وإعداد المشاريع بتنسيق وتحت 

والجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني

التكاليف اإلضافية“بمثابة رافعة ال تحل محل الميزانيات القطاعية وتمول 

”لالندماج

المقاربات

:الالمركزية في جميع المراحل 

إعداد، تنفيذ وتتبع المشاريع

:ترابية التدخالت 

تمايز حسب خصوصيات ومؤهالت

المجاالت المحلية

اندماج والتقائية التدخالت

:الشراكة والتعاقد

تحديد واضح للمسؤوليات









ة المجالييهدف تقليص الفوارق .. . مندمج تصور جديد لبرنامج 

واالجتماعية عبر دعم الميزانيات القطاعية 

هيئات التنسيق

(       لجنة12)اللجان الجهوية  لتنمية المجال القروي والمناطق والجبلية 

لتنمية المجال القروي والمناطق الجبليةاللجنة الوطنية
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مليون مستفيد12أزيد من -

جهة12-

إقليم73-

جماعة قروية1253-

للتأهيل االجتماعي مليار درهم 50

الكهربة 

القروية

1,9
الماء

5,6

36

الطرق و

المسالك
الصحة

1,4
التعليم

5,1
مليار درهممليار درهممليار درهم

مليار درهممليار درهم

مليار درهم موزعة 50تقدر ب بميزانية اجمالية ...

على الخمس قطاعات االساسية 
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تماعيةواالجلتقليص الفوارق المجالية الوطني التركيبة المالية للبرنامج 

مليار درهم على مدى سبع 50يقدر الغالف المالي الالزم إلنجاز البرنامج  بنحو 

.سنوات

:ويتشكل هذا الغالف من موارد مالية مختلفة هي

مليار درهم على مدى سبع 50يقدر الغالف المالي الالزم إلنجاز البرنامج  بنحو 

.سنوات

:ويتشكل هذا الغالف من موارد مالية مختلفة هي

المجالس 
الجهوية 

40%

مليار  20

درهم

صندوق التنمية القروية 
(*)والمناطق والجبلية 

47 %

مليار 23,5

درهم

المبادرة الوطنية 
ةالبشريللتنمية 

8 %

مليار 4

درهم

ء المك تب الوطني للما
الكهرباءو 

5%

مليار 2,5

درهم

درهممليار( 10,5: )الموارد الذاتية للصندوق •
درهممليار( 1): الفالحةوزارة•
درهممليار(8)اللوجستيكوالنقلوالتجهيزوزارة•
درهممليار( 1,03)الصحةوزارة•
درهممليار(2,77): الوطنيةالتربيةوزارة•
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منهجية البرمجة والتدبير والتتبع على خمس مراحل أساسية

المشاريع واقتراح المخططرزنامةإعداد 
:على مستوى كل جهة الجهوي

رصد المشاريع مع الساكنة المحلية-
القيام بدراسات الجدوى للمشاريع -

المنتقاة

المصادقة على المشاريع من طرف 

القطاعات المعنية والمصادقة على 

موضوع عقد الجهويالمخطط 

مرجعية البرمجة المالية/برنامج

يم مراقبة وتتبع وتقي

المنجزات والنتائج

من تنفيذ وإنجاز العمليات

طرف المصالح الترابية

للقطاعات المعنية كل 

حسب اختصاصه 

االستراتيجية

13

4

التنفيذ واإلنجاز البرمجة

2

: التوجيه االستراتيجي 

نوعية المشاريع و 

الميزانية التقديرية لكل جهة المستوى 

المركزي

/الجهات

األقاليم

المستوى 

الترابي

اللجنة الجهوية لتنمية المجال القروي 

والمناطق الجبلية 

جال المالوطنية لتنمية اللجنة 

الجبليةالقروي والمناطق 

اللجنة الوطنية لتنمية المجال 

القروي والمناطق الجبلية

مديرية تنمية المجال القروي / 

والمناطق الجبلية

ة اللجنة الوطنية لتنمي

المجال القروي 

والمناطق الجبلية

مديرية تنمية المجال/ 

القروي والمناطق 

الجبلية

اللجنة الجهوية لتنمية المجال القروي 

والمناطق الجبلية 

مركزي

محلي

قطاعي مندمج

5
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مصادرحسبموزعةدرهم،مليار8,31يناهزما2017لسنةالعملبرنامجإلنجازالالزمالماليالغالفيقدر

:يليكماالتمويل

المجالس 
الجهوية 

42%

3,47

مليار درهم

صندوق التنمية القروية 
(*)والمناطق والجبلية 

42%

مليار 3,46

درهم

المبادرة الوطنية 
ةالبشريللتنمية 

11 %

0,91

مليار درهم

ء المك تب الوطني للما
الكهرباءو 

5 %

مليار 0,44

درهم

والجبلية و مساهمات القطاعات الوزارية المعنية لصندوق التنمية القروية والمناطق موارد ذاتية *

والاجامتعية الوطين لتقليص الفوارق اجملالية الربانمج تقدم حاةل 

348 10مليون درهم كشطر أول بتاريخ

2017غشت 

797مليون درهم كشطر ثاني بتاريخ

(2017سبتمبر19

1,2 30مليار درهم كشطر ثالث بتاريخ

2017أكتوبر 
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شكرا على انتباهكم


