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حيث ختصص انجلسة األوىل ملناقشة ققرير نجنة مراقبة املالية
العامة ،حول ققييم قدبري صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية؛
وانجلسة الثانية ختصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون
رقم  31.94املتعلق ابلقانون األساسي لبنك املغرب.

حمضر اجللسة السادسة والتسعني

التوقيت :ساعتان ومخسة وأربعني دقيقة ،ابتداء من الساعة

فنفتتح انجلسة األوىل طبقا للمادة  911من النظام الداخلي
جمللسنا ،انجلسة خاصة مبناقشة ققرير نجنة مراقبة املالية العامة حول
ققييم قدبري صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية .قفضل السيد
النائب ،نقطة نظام.

العاشرة صباحا والدقيقة الثانية عشر.

النائب السيد عمر بالفريج (نقطة نظام(:

جدول األعمال :جلسة عمومية خمصصة ملناقشة ققرير نجنة مراقبة

شكرا السيد الرئيس،

التاريخ :الثالاثء  19شوال 9341ه ( 4يوليوز 8192م).
الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

املالية العامة حول ققييم قدبري صندوق التنمية القروية واملناطق

صباح اخلري للجميع .كنظن ما ميكناش حنددو السقف الزمين

انجبلية.

للجلسة الثانية حيت هي جلسة قشريعية ،غنصوقو وكنعترب أبن
هذا من أهم القوانني ،قانون بنك املغرب .فبالتايل ميكن قكون
مناقشة مطولة وحىت كندوزو للتصويت ويف التعديالت غتكون
مناقشة .وابلتايل أظن أبن ما ميكنش لنا حنددو سقف زمين
للجلسة الثانية السيد الرئيس ،شكرا.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

املرسلني.

السيد الرئيس:

السادة الوزراء،

شكرا ،سندبر بكيفية مجاعية العامل الزمين إن شاء هللا،

السيدات والسادة النواب،

وبدون شك سنحرتم ما اقفقنا عليه على مستوى اللقاء التنسيقي

يعقد جملسنا جلستني عموميتني هذا الصباح ،حيث وقع
قغيريا على مستوى التنظيم الذي مت اإلعالن عنه ،وذلك نظرا
جملموعة من اإلكراهات خاصة ابلوزراء الذين يهمهم املواضيع اليت

مع رؤساء الفرق واجملموعة النيابية ،شكرا للسيد النائب .الكلمة
اآلن للسيد مقرر نجنة مراقبة املالية العامة لتقدمي ققرير اللجنة يف

اقفقنا عليها ،يف إطار التنسيق على مستوى املكتب ،وكذلك على
مستوى رؤساء الفرق واجملموعة النيابية .لذلك ،سننهي أشغالنا
بتدبري زمين مجاعي ،علينا أن حنرتم الوقت قدر اإلمكان ،سننهي

هاذ املوضوع ،السيد النائب شفيق أمني هاشم أو من ينوب عنه
انئب املقررين السيد النائب ،كاين السيد النائب؟ آه مرحبا قيل
يل رمبا سيتعذر حضورك ،قفضل السيد النائب السيد املقرر.

انجلستني على الساعة الواحدة ونصف ،وأنتم مدعوون بطبيعة
احلال ،كالعادة لتناول طعام الغذاء ،فشكرا على قفهمكم.
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السيد شفيق أمني هاشم مقرر جلنة مراقبة املالية العامة:

كاقب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغاابت املكلف ابلتنمية القروية واملياه والغاابت ،يومي
الثالاثء  49أكتوبر  8194والثالاثء  41يناير . 8192كما
عقدت اللجنة لقاء داخليا صادقت فيه على التوصيات اليت
أعدهتا ،وذلك يوم اإلثنني  98فرباير .8192

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني.
طبقا ملقتضيات الفصل  932من الدستور ،وبناء على املادة
 29من النظام الداخلي جمللس النواب ،الذي حيدد اختصاصات
نجنة مراقبة املالية العامة ،أعدت نجنة مراقبة املالية العامة  93سؤال
مرقبطة بتقييم قدبري احلساابت اخلصوصي متعلق بصندوق التنمية
القروية واملناطق انجبلية .مهت هذه األشياء احملاور األربعة التالية:
-

احملور األول :التخطيط االسرتاقيجي وحكامة صندوق

-

احملور الثاين  :قيادة وقتبع املشاريع واألعمال املمولة من

وهبذه املناسبة ،البد من قوجيه الشكر إىل السيد الرئيس
األول للمجلس األعلى للحساابت على قعاونه املستمر والدائم
مع نجنة مراقبة املالية العامة مبجلس النواب ،منوهني مبستوى ودقة
ققرير اجمللس األعلى للحساابت املنجز من قبل السيدات والسادة
قضاة هذه املؤسسة احملرتمة شكال ومضموان ،ومسجلني قيمة

التنمية القروية واملناطق انجبلية؛

وأمهية املعلومات اليت متكن السيدات والسادة النواب من القيام
مبهامهم الرقابية أحسن قيام.

الصندوق؛

إن إحداث صندوق التنمية القروية مبوجب قانون املالية
 ،9113والذي قوسع جمال قدخله ليشمل املناطق انجبلية مبوجب
قانون املالية  ،8198يعد آلية لتمويل التنمية يف الوسط القروي

 احملور الثالث  :قدبري املوارد واستعماالت الصندوق؛ -احملور الرابع  :قنفيذ مشاريع التنمية القروية واملناطق انجبلية

وانجبلي ،من شأنه احلد من خمتلف االختالالت املسجلة يف
البنيات التحتية األساسية والرفع من مستوى التنمية البشرية
للساكنة القروية بشكل عام .لذلك شدد السيدات والسادة
النواب على قوصيات اجمللس األعلى للحساابت املتعلقة بفعالية

ممولة بواسطة الصندوق على مستوى قطاعي وزارة الفالحة ووزارة
إعداد الرتاب الوطين والتعمري.
وقد أدرج هذا املوضوع ضمن الربانمج السنوي للمجلس
األعلى للحساابت لسنة  ،8192وأعد ققريرا يف املوضوع حيث
عقدت اللجنة على إثره مخسة لقاءات دامت  91ساعة ،مع كل

السياسة العمومية املتبعة ،وشددوا أيضا على أمهية الرؤاي
املشرتكة للفاعلني املعنيني ،داعني احلكومة إىل االستحضار الدائم
للحكامة انجيدة واحلرص على التقائية وجتانس الربامج واملشاريع
التنموية.

من  :السيد إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى
احلساابت ،يوم الثالاثء  92يوليوز 8194؛ والسيد نبيل بنعبد
هللا وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

إننا إذن نشكر احلكومة يف شخص وزارئها األربعة ،على

مبعية السيدة كاقبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري
واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان ،يوم األربعاء 8
غشت 8194؛ والسيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت؛ السيد محو أوحلي مبعية

مواكبة أشغال اللجنة وعلى العروض اليت قدموها ،وقعاطيهم
اإلجيايب مع مالحظات وقوصيات اجمللس األعلى للحساابت،
نؤكد على ضرورة التوجه اجملايل يف التعاطي مع قضااي التنمية يف
العامل القروي واملناطق انجبلية ،وكذا قبين إسرتاقيجية جمالية ققوم
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إجناز أي مشروع خارج أي اقفاقية؛ إضافة إىل قوصيات أخرى
جتدوهنا مفصلة يف التقرير.

على اإللتقائية وعلى احلد من الفوارق اإلجتماعية واجملالية .لقد
أكدت احلكومة على أن اإلكراهات املرقبطة بصندوق التنمية
القروية واملناطق انجبلية مرقبطة بكون االعتمادات املفتوحة ليست
هي االعتمادات املتاحة ،ألن هناك فرق بني ما يسجل يف
حيول للصندوق فعال.
احلساب اخلصوصي وبني ما ّ

ويف األخري ،أود أن أنوه ابلسيدات والسادة النواب أعضاء
اللجنة ،وأعضاء جملسنا املوقر ،الذين واكبوا هذا املسلسل الطويل
كما ننوه إبدارة اللجنة على عملها انجيد .وإننا نعترب هذا الورش
الذي ابتدأانه داخل هذه املؤسسة احملرتمة منذ أبريل ،8193
ورشا واعدا يعيد للمؤسسة الربملانية مكانتها يف جمال مراقبة املالية

إن النقاش اإلجيايب والفعاّل بني احلكومة والسيدات والسادة
النواب ،مكن نجنة مراقبة املالية العامة من إعداد  84قوصية بناء

العامة ،وقتبع ومراقبة اإلنفاق العمومي قكريسا للقناعة الراسخة
أبن إصالح الدولة مير أساسا عرب مراقبة وقتبع اإلنفاق العمومي،
والسالم عليكم ورمحة هللا قعاىل وبركاقه.

على مقتضيات املادة  813من النظام الداخلي جمللس النواب
موزعة على  3حماور هي:
أوال-التخطيط االسرتاقيجي وإطار احلكامة وقدبري موارد
صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية؛

السيد الرئيس:

اثنيا-قيادة املشاريع والربامج املمولة بواسطة الصندوق؛

شكرا للسيد املقرر ،أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد
النائب إبراهيم الشويخ إبسم فريق العدالة والتنمية .وأطلب من

اثلثا-إعداد وقنفيذ اقفاقية الشراكة والتنفيذ امليداين للمشاريع؛

السيدات والسادة املتدخلني احرتام املدة الزمنية املخصصة لكل
متدخل ،شكرا على قفهمكم.

رابعا-إعداد وقنفيذ اقفاقية الشراكة والتنفيذ امليداين للمشاريع؛
والنقطة اخلامسة هي التتبع والقييم واملراقبة.

النائب السيد إبراهيم الشويخ:

وهكذا وافقت احلكومة على 94قوصية من بينها قوصية

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني والصالة

قتعلق ابعتماد خمطط اسرتاقيجي موحد ومندمج للتنمية القروية،
يعمل على قرسيخ احلكامة الرتابية ،وقعبئة الطاقة احمللية وفق مقاربة
قشاركية مسؤولة بني خمتلف املتدخلني .من جهة أخرى ،التزمت

والسالم على أشرف اخللق واملرسلني.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

احلكومة إبضافة ققرير حول التنمية القروية واملناطق انجبلية إىل
التقارير املرافقة ملشروع قانون املالية السنوي ،لكنها رفضت 1
قوصيات منها قوصية متعلقة أساسا إبعداد قصور لتوحيد الوعاء
املايل لتمويل العمليات وجتميع كل االعتمادات املتوفرة يف صندوق

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

جنتمع اليوم ملناقشة ققرير نجنة مراقبة املالية ،املتعلق بتقييم

قدبري صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية .ويعترب هذا
الصندوق ألية مت إحداثها سنة  9113من طرف احلكومة لضبط
احلساابت املندجمة للتنمية القروية ،ومن أجل حتقيق  3أهداف
أساسية :أوهلا حتسني ظروف العيش ومستوى استقطاب ابلعامل

واحد هو صندوق التأهيل اإلجتماعي؛ وقوصية أخرى قدعو
احلكومة إىل حصر استخدام املوارد املالية للصندوق على الربامج
واملشاريع واخلطط املسطرة وبعيدا عن اي استعمال استثنائي وعدم

القروي عرب ققوية التجهيزات والبنيات التحتية؛ اثين هدف الرفع
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من قنافسية اإلقتصاد القروي من خالل قنويع األنشطة؛ مث

للمصادقة على هذه الدراسة ،إذ أخذت الدراسة منا أربع سنوات

املسامهة يف احملافظة على البيئة اجملال القروي وقثمني موارده
الطبيعية؛ وأخريا وضع إطار مؤسسايت هبدف قرسيخ احلكامة
وقعبئة الطاقات احمللية.

من أجل املصادقة ،فكم سيأخذ منا قفعيل هذه املشاريع؟ ويف
 8194قدخلت احلكومة ملعانجة مجود اجمللس البني الوزاري
إبحداث نجنة بني وزارية جديدة بنفس االختصاصات ،لكن
لألسف نسجل كذلك أن هذه اللجنة مل جتتمع إال يف مرة واحدة

فهل فعال اليوم قمنا بتحقيق هذه األهداف؟ انطالقا السادة
الوزراء احملرتمني ،من واقعنا املعيش ،وانطالقا من ققرير اجمللس
األعلى للحساابت ،يؤسفنا أن نقول أننا مل نستطع حتقيق هذه

سنة  ،8192كما أنه مل يتم إحداث اللجنة الوطنية واللجن
انجهوية .كما نسجل أنه طيلة  92سنة كان هناك استخدام ظريف
ملوارد هذا الصندوق حسب الظروف املناخية ،أو يف مواجهة حالة

األهداف ابلنجاعة املالية الكافية .ويف نظران يرجع ذلك ابألساس
إىل االختالالت اليت عرفتها منظومة التخطيط واحلكامة على
مستوى هذا الصندوق منذ إحداثه ،فإذا نظران إىل السري الزمين

الطوارئ ،أو يف دعم املقارابت املعتمدة من قبل خمتلف القطاعات
يف جمال التنمية القروية.

هلذا الصندوق ،جند أنه منذ إحداثه سنة  9113مت إحداث جملس
بني وزاري سنة  ،9111واعتماد خطة  8181للتنمية القروي
من قبل وزارة الفالحة والصيد البحري .ولكن لألسف مل يقم هذا
اجمللس ابألدوار املنوطة به ،ويعود آخر اجتماع له إىل سنة

وابلتايل ،يظهر جبالء على أن منظومة التخطيط واحلكامة
شابتها جمموعة من االختالالت ،ويظهر جبالء غياب رؤية
وختطيط موحد وغياب اندماج والتقائية وقنسيق يف مهام هذا
الصندوق .لذلك نوصي ابعتماد خمطط اسرتاقيجي موحد

 ، 8113وهي يف نفس السنة اليت مت فيها إسناد مهام التنمية
القروية لكتابة الدولة لدى وزارة الفالحة لتأيت بعدها سنة 8114
من أجل إسناد مهام التنمية القروية لكتابة الدولة للتنمية الرتابية

ومندمج مرقكز أوال على خطة  8181من للتنمية القروية ،واخلطة
الوطنية للتنمية القروية لوزارة التعمري ،وكذا دراسة املناطق انجبلية،
ومرقكز كذلك ابألساس على قشخيص واقعي ومقاربة قشاركية

لدى وزارة إعداد الرتاب الوطين ،مث أتيت اقفاقية جديدة سنة
 8112قنص على قوزيع موارد الصندوق بنسبة  % 11ابلنسبة
لوزارة الفالحة ،و % 31لوزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطين.
بعد ذلك اعتمدت وزارة التعليم وإعداد الرتاب الوطين خطة أخرى

مسؤولة بني خمتلف املتدخلني هبدف حتقيق االندماج ،وقرسيخ
احلكامة ،وقعبئة الطاقات احمللية .ولنا اليوم جمموعة من اخلطط
وجمموعة من املعطيات اليت إبدماجها ،مع استحضار بعد
التشخيص وبعد اخلصاص الذي يعاين منه املواطن والتشخيص

وهي اخلطة الوطنية للتنمية القروية ،ويف سنة  8199مت إعداد
دراسة لتنمية املناطق انجبلية هبدف إدماجها يف هذا الصندوق
ليصبح مسماه انجديد سنة " 8198صندوق التنمية القروي
واملناطق انجبلية".

الذي قامت به وزارة الداخلية ،ميكننا أن حنصل على خمطط
اسرتاقيجي يعكس الواقع املعيش للمواطنني ،كما نوصي بتفعيل
دور اللجنة بني وزارية وإحداث اللجنة الوطنية واللجان انجهوية
مع احرتام دورايت انعقادها واختصاصاهتا.

وهنا يستوقفين أمر مهم ،وهو أتخر املصادقة على هذه

ومما الشك فيه ،فاملشاكل اليت عرفتها منظومة التخطيط

الدراسة ،فكيف يعقل أن ينتظر ذلك املواطن الذي يعيش يف
أعلى انجبال أربع سنوات من أجل أن جتتمع اهليئة املسؤولة

واحلكامة كان هلا أثر كبري على ابقي الوظائف ،فعلى مستوى
القيادة والربجمة نسجل أنه كان هناك غياب لدور القيادة برائسة
4
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احلكومة من سنة  9113إىل  ،8194كما أن كثرة املتدخلني

وعلى مستوى وزارة التعمري وإعداد الرتاب ،نسجل أنه مت

يف هذا الصندوق ،حبيث يصل عدد اآلمرين ابلصرف املساعدين
 942آمر ابلصرف ،يشكل عائقا أمام حتقيق االندماج
وااللتقائية ،كما نسجل على مستوى الربجمة غياب معايري واضحة
لالنتقاء واالختيار واختالف ذلك من وزارة إىل أخرى.

قوقيع اقفاقيات جديدة يف كل جيل من األجيال دون ققييم
للتجارب السابقة ،كما نسجل غياب التتبع اإلداري واملايل اخلاص
بتطبيق هذه اإلقفاقيات رغم أهنا قنص يف بنودها على إحداث
نجنة للتتبع والتنفيذ .إضافة على أن صياغة بنود جمموعة من

لذلك نوصي بوضع معايري حمددة النتقاء واعتماد وقوزيع
املشاريع ،وفق مقاربة واضحة وموضوعية من حيث االستهداف

اإلقفاقيات مل قراعي طبيعة املشاريع وخصوصية اجملال ،كما أنه مل
يتم حتديد مؤشرات إجتماعية واقتصادية لقياس مدى حتقيق
األهداف .لذلك نوصي بوضع منهجية متكاملة للتدبري والتتبع

حتقيقا للعدال ة اجملالية ،حبيث أنه ال ميكن أن نتحدث عن قنمية
قروية بدون عدالة جمالية .والعدالة اجملالية يف نظران السادة الوزراء،
هي ثالث مستوايت :

مركزاي وحمليا ،وبتفعيل دور اللجن انجهوية يف جمال التتبع والتقييم،
وحت الشركاء على احرتام وقنفيذ التزاماهتم ووضع نظام معلومايت
لتسهيل عملية التتبع والتقييم ملؤشرات قابلة للقياس كلوحة
للقيادة ،كما نطالب إبضافة ققرير حول التنمية القروية واملناطق

أوال-املعايري اليت جيب اعتمادها من أجل قوزيع موارد هذا
الصندوق على انجهات ،وميكن هنا االستئثار ابملعايري اليت مت

انجبلية يضاف إىل التقارير اليت يتم ققدميها مبناسبة دراسة قانون
املالية ،إضافة إىل نقطة مهمة قتمثل يف البعد التواصلي مع الشركاء
واملتمثلة يف نشر مشاريع االقفاقيات.

التنصيص هلا يف صندوق التأهيل اإلجتماعي؛ اثين مستوى هو
املعايري اليت جيب اعتمادها من أجل قوزيع الدعم داخل كل جهة
دون إغفال املعيار الثالث ويف نظران هو جد مهم ،وهو االختالف

ومما ال شك فيه أن هذه االختالالت كان هلا أثر على
التنفيذ امليداين ،فانطالقا من زايرة  92إقليم ،ومعاينة أكثر من

الكبري بني الوسط انجبلي والوسط القروي ،فبكل صدق معاانة
املواطنني يف انجبال أكثر بكثري من معاانة املواطنني يف أسفل
السهول ويف القرى.

 21مشروع من قبل اجمللس األعلى للحساابت .يف األول نسجل
ارقفاع نسبة املشاريع اليت مل قكن فيها مالحظات ،فعلى مستوى
وزارة الفالحة من أصل  924مشروع مت قسجيل املالحظات
فقط على مستوى  98مشروع ،لكن يف هاقه املشاريع نسجل
املالحظات التالية:

وعلى مستوى التنفيذ التعاقدي والتتبع والتقييم ،سجل
اجمللس األعلى للحساابت غياب ققييم بعدي للمشاريع ،بل يف
بعض األحيان غياب معلومات ختص التتبع لدى املسؤولني
اإلقليميني واحملليني ،كما سجل قصور ونقص يف قنفيذ جمموعة
من االقفاقيات ،نذكر منها اقفاقية أتهيل الطرق واملسالك مبنطقة
سوس العليا اليت خصت الفرتة  ،8191-8112ولكن لألسف

ابلنسبة ملشاريع فك العزلة واليت مهت  814مجاعة قروية يف
جمموع الرتاب الوطين ،نسجل أنه كانت هناك غياب برامج
للصيانة ،األمر الذي أدى إىل عدم استدامة هذه املسالك والتضرر
دايهلا يف السنوات األوىل ،وهو ما يضرب يف الصميم عمق
النجاعة املالية؛

مل يتم إجناز اي مشروع يف هذه الفرتة وعوض إلغاء االقفاقية مت
قوقيع اقفاقية جديدة يف  8199مع رفع االعتمادات.
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كما نسجل ابلنسبة ملشاريع الدعامة الثانية من "خمطط

ما يضيع على املواطنني يف الوسط القروي والوسط انجبلي فرص

املغرب األخضر" ،عدم جاهزية جمموعات النفع اإلقتصادي املوكل
إليها قسيري وحدات التثمني وقسويق املنتوجات ،وهو الذي كان
له أثر كبري على مدى استغالل هذه الوحدات حبيث كان
االستغالل جد حمدود .وأنخذ هنا منوذج وحدة "آيت ابعمران"

حقيقية للتنمية .لذلك نوصي بضرورة إدراج بنود لصيانة املسالك
ضمن دفاقر التحمالت ،ونوصي بتعزيز قدرات جمموعات النفع
اإلقتصادي ومواكبتها من أجل قفعيل أكرب للمشاريع املنجزة يف
"خمطط املغرب األخضر" ،كما نوصي ابلرفع من وقرية إجناز

لتعبئة وقثمني الصبار اليت كلفت ميزانية الدولة  22مليون دايل
الدرهم ،من أجل إحداث مركزين لتجميع الصبار ،ووحدة قثمني
وأكثر من  911كيلومرت من املسالك للربط بني هذه املنشآت،

املشاريع يف طور اإلجناز ومعانجة املشاريع املتعثرة داخل أجل زمين
حمدد ،مع استحضار وإعمال مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة ،ألنه
ال يعقل أن جند مسؤوال حمليا وإقليميا ال يتوفر على واثئق لتتبع
املشاريع.

فعوض أن قشتغل ملدة مخسة أشهر سنواي وأن ققوم بتعبئة
 91.111طن من الصبار ،لألسف اشتغلت مبعدل يوم إىل 3
أايم ومل قستطع أن قعبئ أكثر من  821طن سنواي مقارنة مع
 91.111طن سنواي؛

وعلى مستوى املوارد والنظام احملاسبايت ،فلقد كان هلذه
املنظومة انعكاس سليب واملؤشرات قوحي بذلك ،إذ نسجل ضعف
االعتمادات املرصودة هلذا الصندوق إىل حدود سنة ،8198
حبيث مل قتجاوز االعتمادات املرصودة  211مليون دايل الدرهم
أي  21مليار سنتيم ،وانتظران إىل حدود سنة  8194من أجل

كما نسجل ابلنسبة ملشاريع التنمية وغرس األشجار املثمرة،
أن طريقة األداء ابلنسبة للمقاوالت كانت غري موضوعية حبيث
أنه كان يتم أتدية نسبة  %41إىل  %21للمقاولة من أجل
أشغال الزرع ،يف حني أن أشغال التخصيب والري والصيانة
واملعانجة والوقاية متتد إىل أكثر من سنتني بعد الزرع وال قتجاوز

رفع هذه االعتمادات إىل  911مليار سنتيم و 921مليار سنتيم
يف سنة  8194و .8193لكن رغم كل ذلك ،كيف ما كنقولو
"انجنازة كبرية وامليت فار" ،قبقى هذه االعتمادات جد ضعيفة

كلفتها  %81و ،%41ولنا منوذج مشروع غرس  431هكتار
من اللوز ،حبيث مت أداء مبلغ  4,1مليون درهم للمقاولة ،وهو ما
ميثل  %49من قيمة الصفقة ،يف حني أن نسبة جناح األغراس مل
قتجاوز %. 82ولألمانة ،نسجل هنا القرار الذي اختذقه وزارة

ابملقارنة مع انتظارات املواطنني وحجم اخلصاص الذي يعاين منه
الوسط القروي والوسط انجبلي ،كما نسجل أنه كذلك هناك قوزيع
للموارد دون مقاربة واضحة بني الوزارات ما بعد سنة  8194ويف
غياب معايري شفافة .ويكفي أن نسجل أن معدل نسبة استعمال

الفالحة والدورية اليت أصدرهتا حبيث أهنا رهنت مبلغ  %31من
قيمة الصفقة ورهنته مبدى جناح األغراس ،وهو إجراء يساهم يف
حل هذه اإلشكالية؛

املوارد للفرتة املمتدة من  8112إىل  8192مل يتجاوز ،%21
وهذا يعين أمرين هامني :األمر األول أننا منضي على املواطن فرصة
حتقيق  %21من التنمية القروية املنشودة؛ واألمر الثاين أن %21

وابلنسبة لوزارة التعمري وإعداد الرتاب ،يكفي أن نسجل
على أنه إىل حدود هناية  %21 ،8192من املشاريع ال زالت

اليت مت استغالهلا كانت فيها جمموعة من اإلشكاالت مما أدى إىل
إضعاف نسبة حتقيق التنمية واألهداف املنشودة ،إضافة إىل ارقفاع
يف حجم االعتمادات املرحلة بسبب املشاكل اليت عرفها إجناز
هذه املشاريع .من أجل كل هذا ،نوصي بتبسيط مسطرة حتويل

يف طور اإلجناز ،وأن املشاريع املنتهية مل قتجاوز نسبة  ،%21كما
أن كان هناك أتخر كبري وقوقف يف اإلجناز يهم  82مشروع ،وهو
6

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل - 8102
-

االعتمادات ومسطرة التأشري وااللتزام واألداء من أجل مواكبة

لكن ال خنفيكم السيد الوزير ،والسادة الوزراء ،أنه ليس

منظومة هذا املخطط ،ألن النظام احملاسبايت جيب أن يكون دعامة
وال جيب أن يكون عائق.

هناك إمجاع على أن هذا املسلك خاصة فيما يرقبط ابختيار
املشاريع وانتقائها وإشراك املنتخبني يف ذلك ،على أن هذا املسلك
حقيقي وواقعي ،حبيث أن هناك جمموعة من انجماعات قشكو
من عدم إشراكها يف اإلعداد والتصور وحصر اخلصاص .لذلك

ويف اخلتام ،نؤكد على أن أمهية هذا املوضوع ،أي صندوق
التنمية القروية واملناطق انجبلية ،هي أتيت من ارقباطه الوثيق حاليا
مع الربانمج الوطين لتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية ،الذي
أعطى انطالقته صاحب انجاللة نصره هللا ،يف خطابه للعرش يف

يبقى السؤال األهم ،مدى حتقيق العدالة اجملالية يف هذا الربانمج
الوطين لتقليص الفوارق ،ألنه إن مل قكن هناك عدالة جمالية يف
هذا الربانمج عوض أن يساهم يف ققليص الفوارق سيساهم
ابلعكس يف قعزيز الفوارق.

يوليوز  .8192هذا الربانمج املقدرة ميزانيته ب 21مليار درهم
أي  2111مليار سنتيم ،سيستهدف أزيد من  9821مجاعة
قروية ،وأزيد من  83ألف دوار وأزيد من  98مليون مواطن

لذلك السيد الوزير ،السادة الوزراء احملرتمون ،ندعوكم وندعو
السيد رئيس جملس النواب ،إىل برجمة اجتماع على مستوى اللجنة
املختصة وهي نجنة القطاعات اإلنتاجية ،حبضور السيد وزير
الفالحة بصفته آمرا ابلصرف هلذا الصندوق ،وبصفته مشرفا على
هذا الربانمج الوطين الطموح من أجل بسط املخطط االسرتاقيجي

مغريب ،كما يضم أكثر من  81ألف و 211مشروع .وابلتايل
من هنا ،فإن ما يهمنا يف املناقشة هو املستقبل مع حتضري مضامني
ققرير اجمللس األعلى للحساابت ومدى قفاعل الوزارقني مع هذه
التوصيات .ألنه ال ميكن أن نواصل بنفس املنظومة يف هذا
الربانمج ،وإال النتائج ستكون كارثية.

الذي مت اعتماده ،واملخططات انجهوية املتفرعة على ذلك،
وكذلك ققدمي املعايري اليت مت اعتمادها يف االنتقاء واالختيار ،وهو
ما سيمكننا حنن يف املؤسسة التشريعية من مواكبة هذا الربانمج
وققدمي الدعم ومعانجة االختالالت على مستوى العدالة اجملالية.

ومن هنا نثمن عمل اللجنة ،والتوصيات اليت قامت برصدها
والبالغة  84قوصية ،كما لألمانة والصدق نثمن التفاعل اإلجيايب
للحكومة حبيث أنه من خالل هاذ  84قوصية مت قبول  94قوصية
بصفة كلية ،و 3قوصيات بصفة جزئية ،ومت رفض  1قوصيات،

ويف األخري السيد الوزير ،وأان أحتدث معكم اليوم ،أستحضر

وهو ما سيكون له أثر إجيايب على املنظومة حيث أكد وزير
الفالحة يف االجتماع األخري ملعرفة جواب احلكومة على
التوصيات أن  94قوصية اليت مت قفعيلها ،مت األخذ هبا يف هذا

بكل صدق انتمائي وأعتز بذلك للوسط القروي ،بل أنتمي إىل
أكثر من ذلك ،أنتمي إىل أول قرية منوذجية يف هذا البلد احلبيب،
قرية "اللة ميمونة" املتواجدة إبقليم القنيطرة ،مسيت أبول قرية

الربانمج الوطين لتقليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية ،حبيث مت
قفعيل اللجنة بني وزارية ،كما مت إحداث اللجنة الوطنية ،ومت
إحداث نجن جهوية ،ومت اعتماد منظومة جديدة للربجمة والتدبري
والتتبع ،جتمع بني ما هو مركزي وحملي وبني ما هو قطاعي
ومندمج.

منوذجية ألنه زارها جاللة املغفور له احلسن الثاين ،يف أوائل
الستينات مباشرة بعد قوليه العرش ،وأسس فيها ملشاريع قنموية
مهمة من ماء وكهرابء وفالحة وصناعة ققليدية ،ولكن لألسف
عوض أن قصبح هذه القرية على امتداد  21سنة يف صفوف
املدن الصاعدة ،قعاين اليوم من إشكاالت عديدة .لكن وبكل
صدق كذلك ،نستبشر ونرى األمل يف األفق حبيث أنه يف
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النائب السيد حممد بنعطية:

السنوات األخرية ،مع املخططات االسرتاقيجية انجديدة للحكومة
وهذا الربانمج الوطين الطموح للورش االجتماعي الذي أعطى
انطالقته صاحب انجاللة ،نستشعر املقاربة انجديدة ،ونستشعر
مدى إشراكنا يف ذلك ،ونتمىن هلذه املقاربة أن قعم خمتلف بقاع
املغرب وأن يتم إشراك مجيع الناس فيها.

شكرا السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أقناول الكلمة ابسم فريق األصالة واملعاصرة ،يف

ويف حديثنا يف األخرية عن األثر ،أؤكد السيد الوزير على

مناقشة ققييم وقدبري صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية.
قشكل قنمية العامل القروي ضرورة ملحة وذلك ابلنظر إىل األمهية
اليت حتظى هبا البادية من الناحية الدميوغرافية واالجتماعية
واالقتصادية وهي األمهية اليت قتجلى يف املعطيات التالية :ميثل

أن انتظارات املواطنني كثرية يف الوسط القروي والوسط انجبلي،
ولكنها كذلك قبقى بسيطة ،فاملواطن يطالب أببسط احلقوق من
ماء وكهرابء ،وحق يف الصحة ويف التعليم واملسالك .ومن أجل

العامل القروي حوايل  %11من الرتاب الوطين ويضم  %31من
الساكنة ،يتكون العامل القروي من حوايل  22من انجماعات
الرتابية أي  9828مجاعة من أصل  9214مجاعة قروية

استشعار هذا األثر ،حنن نثمن الدراسات اليت قمتم هبا لقياس
مدى األثر ،لكن يبقى املعيار األساسي يف نظران السيد الوزير،
الستشعار ذلك هو التواصل املباشر مع املواطنني الستشعار

وحضرية ،كما يشتمل العامل القروي على  44ألف قرية ومركز
قروي .ققدر مساحة األراضي الزراعية ابلبادية ب 2,4مليون
هكتار علما أن املساحة اإلمجالية للمغرب قناهز  49مليون
هكتار (املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها يف التنمية

ذلك ،هنار اللي ما نبقاوش نشوفو فيه قلك املرأة احلامل هازينها
الرجال على األكتاف وحيملوهنا على مسافات قراوح الكيلومرتات
ابش قوصل لدار الوالدة ،وحتط املولود دايهلا ألن ما كاينش

اإلجتماعية واالقتصادية سنة  8192هاذي إحصائيات) ،حتتوي
املناطق انجبلية على  %41من موارد املياه الوطنية وقضم هذه
املناطق  % 18من جمموع مساحات الغاابت ابملغرب ،حيتوي

مسالك ،هنار ما نبقاوش نشوفو املواطنني ما كيقطعوش مسافات
عديدة قراوح الكيلومرتات ابش حيصلو على حقهم يف املاء الصاحل
للشرب ،هنار نشوفو وليدات ما كيتحرموش من حقهم يف

العامل القروي على  %14من جمموع االستثمارات الوطنية وقليب
الفالحة  %12من احلاجيات الوطنية من القطاين ،و %11من
استهالك احلليب ،و %12من احلاجيات من اللحوم احلمراء
و %911من حلوم الدواجن و %32من استهالك السكر.

والسالم.

وقبعا لذلك ،فإن ققدم البالد وقطوها رهني بتنمية العامل
القروي ،الذي يعد إحدى رافعات التنمية املستدامة واملندجمة

التمدرس حيت واحد القنطرة ما ققطعاقش عليهم ..كونوا متيقنني
السيد الوزير ،أننا حققنا اهلدف من هذا الربانمج لذلك نسأل هللا
عز وجل لكم التوفيق وحنن على أمت االستعداد للتعاون معكم،
السيد الرئيس:

اعتبارا لإلمكانيات والقدرات اليت يزخر هبا ،غري أن احلكومة ال
قتوفر على خطة حمكمة ورؤية واضحة وانجعة وسياسة مندجمة
ابلعامل القروي ،انعدام سياسة مندجمة لتنمية العامل القروي ،صحيح

شكرا لكم السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب حممد
بنعطية ابسم فريق األصالة واملعاصرة.
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أن الدولة بذلت جهودا كبرية للنهوض ابلبادية ،لكن كل هذه

اليت مت متويلها بواسطة موارد صندوق التنمية القروية واملناطق

انجهود كانت قفتقد لتصور موحد يستجيب لالنتظارات احلقيقية
لساكنة هذا الفضاء القروي .كما أن حتليل خمتلف املخططات يف
هذا الشأن يبني أن املغرب ال يتوفر حلد الساعة على سياسة
حقيقية قروم التنمية املندجمة للعامل القروي وفق مقاربة قشاركية

انجبلية ،جتدر اإلشارة أن العامل القروي ،وفيما خيص التعليم استفاد
من الربانمج االستعجايل حيث مت قشييد العشرات من املدارس
والداخليات ابلبادية ،كما استفاد سكان القرى من الربامج
النسبية ،برامج "قيسري" ،وابلنسبة للصحة استنفاد العامل القروي

للسكان املعنيني ،كان الشأن القروي ومازال خيضع لتدبري مشرتك
جملموعة من املرافق احلكومية ،وعموما فكل وزارة قتدخل منفردة
يف القطاع ..يف القضااي التنموية للعامل القروي حبسب اختصاصاقه

من املخطط الوطين إلنعاش الصحة ابلوسط القروي ،وفيما يرقبط
ابلبنيات التحتية نذكر برانمج قزويد السكان القرى ابملاء الصاحل
للشرب "ابجري" وبرانمج الكهربة القروية ،وفيما يتعلق ابسرتاقيجية

وأولوايهتا ،وأكرب دليل على ذلك أن اللجنة بني وزارية اليت أحدثت
سنة  9111لوضع إسرتاقيجية شاملة لكل الوزارات متكاملة
ومقوماهتا اليت أنيط هبا السهر على انسجام العمل احلكومي
ابلبادية ،هذه اللجنة لألسف ولدت ميتة ومجّدت متاما حوايل

القطاعات املنفردة اليت هلا انعكاس على العامل القروي ولو جزئيا،
خنص ابلذكر اسرتاقيجية التنمية القروية لسنة  ،8199ابلرغم من
أهنا استبعدت وقفادت القطاع الفالحي ،واسرتاقيجية املغرب
األخضر ،ورؤية  8192للصناعة التقليدية ،ورؤية 8181
للسياحة ،واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وبرانمج أهداف
األلفية.

 93سنة إىل غاية سنة  ،8194حيث مت استبداهلا بلجنة جديدة
قدعى اللجنة البني وزارية الدائمة لتنمية اجملال القروي واملناطق
انجبلية.

لكن كما أسلفنا القول ،فهذه املبادرات املنفردة اليت يطبعها
التشتت والتناثر يف بعض األحيان ،التضارب ،والتعارض مل يكن
هلا أثر ابلغ على قنمية العامل القروي ،ألنه مل يتم دجمها يف إطار

إن قنمية العامل القروي قتطلب عالوة على صندوق التنمية
القروية للمناطق انجبلية ،وضع إطار قانوين خاص هلذا الغرض
حيدد بدقة األهداف املتوخاة والتوجهات الكربى للتنمية القروية.
وهلذا الغرض ،البد من التوفر على رؤية وطنية يتم بلورهتا يف إطار
خمططات جهوية للتنمية القروية لتكون إحدى مكوانت خمططات
التنمية انجهوية لتشمل القرى واملدن معا ،وجيب على كل جهة

سياسة موحدة للتنمية القروية قضمن انسجامها وقكاملها ،لذلك
بقي العامل القروي قابعا يف وضعية مزرية كما قدل على ذلك
املؤشرات الواردة أسفله .نالحظ ونلمس قفشي الفقر ابلعامل
القروي بوضوح ألن البادية املغربية قضم  %21من جمموع الفقراء

من انجهات اإلثىن عشر اليت قوجد ابملغرب أن ققوم إبعدادها
والسهر على قنفيذها يف إطار قشاركي بني املرافق الوزارية،
واملؤسسات العمومية ،والسكان املعنيني وانجماعات الرتابية.

واملعوزين ،كما يقطن هبا حوايل  %13من سكان املغرب الذين
يعانون من اهلشاشة االجتماعية ،انهيك عن قسجيل استفحال
األمية ابلعامل القروي ،ألن حوايل النصف  %32عدد سكانه
يعانون من هذه اآلفة مقابل  %88من عدد سكان املدن.

ويف انتظار إعداد احلكومة هلذا القانون اإلطار وعرضه
على الربملان قصد وضع وإعداد مدونة قروية ،نسرد فيما يلي

من جانب آخر ،نشري إىل أن  %48فقط من السكان

منوذجا أو نبذة من املبادرات االنفرادية اليت قامت هبا الوزارات
لصاحل العامل القروي واملناطق انجبلية؛ وعالوة على املشاريع احملدودة

القرويني قشملهم التغطية الصحية وأن  84فقط من سكان البادية
يستفيدون من التأمني الصحي مقابل  %41من سكان احلواضر،
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وأن  %32فقط من القاطنني ابلبادية هلم بطاقة "راميد" ..امسحوا

مليار درهم لتغطية قكاليف  81ألف و 211مشروع لفائدة 98

يل السيد الرئيس ،امسحوا يل واحد الوثيقة مشات ..مقابل %28
من سكان املدن ،أما نسبة وفيات األمهات عند الوالدة قفوق
ابلبادية النسبة املسجلة ابملدن %.42

مليون من ساكنة البادية يقطنون ب 81ألف دوار يعانون من
خصاص يف اخلدمات اإلجتماعية األساسية.
يتضح إذن أن الصندوق غري قادر لوحده أن يتحمل عبء
التنمية القروية ،لذلك ارأتت احلكومة أن يساهم الصندوق
 %34من التكلفة اليت قطلبها قنمية العامل القروي واليت قبلغ 21
مليار درهم أي  84.2درهم .ومبا أن أعلى مبلغ سنوي رصد

ابلنسبة للتعليم نالحظ أن نسبة قغطية انجماعات القروية
ابملدارس ال قتجاوز  ،%12املصدر وزارة الرتبية الوطنية -8192
 8191وأن  %93من التالميذ املسجلني ابلسنة األوىل ابتدائي
يصلون حىت البكالوراي فقط ،زد على ذلك أن  23من البدو
الرحل هم أميون ،فضال عن ذلك  %42فقط من سكان البادية
هلم ربط بشبكة املاء الصاحل للشرب ،وحوايل  %11اللي مها

للصندوق حلد اآلن هو  9,2مليار درهم ،فهذا يعين أن برانمج
التنمية القروية املسطر من طرف وزارة الداخلية يتطلب على األقل
 91سنة ،ولنا اليقني أن املدة الزمنية اليت قتجاوز  91سنة ،ألن

هادوك املسألة دايل الشبكة الكهرابئية ألنه هاد الشبكة
الكهرابئية ألن انطلقت يف عهد حكومة عبد الرمحان اليوسفي،
يف إطار املخطط الوطين لتجهيز العامل القروي والكهربة القروية،
فهاد االنطالقة كانت سنة  12إىل حدود  ،8118فكانت واحد

متويل هذا الربانمج يفرتض أن انجهات ستساهم من جانبها
ب %31من الغالف اإلمجايل الذي يقدر ب 21مليار درهم،
مما يعين أن انجهات مطالبة بتوفري  81مليار درهم ،هنا ضرب من
اخليال ،ألن انجهات نفسها قشكو من قلة املوارد املالية ،ومن

القفزة نوعية فهاد الفرتة ،ألن حققات كاين مجاعات اللي
وصالت  %11داك الوقت من قغطية الشبكة الكهرابئية.

املؤكد أهنا لن قستطيع قوفري هذا املبلغ مبا سيعرقل إجناز الربامج
اليت من احملتمل جدا أن قتجاوز مدة قنفيذها عقدين من الزمن،
ويصبح بذلك متجاوزا حيث ستربز إشكاليات جديدة كالرقمنة
مثال قستدعي إعادة النظر يف مكوانت ومضمون الربانمج.

كل هذه املعطيات قؤكد أن صندوق التنمية القروية للمناطق
انجبلية ،وكذا االسرتاقيجيات القطاعية السالفة الذكر مل قفي
ابلغرض ومل قستطع حل معضلة التنمية القروية؛

وابلرغم من حمدودية اإلمكانيات والوسائل املالية املتاحة
للصندوق نظرا لقلة املوارد املالية ،فإن احلكومة لن قتفادى قبذيرها
وهدرها إبنفاقها يف مشاريع فاشلة ،مكبدة بذلك خسائر كبرية
ابلنسبة للصندوق ،وابلنسبة للقرى املعنية هبذه املشاريع املفلسة،

اثنيا-ضعف موارد الصندوق وسوء إستعماهلا  :اإلعتمادات
املرصودة للصندوق مل قتجاوز نصف مليار درهم قبل سنة
 ،8198وبلغت أقصاها مليار ونصف سنة  ،8194هذه املوارد
غري كافية بتاات لتمويل التنمية القروية ألن قكاليف املشاريع
التنموية ابلبادية قدرت يف التسعينات حبوايل  91,2مليار درهم،

وكمثال على ذلك املشاريع الفاشلة اليت موهلا الصندوق ،نقتصر
على ذكر بعض املشاريع الفاشلة :وحدة "آيت ابعمران" لتعبئة
وقثمني الصبار بسيدي إفين؛ ثالث وحدات التثمني زيت األركان
بتزنيت؛ ثالث وحدات الستخراج زيت الزيتون بتاوانت.

وبعد حتيني هذه التكاليف سنة  8191ارقفع جمموعها إىل حوايل
 41مليار درهم حسب اجمللس األعلى للحساابت .ويبقى هذا
الغالف املايل متواضعا مقارنة مع الدراسة اليت أجنزهتا وزارة

ابلنسبة لوحدة الصبار مل يتم قشغيلها منذ قدشينها سنة
 8198إال مبعدل يوم إىل  3أايم يف السنة ،عوض  921يوم

الداخلية واليت أفضت إىل ضرورة قعبئة موارد مالية ققدر ب21
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نؤسس له من خالل عمل نجنة مراقبة املالية العامة ،اليت قناقش

مربجمة يف األصل ،كما أنه مل يتم قشغيل بتاات وإىل يومنا هذا مراكز
جتميع الصبار املشيدة جبماعتني قرويتني؛

اثلث ققرير هلا بعد إحداثها ،ويتعلق األمر بتقييم صندوق التنمية
القروية واملناطق انجبلية وهو ما يعزز قواعد املسؤولية وربطها
ابحملاسبة ،ويكرس فلسفة بالدان يف قرسيخ دولة احلق والقانون.

أما فيما خيص وحدات استخراج زيت الزيتون ،فهي قشتغل
بنسبة  %41فقط مبا يعين أن  %19من قدراهتا االستيعابية مل
يتم قشغيلها .أما كميات زيت الزيتون املستخرجة فلم قتجاوز
 %91من اإلمكانيات املتاحة ابملناطق الفالحية املعنية.

السيد الرئيس احملرتم،
قبل مناقشة موضوع هذا التقرير ،البد أن نسجل إبسم
التجمع الدستوري ،أمهية قعزيز األدوار الرقابية للربملان واملسامهة
من موقعنا يف اإلرققاء به واخلروج بكل شجاعة إىل الرأي العام

هذه النماذج قبني أن هناك استغالل جد حمدود إن مل نقل
شبه منعدم لبعض املشاريع رغم اجملهودات االستثمارية اليت كلفت
الصندوق مبالغ مهمة ،عالوة على ذلك نالحظ أتخر ال يطاق
ومكلفا يشوبه قنفيذ املشاريع اجملالية وغريها ،فإىل هناية 8192
نسجل أن  %21من املشاريع ال زالت يف طور اإلجناز ،و%4
يف طور الربجمة أما املشاريع املنجزة فال قفوق %.94,3

الوطين ،حملو قلك الصورة النمطية اليت حياول البعض إضفاءها على
أعمالنا ،وذلك يف قعبئة مجاعية لكل الفاعلني السياسيني انجادين
من أجل اإلرققاء مبؤسسة متثيل الشعب وصيانة الثقة يف
املؤسسات ،وحتصينها من كل احنراف عرب حضوران الدائم داخل

السيد الرئيس:

هذه املؤسسة الدستورية للدفاع عن قضااي الشعب والنضال من
أجل حتسني قدرقه املعيشية وإقرار سياسات عمومية انجحة هادفة
إىل التقليص من مستوى الفقر واهلشاشة ،اليت ما زالت أرقامها

شكرا للسيد النائب ،شكرا لكم .الكلمة اآلن إبسم فريق
التجمع الدستوري للسيد النائب مصطفى ابيتاس.
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدان حممد

مقلقة وقؤرقنا مجيعا ،وهو ما سطرانه داخل هيئتنا السياسية
وجعلناه من أوىل أولوايقنا يف برانجمنا السياسي .وهنا البد من
اإلقرار واالعرتاف ،أن احلكومة حريصة على االنكباب على هذا
املوضوع ،بكل قوة ،عرب صندوق التنمية القروية للتقليص من
مستوايت الفقر ،خصوصا يف العامل القروي.

السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

السيد الرئيس احملرتم،

النائب السيد مصطفى ابيتاس:
وعلى آله وصحبه أمجعني.
السيد الرئيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إهنا فرصة اترخيية نناقش فيها وضعية هذا الصندوق الذي

سعيد جدا أن أقدخل إبسم فريق التجمع الدستوري،
للمسامهة يف مناقشة ققرير اجمللس األعلى للحساابت املتعلق
بصندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية .إهنا حلظة مفصلية نؤرخ

كان صندوقا ال قتجاوز ميزانيته  211مليون درهم قبل سنة
 ،8194قبل أن قتضاعف هذه امليزانية مع حتمل السيد الوزير
احملرتم مسؤولية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية.

هلا داخل هذا اجمللس املوقر ،يف العهد الدستوري انجديد الذي
عزز أدوات رقابة الربملان على العمل احلكومي .وهو األمر الذي

والذي عمل على قفعيل هذا الصندوق وقطويره وفق منط قدبريي
جديد يعتمد على النجاعة والفعالية ،مستحضرا االنتظارات
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الكربى اليت قظل كبرية ألن جماالت التنمية البشرية وحماربة الفقر

التصرفات ،والنهي عن اختالق نقاشات مغلوطة ،لن يكون فقط

واهلشاشة قبقى ظاهرة قروية ابمتياز ،إذ أن األرقام احمللية حسب
إحصاء  8193قؤكد أن نسبة كبرية من الفقراء يتمركزون ابلعامل
القروي ،والزالو حمتاجني لربامج قنموية إضافية وجمهودات مضاعفة
لتوفري املاء الشروب ،وقعميم الكهرابء وفك العزلة رغم نسبة الولوج

مفيدا يف ضمان مناخ مناسب لتدبري أمثل هلذا الصندوق ،ولكن
سيكون بال شك ذو أثر قوي على ختليق احلياة السياسية والرفع
من منسوب التعقل واملسؤولية هبا.
السيد الرئيس احملرتم،

املهمة اليت مت حتقيقها ،واليت استطاعت إىل حد ما أن قغري
املعطيات على أرض الواقع.

إن نسب اإلجناز املعززة ابألرقام قبني الفرق الواضح بني
طرق التقدير املعتمدة من طرف قطاع الفالحة وقطاع إعداد
الرتاب الوطين ،الذي يشرف بدوره على برامج مماثلة هتم إعادة

أمام هذه األرقام ،نتساءل هل كان من املفيد لبالدان أن
يتم إقحام هذا الصندوق ابعتباره آلية مهمة للتدخل يف هذا
اجملال ،يف صراعات سياسوية مقيتة ،وأن يتم إهدار الزمن التنموي

التأهيل اجملايل والرتايب ،حيث نتفق داخل فريقنا على ما قضمنه
ققرير اجمللس األعلى يف هذا اإلطار ،لكون أن حتويل مبالغ هذا
الصندوق إىل برامج التأهيل احلضري كان أمرا جمانبا للصواب،
وكذا قطاع التجهيز املشرف على فك العزلة ،وقطاع الفالحة

يف قراشقات بئيسة ،قتناسى املصلحة العامة للوطن وقستهدف
التشويش على عمل هذا الصندوق ،ابعتباره اآللية املهمة اليت
قروم حتقيق اإللتقائية يف حماولة ايئسة لتصوير صور غري حقيقية.

والتنمية القروية وهو ما قبينه األرقام بشكل واضح وقعزز صواب
مقاربة احلكومة يف جعل هذا الصندوق حتت اإلشراف املباشر
لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت،

ال نريد الغوص يف األرقام ألهنا مفصلة وبشكل دقيق يف
التقرير املوزع علينا ،وهي مناسبة ننوه يف فريق التجمع الدستوري
بقوة ومصداقية عرض وزير الفالحة وأيضا وزير السكىن الذي كان
معززا بكافة املعطيات احلقيقية ،ونثمن التفاعل اإلجيايب خالل
أشغال اللجنة وهو األمر الذي أماط اللثام بشكل واضح وبني
حجم النقاش املغلوط الذي ساد خالل السنة املاضية حول هذا

وذلك لضمان التقائية املشاريع اليت عربت عنها نسبة اإلجناز املبينة
يف التقرير ،واملرقفعة مقارنة مع قطاع السكىن.
ال جيادل أحد يف األمهية القصوى اليت يكتسيها هذا
الصندوق ابلنظر حلجم الرهاانت املطروحة ،واالنتظارات الكبرية
اليت يتوخاها كافة املغاربة ،إال أن حجم انجدال الذي واكب هذا

الصندوق وجماالت قدخله ،ذلك أن مبلغ  22مليار الذي مت
الرتويج له ال وجود له على أرض الواقع .ألن ميزانية هذا الصندوق
مل قتغري ،حيث قبقى يف حدود املليار درهم ،لكن قدخل

الصندوق ،والذي زاغ يف كثري من األوقات عن جادة الصواب
يسائلنا أو سيظل يسائلنا مجيعا .وهنا البد من التنويه بقرار إسناد
مسألة الصرف وجعلها من مهام السيد وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت ،وهو القرار الذي قفاعل

القطاعات الوزارية األخرى جمتمعة هو الذي يرفع من املبلغ
اإلمجايل هلذا الصندوق.
وهنا البد أن نتوقف ونتساءل ،ملصلحة من يتم قغيري
احلقائق؟ ،وما الغاية من اختالق نقاشات غري حقيقية وققدمي
بعض الوزراء على أهنم حيتكرون ميزانيات ضخمة يف حماولة ايئسة
لتشويه صورهم والنيل من مسعتهم؟ .إن الكف عن مثل هذه

معه بكل إجيابية التقرير وبكل قوة الذي حنن اليوم بصدد مناقشته.
لكون أن هذا اإلجراء قلص من املدد الزمنية اليت كان يفرضها
النمط التدبريي السابق للصندوق ،وجنبنا ضياع الوقت يف
إجراءات بريوقراطية غري سليمة.
12

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل - 8102
-

السيد الرئيس احملرتم،

طلب قوي على اإلستثمار يف قطاع دايل الصبار ،وهذا راجع
ألنه شافو الناس الربح اللي حققاقو هاد املؤسسة؛

قرران داخل الفريق أن نتفاعل مع هذا املوضوع ابلسري حنو
ققدمي قوصيات كربى ختدم هذا امللف ،وختدم التدبري العام جملموعة

مث اثنيا وهذا مفيد جدا ،العاملني اللي كانوا كيشتغلوا واللي
كانوا كيمثلو جمموعة ذات النفع اإلقتصادي ،اآلن كلهم دارو
مؤسسات خاصة ويصدرون إىل أورواب وإىل أمريكا وإىل كندا.
هاذ املؤسسة إيال خدمت يومني أو ثالث أايم على األقل عطاقنا
""le savoir-faireلألوالد دايل املنطقة ،قعملوا احلرفة دايل

من الصناديق يف بالدان ،وقلنا أبنه كانت لنا فرصة لكي نناقش
املواضيع التفصيلية يف اللجنة .صحيح أننا داخل هذا الفريق نعتز
ابلعمل دايل اجمللس األعلى للحساابت ،وهاد الشي عربان عليه
يف مناسبات كثرية ،وكنا من كبار الدافعني واملدافعني سنة 8199
على أن قصبح هذه املؤسسة الدستورية ققوم أبدوار كبرية جدا،
ولكن ال زلنا نتساءل
احلمد هلل وصلنا هلاد املرحلة هادي.
وقساءلنا عنها حول هذا املوضوع يف اللجنة ،وقلنا أبنه طريقة

أهنم يكوجنليو ،أهنم يستخرجوا املواد األساسية ،واآلن كنحييكم
أنكم عطيتوا للمؤسسات يف إطار الشراكة مع القطاع اخلاص
واللي كتشتغل وراهم كيوجدوا اآلن يف املوسم الفالحي.

دايل احتساب املعايري دايل احتساب يعين آليات االشتغال دايل
املؤسسات ختتلف ،السيد الوزير الفالحة احملرتم ،أريد أن أهنئك
ألنه هادي  31سنة من بعد اإلستقالل دايل مدينة سيدي إفين

السيد الرئيس احملرتم،
إن أبرز إشكاليات التدبري العمومي يف كل الصناديق عموما
هو قدين نسب اإلجناز ،الشيء الذي جيعل من املشاريع اليت

مل قوضع حجرة أو لبنة واحدة من أي مستثمر كان خاصا أو
عاما ،أريد أن أهنئك ألن احتفلنا قبل يومني  41يونيو ،ابلذكرى
 41لعودة مدينة سيدي إفين إىل حضرية الوطن األم 31 ،سنة
وال استثمار واحد ،كنهنيوكم على الشجاعة دايلكم ،جبتو

قشرف عليها قعاين احملدودية وال حتقق املبتغى منها ،لكن األرقام
واملؤشرات اليت حققها قطاع الفالحة قؤكد أنكم استطعتم جتاوز
هذا العائق بكل فعالية وقوة.
وهنا فإن قوجه فريق التجمع الدستوري ،وأيضا قوجه فريقه
احلكومي من خالل هنجه انجديد هو النضال من أجل الرفع من
مستوى التنسيق بني خمتلف املتدخلني وطنيا وجماليا لتفعيل خمتلف

مؤسسة كبرية وحطيتيوها وعطيتيوها ألبناء املنطقة الذين كانوا
متهمون قبل أايم أبهنم ما كيخدموش وأبهنم فوضاويني ،وأبهنم
وأبهنم ...ودرقوا فيهم الثقة.

االسرتاقيجيات الوطنية بشكل أفقي .وهنا البد من التنويه بكل
اعتزاز ابلروح انجديدة اليت يدبر هبا هذا الصندوق يف حلته
انجديدة ،واليت ملس املواطنون جناحاهتا .لذلك فإن نضالنا مستمر

اليوم ما الذي قغري؟ ،أان ابن منطقة سيدي إفين وأعرفها
جيدا ،أعرف أبنه املوسم الفالحي دايل الصبار ال ميكن احتسابه
آبليات ققنية من ققين معني موجود يف منطقة معينة ،كنعرفوا مىت
نشتغل وكنعرفوا كيف قتم آلية التدبري ،مث كيف أحكم على
مؤسسة ذات ،يعين ،حجم دايل اإلستيعاب كبري على أن ما مت
جتميعه كله فقط ميثل عمل يوم واحد .أان ال أعتقد أبن هذه

من أجل الدفاع على آليات قعزيز احلكامة والتدبري يف هذا
الصندوق ويف غريها من الصناديق األخرى يف اجتاه الرفع من
مسامهتها اخلاصة قلك اليت عانت وال زالت من ضعف العجز،
وهنا بغيت عرف واش الدميقراطية قؤخذ بشكل مجاعي وال بشكل

املعايري كانت منصفة ،ولكن اللي نبغي أنكد ليكم أبنه اليوم هناك

أيضا جمزء ،انتما اختاريتوا قشتغلوا مع انجهات ،وانجهات هي
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قشتغلون على أن قظل السيدة احلامل أن قصل إىل املستشفى يف

منتخبة وهي دميقراطية ابلتايل ال عود على هذا ،حنييكم متشيوا
فهاد اإلجتاه السيد الوزير احملرتم.

ظروف مقبولة حترتم آدميتها دون دغدغة العواطف وال جتييش
للمشاعر .والسالم عليكم ورمحة هللا قعاىل وبركاقه.

السيد الرئيس احملرتم،

السيد الرئيس:

البد أن نسجل أن اللجنة الوزارية الدائمة للمجال القروي

السيد النائب شكرا ،الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلستقاليل
للوحدة والتعادلية السيد النائب حممد بودس.

واملناطق انجبلية ،واليت أحدثت ملواكبة وقتبع إجناز املشروع امللكي
املخصص حملاربة الفوارق اإلجتماعية واجملالية عرب سد اخلصاص
املسجل يف خمتلف البنيات التحتية واخلدمات اإلجتماعية بتنسيق
مع انجهات وفق املخططات انجهوية املصادقة عليها وكذا مسطرة

النائب السيد حممد بودس:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

انتقاء املشاريع يف إطار خمططات هذا الصندوق ،واليت كان
قتخللها بعض الصعوابت اليت قعوق إجناز هذه املشاريع يف الشق
املرقبط اإللتقائية .وهو ما قفسره املالحظات الوجيهة اليت أداها
اجمللس األعلى للحساابت واليت جسدهتا ارقفاع نسب
االعتمادات املرحلة وغري املربجمة.

املرسلني.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
يسعدين أن أقدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

السيد الرئيس احملرتم،

مبجلس النواب ،يف مناقشة التقرير الذي أعدقه نجنة مراقبة املالية
العامة حول ققييم قدبري صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية.
وإمياان منا يف الفريق اإلستقاليل ،ابألمهية القصوى اليت قكتسيها
قنمية املناطق القروية وانجبلية ،ابعتبارها بوابة التنمية الشاملة

إن من مصلحة انجميع أن ققوم كل مؤسسات الدولة بدورها
املكفول هلا دستوراي وقانونيا ،آملني أن قكون الوثيقة الدستورية
هي املرجع واحلكم بني خمتلف املؤسسات الدستورية يف حتديد
عالقاهتا ،كما أن وظيفة رجل السياسة الواقعي والعقالين هي

واإلقالع االقتصادي واإلستقرار اإلجتماعي .حرصنا على أن
قكون مناقشتنا هلذا املوضوع على مستوى اللجنة النيابية املعنية
مبنية على أسس موضوعية ،ما دام األمر يتعلق بتدبري سياسات

إطالق نقاشات حقيقية قالمس القضااي ذات األولوية ببالدان
واملسامهة فيها بكل جترد .وأان بعيدا عن ازدواجية اخلطاب ،وإقحام
القضااي التنموية ،والقراءات الدستورية يف صراعات سياسوية
وققدميها قرابان يف معبد املصاحل الذاقية أو احلزبية اليت ال حمالة ال
قعوزها الفضاءات.

عمومية هتم فئات عريضة من املواطنني ،عانت وال زالت قعاين من
سياسة اإلقصاء والتهميش بعدما قعثر مسار قنمية هذه املناطق
كما جاء يف استنتاجات الدراسة اليت أجنزها اجمللس اإلقتصادي
واالجتماعي والبيئي مؤخرا ،عندما أكد أن قنمية العامل القروي

قد يكون السيد الرئيس احملرتم ،مقبول التمين والرجاء يف

قبقى يف حاجة ملحة ملراجعة جذرية ملقاربة التنمية ابلوسط
القروي ،وكما عرب عن ذلك اجمللس األعلى للحساابت يف ققريره
عندما اعترب أن جمموعة من املشاريع املربجمة ال زالت قعرف أتخرا

حالة عدم امتالك السلطة واإلجناز وقدرة التغيري ،أما واحلال
كذلك ،فإن الرجاء يصبح عجزا ووهنا مرفوضا ،ونعلم السيد
الوزير احملرتم ،وزير الفالحة احملرتم ،أنكم قعملون يف صمت وأنكم
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الصندوق ،بني رائسة احلكومة ووزارة الفالحة ليتوىل األمر يف هناية
املطاف القطاع احلكومي املكلف ابلفالحة.

يف التنفيذ ،وما يشكله ذلك من انعكاسات اقتصادية وإجتماعية
سلبية على الساكنة ،خاصة عندما أكد على أن التأخر يف قنفيذ
املشاريع املمولة من طرف الصندوق ،سيما قلك املتعلقة بربانمج
التأهيل الرتايب يعزى أساسا إىل عدم احرتام االلتزامات التعاقدية،
عدم قوفر الوعاء العقاري ،عدم إجناز الدراسات داخل اآلجال
احملددة.

السيد الرئيس،
إذا كان عمل هذا الصندوق جيب أن ينبين على اسرتاقيجية
واضحة وقائمة على مشاريع قابلة للتنفيذ قراعي اخلصوصيات
احمللية ،وقضمن العدالة اجملالية بني انجهات مبا يضمن حكامة هذا
الصندوق يف متويل املشاريع والربامج اليت من شأهنا قعزيز منوذج
قنموي جديد .فإنه من الواجب أن يراعي متطلبات اإلصالح

السيد الرئيس،
يف ظل هذه الوضعية اليت قعيشها ساكنة املناطق القروية

انجهوي الذي دخل حيز التنفيذ سنة  ،8192بعد املصادقة على
القوانني التنظيمية املؤطرة للجماعة الرتابية بشكل يراعي أيضا
التقسيم انجديد للجهات.

وانجبلية ،أببعادها القانونية واالقتصادية والتنموية ارأتى الفريق
اإلستقاليل ،ققدمي مقرتح قانون يقضي إبحداث وكالة التنمية
القروية واملناطق احلدودية ،قناط هبا مهمة حتسني أوضاع سكان
العامل القروي واملناطق انجبلية واحلدودية ،والتخفيف من معاانهتم،

إن الفريق اإلستقاليل ،وبناء على املالحظات اليت أاثرها
اجمللس األعلى للحساابت يف التقرير الذي أعده خبصوص هذا

وأتهيل البنية التحتية واخلدمات اإلجتماعية األساسية سواء يف
جمال التعليم والصحة واملاء والكهرابء والسكن ،واملشاركة يف قنفيذ
االسرتاقيجية اليت قصنعها احلكومة يف جمال التنمية القطاعية
واجملالية.

الصندوق ،أكد خالل قوصياقه ومالحظاقه على أن عمل
الصندوق جيب أن خيضع ل  :معايري الشفافية والنزاهة؛ أن ختضع
خمتلف العمليات اليت يقوم هبا للمراقبة والتقييم واملساءلة؛ قعزيز
القدرة التنافسية لالقتصاد القروي وضمان ظروف االستدامة البيئية

أييت هذا املقرتح الذي ققدم به الفريق اإلستقاليل ،من أجل
ققدمي بديل لصندوق التنمية القروية وانجبلية انجاري به العمل
بعدما مت إحلاق جمال التنمية القروية بوزارة الفالحة ابتداء من
التسعينات ،مث مت قوزيع هذا اجملال إىل االعتمادات املخصصة

وقثمني املوروث الثقايف الطبيعي؛ ضرورة قناسق املشروع مع
رهاانت وحاجيات اجملال القروي؛ بلورة جمموعة من املشاريع
املربجمة القادرة على اإلستجابة حلاجيات الساكنة القروية ذات

لصندوق التنمية القروية بني وزارة الفالحة بنسبة  ،% 11وكتابة
الدولة آنذاك املكلفة ابلتنمية اجملالية بنسبة  %31ومن أجل أجرأة
هذا الصندوق ،وقفعيل السياسة احلكومية الرامية إىل حتقيق التنمية
القروية ،مت اعتماد إسرتاقيجية وطنية للتنمية القروية يف إطار رؤية

النفع العام؛ مراعاة معايري االندماج والتكامل بني املشاريع وقوزيعها
حسب انجهات مبا يضمن حتقيق التوازن اجملايل وققليص الفوارق
اإلجتماعية.
أكدان كذلك يف الفريق اإلستقاليل ،أن قنفيذ برانمج التنمية
القروي واملناطق انجبلية يقتضي اعتماد سياسة حمكمة قنطلق
أساسا من التدابري التالية:

 .8181ولكن هذه االسرتاقيجية بقيت حربا على ورق يف غياب
إرادة سياسية حقيقية لتفعيلها ،خاصة بعدما أثريت مسألة
االختصاص من جديد على انجهة اآلمرة ابلصرف ابلنسبة هلاد
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أوال احلرص على الرقي بصندوق التنمية القروية واملناطق



العمل على قوسيع جمال قدخل الصندوق لتشمل

انجبلية إىل آلية للتمويل؛
 قنفيذ برامج وخمططات التنمية القروي املندجمة املعتمدة
من طرف احلكومة مبا فيها برامج ققليص الفوارق الرتابية
واإلجتماعية هلذه املناطق؛

ابألساس برامج التهيئة اهليدروفالحية واالستثمار الفالحي
ابملناطق البورية ،والربانمج الغابوي وبرامج خاصة بتحسني املراعي؛
 قعزيز التنسيق بني خمتلف القطاعات املتدخلة يف التنمية
القروية؛

 االعتماد على مقاربة مشولية وقرابية قستحضر
خصوصيات اجملاالت الرتابية؛
 قنويع اإلقتصاد القروي والنهوض مبستوى عيش الساكنة؛

 العمل على قثمني املؤهالت الطبيعية والقدرات البشرية
للمسامهة يف ضمان جناعة قدخل هذا الصندوق؛ التعاون مع
اجملتمع املدين بنهج املقاربة التشاركية مبا يعزز التدبري انجيد للتنمية

 النهوض ابملؤهالت اإلقتصادية والثقافية والبيئية ابملناطق
املستهدفة؛
 قشجيع اإلستثمار يف العامل القروي؛
 قفعيل الشراكات بني املستثمرين وجعل اإلقتصاد

القروية؛
 العمل على إدماج قدخالت خمتلف الشركاء وإعمال
املقاربة الشمولية للتنمية القروية.
السيد الرئيس،

اإلجتماعي التضامين دعامة أساسية لتنمية املناطق القروية
وانجبلية؛
 وضع برانمج استعجايل لوزارة الفالحة والقطاعات

نؤكد يف الفريق اإلستقاليل على ضرورة القيام بتقييم حقيقي
لعمل هذا الصندوق وجماالت قدخالقه ،من أجل ققومي
االختالالت وإصالح األعطاب ،مبا يروم التدبري انجيد العتمادات
الصندوق يف إطار ربط املسؤولية ابحملاسبة ،وقعزيز التنسيق بني
خمتلف القطاعات املتدخلة مع العمل على قثمني املؤهالت
الطبيعية وقعزيز القدرات البشرية للمسامهة يف ضمان جناعة

احلكومية املعنية هباد الصندوق مبا يضمن حتسني جاذبية اجملاالت
القروية؛
 حتديد شروط ومعايري االنتقاء مبا يضمن قناسق املشروع
مع رهاانت وحاجيات اجملال القروي ،وقدرة املشاريع املربجمة على

قدخالقه يف إطار قرسيخ املقاربة التشاركية املبنية على التعاون بني
هيئات اجملتمع املدين مبا يروم حتسني التدبري انجيد للتنمية القروية،
والعمل على إدماج التدخالت وإعمال املقاربة الشمولية يف جمال
التنمية القروية .شكرا.

اإلستجابة حلاجيات الساكنة ذات النفع العام؛
 العمل على إرساء قاعدة للمعطيات من خالل إنشاء
بنك مشاريع لتحديد معايري التمويل؛
 وضع مؤشرات األداء وأتهيل النظم املعلوماقية مبا يعطي
نفسا جديدا حلكامة الصندوق؛
 جيب كذلك أن قكون قدخالت الصندوق وفق معايري
احلاجة امللحة يف التنمية مبا يفضي إىل ققليص الفوارق اإلجتماعية

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،إبسم الفريق احلركي الكلمة للسيدة
النائبة حكيمة بلقساوي.

والتفاواتت اجملالية؛
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النائبة السيدة حكيمة بلقساوي:

القروي واملناطق انجبلية يتوفران على مؤهالت طبيعية ال قعد وال
حتصى ،ولكن جيب استغالهلا على الوجه األصح للحفاظ على
منظومته البيئية .وإننا لنؤكد على أتهيل اجملالني نجعله قابال
الستقطاب اإلستثمارات اإليكو-سياحية ،والصناعية التحويلية،
والفالحية من جتهيزات أساسية طرقية وشبكة الكهرابء واملاء
وقطهري السائل وحتفيز املستثمرين بتوفري العقار.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيد كاتب الدولة ،السيد الوزير،
السادة والسيدات الربملانيون،
يشرفين أن أقناول الكلمة إبسم الفريق احلركي لإلدالء بوجهة
نظران خبصوص ققرير نجنة مراقبة املالية العامة ،حول ققرير قدبري
صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية .ويف البداية البد من التنويه
جبو النقاش التفاعلي العايل الذي ساد يف هذه اللجنة ،والذي

وال يفوقين أن أذكر بضرورة أتهيل العنصر البشري ،والذي
يشكل حمورا أساسيا يف املنظومة اإلصالحية ،والبد من اعتماد
مقاربة جديدة إلعداد الرتاب والتعمري قراعى فيها خصوصية كل
جمال ،والبد من اخنراط وزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمري

قارب ملفا يعترب من األمهية مبكان ألنه يرقبط مبجال قرايب واسع
األرجاء.

ومواكبتها لكل املشاريع ،وذلك إبخراج التصاميم انجهوية إىل حيز
الوجود هبدف الوصول يف أقرب اآلجال إىل أفضل قوزيع ممكن
لألنشطة واملوارد والتنظيم العقالين للمجاالت على املستوى
القروي وانجبلي.

فاملوضوع الذي حنن بصدد مناقشته اليوم ،يهم نصف سكان
املغرب ،مبعىن أنه إذا كان نصف الساكنة يعاين فالبد أنه سيؤثر
سلبا على النصف اآلخر وإن كان هذا النصف سليما ومعافيا.

فشيء إجيايب ميالد صندوق قنمية العامل القروي واملناطق

فاهلجرة القروية ظاهرة سببها غياب كل مؤهالت العيش ابلقرية
واملناطق انجبلية ،من شغل وخدمات إجتماعية وجتهيزات أساسية،
وقوفري مؤهالت العيش ابجملال القروي واملناطق انجبلية كلفته أقل

انجبلية ،الذي جاء من أجل قدارك التأخر احلاصل خيص
التجهيزات األساسية واالجتماعية ،وظروف العيش ،وكذا قنويع
مصادر العيش .وأيضا شيء إجيايب أن هناك نجن إقليمية وجهوية
قسهر على انتقاء املشاريع يرتأسها السيد العامل أو السيد الوايل،

بكثري مما أنفق على مر السنني من حماربة دور الصفيح ،وإعادة
إيواء ساكنته ،وما نشاهده اليوم من هدر مدرسي واحنطاط أخالق
واحنرافات ومن إدمان ومن صحة مهرتئة لنتيجة قراكمات لسنوات
عدة من اإلقصاء والتهميش ،فماليري الدراهم أنفقتها الدولة من
أجل حماربة دور الصفيح والنتائج ال زالت سلبية.

حبيث أن احلاجيات ،وسبل التنمية ختتلف من إقليم إىل آخر،
ومن هذا املنرب أقوجه ابلشكر إىل السادة العمال والوالة ،الذين
يسهرون على حتقيق العدالة اجملالية واإلجتماعية يف شىت أقاليم
وجهات اململكة.

لقد جاء الوقت السيد الوزير ،لتغيري السياسات جتاه العامل

ومسألة مهمة وجيب اإلشارة إليها ،وهي ضرورة إشراك

القروي واملناطق انجبلية ،حىت منكن ساكنة هاذين اجملالني من
االستقرار بتوفري مستلزمات االستقرار؛ من مدرسة ،ومستشفى،
وماء وكهرابء وقطهري السائل ،وطرقات ومنجزات رايضية

رؤساء انجماعات الرتابية يف انتقاء املشاريع ملا هلم من صفة التدبري
احمللي واالطالع على احلاجيات الضرورية للساكنة ،وققدمي
املساعدة للجماعات من أجل إجناز برامج عمل ذات مستوى
يليق بتطلعات الربامج .ال يفوقين أن أشري إىل ضرورة إدراج إجناز

وقثقيفية ،والعمل على قثمني ثرواقه املادية والالمادية .فالعامل
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السيد الرئيس احملرتم،

دراسات على حساب الصندوق للجماعات احمللية ،وإننا لنأمل
أن يتم إطالق هذا الصندوق يف صورقه املتطورة ،اعتمادا وحكامة
بشكل ييسر إجناز املشاريع وفق املتطلبات وبدون عراقيل.

من املؤكد أبن هذا املشروع الكبري خبمسني مليار درهم،
سيأيت أكله يف السنوات املقبلة وسيجيب عن رهاانت التنمية وردم

السيد وزير الفالحة أكد أن قنفيذ املشاريع سيتم على صعيد

التفاواتت بني اجملالني احلضري والقروي وانجبلي ،وخلق مراكز
قروية صاعدة وبناء برانمج قنموي أفقي مندمج .وكل األمل ان
قنصهر انجهود من أجل إجناح هذا املشروع وجتاوز العراقيل السابقة

انجهة يف إطار اقفاق حسب القدرات ،وسيوكل التنسيق ميدانيا
للجنة جهوية يرتأسها السيد الوايل ،وهذا التدبري ال ميكن أن

اليت جاءت يف مالحظات اجمللس األعلى للحساابت،
ومالحظات اللجنة .ويف هذا اخلصوص حنن ال نريد أن نرجع إىل
مالحظات اجمللس األعلى للحساابت ،حنن نتمىن التوفيق وذلك
هبدف حتقيق حلم العدالة واإلنصاف والتوازن بني كل أرجاء

خنتلف معه شريطة قسطري املقاييس واملعايري واألولوايت وشروط
أتهيل املناطق ذات اخلصاص ومل ال التشارك مع انجماعات
واملؤسسات املنتخبة واجملتمع املدين .كما نود التأكيد على أن
إخراج ميثاق الالمتركز اإلداري أصبح اآلن ضرورة ملحة ،ال

الوطن ،وجرب ضرر العامل القروي وانجبلي ليصبح الرتافع بفك العزلة
عنه جمرد ذكرايت من املاضي ،وشكرا.

العديد من املؤشرات اليت قسري يف قوجيه الالقركيز من خالل

السيد الرئيس:

لقانون املالية ،وابلتايل البد من قوطيد هذا التوجه من خالل

شكرا للسيدة النائبة ،إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيدة
النائبة فتيحة سداس.

ابلنسبة للجهات أو انجماعات أو مثل هذه الصناديق فهناك
التصورات ،وكذلك من خالل القوانني ،وضمنها القانون التنظيمي
الصندوق وجعل القرار يف يد مستعمليه حىت نتوفق يف التوصل

النائبة السيدة فتيحة سداس:

إىل دميقراطية وقشاركية واندماجية.

السيد الرئيس،

ويف هذا الصدد ،فإننا يف الفريق احلركي نطالب بضرورة أخذ

السادة الوزراء،

قوصيات اجمللس األعلى للحساابت ،وكذا التوصيات اليت هبذا

السيدات والسادة النواب،

التقرير بعني اإلعتبار من أجل قفادي العراقيل واملطبات اليت كانت

يف البداية ،البد من اإلشارة إىل أن صندوق التنمية القروية
واملناطق انجبلية ،حساب خصوصي أحدث مبوجب قانون املالية

حائال حقيقيا دون حتقيق األهداف املتوخاة ،وال حاجة للتذكري
أبن اخلصاص يف العامل القروي يعترب بدرجات خمتلفة ومتباينة.

لسنة  ،9113يف فصله  ،33كما مت قعديله وقتميمه بقوانني
املالية لسنة  8194-8198-8111و .8191هبدف
أساسي ،واملتمثل يف احلد من االختالالت القطاعية واملتفاواتت

فالنهوض ابجملال القروي هو استثمار رحبه يعود للبالد بصفة عامة
وعلى ساكنة اجملالني بصفة خاصة ،وابلتايل فالبد يف نظران من
حتديد األولوايت يف االستهداف وإخراج مشاريع التصاميم كما

املرقبطة ابلتجهيزات والبنيات التحتية داخل اجملال القروي من
خالل برامج مندجمة يسهر الصندوق على متويلها وقنفيذها ،كما

ذكرت.
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أدخل ضمن اختصاصاقه كذلك سنة  8194مهمة التكفل
ابلربامج املندجمة لتنمية املناطق انجبلية.

أوال-لقد الحظنا من قراءة خمتلف التقارير وواثئق واالستماع
لكل املداخالت ،طغيان خطاب اإلكراهات .وإذا كنا نتفهم
جيدا ثقل هذا العنصر ،فإننا ابملقابل نرى أن جزءا واسعا منه
ميكن جتاوزه سواء على مستوى انجوانب املرقبطة ابحلكامة يف شقها

حنن يف الفريق اإلشرتاكي ،نضع يف صلب اهتمامنا اهتماماقنا
احلزبية ،التنمية القروية واملناطق انجبلية ،وقد قمنا مبسامهة يف ابتداع
طرق ومناهج جديدة للتعامل مع التنمية القروية منذ حكومة
التناوب التوافقي واليت حتمل فيها مسؤولية قدبري القطاع؛ قطاع
الفالحة والصيد البحري ،حيث بلوران آنذاك برانجما بعيد املدى

املتعلق ابلتنسيق بني خمتلف املتدخلني يف جمال التنمية القروية
وانجبلية أو على مستوى التخطيط االسرتاقيجي املتميز بغياب
اخلطة املوحدة وعدم فعالية آلية التوجيه والتنسيق واإلطار
املؤسسايت الدائم التحوالت .وإذا كان اجمللس األعلى للحساابت،

حتت اسم "رؤية  ."8181والذي كان من خمرجات املناظرة
الوطنية الثالثة للفالحة املنعقدة يف يوليوز من سنة  8111مبقاربة
قتماشى وقوجهات احلوار الوطين إلعداد الرتاب الوطين ،والذي

قد حصر بعضا منها يف نقطتني أساسيتني مها قعدد املتدخلني،
وغياب الرؤية الشمولية والتقييم البعدي للمشاريع املنجزة ودراسة
الوقع؛

احتلت فيه التنمية القروية واملناطق انجبلية مكانة رئيسية ،حيث
حددان اهلدف املركزي يف الرفع من أداء القطاع الفالحي وقنويع
مصادر الدخل لدى القرويني وانجبليني ،وذلك بتفعيل قوجهات
واختيارات اسرتاقيجية  8181للتنمية القروية.

فإننا نعترب أن اإلكراه الثاين ،ميس جوهر التنمية القروية
وانجبلية اليت ال ميكن قبول قسيريها بطريقة قطاعية جتزيئية ،وبصفة
عامة ميكن أن نقول عنها ارجتالية .كما أننا نعترب أن السهر على
قدبري موارد الصندوق من قبل عدة متدخلني ،يفرض التفكري
جبدية يف إجياد صيغة أخرى ،رغم أننا واعون جدا أن املستجدات
اليت عرفها القطاع بعد املرحلة اليت مشلها ققرير اجمللس األعلى

لذلك ،فإننا نعترب اليوم املناقشة احلالية املرقبطة بتقييم قدبري
صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية ،فرصة ملناقشة أحد مصادر
متويل التنمية القروية وانجبلية .واليت استدعت قضافر انجهود
املؤسساقية للوصول هلذه املرحلة ،فاألمر يتعلق مبسلسل ساهم فيه
اجمللس األعلى للحساابت ،واملسؤولني عن قدبري القطاعات

للحساابت  ،8192-8112قبشر مبنهجية جديدة ،ورمبا
ستكون لنا فرصة مناقشتها الحقا.

الوزارية املعنية ،ونجنة مراقبة املالية العامة .وابملوازاة ،فإن الفريق
اإلشرتاكي يعترب أن مناقشة التقارير اليت حتمل األرقام
واإلحصائيات وانجداول ،ال ميكن أن حتجب عنا مقاربتنا املتمثلة
يف البحث أساسا عن النجاعة من جهة ،واإلنصاف اإلجتماعي
واجملايل من جهة أخرى.

وال يفوقنا هنا اإلشارة إىل أن مسألة اإلكراهات مهت أيضا
قطاع التنمية اجملالية ،بل يشكل أكثر عمقا خاصة عند احلديث
عن اختالف طبيعة وخصوصية الشركاء وقعدد مقاربتهم التنموية.

أيتها السيدات والسادة،

فهذا اخلطاب جيران إىل قساؤل مركزي؛ هل كنا أمام حكومة
منسجمة ،قعمل وفق برانمج مندمج؟ أم كنا أمام قطاعات وزارية
منفصلة عن بعضها البعض؟

إن موقف الفريق اإلشرتاكي يستند يف جممله على املالحظات
واالستنتاجات التالية:

اثنيا-إننا نستغرب مما خلص إليه ققرير اجمللس األعلى
للحساابت ،خبصوص قدبري موارد واستعمال الصندوق حيث
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نسجل خالل فرتة موضوع التقرير ،إشكالييت اخنفاض نسبة

قراعي هذا انجانب من خالل االنتقال من منهجية الشراكة بني

استعماالت موارد الصندوق واالرقفاع املستمر لالعتمادات الغري
املربجمة؛

انجماعات الرتابية والشركاء الذين ميثلون الدولة واجملتمع املدين ،إىل
منهجية حتويل اهليئات املنتخبة إىل فاعلني رئيسيني يف العملية
التنموية؛

ذكرانه أعاله أثر بشكل واضح على عمليات قنفيذ املشاريع
نفسها ،فعلى مستوى مشاريع فك العزلة وقنمية اجملال القروي،

سادسا-التأكيد على خمتلف التوصيات املرقبطة ابلتقرير

اثلثا -إن الوضع الذي يدعو للتساؤل ،يتمثل يف أن ما

سواء قلك الصادرة عن اجمللس األعلى للحساابت نفسه ،أو قلك
اليت متت بلورهتا من خالل املناقشة التفصيلية أمام اللجنة مع
اإلشادة اباللتزامات احلكومية املعرب عنها ويف قفعيلها وفق جدولة
زمنية.

وبعض املشاريع املدجمة يف إطار حساب حتدي األلفية ،سجل
اجمللس األعلى للحساابت ،أن عمليات التنفيذ شابتها نقائص
أساسية ،وعلى رأسها عدم اعتماد معايري موحدة وحمددة مسبقا
من أجل انتقاء املشاريع وقرقيبها حسب األولوايت ،مما جيعلنا

السيد الرئيس:

نؤكد مرة أخرى أن جوهر اإلشكاليات يرقبط أساسا ابحلكامة
سواء القبلية أو البعدية ،واعتماد املقاربة التشاركية اليت قتماشى
مع حاجيات الفئات املستهدفة لضمان مشاركتها الكاملة؛

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد
النميلي إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية.
النائب السيد سعيد النميلي:

رابعا-لقد سبق للفريق اإلشرتاكي خالل املناقشات أمام

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل وحده والصالة والسالم

اللجنة ،أن أاثر موضوع ضرورة عمل احلكومة كهيئة موحدة على

على رسوله الكرمي.

حتديد األولوايت ،ألن هناك فعال هشاشة مستفحلة وفقر مدقع.
لكن املعانجة ينبغي أن قكون حسب حدة هذه الظاهرة ابعتبار
أن الفقر الكامل مثال حيتاج إىل العمل على إجياد احللول الفورية

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

من جهة ،ومن جهة أخرى فإن وقوفنا على املظاهر السلبية ال
يعين إال قطلعاقنا حنو األفضل ،ألننا يف آخر املطاف نشكل حاليا
أغلبية حكومية جيمعها هاجس جناح عمل احلكومة احلالية ،ألنه
سيسهل علينا حتما عملية الدفاع عنها أمام الرأي العام الوطين؛

السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أقناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم
واالشرتاكية يف حدود احليز الزمين املخصص هلا ،من أجل إبداء
وجهة نظران ويف موضوع قدبري صندوق التنمية القروية واملناطق
انجبلية ،وذلك من خالل ققرير نجنة مراقبة املالية العامة الذي مت

خامسا-إن دور خمتلف املتدخلني ينبغي أن أيخذ بعني
اإلعتبار دور اهليئات املنتخبة سواء قعلق األمر ابنجماعات الرتابية
أو قعلق األمر ابلغرف املهنية وخاصة منها الغرف الفالحية ،ألن
املنتخب يكون يف مواجهة مباشرة مع املواطنات واملواطنني وابلتايل
فهو أقرب إىل واقعهم .لذا فإن االسرتاقيجية املستقبلية ينبغي أن

إجنازه على ضوء ققرير اجمللس األعلى للحساابت املتعلق هبذا
الصندوق ،علما أن اجملموعة النيابية سبق هلا وأن ققدمت يف
قوصياهتا للجنة مراقبة املالية العامة حول قدبري هذا الصندوق.
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وأود يف البداية أن أققدم ابلشكر انجزيل إىل القطاعات

لقد مت إحداث هذا الصندوق يف سنة  9113وإىل حدود سنة

الوزارية املعنية هبذا التقييم على جتاوهبا مع اللجنة ويف آجال
معقولة ،وققدميها لكل العناصر واملعطيات املفيدة يف هذا
املوضوع ،عالوة على التعبري عن استعدادها األخذ بعني اإلعتبار
املالحظات والتوصيات املدرجة يف ققرير اجمللس األعلى

 8112مل قكن قتعدى خمصصاقه من  411إىل  421مليون
درهم ،وابلتايل كان من الصعب جتاوز التفاواتت الكبرية والفجة
بني اجملالني احلضري والقروي وجتاوز حجم اخلصاص املهول أحياان
وغري املقبول ببالدان ،وهذا جيعلنا نتساءل ،هل فعال هذا الصندوق

للحساابت والتجاوب معها بشكل فعلي وهذا هو املهم،
وسيساعدان كنائبات وكنواب يف التتبع واملراقبة.

يتوفر على اإلمكاانت الالزمة للعب دوره كرافعة ودعامة لتمويل
املشاريع اليت ستنهض ابلعامل القروي؟

وقعترب جمموعتنا النيابية أن نجنتنا املوقرة كانت ذكية يف
الطلب ،إذ يف سنة  8192طلبت من اجمللس األعلى للحساابت
أن يقدم ققريرا حول قدبري هذا الصندوق ،وأيضا كانت موفقة

إننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية نعترب أن انجزء
اآلخر من االختالالت اليت يعاين منها صندوق التنمية القروية
واملناطق انجبلية هي قلك املرقبطة ابإلطار املؤسسايت ،الذي ينظم

ألنه من بني التقارير املهمة اليت وردت على اللجنة وفيه استجابة
وراهنية للمطلب الشعيب للمواطنات واملواطنني ،حول العدالة
اجملالية اليت هي املدخل األساسي للعدالة اإلجتماعية والتوزيع
العادل للثروات وخريات البالد ،كما قتجلى أمهية اختيار هذا

متحول عرف عدة التحوالت مل قساعد
هذا الصندوق ،فهو إطار ّ
على حتقيق األهداف املرجوة ،وإن اإلجابة عن هذا اإلشكال هي
مفتاح لتجاوز اخللل واإلجابة عن املعيقات.
سيدي الرئيس،

املوضوع ابلوقوف على ققييم السياسات العمومية املوجهة للعامل
القروي وللمناطق انجبلية والنائية واألكثر عزلة وضررا.

إن استحضار املقاربة التشاركية يف اختيار املشاريع املمولة
من قبل صندوق ضرورية قتعلق مبدى جاهزية وقدخل الفاعل
احمللي على مستوى انجماعات الرتابية واجملتمع املدين ،ألن التنمية
أتيت من هذه احللقة األوىل.

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب،

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

لقد وضع رهاانت كربى على صندوق التنمية القروية واملناطق
انجبلية يف فك العزلة عن العامل القروي وجعله ضمن أجندات
احلكومة املتعاقبة ،لكننا نسجل مفارقة كبرية يف هذا اإلطار ،إذ
يف الوقت الذي يراهن انجميع على النهوض أبوضاع العامل القروي

النائب السيد عمر بالفريج:
السالم عليكم،
حنن يف حاجة اليوم يف املغرب أكثر من املاضي إىل جملس
نواب قوي وشجاع يقوم بدوره جبدية وبكل استقاللية ،هاذي
قناعة عندي ابغي نتقامسها معكم ،فيما خيص مضمون هذا

من حيث البنيات التحتية واملرافق العمومية الضرورية ،فإن
اإلمكانيات املادية املرصودة هلذا الصندوق قبقى جد ضعيفة
وحمدودة وغري متالئمة متاما مع الطموحات الكبرية واملعرب عنها
يف املخططات والربامج احلكومية.

التقرير ما عنديش الكثري ما نضيف على ما جاء يف مداخالت
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بعض النواب وما جاء يف التقرير وققرير اجمللي األعلى للحساابت،

أقشرف ابحلضور معكم اليوم يف هذه انجلسة ملناقشة ققرير

اجمللس األعلى للحساابت الذي يلعب دور مهم أظن يف املرحلة
احلالية ،ولكن اإلشكال ماشي اليوم يف اخلالصات وال
استنتاجات ،املشكل يف قفعيل التوصيات دايل التقارير هاذي من
جهة والدخول وإعادة النظر يف آخر املطاف إعادة النظر يف قرقيب

اجمللس األعلى للحساابت حول صندوق التنمية القروية واملناطق
انجبلية يف مترين سياسي جيسد املكتسبات املؤسساقية لبالدان،
حيث قتضافر جهود املؤسسات الدستورية من أجل حتسني عمل
السياسات العمومية وققوميها.

األولوايت يف بالدان وقوزيع الثروات ،وبشكل آخر والدخول يف
بناء قعاقد اجتماعي مغريب ،قلتها مرارا يف حتت هاذ القبة.

كما ال يفوقين أن أنوه بعمل أعضاء نجنة املراقبة املالية العمومية
وأشكر كذلك السيد الرئيس على العمل انجبار اللي قام به هو

على انجانب اللي كيتعلق ابلشكل وابش نكونوا إجيابيني
وقلتها مرارا وقلتها داخل اللجنة أان أعترب أبن هاذ اللجنة ورئيسها
هنا معاان ميكن أهم نجنة عندان يف جملس النواب اليوم ،أهم نجنة

واللجنة دايلو وعلى روحهم اإلجيابية وعلى قفاعلهم املسؤول
خالل خمتلف مراحل النقاش اللي كان بيناقنا.
السيدات والسادة الكرام،

وفهاذ املرحلة مهمة ،أكيد أبن مازال خصها بعض اآلليات اللي
خصصها قطور فيها منها واحد انجانب ميكن كييان ققين أظن هو
ماشي ققين ،خنرجوا من النمط القدمي دايل مداخلة كل انئب كل
انئب مداخلة ومداخلة الوزير والّ رئيس اجمللس ،ندخلوا يف واحد

إن إحداث صندوق التنمية القروية مبوجب قانون املالية لسنة
 9113جاء استجابة حلاجيات قنموية ملحة داخل العامل
القروي ،عاش ظرفية خاصة بفعل قوايل سنوات انجفاف .فكان
من الضروري استباق ما ميكن أن يرتقب عنه ذلك من مشاكل،
من خالل قسطري أهداف إسرتاقيجية عامة ،قتوخى حتسني ظروف
عيش الساكنة القروية وقنويع أنشطة اإلقتصاد القروي واملسامهة
يف قرسيخ احلكامة الرتابية هباد املناطق ،ليكون بذلك هذا

الشكل مثال دايل الوالايت املتحدة دايل مقابلة ،مقابلة بني الوزير
والنواب وهاذ الشي كلو من أجل قطور بالدان اهلدف ،ولكن
كنشكركم على التقرير وكنشكر هاذ اللجنة نجنة مراقبة املالية،
وشكرا.

الصندوق إطار قنفيذاي للسياسات العمومية اليت قستهدف حتسني
أوضاع ساكنة العامل القروي.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،ولذلك سننهي انجلسة الثانية إن شاء

وابملوازاة مع ذلك ،واستكماال هلاد األهداف ،ووعيا منها
هبذه اإلشكاالت واإلكراهات ،هنجت وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية منذ  8112برانمج إصالحات مؤسساقية

السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

اقتصادية وإجتماعية ،من خالل خمطط املغرب األخضر كرافعة
أساسية لتحسني املؤشرات السوسيو االقتصادية ابلقطاع الفالحي
ومن خالله ابلعامل القروي إضافة إىل انجهود املبذولة عرب الربانمج
املندمج لتنمية املناطق انجبلية وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية
مناطق الواحات وشجر األركان.

هللا بنفس االنضباط ،الكلمة للسادة الوزراء ،السيد وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت لكم الكلمة.
القروية واملياه والغاابت:

شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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وقد أمثرت هذه انجهود املبذولة يف إطار املخطط ابلرفع

الفالحة ،و l'urbanismeغادي ايخذ  %31وغادي

بشكل إجيايب من املؤشرات اإلقتصادية للقطاع الفالحي ،سواء
من خالل حتقيق الناقج الداخلي اخلام الفالحي املعدل لنسبة منو
سنواي ققدر ب  %4على مدى  91سنوات أو ابلرفع من دخل
الفالحني ،إضافة إىل إحداث أزيد من  821.111منصب شغل
جديد.

قشتغلوا فهاد السنوات كل واحد غادي يشتغل على امسو ما
كاينش واحد اإلجتاه دايل اللي فيه التنسيق والتوجيه.
إن هذه الوضعية اللي شار ليها اجمللس األعلى للحساابت
كتوجد التفسريات دايهلا يف جمموعة من األعراض البنيوية لتدبري
الصندوق خالل هاذ الفرتة ،وغادي نتوقف على  8دايل املؤشرين

وبصيغة أخرى فإن جمهودات خمطط املغرب األخضر ،سواء

 8أوال :غياب املتابعة التدبريية اليت يتجلى من خالل الفرق

من خالل الدعامة األوىل اللي كتهدف إىل الرفع من اإلنتاجية
والتنافسية ،أو الدعامة الثانية املؤسسة للفالحة التضامنية
واإلجتماعية ،قد مسحت ابلرفع من املدخول الفردي القروي بنسبة

الواضح بني االعتمادات املخصصة للصندوق واإلعتمادات املعبأة
فعليا ،واليت مل قرقى ملا هو مطلوب إلجناز املشاريع ،حيث مثال
خالل الفرتة بني  8112و 8191مل قتجاوز املوارد احلقيقي

قصل إىل  %1.1كمعدل سنوي منذ سنة  8114مقارنة بنمو
متوسط للمدخول الفردي الوطين ،الذي يقدر ب%.8.1

املعبأة  1.3مليار درهم عوض  2.4مليار درهم كميزانية متوقعة،
يعين أنه كيتعطاو يف  la loi de financesأبن كاين  2دايل
مليار فهاذ  la périodeكلها ولكن اللي كتوصل على حسب
اإلمكانيات اللي ميكن مسيتو هي يعين  1.3مليار درهم.

حضرات السيدات والسادة،
إذا كان التمعن يف جل املالحظات دايل ققرير اجمللس
األعلى احلساابت حول صندوق التنمية القروية املناطق انجبلية يف
الفرتة ما بني  8113و ،8193يتوافق وصريورة الدينامية
واإلصالحات املؤسساقية ،اليت ابشرهتا وهنجتها الوزارة منذ سنة

اثنيا :غياب الرؤية املوحدة والتنسيق من خالل قباين الفعالية
يف إجناز املشاريع واإللتزام ابلنفقات ،حيث  %11املخصصة
ملشاريع قطاع دايل الفالحة والتنمية القروية والباقي يشرف عليه
وعلى إجنازه قطاع التعمري ،وهنا على سبيل املثال وصالت يعين

 8112ابلنسبة للمجال القروي .إال أنه لألسف ،وضع األصبع
على جمموعة من النواقص واألعطاب قامت الوزارة يف وقت سابق
بتشخيصها ،هتم طريقة عمل الصندوق وحكامة قدبرييه ،خصوصا

النسبة اإلمجالية إلستعمال موارد الصندوق املخصصة لوزارة
الفالحة خالل سنة  8193-8112ل  ،%12هذا ألن وزارة
الفالحة كان عندها إسرتاقيجية واضحة للتدخل يف العامل القروي،
وابلتايل هاذ التقسيم ملوارد الصندوق بعض املرات كنقولو أبنه كان
فيه قشتيت للجهود ولإلمكانيات املادية.

فيما يتعلق بغياب رؤية موحدة ،وقشتت انجهود املبذولة ،والنقص
يف التنسيق وقعدد املتدخلني .وهذه الفرتة كانت املسؤولية دايل
التنسيق من اختصاص مصاحل رائسة احلكومة ،أو ال الوقت اللي
كان نظام دايل الوزارة األوىل .واحلقيقة أنه ما كانش واحد اخلطة

ولقد كانت الزايرات اللي قام هبا السادة والسيدات قضاة

اللي هي موحدة بني خمتلف القطاعات املعنية مبجال التنمية
القروية واملناطق انجبلية ،وما كانتش آليات اللي كتضمن التوجيه
والتنسيق ،فقط يف  8اجتماعات كنعقل معهم خدمت مع 8

اجمللس األعلى للحساابت إىل األقاليم فرصة ساحنة للوقوف على
جمموعة من املشاريع الفالحية الناجحة والنموذجية واملمولة من
طرف صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية.

الرؤساء دايل احلكومة ،كان أبنه هللا خيليك غتاخذ  %11وزارة
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السيدات والسادة النواب احملرتمون،

الشاملة هلذه املناطق ،حىت نتمكن من قوفري كافة مستلزمات احلياة
وظروف العيش الكرمي ألبنائها.

إن مالحظات اجمللس األعلى للحساابت كرست رؤية وزارة
الفالحة جملال التنمية القروية ،اللي يتعطاها هاذ الشي يف ،8198

إن صندوق التنمية القروية هو ابألساس وعاء مايل مستدام
ومناسب الستيعاب املشاريع التنموية اليت قستهدف العامل القروي،
وقد راكم ما يكفي من املكتسبات ،اليت جتعل منه أداة فاعلة
لتوجيه التنمية اإلقتصادية اإلجتماعية ابنجماعات ذات الطابع
القروي ،وليس من اجملدي اليوم ،اخللط بني املهام املنوط به وأي

اقرتاح السياسة احلكومية يف هذا الشأن والسهر على قنفيذها
حيث مت إحداث اللجنة البني وزارية اللي كيرتأسها رئيس احلكومة،
اللجنة الوطنية لتنمية اجملال القروي اللي كيرتأسها وزير الفالحة
وكذلك اللجان انجهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق انجبلية حتت
إشراف الوالة ورؤساء اجملالس انجهوية.

صناديق أخرى للتنمية أو للخدمة اإلجتماعية .فمفهوم التنمية
القروية له خصوصية واقعية وأبعاد جمالية ال ميكن بتاات ربطها
مبفاهيم أخرى أكثر مشولية.

إن المركزية التدخالت سواء يف مرحليت دايل اإلقرتاح دايل
املشاريع أو الّ اإلجناز دايهلا ،شكلت نقطة فارقة يف حتسني آليات
قدبري الصندوق والرفع من فعالية التدخل عرب ققوية اإللتقائية
واإلندماج .كانت املالحظات اللي قضمنها ققرير اجمللس األعلى

وإن هذه االحرتافية اليت أصبحت متيز قدخالت صندوق
التنمية ،واليت جعلته اليوم اإلطار التنفيذي إلجناز برانمج ققليص
التفاواتت اإلجتماعية اجملالية .فبالفعل ،وقنفيذا للتعليمات امللكية
السامية ،خصص الصندوق كل إعتماداقه للفرتة ما بني 8194
إىل  8184لفائدة برانمج ققليص التفاوت اجملايل واالجتماعي،

للحساابت دعوة صرحية ملواصلة انجهود املبذولة وقكريس أسس
هيئات احلكامة احملدثة يف هذا الشأن اللي كتستوجب قضافر
واندماج وقكامل جهود مجيع املتدخلني .وهاذ املعطيات وهاذ

وذلك مبسامهة ققدر ب % 34ضمن الغالف املايل اإلمجايل هلذا
الربانمج ،الذي يقدره ب  21مليار درهم.

اخلالصات كتأكد بصفة قطعية أن إسناد مسؤولية األمر ابلصرف
إىل الوزارة املكلفة ابلفالحة والتنمية القروية مبوجب قانون املالية
لسنة  ،8191خطوة انجعة إختذهتا احلكومة السابقة مبصادقة
من الربملان ،كان اهلدف الوحيد منها هو حتسني فعالية األداء

وقد متت يف هذا اإلطار ،بلورة مقاربة جمالية قشاركية قعاقدية،
قستفيد منها مجيع جهات اململكة اليت قساهم مبيزانيتها مبا يقارب
 %31يف الغالف اإلمجايل للربانمج إىل جانب املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية واملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب.

وقوحيد الرؤى يف ما خيص التدخالت واملشاريع املمولة يف إطار
صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية ،اليت يستهدف خدمة
شرحية واسعة من أبناء هذا الوطن ،هاذ اإلجراء ما كانش من ورائه

وأغتنم هذه املناسبة لتوضيح بعض املغالطات اليت صاحبت

أي أهداف سياسية كان اهلدف الوحيد هو حتقيق النجاعة يف
التدبري .وعلى وجه العموم فإذا كانت القرى املغربية كتعرف منو
اقتصاد ملحوظ بفضل التطور اللي كيعرفوا القطاع الفالحي ،فهو
ما ساهم يف إبقاء اهلجرة الداخلية حنو املدن يف مستوايت حمدودة.

إطالق هاد الربانمج ،فكما وضحت سلفا إن غالف  21مليار
دايل الدرهم ،هو ميزانية إجناز برانمج ققليص التفاوت اإلجتماعي
واجملايل ،ماشي دايل le Fond de Développement
 Ruralعلى مدى  4سنوات ،عرب مسامهة مجيع الشركاء ،ومل

فإننا اليوم أمام رهان حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

يكن أبدا غالفا مرصودا لصندوق التنمية القروية ،كما أهنا دور
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وزير الفالحة كآمر ابلصرف هو حث الشركاء على الوفاء

اليوم هاد الصندوق عرف إصالح حقيقي من انحية التدبري

إبلتزاماهتم وجتميعها ،وإعادة قفويضها إىل انجهات وفق الربجمة اليت
اقرتحت حل اللجان انجهوية ،وصادقت عليها اللجنة الوطنية .
Les programmesجاو من ، la baseجاو من األرض،
من  terrain.طلعو من عند  les communesومع العمال

املايل وقنسيق التدخالت الشيء اللي مكنوا ابش يكون رافعة هلاد
الربانمج امللكي ،اللي كيهم  98مليون دايل املواطن9824 ،
مجاعة قروية 21 ،مليار اللي كنتكلموا عليها هي الغالف املايل
الالزم إلجناز الربامج على  4سنوات وماشي هي خمصصات يعين

ومع  les autoritésوجلسو واقفقو بيناهتم .طلعو الربامج
للدولة وكاين كذلك الربامج اللي هي ، sectorielsكاين وزارة
الصحة وكاين وزارة التعليم وكاين الطرق وكاين  L'INDH.كل

الصندوق اللي ما كيساهم إال ب  % 34وحىت هاد النسبة ما
هي إال جتميع ملسامهة يعين جمموعة من القطاعات اللي هي
الفالحة والتعليم والصحة والتجهيز وغريها ،أما امليزانية دايل

واحد عندو الربامج دايلو على انجهة .هادو كلهم غري قبل ،كل
واحد كيدير  LA PROGRAMMATIONابش
كيمشيو الفلوس للمناطق  directement.واحد كيصيفط
هاد العام وواحد كيصيفط على  2سنني ،وهاديك املنطقة ما

الصندوق دايل التنمية هي كيما كانت دائما ،هاديك بقات مليار
و 211مليون دايل الدرهم سنواي اللي كتمشي يف
 développement rural compteهي ابقة ،وكل
واحد كل الوزارة عندها املشاريع دايهلا اللي غادي قعمل يف

عمرها ما غادي يوصل هلا  le développementأو التنمية
بواحد الطريقة مستدامة ،اليوم كنقولوال ،هللا خيليكم هاد املناطق
أنتما فلوسكم غادي ققبطوهم غديرو الربامج دايلكم ،غادي

املناطق القروية ،كتكبها يف développement rural
 compteوكتعاود متشي ابش قكون هداك الربانمج دايل
الفوارق اإلجتماعية.

قسيفطوهم ل ،le fondو le fond
 automatiquementغادي يصيفطهم للمناطق انجهوية.
وانجهات مها اللي مكلفني ابلتسريع وابألداء وعندهم املسؤولية،
وغادي يكون التقييم من طرف اللجنة الوطنية .هذا هو برانمج

إذن هاد الصندوق ما هو إال وعاء مايل كيحقق اندماج
التدخالت وكيتكلم بتجميع املوارد وإعادة قفويضها كاملة
للجهات واألقاليم ،ألن انجماعات والسلطات احمللية واإلدارة
الرتابية هي املسؤول األول على هاد الربامج سواء يف مرحلة
التخطيط أو يف مرحلة التنفيذ ،مرحلة اإلجناز .والسري الناجع
لتنفيذ هاد الربامج إال دليل على قفعيلنا اإلستباقي ابتداء من سنة

دايل  la décentralisationابش انجهوية املتقدمة ابش كل
شيء يتعمل ،جيي للجهة وكل شي يراجع كذلك للجهة ويكون
التقييم كذلك دايل دايل العمل دايلوا 81 .مليار دايل الدرهم

 8191لعدد كبري من التوصيات دايل اجمللس األعلى للحساابت
وكذا قوصيات أعضاء نجنة مراقبة املالية العمومية .فقد مت حتقيق
عدد من الشروط املؤسساقية وارقفع مستوى التنسيق بني كافة

هي مسامهة مباشر من انجهات يف هذا الربانمج ،ألن حىت مها
انجهات عندهم  programmeدايهلم والنموذج دايهلم واللي
ما كيدخلش يف الصندوق دايل التنمية القروية كيعملوه ولكن
كتكون واحد الرؤية واضحة دايل آش كيوقع يف هاديك املنطقة

املتدخلني وطنيا وجماليا حيث مت إرساء آليات احلكامة والتدبري
من أجل قعزيز قيادة وقنسيق هاد الربانمج.

ابش مها كيعملوا برامج ،الدولة كتعمل برامج ،وكنحولوا ابش
قكون واحد اإللتقائية.

وبلغة األرقام ،ففي أقل من سنة أي منذ انطالق برانمج
دايل التقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية عقدت اللجنة الوطنية
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لتنمية اجملال القروي واملناطق انجبلية اجتماعات العمل املسطرة مع

globalsراه ما ميكنش قدير  l'engagementبيه كيجيوك

كل اللجان انجهوية مبا فيهم جمموعه  81اجتماع ،خصص
لتدارس برانمج دايل العمل دايل سنة  8194و 8192وصادقنا
عليها ،واللي هي مهت ققريبا  8211دايل العملية دايل املشروع،
وامليزانية اللي كانت دايل  8194اللي من بعد ما اقفقنا مع

الفلوس يف ديسمرب ابش ختدم العام ،يعين هاديك املرحلة ابلضبط
واحد العام كانوا جاو فيه الفلوس حىت لشهر دايل ديسمرب ،راه
ما كانش ميكن لنا ،يعين ،نشتغلو.
هذا مع العلم أنه ال يتم متويل سوى املشاريع املسطرة يف
برانمج العمل السنوي ،يعينles programmes ،كاينني
كيطلعوهم إيال ..خص يكونوا ، les étudesايال ما كانوش

 régionكل واحد جاب الربانمج دايلوا ووقعنا معاه وصيفطنا
ليه التمويالت دايلوا ،هي حوايل  2مليار  431مليون درهم،
هادي لسنة  ،8194منها  4داملليار و 311مليون درهم اللي

الدراسات راه ما ميكنش نصيفطو هلم التمويالت ،ملّي كيكونو
الدراسات كنعطيوهم التمويالت وكنقولو هلم قكلفوا ،شغلكم
هداكvous avez un objectif ،حنا غادي جنيو من

هي ممولة من طرف الصندوق دايل التنمية القروية واملناطق انجبلية،
مت التفويض دايلنا كلها لآلمرين ابلصرف املساعدين ،والة ،عمال
رؤساء املصاحل الالممركزة للقطاعات الوزارية املعنية ،ابلطبع أنه
غادي قلقاو  811دايل اآلمرين ابلصرف مساعدين ،ألنه هذا

بعد غنتحاسبو معاكم وغادي نشوفو داك الشي واش وصل ،واش
ما وصلش .ولكن اللي ما عندوش الدراسات ،راه ما ميكنش لنا
نعطيوه ،يعين ،نعطيو الفلوس هكاك ويبقاو يف انجهات.

راه حنا يف انجهوية ،ماشي واحد أان راه ما كنسنيش يعين يف هاد
le fondهذا الوزير راه ما كيسنيش ورقة وحدة ،راه كيجيو
الفلوس وكاين املديرين وكيسفطو  les regionsو les

اآلن بدينا فواحد الدينامية يف  8194ما بدات حىت لشهر
أبريل وال ماي وهذا ،احلمد هلل ،داك الشي كلو مشى خدام ،اآلن

 régionsمها كيتكلفوا يعين ابملشاريع دايهلم ،وهذا هو يعين
اهلدف اللي كل شي اليوم كيطمح ليه أنه قكون جهوية متقدمة
ونفعلوها ابآلليات دايهلا إن شاء هللا .وانهز املبلغ اإلمجايل دايل
 8192حد ققريبا  4املليار و 811مليون درهم ،منها  4املليار

يف  juinحنا خذينا الوقت أكثر ،نتمىن على هللا مع مرور
السنوات أنه يكون حتسني يعين يف األداء دايل هاد le fond.
اليوم بغينا نتجاوزو هاديك املرحلة دايل يف احلقيقة كل قطاع
خدام أان قلتها قبيال ،أبنه ما ميكنش نديرو السبيطار يف جهة

و 311مليون درهم ممولة عن طريق صندوق التنمية القروية ،حلد
الساعة فوضنا هلم مليار و 111مليون دايل الدرهم ،القائمني
على إجناز املشاريع ميدانيا ،مبا فيها  421مليون دايل الدرهم

واملدرسة يف جهة ،وبغينا نشتغلو كاملني والطريق يف جهة .راه
كاين هاد  les casاليوم يف العامل القروي دايلنا ،راه ما ميكنشاي،
خصنا يعين يكون واحد التنسيق ،واحد اإللتقائية وحىت املشاريع

اللي هي يف إطار يعين التأشري بوزارة املالية ،أي ما يناهز %12
اليوم يف شهر ،يعين ،دخلنا يف ، juilletف %12مشات اليوم
للجهات يف إطار الربانمج دايل  .8192أان كنعقل أبنه هاديك
la périodeاللي قال واحد السيد من املتدخلني قال راه

ملّي يطلعو من املناطق ومن انجهات ،إيال غادي قدخل وغادي
قدير  l'interventionيف واحد املنطقة اللي هي ابينة ،خص
األقل نعرفو عالش دييت السبيطار هلداك le cercle؟ وعالش
دييت l'école؟ وعالش الطريق ما درقيهاش هلم؟ خص يكون

وصلنا فيها  %21يعين من، les taux d'engagement
حبيث حنا واصلني  %14يعين ،يف les engagements

داك الشي متوازن ،أو ال غادي قدي املدرسة للقيادة وغادي قدي
السبيطار ،خص زعما غري يكونوا les critèresاللي قكلمو
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اخلدمة اللي دران ،حسبو علينا أبنه راه واحد  l'usineحتالت،

عليهم ،يعين ،مجيع الفرق مشكورين ،أهنم شيء جد مهم ابلنسبة
للربامج اللي غادي قكون مسيتو.

ايوا فعال خليناهم وطلعو وهبطو ما ااتفقوش بيناهتم ومع األسف
ما كاينش حل ،آش عملنا دران، un appel d'offres
واعطيناه للقطاع اخلاص وعاود حتل ،هاد الشي ما ققالش اليوم،
عاود حتل يف  8194وكيصدرو اليوم ،ما كناش ..هادي بعد 4

حنا أوال بغيت كذلك نقول أبنه قكلمو جا التقرير بواحد
العدد دايل مسيتو ،قكلمتو على القضية دايل سيدي إفين وبعض
اإلخوان جابوها يف الكالم اليوم دايل اليوم ،بصراحة سيدي إفين
واحد انجبل الفوق كلو  911كيلومرت دايل ، les pisteكانت
 %31دايل اإلنتاج كتبقى غري دايل اهلندية كتبقى كتخماج يف..

سنني وال هذا ما كنا كنصدرو ال دالح وال هندي ،دااب داك الشي
اللي كنصدرو دايل الدالح واللي كنصدرو دايل اهلندي ،احلمد
هلل ،أنه ،يعين ،فتح واحد اآلفاق اللي هي كبرية اللي هادو ماشي

دران  91كيلومرت ،نقرتح عليكم جتيو ملّي غادي يبدا اللي بغا
جيي شوف سيدي إفين فهاديك املنطقة ،ويشوف احلركة اللي
فيها ،ويشوف الكاميوات اللي والّو كيدخلو يف هادوك les

فالحا ،يعين ،عاديني ،راه مول اهلندية راه عندو داك الشي يف
األرض دايلو ،راه كاين يف "آيت ابعمران" وكاين يف واحد
املناطق ،وكاين الناس مساكن اللي مكرفسني ب la maladie
دايل  la cochnilleاللي هي وزارة الفالحة راه حاضرة واقفة
عليها .

 ،pistesوكيفاش هاديك  %31اللي والّت كتالح والّت
كتدخل منتوج ،وسقسيو الناس اللي كيخدمو شحال كيجيب
هلم دااب اآلن اهلكتار اللي كيدخل ليهم يف انجيب هادوك الفالحا
اللي مها عندهم هادوك األراضي ،وكيفاش األمور حتركات .ألن

إذن أان كيظهر يل أبنه ،اثنيا أنه خصنا نعرفو أبنه من هنا

هذا راه مشروع متكامل ،ما نشوفوش غري ، l'usineشوف
بعدا  les pistesأبهنا حتالت وطلعات la production
مزاين .أرى نشوفو  ،l'usineدران les coopératives

للمستقبل ،إن شاء هللا ،يعين ،راه  les fondsاللي كاينني راه
ما عندانش فني نزيدو ،ايال بغينا نزيدو مشاريع أخرى دايل التنمية
القروية ،راه خص يتزاد إمكانيات أخرى ،ولكن داك الشي اللي

األخصائي يف الربملان دايل االقتصاد االجتماعي
ايك ،كاين هنا
ّ
ألنه هو احلل ،هاد االقتصاد االجتماعي مجعنا les
 ،coopérativesقلنا أجيو نتكلمو ،مزاين دران (l'IGE
(les groupements d'intérêts économiques

كاين اليوم  il est programméحىت ل 8184ابش
يتستعمل يف الربامج دايل الفوارق اإلجتماعيةil est ،
 ،programméإذن حنا آلية كناخذو الفلوس كنصيفطوهم
كنتبعو الربامج ،كنشوفو التقييم دايهلم ،كنشوفو االلتقائية واش

مجعوهم ،كوانهم ،عطيناهم بنينا هلم  l'usineدايل هاد املنطقة
وهاد  les coopérativesراه c'est du
 producteursيعين  en amantفهاد انجبال اللي كاينني.

كاينة ،وكنتبعو  la gouvernenceدايهلم ابش يزيدو لألمام.
ايال هو الصندوق خصو إمكانيات ،وخصو إمكانيات والعامل
القروي خصو إمكانيات ،وأان كيظهر يل أبنه ،احلمد هلل ،أنه هاد

قلنا هلم هاكو السوارت اي هللا أسيدي بسم هللا عطيناهم الضو،
اعطيناهم كل شي .ولكن مع األسف ما قوفقوش ،ما جنحوش
بيناهتم ،ما خدموش بيناهتم ،ما حتسبوش علينا هنار اللي وقفات
وقسدات ،حسبو علينا آش دران ، en amantحسبو علينا

débatكلو يعين سليم ،وأنه األغلبية دايل اإلقرتاحات اللي
جات هبم اللجنة قبلتهم ،ألنه كانوا موضوعيني ،وكانوا يف نطاق،
وحنا ما بغينا إال حنسنو احلكامة ،وأان راه ما عنديش  21مليار،
 21مليار يف الصندوق دايهلا عند ماليها ،اللي بغى يكذب واللي
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الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة من جهة ووزارة الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت من جهة اثنية.

بغى يدير  spécialiste de fake newsزعما بصحتهم.
ولكن اللي كيهمنا ألنه ما خصهمش ،حىت واحد ما خصو حييد
علينا ، le capهو هداك املواطن اللي يف العامل القروي هو اللي
خصنا هنتمو به ،خصنا هو اللي خصنا جنيبو ليه احلكامة ،هو
اللي خصنا نعطيوه إمكانيات أكثر ،وحنا دائما كنشتغلو بشكل

وهبذه املناسبة ،ال يفوقين أن أمثن املنهجية اليت يعتمدها
اجمللس األعلى للحساابت واليت قروم مواكبة املؤسسات واهليئات
العمومية يف التنزيل السليم والناجع للسياسات والربامج القطاعية
واإلسهام الفعال يف ققوميها عند االقتضاء ،كما نثمن يف ذات
السياق العمل انجبار الذي قامت به نجنة مراقبة املالية العامة طيلة

جد إجيايب مع الفرق الربملانية ،مع les commisions
وكنسمعو ،حنا كنسمعو ،أان ما كنفهموش كل شي ،كنسمعو
آش كتقولو وكنفهمو وكنحاولو نقدمو ما ميكن ألن انتم قراب

إجناز هذه املهمة املتعلقة بتقييم قدبري صندوق التنمية القروية
واملناطق انجبلية.

للمواطنني ،كنحاولو نقدمو ما ميكن أن نعطيه ابش يكون ،يعين،
املردودية يف القطاع دايل العامل القروي ويف القطاع الفالحي
وشكرا.

وقبل التطرق ملا جاء به التقرير من قوصيات ،امسحوا يل أن
أذكركم ابقتضاب حبصيلة قدخل الوزارة هبذا اخلصوص ،وعيا منها
أبمهية التنمية الرتابية فقد أولت الوزارة أمهية متميزة لدعم التنمية

السيد الرئيس:

القروية ،واعتبارها إحدى أهم املكوانت األساسية السرتاقيجية
قدخلها ،كما أن مقاربتها يف هذا امليدان قامت على أساس الرتاكم
الكبري إلعداد الرتاب الوطين الذي دعا إىل ضرورة اإلهتمام

شكرا للسيد الوزير ،الكلمة للسيد وزير إعداد الرتاب الوطين
والتعمري والسكىن وسياسة املدينة.
السيد عبد األحد الفاسي الفهري ،وزير إعداد الرتاب الوطين

أبوضاع العامل القروي وجتاوز اإلكراهات اليت يعرفها مع األخذ
بعني اإلعتبار أبعاد التنمية الرتابية املستدامة.

والتعمري والسكىن وسياسة املدينة:

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني.

وعليه قبنت الوزارة إسرتاقيجية ققوم على أساس منهجية
قشاركية مبنية على مقاربة جمالية قوامها اإللتقائية والتعاقد وحتقيق
االندماجية ،كما قعزز وقكرس مرامي سياسة إعداد الرتاب اهلادفة
إىل ققوية قنافسية وجاذبية اجملاالت مع العمل على موائمة

السيد الرئيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يل الشرف أن أشارك معكم يف أشغال هذه انجلسة العمومية
املخصصة ملناقشة التقرير الذي أعدقه نجنة مراقبة املالية العامة،
املتعلق بتدبري صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية ،هذا التقرير

السياسات القطاعية ذات التأثري الرتايب حسب األولوايت
واحلاجيات اجملالية.
حضرات السيدات والسادة،

الذي عرف إجنازه مراحل متعددة وحمطات قشاورية ،اعتمدت
النقاش البناء والعميق بني السيدات والسادة أعضاء اللجنة
واملسؤولني عن قدبري مشاريع التنمية القروية املمولة من طرف
صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية ،يف وزاريت إعداد الرتاب

ميكن اليوم قلخيص قدخل الوزارة يف متويل وإجناز 929
برانجما ،قضم  412مشروعا قنمواي بكلفة إمجالية بلغت 4.91
مليار درهم ،يساهم فيها صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية
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ب  9.33مليار أي أقل من  %21من الكلفة اإلمجالية ،مقابل

اإلقفاقيات من قبيل الرجوع إىل طبيعة إلتزامات األطراف املتعاقدة

 %23كمسامهة لباقي الشركاء والفرقاء ،ومن حيث استهداف
برامج ومشاريع التنمية القروية اليت سامهت الوزارة يف متويلها
وإجنازها البد من اإلشارة إىل أن التغطية الرتابية للمشاريع مهت
جمموع جهات اململكة و %11من األقاليم و 411مجاعة حملية

أو التقيد ابآلجال املخصصة أو قعبئة االعتمادات أو قفعيل أدوار
نجان القيادة املنصوص عليها يف اإلقفاقيات.
ولعل أهم هذه اإلكراهات اليت قتطلب حلوال انجعة وسريعة
يتمثل يف قعبئة العقار املخصص إلجناز املشاريع ،وكذا قع ّقد
مساطر حتويل االعتمادات املالية وقعدد املتدخلني ابإلضافة إىل
بطء مسطرة قرحيل االعتمادات ،لذا كان من الضروري اختاذ

مع التأكيد على قوجيه أكثر من  %21من االعتمادات احملولة
لفائدة املناطق انجبلية.
وبغية التتبع األمثل إلجناز املشاريع وحتديد وقعها على
اجملاالت الرتابية وعلى الساكنة املستفيدة ،ابدرت هذه الوزارة إىل
إطالق خربة جيريها مكتب دراسات خمتص من أجل ققييم برامج

جمموعة من التدابري املصاحبة إلعداد املشاريع والوقوف على
قفعيلها بشكل مباشر ،عرب متثيليات الوزارة أو من طرف حاملي
املشاريع من فاعلني حمليني أو مؤسساقيني ،وقتمثل هذه التدابري

ومشاريع التنمية وأتهيل اجملاالت القروية ،وجتدر اإلشارة إىل أن
هذه املبادرة كان خمططا إلجنازها منذ إطالق مسلسل إعداد
وقفعيل الربامج واملشاريع ،يف انتظار قرسيخ وجتدر أاثر املشاريع
يف الواقع حىت ميكن قياس مدى وقعها على اجملال والساكنة.

ابألساس يف وضع نظام معلومايت خاص بتتبع وققييم مشاريع
التنمية القروية وقعزيز قدرات الفاعلني احملليني يف ميدان اهلندسة
الرتابية وققييم وقتبع املشاريع املمولة من طرف الصندوق ،وأخريا،
إطالق عملية افتحاص مايل  l'auditجملموع املشاريع يشرف
على إجنازه مكتب خربة خمتص.

لتقدم إجناز املشاريع بلغت حوايل  ،%41منها  %11مت إجنازها
مقابل  %88يف طور االنتهاء ،وقد أابنت الدراسة أيضا على أن
 %48من املشاريع املنجزة حققت آاثرا اجتماعيا واقتصاداي
كبريا ،و %21من برامج قنمية وأتهيل اجملاالت القروية سجلت

من جهة أخرى ويف إطار قطوير املقاربة اليت مت اعتمادها من
أجل اختيار واستهداف اجملاالت القروية ،وقفعيال لتوصيات
ومالحظات اجمللس األعلى للحساابت ابدرت الوزارة إىل الشروع
يف بلورة الربانمج الوطين للتنمية املندجمة للمراكز القروية الصاعدة،

مستوايت انسجام مرقفعة بني األدوات والوسائل املعتمدة والنتائج
احملققة ،يف حني أن  %18من املشاريع املنجزة حسب عمليات
التقييم سجلت فعالية مهمة ،مما يدل على قناغم بني اإلجنازات

اليت يقوم على استهداف اجملايل حمدد للتنمية بدل العمل على
قشتيت التدخالت وانجهود.

وقد أابنت النتائج األولية هلذه الدراسات ،أن النسبة العامة

ويهدف إىل قركيز جمهود قدخل الدولة يف جمموعة من املراكز
لتمكينها من أتطري العامل القروي وإعدادها لتصبح مدان صغرى
ومتوسطة على املدى املتوسط والبعيد ،الرفع من نسبة التقائية

واألهداف املسطرة من قبل الشركاء ،وعلى ذكر الشراكة فقد بلغ
متوسط عدد الشركاء  1يف اإلقفاقية الواحدة مما يدل على أمهية
املقاربة اليت هنجتها الوزارة يف قدبري الشراكة والتعاقد.

التدخالت والربامج العمومية اليت هتم اجملاالت القروية أو قلك
احمليطة ابملدن الكربى واملراكز احلضرية ،مث املواكبات اإلجيابية
للدينامية اليت قعرفها بعض املراكز واليت ميكن قثمينها وقعزيزها من
خالل مشاريع قرابية يتم التعاقد بشأهنا مع الفاعلني احملليني.

إن إعداد املشاريع ومواكبة قفعيلها والسهر على قسليمها
فرض جتاوز العديد من اإلكراهات واملعوقات ذات الطبيعة
املختلفة ،واليت قستجيب احلرص على قفعيل مقتضيات وبنود
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حضرات السيدات والسادة،

أن البعض اآلخر يتم قفعيله ،خاصة ما يتعلق بنشر املعايري ،والذي
جتسد بشكل جلي يف اإلعالن عن طلب عروض مشاريع أو
مسألة أتخر املصادقة على الربانمج التوظيفي الذي خيضع
ابلضرورة ،لعمليات قشاورية قفاوضية مع األطراف املعنية بتدبري
املوارد املالية.

إن التقرير الذي أعدقه نجنة مراقبة املالية العامة يعد قتوجيا
ألشغال هذه اللجنة احملرتمة بعد أن وقفت على نتائج التقرير الذي
أعده اجمللس األعلى للحساابت ،حول ققييم قدبري صندوق التنمية
القروية واملناطق انجبلية على مستوى قطاعي الفالحة وإعداد
الرتاب الوطين والتعمري ،والبد من اإلشارة إىل أن أغلبية

فيما خيص التدبري ،ركزت املالحظات على التوزيع اجملايل
للمشاريع وعدم اعتماده على مؤشر الفقر ،وكذا عدم التوقيع أو

املالحظات اليت أاثرها ققرير اجمللس األعلى للحساابت واليت مت
التعقيب عليها يف انجلسة املنعقدة بتاريخ  8غشت  8194واليت
خصصت أشغاهلا لتقدمي عرض الوزارة ،قد أخذت بعني اإلعتبار
ومت قفعيلها.

التأشري على بعض اإلقفاقيات ،مع اإلشارة إىل نظام معلومات
جغرايف ميكن من ققاسم املعلومة بني املستوايت اجملالية.
أمهية هاقه املالحظات حتيلنا على األجوبة اليت قدمتها
الوزارة ،واليت أكدان من خالهلا أوال أن اخليار الذي قبنته الوزارة يف
االستهداف اجملايل ،ال يتوخى التوازن بني مكوانت الرتاب الوطين

ويف هذا الصدد ،نذكر أن مالحظات اجمللس األعلى
للحساابت ،مهت إمجاال أربعة حماور كربى وهي احلكامة
واإلجراءات املعتمدة والتدبري وإجناز املشاريع:

بقدر ما يثمن ويدعم الديناميات املوجودة ،مع مراعاة التفاواتت
اجملالية ،فيما يتعلق ابحلاجيات األساسية من جتهيزات عمومية
وبنيات حتتية .وجتدر اإلشارة يف هذا الباب إىل خيار إعداد الرتاب

فيما خيص احلكامة ،هتم املالحظات آليات التتبع والتنفيذ
من جهة ،وقداخل االختصاصات جبهة اثنية ،ونشري إىل األخذ
بعني اإلعتبار ملسألة التتبع والتنفيذ الذي يفرض السهر على قفعيل
اآلليات اليت قعىن بذلك ،وفقا القفاقيات املوقعة .أما مسألة

اليت جاء هبا التصميم الوطين إلعداد الرتاب ،والذي يتمثل يف مبدأ
التآزر املتفاوت بني اجملاالت ،أما العناصر املتبقية يف هذا احملور،
فتهم نظام معلومات جغرايف الذي وضعته الوزارة ابلفعل والذي
ميكن من ققاسم معلومات بني املستوايت اجملالية.

قداخل االختصاصات ،فالبد من اإلشارة أن طبيعة املشاريع اليت
قساهم يف بلورهتا وإجنازها الوزارة ،هي مشاريع قرابية ،فهي ابلتايل
مشاريع مندجمة ومتنوعة املكوانت ،حترص فيها الوزارة مبعية

أما فيما خيص إجناز املشاريع ،شكلت جمموعة من املشاريع
موضوع هذا احملور واليت حتيلنا على بعض من اإلكراهات اليت

الشركاء ،على اخنراط وقعاون كل املصاحل املختصة ،حىت ال قشكل
جماال ألي قداخل يف االختصاصات.

أسلفت احلديث عنها ،كتأخر الدراسات التقنية ،أو بطء مسطرة
قرحيل االعتمادات السنوية ،وإعادة التحويل املخصصات املالية
إىل اآلمرين املساعدين ابلصرف ،وكذلك إدخال قعديالت من

فيما خيص اإلجراءات املعتمدة ،يتعلق األمر مبالحظات
ختص نوعية انجهات اليت قلقت حتويالت صندوق التنمية القروية،
ونشر املعايري املعتمدة ،وكذا أتخر املصادقة على ابلربانمج
التوظيفي" "Programme d'emploiيف هذا الصدد

طرف املنظومة احمللية أو الشركاء خالل إجناز املشروع ،وإدماج
مكوانت أخرى مل قكن يف اإلقفاقية األصلية ،واليت قتم غالبا من
خالل قوقيع ملحق قعديلي ابالقفاق مع خمتلف الشركاء ،مما
يستدعي أتخري اإلجنازات .كما أن هناك مشاريع أخرى متت

نشري إىل التزام الوزارة ابألخذ بعني اإلعتبار جل املالحظات ،علما

30

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل - 8102
-

اإلشارة إليها يف هذا احملور ،قد مت االنتهاء من إجنازها بشكل كلي
%.911

التوصية الثانية :يف هذا احملور فتهم وضع معايري حمددة
النتقاء واعتماد وقوزيع املشاريع ،وفق مقاربة واضحة وموضوعية
من حيث استهداف املناطق واملستفيدين حتقيقا للعدالة اجملالية،
ويف هذا الباب أؤكد لكم أن اعتماد منهجية واضحة وشفافة

من جهة أخرى ،فقد جاء ققرير نجنة مراقبة املالية مبجموعة
من التوصيات بلغ عددها  84قوصية ،قوزعت على احملاور األربعة
اليت ارقكزت عليه التقارير ،وبعد دراستها ومتحيصها خلصنا إىل
أن  98منها هتم بشكل مباشر جمال قدخل الوزارة ،وقتقاطع مع
املقاربة اليت مت هنجها من أجل بلوغ النتائج احملققة وقتلخص هذه
التوصيات حسب احملاور كالتايل:

مبعايري حمددة شكل الركيزة األساس للمقاربة اليت اعتمدهتا الوزارة
يف املشاريع االستثمارية الثالث والربامج اليت سامهت يف بلورهتا،
ولعل النموذج األبرز.
يف هذا الصدد هو الربانمج االستثماري الثالث الذي اعتمد
مسطرة طلب عروض املشاريع مع وضع نجان انتقاء حملية ووطنية
ومعايري حمددة والذي ضم النسبة األكرب للربامج واملشاريع اليت
استفادت من دعم صندوق التنمية القروية واملناطق انجبلية.

احملور األول-فيما خيص التخطيط االسرتاقيجي وإطار
احلكامة وقدبري املوارد،
التوصية األوىل :ختص اعتماد خمطط اسرتاقيجي موحد

احملور الثاين-قيادة املشاريع والربامج املمولة بواسطة

ومندمج للتنمية القروية يرقكز على خطط التنمية القروية والربانمج
املندمج للمناطق انجبلية ،وينبين على مقاربة جمالية ققوم على

الصندوق يتعلق األمر بثالث قوصيات:

اإللتقائية ويعمل على قرسيخ احلكامة الرتابية وقعبئة الطاقات
احمللية ،وكل ذلك وفق مقاربة قشاركية مسؤولة بني خمتلف
املتدخلني ،نعترب هذه التوصية مهمة ووجيهة حبيث قطرح على
كافة املكوانت اليت قتدخل بشكل مباشر أو غري مباشر يف قنمية

التوصية األوىل :هتم وضع منهجية متكاملة للربجمة والتدبري

والتتبع على املستويني املركزي والرتايب ،مع حتديد مسؤوليات
بشكل واضح والبد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل اعتماد الوزارة
ملبدأ التعاقد يف كل املشاريع اليت سامهت يف بلورهتا ،والذي حيدد
املسؤوليات بشكل واضح ويضع آليات التتبع يساهم فيه كل
الشركاء املوقعني على اإلقفاقيات من أجل متكينهم من املسامهة
يف أتطري وقدبري الربامج املتعاقد بشأهنا.

العامل القروي ،ضرورة قكثيف التنسيق من أجل بلورة رؤية
إسرتاقيجية وخطة عمل موحدة ،قروم اإللتقائية والتكامل بني كافة
املتدخلني يف التنمية القروية.
ويف هذا الصدد البد من اإلشارة أن الوزارة بصدد إعداد
أرضية إسرتاقيجية قضم قوجهات السياسة العامة إلعداد الرتاب

التوصية الثانية :قتعلق حبصر استخدام املوارد املالية
للصندوق على الربامج واملشاريع واخلطط املسطرة ،وبعيدا عن أي
استعمال استثنائي وعدم إجناز أي مشروع خارج أي إطار
قعاقدي.

الوطين ،واليت ستمكن من حتديد األولوايت واخليارات
االسرتاقيجية وبلورة التوجهات املرجعية للتهيئة الرتابية ملختلف
املستوايت اجملالية ،سيتم عرضها على خمتلف القطاعات احلكومية

نؤكد للسيدات والسادة النواب احملرتمني أنه مل يتم إجناز أي
مشروع خارج أي اقفاقية شراكة.

والفاعلني اجملاليني من أجل التشاور بشأهنا يف إطار لقاءات وطنية
وجهوية قصد إغناء واإلثراء.
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أساسية ومهمة يتم قفعيلها اآلن ملا هلا من وقع إجيايب على مستوى
متلك الساكنة املستهدفة للمشاريع املنجزة وابلتايل بلوغ الربامج..

التوصية الثالثة :واخلاصة بعدم القيام بتحويالت مباشرة
لفائدة املتدخلني الغري مرخص هلم فقد مت قفعيلها وأخدها بعني
اإلعتبار ،كما جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن التحويالت
موضوع هذه التوصيات مت التنصيص عليها يف اقفاقيات الشراكة

احملور الرابع-التتبع والتقييم واملراقبة يتعلق األمر بثالث قوصيات:
التوصية األوىل والثانية :واللتان هتمان قعزيز وظيفة قتبع وإجناز

املوقعة واملؤشر عليها من طرف وزارة املالية ،على اعتبار أن األمر
يتعلق بتعيني صاحب مشروع منتدب ذو خربة ققنية يف جمال
قدخله.

وققييم املشاريع عرب نجان وطنية وجهوية ،حتدث هلذه الغاية،
وقفعيل آليات التتبع واملراقبة املنصوص عليها يف اإلقفاقيات
املتعلقة بتنفيذ املشاريع فهي قوصيات قتم قفعيلها وسنحرص على
أخذها بعني اإلعتبار.

احملور الثالث-إعداد وقنفيذ اقفاقيات الشراكة والتنفيذ
امليداين للمشاريع ،يتعلق األمر أبربع قوصيات:

التوصية الثالثة :املتعلقة بضرورة وضع نظم معلوماقية فعالة

التوصية األوىل :قتعلق بضرورة ضبط بنود اقفاقيات

مزودة مبعطيات حول خمتلف املشاريع جبهات اململكة قسهل
عملية قتبع وققييم املشاريع التنموية ،التنمية القروية واملناطق انجبلية
مبؤشرات قابلة للقياس .فيما خيص النجاعة وانجودة والفعالية نؤكد
لكم أنه موازة مع إطالق املشاريع اليت قساهم فيها الوزارة ،عرب

الشراكة ،وحث الشركاء على ضرورة احرتامها وقنفيذ االلتزامات
والواجبات اليت قتضمنها ،نعتربها قوصية أساسية وغاية يف األمهية،
حبيث حتيلنا على ضرورة وضع إطار قنظيمي وقانوين للتعاقد
املؤسسايت بني املؤسسات العمومية لبالدان ،وال شك أن غياب

صندوق التنمية القروية مت وضع أرضية معلوماقية متكن من قتبع
املشاريع وقتمثل هذه األرضية يف بوابة جغرافية géoportail
مزدوجة بنظام معلومات جغرايف ميكن من التفاعل املباشر مع
املعطيات اليت هتم قتبع املشاريع.

هذا اإلطار أثر بشكل سليب على وقرية إجناز جمموعة من الربامج
اليت انطلقت من شراكات بني قطاعات ومؤسسات عمومية.
التوصية الثانية :واخلاصة بتحفيز وإشراك املنتخبني واجملتمع

املدين واملتدخلني احملليني يف اقرتاح مشاريع قنموية يف اجملال
القروي ،فإنين أؤكد لكم أن إشراك املنتخبني واجملتمع املدين

ويف األخري ،نؤكد لكم التزام الوزارة األخذ بعني اإلعتبار كافة
املالحظات الصادرة عن اجمللس األعلى للحساابت ،وكذا

واملتدخلني احملليني يف اقرتاح مشاريع قنموية يف اجملال القروي
يدخل يف صلب املقاربة املعتمدة من طرف الوزارة.

التوصيات اليت قضمنها ققرير اللجنة املراقبة املالية العامة ،كما قظل
الوزارة رهن إشارة جملسكم املوقر من أجل ققدمي أي قوضيحات

التوصية الثالثة :املتعلقة إبحداث خلية وطنية ملعانجة

إضافية.

املشاريع املتعثرة لفرتة ما بني  8192-8112داخل أجل زمين
حمدد فإننا سنعمل على قفعيلها ألهنا ابلفعل وجيهة.

وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري البالد ،حتت القيادة الرشيدة،
لصاحب انجاللة ،أعزه هللا وأيده ،والسالم عليكم ورمحة هللا قعاىل
وبركاقه.

التوصية الرابعة :يف هذا احملور هتم نشر مشاريع اإلقفاقيات
مع إدماج البعد التواصلي مع الساكنة املستهدفة ،نعتربها قوصية
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السيد الرئيس:

 ،8192لإلشارة إىل أنه أشار أنه حيز يف نفسه قلك األوضاع
الصعبة اليت يعيشها بعض املواطنني يف املناطق البعيدة واملعزولة.

شكرا للسيد الوزير ،أعطي الكلمة لبعض الفرق واجملموعة
النيابية ملا قبقى من الوقت يف إطار التعقيب ،مع احلرص على

السادة النواب احملرتمني،

احرتام املدة الزمنية ،ابسم فريق العدالة والتنمية الكلمة للسيد
النائب عبد هللا هناوي السيد النائب.

هناك عدد من التوصيات قعاملت معها احلكومة بشكل إجيايب
ومرة أخرى نشكرها كنا نتمىن أن عدد من التوصيات األخرى
يعين أيضا يتم التعامل معها إجيابيا ،هناك التوصية رقم  8املتعلقة
بتوحيد الوعاء املايل للصندوق ومتويل العمليات دايلو ،وجتميع كل
االعتمادات املتوفرة يف إطار واحد هو صندوق التأهيل

النائب السيد عبد هللا هناوي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس احملرتم،

االجتماعي ابعتباره اآللية املالئمة اليت أنشأها الفصل  938من
الدستور ،احلكومة كان هلا نظر ويعين رفضت هذا ،ولكن نسجل
ابرقياح ما قاله السيد الوزير أن املسألة قنفذ يف إطار جهوي ويف
إطار إقليمي حملي ،نتمىن أنه املقاربة التشاركية مت فعال ،حنن

السادة الوزراء احملرتمني،
السادة النواب النائبات احملرتمات،

إذا بداية أشكر اجمللس األعلى للحساابت على هذا التقرير
املتميز هننئ أنفسنا يف الربملان مبجلس النواب يف نجنة املراقبة على

كربملانيني مثال يف الدوائر دايلنا راه ال نستشار ال حنضر ال يف
مرحلة التشخيص ،وال يف مرحلة اختيار املشاريع ،وحىت رؤساء
انجماعات فهي أيضا نتمىن أن هاد املقاربة ما قكونش غري مع

هاد العمل الرقايب املتميز ،الربملان هنا يقوم بدوره الرقايب الدستوري
يف إطار من املسؤولية انجماعية ،ال جيب أن يعين أن نقول كالما
رمبا يعين جيب أن نرتفع عنه ،ألن الصندوق الذي حنن بصدده

اجمللس انجهوي أقستحضر انجماعات يف حلظة القرار يف حلظة
التشاور ،ومن بعد بطبيعة احلال اآلليات اللي هي دايل احلكامة
سواء الوطنية أو ال انجهوية احمللية هلا القرار ولكن االستماع ملمثلي
املنتخبني حمليا مهم جدا ويوفر لنا كربملانيني وكمنتخبني املعلومة

قنفذ يف إطاره سياسة عمومية موجهة جملال هش هو اجملال القروي
واملناطق انجبلية ،وهو عمل ممتد على عقود وعلى حكومات ،حنن
هنا يعين رقابتنا وال عملنا الرقايب يدخل يف صلب العمل السياسي
الشريف وليس عمال سياسواي مقيتا أبدا حاشا ،وهذا العمل يرفع

يف حينها من أجل أيضا املتابعة ومن أجل أيضا االقرتاح والتجويد
وإن كنا نتمىن مستقبال منشي يف اجتاه ما يريده الدستور من
قكريس للجهوية املتقدمة أهنا يف اجتاه ما يريده الدستور من

ابلفاعل السياسي ويشرفه ،ونشكر احلكومة على قعاملها اإلجيايب
مع هذا العمل الرقايب وقعاملها اإلجيايب مع قوصيات اللجنة ومع
قوصيات اجمللس األعلى للحساابت الذي أاثر عددا من

قكريس للجهوية املتقدمة ،أهنا هذه التوصية إن شاء هللا جيي واحد
الوقت اللي يوصل األمد دايهلا ،يوصل الوقت املناسب ابش قنزل،
ألنه سنكون آنذاك ،فعال نكرس ما نطمح إليه مجيعا من جهوية
متقدمة ،ونوحد اإلطار املايل لعمل الصندوق.

اختالالت السادة الوزراء احملرتمني يعين أشاروا إىل أهنم سوف
يعملون على أال قتكرر يف إطار من حتسني وجتويد العمل.
وهذا يف إطار أيضا يعين قنزيل يعين طموحات صاحب
انجاللة ،اللي جات يف اخلطاب امللكي السامي ،دايل يوليوز

هناك مسألة متعلقة بتجويد نسب اإلصدار ،نقدر اإلكراهات
اللي واجهوها الوزراء فيما يتعلق ابلتوصل ابالعتمادات اللي
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كتجي متأخرة وكذا .نتمىن أن يتم جتاوز ذلك ،علما أن اآلن،

ملي كيشرح وكيجيب داك الطاقم دايلو ،كنفهمو بزاف دايل

القانون التنظيمي للمالية هناك خماطر فقدان االعتمادات .وهذا
ما ال نتمناه ألي صندوق ،خاصة ،خاصة هذا الصندوق اللي
هو موجه لفئات هشة وجمال هش ،هي اجملال القروي واملنطقة
انجبلية .وفقنا هللا ملا فيه اخلري ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاقه.

احلوايج ،ألن  43صندوق ،راه كلها الصناديق دايلنا فيها
اختالالت ،وفيها اختالالت وفيها مشاكل كثرية ال قعد وال
حتصى.
السيد الوزير ،أنه ملي قلنا أن هاديك القضية دايل املعمل
دايل الصبار اللي دار يف سيدي إفين ،اجمللس األعلى للحساابت
قال لكم أبنه املشروع هنار اللي دارو ليه دفرت التحمالت وديك

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،إبسم الفريق األصالة واملعاصرة ،الكلمة
للسيد النائب حممد بن عطية.

املسائل دايلو وطريقة اإلجناز دايلو ،كان غيخدم الناس يف مخس
شهور .هو قالك كيخدم الناس من يوم واحد إىل أربعة أايم ،هاد
اخلرب اللي قليت لنا اليوم عاد افتتح وقشوفو غيشتغل ،هذا خرب

النائب السيد حممد بنعطية:
شكرا السيد الرئيس،

مفرح ألن ما ما نبغيوش املشاريع كتخسر عليها أموال طائلة،
وهاد الشي كاين .حىت يف التنمية البشرية قبناو وراهم مسدودين.

السادة الوزراء،

السيد الوزير ،احنا يعين التقرير دايل اجمللس األعلى
للحساابت ،الوقت اللي قال املوارد ما قصرف يف انجهة وقالك
ها األسباب .قالك "سبب قراجع استعمال املوارد هو ضعف وقرية

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
السيد الوزير ،كنشكروك على التوصيات اللي من أصل ،84
قليت  94قوصية و 3مت التحفظ عليها .السيد الوزير ،كنتمناوا
ديك التوصيات قفعل ألن اإلشكالية فني كاينة؟ يف إنزال املشاريع
وواحد الصندوق فيه واحد املوارد املالية ،ولكن لألسف مل قنفق.

إجناز الربامج التنموية وعدم التتبع األوراش املتعلقة هبا ،وأيضا يف
حمدودية الكفاءة القادرة على صيانة املشاريع ،غري أنه يف نظران
قبقى هذه التربيرات جزئية" .واش عهد حكومة عباس الفاسي
كانت األطر وكانت الكفاءات ،ودااب ما كاينش؟ خاص هاديك

فمن واجب احلكومة ،احلكومة اللي كتكون انجحة ،خصها
يكون عندها اعتماد جيب أن يصرف .السيد الوزير ،عنقول لك
أبنه حكومة عباس الفاسي ،ما بني  41و %11كاين فرق هداك

األموال خاصها خترج ،متشي لعند املواطن وقبان يف العامل القروي
وقبان يف احلياة املعيشية اليومية دايهلم ،احنا كفريق األصالة
واملعاصرة وحسب االجتهادات دايلنا قنقولو احلكومة عندها

املوارد املالية .يف  8192-8199جاي وكيهبط .أان نقول لك
 .%44 ،8199هذا التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت،
يعين هاد املوارد املالية شحال كتنفق ،ومن بعد قيوقع الرتحيل إىل
آخره %83 ،8198 .و %98 ،8193و .%94 ،8192

مشاكل يف امليزانية عجز يف امليزانية ،وهاد الشي كاين 21 ،مليار
يف سنة  ،8198ألن كان العجز انقص  %4هنا كتشوف آش
كدير احلكومة؟ كتخلي هاد الصناديق ابش كدير حتويالت أخرى
اللي عندها األسبقية يعين ابش متول شي حاجة اللي عندها
األسبقية هذا هو التحليل دايلنا.

هذا ققرير دايل اجمللس األعلى للحساابت  .حنا ماشي داك الشي
جبناه من راسنا وال شي حاجة  .وابملناسبة كنشكر الرئيس األول
للمجلس األعلى للحساابت ألن هداك السيد رجل دولة ،ألن
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السيد الوزير ،هاديك التوصيات اللي دران ابختصار واحد

واهلدف اليوم السيد الوزير من هذه انجلسة هو الوصول

املنظومة يعين اللي هي حملية ،داك رئيس انجماعة القروية يل اليقني
السيد الوزير إيال اقشاركوا يف هاد املشاريع املشروع ينجح ،هو
عايش مع املواطن وعارف ديك املنطقة دايل آش خاصها وهاد
الشي راه درانه 14 ،و 12يف عهد حكومة عباس الفاسي وكان

معكم إىل قعهدات احلكومة يف هذا اجملال من خالل التجاوب
مع التوصيات اليت خلصت إليها نجنة املراقبة املالية لتجاوز
االختالالت اليت رصدها ققرير اجمللس األعلى للحساابت ،والسيد
الوزير جتاوبتم من أصل  84قوصية على  94قوصية ،وهذا جمهود

كاقب الدولة يف التنمية القروية وكانوا كيخصوا وكيجيو للعماالت
وقيقولوا لنا املقرتحات دايلكم ودارت مشاريع وجنحات ،إيال ما
قشارك داك العضو دايل انجماعة هداك رئيس انجماعة القروية

وقعاون كبري من طرفكم وحيسب إجيااب لكم ،ولن أخوض يف كل
التوصيات مثال املسألة دايل حتديد ووضع املعايري واضحة وشفافة
وموضوعية ،مثال مسألة معانجة اإلشكال وقواجه اإلشكال دايل

اللي هو عايش وعارف ديك املنطقة أنه فيها واحد النوع من
املشاريع اللي هي مدرة للدخل وعاد قنفع ديك املنطقة ،ألن العامل
القروي راه البطالة السيد الوزير راه داك الشي راه الناس غري
جالسني يف الدواوير بال خدما وال ردما.

التأخر يف حتويل االعتمادات أو املساطر املتعلقة ابلتأشري وهذا
كله إجيااب ،ونتفهم السيد الوزير أنك ربطت مثال قبول بتوصية يف
قوزيع جمال قدخل هذا الصندوق ابلرفع من املوارد هذا حرصكم
على التوازن املايل هلذا الصندوق ونتفهمه ،ولكن يصعب علينا

حنا يف األخري نشكر اجمللس األعلى للحساابت اللي
قيقدم لنا هاد يعين البحوث دايلو امليدانية والورقية كذلك يف

فهم عدم جتاوبكم السيد الوزير مع جمموعة من التوصيات قدمتها
اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية واعتمدهتا نجنة مراقبة املالية
وهي ال قشكل عبئا أو قكلفة مالية ،ولكن قروم ابألساس احلكامة

السيد الرئيس:

والنجاعة والتدبري األجنع هلذا الصندوق هو قفعيل مبدأ ربط
املسؤولية ابحملاسبة ،وأذكر على سبيل املثال ال على سبيل احلصر
مثال ،على ضرورة إبرام اإلقفاقيات وحث األطراف بضرورة احرتام
االلتزامات والواجبات يف هذه اإلقفاقيات املضمنة هبذه اإلقفاقيات

النفقات العمومية دايل املرفق العام ألنه قدم لنا واحد التوضيحات
اللي كانت غايبة علينا يف السابق ،واإلخوان راه يف اللجنة..
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة رئيسة اجملموعة النيابية
للتقدم واالشرتاكية.

هذا مثال ،وأيضا من التوصيات اليت دافعنا عليها املسألة دايل
ضرورة إبرام وضع ،ضرورة وضع اقفاقيات إطار لفك العزلة على
اجملال القروي و لدعم الفالحة التضامنية ،وهذا من شأنه أن حيسن

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم

واالشرتاكية:

العيش للساكنة وحنن السيد الوزير نعود لكم اليوم يف هذه انجلسة
هبذه التوصيات ألننا مقتنعون ولنا القناعة أبهنا هذه قوصيات
سرتوم قدبري أجنع هلذا الصندوق ،مبا خيدم بطبيعة احلال صاحل
ساكنة العامل القروي واملناطق انجبلية والصاحل العام ،وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،وأقوجه إليكم السيد وزير الفالحة
بصفتكم اآلمر ابلصرف هلذا الصندوق ،قؤكدون معنا ومن خالل
مداخلتكم على حجم الرهاانت املطروحة على هذا الصندوق،
ابعتباره خصوصا املعانجة واحلد من التفاواتت اجملالية ومن الفوارق
الطبقية ابعتباره آلية لتمويل املشاريع من أجل حتقيق التنمية ابلعامل
القروي واملناطق انجبلية.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة الرئيسة ،السيد الرئيس نقطة نظام.
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والنقطة الثانية وهي يف إعداد املشاريع ،البد من اإلشراك

النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي (نقطة نظام(:

الفعلي للسلطة الرتابية احمللية ،انجماعات احمللية ولو أنه قيعطيو
رأي ولكن أحياءا ما قيدخلش هباد اإلعتبار بعض األحيان حىت
رؤساء اجملالس ما كيتشوروش ،يعين مدى بنا قؤسس هاد القضية
دايل التشارك ،ألهنم مها اللي قيعيشوا انشغاالت واخلصاص دايل

عندو شوية دالوقت ابش يدير قعقيب.
السيد الرئيس:

ال ،ال ،احنا وزعنا هاد الشي يف ما بيننا بكل صدق.
النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي (نقطة نظام(:

املواطنني وكيجيوا السيد الرئيس حىت الربملانيني يتساءلوا على
املشاريع ،فلما ال إشراك الربملانيني يف هاد اللجنة ،إىل كان نجنة
قشاركية وقشاورية ،آش غادي خنسرو إيال وسعنا االستشارة ابش
نضمنوا النجاح دايل هاد الربامج هادي.

واحنا ماشي معاكم؟
السيد الرئيس:

أنت معاان منذ البداية ،طيب نظرا لطبيعة انجلسة فهي جلسة
حوارية هلا أبعاد متعددة ما فيها ابس غادي نعطيو الكلمة
لدقيقتني للسيد الرئيس ،مث للسيد عبد العزيز لشهب كذلك من
الفريق اإلستقاليل ،لكن دقيقتني من بعد الصديق املشرتك ،ومن
بعد دقيقتني للسي كميل.

مقاييس معتمدة موحدة إلنصاف كل املراكز الصاعدة ،وهباد
املناسبة كنشكركم على هاد التوجه يعين..

النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس ،السيد الرئيس كامل التوفيق .ومن بعد السيد
النائب لشهب.

نقطة أخرى فيما خيص التعمري ،التعمري السيد الوزير ،قكون

السادة الوزراء،
السيد كاتب الدولة احملرتم،

النائب السيد مصطفى ابيتاس:

شكرا أوال لرئيس اللجنة وألعضاء اللجنة اللي وفروان هاد

شكرا السيد الرئيس،

الفرصة هادي ،شكرا للسيدين الوزيرين اللي عطاوان معلومات
جعلتنا نطمأنو على هاد املشروع هذا اللي حقيقة غادي يشكل
واحد القوة رافعة للتنمية يف هاد املناطق اللي كتحظى ابألولوية

يف احلقيقة سعداء جدا داخل يف هذه أوال يف هذه اللحظة
الدستورية اللي أصبحت اإلمكانية ملناقشة ققارير اجمللس األعلى
للحساابت ،سعداء أيضا ابحلجم وابلرتاكم اإلجيايب اللي راكمتو
بالدان ،وراكمتو هاد املؤسسة الدستورية اللي احنا موجودين فيها،
وال نعتقد أبن أي طرف سياسي كيفما كان النوع دايلو ،سيكون

عند مجيع املواطنني .بعض املالحظات فقد السادة الوزراء ،قلتوان
السيد الوزير وزير الفالحة على أن الربامج حمددة حىت ،8184
مدى بنا نعرفوا التوزيع دايل هاد املشاريع حسب انجهات ،ابش
نالحظوا ونلمسوا واش كاين فعال هداك يعين التكافؤ بني

عندو شي رغبة أو ميل ملصادرة هذا الرتاكم اإلجيايب واملفيد جدا
لبالدان.

انجهات ،ومدى إنصاف بعض انجهات على حساب األخرى
يعين ليطمئن قليب.

يف مداخليت السابقة حتدثت عن النقاش السياسي املغلوط
الذي رافق صندوق التنمية القروية ،وحينما حتدثت عن بعض
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الصراعات السياسوية املقيتة املقصود منها كان هو من كان

داملشاريع مندجمة دايل التنمية اجملالية ،غري اليوم وهاد الصندوق

يصطاد يف املاء العكر وكان يوهم للناس أبن هذا الصندوق أبن
ميزانيته حتت إشراف السيد وزير الفالحة والصيد البحري ،ومل
أكن أقصد أي طرف سياسي معني ،أجدين يعين يف هذه اللحظة
حمتاج ألن أقوقف قليال ،لكي حناول أن حندد مهام الفاعل

دايل التنمية القروية اللي كان واحد دور كبري يف يف إخراج هاد
جمموعة داملشاريع يف أرض الواقع ،ولكن سؤايل السيد الوزير اليوم
واحد اجملموعة داملشاريع من داك الوقت مازال ما قنفذاقش ،هاد
اإلشكال كنا طرحناه وطرحناه ألن كان واحد رمبا واحد جمموعة

السياسي أو مهام املؤسسة الربملانية يف البحث عن األثر من
السياسات العمومية اليت ققوم هبا احلكومة ،يف مستوى آخر أان
أعتقد شخصيا أبنه بعيد عن عمل اجمللس األعلى للحساابت ألنه

دايل االلتزامات املالية دايل وزارة اإلسكان كان خصها حتول هاد
وكالة قنمية أقاليم الشمال وما التزماقش هبا ،وابلتايل هنا كيتطرح
اإلشكاالت الكربى دايل قنزيل هاد املشاريع ،وابلتايل اليوم يف

يبحث يف إجناز املشاريع وعن جدوى هذه املشاريع من الناحية
املالية ،وأجدين مضطرا للحديث مرة أخرى حول مشروع مدينة
سيدي إفين كما قلت سابقا ألنين أعرف هذا املشروع ،أعرف
كيف ساهم يف قغيري احلياة اإلقتصادية بني قوسني وأيضا غري من

بالدان عموما راه ماشي مشكل دايل االسرتاقيجيات أو دايل
الرؤية ،املشكل هو التنزيل دايل هاد االسرتاقيجيات على أرض
الواقع وأان عطيت مثال دايل هذا املشروع هذا إضافة اليوم هاذ
الصندوق دايل التنمية القروية ابملناطق انجبلية كيلعب واحد الدور

التعاطي للفاعل املايل أو املستثمر مع منطقة كلنا إىل حدود سنة
 8112نتهم أبننا..

كبري يف الربانمج دايل ققليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية
للجهات وكيما قلتو عندها واحد الدور كبري للجهات كيلعب
واحد الدور كبري دايل إقرتاح مشاريع ،ولكن اإلشكال راه جمموعة

السيد الرئيس:

من انجهات مغيبة ،نعطي غري مثال دايل جهة طنجة قطوان
احلسيمة قدم واحد اجملموعة داملشاريع ولكن مستبعدين من
النقاش فهاذ املشروع هذا دايل ققليص الفوارق ،صحيح السيد
الوزير ،هاذ املوضوع كنا سبقنا ذكرانه أن خيص ضروري ابش

شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عبد العزيز لشهب
إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.
النائب السيد عبد العزيز لشهب:

نعطيو هذيك الرمزية والقيمة هلاذ الربامج دايل ققليص الفوارق
اإلجتماعية واجملالية ،خاص إشراك املنتخبني ويف الدرجة األوىل
انجهات ،وأن املواطن يلمس هذاك املنتخب دايلو أنه قدمو واحد
اخلدمة على املستوى احمللي.

بسم الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

السيد الرئيس:

أان رمبا غري ابختصار شديد ،هذا املوضوع دايل الصندوق
دايل التنمية القروية واملناطق انجبلية ال أحد يشك يف أمهيته والدور

شكرا للسيد النائب ،أهنينا جدول أعمال انجلسة األوىل،
شكرا للسادة الوزراء ،شكرا لرئيس نجنة مراقبة املالية العامة
وألعضائها.

اللي لعبه يف خلق واحد جمموعة دايل املشاريع من أجل إعادة
التوازن اجملايل ،ويف هاد اإلطار الزم نذكرو يعين منذ حكومة
األستاذ عباس الفاسي كان برانمج دايل اجملال ،أي جمموعة
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