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الداخلي ،يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة لألسئلة الشفوية
املتعلقة ابلسياسة العامة ،واليت جييب عنها رئيس احلكومة.

حمضر اجللسة الثانية والسبعني بعد املائة

وأخرب السيدات والسادة النواب أن جدول أعمال هذه اجللسة
يتضمن حمورين اثنني يتعلق األول ابلربامج اجلهوية يف جمال التنمية،
والثاين حول السياسة املائية.

التاريخ :اإلثنني  91ذي العقدة 9441ه(22يوليوز2191م).
الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

قبل ذلك ،أعطي الكلمة للسيد األمني لتالوة املراسالت الواردة
على اجمللس.

التوقيت :ثالث ساعات وسبعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة

الثانية زواال والدقيقة الثالثة عشر.

السيد السالك بولون أمني اجمللس:

جدول األعمال :جلسة عمومية خمصصة لألسئلة الشفهية

السيد الرئيس،

الشهرية املوجهة للسيد رئيس احلكومة حول السياسة العامة.

توصل مكتب جملس النواب من السيد رئيس احلكومة ب:
السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:



بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني،



السيد رئيس احلكومة،
السادة الوزراء،



السيدات والسادة النواب،

مشروع قانون رقم  21.91بتغيري وتتميم القانون رقم
 92.11املتعلق مبدونة احملاكم املالية.
مشروع قانون رقم  91.92يتعلق ابلتلوث الناجم عن
السفن.
ومن فريق األصالة واملعاصرة ،توصل املكتب مبقرتح قانون يغري
ويتمم مبوجبه القانون رقم..

قبل أن نشرع يف جدول أعمال هذه اجللسة الشهرية ،حتضر معنا
خنبة من التالميذ املتفوقني والذين ميثلون جهات اململكة ،فهنيئا
هلم وهذه رسالة رسالة النبوغ املغريب ،فهنيئا هلم ومزيدا من التوفيق
والطريق ال زال طويال إن شاء هللا.

السيد السالك بولون أمني اجمللس:

السيد رئيس احلكومة،

..واملتعلق بتدبري النفاايت والتخلص منها ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
السيدات والسادة النواب ،اجللسة طويلة

السيدات والسادة الوزراء،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب،

نعم ،إيال كان من املمكن..

طبقا ألحكام الفصل  911من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة
منه ،وعمال مبقتضيات املواد من  272إىل  222من النظام
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السيد السالك بولون أمني اجمللس:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا للسيدة النائبة ،إبسم الفريق األصالة واملعاصرة الكلمة للسيد
النائب عبد الواحد املسعودي لطرح السؤال يف نفس احملور ،دقيقة
واحدة.

ومن فريق األصالة واملعاصرة ،توصل املكتب مبقرتح قانون يغري
ويتمم مبوجبه القانون رقم  22.11املتعلق بتدبري النفاايت

النائب السيد عبد الواحد املسعودي:

والتخلص منها ،شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

السيد الرئيس،

شكرا للسيد األمني ،نشرع اآلن يف طرح أسئلة احملور األول حول

السادة الوزراء،

موضوع الربامج اجلهوية يف جمال التنمية ،الكلمة للنائبة السيدة
نعيمة زيدان ،إبسم فرق وجمموعات األغلبية لتقدمي السؤال يف
دقيقة واحدة.

السيد رئيس احلكومة،
الزميالت والزمالء النواب،

متكنت أغلب اجلهات ،بفضل تضافر اجلهود املبذولة من قبل

النائبة السيدة نعيمة زيدان:

اجملالس اجلهوية وكافة املتدخلني والفاعلني الرتابيني ،من املصادقة
على براجمها التنموية وفق للقوانني اجلاري هبا العمل .ويف انتظار
استكمال املصادقة على الربانمج التنموي للجهات األخرى ،وهو
ما يعترب خطوة أساسية عن طريق تفعيل ورش اجلهوية املتقدمة

شكرا السيد الرئيس،

جاء خيار اجلهوية املتقدمة ليجيب على إشكاالت تنموية،
إقتصادية ،إجتماعية وجمالية ،وذلك من خالل إنشاء أقطاب

تنموية جهوية تراعي احلاجيات وخصوصيات كل جهة من
اجلهات  92للمملكة .وإذا كان الرهان وراء إجناح هذا اخليار
اإلسرتاتيجي هو التقليص من الفوارق اإلجتماعية واجملالية بني

والالمركزية الرتابية ببالدان.
ولذلك نسائلكم السيد رئيس احلكومة ،عن التدابري واآلليات اليت
ستعتمدوهنا إلجناح عملية تنزيل برامج التنمية اجلهوية ومواكبتها،

جهات اململكة ،واستفادهتا بعدالة من اجلهود التنموية
واإلستثمارية اليت يعرفها بالدان ،فإننا حصيلة بداايت التنزيل
العملي الزالت تعرف بعض اإلكراهات العملية املرتبطة أساسا
بتأخر املصادقة على برامج التنمية اجلهوية ،إضافة إىل نقص

يف إطار اإلنسجام بني هذه الربامج وبني خمتلف السياسات
العمومية اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة؟ وشكرا لكم.
السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،
الكلمة للسيد النائب طارق قاديري.

اإلمكاانت املادية والكفاءات البشرية القادرة على اإلسراع إبجناح
هذا اخليار اإلسرتاتيجي.
لذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،عن اإلجراءات اليت
سوف تقومون هبا واإلمكانيات اليت ستتخذوهنا لتفعيل السريع

النائب السيد طارق قاديري:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
السيد الرئيس،

واألمثل لربامج التنمية اجلهوية؟ وشكرا.

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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لقد قال جاللة امللك ،نصره هللا وأيده ،ومن ورائه قمنا ابجلهوية

دعم هذا التحول حنو جهوية متقدمة ومؤمنة إميان حقيقي به،

املتقدمة ،بل وآمنا أن اجلهة هي الفاعل املرجعي يف جمال التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،لكن على ما يبدو أنتم كحكومة ال زلتم
مل تؤمنوا مبا آمنا به بدليل غياب البعد اجلهوي يف العديد من
السياسات العمومية ،وحرص جمموعة من القطاعات احلكومية

ودليله عدد من اإلصالحات ومن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة
وبعضها غري مسبوق حقيقة ،فلذلك احلكومة مؤمنة إمياان حقيقيا
هبذا الورش .سأحتدث ،جوااب على هذا السؤال املهم من قبل
السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني والفرق احملرتمة:

على اإلشتغال مبعزل عن اجلهاز وبعيدا عن توجه ومقاصد
اجلهات.
لقد حان الوقت لكي تعرب احلكومة عن إرادة حقيقية وأن تكون

أوال :سأحتدث عن مواكبة اجلهات يف إعداد وتنزيل برامج التنمية
اجلهوية؛
اثنيا :سأحتدث عن مواصلة تنزيل برانمج تقليص الفوارق

هلا سياسة واضحة للنهوض ابلتنمية اجلهوية وتقليص الفوارق
اجملالية واإلجتماعية وحمو آاثرها ،ضماان لشروط العيش الكرمي اليت
ينشدها السواد األعظم من املغاربة ،واللي اليوم  %44منهم
يعانون احلرمان الشديد حسب آخر الدراسات.

اإلجتماعية واجملالية ابلعامل القروي؛
اثلثا :سأحتدث عن الربامج التنموية املندجمة؛
رابعا :سأحتدث عن مواكبة اجلهات ودعمها يف براجمها التنموية؛
خامسا :عن تعزيز آليات تتبع وتنفيذ الربامج التنموية اجلهوية.

سؤالنا السيد الرئيس احملرتم ،بكل وضوح ،هل ميكن أن يعول
عليكم املغاربة اليوم لتعزيز الربامج واملخططات بعمقها اجلهوي
وتنفيذها يف أقرب اآلجال يف إطار تغطية ترابية عادلة جيين مثارها

تعترب احلكومة أن برانمج التنمية اجلهوية يعد اآللية األساسية
لتحقيق التنمية على مستوى كل جهة جهة ،وذلك عرب

تنزيل برامج تنموية يتم تصورها وإعدادها انطالقا من احلاجيات
اليت يتم حتديدها على أرض الواقع ،وهذا جيب أن يتم وفق منهجية
تشاركية تضمن اإلندماج واإللتقائية بني التوجهات اإلسرتاتيجية

اجلميع بدون استثناء؟ وشكرا.
السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على
األسئلة املتعلقة ابحملور األول.

لسياسة الدولة واحلاجيات التنموية على املستوى اجلهوي.
وانطالقا من هذه األمهية ،حرصت احلكومة على مواكبة ودعم
اجلهات يف مسلسل إعداد وتنزيل هذه الربامج ،مع اعتماد آليات
التعاقد بني الدولة واجلهات وإيالء عناية خاصة للمشاريع ذات

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم على
رسوله وآله وصحبه،

األولوية.
أوال ،ما هي املقاربة املعتمدة يف اإلعداد؟ تعمل احلكومة على
مواكبة اجلهات لتسريع إعداد خمططات التنمية التنموية اجلهوية
اليت حتدد برجمة مشاريع تنموية ذات البعد اجلهوي على مدى

السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء أعضاء احلكومة احملرتمني،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ست سنوات ،أتخذ بعني اإلعتبار املؤهالت الطبيعية واجلغرافية
فعال يف
لكل جهة ،ويتوخى أن تسهم هذه املخططات بشكل ّ
تطوير البنيات التحتية والتجهيزات اإلجتماعية وتثمني موارد

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

أريد أن أنوه أوال وقبل كل شيء ابختيار هاد املوضوع اللي هو
صحيح موضوع مهم ،وأريد أن أؤكد هنا أن احلكومة جادة يف
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اجلهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها وكذا اإلسهام يف خلق وإجياد

-ضمان اإللتقائية واإلستمرارية مع الربامج احلالية ،مع األخذ

وإحداث مناصب الشغل.
وطبقا ملقتضيات املادة  22من القانون التنظيمي 999.94
املتعلق ابجلهات ،صادقت  91جمالس للجهات على براجمها
التنموية خالل سنة  ،2197ومت التأشري عليها من قبل وزارة

بعني اإلعتبار اإلتفاقيات املربمة.
ماهي املراحل اليت متت حلد الساعة يف هاد عملية تنزيل وإعداد
واختيار املشاريع ذات األولوية؟
بناء على اللقاءات التشاورية بني خمتلف املتدخلني ،مت حصر

الداخلية يف غضون شهر يونيو  ،2192فيما توجد الربامج
التنموية املتبقية ،جهة كلميم واد نون وجهة درعة-اتفياللت يف
طور اإلعداد من طرف اجملالس املعنية .وتبلغ الكلفة اإلمجالية

جمموعة من الربامج واملشاريع ذات األولوية برسم سنة -2191
 ،2129واليت سيتم التعاقد بشأهنا مع الدولة وعددها 444
مشروع ذي أولوية .وتبلغ املوارد املالية املزمع تعبئتها مبسامهة كل

ملخططات التنمية اجلهوية السالفة الذكر ما جمموعه  499مليار
درهم -عرفيت هاد الرقم راه خيايل-جمموع الكلفة اإلمجالية ملخط
التنمية اجلهوية املصادق عليها حاليا  499مليار درهم ،وإيال
عرفنا أبن امليزانية دايل اإلستثمار يف امليزانية العامة حوايل 11

املمولني ما جمموعه  911مليار درهم على مدى ثالث سنوات،
موزعة كالتايل:
اجملالس اجلهوية ت 21مليار أي  %27من املبلغ اإلمجايل؛-القطاعات الوزارية  42مليار درهم أي  %21من املبلغ

مليار درهم راه هاد امليزانية دايل  7سنني تقريبا دايل امليزانية دايل
اإلستثمار يف امليزانية العامة 7 ،سنوات.
ومن أجل ترمجة ،مبعىن كاين توسع كبري يف الطلبات ،ومن أجل

اإلمجايل؛
املؤسسات العمومية  1ماليري درهم أي  %2.24من املبلغاإلمجايل؛

ترمجة برامج التنمية اجلهوية إىل عقود برامج بني الدولة واجلهات،
عملت احلكومة على تبين مقاربة تشاركية ترتكز على التشاور
والتفاوض حول األولوايت املشرتكة ووسائل تنفيذها عرب تعبئة
وتثمني كل اإلمكاانت املتوفرة ،وذلك من خالل عقد لقاءات

اجلماعات الرتابية األخرى مليار و 941مليون درهم أي %9من املبلغ اإلمجايل؛
إضافة إىل مسامهات مالية أخرى ،خنص منها ابلذكر :مسامهة
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ مسامهة صندوق التنمية السياحية؛

تشاورية مع مجعية رؤساء جهات املغرب ،وكذا املسؤولني املعنيني
على املستويني املركزي والرتايب وذلك هبدف:
-أتطري احلجم املايل اإلمجايل على املستوى الوطين للعقود

مسامهة صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية؛ مسامهة الغرف
املهنية؛ مسامهة عدد من املؤسسات اجلامعية وعدد من
املستفيدين ،وتبلغ هذه املسامهات  21مليار درهم أي %29

املستقبلية ،خاص الطلبات تكون منطقية ومعقولة ومقدور عليها
من قبل الدولة ،طبيعي؛
حتديد قائمة املشاريع ذات األولوية املدرجة بربامج التنميةاجلهوية ،وضمان متويلها لتنفيذها مبوجب عقود برامج مدهتا ثالث

من املبلغ اإلمجايل.
وابملوازاة مع ذلك ،إذن دارت الربامج وأعدت هذه الربامج من
قبل اجلهات ،هاد الربامج بعد إعدادها مت التشاور بشأهنا وتدقيقها
بعد ذلك دارت منها برامج ذات األولوية اللي غامتشي يف 2

سنوات بني الدولة واجلهات؛

سنني اللي هي ما جمموعه  911مليار درهم .وهاد التوافق على
هاد شي وهاد اإلعداد دايلو طبيعي أن يستغرق بعض الوقت.
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وابملوازاة مع ذلك ،متت صياغة مشروع عقد منوذجي بني الدولة

-الكهربة القروية  2مليار درهم أي %2؛

واجلهات من أجل تنفيذ املشاريع ذات األولوية بربامج التنمية
اجلهوية ،واليت تقرر إجنازها بصفة مشرتكة ،حيث مت الرتكيز
ابخلصوص على ما يلي :
 -حتديد إطار العقد ودور كل طرف بدقة ،وكذا املسؤوليات

التزويد ابملاء الصاحل للشرب  9املليار درهم%92 ،؛أتهيل مؤسسات قطاع التعليم  4املليار درهم أي %91؛أتهيل قطاع الصحة مليار ونصف درهم%2 ،؛وقد بلغت اإلعتمادات املربجمة إلجناح خمططات العمل برسم

املنوطة به وربطها أبهداف إسرتاتيجية ومؤشرات عملية قابلة
للتقييم؛
 -حتديد االعتمادات املالية إلجناز املشاريع املتعاقد بشأهنا وفق

هذه السنوات الثالثة حوايل  91مليار درهم ،منها  2املليار درهم
برسم خمط عمل سنة 2197؛  7املليار خمط عمل 2192؛
 2.21برسم خمط عمل .2191

مواصفات مبينة يف بطاقات تقنية مرفقة ابلعقد ،وكذا اجلدولة
الزمنية لتنفيذها؛
 تتبع وتقييم دوري ومنتظم لتنفيذ اإللتزامات التعاقدية عرب وضعالئحة املؤشرات اليت هتم خمتلف األهداف املتفق عليها .ويتم

كما بلغت االعتمادات املرصودة يف هذا اإلطار ،حىت أواخر
أبريل  ،2191حوايل  94مليار درهم ،منها  7املليار مبخط
عمل سنة  ،2197و 7تقريبا  2192و 9.24تقريبا مبخط
عمل سنة  ،2191هذه ترصدات فعال وتعتمدات ،يف حني

وحاليا التشاور بشأن مشروع العقد النموذجي مع الفاعلني على
املستويني املركزي والرتايب قبل اعتماده بصورة هنائية ،هذا إذن ما
خيص احملور األول.

بلغت اإللتزامات املالية حوايل  92مليار درهم.
وضعية اإلجناز :هاد املخط من بني املخططات والربامج
الناجحة على األرض ،وأان تلقيت عدد من رؤساء بعض

احملور الثاين يرتب مبواصلة تنزيل برانمج تقليص الفوارق اإلجتماعية
واجملالية اخلاص ابلعامل القروي ،ذلك أنه تنفيذا للتعليمات امللكية
السامية ،ستواصل احلكومة تنزيل برانمج تقليص الفوارق اجملالية
واإلجتماعية ابلعامل القروي ،والذي ميتد على مدى سبع سنوات

اجلماعات القروية للي شكرو فعال على جناعة الربانمج ،ألن
تفكت العزلة على عدد كبري من الدواوير ،وأيضا بنيت العديد
من املؤسسات التعليمية ،وبنيت العديد من املؤسسات الصحية.
إذن على مستوى اإلجناز ،حققت وضعية تقدم هذا الربانمج برسم

بدأ من  2197إىل  2122والذي تقدر كلفته اإلمجالية 41
مليار درهم سيتم متويلها مبسامهة من صندوق التنمية القروية
واملناطق اجلبلية ،وأيضا من القطاعات احلكومية املعنية ومن

سنة  2192-2197حسب جماالت التدخل مجلة من النتائج
اهلامة ،اليت ميكن تقدميها ابلنظر إىل األهداف املسطرة يف الربانمج
ككل  2122-2197كما يلي:

اجملالس اجلهوية واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملكتب الوطين
للكهرابء واملاء الصاحل للشرب.
مكوانت الربانمج :جيدر التذكري أبن الغالف املايل املرصد هلذا
الربانمج سيوجه لتنفيذ مشاريع هتم جماالت التدخل التالية:

بناء وهتيئة  4441كلم من الطرق واملسالك القروية بنسبة
%49؛
إحداث  24منشأة فنية بنسبة  %21من اهلدف املسطر حىت
2122؛

بناء الطرق وفتح هتيئة املسالك القروية واملنشآت الفنية بكلفةإمجالية تقدر ب 24مليار درهم ،أي %79؛

أتهيل  924وحدة صحية ،بنسبة44%؛
جتهيز حوايل  29مركز صحي بنسبة %14؛
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اقتناء  22سيارة إسعاف بنسبة %91؛

صايف راه يف يدينا وشفناه وخدام ،احنا خصكم ديروا لينا دااب

بناء وإصالح  724مؤسسة تعليمية بنسبة  ،%42وجتهيز22
منها أخرى مؤسسة تعليمية بنسبة  %74واقتناء  999مركبة
للنقل املدرسي بنسبة % 44؛
تزويد  92.499منزل ابملاء الصاحل للشرب بنسبة %49؛

الداخلة-الكركرات ،ماشي مشكل مرحبا ،ولكن الربانمج كما
كان مسطر وكما عرض أمام جاللة امللك وكما وعد به ،احلمد
هلل يسري بوترية جيدة ،بوترية جيدة ،وفيه عدد من املشاريع اللي
غايتعلن يف القريب ،مثل الرب ابلكهرابء الوطنية دايل الداخلة،

إجناح وإصالح  29كلم من شبكة التزود ابملاء الصاحل للشرب
بنسبة %12؛
كهربة  299دوار بنسبة  ،%21وكهربة  99بواسطة األلواح

الداخلة ما كانتش مربوطة ابلكهربة الوطنية كان عندها إنتاج دايل
الكهربة حملي فق  ،الرب ابلكهربة الوطنية عنده إجيابيات كبرية،
ألن إال وقع غري عطل فهاديك احملطة دايل إنتاج الكهرابء

الشمسية بنسبة %41؛
توسيع وتقوية  27كلم من خطوط الشبكة الكهرابئية بنسبة
%.94
فهناك أهداف وعندان لوائح مفصلة كتحدد اشنو هو الدواور اللي

غاتوقف الكهربة كلها ،ال ،دااب واخا يوقع عطل يف واحد احملطة
ألنه وطين راه كاين منني جنيبوا الكهرابء ما عمرو غيتوقف ،فلذلك
هذا إجناز وغادي يدخل قريبا ،يف األشهر املقبلة .عندان حمطة
حتلية مياه البحر ،اللي اآلن الدراسات كلها بدات واإلجناز سيبدأ،

تفكت عليهم العزلة ،وشنا هو الدواور اللي غتفك عليهم العزلة
يف  2191و 2121و ،2129إذن هذا ابلنسبة لربانمج تقليص
الفوارق اإلجتماعية واجملالية اخلاصة ابلعامل القروي ،اللي هواحلمد

وعندان عدد من املشاريع وعرضتها وهناك تقارير وميكن تستدعو
الوزراء املعنيني يف اللجنة ويديروا التفاصيل الدقيقة يف هذه
املشاريع.

هلل برانمج انجح لكن بطبيعة احلال فيه  7سنني كيتدرج سنة بعد
سنة ،واألهداف دايلو  %911غادي يوصل هبا إن شاء هللا يف
هناية الربانمج.

هذا الربانمج التنموي لألقاليم اجلنوبية الذي كان موضوع اتفاقية
إطار وقعت أمام جاللة امللك ،يف نونرب  2194يف مدينة العيون،
مث يف مدينة الداخلة يف فرباير  ،2199يعد منوذجا رائدا لتنمية
هذه اجلهات ،ويتعلق األمر على اخلصوص بتوقيع أربع اتفاقيات

اجلهوية ،تتوفر عدد من جهات اململكة على برامج مندجمة
للتنمية ،إما على مستوى اجلهة أو على مستوى اإلقليم ،وخصوصا
األقاليم اجلنوبية أو على مستوى عدد من املدن الكربى واألقاليم

إطار هتم  49اتفاقية نوعية 922 ،مشروع بغالف مايل يقدر ب
 79مليار درهم ،متت مراجعته ابلزايدة ليصل إىل  21مليار درهم،
واإلجناز احلمد هلل غادي بوترية معقولة ومنطقية.

اثلثا :الربامج التنموية املندجمة ،ذلك أنه ابملوازاة مع برامج التنمية

اثنيا-الربامج املندجمة للتنمية احلضرية :ذلك أنه أيضا هناك برامج

أيضا.

هتم جمموعة من احلواضر املغربية ،يتعلق األمر بربانمج تنمية مدينة
الدار البيضاء الكربى ( 22مليار درهم) أان األرقام كنقدمها
كيقولوا  arrondiيعين كاملة ،ماكنديرش الفواصل ألن احنا

أوال-النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية ،والذي هو منوذج أيضا
انجح .أان كنت يف اجلهة دايل الداخلة ،احلمد هلل ،مجيع الربامج
دايل هاد تسري بوترية معقولة ومنطقية وعطيت األرقام ،الطريق
دااب اللي تقرر فهاد الربانمج دايل تزنيت ،طريق تزنيت -الداخلة
اآلن احلمد هلل قريبة ،اآلن ما بقاش كافيني ،كيقول لك هداك

املهم عندان هو نعطيو فكرة وإيال اجلواب غادي يكون عندكم
مكتوب فيه التفاصيل برانمج الرابط مدينة األنوار  1مليار درهم،
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برانمج التأهيل احلضري ملدينة سال ،مليار و 942مليون درهم؛

كما مت رصد  %41من االعتمادات لفائدة املناطق اجلبلية،

برانمج مراكش احلاضرة املتجددة  9املليار درهم؛ الربامج
اإلسرتاتيجية للتنمية املندجمة واملستدامة إلقليم القنيطرة  2داملليار
درهم؛ برامج احلسيمة املنار املتوس  9املليار درهم ونصف؛
برانمج التنمية املندجمة لتطوان  4املليار ونصف ،برانمج طنجة

وتعبئة الشراكات ملعدل 9شركاء لكل اتفاقية؛
وصل معدل اإلجناز الفعلي لعدد من املشاريع حوايل  ،% 71يف
حني سجل  %94من الربامج املنجزة فعالية كبرية UNE
GRANDE EFFICACITEومستوى انسجام

الكربى  7مليار ونصف تقريبا .فهذه كلها احلمد هلل برامج تسري
بوترية منطقية ومعقولة وأي برامج متأخرة فيها حنن مستعدون
للتدخل لتسريعها أو حلل إشكاالهتا.

عايل بلغ  %29بني الوسائل املعبأة واألهداف احملددة .كما أن
 %72من املشاريع املنجزة حققت أثرا اجتماعيا واقتصاداي مهما
على املستويني اجملايل والبيئي.

اثلثا-إعداد برانمج تنمية املراكز القروية الصاعدة :تفعيال ملضامني

نقوم أيضا بتعميم نتائج الدراسة حول تقييم مشاريع التنمية القروية
مع خمتلف الشركاء ملواصلة إجناز الدراسة املتعلقة ابالفتحاص املايل
لربامج التنمية القروية.
رابعا :مواكبة اجلهات ودعمها يف برامج التنمية براجمها التنموية:

اجملاالت القروية وحتسني املشهد العمراين وتنظيم وتقريب األنشطة
واخلدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية اجملاورة.
ويف هذا اإلطار ،مت إطالق خربة إلجناز الربانمج الوطين للتنمية

حترص احلكومة على املواكبة املستمرة للجهات يف إعداد وتنفيذ
براجمها التنموية ،سواء من خالل الدعم املايل أو مواكبتها يف إعداد
التصاميم اجلهوية إلعداد الرتاب ،فضال عن اإلهتمام ابلتنمية

الربانمج احلكومي ،مت إطالق دراسة إسرتاتيجية حول الربانمج
الوطين للتنمية املندجمة للمراكز القروية الصاعدة ،اعتبارا لدورها يف
هيكلة العالقة بني اجملال احلضري واجملال القروي عرب أتطري

املندجمة للمراكز القروية ،وكذا تعزيز البنية التحتية.
فيما خيص الدعم املايل ،وأان أستغرب اللي كيقولوا ،الدعم املايل
حدده القانون التنظيمي للجهات وحدد ابألرقام وحدد األفق
دايل  ،2129غاديني فيه كل سنة كنزيدوا إىل  91مليار دايل

املندجمة للمراكز الوطنية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية هتدف إىل
بلورة مشاريع ترابية هتم هذه املراكز ملا هلا من دور بنيوي كما قلنا
يف أتطري اجملاالت القروية والرفع من جاذبيتها وحتسني ظروف
عيش الساكنة .وتوجد هذه اخلربة يف مرحلة إعداد التشخيص

 ،2129ملتزمني به  ،%911ليس هناك أتخر ابلنسبة للحكومة
يف دعم اجلهات ماليا .فلذلك ،داك الشي اللي قلتوا انتما اللي
صادقتوا عليه يف القانون التنظيمي للجهات احنا منفذينه،

اإلسرتاتيجي وحتديد املراكز القروية الصاعدة ،وذلك بعد تنظيم
سلسلة من اللقاءات مع جمموعة من القطاعات على الصعيد
املركزي وتنظيم ورشات عمل على صعيد كل جهة جهة.

وكيقوليك زايد نقطة كل سنة يف القانون املايل دايل كل سنة إىل
أن تزيد  91املليار درهم ،ايك هادشي اللي درتو يف القانون ،هاد
الشي احنا كنطبقوه إذن انتهى ،إيال كان شي حاجة أخرى احنا
بطبيعة احلال مستعدين نتناقشوا عليه ونطوروه بشي حاجة أخرى

رابعا-مواصلة تفعيل برامج ومشاريع التنمية املندجمة ابملناطق

القروية :وهذا أيضا من احملاور املهمة ،ذلك أنه أاتح تقييم تفعيل
برامج ومشاريع التنمية املندجمة ابملناطق القروية اليت سبق التعاقد

بشأهنا بلوغ احلصيلة التالية:
تغطية  711مجاعة مبشاريع التنمية القروية؛
تغطية كل جهات اململكة و %11من األقاليم؛

دعم آخر إال كاين ،لكن ذاك الشي اللي هو وعد اللي حدده
القانون التنظيمي موفني به سنة بعد سنة.
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الرتاب ،ومن أجل ضمان اندماجية والتقائية السياسات العمومية،

اثنيا :مواكبة التخطي اإلسرتاتيجي الرتايب :تفعيال التفاقيات

مع تنسيق تنزيلها على مجيع املستوايت ،فإن الوزارة الوصية بصدد
إعداد توجهات السياسة العمومية إلعداد الرتاب الوطين ،املرجع
الوطين إلعداد الرتاب ،اليت جيب اعتمادها ومراعاهتا على الصعيد
الوطين يف إعداد التصاميم اجلهوية ،وتعد هذه التصاميم اجلهوية

الشراكة املربمة بني احلكومة واجلهات ،املتعلقة ابلتخطي
اإلسرتاتيجي الرتايب ،فقد مت تقدمي الدعم التقين واملنهجي واملايل
من خالل:
إجناز إحدى عشر تصميما جهواي بكلفة إمجالية

بلغت  92مليون درهم ،حيث مت اإلنتهاء من إجناز ثالث تصاميم

إطارا مرجعيا يهدف إىل الوقوف على اإلختالالت اجملالية ،واقرتاح
التدابري واإلجراءات الكفيلة بتحقيق تنمية جمالية متوازنة.
وهكذا ،ويف أفق تغطية جمموع الرتاب الوطين ابلتصاميم اجلهوية،

جهوية وستة يف طور اإلجناز ،وثالث تصاميم يف طور اإلطالق.
إجناز واثئق اإلطار التوجيهي لسياسة إعداد الرتاب على

مستوى كل اجلهات ،عمال مبقتضيات املرسوم الصادر يف 22

فقد اخنرطت الوزارة الوصية يف متويل ومواكبة إعداد التصاميم
اجلهوية إلعداد الرتاب ،من أجل متكني اجلهات من بلورة تصور
مشويل لتنمية ترابية متوازنة ،أتخذ بعني اإلعتبار التوجهات
واإلختيارات الوطنية يف ميدان إعداد الرتاب ،ألن أيضا ال ميكن

شتنرب  2197واملتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم اجلهوي
إلعداد الرتاب وحتيينه وتقييمه .
تنظيم الدفعة األوىل من دورات دعم قدرات الفاعلني

احملليني يف جمال اهلندسة الرتابية ،لفائدة أكثر من  911مستفيد

كل جهة أن تغرد خارج السرب ،غادي يكون توجهات
وإختيارات وطنية يف جمال إعداد الرتاب ،وتنسلك يف إطاره
التصاميم اجلهوية إلعداد الرتاب.

من أطر الوزارات واجلماعات احمللية وحاملي مشاريع التنمية
القروية ،وذلك من خالل تكوين نظري وميداين حول مفاهيم
وأدوات هندسة مشاريع التنمية الرتابية.

رابعا :تعزيز البنيات التحتية األساسية :يتم العمل على تعزيز البنية

التحتية األساسية ،من خالل تنفيذ جمموعة من الربامج على
املدييني املتوس والبعيد ،يف قطاعات متعددة :قطاع الطرق،
قطاع الطرق السيارة ،قطاع الطرق السريعة ،السكك احلديدية،

املسامهة يف إجناز دليل حول منهجية إعداد التصميم

اجلهوي إلعداد الرتاب ،بتعاون مع مصاحل املديرية العامة
للجماعات احمللية بوزارة الداخلية ،لوضعه رهن إشارة الفاعلني
احمللني على صعيد .هذا واحد الورش للتخطي اإلسرتاتيجي

املوانئ واملطارات ،اللوجيستيك ،البناء ،األشغال العمومية،
اخلدمات وغريه .هناك ميزانية اإلستثمار للميزانية العامة ،هناك
جهود يف كل اجلهات لتنفيذ هذه الربامج ،واليت هتم مجيع جهات

الرتايب اجلهوي ،هو ورش إسرتاتيجي ،وحيتاج إىل أن نتقنه،
واإلتقان حيتاج إىل إعداد ابلدراسات وإىل املواكبة وإىل الوقت
الكايف .الدراسة اللي غادي مت يف عام ،ما ميكنش تديرها يف

اململكة ،وأتخذ بعني االعتبار مبدأ العدالة اجملالية.
وكل هذه املشاريع واألوراش الكربى واملهيكلة ،تعد رافعة أساسية
للتنمية اجلهوية ولتقليص الفوارق بني خمتلف املكوانت اجملالية
وختفيف العبء على اجلهات ومتكينها من البنيات التحتية

شهر ،إال درتيها يف شهر معىن ذلك كتخرج شي حاجة ال تصلح
للبالد وال للعباد ،هاد الشي اللي كاين.
اثلثا :مواكبة اجلهات يف إعداد التصاميم اجلهوية إلعداد الرتاب:

األساسية الكفيلة ابلرفع من جاذبيتها وتنافسيها ،وإن كان احنا
كنقولو أبنه شي مشروع واخا كيكون فشي جهة ،راه عندما

من املعلوم أن القانون التنظيمي رقم  999.94املتعلق ابجلهات
قد عزز دور هذه األخرية يف إعداد التصاميم اجلهوية إلعداد
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يكون ذو بعد وطين راه كاين من مجيع اجلهات ،ألن إال دران

-3حث القطاعات احلكومية على إدراج اإللتزامات املالية يف

مشروع دايل إنتاج الكهرابء ابلطاقة الشمسية يف ورزازات ،وإيال
دران نور  4يف ميدلت وإيال دران يف العيون ،راه هو كيضخ الشبكة
الوطنية وكتستافد منو كل اجلهات ،ألن الطلب الوطين عن
الكهرابء يزداد سنة بعد سنة ،عدد السكان كيزيد معىن ذلك

الربجمة املالية املتعددة السنوات بقطاعهم ،ألن اآلن وفق القانون
التنظيمي للمالية ،امليزانيات كتكون متعددة السنوات (ثالث
سنوات) وكل قطاع عندما يعد ميزانية  ،2121فغادي يعد دايل
 2121و 2122يف نفس الوقت ابش تكون عندان رؤية ويكون
عندان استعداد؛

الطلب كيزيد التصنيع كيزيد ،معىن ذلك الطلب كيزيد ،راه فني
ما دران هاد املشروع دايل إنتاج الكهرابء فهو مشروع وطين يهم
كل اجلهات ،ألن ال قدر هللا ،بطبيعة احلال هذا بعيد املنال ما

-4العمل على تسوية الوضعية العقارية للمشاريع قبل برجمتها
بتنسيق مع السلطات احمللية ،وكنتم تعرفون أن مسألة العقار هي

غادي يكونش ألن كاين احلمد إحتياطات وكاين إىل آخره ،ولكن
إال انقطع الكهرابء راه حىت شي مدينة ما غاتنجى .فلذلك ،كاين
مشاريع ذات بعد وطين اليت تتم يف تراب معني ،ضروري يتكمل
يف شي بالصة ،ورغم ذلك "نور" حاول أن يوزع على جهات

من بني اإلشكاالت اليت أحياان تعرقل أو تؤخر تنفيذ عدد من
الربامج؛
-5حث أعضاء احلكومة على انتظام الزايرات امليدانية الدورية
وتعبئة املصاحل التقنية الكفيلة بتتبع املشاريع .وفعال ،عدد من
أعضاء احلكومة يتنقلون أسبوعيا إىل عدد من األوراش وإىل عدد
من اجلهات واألقاليم ملتابعة تنفيذ عدد من الربامج .وأحث أعضاء

وعلى أقاليم ،ابش يكون حىت هذا تيجي املدد دايلو تستفيد منه
جهات متعددة.
خامسا :تعزيز آليات تتبع تنفيذ الربامج التنموية اجلهوية :تنفيذا

احلكومة على رفع وترية الزايرات ،بطبيعة احلال راه هذا جزء من
العمل ،ولكن كثري منهم كيدير السبت وكيدير األحد ،ابش يزور
ابش يكون اإلثنني يف الرابط .فإذن ،هناك جهود ولكن هذا ال
مينع أن نطالب بزايدة هذه اجلهود.

للتعليمات امللكية السامية ،يف اجمللس الوزاري املنعقد يف  24يونيو
 ،2197عملت احلكومة على إرساء مقاربة جديدة متكن من
تتبع األوراش والربامج اإلستثمارية التنموية اجلهوية واحمللية لتعزيز
مردوديتها بصفة منتظمة وبصفة انجعة ،والرفع من وترية اإلجناز،

كما مت إحداث خلية لتتبع مستوى تنفيذ املشاريع اإلستثمارية
العمومية مبديرية امليزانية بوزارة اإلقتصاد واملالية تعىن إبجناز املهام
اآلتية على وجه اخلصوص:

سواء تعلق األمر بربامج التنمية احلضرية أو برامج التنمية القروية
أو الربامج اجملالية املندجمة ،وذلك من خالل اختاذ اإلجراءات
التالية:

أوال :جتميع كافة املعلومات واملعطيات املتعلقة مبدى تقدم تنفيذ

-1احلرص على انتظام اجتماعات آليات التتبع املركزية واإلقليمية

املشاريع االستثمارية العمومية خالل  91أايم اليت تلي كل شهر،
كل شهر عندان تقرير مفصل ،وذلك وفق مناذج حمددة هتم مذكرة
املشروع املتضمنة ملعطيات عامة حوله؛ وضعية تتبع آليات متويل

احملدثة مبوجب اإلتفاقيات اخلاصة ابلربامج االستثمارية اجملالية،
وهذا ما يسمى نظام احلكامة ،اللي خصوا حىت هو ملتزم به،

منتظم يف اللقاءات دايهلا ابش يكون التقييم منتظم؛

املشروع ،ألن التمويل وزارة املالية راه عندها تيخرج التمويل كيكون
يف لوحة القيادة؛

-2إرساء منهجية دقيقة ودورية لتتبع تنفيذ اإللتزامات احلكومية
يف االتفاقيات اخلاصة ابلربامج اجملالية؛

اثنيا :تتبع وضعية التتبع العيين للمشروع؛
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اثلثا :وضعية التتبع املايل وامليزانيايت للمشروع؛

السيد الرئيس:

رابعا :وضعية تتبع املخاطر املرتبطة ابملشروع ،وكذا املخط املوجه

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،نفتح اآلن ابب التعقيبات إبعطاء
الكلمة للسيد النائب عبد الصمد حيكر إبسم فريق العدالة
والتنمية.

واملؤسسات من أجل متكينها من تعبئة املعطيات اخلاصة ابملشاريع
العمومية اليت توجد يف طور اإلجناز ومبستوى تقدم تنفيذها؛
اثلثا :برجمة اجتماعات دورية لرصد مدى تقدم إجناز املشاريع
اإلستثمارية العمومية وتدارس العراقيل واملشاكل اليت تعرتض

النائب السيد عبد الصمد حيكر:

لتخفيف هذه املخاطر.
اثنيا :تطوير نظام معلومايت مفتوح على كل القطاعات الوزارية

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

تنفيذها وفق املعايري واآلجال احملددة .وأنتم ترون يف اإلعالم
العمومي ،وابخلصوص القناة الثانية ،تغطي عدد من األنشطة اليت
تتم يف عدد من الوزارات وخصوصا يف وزارة الداخلية ولكن يف

أعضاء احلكومة،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
أوال ،السيد رئيس احلكومة ،حنن ال نشك يف جديتكم وإميانكم
العميق هباد الورش اهلام الذي ترتب به يعين مستقبل الدولة احلديثة
والدميقراطية ببالدان.

وزارات أخرى لتتبع هذه املشاريع وتقييمها؛
رابعا :إعداد تقارير دورية حول تقدم تنفيذ املشاريع اإلستثمارية
العمومية.
إذن ،هناك منهجية حكامة اللي هي اللجان واجلهات املكلفة

بطبيعة احلال ،دون أن أقف كثريا على املرتكزات الدستورية املتعلقة
مبوضوع اجلهوية املتقدمة ،يطيب يل السيد الرئيس احملرتم ،أن أذكر
أبنه اجلهوية املتقدمة ابلنسبة إلينا يف أحد أوجهها يعين تكتسي
أمهية كربى ابعتبارها رافعة أساسية للتنمية االقتصادية

وخالاي التتبع ،وهناك منهجية يف هذا التتبع.
من جهة أخرى ،حرصت احلكومة على تفعيل آليات التواصل
املباشر مع اجلهات ،من خالل الزايرات التواصلية اليت تنظمها،

واإلجتماعية ،وذلك بعدما عانته هذه اجلهات من تفاواتت
إجتماعية وإقتصادية وفوارق جمالية.
ويف هذا اإلطار ،نثمن عاليا ما فتئتم تعلنون عليه يف كل مناسبة

ابعتبارها آلية لإلنصات واإلستماع عن قرب ملنتخيب خمتلف
اجلهات والتفاعل معهم واإلستماع لشكواهم واإلستماع حىت
إلنتقاداهتم ما كاين حىت شي مشكل .وقد مت حلد الساعة زايرة
مثاين جهات ،رئيس احلكومة مع وفد وزاري ووفد حكومي مهم،

من عزمكم على تنزيل ورش اجلهوية املتقدمة ،من أجل اإلرتقاء
ابجلماعات الرتابية ويف صدارهتا اجلهات إىل مرتبة شريك كامل
للدولة يف وضع وتنفيذ السياسات العمومية ،واختاذ كافة التدابري
العملية اهلادفة إىل تسريع التنزيل الفعلي للجهوية املتقدمة على

وآخرها كان زايرة جبهة الداخلة-واد الذهب يوم  21يوليوز
اجلاري ،وسنواصل هذه الزايرات للجهات املتبقية .وبطبيعة احلال،
حنن أيضا مستعدون لتلقي كل املالحظات واإلقرتاحات اليت أتيت

خمتلف املستوايت.
نثمن طبعا السيد الرئيس احملرتم ،اجملهود املبذول على مستوى ورش
استكمال النصوص القانونية والتنظيمية الالزمة لتفعيل مضامني

من جمالس اجلهات فيما خيص تتبع تنفيذ هذه الربامج ،شكرا
جزيال والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

القوانني التنظيمية املتعلقة ابجلماعات الرتابية ويف مقدمتها
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اجلهات ،إال أننا يف فريق العدالة التنمية السيد رئيس احلكومة

التأخر الذي حصل السيد رئيس احلكومة ،على مستوى إصدار

احملرتم ،نود أن نثري انتباهكم إىل أن هذا الورش ينبغي أن يشمل
يعين التشريعات والنصوص التنظيمية املتقادمة ،ينبغي أن تنسجم
وأن يتم حتيينها مبا يتالءم مع العهد الدستوري والتشريعي اجلديد.

املسطرة دايل إعداد التصميم اجلهوي إلعداد الرتاب ،أتخر
املسطرة إشكال وأتخر الواثئق دايل التصاميم اجلهوية إلعداد
الرتاب يؤثر ال حمالة على جودة ومضمون الربامج اجلهوية للتنمية.
يف الغالب بطبيعة احلال ،من حق املنتخبني داخل هذه اجملالس

مثال ،ال نريد أن نسمع مرة أخرى على أن هناك موظف ،خازن
جهوي مثال ،يعرقل العمل واجملهود دايل جملس احلكومة بعد إقراره
عرب مداوالت مشروعة وابألغلبيات املطلوبة .ال نريد أن نسمع

أن يسطروا ما يرونه من مشاريع تنموية يروهنا مناسبة ،ولكن يف
غياب هاد الوثيقة اللي هي ابملناسبة ليست فق تتعلق ابشنو
كيخص جمالس اجلهات تدير ،التصميم اجلهوي إلعادة الرتاب

السيد رئيس احلكومة،

هو واحد الوثيقة مرجعية لكل اجلهود التنموية على مستوى اجلهة
ليس فق ابلنسبة جمللس اجلهة .ويف غياب هاد الوثيقة املرجعية،
تبقى هداك التحديد دايل هاديك الربامج دايل التنمية اجلهوية
مسألة يعين إال بغيت تقول ليست دقيقة وأحياان تبقى يف عامل

أبن هناك جهات تلجأ إىل حتويالت يف ميزانيتها ،فتتم التأشرية
بسرعة مقابل الرفض الدائم لبعض اجلهات وغري املفهوم .ال نريد
مثل هذه األمور.
السيد رئيس احلكومة،

األحالم عموما.

أيضا البد وحنن نتحدث عن هاد املوضوع دايل برامج التنمية
اجلهوية ،البد وأن نعرج على ميثاق الال متركز اإلداري ،والذي
نشكركم على أنه مت إخراجه يف عهدكم بعد طول انتظار ،ولكن

السيد رئيس احلكومة،

تكلمتوا على أنه متت املصادقة على برامج التنمية اجلهوية جلل
اجلهات أو لكل اجلهات اليت اعتمدت براجمها ،وتكلمتوا على
غالف مايل دايل أزيد من  411مليار درهم ،نلتمس منكم السيد
رئيس احلكومة ،يف غياب املعلومة ،ألن احنا أعضاء يف جمالس
جهات ،كاينة بعض اجلهات اللي كانت عندها مثال غالف مايل

نريد أن نثري االنتباه إىل أن هناك ختوف السيد رئيس احلكومة،
نسجله ،إذا كان هاد امليثاق خيلصنا من عهد دايل املركزة اليت
كانت يف أحيان كثرية تعرقل على املستوى املركزي الوطين عدد
من القرارات املرتبطة ابإلستثمارات وابلفعل اجلهوي ،ال نريد أن
يتحول هاد املركزة إىل مستوى جهوي ،الالمتركز كيعين تفويض
االختصاصات متاع القطاعات احلكومية إىل املمثلني ترابيا ،إىل
املمثلني دايل نفس القطاع على املستوى الرتايب .وأي اختالل

مرصود هلداك الربانمج التنمية اجلهوية  22مليار دايل الدرهم،
متت مراجعته داخل هاد اجلهات إىل  91ماليري درهم ،بينما
جهات أخرى تكلمت على  994مليار دايل الدرهم ،وال ندري
واش متت التأشري عليه؟ واش متت مراجعة املبالغ؟ واش احلكومة
التزمت؟ إىل آخره .فلذلك ،نريد منكم السيد رئيس احلكومة ،إذا
تفضلتم ،أن تذكرو لنا يعين ابلنسبة لكل جهة شكون هي
اإلعتمادات اليت صادقت عليها احلكومة قصد دعم برامج التنمية

السيد رئيس احلكومة ،يف اجلانب الذي ميس املسلسل الالمتركز
يعطل ويؤثر سلبا على تقدم اجلهوية املتقدمة.
السيد رئيس احلكومة،
برانمج التنمية اجلهوية هو احلامل للمضمون التنموي والذي من
جيمع ويرّكز تدخالت كافة الفاعلني وفق أولوايت مسطرة
شأنه أن ّ
بطبيعة احلال.

اجلهوية.
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أما حديثكم السيد رئيس احلكومة ،وهو جمهود مقدر عن مستوى

يستمر ابلشكل الذي جيعل أن الرؤساء الذين يصعدون هباذ

الربانمج املتعلق ابلقضاء على الفوارق اجملالية ،أثري انتباهكم إىل
أن تلك اإلعتمادات هي مرتبطة بتدخالت بعينها يعين مسطرة
سلفا ،ليس جملالس اجلهات أي دور يف تقريرها أو ترتيبها حبسب
يعين األولوايت.

الشكل هذا كيبقاو طيلة الوالية فعوض ينكبوا على التفعيل األمثل
لربامج التنمية اجلهوية ،كيبقاو منكبني على احملافظة على
األغلبيات املشكلة ،بعيدا عن التطبيق األمثل ملقتضيات برامج
التنمية اجلهوية السيد الرئيس.

موضوع آخر السيد رئيس احلكومة ،بغيناكم تعطيوان فكرة على
التوطني اجلهوي لإلستثمارات حبسب اجلهات ،سواء كان
استثمارات عمومية أو استثمارات خاصة ،بغيناكم السيد رئيس

السيد رئيس احلكومة،
يف اخلتام ،نبغيو أيضا نثمنو اجملهودات دايلكم يف التواصل املباشر
مع اجلهات ،ونتمىن أن يثمر هذا التواصل مبادرات حقيقية

احلكومة ،تعطيوان املآل دايل اإلسرتاتيجية دايل التصنيع وإحداث
املناطق الصناعية يف كل اجلهات واملناطق احلرة أيضا .بغيناكم
السيد رئيس احلكومة ،وأنتم تذكرون ابلدعم دايلكم املايل لربامج
التأهيل دايل واحد العدد دايل املدن الكربى اللي ذكرتو املآل

وفعلية .السؤال اللي كيتطرح السيد رئيس احلكومة ،فعال
اجملهودات دايلكم دايل التواصل املباشر ودايل اإلصغاء ودايل
اإلستماع ودايل التشاور ودايل اإلنتقاد ودايل التفاعل ،ماذا بعد؟
أشنو هي الثمار دايل هاذ اللقاءات التواصلية أو أشنو االنعكاس

ابلنسبة لباقي املدن الكربى من قبيل مكناس-فاس-أكادير-
آسفي وغريها.
موضوع آخر له ارتباط مباشر بربانمج التنمية اجلهوية وهو العنصر

دايهلا على مستوى برامج التنمية ابجلهات؟ شكرا لكم.
السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عبد الواحد

البشري مبجالس اجلهات ،على مستوى التأهيل ،على مستوى
التحفيز ،على مستوى أتخر إصدار النظام األساسي املتعلق
ابجلماعات الرتابية بصفة عامة ،أي حديث على النظام التعاقدي
الذي يتيح إمكانية تعاقد اجلهات مع الكفاءات مبا ميكنها من

املسعودي إبسم فريق األصالة واملعاصرة.
النائب السيد عبد الواحد املسعودي:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
السيد الرئيس،

التوفر على أطر كفأة ومؤهلة لتتبع تنفيذ برامج التنمية اجلهوية.

السادة الوزراء،

السيد رئيس احلكومة،

السيد رئيس احلكومة،

أيضا نشري إىل أنه هاذ اجملهودات كلها وإن كانت عندها طابع

السادة الوزراء،

تنموي ،اقتصادي ،مايل ،قانوين ،تشريعي ،ولكن ال ينبغي أن
نغيب اجلانب السياسي يف املوضوع .السيد رئيس احلكومة ،هناك
إشكاالت على مستوى رب حتمل املسؤوليات داخل جمالس
اجلهات بصناديق اإلقرتاع ،ألنه البد من املشروعية اإلنتخابية،

زمياليت زمالئي السادة النواب،
السادة احلضور الكرام،

بدوران يف البداية حنيي تالمذان ،حنيي الرباعم أشبال الغد إن شاء
هللا الرمحن الرحيم ،حنيي دكاترة الغد ،مهندسي الغد ،برملاين الغد،
وهنيئا للشباب املغريب ،هنيئا للتالميذ دايلنا والنجاح دايهلم ،من

ألنه يف غياب يف واحد اللحظة كيمكن نشكل واحد األغلبية
ابش نطلع رئيس أو نشكل املكتب داييل ،ولكن هاذ األمر ال

هذا املنرب حنييهم ونتمىن له مستقبل زاهر إن شاء هللا.
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يف البداية السيد رئيس احلكومة ،امسحوا يل أن أقول لكم أنه ما

واجلماعات الرتابية األخرى ،حيث أسند الدستور اجلديد مواد جد

هو مربمج اليوم هو السياسة احلكومية ،هو الربامج التنموية اجلهوية
وليست التفاواتت اجملالية ،خطابكم السيد رئيس احلكومة اليوم
عبارة عن شبه تصريح حكومي ،دوختوان السيد رئيس احلكومة
ابألرقام ،أرقام فلكية ال واقع إال يف املخيلة دايلكم السيد رئيس

مهمة من  924إىل 949للحكامة الرتابية والتدبري الرتايب مبا فيه
اجلهات.
هناك مرتكز آخر يتعلق األمر ابلقانون التنظيمي للجهات الذييفصل يف األدوار واملهام والوظائف واإلختصاصات والعالقة بني

احلكومة .نرى أنه راكم كل البعد بعيدين عن الواقع السيد رئيس
احلكومة ،عندما تتكلمون على منوذج تنموي رائد ،وجاللة امللك
من هاد املنرب ،سيدان هللا ينصرو قال أبنه النموذج التنموي دايلنا

ابقي املؤسسات ،والذي نص على ضرورة وضع خمط التنمية
اجلهوي ،ويتوخى إرساء منوذج سياسي جلهوية متقدمة ،بعيدا كل
البعد عن ما حتقق حلد اآلن ،أخذا ابإلعتبار انصرام ما يناهز 22

متجاوز السيد رئيس احلكومة .التقارير ،ال احلكومية وال الدولية
السيد رئيس احلكومة ،تتكلم غري األرقام اللي قلتوها داب .التقارير
دايل اجمللس اإلجتماعي اإلقتصادي ماشي األرقام اللي جيتو هبا
السيد رئيس احلكومة ،اجمللس األعلى للحساابت يقول غري ذلك

سنة ،يعين منذ  ،9117منذ إقرار النموذج دايل اجلهة ،من اتريخ
أتسيس أول ميثاق جهوي سنة .9117
السيد رئيس احلكومة،

هذه التوجيهات من صميم منهجية بناء مشروع الرتايب اجلهوي

السيد رئيس احلكومة ،التقارير الدولية تقول غري ذلك السيد رئيس
احلكومة .هلذا ،نطالبكم السيد رئيس احلكومة ،رمبا التحلي ،يف
التصاريح دايلكم ،بواحد الواقعية السيد رئيس احلكومة ،يف

وأساس احلكامة الرتابية اجليدة ،لذلك نرى أن الضرورة تقتضي
تذكريكم أبن إعداد برانمج التنمية اجلهوية ميثل مرحلة أساسية يف
عملية ممارسة اجلهة الختصاصاهتا ،ووسيلة دميقراطية مثلى إلشراك

األرقام ،ألن األرقام اللي إىل حد ما ختلطات علينا األرقام اللي
جيتوا هبا حبال اللي راان يف واحد العامل ماشي هو اللي راان فيه.
إذن حنن اليوم بصدد مناقشة موضوع ذي أمهية قصوى ،العتباره
نتاج ثالثة مرتكزات أساسية وهي:
األول واألهم هو اإلرادة امللكية ،املتمثلة يف حتقيق نظام جهويةمتقدمة ،والأبس أن نستحضر هنا أحد خطب جاللة امللك وهي

الساكنة يف تدبري شؤوهنم ،من خالل مؤسسات جهوية وحملية
حتظى بصالحيات واسعة وإمكانيات بشرية مادية هامة دون
املساس بسيادة وكيان الدولة.
لكن ،مع األسف الشديد السيد رئيس احلكومة ،وبعد انصرام

ابملناسبة كثرية ومتعددة حيث قال جاللته( :إن ورش اجلوهوية

حوايل ثلثي من عمر احلكومة احلالية ،بقيت املخططات احلكومية
حربا على ورق .وسوف أقول لكم السيد رئيس احلكومة ،نقطة
بنقطة ،فيما خيص الربامج التنموية اجلهوية .ونعتقد جازمني ،أن

املتقدمة هو مشروع ميتد على املدى البعيد ويستوجب التحلي

هذه احلكومة أقربت حلم املغاربة السيد رئيس احلكومة ،يف سن
سياسة جهوية انجعة وأبطلت مفعوهلا ،نظرا للنواقص واإلكراهات
وأابنت عن حمدوديتها وسوء تدبري هذا امللف رغم أمهيته.
تتجلى النواقص واإلكراهات السيد رئيس احلكومة فيما يلي:

هناك عاواتين مرتكز آخر السيد رئيس احلكومة هي مقتضياتالدستور اجلديد ،خاصة ما ورد يف الباب التاسع خبصوص اجلهات

سطرت اجلهات مشاريع حاملة تفوق بكثري اإلمكانيات املاديةواملالية للجهة ،بل وحىت يف كثري من األحيان كتجاوز كاع

بكثري من احلزم لرفع اجلوهود واليقظة ملواجوهة العقليات احملافظة
والتفاعلية من أجل التكييف والتعديل واملالءمة بكيفية
مستمرة) انتهى كالم جاللة امللك.
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اإلمكانية دايل الدولة ،يف كثري منها يعين يستحيل األرقام الفلكية

 -هناك أتخري يف استصدار الالمتكز اإلداري ،ياله صدر ،بعد

اللي تسطرت يف الربامج دايل اجلهوية أرقام كثرية بزاف وبرامج
حاملة ال ميكن أبي حال من األحوال ،ونعطيكم األمثلة السيد
رئيس احلكومة ،نعطيكم األمثلة.
-عاواتين كاين غياب نقل اإلختصاصات من طرف القطاعات

أسابيع قليلة ابش صدر ،بعد عمر دايل  2سنني دااب بعد 4
سنني من بعد التجربة اللي مرات من  2194إىل يومنا هذا.
ميزانية اجلماعة ،نعطيكم الدليل السيد رئيس احلكومة ،علىأنه راكم كل البعد على سياسة جهوية ،ميزانية االستثمار دايل

احلكومية للجهات ،شنا هي القطاعات احلكومية ايل نقلت
اإلختصاص السيد رئيس احلكومة للجهات بعد مرور كما قلنا
لكم ثلثي من عمر احلكومة؟ رغم دعوة جاللة امللك ،من هاد

اجلهات واجلماعات الرتابية واجملالس اإلقليمية يف ميزانية الدولة ال
تتعدى  91املاليري درهم السيد رئيس احلكومة ،وميزانية الدولة
 921مليار إذن فني راها إرادة ،إال كانت ميزانية الدولة يف

املنرب ومن هاد الربملان ،إىل اعتماد أجندة حمدودة زمنيا يف نقل
اإلختصاصات ،واش نقلتوه اإلختصاص؟ شكون القطاع
احلكومي اللي نقل اإلختصاص للجهات؟ فني غياب مصاحبة
القطاعات احلكومية ،إذا استثنينا مصاحبة وزارة الداخلية اليومية

االستثمار هي  921مليار درهم ،واملوكولة للجماعات الرتابية
هي  91د املليار درهم ،إذن فني هي اإلرادة د احلكومة لنقل
االختصاص للجهات ابش تفعلها على أرض الواقع؟ وامليزانيات
كلها املرصودة هلا هي  91ماليري درهم السيد رئيس احلكومة.

للجهات؟ أين مصاحبة القطاعات املعنية احلكومية األخرى؟
قولوها لنا فني راها السيد رئيس احلكومة؟
-غياب التعاقد بني اجلهات والدولة لتنفيذ املخططات اجلهوية،

انهيك على غياب التنسيق بني خمتلف القطاعات احلكومية يف
اجلهة ،كنهدر أان على متركز اجلهة .كاين غياب هنائي بني
القطاعات احلكومية واجلهات وغياب االلتقائية والتنسيق يف ابقي

وحىت اجلزء اهلزيل املوقع يبقى حربا على ورق بسبب متلص
القطاعات احلكومية من االلتزام والنعدام خمططات التمويل .ويف
هذا الصدد ،نستحضر السيد رئيس احلكومة ،تصريح أحد
الوزراء ،يف جلنة ،وزير اإلسكان والتعمري حاضر معنا وكنشكروه

املخططات اإلقليمية واحمللية.
السيد رئيس احلكومة،

خاصك تعرف أبنه عبد ربه رئيس اجمللس اإلقليمي لتازة ،أعد
اجمللس اإلقليمي برانجما تنمواي دايل اإلقليم ،خيالف متاما وال أيخذ

من هنا ،يف اجتماع وزارة الداخلية ،قال أنه هداك االتفاقية املوقعة
مع اجلهة ،هباد احلرف وهباد الكلمة ،هي أنه اتفاقات موقعة
"كاريكاتورية" يعين ال ميكن أبي حال من األحوال ابش تنفذ

بعني االعتبار فيما خيص التقائية الربامج اجلهوية اللي دارت يف
اجلهة ،مل تكن أبدا هناك أي عالقة بني الربامج اإلقليمية واحمللية
واجلهوية ،وغياب االلتقائية .بل أكثر من ذلك ،التقائية بني برامج

على أرض الواقع السيد رئيس احلكومة ،وهذا يف اجتماع دايل
جلنة الداخلية السيد رئيس احلكومة .رغم الضآلة دايل االتفاقيات
دايل تنزيل برامج اجلهوية رغم ضآلتها إىل أن متلص القطاعات
احلكومية من التنفيذ دايهلا كثري للغاية.

اجلهة والربامج احلكومية األخرى ،كنلقاو اجلهة نفس الطريق يتم
اإلعالن عليها وهي نفسها كاينة يف اجلهات .انهيك على تداخل
االختصاصات بني اجلهات والوحدات الالمركزية األخرى.
السيد رئيس احلكومة،
كتهضرو على اجلهات وماليري دايل االستثمار ،فني راها هاد
املوارد البشرية واملوارد التقنية وخاصة املؤطرة منها السيد رئيس

14

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل 9102
-

احلكومة؟ كيفاش بغيتو اجلهات من هاد النهار هذا ابألرقام

وجمهود كبري واجلهوية املتقدمة عاد اكتمالت اآلن ملي مت إصدار

الفلكية اللي مسعناها منكم ،غتنفذ الربامج التنموية اللي مسطرة
بواحد املوارد البشرية ال ترقى إىل ،ال كما وال نوعا ،خاصة نسبة
التأطريمنها ،كيفاش بغيتو تنزل املاليري دايل الدراهم على أرض
الواقع يف التنفيذ دايهلا؟

ميثاق الالتركيز.
فيما خيص مشروع التنمية اإلقتصادية ،أان كنظن أن صاحب
اجلاللة نصره هللا ،يف العهد اجلديد ،بدأ إبطالق عدد من املشاريع
يف املناطق اللي غاتصبح يف ما بعد جهات وأقطاب

السيد رئيس احلكومة،

اقتصادية .وكنظن أن احلكومة اآلن قامية مبجهود كبري ،إال أن
فيما خيص القطبية اإلقتصادية ،راه البد أن تكون احلكومة قاطرة
للتنمية االقتصادية لشيء بسي  ،من اإلقرتاع على مستوى

إن اإلصالح املنشود والكفيل برتسيخ احلكامة الرتابية ال ميكن
اختزاله مبجرد إصدار نصوص قانونية جديدة مهما كانت متطورة،

األقاليم كيحث على املستشارين اجلهويني أهنم يبقاوا دائما يشوفوا
األقاليم متاعهم ،ألن متا غايتحاسبوا سياسيا .فإال بغينا نشوفوا
الشمولية متاع اجلهة ،جيب على احلكومة أن تقوم بسن عقود
برامج واللي غامتشى معها اجلهة .واملشكل اللي مطروح وهنا

وال يف وجود هياكل إدارية واختصاصات إضافية ،بل أن األمر
يقتضي أساسا رؤية مشولية ذات أهداف دقيقة وأبعاد اسرتاتيجية
ومواكبة ومصاحبة حكومية منسجمة قوية ومتضامنة ،مهها الوحيد
صالح البالد والعباد ،وال حكومة متشتتة هجينة ومتناثرة ،يباعد

مطروح على مجيع السيدات والسادة النواب ،هو تطبيق بعض
املواد الدستورية فيما خيص اجلهوية املتقدمة ،وهناك املادة  9من
الدستور كتقول جيب احلرص على مساواة املغاربة أمام القانون،

بني مكوانهتا عمق االختالف اإليديولوجي والسياسي الذي
جيعلها ال تضع نصب أعينها سوى رهان  ،2129يف استباق
انتخايب ال أخالقي ،ضاربة عرض احلائ املصاحل العليا للبالد،

وأكرب قانون اللي هنا كنسهروا على تنفيذه هو قانون امليزانية أي
إستعمال املوارد املالية اللي على أساسها كتدار برامج وكتعطى
أموال للجهات .مث مادة أخرى (املادة  )29اللي كتنص على أنه
جيب العمل من أجل دعم الولوج إىل اخلدمات العمومية كالصحة،

وشكرا لكم.
السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد شبعتو

ابسم فريق التجمع الدستوري.

كالكهرابء ،كالتعليم وعدد من املسائل ،إال أن إال ربطناها مع
مادة أخرى اللي على أساسها كيتم تدبري بعض اجلماعات احمللية
اللي هي املادة  ، 929التدبري احلر .فإيال كان التدبري احلر ال

النائب السيد سعيد شبعتو:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني.
السيد الرئيس،

دميقراطي وال تشاركي ،فهنا كنقولوا واش هاد املادة 929
مارجعاتش هي بصفتها ال دستورية ،مبا أن ما احرتماتش مساواة
املغاربة أمام القانون وخاصة امليزانية ،مث ما احرتماتش أن مت ّكن
السكان أهنم يستافدوا من املصاحل أو اخلدمات العمومية ،فهذا

السيد رئيس احلكومة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

السيد رئيس احلكومة ،عادة ما اللي كيوقف انئب برملاين أمام
مسؤول حكومي وأن نقولوا حىت حاجة ما دارت خص تزيدوان

كيطرح وكيطرح مشكل.

وتزيدوان وتزيدوان ،أان أقول العكس ،أن احلكومة قامت مبجهود
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فلهذا ،يف التدبري اجلهوي ،أظن أن هو اللي أساسي ابلنسبة

النواب يكونوا مستشارين مالحظني داخل اجلهات ،فإال والو

لتقليص الفوارق داخل اجملاالت اجلهوية ومن بني اجلهات ،هو
جيب أن يكون تدبري دميقراطي شفاف وتشاركي .فال يعقل ،يف
بعض اجلهات ،أن تكون الربجمة برجمة انفرادية وبرجمة غري
دميقراطية ،وكتكون برجمة عمودية ميشي هلاد اجلماعة ،ميشي هلاد

مالحظني غايكونوا على األقل كيشوفوا كيفاش كتصرف األموال
امتاع الدولة يف بعض املستوايت ،وشنا هو التسيري اللي كيدار.
وهنا بغيت نفتح واحد القوس ،فالوظيفة التمثيلية على كل
املستوايت ،هي من أمسى اخلدمات العمومية ،فما يقولناش شي

اجلمعية ،بينما اللي هو مطلوب يكون كما قلت ،برجمة وتنسيق
يف مستوى كل األقاليم على املنتخبني اجلهويني واملنتخبني
اإلقليميني ورؤساء اجلماعات واجملتمع املدين ،وكذلك قطاعات

حد ،مع احرتامنا للمجتمع املدين اللي فيه انس عقالء وانس
مسيتو ،يقولنا شي حد أنتما جيوا هنا ولكن بصفة تطوعية،
تطوعية ولكن اختاركم الناس اختارتكم الساكنة املغربية ،فلهذا

وزارية بتنسيق مع السيد العامل .فهنا كيمكن لنا نقولوا على أن
مت الالتركيز داخل الالمركزية ،مت الالتركيز داخل الالمركزية أي أن
األمور ما بقاتش ممركزة على مستوى اجلهات .وشكون اللي
كيتعادى من هاد الرأي وهاد التدبري؟ هم اجلماعات وهم السادة

جيب أخذ بعني اإلعتبار أن النائب خصو يكون حاضر حىت يف
اجمللس اجلهوي ابش يعطي رأيه داخل اللجن اللي كيشتغل فيها
داخل جملس النواب ،وشكرا.
السيد الرئيس:

العمال ،فاجلماعات ملي ما كيتمش تقليص الفوارق داخل اجلهة،
تيوليو الساكنة كيقوموا ابحتجاجات وبوقفات أمام الرؤساء اللي
ما عندهم حىت وسيلة ابش يلبيوا الطلبات هذا ،مث السادة العمال

الكلمة اآلن للسيد النائب حممد احلافظ إبسم الفريق اإلستقاليل
للوحدة والتعادلية.
النائب السيد حممد احلافظ:

اللي كيحاولوا كيفاش يديروا ابش حياولوا ينقصوا من دوك النواقص
السلبية اللي نتجت على التدبري اللي هو تدبري غري دميقراطي.
فلهذا ،اللي مطلوب السيد الرئيس ،هو أوال القيام بتقييم القوانني
التنظيمية فيما خيص ال اجلهات وال اجملالس اإلقليمية وال

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمني،

اجلماعات ،يعين تعطات ماليري وماليري ،ولكن واش عارفني
السيدات والسادة النواب ،أن هناك مجاعات قروية وحضرية يف
حاالت كارثية؟ فلهذا خصنا انخذوا بعني اإلعتبار هذاك الشي

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
الشك السيد رئيس احلكومة ،وأنتم تستعرضون اخلطوط العريضة
للسياسة احلكومية يف جمال تعزيز الربامج اجلهوية للتنمية ،تشعرون
بضعف هذه الربامج أببعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
والبيئية ،يف غياب أيضا مواكبة تفعيل هذه الربامج التنموية مبا

متاع اجلماعات حىت هو وعندو متطلبات كثرية ،ويف نفس الوقت
اجملالس اإلقليمية .مث يف املراقبة املالية ،فدوران احنا كممثلي األمة،
أننا حناولوا نراقبوا ولو معنواي ما يقع يف بعض اجلماعات ويف بعض
اجلهات.

تقتضيه من موارد مالية كافية كفيلة بتنفيذها ابلنجاعة والفعالية
املطلوبة.

هنا بغيت نرجع ،ملي يتم التقييم متاع القوانني التنظيمية ،جيب
السيد رئيس احلكومة ،أننا نعملوا ابش نرجعوا السيدات والسادة
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التوازن اجملايل ،وضمان تنمية متوازنة يف ظل بيئة إجتماعية مطبوعة

السيد رئيس احلكومة،

ابلتفاواتت اجملالية والفوارق اإلجتماعية واتساع رقعة الفقر ومظاهر
اإلقصاء والتهميش .ونتساءل السيد الرئيس احلكومة أيضا ،عن
دور الوكاالت اجلهوية إلجناز املشاريع داخل اجلهات لضمان
الفعالية والنجاعة يف تنفيذ الربامج واملشاريع اجلهوية.

إن السياسة اجلهوية كإطار لبلورة إسرتاتيجية بديلة للتنمية،
أببعادها السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية واإلنسانية،
جيب النظر إليها ابعتبارها كال ال يتجزأ ،تدخل يف صلب
اإلصالحات الدستورية والسياسات الرامية إىل ترسيخ دولة احلق
والقانون واملؤسسات ،وتوطيد دعائم التنمية البشرية املستدامة،
الكفيلة بدعم التماسك اجملايل للتدخالت العمومية على صعيد
املشاريع اجلهوية وتوطيد التغطية الرتابية العادلة واملنصفة للخدمات

وحىت تكون للجهة مكانة الصدارة يف التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية ،ابعتبارها اإلطار املناسب لتنفيذ السياسات
العمومية على املستوى اجلهوي ،فالبد من التساؤل عن حجم
الربامج اجلهوية ذات البعد التنموي واألغلفة املالية املرصودة هلا
وما أاثرها على اإلقتصاد اجلهوي والتنمية اجلهوية والساكنة ،بعد
مرور أمد ليس ابلقصري على البناء اجلهوي املؤسسايت.
ومن أجل إعطاء البعد الدستوري للجهوية املتقدمة مدلوله

العمومية على مستوى الرتاب الوطين.
السيد رئيس احلكومة،

إن هذا الورش اإلصالحي الطموح جيب أال يقف عند

اإلصالحات اإلدارية وبناء جهة كوحدة ترابية ،بل أن إجناح هذا
الفضاء اجلهوي املتقدم كرافعة أساسية لرتسيخ الدميقراطية احمللية
والتقدم اإلقتصادي والتوازن اإلجتماعي ،يقتضي جعل البعد
اجلهوي يف قلب السياسات العمومية وإعادة توزيع الثروة ،مبا

احلقيقي ،نتساءل السيد رئيس احلكومة ،عن التوجهات السياسية
العمومية إلعداد الرتاب الوطين الرامية إىل ضمان األرضية الصلبة
لتقوية جاذبية تنافسية اجلهات وحتقيق التوازن اجملايل ،يف غياب
مشروع قانون إطار بشأن إعداد الرتاب الوطين ،الذي يشكل
خارطة الطريق لضمان التقائية اخليارات الكربى للدولة على
املستوى اجلهوي وتوزيع األدوار بني الدولة واجلماعات الرتابية ،مبا
يضمن إشراك مجيع الفاعلني املعنيني ابلتنمية اجلهوية ،مما يؤدي

يضمن التضامن والتكامل بني خمتلف اجلهات وداخل اجلهة
الواحدة لتحقيق النمو اإلقتصادي املتكافئ واإلستقرار اإلجتماعي
املنشود ،مادام ورش اجلهوية املتقدمة يندرج ضمن البناء
الدميقراطي والنهوض مبسلسل التنمية اجلهوية ،يف إطار احلكامة
اجليدة والبناء الدميقراطي احمللي.
يف هذا السياق السيد رئيس احلكومة ،وبعد مرور أزيد من من
مثاين سنوات على إقرار البعد الدستوري للجهوية املتقدمة ،نتساءل

إىل تداخل االختصاصات ما بني اجلماعات الرتابية.
وهبدف جعلها للبعد الدستوري للجهوية املتقدمة القلب النابض
للدميقراطية احمللية ،نسائل أنفسنا على ضوء حوايل مخس سنوات
من املمارسة من العمل اجلهوي ،عن مدى احرتام مبادئ التدبري
احلر الذي يرتكز عليه التنظيم اجلهوي والرتايب ،على أساس التعاون
وضمان مشاركة واسعة للسكان املعنيني يف تدبري شؤوهنم ،والرفع
من مسامهتهم يف التنمية البشرية املندجمة واملستدامة ،ومسامهة

السيد رئيس احلكومة ،عن دور صندوق التأهيل اإلجتماعي الذي
يهدف إىل سد العجز يف جماالت التنمية البشرية والبنيات التحتية
األساسية والتجهيزات ،ومدى تفعيل هذه اآللية املؤسساتية
لتحقيق األهداف املتوخاة منها السيد رئيس احلكومة .كما
نتساءل عن دور صندوق التضامن بني اجلهات هبدف التوزيع
املتكافئ للموارد من أجل تقليص الفوارق اجلهوية ملا فيه حتقيق

فعال يف تفعيل السياسات العمومية من
اجملال اجلهوي بشكل ّ
خالل برامج التنمية.
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وال تفوتين السيد رئيس احلكومة ،هذه املناسبة ،دون أن نسجل

السيدات والسادة النواب األفاضل،

ابعتزاز كبري املسار الصحيح الذي سلكه النموذج التنموي
لألقاليم اجلنوبية على مستوى النجاعة والسرعة يف تنفيذ العقود
املتعلقة ابلربامج اخلاصة ابلتنمية املندجمة هلذه األقاليم ،ليشكل
بذلك منوذجا حيتذى به يف التنمية اجلهوية والذي جيسد حبق روح

السيد رئيس احلكومة ،بلغتكم واحد اإلرسالية ،سوف تتفقون
معي ،على كون اجلهوية هي خلق أقطاب تنموية جهوية ،طبعا
تراعي حاجيات وخصوصيات اجلهات .هذا عنوان مجيل ،سبقو
رمبا طموح كان موضوع تعاقدان كمغاربة قبل ما يكون يعين
موضوع تعاقدان كمؤسسات .لكن هاد الطموح السيد رئيس
احلكومة ،اليوم نقدر نقول ليك أبنه ارتطم واصطدم بعناد الواقع،
وهنا ميكن أن أجزم السيد رئيس احلكومة ،أن حصيلة بداية التنزيل

التعاون والتضامن والتكامل واملسؤولية على املستوى اجلهوي.
وهبذه املناسبة السيد رئيس احلكومة ،وانطالقا من موقعي داخل
جهة الرابط-سال-القنيطرة ،ميكن أن أجزم أبن هذه اجلهة اليت
تعترب القلب النابض للمغرب ،تبقى يف أمس احلاجة إىل مزيد من
الربامج التنموية واملشاريع االقتصادية واإلجتماعية ،خاصة ابلنسبة
لبعض األقاليم اليت مل تنل نصيبها من التنمية على الوجه الذي
تتطلع إليه الساكنة ،يف ظل غياب عدالة جمالية داخل اجلهة

العملي للجهوية ،كما بشران به املغاربة ،هي حصيلة ال تبعث على
اإلطمئنان .برامج التنمية اجلهوية أو ما يعرف ب  PDRتواجه
خلل قانوين ،خلل تنظيمي ،وأيضا خلل سياسي.
جمالس اجلهة السيد رئيس احلكومة ،من بعد  4سنوات ،يف

نفسها ،وأذكر ابلذكر إقليم سيدي قاسم.
وختاما السيد الرئيس احلكومة ،البد أن أذكركم بضرورة حتقيق
العدالة وتكافؤ الفرص يف توطني املشاريع التنموية الكربى،

سبتمرب غادي نتوجهو للسنة الرابعة ،مازال كاندابزو على
اإلختصاصات الذاتية اليت ال تزال معتقلة يف املركز .سيدان هللا
ينصرو ،كما سبقوين بعض اإلخوان وقالوها ،عطى توجيه يف

وإعطاء األولية للجهات اليت يهيمن عليها الطابع القروي ،حيث
ترتفع مؤشرات اهلشاشة والفقر والبطالة وذلك انسجاما مع
توجيهات صاحب اجلاللة نصره هللا ،والسالم عليكم ورمحة هللا
تعاىل وبركاته.

 2192وحدد السقف دايل شهر دجنرب ابش نكونوا انتهينا من
هذا املوضوع دايل االختصاصات الذاتية .تكونت جلان ،ست
جلان ،اللي كتعرفوا السيد رئيس احلكومة ،اللي كل جلنة تعىن
بواحد اإلختصاص من اإلختصاصات الست ،النتيجة ال شيء

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن إبسم الفريق احلركي للسيد
الرئيس حممد والزين.

يذكر حلدود الساعة ،وهذا غري طبيعي .طبعا الفزاعة ،امسحو يل
على هاد التعبري السيد رئيس احلكومة ،الفزاعة دايل احلكومة
كتمشي لزوج دايل النقاط :أوال ،جلنة وطنية تعىن وتسهر إىل

السيد الرئيس:

آخره ،هذا كيبني أبن مازال ما كنفكروش يف اجلهة مازال عقولنا
حبيسة املركز ،كنهضرو على إشكال قانوين احلكومة كتجبد واحد
القانون دايل  42ودايل  92ابش تتبني أبنه كاين إشكال ،مع
العلم أن هذا واحد التملص من املسؤولية.

النائب السيد حممد والزين:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على آله وصحبه
أمجعني.
السيد الرئيس،

اليوم احنا كنتحدثوا على قانون تنظيمي ،قانون تنظيمي هو قوي
دستوراي ماشي قانون عادي ،إذن ابلتايل هاد الفزاعة هادي أو

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء،
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هاد رمبا هاد اإلكراهات اللي كتجبد غري مربرة ،ألن منطقيا

ما كايتحققش هادشي كيويل اإلحباط ،وفاش كيويل اإلحباط

وطبيعيا واحرتاما للقوانني دايلنا ،خاص املالءمة جتي من احلكومة
مع القانون التنظيمي رمبا وماشي العكس.
امسحوا يل السيد رئيس احلكومة ،غادي نقوهلا لك كما كيقولوا
املغاربة (غادي جنيك من اآلخر) راه إال ما حتسمش مشكل

كنخلي لكم القراءة اللي كتجي موراه.
طبعا ما تستحضراتش برامج اإلسرتاتيجية الوطنية ،غاتقوليا هل
هناك تنسيق؟ ما كاينش ،إذن احلكومة يف واد واجلهات يف واد.
إذن اخلالصة أن هي الربامج دايل  PDRاللي كنهضروا عليها

اإلختصاصات الذاتية دايل اجلهات ،فال مستقبل لربامج التنمية
اجلهوية ،ابش نكونوا يعين كنستحضروا الواقعية السياسية.
طبعا النقل ،النقل كاختصاص ذايت كيعطيه القانون التنظيمي

السيد رئيس احلكومة ،بعيدة على األرقام ،هي برامج غري قابلة
لإلجناز وغري مهيكلة . PDRبرانمج راه غري ابملصادقة والتعاقد
مع احلكومة ،مزاين ،راه احنا ختلفنا .القانون التنظيمي دايل اليوم

للجهات كيعطيه للجهات ،طبعا كيقول "تضع اجلهات تصميما
جهواي للنقل داخل تراهبا" شحال عندان من جهة؟  92جهة،
السيد رئيس احلكومة واش كتعرفش شي جهة نزلت هاد التصميم
اجلهوي دايل النقل ،وال واحدة .رمبا السؤال عالش؟ ألن

رجعنا به للوراء ،ألن شحال هذه شنو كان؟ كان اإلختصاصات
الذاتية على األقل يف املخططات قبل ال حتول برامج كانت
كتصرف فيها اجلهات ،اليوم قرانها ابلتعاقد ،إذن اعطيين بعدا ما
هو يل ،عطيين بعدا داييل اللي هو اختصاص ذايت ،وأجي نتعاقد

اإلشكال احلقيقي هو رفع اليد  la main-levéeدايل
احلكومة ،وإال ما دارش السيد رئيس احلكومة ،نقدروا هنضروا
على  PDRوعلى برامج التنمية اجلهوية ،راه غادي نكون أمام،

معك كحكومة ،واش دايل ما عطيتيه لياش؟ هذا كيخلق ثقة؟
ال ،االختصاصات الذاتية ،شوف السيد رئيس احلكومة ،احنا يف
مرحلة أتسيسية ،أجي نتافقوا ،أان ما غاديش نقول ،منشيوا نعاودوا

واستسمح على هاد التعبري هذا ،غادي نصبحوا أمام "أكذوبة
نظرية".
على مستوى آخر ،طبعا األرقام اللي تقدمتوا هبا  494مليار يف
اجلهات ،بعض اخلطرات املواطن كيجيب ليه حبال إال كنظروا ل

النظر رمبا يف القراءات دايلنا أو يف القوانني ،ولكن كمرحلة
أتسيسية نبداو غري مبا هو ذايت ،شحال بقى لنا؟ عامني وداكشي
اللي جاي ما هو مشرتك وما هو منقول ميكن ميكن انقشوه،
ولكن كمرحلة أتسيسية نبداوا ابلبداية ،شكرا السيد الرئيس.

 2دايل البلدان ،كنشوفوا جهات فاقت مليار درهم يف PDR
دايهلا ،يعين راه احنا يف ما يعادل نصف ميزانية الدولة .جهات
و صالت ل  41مليار دايل الدرهم ،ما يعادل احلجم دايل

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد النائب رشيد البهلول إبسم الفريق اإلشرتاكي.
النائب السيد رشيد البوهلول:

اإلستثمار دايل امليزانية دايل الدولة ،يعين هادشي اإلشكال اللي
كيخلع هو أن أوال بعدا يعين هاد النخبة اللي تتبىن هاد الوثيقة
وتتبىن هاد املشاريع ،هذا راه يدينها كما يدين أيضا من صادق
عليها ،ألن اإلشكال احلقيقي أشنا هو؟ هو أننا أوال كنخلقوا هباد

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
وعلى آله وصحبه أمجعني.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

األرقام انتظارات وكنرفعوا السقف دايل األمل عند املغاربة ،وفاش

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
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طبقا ملقتضيات املادة  22من القانون التنظيمي للجهات ،أقرت

والعمل على إطالق المتركز شامل حقيقي ،ال يقوم فق على

خمتلف اجملالس اجلهوية برامج للتنمية اجلهوية كآلية وكإطار مرجعي
ميكنها من ممارسة سلطاهتا وحتقيق تنمية متوازنة والرفع من
جاذبيتها اإلقتصادية واإلجتماعية ،غري أن احلصيلة تشري إىل أن
اإلجنازات مل تصل إىل ما كان منتظرا منها ،جل الربامج يتم تفعيلها

نقل التفويض يف التوقيع يف هذا اجملال أو ذاك ،بل يتعني نقل
فعلي للسلطات واإلختصاصات من املركز إىل احملي بشكل
متدرج طبعا ،ووفق معايري حمددة بدقة ،مع تقاسم الوسائل
واإلمكاانت وتفادي السقوط يف مركزية من من جهوي.

بب ء شديد وبنجاعة دون املستوى املنشود ،نتيجة عوامل
متداخلة نرى يف الفريق االشرتاكي منها:

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
نرى يف الفريق االشرتاكي ،أن التفعيل السليم والناجح لربامج
التنمية اجلهوية يقتضي إعادة النظر يف نظام حكامتنا الرتابية،

-أوال :تداخل اإلختصاصات واملسؤوليات؛

وتوسيع دائرة املمارسة الدميقراطية ،وتزويد اجلهات بكفاءات
بشرية وإدارة ذات مقومات الكفاءة والنجاعة واإلرتقاء
ابلدميقراطية التشاركية والتحقيق الفعلي للمقاربة على أساس النوع
اإلجتماعي ،وإعمال مبدأ رب املسؤولية ابحملاسبة ،واحلد من

اثنيا :هيمنة رؤية قطاعية ومركزية؛اثلثا :حمدودية الوسائل البشرية واملالية؛رابعا :توزيع خمتل بني اجلهات وتداخلها وغياب العدالة اجملاليةداخل اجلهة الواحدة؛

اقتصاد الريع واإلحتكار ،واعتماد الشفافية واملنافسة الشريفة
وتكافؤ الفرص ،وترشيد املساعدات اإلجتماعية اليت حتولت يف
كثري من األحيان إىل رشاوي انتخابية ،وإعطاء الربامج القطاعية

خامسا :ضعف الشراكة والتعاقد والتعاون الالمركزي؛سادسا وأخريا :أتخر صدور املرسوم املتعلق ابلالمتركز اإلدارييف وقته.
وإننا يف الفريق اإلشرتاكي للقوات الشعبية ،إذ نؤكد أن التنمية
اجلهوية جيب أن تتم يف إطار التنمية الوطنية العامة ،نعترب أن أكرب

بعدا اسرتاتيجيا ونسقا موحدا للرفع من وترية الدينامية االقتصادية،
وشكرا.
السيد الرئيس:

حتدي يواجه التنمية اجملالية اليوم يتمثل يف صياغة النموذج التنموي
القائم على استغالل الثروات والطاقات احمللية ،وإشراك كل
الفاعلني وتوحيد تدخالهتم وفق أهداف ومرتكزات هذا النموذج
التنموي.

شكرا لك ،الكلمة اآلن إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية،
السيد النائب احلبيب حسيين.
النائب السيد احلبيب حسيين:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

لقد أكد جاللة امللك -حفظه هللا -يف افتتاحه للدورة األوىل من
السنة التشريعية الثانية ،أن النموذج التنموي للمملكة أصبح غري
قادر على تلبية احتياجات املواطن املغريب ،وأضاف جاللته أن

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

املغاربة اليوم حيتاجون إىل التنمية املتوازنة واملنصفة اليت تضمن
الكرامة للجميع ،وتوفر الدخل وفرص الشغل وخاصة للشباب.
ويف هذا السياق ،نرى يف الفريق االشرتاكي ،أنه مل يعد هناك وقت
للرتدد وأنصاف احللول ،جيب اإلنتقال إىل السرعة القصوى

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم
واإلشرتاكية ،يف إطار مناقشة السؤال الشفهي املتعلق ابلسياسة
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العامة حول برامج التنمية اجلهوية ،وهي مناسبة جندد من خالهلا

ابهلياكل اإلدارية والتدبريية ،والتسريع من وترية تنزيل مقتضيات

أتكيدان على اإلخنراط يف إجناح ورش التجربة اجلهوية املتقدمة،
واليت نؤكد دائما على أال يتم اختزاهلا فق يف ترسانة القوانني
واملساطر ،بل يتعني أن تكون تعبريا عن إرادة قوية جديدة يف
اإلصالح والتغيري ،بشكل منهجي يتوخى اختاذ قرارات جريئة

الالمتركز ،وتوفري املناخ السليم خللق شروط حتسني إندماج والتقائية
السياسة العمومية ،وتفعيل شروط املمارسة اجليدة للدميقراطية
التشاركية ،مع إعطاء املكانة الالزمة واستحضار الوضع االعتباري
املطلوب للمؤسسات املنتخبة وحتميلها املسؤولية يف القيام

وشجاعة على مستوى إعادة هيكلة مصاحل الدولة على الصعيد
اجلهوي ،على شكل أقطاب كربى من قبيل :القطب اإلجتماعي،
قطب اإلستثمار والتشغيل والتنمية اإلقتصادية ،قطب الرتبية

بواجباهتا املكفولة وشكرا.
السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى شناوي.

والتكوين قطب الثقافة والرتاث وغريها من األقطاب.
عالقة بسؤال فرق وجمموعة األغلبية حول بعض اإلكراهات اليت
ال تزال تعيق التنزيل التدرجيي والسليم للجهوية ،واملرتبطة أساسا
بتأخر املصادقة على برامج التنمية اجلهوية ،فإنه يتعني أن أتخذ

النائب السيد مصطفى شناوي:
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

هذه الربامج بعني اإلعتبار نتائج التشخيصات املوضوعية والواقعية
املسبقة ،واليت تضمن عناصر القوة وعناصر الضعف ،واستحضار
الفرص واملخاطر املرتبطة ابجلهة ،مع اعتماد مقاربة تشاركية من

السيدات والسادة النواب،
حتية واحرتام،
إذا كان مشروع اجلهوية املتقدمة والربامج اجلهوية يهدف إىل
توسيع حقل الدميقراطية التمثيلية اجلهوية ،واعتبارها رافعة للتنمية
االقتصادية والتنمية املندجمة واملستدامة ،من أجل احلد من الفوارق

أجل وضع رؤية إسرتاتيجية واستباقية مشرتكة للجهة وحصيلة
دقيقة ومفصلة لتحديد درجة اخنراطها يف التنمية البشرية املندجمة
واملستدامة.
ومن بني الشروط الالزمة إلضفاء النجاعة على برامج التنمية

وضمان كرامة املواطنني والنهوض ابلنمو وتوزيع عادل لثروات
البالد ،من املالحظ مع األسف إىل حد اآلن هو نوع من الشعور
العام ابخليبة وذلك انتج يف نظران:

اجلهوية ،احلرص على اختيار املشاريع ذات القيمة املضافة ،وعلى
التكلفة املالية اليت ميكن للجهة أن تتحملها ،مع السعي إىل تعبئة
املوارد املالية واإلضافية والكافية لبلورة هذه املشاريع.

-1غياب إرادة سياسية حقيقية لتفعيل اجلهوية املتقدمة؛
 -2نظرا لغياب رؤية إسرتاتيجية واإلكتفاء بتلبية حاجيات آنية
وحملية؛
-3نظرا حلجم الوصاية املفرطة الذي ال يساعد؛

السيد رئيس احلكومة،

إن تنزيل اجلهوية سيتيح فرصا عديدة يتعني استغالهلا وتطرح
حتدايت هامة على العديد من األصعدة املتكاملة واملرتبطة فيما
بينها ،ومن الضروري العمل على رفعها لكوهنا متثل املدخل

-4عدم التطبيق الصارم ملبدأ رب املسؤولية ابحملاسبة ،وكذا
اإلختالالت املالحظة على مستوى احلكامة؛
-5النزوع املركزي واملقاربة العمودية لإلدارات الذي ال يساهم يف

األساسي لنجاح هذا الورش الذي اخنرطت فيه بالدان .لذلك،
يتعني توفري كل الشروط الضرورية والالزمة يف املراحل األوىل ،بدء

تفعيل الالمتركز اإلداري؛
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-6الالمتركز الذي كان من الضروري أن يسبق إطالق اجلهوية،

تشتت ،واحلمد هلل إخراج إصالحات مهمة مستقبلية وإجناز برامج

فأصبح نتيجة هلا ،وأصبح ابلتايل إجراء للمواكبة عوض أن يكون
إصالح ضروري للحكامة اإلدارية ملسايرة تطور اجملتمع وإستجابة
انتظاراته؛
-7هيمنة رؤاي قطاعية ومركزية؛

مهمة مؤثرة وإجناز اإلتفاق اإلجتماعي وغريه ،دليل على أنه هناك
إنسجام معقول للحكومة لتشتغل .راه شحال من مرة كنختالفو،
ولكن هاد اإلختالف مزاين ،اختالف دايل اآلراء كيأدي للغىن
إىل آخره .املهم بال ما نشرح أكثر ،ألن بعض األحزاب حتاول

-8غياب إنسجام بني السياسات العمومية واملخططات والربامج
اجلهوية؛
-9مشكل االختصاصات؛

هداك الشي اللي عندها هي كتشوفوا يف اآلخرين ،هذه النقطة
األوىل.
النقطة الثانية أان متفق معكم كاين أتخر يف عدد من األمور ،أان

-10إىل آخره..الوقت ال يسمح.
وخبصوص اقرتاحاتنا كفدرالية ،أحيلكم السيد رئيس احلكومة،
على توصيات مؤسسة دستورية وهي اجمللس االقتصادي
واالجتماعي ،من خالل إحالته الذاتية خبصوص متطلبات اجلهوية

متفق معكم ،ولكن راه السيد رئيس اجمللس اإلقليمي اللي هضر
راه هو عرب مزاين ،كيقول لك احنا كنوضعوا خمططات ما
منسجماش مع اجلهة ،وسيدي دير اإلنسجام ،آش غاندير لك
أان؟ احلكومة غايتدخل مرة إال تدخلنا كيقول لك التدبري احلر،

املتقدمة ألهنا توصيات جريئة جدا ،وشكرا لكم.

إال ما تدخلناش كيقول لك خليتوان ،ما عرفنا كيفاش ،آش غادي
نديروا؟ غري وريوان كيفاش غادي نديروا .وهناك ضعف يف
اجلماعات الرتابية عموما ،ماشي كلها ،ولكن هناك ضعف ،ولكن

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،السيد رئيس احلكومة لكم الكلمة للرد على

اإلدارات املركزية والدولة موجودة ابش تعاونو تساعد ابش نطورو
القدرات .تنزيل وتنفيذ اجلهوية املتقدمة حتتاج إىل رفع القدرات.
رفع القدرات ال يتم بني عشية وضحاها ،ما يتم ،ما عمر ما قال
شي واحد حىت القانون التنظيمي ال يقول أبنه من النهار األول

التعقيبات اليت استمعنا إليها.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا جزيال السيدات والسادة النواب احملرتمني ،على املناقشة
واملالحظات ،ما كاين مشكل ،كاين شي مالحظات سرايلية
شوية ،غادي نشرحها ،سرايلية سرايلية حقيقة ،املهم ما كاين
مشكل ،غاجني هلا شوية بشوية.

غادي مجيع االختصاصات الذاتية إىل آخره كتعطي .طيب ،اال
عطيت شي اختصاص ذايت وتربك يل هذا القطاع اش غادي
ندير أان ،آش غادي ندير غري قل يل آش غادي ندير؟ واملواطنون
غادي خيرجوا حيتجو ،غادي حيتجوا على احلكومة كاع ما يعرفوا
هداك اجلماعات الرتابية كاع .إىل حد الساعة ،كثري من األمور
اللي كتهم اجلماعات الرتابية وهي اللي كديرها كيخرجوا املواطنني
كيحتجوا على احلكومة ،هو راه ما عندوش اختصاص راه عند

أوال ،بعدا حكومة مشتتة هجينة ،ما عرفتش شكون املشتت
اهلجني ،املهم راه ابين املشتت اهلجني شكون هو ،حكومة
مشتتة ،غري مشتتة ،مندجمة ،منسجمة ،إنسجام معقول منطقي
ماشي من اخلالفات احنا كنعتزوا هبا ،احنا عمران طلبنا من
األحزاب السياسية تكون على من واحد ،كنختلفوا ،كريد شي
على شي ،ولكن داخل احلكومة ال نسمح أبن يكون هناك

اآلخ،ر لكن ما عندك ما دير.
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اجلهوية املتقدمة احلمد هلل تسيري بطريقة معقولة ،منكرهوش تسيري

ال جهواي وال حمليا اللي حمدودة ،مع حماولة دعم القدرات ،ولكن

بطريقة أسرع ،صحيح ،أان متفق معكم ،ولكن ما تتيحه الوسائل
املوجودة والقدرات املوجودة هو هذا .اآلن هناك نقاش عميق ألن
نقل االختصاصات ليس شيئا ،بعدا أوال واحد القضية ،هادوك
الربامج اجلهوية اللي توضعات للتنمية ، PDRهادوك الربامج

احلمد هلل رغم ذلك راه الربانمج انجح ،بعض الربامج فني تتأخر
ماشي ألن املال غري موجود ،ولكن ألن القدرة على الربجمة
حمدودة ،وهذا معقول ومنطقي أي واحد فيكم قلت له ابللي 4
دالعمارات مثال مرة وحدة ما ميكنش خصو ،يبين بطريقة ،خصو

اجلهوية للتنمية اللي توضعات األغلب دالربامج اللي تقرتحات
فيها مشات اإلختصاصات عادة اللي كتنقل مشرتكة أكثر منه
اإلختصاصات الذاتية ،راه حىت اجلهات خصها حىت هي واحد

يقلب على األرض وخصو يدير املهندس ،خصو يتافق مع
املهندس ،خصو يدير الدراسات ،خصو يتشاور ،خصو إخل..
عاد من بعد يقلب على ،راه حتتاج إىل مراحل ،ولذلك ،هو

الشوية ابش أتقلم مع القانون ،راه خصها واحد الشوية أتقلم،
ليس عيب ،هذا ماشي عيب خصها تقوى اإلدارات دايهلا،
خصها أتقلم ،والقانون الذي صادقتم عليه ،ملا قال  91داملليار
الدرهم خاد بعني اإلعتبار هاد عملية دالتدرج ،أان ما ميكنش أنقل

الفكرة اللي مشينا فيها اللي وانطلقنا منها هو أن القانون التنظيمي
هو املثال ،هاد املثال هو هدف ،مجيع الدول احنا استعراضنا
التجارب دايل الدول اللي درت حتوالت يف واحد اجلهوية متقدمة
هباد الشكل اللي مشينا فيه احنا أو بشكل أكرب ،هاد الدول

كل شي مرة وحدة وخنوي ابملواطن ويبقى اتلف ماعرف واش
اجلهة وال اإلدارة ،ال ميكن ،امسحوا ليا ،هذا ماشي مسؤولية،
املسؤولية هو نتعاونوا ،نديروا خارطة طريق وهاد الشي راه فيه

كدير هدف مث تتمشي للهدف وكتبلغوا بعد بضع سنوات ،رمبا
متشي ل  91- 4سنوات على حسب الدولة وعلى حسب أشنا
هي التحوالت وشنا هي القدرة على هذا التحول وهاد الشي اللي

حوار مع اجلهات ابش نديروا خارطة طريق لنقل اإلختصاصات،
كيف سيتم نقلها؟ أبي ضماانت؟ واش رفع القدرات أبية وترية
غادي يتم إىل آخره؟ هداك الشي فيه تفاصيل عديدة ،ألن واحد
القطاع غادي مزاين ،أنت بغييت تنقلوا غري هكاك بال ما دير

كاين  .ما ورد يف القانون التنظيمي هو هدف حنن سنسري إليه،
عندان كل اإلرادة ابش منشيوا فيه ،ولكن غادي منشيوا فيه ابلطريقة
اليت ال تربك اخلدمات املوجهة للمواطنني راه هو عاطيك التعليم
مثال غادي نعطيه لك من غدا ،ولكن واش أان غادي نعطيه لك

ضماانت ،بال ما دير احتياطات ،بال امسو ،واملواطن فني غادي
نديوه؟ فلذلك ،نفكروا شوية .لذلك ،أغلب الربامج اآلن كتم
ابلشراكة .اإلخوان تقلقوا يف بعض اجلهات ولكن بعض اجلهات

من غدا ويرتبك ليا ،غادي منشيوا تدرجييا .عاطيك النقل ،صحيح
النقل غادي نقلوه ،ولكن مادام النقل غادي احنا غادي يكون
النقل عن طريق ،فلذلك هناك حوار لوضع خارطة طريق ،كيف

اخنرطت مزاين فاش دار الربانمج دايل تقليص الفوارق اجملالية،
ألن قلنا هلم أنتما عندكم كذا يف املائة إذا السلطة املركزية عندها
 ،%41راه هذا جزء من التهيئة لنقل ،ألن خصها حىت هي،
وجدان صعوابت يف الربجمة ،ألن اإلمكاانت دايل الربجمة ،ماشي

ميكن هلذه اإلختصاصات الذاتية أن تنقل .وغتنقل اإلختصاصات
الذاتية ،خصنا نشوفوا املوارد املالية واملوارد البشرية معها وهاد الشي
النقاش اللي كنديروا حىت يف الالمتركز .وأان أستغرب لألخ اللي
قال أبن الالمتركز أتخر إىل آخره ،املهم أتخر يف شي بالصة

الفلوس ،الفلوس كاينة ،ولكن اإلمكاانت التقنية للربجمة حمدودة
حمليا ،حمدودة .فلذلك ،كنسريوا على حسب هديك اإلمكانيات،

أخرى ،ما أتخرش عندان احنا .احلكومة جينا ،بضعة شهور بدينا
الورش ،بضعة شهور أخرى صادقنا على ميثاق الالمتركز .دااب
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املديري لنقل

أما اإلخوان اللي استغربو األرقام ،شي أخ قال ليك أرقام غري

اإلختصاصات ،غادي نبقاوا نقل االختصاصات إن شاء هللا ما
منشي أان حىت نكون فضيت هاد الالمتركز ،واش من أتخر؟ ما
عرفتش هاد التأخر؟ نعم واملهم هذا عند املواطنني وعند جاللة
امللك ما عنديش أان ،على كل حال.

واقعية ،ذيك األرقام راه موجودة يف قوانني املالية املتتالية وموجودة
يف برامج ،واش أان اخرتعتها من عندي؟ ايك أنتما صادقتو على
قانون املالية ،أغلب تلك األرقام مربجمة وكتمشي أو كاينة يف
برامج ،ابلعكس ،اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي فاش هضر على

ولكن واحد القضية أخرى تتقولوا واحد املسألة أان كنستغرهبا ،ال
امسح يل ،هاد اهلضرة هادي ما تكثرش منها ألن شي وحدين
كيدويوا على خطرا الوالية الثالثة ،حبال إال هي اخلطر دايل البالد.

النموذج التنموي جا من بعد عقد الربانمج النمودج التنموي دايل
األقاليم اجلنوبية ،جا من بعد عقد الربانمج اللي عطاه جاللة امللك
االنطالقة كما شرحت منذ قليل ،اجمللس االقتصادي واإلجتماعي

أان كنقول ،عالش كنديروا واحد اللوحة سوداوية حبال اللي حىت
حاجة ما دارت كل شي هاد الشي فاشل إىل آخره.
مع أنه هناك رؤساء جهات اللي قدموا احلصيلة دايهلم يف اجلهات
وفرحانني هبا ،وقالو احلمد هلل جنزان كذا وجنزان كذا وكاين إجنازات،

وكذلك عدد من املؤسسات األخرى مثنت هاذ احلركية دايل هاذ
الربامج هاذي ،واحلمد هلل أعطى الزخم وعندها التأثري يف بعض
املناطق.
طيب ،غادي جني لواحد األمر كيتعاود ابستمرار ،واحد السؤال،

هاذو كان خصنا حنيّيوهم ،فإذن هناك أمور ،ميكن ذاك الشي
اللي تدار دون اإلنتظارات ،احنا بغينا أكثر ،أان متفق معكم،
حىت احنا احلكومة ذاك الشي اللي كنديرودون االنتظارات ماشي

وأان جاوبت عليه منذ فرتة قليلة يف جملس املستشارين هوهاذ
القضية دايل التوزيع اجلهوي لإلستثمار العمومي ،وأان هاذ السؤال
أان كنستغرب كتوجهوه ليا وأنتما عارفني أبنه كاين وثيقة سنوية

االنتظارات دايل املواطنني ،ماشي االنتظارات دايلكم كربملانيني،
االنتظارات دايلنا حىت احنا بغينا نيدرو أكثر ،ولكن أحياان نقوم
مبا نستطيع ،إذن هناك رؤساء جهات احلمد هلل قدمو أمور ،وذاك
الشي ما داروهش بوحدهم ،داروه بدعم من الدولة من احلكومة

كتقدم مع قانون املالية ،هي مذكرة التوزيع اجلهوي لالستثمار،
سنواي كتقدم ،وفيها التفاصيل قطاع بقطاع ،قطاع التعليم ها هي
االستثمارات جهة كذا ،كم جهة كذا والنسب املئوية ،قطاع
الصحة ها هي ،قطاع التجهيز كذا ،كل شي عندكم املعلومات

ومن اإلدارات املعنية على حسب القطاعات وخ ّدامة معهم،
وكنشكر هاذيك القطاعات اللي ابستمرار خدامة على املستوى
اجلهوي وعلى املستوى احمللي.

موجودة ،ال خنرتعها .وهاذيك األرقام كتنسحب على مشروع
قانون املالية وكيتصادق عليها يف قانون املالية ،فلذلك هاذ الشي
فيه الشفافية التامة ويدخل واحد اآلن يدير قانون املالية 2191

أما ،املهم شي كالم ،احلكومة أقربت حلم املغاربة ،أان ما عرفتشاي
هاذ القضية ،ابلعكس ،املغاربة فرحانني ابحلكومة دايهلم ،وكاين
إجنازات على الواقع وبيّناها وقدمنا حصيلة ،واآلن يف ّما مشينا يف
األقاليم ويف اجلهات كنقدمو احلصيلة ،احلمد هللا املواطنني

ويضرب عليه يف املوقع دايل وزارة املالية وفيه املذكرات املصاحبة
لقانون املالية كلها ،هاديك املذكرات كلها موجودة ،كتضرب عليه
كتخرج لك املذكرة ،راه كلشي كاين داب .اليوم يف عهد الرقمنة
ما كاين حىت شي معلومة اللي خفية على شي واحد غري يقلّب
عليها الواحد يلقاها فورا ،هاذي النقطة األوىل.

كيتفهمو ،كاين شوية دايل الضعف يف بعض اجملاالت ،ولكن
كاين أمور كثرية ومهمة قدمت.
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ولكن النقطة الثانية ،راه اإلستثمارات أان حتدث كثري من

الصناعية ،املنطقة احلرة ،إىل آخره ،الثلثني دايهلم من خارج جهة

اإلستثمارات اللي ك ّديرها الدولة هي اإلستثمارات ذات طابع
وطين ،والتأثري دايهلا كيكون ابين جهوي ماشي فق جهوي ،داب
جنيو هلذاك مشروع دايل النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية ،فيه
الطريق دايل تزنيت-الداخلة ،هذا راه كتستافد منو عدد من

طنجة-تطوان .إذن خصنا اثين ،اإلستثمار العمومي راه عندو
منطق يتجاوز فق مستوى ،ألن اال جينا داك الشي اللي عندان
دايل الفلوس نبدروهم وكل واحد نقولو ليه دير انت طريق ،ابين
انت واحد العمارة ،دير انت شوية ،غادي نشتتو هاديك الفلوس،

اجلهات ماشي جهة وحدة على األقل  4دايل اجلهات كتستفد
منو ،وخا هو طريق واحدة وبرانمج واحد ،أول جهة كتستافد منو
هي جهة سوسو-ماسة ،ودااب ملا حتدثت مع السيد رئيس اجلهة

ولن يكون عندها عائد اقتصادي ،العائد االقتصادي حتتاج إىل
كتلة حرجة وإىل استثمار كبري يضخ يف اإلقتصاد الوطين دماء
قوية ،وهذه هي االسرتاتيجية دايل الدولة قبل ما جني أان ،أان

دايل الداخلة-واد الذهب ،ملا حتدثنا يوم السبت طويال مع بعض
األعضاء والسيد الوايل ،حتدثنا على الطلب دايهلم دايل الداخلة-
الكركارات آش كيقولو؟ كيقولو هاذ الطريقة راه مهمة ألن كيدوز
هنا خارج  41شاحنة املتوس يوميا كتدخل ملوريتانيا ،و41

ماشي كنخرتع ،ماشي أان اللي مبدع ،أان ما مبدع ما والو ،هاد
الشي شفتو وبديت كنتمعن فيه ،صايف واحد يف الربملان بركة.
إذن هذا املعيار األول ،هللا جيازيكم خبري ،خصنا انخذوه بعني
اإلعتبار.

شاحنة كتدخل املغرب جيئة وذهااب ،وهادو اللي كيمشيو آش
كيصدروا؟ منني كيجي هادو اللي كيصدروا؟ واش الداخلة اللي
كتصدر داك الشي كامل؟ ما عندهاش ،أغلبها أييت من جهات

املعيار الثاين خصنا انخذوه بعني اإلعتبار ما ميكنش نديرو التوازن
احلسايب  arithmétiqueالتوازن احلسايب ،عالش؟ ألن دااب
الدار البيضاء عدد السكان شحال دايل اجلهة دايل الدار

أخرى وكتستافد منو سوس-ماسة وكتستافد منو كلميم ،مبعىن اال
استثمرت متة ،راه العائد االقتصادي يعود على جهة أخرى.
كذلك طنجة-املتوس االستثمار الكبري ال يعود فق على جهة
يعود على جهات متعددة وهكذا وهكذا ،واليوم كنديرو امليناء

البيضاء؟  7ماليني نسمة ،مقاعد الدراسة اللي خصين ل7
ماليني نسمة ماشي حبال اللي خصين ملليون ونصف.
عدد الوحدات الصحية اللي خصين ل 7املاليني ماشي حبال اللي
خصين ل 2املليون ،وهكذا البنيات األخرى ،حىت الطرق من

دايل الناظور ،امليناء دايل الناظور غادي يكون العائد دايلو
صحيح على جهة الشرق أكثر ،وهذا غادي ينمي هاديك اجلهة،
ولكن غادي يكون التأثري دايلواحىت جلهات أخرى .ولذلك ،أان

حيث السعة دايهلا ،متة ميكن ّدير واحد الطريق متوسطة ،متة
خاص دير طرق سريعة إىل آخره ألن احلركية كبرية وكيكون العرقلة
دايل السري .فإذن ،املعايري اللي كتاخد بعني االعتبار يف اإلستثمار

فاش كنت يف الرشيدية ،حتدثنا على إمكانية سكة حديدية وهذا
غري يف حكم النقاش من الرشيدية للناظور ،ألن إيال ّدار دايل
الناظور أقرب ابلنسبة للرشيدية ،وهذا غادي يعطي حركية
اقتصادية حىت للرشيدية وجهة درعة-اتفياللت .معىن ذلك أنه

العمومي متعددة ،هذا ال مينع من أنه خاص تكون عندان مزيد
من اإلرادة ،اجلهات اللي ما استفدتش من مثار النمو نتيجة
لعوامل جغرافية ،ألن بعيدة أو عوامل اترخيية والتهميش ،هاد
الشي كامل كاين جزء منو ،ولكن شوية ،كاين شوية منو ،هذا

كاين استثمارات اللي التأثري دايهلا بني جهوي ،والثلثني دايل
العمال واألطر اللي مشتغلني يف املنطقة دايل طنجة ،املنطقة

ال مينع من أنه خصنا نعطيوها شوية التفضيل ،وحناولو ما أمكن
ندعمو هاد اجلهات ابش يكون فيها التنمية أقوى .هذا حىت هو
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ولكن تيتكامل مع ديك املعايري األخرى اليت حتدث عنها .إذن

والسيارة ،غري هاذ الرقم هذا خاصنا نفتخرو به ،ما شي ما كاينش

هذا ابلنسبة للتوطني اجلهوي لإلستثمارات.
بطبيعة احلال برامج التنمية احلضرية املندجمة ،أان حتدثت عن املدن
اللي فيها ،ابلنسبة للمدن األخرى ،هناك إعداد لرامج التنمية
املندجمة أيضا ،هناك واحد تقريبا راه اإلعداد النهائي دايل أكادير،

كاع ،شي وحدين بغاو يسودو لينا كل شي حبال إيال ما كاين
والو وما دران والو للمواطنني ،راه املواطن كان كيمشي لبعض
املناطق أو كان كيمشي ،وغري هاذ الطرق السيارة ابملناسبة راه
ماشي مرحبة ،غري مرحبة ،ولكن كتديرها ألهنا ميكن تعطي دفعة

ولكن أيضا حىت املدن األخرى غادي ميشي برامج التنمية اجلهوية
دايهلا إن شاء هللا ،وغادي حتاول ما أمكن تكون موجودة يف
القريب ،إن شاء هللا.

للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف املناطق اللي فكينا ليها العزلة،
وكاين مناطق حتتاج إىل فك العزلة هي راه مهتمني هبا ويف الربانمج
وغادي جتي إن شاء هللا ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أخريا ،أريد أن أشري إىل مسألة بسرعة يف هاد الدقائق الثالث
اللي بدات ،هو أن البنيات التحتية األساسية ،من حيث
املخططات دايهلا ،اآلن بدأت أتخذ حماولة إعطاء لكل جهة
حصة دايهلا فيها ،ولذلك اال الحظتو راه قدمت هاد الشي يف

السيد الرئيس:

واحد الوقت ،قلنا أبنه اإلسرتاتيجية الوطنية للموانئ دايل 2121
حددت ستة األقطاب مينائية ،كل قطب غادي يكون فيه ميناء
كبري :قطب اجلهة الشرقية املوجه حنو أورواب؛ قسم الشمال الغريب

األصالة واملعاصرة.

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،ننتقل اآلن إىل احملور الثاين واملتعلق
مبوضوع السياسة املائية الذي يتضمن ثالثة أسئلة يف إطار وحدة
املوضوع .الكلمة للسيد النائب عبد الرزاق الورزازي إبسم فريق

النائب السيد عبد الرزاق الورزازي:
شكرا السيد الرئيس،

بوابة املضيق طنجة؛ قطب القنيطرة-الدار البيضاء يشمل 2
املوانئ قطب دكالة-عبدة مع الصناعة الثقيلة ابجلرف وآسفي؛
قطب سوس-اتنسيفت مع املركب املينائي أكادير؛ قطب موانئ
اجلنوب اللي كيضم موانئ ،معىن ذلك هناك أمسو .قضية السكك

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

إن املغرب ابت يعد من بني أكثر الدول املرشحة للتعرض ملشكل
ندرة املياه يف السنوات املقبلة ،مما ينذر بنشوب أزمة مائية خطرية
ستكون هلا انعكاسات سلبية.

احلديدية نفس الشي ،هناك خمط وطين للسكك احلديدية اللي
كيحاول ما أمكن ميشي يف براجمه املستقبلية واإلسرتاتيجية حنو
إحقاق أقصى ما ميكن من العدالة .هناك التنزيل اجلهوي

السيد الرئيس:
السيد النائب غري ابش نستافدو من طرح السؤال ،إال كان من
املمكن تزيد شوية للميكرو إذا مسحت.

للمخط لربانمج التسريع الصناعي والذي بدأ يف أكادير ،وغادي
جتي املراحل األخرى يف القريب إن شاء هللا ،هناك إعداد هلا إن
شاء هللا يف القريب .وهناك بطبيعة احلال اإلهتمام بنسبة الولوج
ابش تكون عالية عن طريق الشبكة الوطنية للطرق السيارة ،وأيضا

النائب السيد عبد الرزاق الورزازي:

رد يل ردي من األول..
السيد الرئيس:

هاذ املشروع دالقانون سنناقشه بعد قليل.

شبكة من الطرق السريعة .وأنتم تعرفون اليوم وقدمت هاذ الرقم،
اليوم املغرب هو األول إفريقيا من حيث عدد الطرق السريعة
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النائب السيد عبد الرزاق الورزازي:

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

إن املغرب ابت يعد من بني أكثر الدول املرشحة للتعرض ملشكل
ندرة املياه يف السنوات املقبلة ،مما ينذر بنشوب أزمة مائية خطرية،
ستكون هلا انعكاسات سلبية ووخيمة على مستوى بالدان .وبناء

السادة والسيدات الوزراء،
السادة الزمالء والزميالت،
أيوها احلضور الكرمي،

عليه ،نسائلكم السيد رئيس احلكومة ،عن إسرتاتيجية حكومتكم
يف احلفاظ على هذا املورد احليوي املائي وهنج سياسة مائية انجعة؟
وشكرا.

نسائلكم ،السيد رئيس احلكومة ،عن السياسة العامة املتخذة
ابملاء ،وذلك يف ظل مؤشرات تراجع املخزون املائي ابملغرب يف
السنوات األخرية ،بسبب اإلرتفاع املتزايد للطلب من جهة ويف

شكرا للسيد النائب ،ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
الكلمة للسيد النائب حممد البكاوي.

ظل التغريات املناخية اليت أثرت سلبا يف هذا اإلحتياطي املائي من
جهة أخرى ،سواء بفعل شح التساقطات املطرية أو بفعل
اإلستعمال املفرط للماء ابإلضافة إىل أسباب أخرى .وإذا كان
املغرب قد بذل جمهودات جبارة لتلبية الطلب املايل املخصص

السيد رئيس احلكومة،

لإلستهالك أو املخصص للقطاعات اإلنتاجية ،فإن الضرورة
تستدعي اليوم إرساء حكامة مائية على مستوى التدبري والتقنني
واإلستثمار ،سواء يف احلاضر أو املستقبل .وبناء عليه ،ما هي اي

السيد الرئيس:

النائب السيد حممد البكاوي:
شكرا السيد الرئيس،
التزمتم يف برانجمكم احلكومي اعتماد خمط وطين للماء ،وتعهدمت

ترى معامل اإلسرتاتيجية املائية اليت وضعتها احلكومة يف هذا اإلطار،
ال سيما يف ظل اخلصاص والنقص املسجل يف عدد من جهات
اململكة اليت...

بتفعيل براجمه وجعلها من أولوايت سياستكم احلكومية الرامية إىل
توفري املاء الشروب جلميع املغاربة ابملدن والقرى ،إال أن هذه
اإللتزامات تبقى مع األسف وعودا مل ترتجم إىل خدمات فعلية

السيد الرئيس:

يلمسها املواطن املغريب على أرض الواقع ،خاصة ابملداشر والقرى
املنسية ،وعلى سبيل املثال ،جهة الشرق اليت ال زالت العديد من
املناطق التابعة هلا بدون ماء .السيد رئيس احلكومة ،نتساءل اليوم:
هل من تصور جديد لدى احلكومة لتنزيل هذا املخط على أرض

شكرا للسيد النائب ،لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة لإلجابة
على األسئلة.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

الواقع ،مبا يضع حدا لكل الصعوابت اليت تواجه املواطنني
واملواطنات يف احلصول على هذه املادة احليوية؟ وشكرا.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة السالم على رسول
هللا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس،

شكرا للسيد النائب ،ابسم فرق وجمموعة األغلبية لطرح السؤال
املتعلق بنفس احملور ،الكلمة للسيد النائب حممد حلموش.

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أجيب عن هذا السؤال يف موضوع السياسة املائية،
وأنتم تعرفون أبن هاد املوضوع عندو أمهية كربى ابلنظر للدور

النائب السيد حممد حلموش:
السيد الرئيس،

احليوي للماء الذي هو سر الوجود وسر أصل احلياة ،هللا سبحانه
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تعاىل يقول ":وجعلنا من املاء كل شيء حي "وابلنظر كذلك إىل



املوضعي ل  41ألف هكتار سنواي؛
تنمية العرض املائي ومواصلة تعزيز البنية التحتية

واملنشآت املائية ،من خالل مواصلة إجناز السدود الكربى ،إبجناز
 94سدا مربجما مبعدل  2سدود يف السنة كما وعدان يف الربانمج

التحدايت اليت تطرحها التحوالت والتطورات املتسارعة يف جمال
التغريات املناخية وندرة املاء ،وهذه إشكالية دولية ليست خاصة
ابلوطن ،لكن أنخذ بعني اإلعتبار أن املغرب يوجد من بني الدول
اليت تعاين من الضغ املائي بنسبة ترتاوح بني  24و ،%74وال
ختفى العناية اخلاصة جلاللة امللك -حفظه هللا -هبذا املوضوع املهم
للحفاظ على املاء وضمان األمن املائي ،اعتبارا لدوره الرئيسي يف
التنمية واإلستقرار ،يف ظل الدينامية اهلامة اليت يشهدها اإلقتصاد

احلكومي ،وإجناز  91سدود صغرى سنواي كما وعدان يف هاديك
الربان مج للمسامهة يف تلبية احلاجيات إىل املاء الشروب ابلعامل
القروي والري ،وتغذية الفرشات املائية؛
مواصلة إجناز الدراسات املتعلقة مبشروع حتويل املاء من

أحواض الشمال إىل الوس  ،مع السعي إىل إجياد آليات ومصادر
للتمويل؛
تنويع مصادر التزويد ابملاء وتشجيع مصادر املياه غري


الوطين وال سيما يف قطاعي السياحة والصناعة وما يتطلب ذلك
من تعزيز قدرة التزود ابملاء.
وقد حرص جاللة امللك ،يف عدد من اخلطب امللكية ،ابلتأكيد
على هذا املوضوع .كما حرص على ترأس جلسة عمل لدراسة

التقليدية.
ولكون مكوانت السياسة املائية ببالدان ،سواء على املستوى البعيد
أو على املستوى القريب واملتوس مهمة ،فإن...تباعا ملرتكزات

إشكالية املاء يوم اخلميس  92أبريل  ،2191والذي أعطى فيه
جاللته توجيهاته السامية للحكومة قصد استكمال الربانمج
الوطين األولوي املتعلق ابملاء وتدبريه ،والذي يتعني أن يويل اهتماما

السياسة املائية ببالدان أوال ،مث سأحتدت عن التدابري املضمنة يف
املخط األولوي للماء ،مث سأحتدث اثلثا عن استعراض مضامني
الربانمج األولوي االستعجايل للتزويد ابملاء الشروب وماء السقي.
مرتكزات السياسة املائية ببالدان :من املعلوم أن التحكم يف املاء

خاصا لتأمني تزويد املراكز اليت تعرف خصاصا مزمنا يف املاء.
وتنفيذا هلذه التعليمات السامية ،ويف إطار تنزيل الربانمج
احلكومي ،فقد جعلت احلكومة السياسة املائية يف صميم
اهتماماهتا وأولوايهتا ،من خالل مجلة من التدابري الرامية إىل تنمية

يكتسي طابعا حيواي ،نظرا لصعوبة الظروف املناخية ،وهاد
الظروف املناخية تزداد تقلبا ،وهاد الشي كيعاين منو العامل كله،
كثري من الدول أعلنت يف هذه السنة واحد احلالة دايل الطوارئ

العرض املائي وال سيما من خالل:
أوال -إعداد املخط الوطين للماء ،املخط الوطين يتم إعداده،
غادي ميشي من  2121إىل  ،2141ألن القانون يفرض حتيني

فيما خيص التزود ابملاء واحلصول على املاء .وتقدر املوارد املائية
اإلمجالية املتجددة ببالدان ب  22مليار مرت مكعب يف السنة،
تشمل  92مليار مرت مكعب من املياه السطحية و 4د املليار مرت
مكعب من املياه اجلوفية.

املخط الوطين للماء ابش يكون ميتد على مدى  21سنة وهذا
يتم إعداده وسيعلن عنه يف حينه إن شاء هللا .لكن هناك أيضا
الربانمج الذي وافق عليه جاللة امللك والربانمج األولوي املتعلق
ابملاء والذي ميتد إىل 2122؛


ومواصلة حتويل نظم السقي التقليدي إىل نظم السقي

ويف ظل هذه الظروف الطبيعية ،هنج املغرب سياسة مائية ارتكزت
على عدد من املرتكزات ،سنرجع إليها .ومن أجل استمرارية تلبية

اثنيا ،تدبري الطلب على املاء ،ابلرفع من مردودية

شبكات توزيع املاء الصاحل للشرب؛
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حاجيات البالد من املاء ومواكبة األوراش الكربى اليت أطلقها

ألف هكتار سنواي ،وذلك من أجل الوصول إىل جتهيز حوايل

املغرب ،ولتفادي حدوث اختالل التوازن بني العرض والطلب
على املاء ،مت إعداد مشاريع واثئق التخطي  ،واملتمثلة يف
املخططات التوجيهية للتهيئة املندجمة للموارد املائية على صعيد
األحواض املائية ،ومشروع املخط األولوي للماء على املستوى

 %41من املساحة اإلمجالية املهيأة على الصعيد الوطين هبذه
التقنية حبلول سنة  2121و % 71حبلول سنة 2121؛
تشجيع الفالحني على تبين مزروعات ذات مردودية عالية وحتسني
مردودية قنوات اجلر ونقل مياه الري؛

الوطين الذي حدد األولوايت الوطنية وبرامج العمل اليت هتدف
إىل تلبية احلاجيات املائية للبالدان يف أفق سنة .2121
وهبدف إرساء سياسة استباقية للتخطي يف هاد اجملال كما قلت،

توعية وأتطري الفالحني من أجل إستعمال التكنولوجيات
املقتصدة للماء.
وقد بلغت املساحة اجملهزة حاليا ابلسقي املوضعي حوايل 491

حنن بصدد إمتام وضع املخط الوطين للماء احملني مع مقتضيات
القانون اجلديد املتعلق ابملاء فإن احلكومة إذن تعمل على التحيني
واملراجعة هبدف التوفر على خمط استباقي للماء على الصعيد
الوطين لضمان األمن املائي يف أفق  .2141ويرتكز هذا املخط

موزع على مجيع جهات اململكة ،اليوم اللي فيها
ألف هكتارّ ،
السقي املوضعي املقتصد للماء وصل إىل  491ألف هكتار،
ابإلضافة إىل عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبري واليت مشلت
مساحة  922ألف هكتار موزعة على  9جهات .ويبقى اهلدف

الذي حيدد األولوايت الوطنية وبرامج العمل ابلنسبة للمدى الزمين
الذي يغطيه على حماور ثالثة :التحكم يف الطلب يف املاء؛ تنمية
العرض املائي؛ احملافظة على املوارد املائية ،سواء منها السطحية أو

هو بلوغ  141ألف هكتار يف أفق  ،2129واقتصاد ما يعادل
 2.4مليار مرت مكعب سنواي ،وهذا أفق مهم جدا وسيتم
اإلشتغال على هذا وكنشكرو مجيع اجلهات املتدخلة ،من إدارات

اجلوفية أو اجملال الطبيعي ،وحماربة التلوث والتأقلم مع تقلبات
الطقس .وسأتطرق ابلتفصيل هلذه العناصر يف احملور املوايل.
أبرز تدابري املخط األولوي للماء:
أوال ،التحكم يف على املاء ،وذلك من خالل برامج عمل يف جمال

حكومية وأيضا حىت الفالحة اللي مندجمني فهاذ الربامج.
اثنيا ،تنمية العرض املائي وهذا فيه عدد من املستوايت :أول
نقطة يف اإلسرتاتيجية املائية هنا هو مواصلة تعبئة املياه السطحية،
هاذ املياه السطحية اللي كتجي من األمطار ،خصنا نعبئوا أقصى

التدبري االقتصادي يف املاء لبلوغ اقتصاد  217مليون مرت مكعب
خالل الفرتة ما بني 2019و ،2129مبا فيه املاء الصاحل للشرب
واملاء املوجه للري ،ورفع املعدل الوطين ملردودايت شبكة توزيع املاء

ما ميكن منها ،ذلك أنه من أجل تعزيز الرصيد الوطين املهم من
التجهيزات املائية والذي يتكون حاليا من  944سدا كبريا بسعة
ختزينية إمجالية تقدر ب  92.9مليار مرت مكعب ،و 924سد

الصاحل ابلنسبة  %72يف أفق  .2129وفهاذ اجملال بطبيعة
احلال ،خمط "املغرب األخضر" أدمج هاذ املوضوع دايل تثمني
واقتصاد املاء يف صلب اإلهتمامات دايلو ،فتم يف هاذ املنوال
ابخلصوص:

صغري ،فيما يوجد  94سد كبري بسعة ختزينية إمجالية تبلغ  2مليار
مرت مكعب على األقل و 21سد صغري بسعة ختزينية إمجالية تبلغ
 29مليار مرت مكعب يف طور اإلجناز .إذن ،على مستوى تعبئة
املياه السطحية هناك برانمج واضح إلنشاء هذه السدود ،واحلمد

أتهيل وحتديث شبكة الري لتسهيل عملية حتويل نظم الري من
الري اإلجنذايب إىل الري املوضعي الذي يقتصد املاء بوترية 41

هلل يسري بوترية معقولة ،سدود كتسري جيدا ،سدود كتسري
متوسطة ،بعض السدود متأخرة ،ولكن  2دايل السدود كبرية كل
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سنة و 91دايل السدود صغرية ومتوسطة كل سنة ،هذا برانمج

مسبوقة ،وهناك حمطات أخرى يف اإلعداد قريبا إن شاء هللا .وهاد

ميكن اإللتزام به .وهاذ السدود الكربى والصغرى كتقوم بواحد
الدور مهم جدا يف تعبئة الرصيد املائي من املياه السطحية وأيضا
تقوم بدور كبري جدا يف التنمية االقتصادية واإلجتماعية واحمللية.
وفيما خيص إجناز السدود الكربى ،مت إهناء إجناز أشغال  2سدود

استعمال املياه العادمة هذا شيء مهم .بطبيعة احلال كاين بعض
املناطق اللي هادشي فيه منذ فرتة ،مجيع املالعب دايل الكولف
تقريبا ،يف مراكش مثال تسقى عن طريق هاد املياه املستعملة واليت
تعاجل ،وهذا منوذج مهم .وهناك حماولة لتعميم هاد النموذج يف

كربى أبقاليم ميدلت والعرائش وتطوان بكلفة إمجالية بلغت 2
دايل املليار و 497مليون درهم ،تقوم الوزارة إبهناء إجناز أشغال
سد وجلة السلطان إبقليم اخلميسات ،سد تيمقيت إبقليم

خمتلف املناطق ،فهذا اإلقتصاد يف املاء على هاد املستوى ،هو
شيء مهم جدا.
وهبدف تنفيذ الشطر األول من الربانمج ،الذي ميتد من -2191

الراشيدية ،وتواصل إجناز أشغال  92سد كبري أبقاليم اترودانت
والعرائش وتطوان والراشيدية وصفرو وزاكورة وتنغري واخلميسات
وجرسيف واحلسيمة وكلميم والعيون ،شيشاوة واحلوز ،وكذا
الشروع يف إجناز أشغال تعلية سد حممد اخلامس إبقليم وجدة،

 2129إىل تعبئة  911مليون مرت مكعب يف أفق  .2129هاد
الربانمج غادي يعبأ  911مليون مرت مكعب ،يف أفق ،2129
فيه  27مشروع مربمج ،فيه  22مشروع لسقي مالعب الكولف.
إذن على هاد املستوى احلمد هلل راه حنا غاديني مزاين.

وأشغال سد سيدي عبّو إبقليم اتوانت.
أما ابلنسبة للسدود الصغرى ،فقد مت إجناز أشغال  4سدود
صغرى ومتوسطة أبقاليم بنسليمان ،واحلسيمة والرحامنة واحلوز،



احملور الثاين هوحتلية مياه البحر ،ابعتباره حال بديال

وتنافسيا يف العديد من مناطق املغرب لتقوية تزويد املدن الساحلية
ابملاء ،وذلك هبدف استغالل الشري الساحلي الذي تتوفر عليه
بالدان ،والذي ميتد على طول  2411كلم ،واستثمار التطور

بكلفة مالية إمجالية بلغت  999مليون درهم ،والوزارة منكبة على
مواصلة إجناز أشغال بناء  22من السدود الصغرى واملتوسطة
مبختلف أقاليم اململكة ،بكلفة مالية إمجالية تقدر ب  471مليون
درهم .ومن املتوقع أن يتم كذلك إجناز أشغال عدة سدود صغرية

اإلجيايب لكلفة هذه التقنية .وقد مت إنشاء أربعة حمطات لتحلية
مياه البحر :أخفنري ،طانطان ،العيون وبوجدور ،بقدرة إنتاج
إمجالية تناهز  97مليون مرت مكعب يف السنة ،لتقوية التزويد ابملاء
الصاحل للشرب .و 29مليون مرت مكعب يف السنة لألغراض

وتلية خالل الفرتة املمتدة ما بني  ،2129-2191بغالف مايل
يقدر ب  911مليون درهم سنواي ،يف إطار تفعيل عدد من
اتفاقيات مع مجيع املتدخلني.

الصناعية .كما أن مشاريع حمطات أخرى توجد يف طور اإلجناز،
يف كل من :العيون-احلسيمة-سيدي إفين-طرفاية ،بقدرة إجناز
إمجالية تصل إىل  91مليون مرت مكعب يف السنة ،وأكادير-
اشتوكة بقدرة إنتاج إمجالية تصل إىل  911مليون مرت مكعب يف

ب-تنمية مصادر املياه غري اعتيادية ،وذلك من خالل عدد من
احملاور:
أوال ،إعادة إستعمال املياه العادمة واملعاجلة ،وذلك عرب

السنة يف املرحلة األوىل ،و949مليون مرت مكعب يف السنة يف
مرحلة اثنية .كما سيتم برجمة ثالث حمطات جديدة يف كل من
الدار البيضاء وآسفي والداخلة .وهذا يف إطار خمط استباقي ملا

عدد مهم جدا من حمطات إستعمال املياه العادمة بطريقة غري

ستكون عليه حاجيات هذه املدن من املاء يف املستقبل .إذن هناك



تبين تبين برانمج وطين مندمج للتطهري السائل ،وإعادة إستعمال
املياه العادمة .واحلمد هلل ،هذا الربانمج يسري بطريقة جيدة ،وعندان
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خمط استباقي وغادين فيه ،وهذا داخل يف الربانمج األولوي

بقي أن أشري إىل الربانمج األولوي االستعجايل للتزويد ابملاء

للماء .وستمكن احللول واإلجراءات املقرتحة يف مشروع املخط
األولوي للماء من تلبية احلاجيات الضرورية .وابإلضافة إىل ضمان
التزويد ابملاء يف خمتلف الظروف املناخية ،خاصة يف فرتات
اجلفاف ،فتنويع مصادرالتزويد بني ما هو اعتيادي وتقليدي ،وبني

الشروب وماء السقي ،والذي يهدف إىل التزويد على املدى
القصري واملتوس مبياه الشرب والسقي .ولذلك ،قامت احلكومة
إبعدد هاد الربانمج ،وذلك يف إطار تشاور بني املؤسسات
واإلدارات العمومية املعنية ،وتشكلت هلذا اجملال جلنة برائسة رئيس

ماهو غري اعتيادي ،سيسهم يف التقليص من ارهتان توفر املياه
الصاحلة للشرب بكميات التساقطات املطرية.
اثلثا ،احملافظة على املوارد املائية السطحية واجلوفية ،وهذا


احلكومة ،عقدت عدة اجتماعات ،استعانت بعدد من اخلرباء،
ووضعنا هذا الربانمج األولوي االستعجايل ،وفيه :تنمية العرض
املائي أساسا ابلسدود؛ تدبري الطلب وتثمني املاء؛ تقوية التزويد

فيه خمط عمل يهم احملافظة على املياه السطحية واجلوفية ،واجملال
الطبيعي وحماربة التلوث ،والتأقلم مع تقلبات الطقس عرب تشجيع
تشجيع احلكامة اجليدة فيما يتصل إبستعمال املياه اجلوفية ومحاية
البحريات الطبيعية واحملافظة على الواحات واملناطق .وبطبيعة

ابملاء الصاحل للشرب ابلوس القروي؛ إعادة استعمال املياه
العادمة واملعاجلة .وتبلغ التكلفة اإلمجالية للتدابري اليت سطرها
الربانمج  992مليار درهم على مدى بضع سنوات.
تقوية التزود ابملاء الصاحل للشرب ابلعامل القروي :ذلك أن احلكومة

احلال هذا حيتاج أيضا إىل واحد الربانمج ،هو داخل يف املخط
األولوي للماء ،برانمج للتحسيس والتوعية هباد املوضوع .هذا
كيشارك فيه اجملتمع املدين ،الفالح ،الصناعي ،املقاولة ،املواطن

تويل عناية خاصة ابلعامل القروي ،من خالل السهر على تنفيذ
الربامج الوطنية اليت تليب احلاجيات دايل الساكنة .وتواكب أيضا
احلكومة اجلماعات عرب جتهيزها ابلبنيات التحتية ،ابلتجهيزات

كمواطن ،اإلدارة ،اجلميع خص تكون عندو واحد اإلحساس
أبمهية املاء أبن هاد املاء غايل ،راه ما كنخلصوهش الثمن دايلو،
املياه اآلن املستعملة يف البيوت هي كلها مدعومة جبميع أشطرها
(الشطر األول ،الثاين ،الثالث ،الرابع ،اخلامس) كله مدعوم،

الضرورية ،لالستجابة للحاجيات اليت هي حاجيات متقلبة
متطورة .سنوات اجلفاف أحياان أتتينا ،أحياان اجلفاف كيجي يف
مناطق وماشي يف مناطق أخرى ،شوية يف واحد العام كيتبدل
داكشي .التساقطات املطرية مل تعد منتظمة ،ال من حيث الزمان

فلذلك ألنه مدعوم أحياان بعض املواطنني ما كيضربوش له حسبة،
كيسحاب هلم واش صايف غري كيخلص راه صايف ،ال راه ما
كتخلصوهش ابلثمن دايلو ،ولكن الكلفة دايلو على البالد أكرب

وال من حيث املكان ،وهذا يطرح حتدي ،ما كاينش برانمج
كنديروه على  91سنني وكنمشي كنطبقو صايف ،كل سنة خاصنا
حنينو هداك الربانمج ،ألن شي منطقة كتجيها الشتا  91سنني

من ذلك بكثري .فلذلك ،أان أهيب ابجلميع يقوم بواحد العمل،
اجلميع ،من اجملتمع املدين ،من القطاع اخلاص ،أصحاب املعامل
والشركات واإلدارات العمومية والشبه العمومية ،وأيضا الفالحة
وأيضا املواطن العادي ،جيب العمل على اقتصاد املاء ألنه مثني

وواحد العام ما جاهتاش ،إذن خصين برانمج استعجايل حنولوا إىل
تلك املناطق ،لذلك هو برانمج كيتحني سنواي .كيدار برانمج
استعجايل خالل الفرتة الصيفية يف كل سنة ،وهاد السنة أيضا
سنة  ، 2191دار هداك الربانمج االستعجايل ابالعتماد على

جدا يف هذا الزمن ،ونتمناو على هللا ابلتضافر دايل اجلهود دايل
مجيع أيضا هاد احملور نقومو فيه بواحد التقدم.

احلاجيات اليت تعرب عنها األقاليم والعماالت ،بتنسيق من
اجلماعات الرتابية .وارتكز هاد الربانمج على تزويد الساكنة
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بواسطة الشاحنات الصهرجيية حبوايل مليون و 111ألف يعين

وعندو نظام حكامة وعندو نظام تتبع وعندو آليات دايل الوضع

قريب  2د املليون نسمة من السكان اللي مهّها هاد الربانمج
االستعجايل ،موزعة على حوايل  9242دوار و 727مجاعة
تنتمي إىل  47عمالة وإقليم .بعد حتيني اخلريطة وفق احلاجيات
دايل  ،2191مت وضع برانمج ورصد له ميزانية دايل  972مليون

دايل الربانمج ،واحلمد هلل كل سنة كيتم هاذي منذ سنوات ،وأان
من هنار جيت  2سنني هاذي وهاذ الربانمج كيتم اإلعداد دايلو
والتنفيذ دايلو .بطبيعة احلال ،إال كاين أي مالحظات أخرى من
قبل اجلماعات الرتابية ،راه اجلهات املعنية مستعدة للتفاعل معها

درهم ،وبدأ اإلجناز ،وقد رمبا غتشوفو إما يف األخبار وإما يف
األخبار الرمسية يعين يف القنوات وإما يف بعض املواقع ،بعض
العماالت أو األقاليم اليت أطلقت براجمها ملا يعين فاش دارت هلا

يف حينها .نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا إىل ما فيه خري
ويهدينا إىل سواء السبيل والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:

االعتمادات املالية ،طلقت الربانمج دايهلا على مستوى اإلقليم،
وحددت الدواوير ذات األولوية ،وحددت اآلليات كيفاش غادي
دير ،كيفاش غادي تزود ابملاء وكيفاش غادي دير إىل آخره ،فهذا
أطلق احلمد هلل هاد الربانمج .وذلك يهدف إىل الذهاب إىل

شكرا السيد رئي س احلكومة ،ننتقل اآلن إىل ابب التعقيبات
إبعطاء الكلمة للسيد النائب حممد مرزوق إبسم فريق العدالة
والتنمية.
النائب السيد حممد مرزوق:

الساكنة اليت تعاين من النقص يف املاء بسبب ظروف ظرفية و
العمل على تزويدها ابملاء الصاحل للشرب والقضاء أيضا على
اهلشاشة .ويتضمن هذا احملور مواصلة جتهيز وأتهيل  991مركز

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا وآله
وصحبه.
السيد الرئيس احملرتم،

من طرف املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب ،وبرجمة
جتهيز وأتهيل  941مركزا من طرف اجلماعات الرتابية أو الفاعلني
احملليني ،وكذلك مواصلة إجناز مشاريع تزويد  91111دوار من
طرف املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب أو يف إطار

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدة والسيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ،إبسم فريق العدالة والتنمية ،يف هذه
اجللسة الشهرية املتعلقة ابلسياسة العامة ملساءلة رئيس احلكومة،

برانمج تقليص الفوارق اجملالية ابلوس القروي ،وإجناز برانمج
تكميلي يهم أزيد من  7112دوار لفائدة  2.7مليون نسمة من
طرف اجلماعات أو الفاعلني املختصني.

حول موضوع السياسة املائية ببالدان .وإهنا لفرصة ساحنة ،لنثمن
وننوه ابجملهودات واملنجزات اليت قامت هبا الدولة املغربية واحلكومة
يف هذا اجملال ،حبيث أن املغرب وعرب احلكومات املتعاقبة ،قد راكم
يف هذا اجملال مكتسبات ال ينكرها إال جاحد ،حيث أصبح

أما خبصوص املناطق اليت قد تتضرر من آاثر اجلفاف وملواجهة
اخلصاص يف املاء ،سيتم ختصيص  771مليون درهم لتزويد
الساكنة املستهدفة بواسطنة الشاحنات الصهرجيية كما حتدثت
عن ذلك منذ قليل .وهذا برانمج كما قلت ،برانمج ديناميكي

منوذجا جهواي وقاراي يف تدبري املوارد املائية ،وخصوصا تلك
السياسة الرشيدة واملستبصرة اليت أطلقها امللك احلسن الثاين رمحه
هللا منذ ستينيات القرن املاضي لتعبئة املوارد املائية عرب بناء

حيني كل سنة ألن التساقطات املطرية ما كتبقاش دائما منتظمة،
ّ
ال من حيث الزمان وال من حيث املكان .وسنواصل هذا الربانمج

السدود ،حيث تطورت منذ ذلك احلني اإلستثمارات يف جمال
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البنيات التحتية املائية إىل أن بلغ رصيد بالدان من السدود 941

الطلب عليه وعقلنة استوهالكه .ومن أجل ختفيف العبء عن

سدا كبريا بسعة تفوق  97مليار مرت مكعب ،مما م ّكن إىل حد
كبري من تلبية احلاجيات من املاء الشروب املعمم يف الوس
احلضري ،والذي بلغ نسبا عالية كذلك يف العامل القروي ،هذا
عالوة على تغطية حاجيات القطاعات اإلنتاجية من املاء.

كاهل االستثمار ،فقد أصبح من الالزم البحث عن صيغ
جديدة لتمويل وتدبري التجوهيزات املائية "انتهى منطوق خطاب
صاحب اجلاللة .ومن هذه احملاور:

:1دعم والتشاور والتدبري املندمج للموارد املائية على املستوى
الوطين واجلهوي واحمللي ،وذلك بدعم صالحية اجمللس األعلى
للماء واملناخ بصفته مؤسسة وطنية للتشاور والتوجيه والتقييم

وإننا يف فريق العدالة والتنمية ،إذ نسائل احلكومة عن الربامج
واإلستثمارات اليت قامت هبا لتوفري هذه املادة احليوية لعدد من
جهات اململكة ،وال سيما تلك اليت تعاين ساكنتها من نقص حاد

للسياسة املائية؛
 :2إقرار مقاربة الربانمج املندمج أثناء اإلعداد السنوي لقانون
املالية حتقيقا لاللتقائية؛
 :2تعميم متثيليات وكاالت األحواض املائية على املستوى احمللي

خالل فصل الصيف ،فإننا نعترب قضية املاء من السياسات
العمومية اليت جيب أن حتظى بعناية أكرب ،وأن حتسني حكامة
تدبري هذا القطاع يعد رافعة أساسية للتنمية املستدامة.
ورغم ما حتقق من مكتسبات ،فلست يف غىن عن التذكري ببعض

وحتفيز اللجان اإلقليمية للماء وتوضيح مهام وموقع املصاحل
اإلقليمية للماء؛
 :4إعادة توجيه مهام وكاالت األحواض املائية صوب املعرفة

املؤشرات والتحدايت اليت تطبع هذا القطاع:
 حمدودية املوارد املاء واملائية وعدم انتظام التساقطات املطرية يفالزمان ،مع تباين توزيعها يف املكان؛

والتخطي واحلماية والتتبع ومراقبة املوارد املائية عرب دعم وسائلها
املادية والبشرية.
اثنيا ،أتهيل وأجرأة اجلهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع املاء :فعال،
مت حتيني قانون املاء ،إال أن هناك العديد من النصوص التطبيقية

تزايد الطلب على املاء ،انهيك عن املخاطر اليت هتدد جودةاملاء واستمرارية املوارد املائية من تلوث واستغالل مفرط؛
مؤشر واحد أشري أبن حوايل  111مليون مرت مكعب من املياهاجلوفية تستخرج من املخزوانت الغري قابلة للتجديد يف الفرش

مازالت مل تصدر ،ولذا نطالب ابإلسراع يف إصدارها؛
اثلثا ،مواصلة تنمية وتطوير العرض املائي لبالدان ،مع توفري عدد
أكرب من وسائل تعبئة املوارد املائية مع تنويعها ،والتوجه إىل حتلية
مياه البحر كخيار اسرتاتيجي ،وختصيص املوارد املائية التقليدية

املائية دايلنا ،هذا مؤشر خطري جدا ،انهيك عن أن فرتات اجلفاف
أصبحت أطول وأصبحت أكثر تكرارا.
السيد رئيس احلكومة،
عالقة هبذه اجملاالت احليوية وفيما تبقى من الوقت ،وإسهاما منا
يف إغناء هذا النقاش ،نورد فيما يلي مجلة من املقرتحات
والتوصيات ،مستحضرين يف هذا السياق مقتطفا من الرسالة
امللكية السامية املوجهة إىل املشاركني يف الدورة التاسعة للمجلس

للمناطق الداخلية للبالد.
السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة احملرتمني،
وابملناسبة ،ننوه مبا قامت به احلكومة احلالية ،وقد جتلى ذلك من
خالل :عرض احلصيلة املرحلية لعملها مؤخرا ،واليت كانت إجيابية
ومشرفة .مؤشر واحد 4 ،سدود كربى تنضاف ،واليوم سنتحدث

األعلى للماء واملناخ لسنة  2119يقول جاللة امللك ":فقد آن
األوان لنغري جذراي نظرتنا وسلوكنا اجتاه املاء ،من خالل تدبري
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عن  944سدا عوض من 941؛ تعزيز حمور التدبري الطلب عرب

املتدخلني يف قطاع املاء هبدف جعله قطاعا صناعيا وطنيا قائم

برامج للتحكم يف طلب وترشيد اقتصاد املاء.
ويف الوقت الذي نفتخر فيه مبا حتقق ،نثري انتباه احلكومة إىل أن
هناك مناطق تئن حتت وطأة العطش ،ولذا نطالب احلكومة
ابإلسراع يف تنزيل الربانمج األولوي أو املستعجل .ويعين هذه
بشرى تلقيناها من وزير التجهيز مؤخرا ،حتت هاد القبة هادي،
ألن القطاع غادي يستافد من  992مليار خالل  4سنوات وهذا
مبلغ مهم جدا .من بني هذه اآلليات ،تعميم وتسريع إجناز الربامج

الذات وحامال لتنمية اإلقتصاد األخضر ،وجعل مهن املاء روافع
خللق الثروة ومناصب الشغل.
وأخريا ،هنيب ابحلكومة ،أن أتخذ قضية املاء بقوة ،فهي رهان
رابح للمستقبل للتنمية املستدامة والشاملة لبالدان ،وأن تُ َف ّعِّل

مقتضيات املخط الوطين للماء ،ألن الذي يهم املواطن هو توفري
املاء بكمية كافية وجودة وبصورة دائمة ،دون إغفال املناطق اجلبلية
والواحات ،وأخص ابلذكر هنا اخلطارات .وال نشك أن التدابري

الوطنية القائمة يف اقتصاد املياه ،لنعلم أبن اقتصاد مخس ما
نستهلكه اليوم يف الفالحة ،سيمكن من تلبية حاجيات املاء
الشروب كلها؛ الرفع من مردودية شبكات توزيع املاء الشروب
لتصل إىل  %2كما جاء يف تعهدات احلكومة.

اليت اختذهتا احلكومة واليت ستتخذها ،ستجعل السياسة املائية يف
صميم اهتماماهتا ،وستنضاف إىل التدابري واملسلسل الرتاكمي
اإلجنازات املهمة يف هذا اجملال ،وستشكل لبنة أساسية إلعطاء
انطالقة جديدة للسياسة املائية ببالدان.

وإذا كانت احلكومة قد بذلت جمهودات مقدرة لتنمية العرض
املائي ،فإن العمليات املرتبطة بتدبري الطلب على املاء والتحكم
فيه مل ترق بعد إىل املستوى املطلوب .يف هاذ اجملال مازال واحد

وأخريا ،نسأل هللا عز وجل أن حيقق لنا نعمة األمن املائي ،وأن
ينزل علينا من بركات السماء ،إنه على ما يشاء قدير ،والسالم
عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

اجملهود خاصو يدار كبري ،ألن اإلحتياط احلقيقي الذي تتوفر عليه
بالدان هو االقتصاد يف املاء؛
خامسا :تعزيز آليات وبرامج محاية املوارد املائية؛
سادسا :النهوض ابلشراكة بني القطاعني العمومي واخلاص ،يف

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عبد الرزاق
الورزازي ابسم فريق األصالة واملعاصرة .

النائب السيد عبد الرزاق الورزازي:

جمال دعم اخلربة الوطنية يف جمال املاء ،وذلك بوضع اآلليات
التحفيزية الضرورية لتطوير الفاعلني اخلواص املغاربة املتخصصني
يف جماالت تعبئة وتطهري وتصفية وحتلية املاء ،وكذا إنتاج الطاقة

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

املائية ،وملا ال تصدير اخلربة املغربية يف هذه اجملاالت.
وعالقة ابلشق الثاين املتعلق ابإلستثمارات املوجهة هلذا القطاع،
فقد ابت من الضروري تطوير منوذج للتدبري العادل واملستدام
اقتصاداي لقطاع املاء ،يستفيد من متويل متنوع ومناسب ،وابلدرجة

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدة والسادة أعضاء احلكومة احملرتمني،
إخواين أخوايت النواب احملرتمني،

اليوم يتسم املغرب مبناخ جاف أو شبه جاف ،ويتفاقم هذا الوضع
سنة بعد أخرى بسبب تراجع التساقطات املطرية اليت هي يف

األوىل الزايدة من حجم اإلستثمارات العمومية املخصصة لقطاع
املاء لتصبح يف مستوى التحدايت واإلكراهات ،وكذا تعزيز قدرات

اخنفاض مستمر منذ الثمانينيات من القرن املاضي إىل يومنا هذا،
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وتقدر نسبة اخنفاض األمطار خالل هذه الفرتة حبوايل .%21

السياسة الفالحية مع اإلمكاانت املائية املتاحة على الصعيد

ويف ذات السياق ،نالحظ تقلصا مستمرا لنصيب الفرد من املوارد
املائية ،حبيث اخنفضت هذه احلصة من  2411مرت مكعب للفرد
سنة  9191إىل  721مرت مكعب لكل فرد سنة  ،2114قبل
أن تنهار إىل  914مرت مكعب لكل مواطن حاليا .وبذلك،

الوطين.
إن تضارب السياسة املائية مع برانمج "املغرب األخضر" ودعم
إنسجام السياسات العمومية فيما بينها ،انجم عموما عن كون
كل وزارة تضع لنفسها سياسة تؤطر عملها مبعزل عن السياسات

يصنف املغرب ضمن البلدان اليت تعاين من إجهاد مرتفع للموارد
املائية .قبل أكثر من ذلك ،املغرب يقرتب تدرجييا من وضعية
الندرة القصوى للمياه يف حال اخنفض نصيب الفرد من املياه إىل

املتبعة من طرف املرافق العمومية األخرى ،الشيء الذي يؤدي إىل
عدم تقاطع وتالقي واندماج هذه السياسات ،بل يفضي أحياان
إىل تضارهبا .وحسب الواثئق املؤسسة لإلسرتاتيجية الوطنية للماء،

دون  411مرت مكعب لكل نسمة ،وهذا أمر وارد وحمتمل جدا
يف أفق سنة  ،2141والشك أن احلكومة واعية بذلك.
تق ّدر إمكاانت البلد لتعبئة املوارد املائية ب  22مليار مرت مكعب،
منها  92مليار مكعب من املياه السطحية يتم جتميعها أساسا

ميكن اعتبار تدهور جودة املياه وشح مواردها من بني اإلكراهات
املقلقة للغاية ،سيما وأن الفرشة املائية اجلوفية مثال ترتاجع حبوايل
 291مليون مرت مكعب سنواي ،مما سيعيق يف املستقبل اإلنتاج
الفالحي من دون أدىن شك .هذا علما أنه نتيجة دايل هاذ

بواسطة  941سدا ،الكمية املتبقية من املياه (أي حوايل  4مليار
مرت مكعب) عبارة عن مياه جوفية .وإذا قسمنا حجم املياه املمكن
تعبئتها على عدد السكان أي  24مليون نسمة ،فإن نصيب كل

االستنزاف املائي ،فإن الناتج الداخلي اخلام يتحسن فق حبوايل
 %1.4أي حوايل  4دايل املليار درهم فق  .وهذه النتيجة تبقى
هزيلة مقارنة مع الوترية اليت يتقلص هبا املخزون الوطين من املياه

فرد هو  941مرت مكعب كما أسلفنا.
تشكو بالدان من ضغ شديد على الفرشة املائية ،مما يؤدي إىل
اخلزاانت اجلوفية
تردي جودة املياه وشح مواردها جراء استنزاف ّ
واستنفاذ مياه األهنار والوداين .تقدر الكلفة احلالية لرتدي املوارد

اجلوفية ،األمر الذي يستوجب تثمني املوارد املائية بواسطة الزايدة
يف قيمة املنتوجات الفالحية املسقية.
ويف هذا اإلطار ،السيد رئيس احلكومة احملرتم ،جيب التذكري أبن
كلفة تعبئة املاء اليت ترتاوح ما بني درمهني وستة دراهم للمرت

املائية حبوايل  91مليار درهم سنة ( 2194أي ما يعادل %9
من الناتج الداخلي اخلام) وذلك ابلرغم من اجلهود املبذولة من
طرف احلكومة للمحافظة على املياه اجلوفية ،منذ املصادقة على

املكعب ابلنسبة ملياه السدود وما بني  91و 21درهم للمرت
املكعب فيما خيص مياه البحر احملالّة.
ويف نفس السياق ،جتذر اإلشارة إىل أن املخزون من املياه اجلوفية

القانون املتعلق ابملياه والوكاالت املكلفة ابألحواض املائية.
وابلرغم من شح املوارد املائية ،فإن احلكومة ماضية يف تطوير
الفالحة املكثفة  agriculture intensiveترتكز
على السقي الواسع النطاق ،واملغاالة واملبالغة يف الري واستهالك

تقلص حبوايل النصف من سنة  ،2111ألنه اخنفض من حوايل
 7املليار مرت مكعب خالل هذه السنة إىل  4مليار مرت مكعب
حاليا .لذا ،نسائل احلكومة عن اإلجراءات املتخذة ،يف إطار
املخط الوطين للماء ،للحد من استنزاف املياه اجلوفية ،والعمل

املياه ،مما يعين مضاعفة وترية اإلجهاد املائي الذي يتعارض مع
السياسة املائية املتبعة ،وابلتايل تناقض برانمج املغرب األخضر أو

على إعادة تشكيل وبناء املخزن اجلويف يف املياه العذبة.
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من جانب آخر السيد رئيس احلكومة احملرتم ،نالحظ أن املغرب

عالوة على ذلك ،نالحظ أن حوايل  % 2.2من سكان القرى

يشكو ويعاين من التوزيع اجملايل غري العادل للموارد ومصادر املياه،
وذلك بسبب متركز حوايل  %71من موارد املياه يف مناطق معينة
متثل  %94من مساحة الرتاب الوطين ،علما أن احلوضني املائيني
اللكوس وسبو يتوفران معا على حوايل نصف حجم املياه

يتوفرون على رب بشبكة الصرف الصحي ،وأن  %29فق من
األسر القروية تتوفر على حفر للصرف الصحي أي les faux
sceptiquesوهذا لوحده ميثل مؤشرا ودليال كافيا على
األوضاع غري السليمة وال الصحية لسكان البادية.

السطحية للمملكة ،وأن األحواض املائية  7املتبقية تقتسم النصف
اآلخر بكمية املياه السطحية.
ويف هذا الصدد ،جاء على لسان السيد رئيس احلكومة احملرتم،

وهلذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،عن اجلدوى من تعميم
الولوج إىل املاء أو تقريب املاء من املواطنني إذا كان هؤالء أي غري
قادرين على رب منازهلم بشبكة توزيع املاء ،وملاذا توسيع شبكة

سنة  2197كما ورد يف التصريح احلكومي ،أن احلكومة ستعمل
على مد قنوات مائية من مشال اململكة يف اجتاه املناطق اجلنوبية
والشرقية لتحويل املياه من املناطق اليت تتوفر على فائض يف املياه
إىل األقاليم اليت تعرف عجزا يف هذه املادة احليوية ،فني وصل

توزيع املاء مل يواكبها توسيع مماثل لشبكات الصرف الصحي،
خاصة ابلعامل القروي .استنادا إىل إحصاء رمسي ،أجنز سنة
 2197من طرف املكتب الوطين للماء والكهرابء ،تبني أنه من
أصل  929مركزا حضراي خيضع هلاد املكاتب ،هناك حوايل 41

املشروع السيد الرئيس احملرتم من مدة الوالية احلكومة احلالية؟ حيق
لنا أن نتساءل :هل هذه املواقف هي عبارة فق عن تصرحيات
لالستهالك اإلعالمي والسياسي وأهنا ال تعدو أن تكون نوااي

مركز يعاين من انقطاعات واضطراابت متكررة يف تزويدها ابملاء.
كما أن سنة  9197بينت أن هناك  27منطقة من املغرب
مهددة أبزمة عطش ،خاصة يف أقاليم طانطان وفجيج وصفرو

حسنة وأوهام تستأنس هبا احلكومة ولتهدئة املواطنني وربح الوقت؟
من جهة أخرى ،نالحظ أن احلكومة تتباهى ببلوغ نسبة ولوج
املواطنني إىل املاء الصاحل للشرب أبكثر من  %17سنة 2192
ابلعامل القروي ،غري أهنا تتغاضى عن ذكر أن حوايل  %24فق

واتزة واتفياللت وزاكورة واترودانت ،راه الناس اليوم كيمشيوا 4
كلم على الدابة دايلو ابش يسقي ،حيث خرج اآلالف من
املواطنني يف مظاهرات.
ومن بني اإلجراءات اليت جاءت على لسان رئيس احلكومة،

من السكان ابلبادية يتوفرون على الرب بشبكة توزيع املاء الصاحل
للشرب لغالء تكاليف الرب ابلشبكة اليت تبلغ  2411درهم
لكل بيت ،انهيك عن التهاب فواتري استهالك ماء النافورات

خالل هذه السنة ملعاجلة ظاهرة العطش اليت يهدد املاليني من
السكان ،تدشني ثالث سدود كربى سنواي و 91سدود متوسطة،
وهذا يعين مع قرب انصرام  2سنوات من عمر احلكومة احلالية

العمومية الذي يرتاوح سعره ما بني  9و 91دراهم للمرت املكعب،
مما يشكل عبئا ثقيال على الفرد للقدرة الشرائية لسكان القرى.
وبذلك ،فإن كمية املاء اليت يستهلكها سكان البادية تصل إىل 2
لرت يوميا للفرد يف املتوس  ،علما أن املنظمة العاملية للصحة توصي

تشييد  1سدود كربى و 21متوسطا .لذا ،نطلب منكم السيد
رئيس احلكومة ،مد الربملان بالئحة السدود اليت مت إجنازها ،علما
أن هناك حتفظا كبريا يساوران خبصوص وفائكم بوعدكم.
عالوة على كل ما سبق ،هناك خطر آخر يهدد األمن املائي

أبن ال تقل هذه الكمية عن  21لرت الفرد يوميا ،هذا اخلصاص
يف املاء يؤدي إىل سوء النظافة وتفشي األوبئة واألمراض ابألرايف.

للبالد ،ويتجلى يف ظاهرة امتالء السدود ابألوحال العالقة يف
قعرها ،واليت حتتل وتشغل  74مليون لرت مكعب من السعة
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اإلمجالية للسدود ،معناها راه مشات تقريبا أكثر من النصف مشى

حمصور فق يف اإلسرتاتيجيات واملخططات اليت يتم إعدادها على

للسدود وطنيا .ويقدر حجم املياه غري املستغلة جراء هذه األوحال
حبوايل  2.9مليار مرت مكعب سنواي تصب كلها يف البحر ،هادي
كتمشي ابطل هادي ما كيستافد منها حىت واحد ،ال البالد وال
العباد ،كلها يف البحر لتعذر احملافظة عليها ،ومتثل هذه الكمية

املستوى املركزي ،وإمنا أصبح رهاان مركزاي وترابيا يف نفس الوقت،
تتدخل فيه جل الفعاليات الالمركزية ،سواء كانت مؤسسات
عمومية أو مجاعات ترابية ،إبختالف مستوايهتا ،نظرا لدوره اهلام
يف ضمان األمن املائي للمملكة .ففي ظل اجتاه دول العامل إىل

حوايل  %92من جمموع املياه اليت توفرها السدود سنواي .كارثة
األوحال أصابت كل السدود كيفما كان حجم حقينتها ،فمن
أصل  941سد كبري تتوفر عليه اململكة ،يعاين  41سد من

املكننة وانتشار وسائل التصنيع احلديثة ،وزايدة النمو السكاين
وتغريأمناط احلياة ،واملطالبة ابلتنمية والنمو اإلقتصادي ،وممارسات
إدارة املياه غري املالئمة ،عرف هذا املورد استنزافا حادا .وقد ثبت

ظاهرة األوحال ،كسد حممد اخلامس على واد ملوية ،سد عبد
الكرمي اخلطايب على واد النكور الذي فقد أكثر من نصف سعة
التخزين اخلاصة به .يف حني ،أن سد النحلة فقد حوايل %44
من قدراته على التخزين .إضافة إىل هذه السدود ،هناك  97سد

ابلدليل العلمي ،أن هناك تغريات مناخية ابلفعل ،تتجلى صورها
ابملغرب ،يف زايدة اجلفاف والعواصف والفيضاانت .وتشري
التقديرات أيضا ،أن معدل سقوط األمطار سينخفض ب 21إىل
 % 41يف املغرب.

فقدت ما بني  %91و %21من سعة ختزينها كسد اللة
اتكركوست مبراكش ،وسد املنصور الذهيب بورزازات وسد احلسن
الداخل .وفيما خيص  21سد املتبقية ،فقد فقدت  %91من

وابلرغم من الظرفية اليت تتميز ابرتفاع الكلفة املرتتبة عن التعبئة
املائية وحمدودية اإلمكانيات لتغطيتها ،حرصت الدولة على إجناز
جمموعة من املشاريع الكربى ،يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للماء،

قدراهتا التخزينية كسد املسرية .ونلتمس من السيد رئيس احلكومة،

واليت هتدف ابخلصوص إىل توفري املوارد املائية الضرورية ملصاحبة
التطور االقتصادي واألوراش الكربى للمملكة ،كمخط "املغرب
األخضر" ،واملخططات السياحية والصناعية ،وذلك لضمان
التدبري املندمج واملستدام للموارد املائية.

شكرا الكلمة اآلن إبسم الفريق التجمع الدستوري للسيد النائب،
أعتقد ماشي السي أمحد الزكراين ،مرحبا بك.

حتسني كذلك الولوج إىل املاء الصاحل للشرب .فمن بني الربامج
اإلسرتاتيجية املائية اليت كانت حصيلتها إجيابية ،برامج الري
األخضر ،كما ذكرمت السيد رئيس احلكومة .لقد
ملخط ّ املغرب
ّ

ابش خيرج لنا للوجود املرصد الوطين للماء" ،وجعلنا من املاء كل
شيء حي "صدق هللا العظيم وشكرا.
السيد الرئيس:

النائب السيد موالي عباس الومغاري:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

األخضر تثمني واقتصاد املاء يف صلب
وضع خمط ّ املغرب
ّ
اهتماماته عرب تبين سياسة جديدة يف الري ،من أجل عصرنة
وتطوير البنيات التحتية للسقي.
ويف هذا الصدد ،متت بلورة أربعة برامج مهيكلة يف جمال الري،

ال يشك أحد السيد الرئيس احلكومة ،أن رغبة الدولة يف جعل

مع مراعاة األهداف التنموية املنشودة من اجلهوية املتقدمة ،وكذا
التدابري واإلجراءات املندرجة يف إطار السياسة املائية لبالدان.

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

البعد البيئي ،خصوصا فيما يتعلق ابملاء ،خيار إسرتاتيجي غري
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وأذكر أهم مؤشرات هذه الربامج:

مؤشر الرب الفردي ،ارتفاع رسوم الرب املطبقة من قبل املكتب

بلغت املساحة اإلمجالية املستفيدة من برامج الري خالل الفرتة ما
بني  741.111 ،2192-2112هكتار ،ما بني 21إىل 11
 %من الضيعات ميتلكها صغار الفالحني.
وبلغ اجملهود اإلستثماري اإلمجايل للدولة حوايل  29.9مليار

الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب .هلذا ،جيب إعفاء ساكنة
العامل القروي من هذه الرسوم ،نظرا لعجزهم التام عن أتديتها.
أما يف امليدان التشريعي ،يف ظل دستور  2199ويف سياق املقاربة
العاملية اليت ابتت تتسم بدسرتة البعد البيئي ابعتباره حقا مكتسبا

درهم ،مكن هذا اجملهود من مضاعفة اإلنتاج ثالث مرات
إبستعمال نصف الكمية من املاء.
أما أهم آاثرها ،اقتصاد وتثمني حوايل  2.2مليار مرت مكعب من

ضمن حقوق...
السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد النائب حلسن حداد ابسم

املياه .ومن املرتقب أن يبلغ هذا احلجم  2.4مليار مرت مكعب
يف السنة يف أفق  ،2121أي ما يعادل ضعف حجم سد كبري
من مستوى سد بني الويدان.
خلقت كذلك قيمة إضافية لإلنتاج بلغت  21مليار درهم؛

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية.
النائب السيد حلسن حداد:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،

إحداث ما يقارب  291.111منصب شغل قار ،خالل فق
اإلستغالل عرب األنشطة الفالحية داخل الضيعات؛
حتسن ملحوظ خلدمة املاء ،بفضل عصرنة شبكات الري واإلنتقال

السيد الرئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إىل التوزيع حسب الطلب؛
كذلك اإلستمرار يف سياسة بناء السدود ،ولو أهنا عرفت بعض
التعثر الذي جيب تداركه يف املستقبل القريب ،لقيت استحساان
كبريا من لدن املنتظم الدويل ملا هلا من فضل يف تعبئة املياه

ابلفعل ،املاء قطاع اسرتاتيجي لبالدان هو مادة حيوية تكتسي
أولوية قصوى ،يف احلاضر واملستقبل .نعم ،املغرب خطى خطوات

جبارة على مستوى تعبئة وختزين املياه ،ولكن السيد الرئيس
استهدفنا على مر العقود تعبئة املياه السطحية دون الرتكيز ال على
االستغالل الرشيد هلذه الثروة وال تدبريها تدبريا جيدا وال االقتصاد

السطحية .لذا ،نريد السيد رئيس احلكومة ،معرفة أسباب تعطيل
بعض برامج السدود التلية ،نسبة اإلجنازات دون مستوى
التوقعات.

فيها وال حىت إجياد حكامة اللي كتشرف على هاد القطاع بشكل
وفعال .النتيجة هي مفارقة كبرية 941 ،سد منتشرة يف
واضح ّ
ربوع اململكة ،تعبئ من  4إىل  92مليار مرت مكعب ،ولكن يف
نفس الوقت ،السكان تيعيشو العطش واملعاانت يف بعض املناطق.

أما نقطة ضعف السياسة املائية يف بالدان ،هي العامل القروي السيد
رئيس احلكومة احملرتم ،ال زالت ساكنة العامل القروي تعاين ويالت
خصاص املياه الصاحلة للشرب ،حبيث ال زالت حوايل  24إىل
 %21من األسر القاطنة بدواوير العامل القروي ،مل تتمكن من

يف إقليم خريبكة كاينة  4دايل السدود التلية ،منذ سنوات ال
تستغل وغري جمهزة لضخ املياه حنو الساكنة .يف بعض البوادي
املغربية السيد الرئيس ،راه فتنا املرحلة دايل اإلرهاق املائي ،راه

اإلستفادة من الرب الفردي بشبكات توزيع املاء الصاحل للشرب
وليكن يف علمكم السيد رئيس احلكومة ،أنه من بني أسباب تدين

وصلنا ملرحلة اخلصاص احلاد ،يف سوس وطاطا وعبدة وبوعرفة
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وأيب اجلعد وواد زم ،يف زاكورة ،الرحامنة ،مداشر مجاعة وليلي

الداخلة ،تطرح علينا أسئلة حول قدرة الفرشات املائية علىتحمل

مبكناس وغريها .الفالح الصغري يعاين معاانة يومية مع ندرة املياه
والساكنة كذلك ،راه النزاع حول املاء أصبح واقعا يوميا السيد
الرئيس .كاين ساكنة قريبة من سد الوحدة بكيلومرتات ،ولكن ما
عندمهش املاء ،هذا دون احلديث عن املياه اجلوفية واليت يتم

النشاط الفالحي املكثف .ما تنقولوش خصنا نتخالو على هاد
األنشطة ،ولكن خصنا انقشو مدى االستدامة دايهلا،
االسرتاتيجية دايل حماربة التوحل يف السدود وخمط إصالح
القنوات والتجهيزات وسياسة تشجيع السقي ابلتنقي  ،وتوعية

استغالهلا استغالال بشعا يف بعض املناطق .الفرشة املائية يف سوس
قريبة من نقطة الصفر ،مراكش وصالت درجات متقدمة من
االحندار حنو األسفل .وضعنا اسرتاتيجية منذ  2111إلعادة

املستعملني واملواطنني ،خصها كلها تبدى تعطي نتائج دايهلا اآلن.
خصنا مؤشرات حقيقية ،ف  2121نكونو تغلبنا على هاد
املعضلة ،هذا من انحية اقتصاد املاء.

تطعيم الفرشة املائية مل يتم تفعيلها ،ما تنقولوش ما دار والو
فكلشي ،كاينة إجنازات وكاينة مكتسبات ،وكاينة إرادة ملكية
حتفزان مجيعا لتكثيف اجلهود والوصول للمبتغى ،ولكن خصنا منرو
للسرعة القصوى السيد الرئيس إال بغينا ما نوصلوش لإلرهاق

من انحية التعبئة دايل املوارد املائية ،السيد الرئيس ،ما نبقاوش
نديرو سدود تلية بدون جتهيزات ،ما ننتظروش من مجاعات فقرية
دير جتهيزات ،مستحيل .وإال غادي نبنيو سدود وما غاديش
تستغلوها ،وكاين هاد السدود موجودة يف املغرب اللي هي موجودة

الكلي فيما خيص هاد املادة احليوية .راه إال جاان اجلفاف سنتني
متتابعتني ،ما غاديش يبقى عندان املا دايل السقي.
املسؤولية مشرتكة ،نعم ،بني احلكومة واجلماعات واجلهات

بدون جتهيزات ومنذ سنوات.
السيد الرئيس،

واملستعملني واجملتمع املدين والساكنة ،ولكن الرايدة خاصها تكون
للحكومة .احنا ما تنقولوش هزو البحاير على ظهور اجلمال،
ولكن كاينة أمور يف متناول احلكومة ميكن أن تقوم هبا بسرعة.
كنفقدو تقريبا  71مليون مرت مكعب يف السنة نتيجة التوحل،

والشاون واتوانت ابملاء ،ولكن العملية متوقفة منذ  ،2192هذا
غري مقبول السيد الرئيس.
نعم ،بناء السدود عندان إشكاليات فيه ،كاينة إشكالية العقار،
تعقيدات نزع امللكية ،ولكن مقارنة مع جتارب دولية ،بناء السدود

سد الوحدة ابجملاعرة التجهيزات موجودة لتزويد مجاعات يف وزان

وكنفقدو تقريبا من  211إىل  2دايل املليون مرت مكعب نتيجة
تقادم أو آتكل التجهيزات دايل السقي ،إال زدان على هاد الشي
السقي الغري العقالين يف استعمال الفرشة املائية ،راه التكلفة دايل

تياخذ عندان وقت طويل .كاينة أمور ال ميكن اختصارها يف بناء
السدود ،ولكن كاينة جتارب دولية اللي قلصت من مدة اإلجناز
بشكل كبري ،انخذو هباد التجارب ونشرعو يف إجناز  21إىل 41

االستعمال الرشيد للماء هي واحد 911مليون درهم سنواي،
والتكلفة البيئية أكثر من ذلك.
من جانب آخر ،املخط األخضر حقق إجنازات ال ميكن
نكراهنا ،ولكن جاء غري مرفق بدراسة دقيقة واستباقية ومتطورة

سد إضايف من هنا ل  .2121كانت عندان اسرتاتيجية وضعناها
هادي  91سنوات ،قلنا غادي نبنيو  44سد كبري ومتوس
و 9111سد تلي ،أين وصلنا يف هذه االسرتاتيجية؟ حكامة
القطاع ال زالت دون مستوى الطموحات ،اجمللس األعلى للماء

للحاجيات من املاء .الدالح يف زاكورة ،ضيعات النخيل احلديثة
يف بودنيب ،زراعة البواكر يف سوس ،والطماطم الصغرية يف

واملناخ ما انعقدش هادي  92سنة ،اآلن كاين املرسوم دايلو
وإعادة اهليكلة دايلو ،خاصو البد ينعقد بشكل منتظم
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والسكريتارية دايلو تعطاها اآلليات والسلطة ابش ميكن ليها تنفذ

إعادة استعمال املياه العادمة قطعنا فيها أشواط الأبس هبا ،ولكن

التوصيات والقرارات .وكاالت األحواض املائية ،القانون دايل
 14.91بغاها تكون الدركي دايل املاء يف اجلهات دايل التدخل
دايهلا ،ولكن ما عندهاش اإلمكانيات وال السلطة وال القدرة على
التدخل اللي ختليها تلعب هاد الدور .كذلك املقاربة التشاركية

وضع حمطات مكلفة غري كاف إن مل نضع بعض التجهيزات
بشكل موازي .يف مراكش دران احملطة دايل معاجلة املياه العادمة
مبليار درهم ،ولكن راه انتظران سنوات عاد دران الرب مبالعب
الغولف ،وكاينة بعض املالعب اآلن اللي مازالة كتستعمل املاء

اللي قلنا هبا يف  ،14مازال ال زالت حمتشمة.
املكتب الوطين للكهرابء السيد الرئيس ،خصنا حنافظو على
التوازانت املالية دايلو .السياسة االجتماعية دايل احلكومة يف

الصاحل للشرب.
الفرشات املائية خمزون اسرتاتيجي ،احلكومة خاصها الصرامة مع
من يستغلوهنا استغالال بشعا ،فالحيا كان أو سياحيا أو صناعيا

ميدان املاء ما خاصهاش تكون على حساب التوازانت دايل
املكتب الوطين للماء والكهرابء ،وخصنا نعاودو النظر يف أمثنة املاء
ابلنسبة للشرائح امليسورة ما خصهاش تكون مدعمة .وكذلك ،ما
خاصش املكتب الوطين للماء والكهرابء هو اللي يستثمر يف حتلية

أو غريه ،هداك املا اللي كيمشي للبحر من الوداين ،راه كاينة
تقنيات ابش نعاودو الضخ دايلو يف الفرشة املائية .كان عندان
واحد املخط ل  2111دايل إعادة يعين تطعيم الفرشة املائية،
خصنا نعاودو نرجعو هلداك املخط ابش نديرو التطعيم دايل

مياه البحر ،ولكن الدولة كما كتدير مع السدود تدير كذلك
ابلنسبة لتحلية ماء البحر.

الفرشة املائية وحنافظو عليها ،ألهنا موروث طبيعي لألجيال
القادمة ،وكذلك موروث إسرتاتيجي تيضمن السالمة األمنية
املائية .اإلستغالل السياحي للسدود التلية ما زال يف بدايته ،هناك

نقر أبن هذا قطاع معقد ومتشعب ،ونقر أبن املاء يتطلب بعد
النظر ولكن خاصنا نبداو وخاصنا نبداو بسرعة .هناك مسائل
آنية ما خصش شي مواطن يف البوادي حيس أبنه عطشان وال ما
عندوش املا البهامي دايلو ،وهذا راه واقع يومي اآلن أصبح يف

مشروع لسد تلي إيكولوجي سياحي يقي من الفيضاانت ويزود
الساكنة سيدي قاسم ابملاء على واد ردم مت تقدميه يف  2199ل
 COP 22مل ير النور رغم أنه منوذجي يف هاد اإلطار.
السيد رئيس احلكومة،

الكثري من املناطق يف املغرب .جيب كذلك أن يكون لنا بعض
النظر ،فيما خيص تعبئة املياه الغري التقليدية ،مدن ساحلية من
أكادير حىت للداخلة وحىت يف مشال املغرب ،ال حميد عن حتلية

املعارضة البناءة للي كيمارسها الفريق اإلستقاليل ،تقتضي منا
الوقوف عند اإلجنازات واحلديث عن التحدايت واقرتاح احللول،
استشرافا للمستقبل ،مستقبل نتمناه زاهرا ،ينعم فيه كل املواطنني

مياه البحر لتزويدها ابملاء الصاحل للشرب ،مع العلم أن التكلفة
السيد الرئيس هي مرتفعة ،مرت مكعب فق يكلف  91دراهم
مقارنة مع السدود اللي غتكلف  2.4دايل الدراهم .ما هي رؤية
احلكومة يف هاد اإلطار؟ كانت هناك اسرتاتيجية منذ  91سنوات

خبريات بلدهم وموارده الطبيعية دون متييز ودون هتميش .نتمىن
لكم ولنا مجيع التوفيق ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،إبسم الفريق احلركي الكلمة للسيدة النائبة
لبىن الطاهري.

لوضع  21حمطة ،دران فق  4حمطات إىل حد اآلن.
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قدرة السياسات العمومية على وضع خمط وطين لتدبري املياه

النائبة السيدة ليلى أحكيم:

يراعي اإلكراهات التالية:
 احتياجات النمو؛ احلفاظ على الثروة املائية من اإلستغالل املفرط بل املتعسف؛ -املاء ضمانة احلياة ،لذلك جيب مراعاة أولوايت اإلستعمال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
حضرات السيدات والسادة،

لتحقيق مبدأ احلق يف احلياة.

معاجلة إشكالية ندرة املياه ال ميكن أن نبلورها حنن كفريق
حركي يف مقاربة جتزيئية ،ألن التجزيئية تقودان دائما إما إىل التشاؤم

السيد الرئيس احلكومة،

ال ميكن توفري املاء للصادرات الفالحية وابحملاذاة سكان

املفرط والعدمية أو إال التفاؤل املفرط .وحنن نعتربه كال املقاربتني
متطرفتني وخاليتني من النظرة الواقعية العلمية والشمولية .مشكل
املياه ال ميكن معاجلته أو مقاربته إال يف ظل:

مواطنون ال جيدون ماء صاحل للشرب؛
السيد رئيس احلكومة،

رفع هذه التحدايت يقتضي مواجهة التحدايت التالية:

 إسرتاتيجية بعيدة املدى وقادرة على تعبئة املوارد الطبيعية املوجودة؛
 ترشيد إستعماهلا وتوفري اإلستثمارات العمومية لذلك؛

أوال ،تشري اإلسقاطات والدراسات أن معدل التساقطات
املطرية سيعرف تراجعا حادا خالل السنوات القادمة إىل حدود
 ،2191مما ينذر برتاجع كميات املياه السطحية واجلوفية ،لذلك
جيب أن نفكرمنذ اآلن يف احللول والقيام ابإلستثمارات الضرورية

 حتفيز اإلستثمارات اخلصوصية؛
 التحكم يف خمتلف اآلاثر املرتتبة عن النمو وتنفيذ السياسات
العمومية يف جمال املاء؛

ملواجهة هذا املشكل؛
اثنيا ،تراجع الكميات املائية لن يكون له آثر على استغالالت
املاء فق  ،بل ستكون انعكاسات على تراجع منو الناتج الداخلي

 وضع خمططات قادرة على ترشيد اإلستهالك وعقلنة إستعمال
املياه ،سواء يف اإلنتاج الفالحي أو املياه املستعملة للصناعة وحىت
اإلستعمال األسري.

اخلام ،وابلتايل سيعيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية؛
اثلثا ،التفكري يف مراجعة السياسات العمومية يف القطاعات
اإلنتاجية املستعملة للماء الفالحة وخصوصا الفالحات اليت حتتاج
إىل كميات كبرية من املاء وكذلك القطاع الصناعي؛

السيد رئيس احلكومة،
إن املغرب حظي بعناية خاصة حنمد هللا عليها ،مياهنا تنتجها
الطبيعة داخل السيادة الوطنية ،وال يشرتك معنا أي كيان سياسي
آخر تدبري مواردان املائية ،عكس ما نراه يف مصر واثيوبيا.

رابعا ،ضب وترية إجناز اإلستثمارات يف جمال تدبري املياه وتوزيعها.
األخطر من ذلك السيد رئيس احلكومة ،هو اإلستثمار يف
املنشآت املائية ،مثال سد سيدي شاهد أجنز فوق أراضي تضم

وابلقدر الذي نعترب فيه ذلك هبة من هللا سبحانه ،فإننا نعتربه
مسؤولية وأمانة كبرية على مدبري الشأن العام الوطين .كميات
التساقطات من األمطار السنوية اليت يعرفها املغرب تبقى داخل

امللح ،حال ذلك دون بلوغه ألهدافه السقوية ،وابلتايل ضياع
اإلستثمار والوقت.

املغرب ،سواء تعلق ابملياه السطحية أو ابملياه اجلوفية .مبعىن ،أن
املغرب ،من الناحية الطبيعية ،مؤهل لوضع سياسة إرادية لتدبري
مياهه .املسؤولية الكبرية السيد رئيس احلكومة ،تتمثل يف مدى
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اخلالصة السيد رئيس احلكومة ،هي أن موضوع ندرة املياه ال ميكن

هذه اإلكراهات املختلفة والتفاوت الكبري يف خمزون هذه املادة

عزله عن السياسات العمومية للدولة يف جمال استثمار املياه
وترشيدها لالستعماالت الضرورية ،لكن هذه املقاربة الشمولية ال
ميكن أن جتعلنا نغفل ترتيب األولوايت .الشرب ،اإلنسان هو
األول وبعده الفالحة والصناعة .السياسة املائية السيد رئيس

األساسية بني مشال اململكة وجنوهبا وشرقها وغرهبا ،واليت تداولتها
التقارير الدولية ذات الصلة ،جعلت بالدان تصنف ضمن قائمة
الدول اليت تعاين من ضعف ندرة املياه وأتثريها على اهلجرة القروية
وعلى اإلستقرار بشكل عام.

احلكومة ،ترتب ..

الشيء الذي حضى ابململكة إىل جعل ندرة املياه على رأس
أولوايت سياستها العمومية ،والدليل على ذلك العناية اليت يوليها
جاللة امللك هلذا القطاع ،من خالل ترؤسه الفعلي جملموعة من

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة ،شكرا لك ،شكرا جزيال ،ابسم الفريق

جلسات عمل مع احلكومة ومع خمتلف املتداخلني يف هذا اجملال،
من أجل أتطري وتوجيه األوراش املرتبطة بتدبري املياه يف اإلجتاه
الصحيح مبا يضمن للمغرب خمزوان إسرتاتيجيا حلاجياته من املاء
تواكب تطوره يف ابقي اجملاالت.

اإلشرتاكي الكلمة للسيد النائب حممد احوي
النائب السيد حممد احويط:
السيد الرئيس احملرتم،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد الرئيس،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

إن اجملهود الكبري للدولة ،من أجل ضمان هذه املادة احليوية،
يوازيه اختالل مطرد يف التوازن بني العرض والطلب على امتداد

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يكتسي موضوع املاء ابملغرب بعدا اسرتاتيجيا يف معظم السياسات
الوطنية ابلنسبة ملختلف احلكومات املتعاقبة منذ اإلستقالل،
ويتجلى ذلك من خالل عدة خمططات وطنية للماء هتدف إجناز

الرتاب الوطين ،وهو ما كان موضوع إهتمام من طرف فريقنا
اإلشرتاكي عرب عشرات األسئلة الكتابية والشفوية املوجهة إىل
احلكومة ،اليت نساهم من خالهلا يف إاثرة انتباهكم خلطر ندرة
املياه ،ونساهم معكم يف التفكري اجلماعي خبصوص احللول املمكنة

استثمارات مهمة يف جمال التجهيزات املائية ،وتدبري الري واإلنتاج
الطاقي الكهرمائي ،واعتماد سياسة بناء السدود وإجناز آالف
األثقاب واآلابر ،حيث استطاع املغرب بفضل هذا اإلختيار
السياسي اإلرادي من تعبئة املياه الضرورية للفالحة واإلمتداد

على املستوى اآلين واملتوس والبعيد.
وعطفا على ما سبق ذكره نوجه عنايتكم إىل:

العمراين واألوراش الكربى ،ابإلضافة إىل توفري املاء الصاحل للشرب
يف البادية واحلواضر.
لقد عرفت بالدان يف السنوات األخرية ،على غرار الدول املشاهبة

.9

مواصلة اجملهودات االستثمارية اخلاصة لبناء السدود

الصغرية واملتوسطة ،وكذا العمل على صيانتها؛
 .2اللجوء إىل املوارد املائية غري التقليدية ،كتحلية مياه البحر
وإعادة إستعمال املياه العادمة بعد معاجلتها؛
 .2احلفاظ على الفرشة املائية ،من خالل اقتصاد املاء يف
السقي ،وذلك عرب حتويل أنظمة السقي اإلجنذايب إىل السقي

هلا على مستوى املناخ ،إكراهات بفعل االحنباس احلراري الذي
كان له األثر الكبري يف توايل سنوات اجلفاف ،وانعكاس كل ذلك
على املياه اجلوفية وعلى الفرشات املائية السطحية وعلى حياة
اإلنسان والكائنات املختلفة.

املوضعي؛
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إعادة أتهيل شبكة الصرف الصحي وشبكة الرب ابملياه

الوطين للماء ،وبناء ما بني  2إىل  4سدود وما بني  4إىل 91

الصاحلة للشرب ،خاصة يف املدن العتيقة للمملكة تفاداي للهذر
الذي يتم بفعل تقادم وآتكل القنوات املستعملة.

سدود يف السنة وهو ما مل يتحقق.
ومبوازاة مع ذلك ،نتساءل :من املسؤول عن جتميد جمموعة من
اتفاقيات الشراكة مع اجلماعات الرتابية لتوفري املاء ،رغم رصد
اجلماعات ملسامهتها املالية لتنفيذ هذه املشاريع اليت كانت

النائب السيدحممد احويط:

ستستجيب جلزء من انتظارات املواطنني؟ ويف شق احلكامة دائما،
ال بد من إاثرة أمهية املوارد البشرية يف مواكبة اإلصالحات،
ونتساءل :كيف ميكن للعديد من املسؤولني الذين يوجدون اليوم

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،شكرا لك..
السيد الرئيس،
إن املغاربة اليوم يتطلعون إىل مبادرة ملموسة من طرفكم من أجل
سياسة وطنية مائية انجعة تساهم يف حتقيق األمن املائي للمملكة.

يف حالة قلق شديد بشأن مصريهم املهين ،أن يسامهوا يف بلورة
وتنفيذ وتقييم املشاريع ،ال سيما بعد احلاق كتابة الدولة املكلفة
ابملاء ابلوزارة األم؟

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب .الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم

املدخل الثاين ،منصب على استشراف املستقبل ،والغاية منه

واالشرتاكية للسيد النائب عبد هللا اإلدريسي البوزيدي.

هي وضع حد ملشكل االستنزاف املفرط للمياه الباطنية ،ال سيما
يف حوضي سبو وسوس ،والبحث عن بدائل جديدة لتحقيق
األمن املائي ،يف ظل ستنزاف الفرشات املائية وانقراض املناطق

النائب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،

املعدة جيولوجيا لبناء منشآت مائية جديدة.
وهنا ندعوكم السيد رئيس احلكومة ،إىل اعتماد تقنية حتلية املياه
البحر كخيار ممكن ووحيد لضمان األمن املائي ملستقبل املغاربة.
وميكن هنا تسخري ما حباان هللا به من طاقات مشسية للتحكم يف

السيدة والسادة الوزراء الوزراء احملرتمني،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يشرفين أن أتدخل إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية يف
حمور السياسة املائية ،وهو موضوع يكتسي بعدا إسرتاتيجيا يفرض
علينا التخطي له بعناية ملعاجلة مشكل ندرة املياه من خالل

تكلفة هذه التقنية ،فاملاء هو مصدر الصراع يف املستقبل ،وعلينا
ترجيح كفة هذا الصراع لفائدة بالدان منذ هذه اللحظة ،شكرا
لكم السيد الرئيس ،شكرا السيد رئيس حكومة.

مدخلني:
املدخل األول ،يتصل حبكامة القطاع عرب التعاطي مع مطالب

السيد الرئيس:

املواطنني ،ونتأسف هنا على حمدودية التفاعل مع احتجاجات

شكرا للسيد النائب ،السيد رئيس احلكومة بدون شك أن املاء
يوحي لكم أبجوبة إضافية.

 ،2199وتكررت سنة  2197و 2192يف بعض مناطق
كالصويرة-زاكورة-تنغري وبعض املناطق يف إقليم اتوانت .وهو ما
يقتضي الوفاء بوعود احلكومة للمحتجني ،عمال مبا ورد يف
برانجمكم احلكومي ،واليت تتجلى يف صياغة و تنفيذ املخط

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
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هناك برانمج ،وهاذ الربانمج كتسري بطريقة عادية جدا ومقبولة

شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ويعين متحكم فيها.
أريد أن أتوقف أيضا عند الربانمج االستعجايل ،أان كنستغرب
لإلخوان اللي يقولو ،الربانمج اإلستعجايل كل سنة كيدار ،كيبدا
التشخيص ابتداء من شهر فرباري ،شهر فرباير كتم مراسالت من

الشك أن هناك العديد من األسئلة اليت طرحت يف موضوع حيوي
هاذ املوضوع دايل املاء ،غري بغيت أنكد من البداية على أن
احلكومة وفّت ابلتزاماهتا وتويف ابلتزاماهتا .السدود اليت دخلت
طور اإلجناز يف هاذ العمر دايل احلكومة فعال هي السدود التالية:
وجلة السلطان ابخلميسات ،الشريف اإلدريسي يف تطوان ،دار
خروفة يف القصر الكبري ،وكجديد يف احلوز وميشليفن يف إفران.
وسيدخل من هنا إىل هناية هاذ السنة سد تيمقيت يف الراشيدية،

قبل وزارة الداخلية جلميع العمال أو الوالة ابش يعدو خريطة
استباقية ملا ستكون عليه األقاليم والدواوير وكيتم اإلحصاء دايهلا،
كيستمر داك الشي ،تيتم اإلحصاء ،تيتم التدقيق ،عاد كيدار
برانمج استعجايل وطين ،كتدار ليه ميزانية استثنائية كتصرف ليه
وكيبدا العمل واإلجناز.
فهذا يف سنة  2191كما قلت ،تدار هاذ الربانمج ،بنفس
املنهجية اللي تتدار كل سنة ،وحددت اإلحتياجات دايل

يعين ستكون األشغال فيه منتهية إبذن هللا .السدود اليت ستنتهي
األشغال فيها سنة  :2121سد خروب يف العرائش ،سد تودغة
يف تنغري ،سد سيدي عبد هللا بتارودانت ،وسد قدوسة ابلراشيدية.
السدود اليت ستدخل ،هاذي كلها سدود كربى ،سنة  2129إن

العماالت واألقاليم ،وبطبيعة احلال هاذ الربانمج كيهم كما قلنا
تزويد مليون و 111ألف يعين تقراي  2املليون نسمة من املواطنني
ابملاء الصاحل للشرب ،وهم موزعني على  9242دوار و727

شاء هللا ستنتهي فيها األشغال هي :سد آمز يف صفرو ،سد ال
امسحو يل ،ال ،سد تيداس يف اخلميسات ،وسد أكدز بزاكورة،
هاذي حىت ل ،2129بغيتو  2122حىت مها موجودين،

مجاعة تنتمي إىل  44عمالة أو إقليم .ورصد هلذا مقدار 972
مليار درهم استثنائي ،فاش دار الربانمج كلو داك الشي اللي
خرج الربانمج أان كرئيس احلكومة وفرانه لإلخوان يف وزارة الداخلية
ابش يدار الربانمج .فعال ،بدا الربانمج ،وفيه عدد من البنود ويف

 2124موجودين ،هذا ابلنسبة للسدود.
معىن ذلك هناك سدود ،ميكنش شي سد يتأخر واحد شهرين
بدل ما يكون يف آخر  2191يكون يف بداية  ،2121هذا
وارد ،ولكن هاذي أتخرات متحكم فيها ابلنسبة هلاذ السدود اللي

مقدمتها إما كراء الشاحنات الصهرجيية أو تزويد بعض اجلماعات
ابلشاحنات الصهرجيية ،مع العلم أنه طيلة السنوات املاضية كاين
واحد الرتاكم دايل التجهيزات ودايل اإلمكانيات ودايل التجربة

هضران عليهم .إذن هناك تقريبا ثالث سدود يف السنة ،كربى،
ستدخل إىل من هنا ل 2124ستكون املياه اليت عبأت يف هذه
السدود إن شاء هللا الطاقة اإلستيعابية هلاذ السدود اللي جات

على أرض الواقع ،ولكن التشخيص خاصو يدار سنوي ،ألن كما
قلت يف البداية التحوالت كتغري ،التساقطات املطرية تتغري زماان
ومكاان كل سنة ،أحياان قليال واحياان كثريا ،بغض النظر على أهنا
كتنقص على املستوى الوطين ،يف العدد اإلمجايل كتنقص سنواي،

من  2197حىت ل  2124ستقرتب من  4املليار مرت مكعب،
هاذي ابلنسبة للسدود الكربى.
ابلنسبة للسدود الصغرى واملتوسطة واملنجزة من  2197حىت ل
 2191هي  94سد وهتم  92إقليم ،فيما هناك اإلجناز مستمر

ولكن أيضا تتغري من حيث التوزيع دايهلا الزمين والتوزيع دايهلا
املكاين .بطبيعة احلال ،نتيجة وجود برانمج آخر هو الربانمج

يف  94سدا آخر صغري ومتوسطا ،وهتم  99إقليما .معىن ذلك،
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األولوي للماء ،هذاك الربانمج األولوي غادي حىت ل ،2122

كاين يف الربامج دايل التجهيز كاين فهاذ الربامج دايل التزويد

هو كيحاول يزود ابملاء الصاحل للشرب وحيل اإلشكال بطرق أكثر
عمقا .هاذ الدواور اللي مها فهاذ السنة  ،9242كنقولو كل سنة
غادي نقصو منهم واحد القس منهم غادي يتم التزويد بشبكات
املاء الصاحل للشرب ،غيكون ذاك الشي اثبت .ابلتايل ،الربامج

ابملاء .أحياان كتكون ،كتدخل السلطات اإلقليمية ،كتدخل
السلطات املركزية أحياان ،تيدخلو القطاعات ،كنحاولو ،كيكون
التفاوض والنقاش واحلوار إىل آخره ،املهم إىل أن حتل األمور،
بعض املرات كيوقع أتخر صحيح صحيح ،ولكن إن شاء هللا هاذ

االستعجالية يف املستقبل غادي هتم بطريقة متدرجة عدد الدواور
اللي كتهم غادي ينقصو سنواي ،إذن هذا ابلنسبة هلاذ الربانمج،
واألموال أعطيت والعماالت واألقاليم دارو الربامج وحاولو ينفذو

التأخر راه كنعاجلوه ،ولكن هي حاالت حمدودة اللي فيها هاذ
التأخر ،حاالت حمدودة.
ظاهرة توحل السدود صحيحة موجودة ،ولكن ظاهرة عاملية،

ذاك الشي على أرض الواقع .هذا ماشي كالم كما قالو بعض
اإلخوان ،هاذ الشي دران برانمج وترصدات له األموال ،وأان السيد
الوزير قدامي داب عاد تناقشت معاه ،صرفت األموال و بدات.
وأان ذاك النهار كنراجع ولقيت يف بعض األقاليم ،بال ما هنضر

واللي النسب دايل التوحل دايل السدود يف املغرب هي عادية
ابملقارنة مع ما يتم يف العامل ومع  LES NORMESاملعايري
هي عادية جدا صحيح ،عالش؟ ألن كل سد كيتبىن عندو معني
عمر ،كما أن للبشر عمر كذلك للسدود عمر معني ،وهاد العمر

على األقاليم ،األقاليم كيفاش دارو واحد احلفل دايل إنطالق
الربانمج والتعبئة دايلو وأشنو هي الربانمج من حيث التحقيق دايلو
الزمين ،أشنو مها الدواور اللي كيعين ،ومجعو اجملتمع املدين ورؤساء

كيمشي من  41حىت ل 911سنة .ميكن ت ّدار بعض اإلجراءات
استباقية اللي كتحد من ظاهرة التوحل هذا صحيح ،هذا أحياان
كتدار وأحياان كنلقاو بعض السدود ما ت ّدارتش ابلطريقة اللي

اجلماعات إىل آخره ،داك الشي راه كاين عماالت اللي فعال أو
أقاليم اللي فعال بداو التنفيذ دايل الربانمج منذ شهر تقريبا .إال
كاين شي إشكاالت وال شي حاجة ،راه احنا مستعدين
نشوفو شي إشكال دقيق إيال كاين يف هاد اجملال دايل التزويد

ضرورية ألسباب معقدة ،ولكن هناك جهود يف هاد اجملال لكن
هي ظاهرة عادية عاملية ،املعايري يف املغرب دايل توحل السدود
هي معايري معقولة على حسب املعايري الدولية ،وهناك حماوالت
أيضا إلزالة األوحال ،لكن انتم كتعرفوا هاد حماولة إزالة األوحال

ابملاء الصاحل للشرب.
طيب ،كاين واحد النقطة اللي طرحات من قبل بعض النواب
الربملانيني وهي معقولة ،أنه أحياان كتكون بعض الربامج ،مثال سد

هي مكلفة جدا ،أحياان اللهم تبين سد اخر وال تزول األوحال.
كتطرح إشكاالت متعددة ولكن على كل حال كيفما كان ،احنا
الظاهرة عندان متحكم فيه وطبيعية وطبيعي السدود العمر دايهلا

اجملعرة اللي ضرب به األستاذ تيدير املثال ،وكان الربانمج هو تزويد
مناطق معينة واسعة ابملاء الصاحل للشرب وأتخرت التزويد .أنتما
كتعرفو أبن هاذ الشي أحياان يتجاوز اإلمكانيات دايل اإلدارات
ألسباب ،أنه غري نزع امللكية أحياان كتعقد ،وتتعقد ألسباب

ميشي حىت متوت تلك السدود ،ولكن راه عندان سدود احلمد هلل
طال عمرها يف املغرب ،كاين  91سنة  41سنة.
طيب ،الربانمج دايل نقل املاء ،نقل املياه من حوض إىل حوض،
من حوض فيه فائض إىل حوض فيه خصاص ،هذا برانمج فعال

متعددة وكتأخر بعض الربامج بسبب هذا ،راه كاين يف املدن،
كاين يف الربامج دايل التعليم ،كاين يف الربامج دايل الصحة،

مهم وهو برانمج مستقبلي ،وتدارت عدد من الدراسات
التفصيلية ،وبين جممع مائي كبري ،انطلقت الدراسات ابش يتبىن
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واحد اجملمع مائي كبري بسعة  9.4مليار مرت مكعب ببين منصور

مل جيتمع منذ فرتة طويلة ،لكن هناك جلنة وزارية يرأسها رئيس

إبقليم شفشاون ،حبيث املنتظر خزان كبري ،تنطلق منه القنوات يف
اجتاهات متعددة إال كاين الفائض بطبيعة احلال ،هذا اخلزان
الكبري ملا كيكون الفائض ،ألن اآلن عندان ،شحال عندان؟ 2
املليار مرت مكعب اللي كتمشي للبحر على ما أظن تقريبا ،هاد

احلكومة جتتمع ،وحنن أخران االجتماع دايله حىت ينتهي إعداد
املخط الوطين للماء  ،2141-2121ألن هو اللي عندو
الصالحية للمصادقة عليه ،ولذلك ما بقات قد ما فات بقات
بضعة شهور مبجرد ما يكون موجود إن شاء هللا سنحاول أن

املياه اللي كتمشي البحر ،هاد الفكرة دايل النقل اشنو هي؟ بدال
ما خنليوها متشي للبحر ،نقلوها ألماكن أخرى ،ألن السدود عندان
بزاف هادالسنة ملئت بني  11و ،%911هاد السدود واخا

ندعو هاد اجمللس األعلى للماء واملناخ ليجتمع ،وهي على كل
حال جملس مهم جدا ولكن نظام احلكامة عموما نظام حكامة
متكامل ،فيه اجمللس األعلى للماء واملناخ ،فيه جلنة بني وزارية

كتعاود جتي املياه من بعد كنطلقوها ابش متشي نيشان للبحر ،أن
عدد من السدود فيها  %911اآلن حسب املناطق .إذن هاد
النقل دايل املياه ،اآلن هناك عدد من الدراسات األولية ابقني يف
مرحلة الدراسات لنقل املياه ،وبطبيعة احلال هذا مشروع مكلف،

حول املاء ،فيه جمالس األحواض وجمالس األقاليم ،فيه جملس
اإلدارة للحوض املائي ،ألن كلها نظام حكامة تشاركي ،هاد
املقاربة التشاركية اللي كتضم خمتلف املتدخلني يف املاء حتاولون أن
يكون التدخل دايهلم منسجم ومندمج وغادي يف اإلجتاه للحفاظ

عند النقل مثال من حوض سبو إىل حوض أم الربيع غادي يكلف
 94مليار درهم ،مما يعين أنه مشروع كبري وليس صغري،
والدراسات غادي تبني لينا فني غادي نوصلوا.

على هاد املادة الغالية جدا واملهمة جدا.
بطبيعة احلال ،أان أريد أن أؤكد مرة أخرى أن احلكومة مندجمة
مندجمة بطريقة إجيابية يف هاد املسألة عقدان عدد من االجتماعات

ابلنسبة الستنزاف الفرشة املائية ،صحيح ،أان متفق على أن كاين
مناطق استنزفت الفرشات املائية بكثري ،لكن هذا املسار ،هذا
واحد إال بغينا نقولو نتيجة ملسار .وما ميكنش نوقف أان داك
الشي اللي وقع يف  9111وال  2114وال شي حاجة ،صعيب،

بفرق ،بلجن ،خبرباء واشتغلت فيها مجيع القطاعات املتدخلة،
وعندان احلمد هلل عندان اآلن واحد النظرة مستقبلية ،وكما قال
بعض السادة النواب منذ قليل احلمد هلل بالدان راكمت راكمت
جتربة مهمة يف قضية املاء ،أصبحت جتربة املغرب جتربة مشهود هلا

ما ميكنش نوقفو ،هذا مسار .خصنا نتحملو دااب املسؤولية
للتصحيح ما أمكن ولتدارك ما أمكن وملعاجلة استباقية يف
املستقبل ،هاد الشي اللي خصنا نديرو .وفعال ،صدر القانون

دوليا ،إىل حدا اآلن جائزة احلسن الثاين للماء هي جائزة دولية،
دولية معرتف هبا دوليا ،وهناك تراكم مهم ،واليوم التجربة دايلنا
أيضا يف توزيع املاء ،يف تعبئة املاء على مستوى خمتلف املستوايت،

 29.94اللي كيأطر عملية حفر اآلابر وترتيب اجلزاءات على
املخالفني وصادق عليه الربملان ،وبعد ذلك بلورت عدد من
اإلتفاقيات أو برامج أيضا حول الفرشة املائية ،وهي يف جمملها مع
خمتلف املتدخلني ،جمملها اتفاقيات يف طور املصادقة.

أصبحنا نتشاركها مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة خصوصا
يف إفريقيا وأصبحت جتربة مقدرة ،صحيح أن ابقي عندان خصنا
خندموا أكثر صحيح ولكن احلمد هلل حنن يف موضع متقدم ابملقارنة
مع عدد من الدول اليت تعاين الندرة احلقيقية للماء ،ومزيد من

بقي سؤال واحد وهو مرتب ابجمللس األعلى للماء واملناخ ،هذا
اجمللس األعلى للماء واملناخ صحيح صدر القانون به ،هو جملس

الدول كتدخل يف هاد اجملال دايل الندرة ودايل املياه ،ولذلك
املغرب دار ابستمرار واحد السياسة استباقية ،واحنا عندان اليوم
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هاد املخط الوطين للماء  2141-2121هو أيضا استباقي

شكرا جزيال جلميع السادة النواب والسيدات النواب الذين تدخلوا

هو أيضا خمط غادي يكون خمط استباقي اللي كيشوف
إسرتاتيجي وكيشوف املستقبل بعني الذي يعد اخلبري الذي يعد
فعال هلاد اخلطوات اللي كنحتاجوها يف املستقبل ،لكن أيضا دران
هاد الربامج اإلستعجالية حلل اإلشكاالت دايل املاء اليوم واليت

وأبدوا مالحظاهتم يف هاد املوضوع املهم جدا ،والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:
أهنينا جدول األعمال ،شكرا للسيد رئيس احلكومة ،شكرا
للسيدات والسادة الوزراء ،شكرا للسيدات والسادة النواب،
سنتوقف مدة  21دقيقة.

حنتاج فيها فعال إىل تزويد الساكنة يف املناطق اليت تعاين من ندرة
املياه وعندها مشاكل ابملاء الصاحل للشرب.
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