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 احلادية واألربعني بعد الثالمثائةحمضر اجللسة 

 
 م(.9172غشت  4ه ) 7341شوال  92األربعاء : التاريخ
 السيد راشيد الطاليب العلمي، رئيس جملس النواب.: الرائسة

ساعتان وأربعة وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة  :التوقيت
 الثامنة واألربعني. العاشرة صباحا والدقيقة

جلسة عمومية خمصصة لتقدمي التقرير املتعلق  جدول األعمال:
 .بتقييم السياسات العمومية اخلاصة ابلتنمية القروية

 
 جملس النواب: رئيسراشيد الطاليب العلمي، السيد 

 .ةنفتتح جلسة لتقييم السياسات العمومي
ن الرحيم والصالة والسالم على خامت األنبياء بسم هللا الرمح

 واملرسلني،
 ،السادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
نعقد هذه اجللسة يف إطار تفعيل مقتضى دستوري يدخل 

ويقع يف صلب  ،يف صميم اختصاصات جملس النواب
اإلصالحات اليت تضمنها الدستور اجلديد، ويتعلق األمر بتقييم 
السياسات العمومية من طرف جملس النواب، وإذا مسحتم غادي 
نعطي الكلمة للسيد رئيس اللجنة املوضوعاتية لتقييم السياسات 

مث  ،العمومية املرتبطة ابلتنمية القروية لتقدمي األشغال دايل اللجنة
ه السي خالد السبيع لتقدمي التقرير حول التقييم الذي قام باملقرر 

 تفضل السيد الرئيس.
 :مجال املسعوديالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.

 السيد الرئيس احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 النواب احملرتمون، السيدات والسادة
 ،يشرفين أن أقدم ملخصا عن تقرير اجملموعة املوضوعاتية

ملكلفة إبعداد التقرير املتعلق بتقييم السياسات العمومية حول ا
التنمية القروية، والبد أن أشري قبل التطرق إىل حماور التقرير إىل 
األمهية اخلاصة اليت حظيت هبا خمتلف مراحل اإلعداد بدعم مباشر 

فعلي وإشراف شامل للسيد رئيس جملس النواب ومكتب اجمللس، و 
الذين أحاطوا هذه املمارسة اجلديدة جمللسنا املوقر، بكافة 
ضماانت النجاح مستشعرين ما تتطلبه من جهد يف البحث 
واإلملام الدقيق واملوضوعي هبذا اإلختصاص اجلديد، وحنن يف 

دايت ويف مواجهة حتمرحلة أتسيسية هامة من حياتنا الربملانية، 
عملنا يف جمال التقييم سواء حاضرا أو مستقبال، والبد من  ترهن

التنويه كذلك ابألجواء اليت تالحقت خالهلا اجتماعات اجملموعة 
املوضوعاتية اليت بفضل رئيسها ومكتبها وعضواهتا وأعضائها، 
استطاعت أن تربح هذا الرهان وتساهم يف وضع اللبنات األوىل، 

ية منهجها ورصانة أسلوهبا الذي مكن من الوصول إىل بفضل جد
 منتوج حيق لنا أن نفتخر به، يضع هذه التجربة الناشئة يف الطريق

الصحيح ابلنسبة للتجارب اليت ستأخذ هذا العمل خالل الوالية 
التشريعية القادمة، والشكر موصول كذلك للطاقم اإلداري ملديرية 

ل مع هاته لذين مل يدخروا جهدا يف العما ،التشريع والرقابة الربملانية
 .اللجنة املوضوعاتية

وأييت هذا التقرير الثنائي احملاور كنتاج لعمل دؤوب قامت  
م حيث مشل اإلطار املرجعي للتقيي ،هبا اجملموعة املوضوعاتية

، PERG يقرو الوتطبيقه على الربانمج الشمويل لكهربة العامل 
تزويد العامل على الربانمج الوطين ل واإلطار املرجعي لتقييم وتطبيقه

 .PAGER Programmeالقروي ابملاء الصاحل للشرب
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والبد من اإلشارة إىل الدعم الغين واملتواصل الذي قدمته 
احلكومة يف شخص رئيسها والقطاعات الوزارية املكلفة ابلتجهيز 
والنقل والطاقة واملعادن واملاء والبيئة، والبد كذلك من اإلشارة يف 

عرض هذا التقرير إىل األمهية اخلاصة اليت أولتها اجملموعة للخطب م
ما خيص مفهوم التنمية وتقييم السياسات  امللكية السامية يف

ى عمومية إحدالعمومية، حيث يعد هاجس تقييم السياسات ال
جاللة امللك حفظه هللا حممد السادس نصره  األوراش اليت ما فتئ

التساؤل عن  ابعتبارها تؤطر وحتدد ،هللا يدعو إىل التذكري أبمهيتها
 اجلدوى من أية سياسة عمومية ابلنسبة لإلنسان، ومن هنا يقول

هل ما  ،نه من حقنا مجيعا أن نتساءلفإجاللة امللك نصره هللا )
 ثر ابلشكل املطلوبنراه من منجزات ومن مظاهر التقدم قد أ

كيفما    وهل املواطن املغريب ؟واملباشر على ظروف عيش املغاربة
كان مستواه املادي واإلجتماعي وأينما كان يف القرية أو 
املدينة، يشعر بتحسن ملموس يف حياته اليومية بفضل هذه 

بحث إمنا ن، إننا بطرح هذه التساؤالت ؟االوراش واإلصالحات
ع لنجاعة وعن أفضل السبل ليستفيد مجيدائما عن الفعالية وا

م انتهى كال ،(املغاربة من خمتلف املنجزات على حد سواء
 صاحب اجلاللة نصره هللا.

تقييم السياسات العمومية دور الربملان واإلطار 
  .الدستوري

يكتسي تقييم السياسات العمومية أمهية خاصة ابعتباره 
دستور للربملان املغريب، فوظيفة أساسية من الوظائف الدستورية 

واحملاور األساسية لدور املؤسسة  ،تضمن األحكام العامة 9177
الربملانية بصفتها متارس السلطة التشريعية، فهو يصوت على 
القوانني ويراقب عمل احلكومة وخيتص مبناقشة وتقييم السياسات 

 .العمومية
ولقد كان موضوع مناقشة وتقييم السياسات العمومية يف 

والذي حرص من جهة على  ،لب اهتمام مكتب جملس النوابص

هتيئة البنيات الضرورية، واملساطر واإلجراءات الالزمة لقيام اجمللس 
األساسية  التوجهات ةبوظيفة التقييم، ومن جهة اثنية على صياغ

لضبط وحتديد جماالت مناقشة وتقييم السياسات العمومية، 
لرقابية ، وخاصة ذات الطبيعة اومتييزها عن خمتلف اآلليات األخرى

بشكل خاص األسئلة املوجهة لرئيس احلكومة واملتعلقة ابلسياسة 
وهو ما يتطلب تدقيق مفاهيم السياسات العمومية،  .العامة

وعمليات التقييم ومتييزها عن اجملاالت املشاهبة، إضافة إىل مناقشة 
سياق لدور الربملان املغريب على هذا املستوى، وأييت يف هذا ا

حرص مكتب جملس النواب على إعداد وثيقة متكاملة، تتضمن 
اإلطار املرجعي واملفامهي ملناقشة وتقييم السياسات العمومية، وكذا 

ات ضبط اآلليات التقنية، والدليل املرجعي للتقييم الربملاين للسياس
العمومية منطلقا يف ذلك من تطور الدميقراطية الربملانية ابملغرب 

من خمتلف التجارب الدولية الرائدة يف هذا اجملال، وهو  ومستفيدا
ما أفاد به السيد رئيس جملس النواب يف كلمته االفتتاحية اليت 

 .لإلطار املرجعي تفصيالتتضمن 
العمل  فقد مت تشكيل جمموعة ،ويف موضوع التنمية القروية

من النظام الداخلي،  974املوضوعاتية طبقا ملقتضيات املادة 
على جمموعة من االقرتاحات الواردة من رؤساء الفرق وبناء 

واجملموعة النيابية، وبعد مداولة مكتب اجمللس، مت التوافق حول 
موضوع التنمية القروية كمجال للتقييم املرتبط ابلسياسات 

عضوا بناء على  71 يةالعمومية، وتضم جمموعة العمل املوضوعات
أذكر يف هذا  بية، والبد أنالتمثيل النسيب للفرق واجملموعات النيا

 اإلطار ابألعضاء:
عن فريق العدالة والتنمية: السادة النواب مجال مسعودي،  -

 .الصقلي والسيدة النائبة عزيزة القندوسي يإدريس عدو 
سبيع، األخت السيدة العن حزب االستقالل: السيد خالد  -

 .النائبة فتيحة البقايل
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النائب حممد حدادي،  عن التجمع الوطين لألحرار: السيد -
 .والسيد النائب حممد السملي

عن حزب األصالة واملعاصرة: السيد رحو اهليلع، السيد النائب   -
 .كمال عبد الفتاح

شرتاكي: السيد الشرقاوي الزانيدي، والسيد العن االحتاد ا -
 .املختار الراشدي

 .عن احلركة الشعبية: السيدة النائبة فاطمة الكيحل -
 .اد الدستوري: السيد النائب اخلليفي قدادرةعن االحت -
 .عن التقدم الدميقراطي: السيد النائب إدريس الرضواين-
 عن جمموعة حتالف الوسط: السيد النائب عبد العايل اهلاليل.و -

وعلى هذا األساس فقد شرعت جمموعة العمل املوضوعاتية 
نت برانمج عملها وضم   ،9171يف أشغاهلا هناية شهر أكتوبر 

عدة أنشطة، وعقدت ما يزيد عن عشرين اجتماعا، حيث مت 
وتوزعت  ،خالل االجتماع األول تكوين مكتب اجملموعة

االجتماعات اليت تلت بني إعداد منهجية العمل، واملصادقة 
 عليها، وتنظيم جلسات استماع للقطاعات الوزارية املعنية، مشلت:

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك؛ -
 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛ ووزارة -
 واملكتب الوطين للماء والكهرابء. -

 منهجية العمل:
انكبت اجملموعة املوضوعاتية على تدراس منهجية العمل 

 وضهاخيمستحضرة النماذج املقارنة واإلفادة منها يف أول جتربة 
جملس النواب يف إطار تقييم السياسات العمومية املتعلقة ابلتنمية 

جمموعة العمل "القروية، ويف هذا الصدد حرصت اجملموعة 
على استيعاب اإلطار املنهجي لعملية تقييم  اتية"املوضوع

السياسات العمومية، وذلك أخذا بعني اإلعتبار الفارق املوجود 
 .بني املراقبة واإلفتحاص والتقييم

كما نظمت جمموعة العمل يف إطار اإلملام مبكوانت 
الربانمج املندمج لكهربة العامل القروي، والربانمج الوطين لتزويده 
ابملاء الصاحل للشرب جلسات استماع، قدمت خالهلا القطاعات 

ة مبسار كل ابملعطيات املتعلقية عروضا تقنية معززة ابألرقام و الوزار 
أعضاء اجملموعة من اإلطالع على مما مكن . برانمج على حدة

سريورة الربانجمني وتطورمها زمنيا وجغرافيا، وقد تلت هذه العروض 
مناقشات مستفيضة، من طرف السيدات والسادة أعضاء جمموعة 

 العمل املوضوعاتية مشلت ابألساس احملاور التالية:
 كهربة العامل القروي؛  -
عدنية ب أو األنشطة املتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشر  -

 ابلعامل القروي،
 فك العزلة عن العامل القروي؛-
 حتديد اإلطار القانوين للربامج؛ -
 رصد األهداف املسطرة من الربامج؛ -
 الكشف عن اإلختالالت واإلكراهات اليت عرفتها الربامج؛ -
 .دراسة أثر الربامج على الساكنة -

ة على جتارب مقارنويف هذا اإلطار، ويف إطار اإلنفتاح 
واإلستفادة منها، مت تنظيم زايرات ميدانية لربملاانت أجنبية بكل 
من فرنسا واململكة املتحدة، ابإلضافة إىل حضور أايم دراسية 
نظمها جملس النواب واليت عرفت حضورا متميزا خلرباء من اإلحتاد 

 .األورويب وبريطانيا وفرنسا وكندا
 ةحصر جمال التنمية القروي حتديد جمال التقييم وإشكالية

لعديد على ا"جمموعة العمل املوضوعاتية "اجملموعة ت وقف
ة، شكالياتفي تناول موضوع التقييم املتعلق ابلتنمية القرويإلمن ا

وأتيت يف مقدمة اإلشكاليات، وجود وثيقة تشتمل على كل 
ية الربامج املرتبطة ابلتنمية القروية اليت تستجيب ملواصفات سياس

مواصفات سياسة عمومية، فعلى الرغم من اجلهود املبذولة يف 
إعداد الربامج واملخططات اإلسرتاتيجية، ظلت معظم الربامج 
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منعزلة وقطاعية يف معظمها يغيب عنها الطابع اإللتقائي الذي 
حيدد اإلطار املنهجي لكل سياسة عمومية، وقد حددت اجملموعة 

ى مية ثالث جماالت كرب املوضوعاتية لتقييم السياسات العمو 
  :للتنمية القروية
ة وهو جمال يتعلق ابلبنية التحتية ويشمل فك العزل اجملال األول

وبرانمج تعميم التزود ابملاء الصاحل للشرب والربانمج الشمويل 
 .للكهربة القروية

 وهو جمال التنمية البشرية ويشمل التعليم والصحة اجملال الثاين
 واملرافق العمومية.

يشمل األنشطة اإلقتصادية من فالحة وجتارة وابقي  جمال لثااث
 .األنشطة املختلفة املدرة للدخل

ويف إطار مناقشة منهجية العمل، قدمت اجملموعة ثالث أسئلة 
مت معايري لكل سؤال، هبدف الوقوف على د   تقييمية، وق  

 ب:النجاحات والصعوابت اليت واجهتها، ويتعلق األمر 
إىل أي مدى كانت اخليارات العملية يف إطار السؤال األول: -

 الربانجمني مالئمة ابلنسبة لألهداف العامة؟
السؤال الثاين: هل ساهم كل من الربانجمني يف حتسني الظروف -

 قتصادية؟ا املعيشية للساكنة القروية ويف تنمية األنشطة السوسيو
السؤال الثالث: إىل أي مدى تتالءم أهداف الربانجمني مع -
إلشكاليات الراهنة، إلنتاج وتوزيع وإستعمال الكهرابء واملاء ا

 ؟الصاحل للشرب ابلعامل القروي
وقد مت اإلتفاق داخل اجملموعة بتنسيق مع مكتب اجمللس 
على اإلقتصار يف مرحلة أوىل خالل السنة التشريعية احلالية على 

لى ع مناقشة وتقييم برانمج التزود ابلكهرابء واملاء الصاحل للشرب،
أن يواصل اجمللس املقبل إعداد تقييم للربامج األخرى يف نطاق 
تدرجي يساعد يف النهاية على تقييم شامل ملكوانت السياسة 

 .العمومية املرتبطة ابلتنمية القروية
 السيد الرئيس احملرتم، 

 السادة الوزراء احملرتمون،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

زء من هذا التقرير، بطبيعة احلال اجل قبل ختام اجلزء األول
 نةرر هلذه اللجكمق،  الثاين سيتلوه السيد النائب، السي خالد سبيع

واملتعلق ابإلطار العام لتقرير جمموعة العمل  ،املوضوعاتية
لتنمية مومية واملتعلق اباملوضوعاتية حول تقييم السياسات الع

 ةيدلنواب والسأود أن أجدد الشكر للسيد رئيس جملس ا، القروية
 واجملموعات ،، والسادة رؤساء الفرق الربملانيةوالسادة الوزراء

والسيدات والسادة أعضاء جمموعة العمل على اجملهودات  ،النيابية
اليت بذلوها إلجناح هاته املهمة، ويف هذا السياق كما ذكرت 
سيقدم السيد النائب السي خالد سبيع مقرر اجلزء الثاين من هذا 

 التقرير. وشكرا والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
 السيد الرئيس:

 .احملرتم، السيد رئيس اللجنة املوضوعاتيةشكرا السيد النائب 
النائب خالد السبيع مقرر اللجنة لتقدمي عرض  الكلمة للسيد

 حول الربانجمني املذكورين.
 :مقرر اللجنة النائب السيد خالد السبيع

 .بسم هللا الرمحان الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدان الوزيران احملرتمان،
 نواب احملرتمني،السيدات النائبات، السادة ال

كما سبقت اإلشارة فقد مشل التقييم تقييم برانجمني 
 للتجهيز بشبكة الكهرابء واملاء الصاحل للشرب، ويتعلق األمر:

 .PERG أوال ابلربانمج الشمويل لكهربة العامل القروي -
ب  لشر لمث اثنيا الربانمج الوطين لتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل  -

Le PAGER. 
ني، البد التقريرين التقييمي ةالتطرق إىل إعطاء خالص قبل

اعتمدته اجملموعة املوضوعاتية  الذيمن عرض اإلطار املرجعي 
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على  لقد عملت اجملموعة املوضوعاتية .قصد حتديد حمتوى أشغاهلا
ية خمتلف التدخالت يف إطار هذين الربانجمني على تنم آاثر رتقدي

ليات صيات إىل احلكومة واقرتاح آوإىل تقدمي تو  ،املناطق القروية
صرت اجملموعة اقت ،وهلذه الغاية .إلدخال حتسينات قابلة للتطبيق

املوضوعاتية على طرح ثالث أسئلة تقييمية وحددت معايري لكل 
سؤال بغية تقدير النجاحات والصعوابت اليت اعرتضت تنفيذ 

 :تتعلق األسئلة ابملواضيع التاليةالربانجمني املذكورين، و 
أوال: اإلنسجام الداخلي للربانجمني من خالل طرح السؤال  -

 إىل أي مدى كانت اختيارات العملية املعتمدة يف الربانجمني :التايل
 مالئمة للهدف العام؟

اثنيا: اجلدوى اإلقتصادية واإلجتماعية للربانجمني من خالل  -
يها فما هي أنواع اجملاالت الرتابية اليت ساهم  :طرح السؤال التايل

قتصادية االربانجمني بشكل أكرب يف تنمية األنشطة السوسيو 
 القروية؟

أي  إىل :اثلثا: جناعة األهداف من خالل طرح السؤال التايل -
مدى كانت أهداف الربانجمني مالئمة لإلشكاليات الراهنة 

 املطروحة املتعلقة بكهربة املناطق القروية وتزويدها ابملاء؟
هذه األسئلة على خالصات وقد أسفر كل سؤال من 

وتوصيات مت تعزيزها بتحليل خمتلف املعاينات النوعية والكمية 
ة، يف تقريرين مفصلني يتضمنان كل اإلشكاليات املطروح ت  ن  م   ض  

وسيقتصر التقرير الذي أتشرف بتالوته على تقدمي اخلالصات 
 والتوصيات وبعض اإلقرتاحات العملية.

قد لكهربة العامل القروي، ل ما خيص الربانمج الشمويل يف
رصد التقرير التقييمي املراحل اليت عرفها انطالق الربانمج وكذا 

كة األهداف اليت مت تسطريها بغاية تعميم جتهيز العامل القروي ابلشب
الكهرابئية، كما رصد منظومة الفاعلني وآليات احلكامة 

لربانمج،  ا واملستفيدين من الربانمج ومعايري األحقية ابإلستفادة من
كما تطرقت اللجنة املوضوعاتية إىل خمتلف جوانب الربانمج 

ابلشكل الذي يسمح برصد التطور التارخيي للربانمج، ورصد 
 ،وحتديد آليات احلكامة،وحتديد الفاعلني  ،األهداف املسطرة

 ،مجوكذلك حتديد الرتكيبة املالية للربان ،وانتقاد كيفية اإلجناز
 حصيلته. ،نطاقه اجلغرايف ،دي هلذا الربانمجوالوقع املاكرو اقتصا

ما خيص األسئلة التقييمية، اليت عكفت اجملموعة  ويف
املوضوعاتية على اإلجابة عليها طبقا لإلطار املرجعي، فقد كانت  

 كالتايل:
ما خيص السؤال األول املتعلق ابإلنسجام الداخلي  يف

يز على الرتكلربانمج، وقصد اإلجابة على هذا السؤال، فقد مت ل
 حتليل اخليارات العملياتية التالية:

 : مناذج ختطيط خمتلف مراحل الربانمج؛أوال
 رات التقنية اإلقتصادية املنجزة؛ااخلي اثنيا:
 رات التمويل؛اخي اثلثا:
 املساطر واملقارابت اإلدارية؛ رابعا:

 آليات احلكامة. خامسا:
ة املوضوعاتيوخبصوص هذه اخليارات قدمت اجملموعة 

 خالصتني:
لقد مت تسجيل إحداث أتثري إجيايب ملختلف اخليارات  األوىل:

املعتمدة يف برانمج الكهربة القروية الشمويل، من خالل خمتلف 
رات املرتبطة ابلتمويل التشاركي واحلكامة احمللية، وكذلك ااخلي

اعتماد مقاربة التكلفة األقل يف التخطيط، مما مكن من تسريع 
ة القائمة كانت املقارب  الثانية اخلالصةلكن  .ل كهربة القرىمسلس

ا خيص م واليت اعتمدت على عتبة األهلية من اإلستفادة هلا أثر يف
أتخري اإلستفادة إن مل نقل استبعاد استفادة بعض املناطق اليت ال 

 تستجيب للمعايري احملددة يف إطار هذا الربانمج.
مج، فقد للربان ةجتماعيواإل ةلجدوى اإلقتصاديلوابلنسبة 

رفية، حلاتجارية و النشطة األ مت استحضار القطاعات اآلتية: إنشاء
 ىلفالحية، أثر الربانمج عالنشطة األأثر الربانمج على إطالق 
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األنشطة املدرة للدخل، أثر الربانمج على حتسني خدمات القرب، 
يو على حتسني إدماج سوس على حتسني ظروف احلياة املدرسية،

كذلك على الرفع من جاذبية املناطق اليت مت تزويدها ثقايف، و 
 ابلكهرابء.

قدمت اجملموعة املوضوعاتية  ،وخبصوص هذه اخليارات
 خالصات: ثالثة

خليارات على ما يتعلق أبثر هذه ا ما يتعلق بتقدمي، يف يف األوىل:
م توفر املعلومات ت لعداجملال الرتايب، فلم يتسىن للجنة تقدمي إجااب

ية على كانت للربانمج آاثر إجياب  .والدراسات املتعلقة هبذا اجلانب
تنمية األنشطة املدرة للدخل، وخدمات القرب اإلجتماعية 
واإلدارية وكذا على اإلندماج السوسيو ثقايف، مث اخلالصة األخرية 

ة ياليت ميكن تلخيصها يف ضرورة التمييز بني أثر الكهربة القرو 
حسب ما إذا كانت املنطقة تتوفر على التجهيزات األساسية أو 
تلك اليت ال تنعدم فيها هذه التجهيزات، وكذلك حسب مستوى 

 ثرواهتا ومواردها املختلفة.
قدمت  ،ما خيص جناعة األهداف ابلنظر لتطور السياق ويف

اجملموعة املوضوعاتية خالصتني: األوىل مل يعد خيار تعميم الكهربة 
القروية  ةلكهربل الراهنة هدف وحيد للربانمج مالئما لإلشكاليات

اليت أصبحت نوعية أكثر من قبيل استمرارية اخلدمة، ضعف املوارد 
مالية مالئمة بنية تصول القروية املعوزة، واليت تتطلب التفكري يف األ
 ذه األسر املعوزة.هل

مل أتخذ أهداف الربانمج بعني اإلعتبار الرهاانت اجلديدة 
لالنتقال الطاقي ابملغرب مبا فيه الكفاية، وجتاواب مع جمموع 

كن توصيات مي مخساخلالصات، قدمت اجملموعة املوضوعاتية 
ة سرتاتيجية، كما قدمت اقرتاحات عمليالاعتبارها ابلتوصيات ا

دة يف ر التوصيات ابخلصوص على املمارسة اجليلتفعيلها، وتتمحو 
 تدبري هذا الربانمج العمومي، وهي كالتايل:

الكهربة القروية، مع  اتاعتماد مقاربة شاملة إلشكالي أوال:
غري املكهربة واستحضار رهاانت النمو الاستكمال إحصاء املناطق 

 الدميوغرايف واحلركية الدميوغرافية.
اعتماد مقاربة مندجمة مع ابقي الشركاء وابقي القطاعات  اثنيا:

 الوزارية واملؤسسات املعنية.
 حتسني ولوج األسر املعوزة إىل الكهرابء، مع تركيبات مالية اثلثا:

 تتالءم مع حاجيات األسر املعوزة.
 بلورة وهنج سياسة أكثر إرادية خبصوص اإلنتقال الطاقي. رابعا:

املقبلة للكهربة القروية أبهداف عملية تعزيز املراحل  خامسا:
 ومؤشرات لألداء اجليد.

خيص الربانمج الوطين لتزويد العامل القروي ابملاء  ما ويف
الصاحل للشرب، فقد رصد التقرير التقييمي املراحل اليت عرفها 
انطالق هذا الربانمج الشمويل، وكذا األهداف اليت مت تسطريها 
لغاية تزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب، كما رصد منظومة 

 تفيدين من الربانمج، ومعايريالفاعلني وآليات احلكامة واملس
األحقية ابالستفادة، وقدم التقرير كذلك احلصيلة الرتكيبية 
إلجنازات برانمج تزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب، ووقف 

 عند نسبة التزود ومعدل اشرتاك خالل العقدين األخريين.
ما خيص األسئلة التقييمية، السؤال األول املرتبط  ويف

ام الداخلي للربانمج، خبصوص هذا السؤال ميكن تقدمي ابالنسج
 خالصتني:

 : مل تكن املعايري املطبقة يف التخطيط األويلاخلالصة األوىل -
متالءمة مع هدف تعميم التزويد، ابلنظر إىل عدم األخذ بعني 
االعتبار خمتلف االختالالت اليت عرفها الربانمج يف ختطيطه 

ربانمج ليف اد إىل إدراج مكون جديد ما بع األويل، واليت أدت يف
اء مبقوامه إعادة التأهيل أو أتهيل خمتلف منظومات تزويد الساكنة 

  الشرب؛
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انمج، وسرعت تلفة تنفيذ الرب : عززت الرتتيبات املالية املخاثنيا -
 ريته.ثمن و 

ما خيص السؤال الثاين املرتبط ابجلدوى اإلقتصادية  يف
مت مقاربتها من خالل آاثر هذا  واإلجتماعية للربانمج، واليت

الربانمج على حتسني ظروف النظافة الصحية، والوضع الصحي، 
والتمدرس، وحتسني مناصب العمل، واألنشطة املذرة للدخل، 

 خبصوص هذه اخليارات قدمت اجملموعة خالصتني:
: ساهم تعميم الولوج إىل املاء الصاحل للشرب اخلالصة األوىل -

ظروف النظافة، والوضع الصحي، وجودة بشكل عام يف حتسني 
 حياة الساكنة القروية؛

ملاء : أدى الربانمج الوطين لتزويد العامل القروي اباخلالصة الثانية-
حة يف املطرو  الصاحل للشرب إىل ارتفاع مستوى املياه العادمة

 الطبيعة، واليت قد تشكل مصدر من مصادر اإلضرار ابلبيئة.
 ،خيص السؤال الثالث املرتبط بنجاعة األهداف ما يف

قدمت اجملموعة املوضوعاتية أربع  ،خبصوص هذه اخليارات
 خالصات:

اخلالصة األوىل: مل يعد تعميم الولوج إىل املاء الصاحل للشرب  -
عرب السقاايت اجلماعية كهدف وحيد للربانمج مالئما 

ا يطمح معظمهلإلشكاليات الراهنة للساكنة القروية اليت أصبح 
 الربط الفردي؛ التوفر على يف
املاء املطبق على مستوى النافورات  بيع ال أيخذ سعر -

 لساكنة القروية بعنيالقدرة الشرائية ل ،والسقاايت اجلماعية
 ابلتايل يساهم يف احلد من مستوى استهالك املاء؛االعتبار، و 

 للشرب على احلالصاخلالصة الثالثة: تعترب استمرارية توفر املاء  -
ت والسقاايت العمومية غري مضمونة، بسبب مستوى النافورا

االختالالت املسجلة على مستوى جتهيزات التزويد ابملاء الصاحل 
 للشرب؛

اخلالصة الرابعة: ال تراعي أهداف الربانمج الوطين لتزويد العامل  -
القروي ابملاء الصاحل للشرب مبا يكفي إشكالية التطهري، والصرف 

 صحي، والرهاانت املرتبطة حبماية البيئة.ال
زويد الصات املتعلقة ابلربانمج الوطين لتاخلوجتاواب مع هذه 

 ةالعامل القروي ابملاء الصاحل للشرب، قدمت اجملموعة املوضوعاتي
عملية  قدمت اقرتاحات كما  اسرتاتيجية،مخس توصيات نعتربها 

 من أجل تفيعلها ويتعلق األمر:
 األوىل: إدراج االستدامة واجلودة كركيزتني أساسيتنيابلتوصية  -

 للربانمج الوطين لتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب، يف إطار
عملية التزويد مع عدم إغفال الصيانة، وأتهيل خمتلف منظومات 

 تزويد املاء؛
الك عرب تشجيع اثنيا: تعزيز حتسني معدالت االسته -
 الل تركيبة مالية مالئمة؛صاالت الفردية من خياإل
اثلثا: إدراج التطهري ومحاية البيئة يف األهداف ذات األولوية  -

 للربانمج الوطين لتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب؛
وطين ر والتناغم بني الفاعلني يف الربانمج الز رابعا: تعزيز التآ -

ز العمل يلتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب، عرب تعز 
وإشراك اجلماعات الرتابية خاصة املشرتك،  الوزاري ،املشرتك
 ؛يف منظوميت احلكامة والتمويل اجلهات

وضع أهداف عملية واضحة ومؤشرات أداء مفصلة  أخريا -
 .للمراحل املتبقية من الربانمج

الصات اخلويف األخري، أود أن أشري إىل أن خمتلف 
بقدر ما  ،اجملموعة املوضوعاتيةواإلستنتاجات اليت توصلت إليها 

تشكل عمال تقييميا أوليا مكن من اختبار اإلطار املرجعي للتقييم، 
هي نتيجة عمل وحتليل مت تلخيص خمتلف مراحله وخمتلف 

يات اليت هنا إىل جانب التوصإمكوانته يف إطار التقارير املفصلة ف
 جتعل جملس النواب يساهم يف صياغة تصورات جديدة ،نقرتحها

متكن احلكومة من وضع اإلصالحات الالزمة وامللحة خلدمة 
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املناطق القروية بشكل عام والتنمية القروية بشكل خاص، أجدد 
 وأعضاء املكتب والسيدات ،الشكر للسيد رئيس جملس النواب

والسيدات والسادة أعضاء اجملموعة  ،والسادة رؤساء الفرق
ة املتعاونني مع اللجنوخمتلف ، واألطر اإلدارية ،املوضوعاتية

 املوضوعاتية والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
 :رئيسالالسيد 

شكرا السيد النائب احملرتم، أفتح ابب املناقشة، الكلمة 
 سي صقلي عدوي، تفضل تفضل.اللفريق العدالة والتنمية، 

 النائب السيد صقلي عدوي:
 ..ة ال، لغة البالدحنا تنتكلمو العربية من غري العربياراه 

 :رئيساللسيد ا
 السيد النائب، السيد النائب راه ما كاينش الوقت. ايهلل

 النائب السيد صقلي عدوي:
 سم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله.ب

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد رئيس اجمللس:

 دقيقة لكل متدخل. 71يف حدود 
 :ابسم فريق العدالة والتنمية صقلي عدويالالنائب السيد 

 الوزيران احملرتمان،السيدان 
 ،نياإلخوة واألخوات النواب احملرتم

يف  سم فريق العدالة والتنميةيشرفين أن أتناول الكلمة اب
إطار اجللسة السنوية املخصصة ملناقشة السياسات العمومية 

من الدستور،   717تقييم دايهلا، طبعا وفق مقتضيات الفصل الو 
كذلك الباب السابع دايل النظام الداخلي جمللس النواب، وأساسا 

 .977حىت ل  971املواد 
 السيد الرئيس،

أكيد هذه حمطة مهمة، ندشنها لألسف الشديد ألول مرة 
اليوم أن نعقد  ، هي جلسة سنوية كان ممكن9177بعد دستور 

، وهذا يد مل يكن سهلاجللسة اخلامسة، لكن أك الا اجللسة الرابعة و 
شهادة من الداخل كعضو هلذه اللجنة املوضوعاتية، مل يكن سهال 
أن نصل إليها لوال تظافر اجلهود والتعاون دايل مجيع وجتاوز كل 

أقول، واإلكراهات اليت وجدانها يف طريقنا وحنن نعد هلذا  العقبات
التقرير، راه كان موضوع آخر، أصبح موضوع اثين، املهم سأقف 

دده طبعا هاذ التقييم الذي حنن بص .عند هذا بشيء من التفصيل
اليوم، كما ورد يف النظام الداخلي، هو جيري من خالل إجراء 
أحباث وحتاليل، أحباث وحتاليل ودراسات، إما يعدها اجمللس 

ات ؤسسات إحدى هيئاملالبيئي و الا اإلقتصادي واإلجتماعي و 
ربعة أمكتب دراسات إىل  الا و   ،احلكامة واملؤسسات الدستورية

 يدور املداخلة داييل:غهداف رئيسية، وحوهلا األ
 التعرف على نتائج هاذ السياسات العمومية؛ -أوال

ام وهاذي مقتضيات النظ ،القياس دايل التأثري دايهلا-اثنيا 
الداخلي على الفئات املعنية وعلى اجملتمع، وهذا هو كما يقال 

أكيد قناعتكم السيد الوزير، أن مربط الفرس، ألن قناعتنا و 
مصداقية السياسات العمومية تتحدد مبا ينجم عليها من أثر إجيايب 

على احلياة دايل املواطن واملواطنة، وهذا ما أشار إليه  مباشر
اخلطاب امللكي األخري، بغينا هاذ السياسة العمومية أي أثر على 

 القرية الساكن يفاملواطن املغريب وعلى املواطنة املغربية، على 
ا وكذلك اهلدف دايهل ،أساسا، مهما يهم موضوع التنمية القروية

مدى حتقيق دايل األهداف املتوقعة من هاذ السياسة العمومية؟ 
 واهلدف الرابع هو حتديد العوامل اليت أدت إىل بلوغ هاته النتائج.

 يةأعضاء اللجنة املوضوعات ئهننئكم السيد الرئيس، وهنن
ها على إعداد هذا اإلطار املرجعي للتقييم، وهذه السابقة على سهر 

على مستوى الربملاانت على املستوى الدويل، نصفق هلا وتيبقى 
ملؤسسة، ان يف هاذ ادهاذ الوثيقة مرجع إن شاء هللا ملن سيأيت بع

كان   ،اختيار املوضوع دايل التنمية القروية أكيد مل يكن سهل
وية، ي هو التنمية القر ملوضوع اللواحد املخاض عسري أعطى هذا ا
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هذا كان اختيارا موفقا يدخل يف إطار إحدى األهداف  وتنعتاقدو
الكربى اللي اليوم بالدان ماشية فيها دايل تقليص الفوارق اجملالية 

يسري  السيدان الوزيران مغرب أوواإلجتماعية، ال نريد السيد الوزير 
د مغرب فع، ال نريبسرعتني، ال نريد مغرب انفع ومغرب غري ان

وحنن احلمد ،القروية ومغرب املدينة، ينبغي أن حنطم هذه الثنائية 
هلل اليوم سائرون يف هذا اإلجتاه، أعتقد وهنا أفتح واحد القوس 
اليوم ما خصص للتنمية القروية واملناطق اجلبلية خري دليل وجواب 

وعلى كسر هذه الثنائية  اهلاجس على هذا و على هذا التساؤل 
ألف دوار  93مليون مواطن و 79مليار درهم هتم  11أكثر من 

  .9197طبعا ل  9172من 
قناعتنا وحنن خنتار هذا املوضوع، أنه ال تنمية يف املغرب 

ة، وال تنمية قروية كما يقال بدون تنمية فالحي ،بدون تنمية قروية
التنمية القروية هي واحد السياسة عمومية من أجل منو فالحي؛ 

مية القروية هي سياسة عمومية لتدبري املوارد الطبيعية؛ التن التنمية
القروية هي سياسة عمومية لدعم الشغل القروي وحماربة الفقر 
القروي؛ التنمية القروية هي سياسة عمومية من أجل تنويع 
األنشطة القروية حىت ال يبقى القروي مقتاصر فقط على الفالحة 

 %01 :القروي الدخل د   ،لقروياد  دخول الوتنعرفو مجيعا اليوم 
 .أييت من القطاع الفالحي

 ،التنمية القروية هي سياسة عمومية لتجهيز العامل القروي
 يهم املوضوع دايلنا يف هاذ اجللسة السنوية؛غ يوهذا هو اليوم الل

التنمية القروية هي سياسة عمومية تستهدف استفادة الساكنة من 
يكن سهال أن جنزئ هاذ السياسة اخلدمات اإلجتماعية، هلذا مل 

العمومية دايل التنمية القروية ابعتبارها قطاع أفقي يهم قطاعات 
 9متعددة وجماالت متعددة، فبالتايل االختيار كان منصبا على 

نعتاقدو اليوم مهمني يف إطار السياسة العمومية املرتبطة ت ركائز
والربانمج  ،رويالق ابلتنمية القروية هو الكهربة الشمولية دايل العامل

  .الوطين املندمج دايل املاء الصاحل للشرب

ابلنسبة للربانمج األول وهنا سأقف عند تقييم هاذ الربانمج 
يف شكل سريع، بناء طبعا على اخلالصات املهمة اليت أتى هبا 

وية التقرير املوضوعايت املتعلق هبذا املوضوع، ابلنسبة للكهربة القر 
كانت نسبة الربط ،  7221زير، ابتدأ سنة هذا برانمج السيد الو 

، هي مقارنة وهاذي معطيات جاءت يف %91آنذاك ال تتجاوز 
 %03 ،يف اجلزائر %01 ،يف تونس %11التقرير يف ذاك الوقت 

، هذه %22,42ن بعد عشرين سنة وصلنا إىل اآل .يف مصر
ا اللي حققتموها ولكن حققتها أيض نتيجة إجيابية واحلمد هلل

للي  اجملال ا هاذاحلكومات السابقة، وهذا جهد كبري تبذل يف 
مليار درهم، يعين أكثر من  99كلفت خزينة الدولة تقريبا واحد 

 ،بيت سنوي 711.111مليار درهم سنواي بواحد الوترية دايل 
  .قرية كل سنة 3111حىت  7111يف كل سنة من 

تسجيل واحد النسبة صحيح دايل لكن امسحوا يل مت 
هة  ج تفاواتت ضعيفة بني جهة وأخرى، وهنا اإلختالف يعين أقل

، واجلهات اجلنوبية احلمد %21كانت الشرق يف حدود واحد 
من هذا الربانمج دايل التغطية  %22,22هلل اللي وصلت إىل 
لكن التفاواتت على صعيد األقاليم هي  .دايل الكهربة القروية

أكثر بروز، وهنا انخذو بعض النماذج دايل إقليم  اليت كانت
، %07لكهربة القروية وصلت إىل حدود خنيفرة مثال اللي ا

وهاذي كانت أقل نسبة مقارنة مما هو وطين، مع التأكيد وهذا 
أيضا ورد يف اخلالصات اليت هي جزء كبري منها يف التقرير 

ت متثل حأن الكهربة ابلطاقة الشمسية اليوم أصب ،املوضوعايت
واحد املكون مركزي، فاحلمد هلل استطعات هذه احلكومة 

ألف لوحة  21واحلكومات السابقة أن تصل إىل تركيب أكثر من 
دوار وهاذي نتيجة جد إجيابية،  1111واللي مهت واحد  مشسية،

مل يبق حسب األرقام اليت نتوفر  9171طبعا اليوم يف هناية سنة 
مليون  7.4شرتاك، تقريبا ألف بيت بدون ا 720عليها إال 

وهنا السيد الوزير، ال بد من بذل جهد أكرب واحلكومة  .مواطن
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القادمة أن تبذل جهدا أكرب ابش كل مواطن مغريب ينبغي أن 
يصل له الكهرابء، ألن املسؤولية دايلنا هي مسؤولية كبرية يف هذا 

  .اجملال
لن أقف  ،بشكل سريع ،هاذ الربانمج دايلر اثابلنسبة لآل

جمموعة من اآلاثر اللي هي مهمة، ال على مستوى إحداث عند 
ال على مستوى فك العزلة على بعض  ،عدد مناصب الشغل

ال على  ،ال على مستوى حتسني ظروف احلياة املدرسية ،املناطق
لى مستوى ال ع ،مستوى تنويع األنشطة التجارية والتطوير دايهلا

تنمية األنشطة الفالحية، لكن نسجل هنا بعض العراقيل اليت 
تعوق كهربة العامل القروي، أساسا التأخر يف توقيع الشراكات مع 
اجلماعات الرتابية، واإلخوان النواب الربملانيني جمموعة منهم 

اعيون ويعرفون اإلشكاالت املرتبطة بتسديد هاذ مستشارون مج
 .الربانمج هاذما خيص  تعلقة ابجلماعات يفاملسامهات امل

ابلنسبة للربانمج الثاين، الربانمج الوطين للماء الصاحل 
  ،7221اللي انطلق يف  للشرب هذا ابختصار شديد برانمج

حدد الوصول  ،%73كانت نسبة التزود آنداك يف حدود واحد 
. 9117وحدد التعميم ابتداء من سنة  ،9171يف  %01إىل 

نا نقولو حصيلة جد إجيابية، وصلا حصيلة اإلجنازات ميكناليوم 
، ونسبة الربط %21واحد النسبة دايل التزود الوطين يف حدود 

مليون مواطن  4.1، 9171، اليوم يف %31الفردي يف حدود 
مستفيد من الولوج أقول بشكل منتظم، هذه بعض النتائج  غري

ة دايل ذ السياسما خيص ها يف ،نا نعتقدو جد مهمةلي اللي ميكن
لى ع هاذ الربانمج أكيد جد مهمة، الد   التنمية القروية، اآلاثر

ال على مستوى حتسني  مستوى حتسني الظروف الصحية،
التمدرس، ال على مستوى املسامهة يف ختفيض اهلجرة القروية، ال 

لكن هناك تفاواتت دائما   ،على مستوى خلق مناصب الشغل
ية، ج األول، تفاواتت على مستوى جهو كما أشران ابلنسبة للربانم

شرب هاذ للانمج الوطين دايل املاء الصاحل وهنا على مستوى الرب 

 حىت  %09التفاواتت هي أكرب من الكهربة الشمولية، ما بني 
 ،على مستوى األقاليم التفاواتت تكرب ، منني تنهبطو%22ل 

 تتوفرش على خدمةا من الساكنة املستفيدة م %90اليوم  طبعا
، %31بط الفردي تيبقى يف حدود واحد غري مستدامة، معدل الر 

 جهود ينبغي أن تبذل لكي كل مواطنإذن طبعا ال زالت هناك 
 .9177وهذا حق دستوري كما يؤكد على ذلك الدستور دايل 

طبعا هناك جمموعة من اإلكراهات والعراقيل املرتبطة أساسا 
مبشكل نزع امللكية املرتبطة يف التأخر يف دفع املسامهات دايل 

كذلك ، و ألولاجلماعة الرتابية، وهذا هو ما ينطبق على الربانمج ا
يف صعوبة حتصيل مسامهة السكان املستفيدين، واللي اليوم 

م، مع مراعاة اجلانب مليون دره 211وصلت إىل حدود 
اإلجتماعي دايل هاذ الساكنة واملشكل األساسي اليوم، وهلذا 
مطروح أكيد يف الربامج القادمة دايل مشكل تطهري السائل ابلعامل 

عني خذ بؤ مل ي القروي الذي طبعا مل أيخذ بعني اإلعتبار، أو
 .لصاحل للشرباالربانمج دايل املاء  هاذاإلعتبار يف 

سيد الرئيس، طبعا اخلالصات اللي أتى هبا ال ،يف األخري
التقرير املوضوعايت، والتوصيات أساسا اإلسرتاتيجية تتبقى 

                  ابلنسبة  73 توصيات جد مهمة، مقرتحات عملية كبرية،
، صحيح مل يكن من PAGERلابلنسبة  79و PERG ل

املمكن إجراء واحد املسح ميداين لدى الفاعلني املعنيني ال على 
مستوى الداخلية، املكتب الوطين للماء والكهرابء، املستفيدون، 
اجلمعيات، لكن اليوم ال بد من اعتماد واحد املقاربة شاملة 

 الكهربة القروية واملاء الصاحل للشرب، وبلورت اتمندجمة إلشكالي
طاقي، ال لالنهج دايل سياسة أكثر إرادية خبصوص اإلنتقاد واح

تغل بغي أن تشنعتقد هذا ورش جد مهم، أكيد احلكومة القادمة ين
 اليوم ال املاء، ال الكهرابء هذه اليوم احلقوق عليه، ألن تنعتاقدو

كرا السيد منها ش يت كل املغاربة ينبغي أن يستفيدواألساسية ال
 الرئيس، وشكرا للجميع.
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 السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للفريق اإلستقاليل للوحدة 

 والتعادلية األخت فتيحة البقايل.
 :يلابسم الفريق االستقال النائبة السيدة فتيحة البقايل

ألنبياء على خامت ا وصلى هللا وسلم بسم هللا الرمحان الرحيم
 واملرسلني،

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يف احلقيقة سعداء جدا أن هذه هي أول والية تشريعية 

اص هي واحد االختصفيها تقييم السياسات العمومية، و سيتم 
عية املؤسسة التشري هاتهختصاصات الجديد الذي أضيف إىل ا

 إىل جانب التشريع ومراقبة احلكومة والدبلوماسية اخلارجية.
 الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، يسعدينابسم  ،فإذن

 أن أتناول الكلمة يف إطار مناقشة التقرير املتعلق بتقييم السياسات
م العمومية اخلاصة ابلتنمية القروية، وأعترب يف البداية أن مهمة تقيي

السياسات العمومية، اليت جاء هبا اإلصالح الدستوري لسنة 
ي يستند صراحة إىل هذا منه الذ 11، وخاصة الفصل 9177

اإلختصاص يسنده إىل الربملان، تعد موضوعا جديدا يكتسي أمهية 
ابلغة إلعطاء الربملان سلطة التقييم إىل جانب املراقبة والتشريع، 
على غرار ما هو معمول به يف العديد من الدول اليت جعلت من 

 احلكامة اجليدة أساس التدبري العقالين للشأن العام.
إىل أنه كان من املفروض  ،إلشارة يف هذا السياقوجتدر ا

ا جملس هب أن يكون هذا املوضوع أحد األولوايت اليت ينطلق من
النواب، خالل الوالية التشريعية احلالية يف ورش اإلصالح، مادام 
 األمر يتعلق بتدبري الشأن العام يف مشوليته، سواء من حيث رصد

ية، وكذا اآلليات املرصودة األهداف املتوخاة من أية سياسة عموم
لتنفيذها والغالف املايل املوجه إليها، ومدى جناعة هاته اآلليات، 

والنتائج احملصل عليها ابملقارنة مع اآلليات املرصودة ماليا وغريها، 
خاصة وأن احلكومة جلأت فيها إىل وضع اسرتاتيجيات وطنية يف 

ألخضر، رب اخمتلف القطاعات احلكومية، مبا يف ذلك خمطط املغ
م، وخمطط ح التعليالوخمطط أليوتيس، واملخطط االستعجايل إلص

لتقوية املنظومة الصحية والتنمية القروية، وغريها من املخططات 
ي اليت من املفروض أن تكون ليس حمطة مراقبة وتتبع فقط، بل ينبغ

 ته السياساتاأن تكون حمطة تقييم حقيقي ملدى جناعة ه
لى األهداف اليت حتققت، ونعاجل العمومية، حىت نقف ع

االختالالت اليت عرفتها هذه املخططات، مادام األمر يتعلق 
بصرف املال العام، األمر الذي جعل جملس النواب يلجأ إىل 
إحداث جلنة موضوعية لتقييم السياسات العمومية املتعلقة ابلتنمية 

رف أن ع، ونسجل أن يعين لوال نالتشريعيةالقروية يف آخر الوالية 
يل كل تفع أجل املخطط التشريعي كان قواي جدا، وكان البد من

ية من أجل مشاريع القوانني يف والالقوانني و املقتضيات التنظيمية و 
، ومع ذلك كان اجتهاد جملس معه تفعيل الدستور واملالءمة

النواب وبرعاية من الرئيس ومن أعضاء اللجنة والسيد رئيس 
 ،اجتماع 91اجتماعات مرطونية وصلت إىل اللجنة، اليت كانت 

وساعات  أوقات، يعين واليت كانت يف أوقات يعين تستمر يف
نناقش  أن يف هذا الوقت الوجيزعلى أن طويلة جدا، فهذا ساعدان 

 هذا التقرير يف هناية اجللسة اختتاما للوالية التشريعية أبكملها.
على  ،ما خيص موضوع تقييم السياسات العمومية وأما يف

مستوى التنمية القروية فيمكن القول أن الفريق االستقاليل اقرتح 
املوضوع دايل التنمية القروية إمياان منه أبمهية تنمية العامل القروي 

وهنا أفتح  ،يف خمتلف اجملاالت والرفع من مستوى معيشة وساكنته
قوسني كان النقاش ساخنا بني التوجهات، كانت اختيارات خمتلفة 

من كان يريد أن تكون تقييم السياسات العمومية يف القطاع هناك 
املخطط األخضر على الفالحني وعلى األثر ه، أثر الفالحي وأثر 

اء ولكن وقع يف األخري التوافق حول اختيار امل على العامل القروي،
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الشروب والكهرابء ألهنما مادتني أساسيتني يف احلياة العامة، وفك 
من العيش الكرمي من خالل وضع برامج  العزلة عنها ومتكينها

 ال تظل معينة هباته التنمية. حىت تنموية هادفة تستهدف الفئات
التنمية القروية جمرد شعار وفضاء الستنزاف املال العام. لكن 
أشغال اللجنة اقتصرت لألسف على موضوعني أساسيني كما 

يف  اأشران سابقا، الكهرابء واملاء الصاحل للشرب، رغم أمهيتهم
جمال التنمية القروية مع العلم أن التنمية القروية ال ميكن أن تتحقق 

مية هبذين القطاعني فقط، بل نعترب يف الفريق اإلستقاليل، أن التن
القروية هي كل ال يتجزأ، تنطلق من حتسني وضعية اإلنسان ابلعامل 

 ا يتعلقم والرفع من اخلدمات اإلجتماعية ابلبادية سواء يف ،القروي
بتحسني اخلدمات الصحية أو التعليم أو التجهيز أو البنيات 
             التحتية وجتهيزها ابملرافق الضرورية أو إحداث املسالك الطرقية

ن يف العامل كنعرفو أب،  سيما القناطر الصغرىأو تشييد القناطر، وال
القروي هناك حوادث سري كثرية جدا اللي كتوقع للتالميذ بسبب 

هاته املمرات وغريها من متطلبات احلياة الكرمية ألبناء غياب 
األمر الذي يصبح معه هذا التقرير، يعين ما زال يفتقد  ،البادية

 إىل مادتني أساسيتني يف احلياة العامة.
ونشري يف هذا السياق، أن صندوق التنمية القروية دوره  

املنرب  اكبري يف التنمية من حيث املبالغ املرصودة وصرفها. ومن هذ
فإن الفريق االستقاليل يطالب بتفعيل هذا الصندوق، صندوق 

 أوال :ساسيةاألجوج دايل املسائل  والتنمية القروية، ألن عند
نعرف أن اإلشكال احلقيقي يف مسألة تزويد العامل القروي ابملاء 

، فإذن تثور اللي فيها تشوالكهرابء، هي أن ما تبقى هي الد  
ن كاين خلل أب الشركاء ذ. ومن أجل أن هاالتكلفة ستكون عالية
هنا منعدمة املوارد. أقروية فقرية جدا، بل مثال كاين مجاعات 

يتني نوفر هلا إيصال هاتني املادتني األساس يعين فكيف ميكنها أن
ا امليزانية دايل الدولة، أهن فإذن احلل موجود يف ؟الكهرابء واملاء

أن تساعد اجلهات اليت اجلهات اليت هلا موارد و صندوق هاذ ال

ليس هلا موارد. إذن مساندة اجلهات والتضامن بني اجلهات 
أساسية، كما أن اهلدف الثاين من صندوق التنمية القروية، هو 

ين ذويف غياب حتقيق ه ،التأهيل اإلجتماعي وغياب حتقيق
 اهلدفني نعتقد أن التنمية القروية ستبقى قاصرة يف مفهومها ويف

 حتقيقها. 
نالحظ أن العديد من التجمعات السكنية ال زالت كما 

ت تواجد هذه الساكنة وعدم ثنظرا لتش ،حمرومة من الكهرابء
ود ا يتطلب بذل املزيد من اجلهمم متكنها من هذه املادة األساسية،

من أجل ربط هذه التجمعات ابلشبكة الكهرابئية. وهنا، يف هذا 
 الدعم دايل فريص يكون تو اأشران ابش خ عالش حناااإلطار، 

 األموال اللي كرتصد دايل صندوق التنمية القروية.يعين 
 ،حضرات السيدات والسادة

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة يف إطار الربانمج الوطين 
ات للشرب، وربطه بشبكلتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل 

روي ن تقييم سياسات الربانمج املندمج لتزويد العامل القإالكهرابء. ف
وبرانمج الكهربة القروية  PAGERابملاء الصاحل للشرب 

، فتدفعنا يف الفريق اإلستقاليل إىل طرح  PERGالشمويل 
 التالية:التساؤالت 

 جإىل أي مدى ميكن اعتبار االختيارات املعتمدة يف إطار برانم -
املندمج لتزويد والربانمج  PERGالكهربة القروية الشمويل 

مالئمة  PAGER العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب
 لألهداف املسطرة، األهداف العامة املسطرة؟

ما هي أنواع اجملاالت الرتابية اليت ساهم فيها برانمج الكهربة  -
اء والربانمج املندمج لتزويد العامل القروي ابمل القروية الشمويل

بشكل أوسع يف تنمية جمموعة من األنشطة ب الصاحل للشر 
 السوسيو اقتصادية ابلعامل القروي؟
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يف  PERG هل استطاع برانمج الكهربة القروية الشمويل -
حل اإلشكاالت الراهنة لكهربة العامل القروي، خاصة ما يتعلق 

 إبنتاج الطاقة وتوزيعها واستعماهلا؟
اء الصاحل ملامل القروي ابهل استطاع الربانمج املندمج لتزويد الع -

العامل القروي وخاصة اجلماعات  ةللشرب من تزويد ساكن
 البعيدة من حاجياهتا من املاء الصاحل للشرب وتعميمه؟

هل مت تيسري حصول املواطنات واملواطنني على قدم املساواة  -
على املاء والعيش يف بيئة سليمة لتلبية حاجياهتم األساسية، 

 ؟من الدستور 47طبقا ألحكام الفصل 
 ملاءاهل متت مراعاة حاجيات السكان يف املناطق اجلبلية من  -

 ؟تنموية تروم اإلستدامةالقاربة املوفق 
إىل أي حد يساهم الربانمج املندمج لتزويد العامل القروي ابملاء   -

الصاحل للشرب يف تدبري املاء وامللك العمومي املائي بصفة 
 ؟عامة وفق قواعد احلكامة اجليدة

وهل يساهم هذا الربانمج املندمج يف تفعيل سياسة التدبري  -
املندمج التشاركي والالمركزي للماء، مع مراعاة مبدأ التضامن 

 ؟والعدالة اجملاليني
هل مت األخذ بعني اإلعتبار التأقلم مع التغريات املناخية، يف  -

 ؟ختطيط وتدبري املياه على كل املستوايت
ليت تتطلب بذل املزيد من إىل غري ذلك من املالحظات ا

ختالالت واإلستجابة بقدر كبري االاجلهود لتجاوز جمموعة من 
 .ملتطلبات ساكنة العامل القروي من هاتني املادتني األساسيتني

هذه اإلخوان واألخوات هاذ اجملموعة من األسئلة عالش 
طرحناها؟ طرحناها ألن القطاعات احلكومية أصبحت يعين ليس 

ل داخل امليزانية من أجل حل هاته اإلشكاالت، هناك رصد أموا
سؤولية امل هاتهوأن املكتب الوطين للماء والكهرابء هو أصبحت 

فإذن أعتقد هذا خال واحد اآلاثر ألن  .عنده يعين بشكل كبري
اجلماعات املنعدمة املوارد أصبحت يعين الربانمج توقف، فإذن 

ون التعميم جيب أن يك ذوهاابش يكون التعميم،  حنا كنطالبوا
هرابء ملكتب الوطين للماء والكابميكنش يقوم به ا فيه جمهود، م

مبفرده، والبد من أن صندوق التنمية القروية أن يكون واحد الدعم 
 97من أجل مساعدة اجلماعات القروية، ألنه ال يعقل يف القرن 

 ناملاء والكهرابء، علما أ ةمازال املواطنني يعين يفتقدون ملاد
املؤسسات اليت كان يكال هلا حفر اآلابر والنقط املائية، اآلن 

وم هباذ وزارة التجهيز كانت تتق ما كنعرفوفأصبحت متوقفة، كي
 L'hydrauliqueيعين املهمة، ولكن بعدما وال املكتب دايل 

صفر درهم يف امليزانية، فإذن هاته  عندوا اآلن م ،مكلف هبا
عراقيل جيب حلها وحل كل اإلشكاالت اللي فيها خلل يف هذا 

 .املوضوع
ى إشكاليات حقيقية تتجل إن هذه األسئلة وغريها تطرح

سرتاتيجية واضحة، وبرانمج حمدد إلستغالل عقالين ايف غياب 
وسطة تللماء، مبا فيها األمطار يف غياب السدود الكربى منها وامل

رق إىل الط أوالصغرية، يف الوقت الذي ال زالت الساكنة تلج
التقليدية الستغالل هذه املادة، كما أن التقرير مل يتناول ابلدراسة 
والتحليل قضية اجلفاف الذي أخذ بعدا هيكليا وكيفية التعامل 

 .مع هذا الواقع
 حضرات السيدات والسادة، 

إن هذا التقرير يغيب عنه البعد التقييمي يعين املدقق  
للسياسة احلكومية يف هذين القطاعني معا، حبيث ال جند ما يدلنا 
على أن املبالغ املالية املرصودة، قد حققت ابلفعل النتائج املتوخاة 
منها، ولكن هنا حىت نكون يعين منصفني، فيعين الربامج اليت 

خذ الربامج األقل تكلفة، مبا يضمن طبقت كانت فيها مراعاة أ
النجاعة يف متويل املشاريع املرتبطة هبذين القطاعني احليويني، 
ابإلضافة إىل غياب املرتكزات األساسية والدعامة الرئيسية، لتقييم 
السياسات العمومية من حتديد املسؤولني عن املشاريع املرتبطني 

ع كل هذا، وم .احلقيقي للجدوى الوزنالقطاعني إىل إعطاء  هبذين
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كل خطوة أن هذا التقرير يش ،فإننا نعترب يف الفريق اإلستقاليل
إجيابية لرسم الطريق جمللس النواب للممارسة، ممارسة حقه 
الدستوري يف تقييم السياسات العمومية مبا يضمن التنزيل السليم 

قيقي، حلللدستور يف هذا اجملال، وإعطاء احلكامة اجليدة مدلوهلا ا
وجعل مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة أساس للتدبري اجليد للشأن 
العام، وال يفوتين أن أتوجه ابلشكر إىل السيد رئيس احلكومة، 
وإىل السادة الوزراء كلهم الذين قدموا يف جلسات اإلستماع يعين 
الواثئق املهمة، وإىل كل األطر ابملكتبني، املكتب الوطين للماء 

 ولبط كانو  الذي كان يف استقبال مستمر لنا حينما والكهرابء
 ل أن فعالتعطاان األميعين ف ودخلنا، الواثئق وكيف متت الربامج

 ملعلومة ممكن يف بلدان بعدما ما كانت هذهإىل ا احلق يف الوصول
املسألة شبه مستحيلة، نتوجه ابلشكر إىل السيد رئيس جملس 

رافق ئل، ويعين الطاقم املالذي وفر مجيع اآلليات والوسا ،النواب
ملديرية التشريع وكل األطر الذين رافقوان يف هذا املوضوع الذي 
يعترب، هذا التقرير دايل السياسات العمومية يف جمال التنمية 
القروية هو أول جنني للربملان، فنتمىن أن تكون اخلطوات القادمة 

ات سيف مواضيع أخرى أكثر دقة وأكثر تعميقا ألثر هاته السيا
العمومية على املواطنني واملواطنات املغاربة، الذين يستحقون منا  

 كل تقدير واشتغال، شكرا.
 السيد رئيس اجمللس:

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لفريق التجمع الوطين 
 لألحرار.

                       ابسم فريق التجمع ،وكاكعبد هللا  النائب السيد
 :الوطين لألحرار

احلمد هلل رب العاملني والصالة  هللا الرمحن الرحيم، مبس
 والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني.

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد الوزير احملرتم،

 إخواين النواب،
 أخوايت النائبات احملرتمني،
 سالم هللا عليكم مجيعا،

طين التجمع الو سم فريقي سعيد جدا أان أتناول الكلمة اب
 قا ، ح  لنا أن نعتز به قا يف موضوع ذي أمهية موضوع ح   ،لألحرار

لنا أن نعتربه مسك اخلتام، كيف ال واجمللس املوقر اليوم يستجيب 
من  11للوظيفة الثالثة لتقييم السياسات العمومية وفق املادة 

 الدستور.
 ،لسومكتب اجمل ،هتنئة خاصة للسيد رئيس جملس النواب

ي أن ر  م  ع  ورئيس وأعضاء اللجنة املوضوعاتية، ول   ،رق النيابيةوالف
ما يوجهنا إىل الوفاء هلذا التقييم هو الرسائل امللكية السامية، ولعل 

 ولعل خطاب العرش األخري جلاللة امللك ،واخلطب امللكية السامية
 مسحوا يل أن أستلهم ما أشار إليهحممد السادس أعز هللا أمره، وا

، "وهو ما يقتضي العمل اجلادة للرفع من تنافسية حفظه هللا
ي والتقييم املوضوع ،اإلقتصاد الوطين والتقييم املوضوعي

للسياسات العمومية والتحيني املستمر لإلسرتاتيجيات القطاعية 
واإلجتماعية" انتهى كالم جاللته حفظه هللا، أركز على كلمتني 

 اللجنة فعلت ااثنتني "املوضوعي" و"التحيني املستمر" حسن
ألهنا فتحت جماال ملؤسستنا لنقاش عمومي يف  ،املوضوعاتية

موضوع التنمية القروية. موضوع التنمية القروية، موضوع 
فضفاض. التنمية القروية بدأت رضيعا مث أمست طفال، مث توقف 
هذا الطفل على رجليه بفضل ما أجنزته احلكومات متعاقبة. اليوم 

إال  ،سرتاتيجيني، هلما عالقة وثيقة حبياة املواطينانتناول قطاعني 
 لذلكم أعترب أن العمل ،أن أوهلما أقر وإايكم أنه ال حياة بدونه

املنجز من طرف اللجنة عمل متميز موضوعي، لتجربة فريدة 
لتقييم سياسة عمومية للقطاعني الذين أشرت إليهما، وهلما وقع 

تسعينيات  كم أنه يف بداية الإجيايب على حياة املواطنني. نتذكر وأاي
كنا نعتمد على سياسة امللتمسات. وكنا نقول آنذاك كيف ميكن 
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هلذه امللتمسات أن يستجاب هلا وإمكانيات اجلماعة القروية 
آنذاكم ضعيفة؟ مث يف أواسط التسعينيات، عندما مت التأسيس 
لربانمج الكهربة القروي الشامل، انتقلنا رويدا من عهد امللتمسات 

 .الشراكات إىل عهد الشراكات، توثيق
ت استطعنا اليوم عن طريق تلكم وبفضل هذه الشراكا

 تفاقيات أن ندرك نسبة كبرية جدا، أصبحت منوذجية يقتضىالا
 هبا من طرف دول صديقة وشقيقة.

إن أذنتم يل السيد الرئيس احملرتم، اهلدف من هذا التقييم، 
ربة بسياسة جديدة للكهأن نصون هذه املقرتحات من أجل الدفع 

ن خالل م القروية، وتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب
 .PAGERو PERGالربانجمني 

يف أواخر  %40بار إن مبقارنة بسيطة اجلاجملهود  هاذ
 .%711نغلق أن أوشكنا  9171التسعينيات، واليوم يف 

لذلكم على احلكومة أن تبذل قصارى جهودها وإن  و 
غالية لربط ما تبقى حىت تكون هناك عدالة   كانت التكلفة

بة وكذلكم األمر ابلنس ،كهرابئية بني كل ساكنة العامل القروي
للماء الصاحل للشرب والذي انعكس إجيااب على احلياة اليومية 

العامل القروي. ولكن مادمنا نتحدث عن املاء الصاحل  ةلساكن
ف ابلصر للشرب، ال ميكن أن ننسى أن هناك ارتباط وثيقا 

الصحي وأغلب اجلماعات تعاين ما تعاين ألن تربمج ضمن 
 الربانمج الوطين للصرف الصحي بطبيعة احلال.

هاذ التقييم بطبيعة احلال اعتربه موضوعيا، وقد حقق 
أن حنمي هذه  ،أهدافه النبيلة ويتعني اليوم السيد الوزير احملرتم

لنا  قا يوم ح  لاملكتسبات احملققة من خالل تقوية سبل صيانتها، ا
ولكن يعرف هذا امليدان انقطاعات  ء،أن نفتخر، هناك كهراب

متكررة، البد أن تبذلو قصارى اجلهود أنتم والالحقون إن شاء 
هللا، على أساس استبدال العديد من الشبكات، لتواكب حتدايت 
القرن الواحد والعشرين بني احلني واحلني، تبدو هذه االنقطاعات 

الصيف مث يعاين املواطنون ما يعانون من  خاصة يف عز فصل
و و  ق  ضعف من اإلستجابة من طرف الدميومة، كذلك البد أن ت   

لدور نعتز هبذه املوارد ونعتز اب ،من املوارد البشرية الكفأة ونعتز
الفعال الذي يؤديه املكتب الوطين يف القطاعني سواء على مستوى 

ن ب، كذلك وال بد أكهربة أو على مستوى املاء الصاحل للشر ال
ننوه بكل الشركاء مع القطاعات احلكومية خاصة وزارة الداخلية 
من خالل املديرية العامة للجماعات احمللية اليت تواكب اجلماعات 
الرتابية، مث بعد ذلك أن نغري املقارابت ابإلنتقال من إسرتاتيجية 
التعميم إىل مقاربة هتدف ضمان استمرارية اخلدمات وضمان 

نروم من هذه احلكامة أن  .هتا وفق حكامة متعارف عليهاجود
من توفري وسائل  متبلغ مقاربة الصيانة أعلى جتلياهتا مبا يتطلب ذلك

وتتبع  أة قادرة على رصد اإلختالالتف  تقنية حديثة وموارد بشرية ك  
ولتكامل هذه السياسات  .االنقطاعات وتفادي اإلنزالقات

بع ستمر للحكومة يف التوجه والتتالعمومية، البد من احلضور امل
ني، ات يف هذين القطاعني احليويواملراقبة مبا يكفل جودة اخلدم

ختفيف األعباء على املستهلكني قدر االستطاعة وفق ما تفرضه و 
  نظرا لكون التكلفة تبقى مرتفعة مما يؤثر ،خدمات املرفق العام

كثريا على القدرة الشرائية للمواطنني خاصة يف بعض املناطق 
واستمرار البطالة  ،ابلعامل القروي بسبب توايل فرتات اجلفاف أحياان

يف كثري منها يف بعض األحيان، مث اهلشاشة وهي عوامل مجيعها 
  عليها.لتزامات املوقعنيحتد أو تدفع املواطنني من عدم الوفاء ابإل

نتمىن أن تستكمل احلكومة ما تبقى من  ،أخريا كتوصية
 ،وال يسعين إال أن أنوه هبذه املبادرة وأعتز مبا مت إجنازه ،األوراش

ا وأنوه ابلسادة وأعتز كثري  ،وأعتز بطبيعة احلال مبا حتقق يف بالدان
دة النواب السيدات النائبات احملرتمات، والساب ،النواب احملرتمني

احملرتمني على ما بدلوه من جمهود طيلة هذه الفرتة، وأسأل هللا يل 
 ولكم التوفيق وأستئذنكم إن أطلت.
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 السيد الرئيس:
 شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

 النائب السيد حممد أبودرار:
 وآله بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا

 وصحبه.
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات، السادة النواب احملرتمون،
يف بداية مناقشة تقرير اللجنة املوضوعتية اخلاص بتقييم 

لجنة والذي حصرته ال ،السياسات العمومية حول التنمية القروية
يف تقييم برانمج الكهربة القروية والربانمج املندمج لتزويد العامل 

 البد أن نسجل مالحظة نعتربها ،القروي ابملاء الصاحل للشرب
 9177إن دستور  أساسية وموجهة لنقاشنا هلذا املوضوع وهي:

مكن الربملان من آلية رقابية جديدة ومهمة تساعد املشرع من تتبع 
دى جناعة السياسات العمومية من عدمها، علما أبن بالدان ال م

تتوفر على جتربة يف هذا اجملال وال على تراكمات من شأهنا 
اإلسهام يف إانرة الطريق وتيسري تطبيق وتنفيذ هذا املقتضى 

 اجلديد.
ووعيا منا بضرورة أن تستحضر  ،ومن هذا املنطلق

السياسات العمومية األهداف والنتائج املتوخاة منها، سبق لفريقنا 
أن توجه بكتاب إىل رائسة جملس النواب مباشرة بعد استكمال 
هياكله وممارسة مهامه الدستورية على إثر اإلنتخاابت التشريعية 

ات يطالبنا من خالله بضرورة تفعيل وأجرأة مقتض ،9177لسنة 
من الدستور املرتبطة بتقييم  717الفقرة الثانية من الفصل 

السياسات العمومية، فغايتنا كانت هي التفكري بشكل جدي 
وعملي ويف الوقت املناسب منذ بداية الوالية التشريعية يف وضع 
األسس املرجعية واإلطار العام وامليكانيزمات الضرورية اليت جيب 

ال املقتضى الذي اعتربانه ثورة يف اجملضبطها و هنجها ألجرأة هذا 

الرقايب، لكن عوض تفهم مغزى هاذ الطرح، والتوجه رأسا إىل 
ض آنذاك اعترب البع ،العمل من أجل إجياد اآللية املناسبة والفعالة

أن األمر ينطوي على مزايدات سياسية، واحلال أن التقرير الذي 
عمل  عرتضتنناقشه اليوم أقر ابلعديد من الصعوابت اليت ا

أعضاء اللجنة يف إعداد هذه الوثيقة، واليت كنا نطمح أن تكون 
ن كنا ال نبخس بطبيعة احلال عمل اللجنة، بل إدليال مرجعيا و 

ذي قاموا به، ال لابلعكس نتوجه إليهم ابلشكر والتقدير على العم
 إزاء موضوع شائك ومعقد.

لجنة ومل نرتك ل ،لقد أتخران يف تطبيق هذا املقتضى
املوضوعاتية لتقييم السياسات العمومية متسعا من الوقت للقيام 

 وفق املعايري الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال، وابلتايل ،بعملها
 ملرحلة،افإن جهدها األكرب تركز على رصد مراحل وكيفية تدبري 

وكذا رصد الصعوابت اليت اعرتضت تنفيذ هذين الربانجمني وهذا 
 قرير أكد على أن مفهوم الربامج العمومية ملشيء طبيعي ألن الت

يكن معروفا بشكل كبري عند انطالق برانمج الكهربة القروية 
الشمويل والربانمج الوطين لتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل 
للشرب، ابإلضافة إىل غياب البياانت الدقيقة املتعلقة ابملوضوع 

 سواء لدى اإلدارات الوطنية أو احمللية.
 لسيد الرئيس،ا

ا م لقد وقف التقرير عند تباين ضعيف بني اجلهات يف
نه إخيص نسبة الكهربة وإن كانت بعض اجلهات أكثر ضعفا، ف

تباينا واضحا على مستوى األقاليم  سجل ،يف ذات الوقت
والعماالت، األمر الذي يتطلب تغيري املقاربة من خالل استهداف 

كمال واست ،الربانمج هاذ منؤهلة لإلستفادة املاملناطق الغري 
تى غري املشمولة بشبكة الربط الكهرابئي، ولن يتأالإحصاء املناطق 

 ذلك يف نظران إال مبعاجلة إشكالية الصعوابت اليت اعرتضت تطبيق
الربانمج واملتمثلة أساسا يف ربط التخطيط ابإلمكانيات املالية 

الرؤية  حالضرورية، وتوفر قاعدة بياانت دقيقة من شأهنا توضي
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واضحة لتنفيذ الربانمج، إضافة إىل أتهيل اجلماعات احمللية تقنيا 
ك الورش، انهي هذاوماليا، االخنراط الواعي واملسؤول يف إجناح 

عن معاجلة إشكالية تعقد املساطر احمللية والوطنية وأتهيل مجيع 
املتدخلني يف العملية، إن كسب رهان حتسني ظروف العيش 

منا إب فقط مضاعفة تدخالت الربانمج، و طلللمواطنني ال يت
شبكة  سيعاحلرص على ربط األهداف ابلنتائج، فقد يكون تو 

ثقال كاهل املواطن أبعباء مالية جديدة، إالربط عامال أساسيا يف 
التوسع يندرج يف إطار مقاربة مشولية أتخذ بعني  هذاما مل يكن 

 ،لية من طرقالشمو  اإلعتبار مجيع العناصر احملددة واملكونة للتنمية
 وخلق أنشطة مذره للدخل إىل آخره. ،صحة، تعليم

فجل اإلستنتاجات اليت خلص إليها التقرير خبصوص 
هذين الربانجمني تتضمن دالالت واضحة خبصوص صعوبة التنفيذ 
لعدة عوامل، وابلتايل غياب الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي 

ية هو هذه القاعدة الرقابواآلاثر اإلجيابية، واحلال أن املتوخى من 
الوقوف على مدى مسامهة السياسات العمومية يف الناتج الداخلي 
اخلام ويف التنمية الشمولية، لذلك كان يتعني العمل على حصر 

لفرتة ها ابلنسبة لر ومجع املعطيات والبياانت مع تنويع مصاد
اية السياسية اليت أصبحت فيها هذه اآللية الرقابية سارية املفعول بغ

وتزويد  ،تقييم السياسات العمومية املتصلة مبجال الكهربة القروية
العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب، ملعرفة مدى جناعة وفعالية هذه 

إمنا ألن العربة ليست يف توسيع التغطية على أمهيتها، و  ،السياسات
يف مدى وقعها وأثرها اإلجيايب على اإلقتصاد الوطين وعلى التنمية 

لبشرية كذلك مستوى التنمية ا ،وعلى .لية واجلهوية واإلقليميةاحمل
ألنه مل يعد ممكنا ختصيص مبالغ مالية ضخمة لفائدة هذه 

دة من نتائجها بشكل مندمج السياسات العمومية دون اإلستفا
 ومهيكل للبنية اجملتمعية.ودائم 

 
 

 السيد الرئيس،
ذه اآللية أبمهية هال شك أن اجلميع أغلبية ومعارضة على وعي اتم 

اجليدة  والرقي مبستوى احلكامة ،يف تطوير أداء السياسات العمومية
ا نا م   اسبة، األمر الذي كان يستوجبوتفعيل ربط املسؤولية ابحمل

مجيعا العمل منذ بداية الوالية سواء ابلنسبة للربملان أو احلكومة 
ورية، من تعلى تدعيم اإلطار القانوين والتنظيمي هلذه اآللية الدس

خالل توفري آليات العمل والتنسيق ورصد اإلمكانيات البشرية 
والتقنية الضرورية للقيام هبذه املهمة على الوجه األكمل، من رصد 
 وتتبع دائمني ابعتبارمها بوابة تقييم اإلجراءات املتخذة كيفما كان

 ستقبل القريب أن تتدارك احلكومةحجمها ونوعها. وأملنا يف امل
احلكومات املقبلة حالة البطء اليت ميزت هذه احلكومة يف  ،املقبلة

مل القروي لعااوية واملاء الصاحل للشرب وتنمية جمال الكهربة القر 
حيث انتظرت احلكومة الوقت امليت من هذه الوالية  ،بشكل عام

لتعلن عن دعم لصندوق التنمية القروية دون أن تواكب ذلك برؤية 
 ة الزمنية واجملالية لتنفيذ خمصصات الصندوق.واضحة حول األجند

 السادة احملرتمني، ،السيدات
حنا تناقشو هاذ املوضوع أي تقييم السياسات واحقيقة 

 هاذ من بني األمور املستعملة يف ،العمومية يف جمايل الكهربة واملاء
رات وكاين الواثئق إال أن أهم شيء هي الزاي ،التقييم كاين البياانت

نوها نوقفو على حقيقة األمور ونعاي أنينا ألن غادي ختل ،ةامليداني
ونلمسو مدى التأثري دايهلا اإلجيايب على الساكنة يف شىت اجملاالت 

عطيكم ن يت  غ  ب   وإيال وخاصة اجلانب اإلقتصادي واإلجتماعي، 
يم سيدي ليه إقلواحد املثال، نعطيكم مثال اإلقليم اللي تنتمي 

اللفت  مريفو تتعر سيدي افين، خاصة  كتعرفوفين، بال شك كلكم  إ
نظن أن األغلبية ما تلكن كاين مجاعات أخرى  ،فينوسيدي ا
سيدي ، الناكور سبت ،أملو ،رىفكاى اتنز  وغ  ي  ت    ،تيعرفوهاش

العديد و والعديد  ،وبلعيدأ، سيدي عبد هللا رخاصحساين، ايت ا
ل السياسات من اجلماعات. أكرب مثال إيال بغينا نديرو التقييم داي
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 ش  يد  ما غ   أان اجلماعات، يف هاذ اجلماعات ذصنا نزورو هااهو خ
ا حاليا الناس راه ابقي تتخرج، م، نقول لكم مننيحنس ابحلرج 

 امت ا ما عندانش الشوارع، كاين  امت ا ألن  عبغيتش نقول لكم الشار 
زال ما ما ءاملا ، تيحتجوكحنا تنقولو ليها الر الرك ا غري

كم النسبة دايل الربط شحال؟ يوهنا غادي نقول ل ،مشو وصله
ث وال د   ي، الكهربة حذابش تعرفو هاذ النسبة ها اما ت  جيو ل   1%

تيقول  تتهضر على املسؤولني ومننيحرج، الناس تتخرج حتتج، 
وك الناس ساكنني فشي دواور فوق هاذسيدي حكا ال آ ك يل

 ايل احلكومة يفاجلبل، هذا ماشي الدنب دايهلم، غياب اإلرادة د
ملاليري، ا ملشاريع تكلفا ،كنا تنلقاو حلول إجياد حلول، فإيال 

الدواور اللي غادي يكلف بضع ماليني،   ذفعالش ما نلقاوها هلا
ا م كاين حلول أخرى يف إطار الطاقة املتجددة، ممكن عاواتين يف

 لكن ما هو واضح، و sel rof sel  خيص املاء كاين نقط املائية
ان يل بيف البادية، اتي الناس يسكنو ذحنا ماشي بغينا هااهو أنه 

بقاو ما ي يف البداوة، بغاوهم أبن شي وحدين بغاوهم يسكنو
حنا اشنو السبب، على كل حال، أللحضر، هللا أعلم  شيدخلو ما

ويف ظل حكومة جديدة إن شاء  ،متفائلني، أملنا يف غد أفضل
 هللا. والسالم عليكم ورمحة هللا.

 :ئيسر الالسيد 
السيد  ،حملرتم، الكلمة للفريق اإلشرتاكيشكرا السيد النائب ا

 .النائب احملرتم
تقرير دايل  كاين  ، آ السيد الرئيس،السيد الرئيس آالسيد الرئيس، 

م القو منو يف النقاش، تقييالسياسات العمومية هو اللي كننط
يت   ،العمومية ماشي مراقبة العمل احلكومي ةالسياس اصنا خ خ 
مسافة من رقابة العمل احلكومي واإللتزام مبوضوع ابش  انخذو

ل، ابش يف األو  الطلب اللي عملتو اللي اك الشيءلذبغينا  إيال
ش كيكون اب ،يكون سليم، حىت يف املداخلة خاصها تكون سليمة

التقريرين اللي  ذو، ألنه كاين حمضر، كاين هااإلنسجام كل

 ولكن خراننراتكبو اإلنطالقة أت خصناشاال ال م ،فيه اشتاغلو
نطالقة خاطئة، ابش نبنيو شي حاجة حبال ا خصناش نديروام

 ،مرة 41اللي جا يف خطاب جاللة امللك واللي رصدان حوايل 
جاللة امللك يتحدث يف خطاابت ورسائل عن تقييم السياسات 
العمومية، مبواصفات جيب احرتامها، ملا نديروا جلسات دايل 

مسافة  كناخدو، هنا  نديرو مداخالت الساعةك األسئلة، دي
تفاق داخل اللجنة، وتوضعات اغلبية ومعارضة، وهذا كان يف أ

جبنا األجوبة على ديك األسئلة ابلذات، اأسئلة هي اللي 
دخالش يف األسئلة اللي طرحات، من ام ،للي عمليتااإلضافات 

لت، امسحلي تفاع ،يل السيد النائب امسح السادة، ملوبعد يك
ل وانو سوق راسك، تفضو دخل أ بأوانو، تفضل و ب ،شعلينأهذا 

 السيد النائب.
 :، ابسم الفريق االشرتاكيالنائب السيد حلسن بنواري

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
نخرط يف وحنن ن ،إننا يف الفريق اإلشرتاكي جمللس النواب

عملية تقييم السياسات العمومية املنصوص عليها دستوراي، كمهام 
 ت اليتونقدر اإلكراها موكولة ملؤسسات الربملان، نستحضر

واكبت عمل اللجنة املوضوعاتية، على اعتبار أهنا بصدد التأسيس 
انية جديدة ببالدان، كما حنيي كافة أعضاء هذه اللجنة ململمارسة بر 

املساعدة هلم ملا بذلوه من جمهود يف إعداد عمل تقييم واألطر 
برانمج الكهربة القروية الشمويل، والربانمج املندمج لتزويد العامل 
القروي ابملاء الصاحل للشرب، كبداية لتقييم السياسات العمومية 

حقا من  هذه التنمية اليت أصبح .املنجزة يف جمال التنمية القروية
حقوق اإلنسان، مبوجب اجليل الثالث من احلقوق، املتمثل يف 
احلق يف التنمية، الذي أضحى موضوع إعالن عاملي معروف 
إبعالن احلق يف التنمية، والذي مت اعتماده من طرف اجلمعية 
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هذا اإلعالن الذي  .02دجنرب  3العامة لألمم املتحدة، بتاريخ 
سياسية جتماعية وثقافية و اأن التنمية عملية اقتصادية و  يعترب

 سرهمأبلرفاهية السكان  شاملة تستهدف التحسني املستمر
واألفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم النشيطة واحلرة واهلادفة يف 
التنمية ويف التوزيع العادل والفوائد النامجة عنها، وحيث أن رفاهية 

سني ملختلف اخلدمات، وكذلك حت همالسكان تتم عرب تيسري ولوج
ظروف العيش الكرمي، ومتكينهم من التمتع مبا يوفره التطور 
التكنولوجي من أسباب الراحة وتطوير وسائل اإلنتاج، وحترير 

 تطويع إىل ،اإلنسان من القساوة اليت تفرضها احلاجة إىل تطوير
اكي الطبيعة بغرض تلبية حاجياته اليومية، نعترب يف الفريق اإلشرت 

لكهرابء، ابالصاحل للشرب و أن تزويد سكان العامل القروي ابملاء 
 على الدولة بكل حقا هلؤالء السكان أفرادا ومجاعات، يتعني

ل كافة اجلهود لتمكني هؤالء السكان من التمتع ذمكوانهتا أن تب
 .هبذا احلق

، PAGER أو PERG إن احلكومات وهي تربمج
ات بل نرى طلبمتاإلستجابة حلاجيات و فإهنا ال تقوم بذلك ألجل 

يف الفريق اإلشرتاكي أن ذلك جيب أن حتكمه ابلدرجة األوىل نظرة 
حقوقية، على اعتبار أن احلكومة وكافة مؤسساهتا العمومية، وعلى 
رأسها املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب، ملزمون 

ملاء الشروب ابتعبئة كل الوسائل لإلستجابة حلق املواطنني يف 
 والكهرابء.

كما أن حرماهنم من هذا احلق ال ميكن أن يكون موضوع 
إضافة إىل أن ولوج املواطنني، كل املواطنني دون متييز،  ،أي تربير

إىل هذا احلق يتعني أن يكون ميسرا، سواء من انحية التكلفة وال 
من انحية املساطر اإلدارية اليت تضعها اإلدارة لتمكني سكان 

ستفادة من هذا احلق، وعليه فعملية تقييم برانمج الكهربة اإل
والربانمج املندمج لتزويد العامل القروي ابملاء  ،القروية الشمويل

الصاحل للشرب جيب أن ينصب ابلدرجة األوىل على مدى حتقيق 

 هذين الربانجمني هبدف متكني سكان العامل القروي من احلق يف
 املدن. بسكانسوة إة املاء الشروب واحلق يف الكهرب
ؤال نطرح يف الفريق اإلشرتاكي الس ،هلذه اإلعتبارات كلها

ن املنهجي التايل: هل املقاربة املعتمدة يف تقييم الربانجمني املذكوري
من طرف اللجنة املوضوعاتية تستهدف تقييم مدى وفاء الدولة 
 املغربية ابلتزامها وبواجبها بتمكني املواطنات واملواطنني يف العامل

 ؟لكهرابءق يف املاء والتطهري وااحلالقروي من 
إن حتليل األسئلة التقييمية الثالث اليت وضعتها اللجنة 

دامت اانجمني تفي يف نظران ابلغرض، ماملوضوعاتية لتقييم الرب 
تستهدف الكشف عن مدى حتقيق أهداف الربانجمني وكذا مدى 
مسامهة الربانجمني يف حتسني الظروف املعيشية للساكنة القروية 

 قدرة الربانجمني على التأقلم مع ابإلضافة إىل الكشف عن مدى
ا احلق، املواطنني هبذاالشكاليات الراهنة لضمان استمرارية متتع 

ن اخلالصات اليت خرج هبا تقرير اللجنة ابلنسبة إوابلتايل ف
ع وكذا التوصيات املنبثقة عنه، ميكن أن تعتمد كمرج ،للربانجمني

صوص طريقة خبلتقييم الربانجمني على الرغم من النواقص املسجلة 
ما يتعلق بعدم إجناز مسح ميداين  اشتغال اللجنة خاصة يف

 للربانجمني.
ننا يف الفريق اإلشرتاكي، من خالل املبادرات اليت قمنا هبا إ

خالل الوالية احلالية، نتقاطع مع العديد من اخلالصات 
وذلك  ،واإلستنتاجات اليت توصلت إليها اللجنة املوضوعاتية

كهرابء يداين حلال التزود ابملاء الصاحل للشرب والبفضل تتبعنا امل
عاجلنا من  ،سؤاال كتابيا 172ابلعامل القروي من خالل طرح 

خالهلا خمتلف القضااي واإلختالالت املرتبطة حبق سكان القرى يف 
 .الولوج إىل هاتني املادتني األساسيتني ابلكمية واجلودة املطلوبتني

قدمي خالل نفس الفرتة إىل ت كما أن الفريق اإلشرتاكي ابدر
النعقاد جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن أو  طلبات مخس

نة لدعوة وسياسة املدي اخلية واجلماعات الرتابية والسكىنجلنة الد
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الوزراء ورؤساء املؤسسات العمومية املعنيني بدراسة خمتلف القضااي 
ما يتعلق  واء يفلقروي، ساملتعلقة ابملاء والتطهري والكهرابء ابلعامل ا

بنسبة التغطية أو حتسني اخلدمات وكذا تسعرية املاء والكهرابء 
 ابلعامل القروي.

فإذا كان الربانمج املندمج لتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل 
، 9171سنة  %21للشرب قد حقق نسبة ولوج تقدر ب 

، 21عند بداية الربانمج سنة  %73بعدما ما كانت ال تتعدى 
وقد ساهم يف حتقيق هذه النتيجة املواكبة اليت حظي هبا هذا 
الربانمج من طرف حكومة التناوب اليت أعطىت دفعة جديدة هلذا 

وتكليف املكتب الوطين للكهرابء الصاحل ، 9117الربانمج يف 
تنفيذ  ةمللشرب بتويل اإلجناز لصاحل اجلماعات بعد ما كانت مه

 9171مياه، غري أن ما نسجله بعد اإلدارة العامة لل من تمويلال
، أن احلكومة احلالية مل هتتم هبذا القطاع من 9171إىل غاية 

إىل  9171من التغطية إذ مل تصل مع هناية  %711حيث بلوغ 
، ويف نفس الوقت نسجل تراجع على مستوى جتهيزات 21%

الذين مشلتهم التغطية من السكان  %90توزيع املاء ابلنسبة ل 
حل منتظم ابملاء الصاماليني نسمة ال تتزود بشكل  4أي حوايل 

ختالالت يف الشبكة، أضف إىل ذلك غياب اللشرب بسبب 
املواكبة على مستوى تطهري السائل على املستوى القروي، مما أثر 

م فما نسجله هو إقدا ،سلبا على جودة احمليط وسالمة البيئة
من  الرفعاحلكومة احلالية على ضرب احلق يف املاء من خالل 

تسعريته من جهة والرفع من الرسوم والضرائب املطبقة عليه وخاصة 
الضريبة على القيمة املضافة، وهذا ما يشكل مسا ابحلق يف املاء 

من  47 الذي جيب حسب منطوق العهود الدولية والفصل
ه بتكلفة  احلصول عليالدستور املغريب أن تضمن الدولة للمواطنني

 تهالك أو على مستوىتسعرية اإلس على مستوى ميسرة سواء
 .تكاليف الربط

جنة إذ نسجل ما خلصت إليه الل ،إننا يف الفريق اإلشرتاكي
املوضوعاتية من خالصات خبصوص حتقيق الربانمج املندمج لتزويد 

وعند ، 21العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب ألهدافه املعلنة 
فإننا ، 9171حبلول  يف املائة 21واملتمثلة ببلوغ  9119مراجعة 

عرفه هذا القطاع من تراجعات بني  انسجل يف الوقت نفسه م
انعكست سلبا كما قلنا على احلق يف املاء  9171و 9171

كات سراع يف صيانة وأتهيل وتقوية شبعدم اإلوالتطهري، نتيجة 
سبة لربانمج ابلن .التوزيع الالزمتني، وكذا ابلرفع من تكلفة املاء

الكهربة القروية الشمويل الذي حددت أهدافه عند اإلنطالقة يف 
ألجل بلوغ  %70اإلنتقال من نسبة كهربة ال تتعدى ، 7221

أي مبعدل كهربة ألف قرية  9171من التغطية حبلول  01%
سنواي، غري أن الدفعة القوية والنوعية اليت أعطتها حكومة التناوب 

مكنت من ، 9111و 9119مث يف  7222يف األوىل والثانية 
قرية سنواي مث  7111اإلنتقال إىل السرعة القصوى لكهربة 

مما مسح بتجاوز نسبة  ،قرية سنواي 3111و ،قرية سنواي 9111
أي حتقيق أكثر مما   9111يف املائة عند هناية  29التغطية إىل 

 كان حمددا عند االنطالق وبفارق ثالث سنوات قبل حلول املوعد
احملدد، مما انعكس إجيااب على حتسني ظروف عيش الساكنة 

بقي أكثر من مليون  9171غري أنه وإىل حدود هناية  ،القروية
أىلف مواطن بدون كهرابء داخل بيوهتم يف العامل القروي،   411و

ألف كانون وبعض األنشطة بقيت بدون  721كما أن ما يناهز 
 رابئية.اشرتاك رغم توفر البنيات التحتية الكه

 ،يةيف الفريق اإلشرتاكي أن برانمج الكهربة القرو  إننا نعترب
روح املبادرة ل ،افتقد يف اآلونة األخرية، يف اخلمس سنوات األخرية

واحليوية اليت كانت وراء إعطاء الدفعات القوية لربانمج الكهربة 
مما جعل حوايل  ،9111و 7222القروية الشمويل ما بني 

مليوانن ونصف من ساكنة العامل القروي بدون كهرابء مع هناية 
رتفاع واملتمثلة يف ا ،وذلك ألسباب مادية ابلدرجة األوىل 9171
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ألف كانون موصولة  721تكلفة الربط ابلنسبة ألكثر من 
ابلكهرابء لكن وضعها اإلجتماعي ال يسمح بتغطية تكاليف 

ذه حلكومة أن جتد الصيغ املالئمة لتجاوز ه ابايً ر  فكان ح   ،الربط
العقبة اليت حتول دون متتع شرحية واسعة من احلق يف الكهرابء،  
كما أن احلكومة مطالبة كذلك إبجياد صيغة خامسة حىت تشمل 

ألف كانون املتبقية واملوجودة يف القرى األكثر  47الكهرابء ل 
  .عزلة واليت تقطنها الساكنة األكثر هشاشة

هو البحث  9171أن ما ميز اهتمام احلكومة ما بعد  غري
 من أجل متكني ،عن التوازانت املالية على حساب املواطنني

كن موارد مالية هي هذه املوارد اليت مي من املكتب الوطين للكهرابء
توفريها دون احلاجة إىل املس ابلقدرة الشرائية للمواطنني لو أن 

ما بذمتها لفائدة املكتب احلكومة ومؤسساهتا العمومية أدت 
الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب، كما نسجل يف تدبري 

فني وتراجع يف عدد املوظ ،اخلدمات ارتفاع حاالت انقطاع متكررة
 .واألعوان العاملني يف هذا القطاع

هذه الرتاجعات اليت مع األسف مست ابلدرجة األوىل 
 ،كهرابءب الوطين للسرتاتيجية واليت هي املكتامؤسسة عمومية 

غري وتقليص وتفويتها إىل ال واليت تستهدف تقليص اختصاصاته
اإلمكانيات واملوارد الالزمة لتدبري الشبكة الكهرابئية الوطنية، 
وذلك من خالل النقص املتزايد للموارد البشرية العاملة ابملكتب 
الوطين، وهو ما انعكس سلبا على جودة اخلدمات املقدمة 

 فإذا أضافنا إىل ما سبق ما قامت به. ابلعامل القروي للمشاركني
احلكومة احلالية من تقزمي أدوار املكتب الوطين للكهرابء ونقل 
جمموعة اختصاصاته إىل هيئة أخرى، فإن هذه املؤسسة اسرتاتيجية 
واليت تشرف على توزيع الكهرابء ابلعامل القروي حمكوم عليها 

العامل القروي هي من سيؤدي ابلرتاجع، تراجع ستكون ساكنة 
ة دتكاليفه من خالل حرماهنا من التزود املنتظم واملستمر ملا

 نسجاما مع ما يقتضيه احلق يفاالكهرابء، وابجلودة املطلوبة 
 .الكهربة

 ،نسجل يف الفريق اإلشرتاكي مبجلس النواب ،وختاما
يم اجملهود الذي قامت به اللجنة املوضوعاتية لتقي ،بشكل إجيايب

السياسات العمومية، والذي بذلته إلجناز تقريرها خبصوص تقييم 
كما نشاطرها كل ،  PERGو  PAGERالربانمج

لفريق لاخلالصات والتوصيات اليت نبين عليها، وعلى ما سبق 
ع من مبادرات يف إطار دوره الرقايب خالل تتب اإلشرتاكي أن قام به

ت واملتمثل قفنا الثابمو  ،ملف تزويد املاء والكهرابء ابلعامل القروي
 ما يلي: يف
أوال اعتبار التزود ابملاء والتطهري والكهرابء حقا من حقوق  -

اإلنسان، يتوجب على الدولة حبكم إلتزاماهتا الدولية والدستورية 
 ؛توفريه لكافة املواطنني واملواطنات عرب ربوع اململكة

ابجملهودات اإلجيابية واملبذولة من طرف حكومة  ،تذكريان -
، واليت متثلت يف إضافة دينامية 7222التناوب خاصة بعد 

وحيوية مكنتها من تسريع وترية تعميم املاء الشروب والكهرابء 
 ؛9171ابلعامل القروي وحتقيق األهداف احملددة قبل 

تسجيلنا لتقاعس احلكومة احلالية وضعف مبادراهتا ألجل  -
بئة املوارد الالزمة لتميكن الساكنة املتبقية من التمتع ابملاء تع

 ؛والتطهري والكهرابء
وأخريا عدم ارتياحنا ملساعي احلكومة إىل تقويض ما حققه  -

املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب من مكتسبات 
جعلت منه مؤسسة اسرتاتيجية يتعني تقويتها عوض  ،ومنجزات

 سحب اإلختصاصات وتقليص املوارد البشريةإضعافهاعن طريق 
 .واملالية
دعوتنا للحكومات املقبلة إىل ضرورة العناية ابملوارد  

البشرية والكفاءات الوطنية اليت كانت وراء حتقيق هذه اإلجنازات 
ودعمها مبزيد من الوسائل، دعوتنا كذلك إىل مزيد من اإلهتمام 
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امل القروي، احل للشرب ابلعما خيص املاء الص وتعبئة اإلمكانيات يف
نظرا للرتاجعات املسجلة بفعل ضعف املوارد املربجمة للصيانة 

مقرطة دعوتنا إىل د ،وأخريا .تأهيل وتقوية وتوسيع الشبكةالو 
اإلستفادة من موارد الطاقات املتجددة، من خالل فتح الشبكة 
الكهرابئية ذات اجلهد املنخفض أمام سكان البوادي والقرى، حىت 

كون الكهربة القروية مصدرا للدخل إىل جانب كوهنا مصدرا ت
 للطاقة وشكرا.

 السيد الرئيس :
 لفريق احلركي.لالكلمة  شكرا السيد النائب احملرتم،

 : فاظنة الكحيل ابسم الفريق احلركيالنائبة السيدة 
 بسم هللا واحلمد هلل، ،بسم هللا

السيد الرئيس، أوال، اجمللس املوقر بقى   آ احلمد هلل اليوم
عطى للربملان وجملس النواب أ، اللي 9177دايل  كينزل الدستور

وهاذ التقييم  .التشريع ومراقبة احلكومة وتقييم السياسات العمومية
السياسات العمومية اليوم كنديروها يف واحد األجواء اللي البادية 

يوم وصلو اللي ال ،والدهاتفتخر ببناهتا وأ ليهااملغربية ميكن 
احد احلقبة دى و ابلسياسات العمومية ابش يديرو التقييم دايهلا، م

 املوضوعاتية اللي كنتشرف أان ابش منثل فيها واللجنة ،من الزمن
دافع تالفريق احلركي، واللي احلركة الشعبية أتسست ابش تناضل و 

د االعتزاز بواح ،بواحد الفخر كنحسو  ،على البادية والعامل القروي
دير هاذ تفهاذ احملطة ابلذات، واللجنة املوضوعاتية ارأتت ابش 

كانت شي حاجة اللي   جوج دايل احملاور املاء والكهرابء، وإيال 
كنعتربوها خدمات أساسية يف العامل القروي واللي خالت الساكنة 

يبقاو يف احلال اللي هو عليه هي فك العزلة أوال، ألن   ودايل
رو أبن املسالك ما كنهضروش على الطرق املعبدة هي كنعتاب

 وهي اللي سهالت املمرات ابش طلع شرايني التنمية، وهاذ الطرق
ألعايل اجلبال،  والشي كل وذاكالسلوكة و األعمدة دايل الضو 

الكائن اللي قدامكم كنمثل مناطق قروية، خترجت  ذواليوم ها

ة اللي  اليوم اجلماعطبيبة واحفظت على المبة دايل الغاز، ولكن 
 ت فيها الكهرابء.اكنشرف بتسيريها تعمم

 يف التقدم، واليوم هاذ السياسة غادة إن شاء هللا ،إذن
ومهندسني اللي ساهرين على هاذ الربانمج السيد  خترجو أطباء

الوزير، ساهرين على تفعيل، ميكن لنا نفتاخرو ابلسياسات 
العمومية دايلنا، صحيح كاينة تعثرات وكاينة بطء يف اإلجنازات 
لعوامل شىت ومتعددة، ولكن اليوم غادين وكنقلصو العدد دايل 

 دايلهر على الظ ءيسقيو املا ألمهات اللي كيمشيود  الفتيات و  
 الربط إشكالية يفالبهيمة، عممنا سبيالت تقريبا، اليوم كاينة 

ا السيد الوزير، الربط الفردي كيحتاج أول شي تكلفة، اثني الفردي
رة دايل د  الشي دايل اجلفاف ن   ذحنا غادين هباااملوارد املائية راه 

ربط لاملياه، وابلتايل التنقيب على املياه اإلضافية ابش نعممو ا
الفردي اللي هو يف حد ذاته مرهون بفرص الشغل اللي خصها 
تتوفر يف العامل القروي، واألنشطة املدرة للدخل، ألن مزاين دران 

م املاء عنده وال، والناس ءلربط الفردي يف املالسبيالت ودزان 
هلم والو  الوضعية دايل العيش داي تالصاحل للشرب وابلتايل حتسنا

والو هاذيك األمراض دايل اإلسهال نقي،  ءكيشرب املا
ايب، ومية اإلجيالسياسات العم ذل هاتقلصات، هذا هو الوقع داي
ابش  شغيل هو األساسابش يكون الت ولكن خاصنا نزيدو جنتهدو

التمويل دايل  وألن يف حد ذات ،فهاذ الشي نزيدو نستمرو
املشروع، هو متويل مشرتك، املواطن كيساهم الدولة كتساهم، 

التنا املقاربة التشاركية هي اللي خ ذابلتايل هااملكتب كيساهم، و 
ج ل الكهرابء والربانمفهاذ األمور كلها، القضية داي رمبا جنحو

فيها واحد اجلانب يف الربجمة دايهلا دايل الصيانة،  نالشمويل كا
ندها كذلك البادية عوزير، الصيانة كان خاصها متشي، و ال السيد

خصوصية ما كاينش تصميم التهيئة، وابلتايل املواطن البدوي  
لو، ي يبين فني عندو العقار دايكيسكن فني عندو األرض، كيمش

ابلتايل عندان إشكال يف توسيع الشبكة، هاذ توسيع الشبكة و 
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ربة د يف الزمان، واملغاخاصها تدخل يف الربجمة ألن كاينة امتدا
تفكو كل واحد  كي تالتبارك هللا كيتزوجو واليوم ولينا غادين العائ

كاينة   ، األعمدة اللي دارتوكيبغي يكون مستقل يف البيت دايل
بية  األعمدة اخلش ،فيها األعمدة دايل اإلمسنت واألعمدة اخلشبية

 لكتآكل مع املدة خاصكم تفكروا كيفاش تبقى االستمرارية داي
هاذ الكهربة الشمولية، ألن ابجنراف الرتبة ابلتآكل دايل األعمدة 

كاينة إشكاليات، كاينة إشكاليات وابلتايل خاص  العود دايل
املقاربة يف األول دايل الربانمج تكون مقاربة مندجمة ومشولية ومتتد 

نة زمان، إذن هاذ احملورين اللي اخرتهتم اللجالمتتد يف  ،يف الزمان
ان تية للتقييم كنظن ميكنا نفتخرو ألن التقييم والوقع كاملوضوعا

إجيايب، عرف بعض التعثرات اللي ميكن احلكومة تنكب على يعين 
م اجلانبني اإلثنني، مكيناش غري تقيي هاذجياد احللول، ولكن إل

السياسات العمومية دايل احلكومة بوحدها ألن كاينة متويل دويل،  
ايل  كاينة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كاينة اجملتمع املدين، وابلت

م قييخاص كيفاش يف الت ،كاينة واحد املقاربة تشاركية من األول
فيها لداخل كل خانة بوحدها،  دايل السياسات العمومية، يكونو

السياسة العمومية اللي دارت احلكومة، السياسة اللي دخل فيها 
اجملتمع املدين، والسياسة العامة اللي دخل فيها اجملتمع الدويل، 

لى هاذ سم الفريق احلركي عإذن السيد الرئيس، بغيت هننيكم اب
اور اش احملن  ل  م  ك  اإلجناز دايل إحداث هاذ اللجنة املوضوعاتية، م  

كنهضرو   عليه كنهضرو  مننياإلخوان العامل القروي  ألن كيف قالو
 ،على الفالحة، ألن الفالحة هي أساس التنمية يف العامل القروي

حنا نعيش مرحلة أتسيسية، مرحلة تنزيل الدستور اولكن هذا 
وابلتايل ميكن لنا أن نفخر هبذه احملطة، ولو كيفما جا يف الكالم 

يد الرئيس، بدينا شوية معطلني، ولكن من األحسن دايلكم الس
كنتمىن   ة،اثبتخبطى  من أنفسنا معطلني ومنشيو واثقني نبداو

والسادة النواب اللي غادي يرجعو إن  اجمللس املقبل والسيدات
ر دايل النفس هذا، ألن الدو  ذفها القبة ابش يستمرو ذشاء هللا هلا

اهبا، األمور إىل نص يرد تقييم السياسات العمومية هو اللي غري
لتفاواتت وال ا ،ش عايشني هاذ التفاواتت بني اجلهاتاو  ق  ب   ن   وم  

داخل اجلهات، وتويل البادية املغربية هي املستقبل دايل الساكنة 
تويل  اهلجرة، ا تبقاش ديك اهلجرة ابلعكس نقلبواحلضرية، م

، هلل ألن البادية فيها مؤهالت طبيعية احلمد ،اهلجرة حنو البادية
حسن إن شاء هللا أ هلوها، غادي نكونواجتهدان ابش نزيدوا ن   و ال  

 يف ال يف فرنسا وال اتيةمن البلدان اللي زارت اللجنة املوضوع
شرية، حظ يفتخر مبؤهالته الطبيعية والبله  إجنلرتا، واملغرب ميكن
أكتوبر  0أان أقول لكم إىل  ،كتوبرأ 1 يف سعيد اللي غيرتشحو

 إن شاء هللا، السالم عليكم.
 السيد الرئيس :

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة 
 اإلحتاد الدستوري. ،للفريق الدستوري

 :وريابسم فريق االحتاد الدست ،اخلليفي قدادرة النائب السيد
 ،ة والسالم على أشرف املرسلنيبسم هللا الرمحان الرحيم والصال

 ،السيد الرئيس
 ،السيد الوزير

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمون
إطار  سم الفريق الدستوري، يفيشرفين أن أتناول الكلمة اب

 ،PERG و PAGERمناقشة التقريرين املتعلقني ابلربانجمني 
وقبل ذلك ال بد أن نشري إىل أن التطرق إىل موضوع السياسات 

حيتاج  ،العمومية بصفة عامة ولتنمية العامل القروي بصفة خاصة
منا إىل وقفة أتمل ضرورية قصد إعادة بناء سياسة عمومية حقيقية 
ومندجمة، تروم النهوض أبوضاع العامل القروي، صحيح لقد كانت 

 PERG و  PAGERربانجمني هناك عدة مبادرات منها ال
موضوع التقييم، لكن هذه املبادرات مل ترق إىل سياسة عمومية 

ولقد  ،متقاطعة ومتداخلة يف إطار منظور مشويل مندمج ومتطور
أابنت نتائج اإلحصاء األخري عن اخنفاض يف ساكنة العامل 
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 حضو ا يربز بوضوح، يربز بو ذالقروي، وارتفاع حركية التمدن وه
القروي مل يعد يغري ابإلستقرار فيه، عكس ما حيدث يف أن العامل 

العامل املتقدم من هجرة مضادة، بنظرة عابرة على قراان ومداشران 
وساكنتنا يف اجلبل نعاين إمهاال على مستوى البنيات األساسية، 
على مستوى املرافق اإلجتماعية، تتعمق صورة اإلمهال كلما 

تنمية اقتصادية صادفت سنوات اجلفاف يف غياب شروط 
وإجتماعية، مما يساهم يف إفراغ معظمها من السكان عن طريق 
اهلجرة إىل املدن ومل يبق إال العاملون أو املعالون بطريقة تضامنية 
من طرف أقرابئهم أو بعرق جبينهم، هذه هي احلقيقة أننا نعاين 
 اخنفاضا يف مستوى التنمية البشرية ابلعامل القروي مقارنة مع الوسط

احلضري، رغم أنه يشكل جزء مهما من الرتاب الوطين وتقطن به 
نسبة مهمة من ساكنة املغرب، كما أنه يزخر مبؤهالت مهمة يف 

يعية اجملاالت الطب إطار التنوع الذي يطبعه يف الثروات ويف
ن واقع احلال يكشف عن جمموعة من اإلختالالت إوالثقافية، ف

عف ض ؛شاشة والعزلةاهل : واإلكراهات تتجلى ابخلصوص يف
وقلة مرافق القرب الضرورية  ؛التجهيزات واخلدمات األساسية

 للعيش الكرمي.
ويف إطار تقييم السياسات العمومية، جاءت الدعوة إىل 

ختري هذا وقد أ ،تقييم السياسات العمومية لتنمية العامل القروي
اجملال وأحدثت جلنة موضوعاتية هلذا الغرض وفر هلا اجمللس 

انيات من أجل إجناح هذه التجربة مبؤسستنا، وابملناسبة نشيد إمك
ابلدور الفعال الذي لعبه رئيس جملس النواب من مصاحبة ودعم 
 هلذه اللجنة بغية حتقيق اللبنة األوىل لتقييم السياسات العمومية

واليت تعترب من اختصاص الربملان وبنص دستوري، كما نشيد 
ألول رافقتها، ورغم أنه التمرين ا برئيسها وأعضائها واألطر اليت

 PAGERورغم أمهية املوضوع وتشعبه واختيار برانجمني قادمني 
فالنتائج أظهرت الصعوابت  ،واإلكراه الزمين PERGو

واإلكراها ت اليت تعرضت لتنفيذ هاذين الربانجمني، حيث نسجل 

بط ملاء الصاحل للشرب وعدم ر على أرض الواقع تعثر التزويد اب
الت السكنية القروية ابلكهرابء يف هوامش املدن واملناطق ثالتك

ش فيها، ميتها وحتسني ظروف العياجلبلية مما يؤثر سلبا على تن
ول التقريرين وغادي نق يف ان غادي نرجع لألرقام اليت جاءتأو 

نه أ اللي كتكلمو عليه، وكتقولو %22,42م للسيد الوزير أن رق
 هذا، راه إيال تكلمتو فقط على زودان العامل القروي هبذا الرقم

البقعة اجلغرافية اليت حددت يوم وضع الربانمج ميكن هذا الرقم أن 
يقارب الصواب، وإذا تكلمتم بصفة عامة عن املغرب فال جمال 
للمقارنة فهذا رقم بعيد متاما عن احلقيقة، ال زالت هناك مساكن 

آلابر، ابقي ا الصاحل للشرب، ابقي الناس كيسقيو منمل تزود ابملاء 
ن، ابقي من العيو  الناس كيسقيو من األودية، ابقي الناس كيسقيو

ما لقاوش منني جييبوه أصال، كذلك  ءمش املاو الناس اللي ما عنده
يئا ما من أبنه قريب شتنقول  منني ابلنسبة للكهرابء، فذلك رغم

احلقيقة، ولكن ال زالت هناك عدد كبري من الكوانني مل تربط 
كم إايزير الدائرة اللي كنمثلها أان و ء، خري دليل السيد الو ابلكهراب

زال ماو  ،مش املاء الصاحل للشربو راه ما زال فيها الناس ما عنده
مش كهرابء، وعيب البحرية تفتاشها، و فيها مساكن ما عنده

لذلك أقول أن هذا طبعا أثر سلبا على تنمية وحتسني ظروف 
 تكتالت السكنية.فيها ويف عدد من الدواوير وال عيشال

إن سكان العامل القروي، السيد الرئيس، يئسوا من 
الب ولذلك فنحن نط، اخلطاابت وأصبحوا يتطلعون إىل الفعل

بتكثيف التدخالت يف إطار من الشفافية والنجاعة يف األداء 
والسرعة يف اإلجناز ومرافقة ذلك ابلتخفيف من أعباء املساطر 

اع ة لدى اإلدارات املعنية هبذا القطاإلدارية، وخلق حالة من التعبئ
إلجناح الربامج املسطرة لتنمية العامل القروي، وإذ نثمن انطالقة 

تقييم واملتعلق ب الربملان يف لعب دور آخر خوله له الدستور
ننا نؤكد على ضرورة إعداد سياسة عامة إالسياسات العمومية، ف

ابالنتقال  وذلكجتعل العامل القروي مبنأى عن التحوالت املناخية 
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من منظور جيعل العامل القروي لصيقا ابلتنمية الزراعية كعنصر 
حيوي إىل منظور إدماجي يستحضر تدخل خمتلف القطاعات 

 وهذا املنظور الذي مل يتحققوفق رؤية تنموية موسعة وشاملة، 
وإن كان األمل معقودا على املبادرة امللكية الرامية إىل  بعد.

مليار درهم على مدى سبع سنوات، لتحسني  11زهاء  ختصيص
 انمث ملغرب العميق، يف إطار منظور مندمج، حننابمؤشرات العيش 

هذه املبادرة واعتربانها بداية مؤسسة لسياسة عمومية يف هذا 
اجملال. وإذا كنا نطالب بوضع سياسة عامة للنهوض ابلعامل 

لتقاء يظل رهينا اب لكننا يف نفس اآلن نعترب أن ذإف ،القروي
 ،ت وخمتلف املتدخلني اآلخرين يف هذا اجملالخمتلف اإلردا

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
 السيد الرئيس:

 شكرا السيد النائب احملرتم. 
لسيد الوزير الكلمة، ال بد من لإذا مسحتم قبل أن أعطي 

جملس  فعالالرتكيز على بعض القضااي ذات األمهية الكربى. 
ان إىل آخر ، وأتخر النواب مل يقم بعملية التقييم منذ السنة األوىل

 يالإ، أان كنتفق. لكن كذلك يف نفس الوقت، دورة تشريعية
مسحتيو السيد النائب، يف نفس الوقت كذلك ما بغيناش نعملو ا

عملية دايل التقييم ابلشكل الذي يفقد الوظيفة كل أبعادها 
حد العملية واللجنة والسيد رئيس اللجنة الدستورية. قمنا بوا

وأعضاء اللجنة مشكورين، وأعضاء املكتب. قمنا بواحد العملية 
 يع  م  جت    داخالتامليف  ات  ج  و   eforellioeeesseاحرتافية، 

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس مشكورين.
الوظيفة دايل التقييم، كان عندان  هاذعلى مستوى 

إشكاالت على مستوى الدستور. من يقوم بعملية التقييم وأية 
عملية تقييم؟ هناك التقييم الذي تقوم به احلكومة، وخيص نتائج 
السياسة العمومية. والتقييم الذي تقوم به املؤسسات احلكامة، 

هم يويهم قضااي معينة، يعين مثال اجمللس األعلى للحساابت 

واب أو وجملس الن ،اجلانب املايل، الكلفة دايل السياسة العمومية
ابش  ،اثر السياسة العمومية على املواطناآلالربملان يقوم بتقييم 

مل يكن  ،التفسري واللي سألنا فيه خمتصني إىل غري ذلك ذنوصلو هلا
ابلسهولة مبا كان. اهلدف من التقييم هو أخذ مسافة كمؤسسة 

و رأينا كنعطي وأبية ومعارضة من السياسة العمومية ما فيهاش أغل
ما جاء يف خطاابت، يف خطب ورسائل كان بكل موضوعية وهذا  

عندان مسجلني وكاينني يف التقرير اللي  و، أ22جاللة امللك منذ 
غادي يصدر دايل اإلطار املرجعي دايل تقييم السياسات 

ا اشتغلنا عليه مجيع، خصوص اللي طبيعة احلالمن  ،العمومية
ه على لو واللي طبقو املكتب واللجنة واللي غادي يتم النشر داي

لتنمية لا املوضوع دايل السياسة العمومية ين  ذ  التقريرين. ملا خ   ذها
القروية. موضوع شائك، موضوع مكون من جمموعة من 

كن عية. كانت صعوبة ابش ميالسياسات العمومية والربامج القطا
ا ألنه أوال نبدا أوال املغرب ال نتوفر على سياسة عمومية ذه لينا

جممعة يف وثيقة واحدة تسهل العملية دايل املؤشرات. ابش 
جنمعهم دااب ملي كتشوفو التقرير، مجعنا مجيع العناصر املكونة 

ار؟ واحد ملاذا هذا اإلختي :العنصر األول كاين ،للسياسة العمومية
قومي اهليكلي والنتائج السلبية وهنا ما ننساوش يف عز الت

يد لتزو   اختاذ قراريف ، كان للمغرب شجاعة21اإلجتماعية ف 
العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب والكهرابء القروية وجات يف 

داخلة السيد النائب، اللي مقارنة مع دول أخرى اللي كانت امل
 ذها ناذ القرار، خذاها املغرب ولكبكثري، خذينا هيعين سابقاان 

 الوثيقة األوىلهاذ جا ف ،الشي ما كاينش ماشي فشي وثيقة
 دافاألههذيك انطالق الربانمج، اثنيا أهداف الربانمج، حددان 

عاودو مجعو دوك  ،مجعناها ما كانتش موجودة اللجنة مشكورة
تطور دايل األهداف ألن كل  مرة مرة  والاألهداف ووضعوهم 

لون هم الفاعلون؟ الفاع من بعد من ،كانت كيكون واحد التحيني
عندان فيهم مشكل. الفاعلون هم وزارة الطاقة واملعادن بصفتها 
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لى ، بصفتها مسؤولة عى الطاقة واملاء ووزارة الداخليةمسؤولة عل
اجلماعات احمللية، ألن اجلماعات احمللية كذلك تقوم بتوزيع املاء 

ولقينا ، %22ل الرقم داي والكهرابء. وقع لنا واحد اإلشكال يف
لوزارة اللي كيدبرو املكتب الوطين ألن ا اجملال الرتايب أبن الفضاء

دايل الطاقة واملعادن عطات تفويض أو كلفت مؤسسة عمومية 
بتنفيذ هذه السياسة. وبقا واحد اجلانب اللي هو فيه قروي ولكن 

، اتبع للجماعات احمللية، إما كيدخلو PENO'Lما اتبعش ل 
اء توزيع املاء والكهرابء أو شركات توزيع امل ، وكاالتوكاالتالفيه 

الفضاء اللي هو عندو طابع قروي، لكن التدبري  ذاوه ،والكهرابء
اتبع للجماعة اللي عندها وكالة دايل توزيع املاء والكهرابء 

 مثال عدم التنسيق بني وهنا لقينا ،PENO'L يش  ع  ب   ت   م  
 ييشميش املواطن ما اكذق ابش هو ستوى الفاملالوزارتني على 
 ي خالصة كبرية اللي كتجيذعدم التنسيق. ها ذضحية دايل ها

ندان ماع ، احلكامةو الفاعلون واحلكامةذالتقرير. إذن ها ذيف ها
 .ما نقولو فيها ألنه كتمشي كتناقش على مستوى نعم

 الكلمة للسيد الرئيس،
 عبد هللا اإلدريسي البوزيدي: النائب السيد
نسجل أبسف أنكم خربتو أبنكم قبل ما تعطيو غري ت

 نتماأومنكم كتقدمو هباذ التوضيحات. ،الكلمة للسيد الوزير 
ر ات  الفرق  0ألن فريق حمرتم هاذ اجمللس فيه  ،ما انتظرهتاشص د 

 شكرا. ،. فريقنا ما زال ما تناولش الكلمة1نيابية ماشي 
 السيد الرئيس:

، امسح يل السيد الرئيس تفضل تفضل ،السيد الرئيسآ امسح يل 
ال  ال ال، امسح يل السيد الرئيس، الساعة هللوهللا هيال امسح يل 

ح يل ، امسأعتذر السيد الرئيس، ما نبهنيش أان نسيت...ومالكم
 ، تفضل.السيد الرئيس

 

ريق التقدم سم فاب عبد هللا اإلدريسي البوزيدي النائب السيد
 :الدميقراطي

 الرئيس،شكرا السيد 
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
اطي سم فريق التقدم الدميقر يشرفين أن أتناول الكلمة اب

يف هذه اجللسة العمومية اهلامة، اليت يتحتضنها جملسنا املوقر 
مبناسبة تنفيذ مضمون دستوري حظي من خالله الربملان بوظيفة 

 11ل دستوري من خالل الفصتقييم السياسات العمومية كتقعيد 
، كاختصاص أصيل وابرز. وكأحد أهم 9177من دستور 

املستجدات الوظيفية إىل جانب وظائف تشريعية ورقابية 
ودبلوماسية. ومتكينهم من آليات للقيام هبذه الوظيفة وأجرأهتا على 
مستوى النظام الداخلي وعلى مستوى ابقي بعض القوانني 

ستوى. على هذا امل يل بعض القصورالتنظيمية، ابلرغم من تسج
 ،هذا اإلختصاص الوظيفي اجلديد للربملان يدورومن دون شك 

أسباب نزول وخلفيات ارتبطت ابلنقائص اليت عرفتها اآلليات 
وابلتايل كان لزاما يف ظل العهد الدستوري اجلديد وما  ،الرقابية
 وبناء ،جتماعية قويةانه من محوالت سياسية واقتصادية و يتضم

امة نظومات املتكاملة للحكاملأدوات رقابية مهمة يف سبيل إرساء 
كان لزاما أن يتم الرتفع والدفع حنو إحداث مقتضى . اجليدة

 تمت، بعدما كانت ييم السياسات العموميةدستوري خاص بتق
ممارسته بشكل حمتسم يف التجارب السابقة، كما أن هذا املقتضى 

موضوع نقاش عمومي مفتوح، الدستوري اجلديد، والذي أصبح 
ة، حاصل على مستوى تدبري املالية العمومي يرتبط أساسا بتطور

حيث مت االنتقال من منطق التدبري الكالسيكي الذي ينصب 
على كيفية مراقبة صرف املالية العمومية، إىل منطق صرفها واآلاثر 

 .املرتتبة عن ذلك، ومدى فعاليتها وجناعتها
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 السيد الرئيس،
 نمية القروية اليت هي اليوم موضوع التقرير املوجود بنيإن الت

أيدينا، كانت وال تزال حتظى أبمهية خاصة لدى خمتلف الفاعلني 
 مجيع احلكومات املتعاقبة منذ االستقالل إىل السياسيني، وعرب

اليوم، وإفراضها بربامج تنموية خاصة تتالئم واحلاجيات امللحة 
ليت أدت يف لبية، والنقائص املرتاكمة اواملتزايدة بفعل الرتسبات الس

بعض األحيان إىل تعطيل جزء كبري من هذه التنمية، يف مناطق 
بعينها، إال أننا وبكل موضوعية، وشأننا يف ذلك شأن من مل جيعل 

ل أننا مل ايدة السياسية، نسجمن قضية التنمية القروية، قضية للمز 
صاف  وضوعية واإلنالبادية حبقها، وهبذه املناسبة، وللم وف  ن  

كذلك، ويف سياق اجملهودات املبذولة، وارتباطا مبوضوع التنمية 
القروية، البد أن نسجل النجاح اهلام الذي حيققه خمطط املغرب 
األخضر الذي حيتاج إىل عملية إعادة توجيه جدية تضع املسألة 

هتماماته، أجل هلذا املشروع مكتسبات ااإلجتماعية يف قلب 
ة حددت له يف جمال الناتج الداخلي اخلام الفالحي، وأهداف إرادي

 وخلق فرص الشغل، لكن يتضح يف نظر فريق التقدم واإلستثمار
فالحية سرتاتيجية وطنية للتنمية الاالدميقراطي، أنه ال ميكن بناء 

 4111اعتمادا على إجنازات بضعة آالف من من املزارع حوايل 
هلذه عني الصغار، و تشتغل على التصدير وعلى جتميع املزار 
 اإلعتبارات فإننا نقرتح يف الفريق ما يلي : 

أوال حتديد اهلدف الرئيسي ملشروع املغرب األخضر يف تلبية  -
حاجيات الساكنة وضمان األمن الغذائي، وهذا ما يستوجب 
ابخلصوص سن سياسات لتأهيل قطاع احلبوب وإعادة هيكلة 

 ؛وتثمني قطاع تربية املواشي
مداخيل املزارعني وخلق مناصب شغل يف العامل  تطوير اثنيا-

القروي، وهذا يستوجب إعادة التوازن للجهود واإلستثمارات ما 
بني الدعامة األوىل وتطوير زراعات مرحبة إبنتاجية عالية خمصصة 

لى تطوير الزراعة الصغرية ابإلعتماد ع للتصدير، والدعامة الثانية

امات  اليت تتطلب اهتممقومات اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين
 ؛خاصة

اثلثا ضمان أسعار مرحبة لصغار املزارعني، وعدم تركهم يف أي  -
حال من األحوال رهينة لقواعد اإلستثمار اخلاص، وبشكل عام 
جيب مواجهة وتصحيح العالقات الغري املتكافئة بني املزارعني 

ة هالصغار والعمال الزراعيني من جهة، والرأمساليني الكبار من ج
 .أخرى، ال سيما أثناء مسلسالت الضم أو التجميع

 السيد الرئيس احملرتم،
إن وضعية سكان العامل القروي واملناطق اجلبلية على 
اخلصوص، ورغم قسوة الظروف، فإهنا ال تنفي ما حققته الربامج 

الطرق  ديواملخططات القطاعية يف جماالت حيوية وأساسية، كتعب
حل للشرب، وتوزيع أوسع للشبكات وانتشار شبكة املاء الصا

تقليدية الة صناعالالكهرابئية، وتدعيم مؤهالت سياحية، وتشجيع 
 .عالوة على اإلهتمام املتزايد ابلطاقات املتجددة ،والصيد البحري

وابلرتكيز على برانمج تزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب، 
القروية،  لوطين للطرقوبرانمج الكهربة القروية الشاملة والربانمج ا

فإننا نسجل إبجيابية ما حققه املغرب يف هذه اجملاالت، مما جعل 
املناطق اليت حظيت هبذه املنجزات تعرف هنضة تنموية أساسية، 
إذ تعترب جماالت الكهربة القروية والتزويد ابملاء الصاحل للشرب 

ايل توتعبيد الطرق من أهم شراين التنمية على الصعيد الوطين، وابل
مسامهة العامل القروي يف التنمية االقتصادية واإلجتماعية والبيئية 

ابلرغم ما حتقق من نسب مائوية مشرفة جدا، سواء نية، و الوط
 على مستوى تزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب أو على

أو على مستوى برانمج تعميم الكهربة القروية، فكان ابإلمكان 
هو األمر عليه اليوم ابلنظر للمؤهالت أن يتحقق أكثر مما 

االقتصادية واملوارد املادية املتوفرة للمغرب، وإذا ما مت استثمارها 
 .ابلشكل املطلوب وتوجيهها وفق رؤية مندجمة ملختلف القطاعات
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فإن العامل القروي جيب أن يكون ضمن  ،ومن هذا املنطلق
لك يف إطار ذاألولوايت الكبرية يف خمتلف السياسات العمومية، و 

حتقيق منو متوازن يعاجل اإلختالالت اجملالية واإلجتماعية من خالل 
إسرتاتيجية تنموية للنهوض ابلعامل القروي، أساسها العمل على 
إزالة احلواجز العقارية أمام االستثمار يف اجملال الفالحي، كون 
الفالحة أتيت بقائمة االهتمامات ابعتبارها األساس الذي تقوم 

لتأطري ابلتايل يتعني تدعيم احياة سكان القرى والبوادي، و  ليهع
التقين للفالحني، حتسني مستوى اإلنتاجية وظروف العمل،  

 اثكاإلرشاد الفالحي والبحث العلمي مع تشجيع إحد
التعاونيات على أساس مبادئ الدميقراطية التشاركية، عالوة على 

تعمل يف  لبشرية اليتاالهتمام ابلوضعية املادية والصحية للموارد ا
القطاع الفالحي من خالل إقامة ربط تدرجيي لألجر األدىن 
للعمال زراعيا ابألجر األدىن يف القطاع الصناعي واخلدمايت، وكذا 
إقامة نظام للتأمني لفائدة الفالحني الصغار املتضررين من 

 .الكوارث الطبيعية ومن حالة اجلفاف
برانمج املخطط ال بد من مراجعة ، ويف هذا السياق

األخضر يف اجتاه ختويل إمكانيات إضافية لصاحل الفالحة 
التضامنية ووضع األمن الغذائي كهدف ذي أولوية، مع الرتكيز 
 أكثر على إحداث نشاطات غري فالحية والتقليص من العجز

والتكوين  ما يتعلق ابلعامل القروي اإلجتماعي يف العامل القروي، يف
الثقافة ووسائل الرتفيه، وشكرا السيد والصحة واملواصالت و 

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.، الرئيس
 السيد الرئيس:

فريق لاوأعتذر مرة أخرى للفريق احملرتم،  شكرا السيد النائب،
 .أعتذر

املغرب  ،قلت 21إذن ال   غري ابش نكم لو مع السيد الوزير
إذن هذا ماشي  خذا قرار يف عز األزمة دايل اجملموعة ما كاينش،

تدبري  وقع تطور يف هو اإلشكال احلقيقي، اإلشكال احلقيقي هو

أنه  ،هاذ القطاعني، اللي مهم أان وجهة النظر داييل الشخصية
أول مرة كنتوفرو على وثيقة مشكورة اللجنة، اللي وضعت حبسب 

مية أو برانمج عمومي، بكل مكوانت املواصفات سياسة عمو 
 .العناصر دايلو وأهم العناصر التمويل دايل املشروعني

ما يتعلق ابملاء أو ابلكهربة القروية السيد الوزير، كاين  يف
املخصصات السنوية من ميزانية الدولة،  ،موارد املكتب اخلاصة

 احملصل عليه من اجلهات املاحنة واهلبات، وأعتقد أن واالقرتاض
أكرب عدد هو االقرتاضات، هذا ما يفسر كذلك ابش نعطيو 

عرفو صنا ناخ ،ما يفسر املديونية اليت نتحدث عنها ،إجاابت
املصري دايهلا، هلذا كنبغيو أجوبة على هاذ التمويل، واللجنة دايل 
مراقبة املالية العامة طلبت من اجمللس األعلى للحساابت ابش 

، الوطين للماء الصاحل الشربيعطي واحد التقرير حول املكتب 
ة دايل املصري دايل املديوني ،هذا ابش ميكن ليهم يعرفو التمويل

هاذ املؤسسة فني مشات، اثنيا هاذي عشرين سنة والربانمج 
وء، ش الضهوممنطلق، إمجاع أبن جمموعة من املواطنني ما توصل

 ،شحال غادي نتسناو من سنة أخرى ؟ واش غناخدو نديرو قرار
 واش غناحذو قرار ونقربو املسافة ابش مجيع املواطنني ،التقييما ن  ه  

من هنا سنتني وحنبسو هاذ  ،يستفادو من هنا مخس سنوات
الربانمج؟ ابش ندوزو حلاجة أخرى، أو غادي نبقاو كنشتغلو حىت  
 .كتوفر اإلمكانيات ابش ميكن لينا نزودو هاذ الكوانني ابلكهرابء

ة للشرب كذلك نفس املؤسسما يتعلق ابملاء الصاحل  يف
يسامهو ك  لكن هناك ضريبة وطنية اللي ،اليت حتصل على قروض

و واحد اء يف املغرب، ابللي كيخلصم  ل  فيها مجيع املستهلكني د  
لشرب، الربانمج دايل املاء الصاحل ل التمويل ذااجلزء اللي كيمشي هل

حسب إحصائيات ما وصلناش ابقني معطلني، واش خصنا نزيدو 
اذ الضريبة، واش خصنا نزيدو اعتمادات من امليزانية، واش يف ه

جنيو نديرو خيار يف القانون املايل املقبل، أو نقولو أودي جيب أن 
ننهي هاذين املوضوعني وخنصو اإلعتمادات كلها، هذه هي 
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القرارات والتوصيات اللي كيمكن جمللس النواب يديل هبا هبا 
عتبار خيار أو لصندوق للحكومة، واحلكومة أتخذها بعني اإل

قو احنا كنقولو أان شخصيا واإلخوان كيتف ،التنمية القروية أو املهم
معاي، املسافات خصنا نقربوها ما ميكن ليناشي نزيدو أكثر من 

، maximumعشرين سنة، خصنا حنصروها يف سنتني 
 توضعات معايري وهاذ املعايري فيها كان فيها واحد النوع ،املعايري

ية كنفهموها، كنمشيو للحاجة السهلة، لكن واحد الوقت يف البدا
وال فيها متييز بني املواطن اللي عندو ظروف العيش أو املكان 
اجلغرايف سهل ابش كيوصلو املاء والضوء، أو املواطن الذي يقطن 
يف مناطق انئية اللي كاينة الصعوبة، وهذاك خليناه ألن الكلفة 

لك ىل مىت؟ إىل مىت؟ وهذا فيه كذدايل اإلجناز مرتفعة أجلناها، إ
ة د  ح  من سيدي إفين ولكن احنا بطريقة و  جواب للسيد النائب 

أخرى، احنا كنقولوها بشكل عام، احنا كنتكلمو مع السياسة 
العمومية. أعتقد شخصيا السيد الوزير أن ما قامت به اللجنة هو 
عمل جيد جدا، يستجيب للمواصفات دايل سياسة عمومية مت 

تركيبها، مواصفات دايل التقييم املوضوعي فيه خالصات  إعادة
ونتائج جد مهمة، أو على هاذ اإلطار هذا انطلقنا من التنمية 
القروية وقلت يف البداية ما كملتش قبيلة التنمية القروية معقدة 

  رئيسية:ثالث حماور  تتكون من جمموعة، دران وزعناه إىل
وء، األساسية أو البنية التحتية اللي فيه املاء والض ةحمور البني -

فك العزلة و  ،املاء والكهرابء وفك العزلة ابش نعطيو ،املاء والضوء
 ؛يف الربامج، نعطي مسيت الربامج، فك العزلة

املرفق مرتبط ابلصحة والتعليم و  ،اجلزء الثاين اللي هو اإلنسان -
ن ي من مستوصف، مالعمومي واجلماعة والقيادة، املرفق العموم

، املرفق ..مدرسة، من ملعب الكرة، من السوق من كذا إىل
 ؛وت  ي   ول  العمومي يف مش   

مث ثالثة اللي هي األنشطة املذرة للدخل يف مشوليتها من فالحة  -
 .من جتارة من صناعة، من صناعة تقليدية إىل غري ذلك

سنة  يف ظرف دي إيال جينا نعملو هاذ الشي كلووقلنا أو  
ي نديرو شي حاجة ماشي هي هاذيك، وقع االختيار يف غاد

، اإلخوان أعضاء اللجنة أواملكتب ومع اإلخوان والرئيس اللجنة، 
ويف نقاش أو قلنا أودي هذا خاصو يكون واحد العمل دايل 
الرتاكمي بدء ب بدينا هباذ جوج احلوايج ألهنم هاذ جوج دايل، 

ا هبم، إذن ل صدق بدينمها اللي لقينا فيهم املعطيات متوفرة، بك
عملنا التمرين، هاذ التمرين اللي عملناه ماشي بسيط ماشي سهل 
تعمل هاذ التمرين، كنحرتمو فيه املواصفات مع املؤسسة اللي  
كتوفر على معطيات، جتميع املعطيات ابلنسبة للباقي فيه 
صعوابت كبرية جدا، واللي خاصو يكون عليها االشتغال على 

 هيئ أو كتنطلق واللي جهزت ديك الساعة كتجياملدى البعيد وكت
للجلسة العامة. تقييم السياسات العمومية احلكومة مطالبة بتقييم 

لنجاعة ما يتعلق ابلتدبري والفعالية وحسن ا السياسات العمومية يف
إىل غري ذلك، وهي غري ملزمة بتقامسها مع الرأي العام، اجمللس 

عقد ان ملزم سنواي دستوراي بالربمل األعلى كذلك، جملس النواب أو
  حصيلة تقييم السياسة العمومية.جلسة لتقدمي

السياسة العمومية والسياسة العامة كان فيها نقاش كبري 
جدا، ووصلنا إىل ما وصلنا إليه أن السياسة العامة غري خاضعة 
للتقييم غري خاضعة للقياس، لكنها خاضعة للمساءلة الشهرية 

ن السياسات العمومية ملزمة للربملان لكلرئيس احلكومة، تقييم 
عىن لوزير املا ال تلزم رئيس احلكومة ابحلضور بقدر ما تلزم

 ي غادايلابلقطاع، هاذو بعض التفسريات اللي وصلنا هلا ال
تساعدان مستقبال، واللي هي جات يف اإلطار املرجعي، كنشكر 

عنا جاإلخوان أعضاء اللجنة اللي تفهمو واللي اشتغلنا مجيع ورا
ما وصلنا إليه غادي خيرج هذا للرأي  وصلنا  ،وكنصححو هذا

العام واألساتذة واألكادمييني، عملناه بشراكة كذلك مع اجلمعية 
ا يتعلق م املغربية للتقييم، عملنا جلسة عمل مع احلكومة يف

اإلطار املرجعي اللي كتهيئو احلكومة ابش يكون واحد النوع 
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ع وال تناقض بغض النظر عن دايل التكامل ما يكونش تقاط
املواقع دايلنا، ألنه كنشوفو املغرب واملستوى اللي وصل لو 
املغرب، عملنا اجتماع كذلك مع أساتذة جامعيني من اخلارج 

 ومن الداخل وهاذ الشي اللي وصلنا لو.
لكن  ابملرة، قد نصيب ولنا أجر واحد، وقد خنطئ وليس لنا أجر

ت والسادة أعضاء اللجنة به السيدا هناك عمل جبار قامو
مشكورين على هاذ العمل، ويف انسجام اتم واألخوات واإلخوان 

 أعضاء املكتب، شكرا لكم، الكلمة للسيد الوزير.
التجارة والصناعة عبد القادر اعمارة وزير  السيد

 :والتكنولوجيات احلديثة
شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس، إذا أصبتم لكم أجرين، إذا 

 أخطئتم لكم أجر واحد.
 السيد الرئيس:

 السياسة والو واخا تصيب ما عندكش أجر.
التجارة و الصناعة عبد القادر اعمارة وزير  السيد

 :والتكنولوجيات احلديثة
بسم هللا الرمحان الرحيم، والصالة والسالم على موالان رسول 

 هللا وعلى آله وصحبه،
 السيد الرئيس،

 احملرتمني،السيدات والسادة النواب 
 السيد الرئيس،

أوال أان شخصيا يسعدين أن أكون رمبا أول عضو يف 
احلكومة مشارك يف هذه احملطة التارخيية، اترخيية ابلنسبة جمللس 

اسات النواب، ولكن اترخيية ابلنسبة لبالدان، واليت تعىن بتقييم السي
العمومية، وهذا بطبيعة احلال جا وفق مقتضيات الدستور، وهو 

ان السيد الرئيس، حنن نثمن عاليا ما قامت أابلغ األمهية، و  ورش
يف  به اللجنة املوضوعاتية، وقبل هناية هاذ اليوم   ،لكم التقريرط  غ ن ص 

 ث الثة ل  ألن اشتغلنا عليه يف الوزارةواملكتب الوطين البارح حىت 

أريد أن أعود إىل بعض املالحظات املنهجية بني  أان لكن، الصباح
ه ألنه ما تفضلتم به السيد الرئيس وما تفضلت ب تقريرال  يدي

 قلت هذا ورش ابلغ ،الفرق مشكورة، يثري عدد من املالحظات
ملان  حنا مضى علينا زمن يعين يف الرب ااألمهية ملاذا؟ ألنه ألول مرة و 

كنا نسعى إىل أن يتم تقييم السياسات العمومية بشكل 
كون أبهداف، قد تموضوعي، ألنه السياسات العمومية ترتبط 

هذه األهداف مسطرة، ولكن تنزيلها يف الواقع حتول دونه جمموعة 
تمويلية وهذا عندها سياق، ال كراهاتاإل من اإلكراهات، كاين 

اإلكراهات  ذوها ،اقتصادية سوسيوال كراهاتاإل لكن كاين 
اقتصادية هي إكراهات كبرية جدا وحتتاج إىل مالءمة  السوسيو

 ومية مع هاد اإلكراهات دايل التنزيل.هذه السياسات العم
ولكن بغيت هنا نشري، السيد الرئيس، أن احلكومة تعاملت 
بكل إجيابية مع هاذ التقييم ومن خالل حضور وزراء، كاين كذلك 

يه من لجان مبا نتوفر علمن خالل التفاعل دايلنا يف إمداد هذه ال
، دعوين اتيةاللجنة املوضوع ذها واملوضوع اللي اختارت ذمواد، ها

الصعب، ألنه كان ممكن اللجنة املوضوعاتية  أقول دارت االختيار
متشي مثال االسرتاتيجية الطاقية، اللي تبلورات يف السياق اللي 

ية، واللي اسرتاتيجيات قطاع اململكة املغربية كانت بدات تتبلور
غيكون بطبيعة احلال التقييم دايهلا خاضع لواحد العدد من 

ربامج هو أنكم مشيتو ل ،ا ذهبتم إليه السيد الرئيساملؤشرات، م
 PERGلاللي انطلقت يف أواسط التسعينيات سواء ابلنسبة 

آنذاك  يوآنذاك جيب أن نقول مل يكن لبلد، PAGERوالا 
املقتضيات دايل السياسات العمومية،  ذأي معرفة أو دربة هبا

دارت تفبالتايل هذه برامج جات ألن كانت واحد احلاجة ملحة، و 
صنا نشيدو به، االشي خ ذب وهاسهاذ الربامج لكن الذي حي

الذي حيسب للحكومات املتعاقبة أهنا استمرت يف هذه الربامج، 
د لسيا ئهاذ الربامج، وعاود على بد رغم اإلكراهات استمرت يف

د وفيه على كل حال واح ،الرئيس، أان بغيت نقول واحد الكالم



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  2016-2017   

 -  

 

31 

ت ال  خ  د  الرد على بعض املداخالت اليت حنت جانبا عن التقرير و  
 ذا، ماشي التقرير هو حملها، أان هبطبيعة احلال يف سياقة أخرى

هذه  نعاملوضوع أعيشه جبواحنه، أان كنت يف الربملان، ودافعت 
الربامج ولست يف احلكومة، وليست هذه احلكومة من أطلقت 

ن م تخر يف بلدان أننا استطعنا منشيوهذه الربامج جيب أن نف
، وهذا اإلفتخار %22الكهربة القروية إىل أكثر من  يف 70%

به ال يعين بطبيعة احلال أنه كاين واحد اجملموعة دايل األمور جيب 
حد الربامج اليت يصح أن نقول فيها أن تعاجل، لكن احنا أمام وا

 سنة 91تنتكلمو على أكثر من  راه مينأهنا عابرة للحكومات، 
ظت وحاف ،احلكومات مخسة  على يف احلد األدىن راه تنتكلمو

هذه احلكومات على واحد الوترية، وال يصح ال عقال وال منطقا، 
تربها ظات تعحلأن تكون بعض املداخالت جتتزئ من التقرير 

وتقول أن ما كان من كذا من أمور  ،إليها هاظات مشعة وتنسبحل
يف  ا بغيتش ندخلغري مانقصة تنسبه إىل احلكومة احلالية، 

 بعض جاءت يف الليالتفاصيل حىت دايل األرقام لألسف الشديد 
 ثاملداخالت اليت كانت خارج السياق، ومنها القضية دايل احلدي

 سياق يف العمل الذي حىت وحىت معىن وما عند ووهذا ما عند
واحلديث عن تقزمي صالحيات املكتب الوطين للكهرابء  ،قمتم به

 حل للشرب.اواملاء الص
لى ع واحنا تنتكلم !اي عجبا من يتحدث على هذا التقزمي

قوانني جمموعة دايل ال ذعليها، وها جمموعة دالقوانني اللي صادقتو
ة مؤسسة عمومية مملوكة للدولة املغربية، والشرك املكتب الوطين هو
ية  القطاع اخلاص مملوكة للدولة املغربية، والقضيف دمازين هي شركة 

 وطار واحد النظرة جديدة ابش منشيكلها جتميع لصالحيات يف إ
، وأستغرب للذين مل ينتبهوا أن الذي %19 :9141أفق  يف

ب الوطين و املكتأنيطت هبذه السياسة منذ أواسط التسعينيات ه
للماء والكهرابء الصاحل للشرب الذي أنقذته هذه احلكومة، ألن 

 ال  لو كان ما نقدانهش احنا كان غادي ميشي للحيط ما كان

املشاريع، أان  ذيكمل هاغايدير ال ضوء ال كهرابء، ما كانش غ
دا على بعض تنقول هاذ الشي، السيد الرئيس، ماشي ر 

 نه هاذ الشي اللي تكلميت عليه السيدأل واملداخالت، أان تنقول
الرئيس، السياق دايل تقييم السياسات العمومية جيب أن يكون 

اجلوهرية هو أن عموم السياسات  سياقا موضوعيا ألحد األسباب
 ونيك الوقت آشذومية ستكون عابرة للحكومات، ويف العم

الطريف  ذاة، هل  ب   ر  يك الدا ذهحبال  نديروو  نبقاو هازين ؟غانديرو
الطريف ماشي مزاين حيث ماشي أان  ذمزاين حيث أان فيه، ها

فيه، هذه كلها جمموعة من األمور يشد بعضها بعضا وتضافرت 
فيها اجلهود، ووصلنا فيها ما وصلنا إليه، وأعتقد أننا على مستوى 
األرقام ما كاينش ال يتناطح عجزا يف األرقام اليت نقدمها، تيمكن 

ذ الربامج، وغانقول عالش ألنه ها ،فقجلودة وأان متلفو يف انا خنتيل
السيد الرئيس، السادة النواب، جاءت يف غياب أي برانمج أو 
 بوادر سياسة عمومية للمملكة املغربية ملعاجلة إشكالية تشتت

ألنه  و،الشي خاصنا نشريو ل ذاملساكن يف العامل القروي، وها
 اإلشكال جلاتعادول أخرى  ،عندما حنتج بتجربة دول أخرى

يعين تتعاجل إشكال الشتات تتعاجل اإلشكال  ،دايل الشتات
مبائها وكهرابئها وتطهريها واملدرسية منها و و  ،داخلدمات كلها

  راه مننيللمواطنني، واحنا كنا صرحاء  ، ألن خصنا نقولو..و
 صكاتيويل عندك واحد الكانون ابش تدخل ليه املاء أو الضوء خ

و يفوق ذلك، ويقول بعض املتدخلني ما ألف درهم أ 211
لكن و  ه  يا إ كذا وكذا  ندخلوصنا ضروري اتيهمش التمويالت خ

 تقييم السياسات العمومية هوالشي، ألنه ال ابش غانديرو داك
التقييم املوضوعي الذي ينأى عن بعض املواقف السياسية اليت قد 

هاش هاذ تضيتكون متشنجة وعن بعض الفهومات اليت ما تتق
ة اململكة املغربية ما قدراش تعاجل إشكالي التقييم، احنا تنقولو

الشتات، وهذا واقع ألسباب ثقافية وسوسيو اقتصادية، املواطن 
يها، ابغي يسكن ف  يف البادية متمسك ابألرض دايلواملغريب
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ك أودي أان ساكن فيها ولكن جيب يل املاء وجيب يل لي وتيقول
 ذلك، وهذا يف احلقيقة ملا الضوء وجيب يل املدرسة إىل غري

ما   هاذ املوضوع ،الربامج يف أواسط التسعينيات ذها انطلقت
سياسة عمومية لنعاجل هذه  ليست لديناولغاية اآلن  ،كاينش

اإلشكاالت، لكن رغم ذلك التصور اللي عند احلكومة وبطبيعة 
تصور دايل الدولة املغربية، هو أنه ما مل نستطع ربط  احلال هو

ساكن ابلشبكة الكهرابئية ألن هذا هو املطلب دايل هذه امل
يف إال بشوية داحل ، حيث املغاربة تيحسوالساكنة يف احلقيقة

ال هو ك األلواح الشمسية تيحس حبال إيل غاندير هجييت قليت لي
عة ماشي حبال هذاك اللي ربطتيه ابلشبكة الكهرابئية، تنتكلم بطبي

  فض، ولكن اإلكراهات اللياحلال على الشبكة دايل اجلهد املنخ
 ،كاينة تفرض علينا أنه اآلن طوران هاذ القضية داأللواح الشمسية

وأصبحت من الناحية التكنولوجية ومن الناحية التقنية، تعطي 
خدمة معقولة هلؤالء املساكن الذين يصعب ربطهم ابلشبكة 
الكهرابئية، كذلك هناك بعض اإلكراهات اللي هي موضوعية، 

ة جيب ها ابعتبار أن السياسة العموميلي ار  الرئيس ش   صحيح السيد
أن تكون منسجمة بني خمتلف املتدخلني، ولكن ال يصح أننا 
نتكلموا فقط يف واحد اجلانب على املكتب الوطين للكهرابء واملاء 
الصاحل للشرب واحلال أنه طرف من األطراف، واألطراف األخرى 

يت وإذا مل تعاجل إشكاليتها ال ،إذا مل تؤدي ما بذمتها من إلتزامات
بيعة اجلماعة، طيف بعض احلاالت تكون إشكالية سياسية مرتبطة ب

طبع ابل ،بيعة املكتب املسري إىل غري ذلكطبيعة الرئيس، بطب
رين السادة النواب والسادة املستشا غايوقع هاذ الشي اللي تيقولو

 ،رابءهيف الغرفة الثانية، أن هناك بعض الكوانني ال يصلها الك
فبالتايل السيد الرئيس اللي هو معول عليه يف السنوات املقبلة، 

ني نوأنتم أشرمت إىل هاذ القضية دايل التحديد دايل الزمن، احنا م
ما تبقى وسبق يل  ،%22,91 على الرقم اآلن اللي هو تنتكلمو

ة عمار اأن صرحت بذلك وعلى كل حال ماشي غري عبد القادر 

صبحنا يف واحد املرحلة صعبة جدا هو أن أحىت الذي سيأيت هو 
اد واحد اإلجته خاصو، إذن عموم ما تبقى ربطه لن يكون سهال

 اإلكراهات ذيستحضر ها وصاآخر، اجتهاد كبري جدا اللي خ
 اإلكراهات.و التمويلية 
ما يتعلق بطبيعة احلال، القضية دايل املاء الصاحل  يف

ط بالدان من أواسللشرب، السياسة العمومية اللي مشات فيها 
الستينيات ألن كانت عندان سياسة دايل السدود اللي ركزات 
على توفري املاء، وهذا حيسب للحسن الثاين امللك احلسن الثاين 

ال لكن بطبيعة احل ،هللا يرمحه، حيسب للحكومات اليت جات
أنه  التزويد هذا يف األول كان يف اإلجتاه دايل ذتدبري ها ،التدبري

الدواوير تتوفر على مصدر من مصادر املاء، اآلن بطبيعة احلال  
كما قالت السيدة النائبة وقالو السادة النواب هناك تطور آخر 
يف اجتاه أن يكون اإليصال الفردي، واإليصال الفردي ضرورة جيب 

طبيعة فيه برانمج، لكن بوهاذ الشي عندان  ،أن يرتبط ابلتطهري
احلال هذه أمور اآلن أصبحت واضحة، ويف السنوات املقبلة 
بطبيعة احلال مجيع الدواوير اليت ميكن ربطها ربطا فرداي ستصل،  
كاين هناك مسألة أردت أن أشري إليها هو أنه ما كاينش يف 

 ننيماحلقيقة تفريق ما بني املواطنني يف هاذ اجملال، ألنه احنا 
 تنديرو هاذ السنوات األخرية كنا  راه يف ،مو على الكهرابءتنتكل

la triple phase  لعامل القروي، ماشي تنديروه يفلحىت ابلنسبة 
مرتبط  ألن تنعرفو أبن هاذ الشي ،ش يف القريةهديرو ناملدينة وما ت

بواحد اجملموعة دايل األمور لصاحل الساكنة ولصاحله، آخر حاجة 
كنا أمناء أول اجتماع حضرتيه السيد السيد الرئيس، هو احنا  

 يعين تقدير la quantificationالرئيس، وقلنا أبن 
لنا أننا الشروب، قاإلجيابيات دايل هاذ الشي دايل الكهرابء واملاء 

عطاتنا أاللي  la Birdعلى أبواب أن نطلق دراسة بشراكة مع 
 واللي غادي تسمح لينا ابش نعطيو مؤشرات حقيقية واحد اهليبة،

على هاذ اإلجيابيات، احنا متأكدين أبن هاذ الشي كان عندو 
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على التمدرس دايهلا على األمور على  ،صحة الساكنةالأاثر على 
األنشطة املذرة للدخل، ولكن تقييمها جيب أن يكون من خالل 
دراسة وحنن اآلن يف طور إجنازها، وستغين هاذ العمل اللي دارتو 

 نلخص السيد الرئيس، احنا غادي اللجنة املوضوعاتية، إذن ابش
مندوكم ابلتفاصيل كاين بعض األمور ما بغيتش نرجع ليها حبال 

الساكن ماشي  411هاذ القضية دايل الرقم دايل مليون و
دايل املواطنني  1.1ألن بنيتو على البتة صحيح، ماشي صحيح 

اللي دارتو املندوبية السامية  9173فكل كانون، واحلال أن 
هذه من مجلة املالحظات، ولكن  3.1للتخطيط تيتكلم على 

احنا سنمدكم هبذا بكل تفصيل حىت يضمن يف التقرير ويكون 
بطبيعة احلال هذا العمل عمل إن شاء هللا سيكون له ما بعده، 

 سيد الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني.شكرا ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لسيد الرئيس :ا
هبذا نكون قد قدمنا أول جتربة يف تقييم  شكرا السيد الوزير،

شكرا األخوات  ،السياسات العمومية، ال زال املسار طويال
 .واإلخوان على هذا التفاعل

، داب ما كاينشي التعقيب على احلكومة، وإذا مسحتم منر 
ماشي  ر، هذانتكلمو يف التقري كولشيصنا  اهو يف حقيقة خ

ا انقشو صنالشي خو نرد عليه، كأسلوب دايل رقايب، كندير هذا و 
يف ة رجعية اللي هي التقرير، إما عندان الثقاملالتقرير، حنتكم إىل 

وإما ما عندانش فيها الثقة،  هاذي اللجنة وعملت واحد العمل
 مسحتم... إذا التقرير ونديرو حاجة أخرى ذإذن ما نديروش ها

 .منر إىل اجللسة االختتامية
 
 


