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 السالم عىل أأرشف املرسلنيبسم هللا الرحامن الرحمي والصالة و 

، كومبسود'' دائرة الربملانيني املتوسطيني من أأجل التمنية املس تدامةعناية الس يد رئيس  •

COMPSUD"؛ 

 ؛املتوسطالأبيض ت حوض البحر السادة أأعضاء برملاانالس يدات و  •

دائرة اكتب عام  و” 2020مبادرة أأفق “رئيس فريق  (Michael Scoullos) سكولوس مايلك الس يد •

 ؛الربملانيني املتوسطيني من أأجل التمنية املس تدامة

 الس يدات و السادة الأفاضل ممثيل املنظامت والهيآ ت ومؤسسات المتويل ادلولية والإقلميية؛ •

 ؛السعادةأأحصاب  •

 ادلولية؛ خمتلف وسائل الإعالم الوطنية و السادة، ممثيلالس يدات و  •

 .حرضات الس يدات والسادة، أأهيا احلضور الكرمي •
 

نه ليرشفين ويسعدين أأن أأ  فتتاحية لاإ اإىل جانب  هذا، لقائمك رفيع املس توىتناول اللكمة يف اجللسة الإ

جلسامة  وعب  ت  س   ور من طينة خاصة، م  حضلفيف خصوصا أأمام و  ،مرموقنيو  ينزيَ م  ثني م  د   ح  ت  م  

 وواع   ،ان املتوسطيار  د  زها م  ك   ر  ي  فها و ث   ك  حلجم وضغط الإكراهات اليت ي   رض   ح  ت  س   م  شابكها و ت  التحدايت و 

س تعجالية  و  رضورة   من موقعه، ، كل قهيا عىل عاتقهل  قل املسؤولية اليت ت  ث  ب  كذكل  هجة الأوىل مث امو  اإ

َدهتا و ويف الأدىن تذليلها و أأ لص من الثانية، خ  التَ  االتخفيف من ح  آهَت  ط    .و 
 

هلم مقاما سعيدا بني ظهرانينا، ممتنيا املغربية أأن أأرحب، بلك ضيوف اململكة ، يف البدايةامسحوا يل و 

الربملانيني املتوسطيني من أأجل التمنية املس تدامة دائرة جملهودات اجلبارة اليت بذلها أأعضاء جملس اب أأنوهو 

دارة د  اذلين تعاقبوا عىل  حداهثا يف ات  فَ اإ ىل اليوم،  2002، منذ اإ قتدار بتفان وكفاءةواإ مجموعات كذا و ، واإ

 العامة ايف حتديد توهجاهت ك هذه املدةوك اذلين سامهوا خالل  ،العمل وفرق اخلرباء والطامق الفين

جناز املشاريع  اليت ابلرساةل النبيةل  ضطلعت اوجعله ااملاكنة الالئقة هب ااإىل تبويهئ ةميالراوتنفيذ اخلطط واإ

نتدبت نفسها لأجلها قرتاحية ذات مصداقية رشيك أأسايس و  كفاعل قوي و، اإ وحامية يف صيانة قوة اإ

جدا املآأهوةل عيش ساكنة هذه املنطقة  ومسامه ميداين يف الإرتقاء مبس توىالبحر الأبيض املتوسط 

 . عالية احلساس يةو 
  

 ؛حرضات الس يدات والسادة، أأهيا احلضور الكرمي
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طالق بزانجممك الطموح ج أأشغاهل، و وَ ت  رتقب أأن ت  اذلي ي   الإس تحقاقاإن هذا  حنن واثقون من ذكل، ابإ

 ،حبوض البحر الأبيض املتوسط""العرشية اجلديدة للتمنية املس تدامة  شعار  و  اذلي اإخرتمت هل عنوان  

وا بثقة انخيهبم ويسعون اإىل حسن متثيلهم ظ  ، اذلين ح   ضفيت البحر الأبيض املتوسطيي   جيمع برملان  اذلي و 

نشغالهتم و  نتظاراهتممحل من خالل عكس اإ الس يايس صناع القرار ، و لرتمجتا اإىل واقع ملموسالرتافع و  اإ

قتصاديني وخرباء و  أأحصاب املصلحة املعنيني، من متدخلنيو  ممثلني عن منظامت مؤسساتيني وفاعلني اإ

قلمييةدولية و  ومكوانت منظامت غري حكومية و  ماحنةهيآ ت و والتعاون ادلويل للتمنية وواكلت  خمتصة اإ

، هيةج  جات و  ر  خ  م  جا ل  ت  ن  أأن يكون م  ليكتيس أأمهيه ابلغة. ذكل، أأننا نتوقع ، وسائل الإعالمو اجملمتع املدين 

ز حامية بيئة منطقتنا املتوسطية اليت ز   ع  من شآأن أأجرأأهتا ميدانيا أأن  ت  اليت و  بني الواقعية والطموح، تزواج

نسانية حضارات تفاعل و وتاليق د ه اكنت م   رشوط حتقيق التمنية املس تدامة كذكل  ر  ف   و  ، وت  شاخمةعريقة و اإ

ل مجيعانعمل من أأجل المتكني لها و دها اليت ننش   طار مبادرات مشرتكة و ،فامي خيصه وعىل أأرضه ، ك  يف اإ

 .، تتاكثف فهيا هجودان ونتقامس منافعها ومثارهاأأيضا
 

ن امل ائرة الربملانيني د"احملمودة اليت أأسفرت عن تآأسيس  يف املبادرة د  د  ر  بدون ت   تخنرطاإ  يةغرب ملكة املاإ

حداهث ت  م  ه ل  ة اليت أَ هج   و  للمبادئ امل   ة  يَ ف  و   توظل "املتوسطيني من أأجل التمنية املس تدامة ا هس   ي  كام ، ااإ

واذلي  ،، احليوي والنش يطالإقلمييالتشاوري يف حياة هذا الإطار  اقطعه قد مت َ  ةمه م   اطاشو أأ  أأنَ  اليوم

نتاج الأفاكر ن  فقط م   د  ع  ل ي   منا أأيضا أأداة  صياغة الرؤى والتصورات، و تدى لإ تنفيذ برامج ميدانية ل  واإ

الإدارة الشامةل التمنية املس تدامة ابملنطقة املتوسطية وخصوصا ومشاريع مادية هتم العديد من أأوجه 

 . من هذه املادة احليويةحادا ا الرقعة اجلغرافية اليت تشهد ش   هذه واملتاكمةل للموارد املائية يف 
 

 السادة؛ حرضات الس يدات و
 

يف مرحةل  ائرة الربملانيني املتوسطيني من أأجل التمنية املس تدامةدلالرابع عرش  جامتعا الإ عقاد هذانيآأيت 

ىل املنطقة برمتادقيقة ومفصلية متر  هبا  ، وتواجه فهيا حتدايت جس مية وخماطر عديدة، ويه تسعى اإ

س تتباب الأمو ت ل م س الس بل اليت تضمن لها التطور والتقدم والتمنية وحتقيق الإس تقرار  ن وش يوع السالم اإ

طار   روافدها.مجيع صوصيات خمتلف مكوانهتا و املتقابل خل عتبارالإ و حرتام املتبادل الإ يف اإ
 

ذا اكنت مراجعة الس ياسات العمومية  نه اإ اليوم اجلارية املرتبطة ابلرثوات الطبيعية، ومن هذا املنطلق، فاإ

تستند اإىل الفهم الواعي حلقائق ومتطلبات العرص، فاإهنا ل بد  أأن تقوم  ،املتوسط بدلان البحر الأبيض يف

عادة نظرها يف التعاطي مع  ، املوارد املائية حفاظا عىل مصاحلنا اجلوهرية "معضةل"أأيضا وابلأساس عىل اإ
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ية من أأشد اجملالت حيوية وحساس   د  ع  املشرتك يف هذا القطاع اذلي ي   الإقلمييوتعزيزا للعمل  مجيعا،

نشغالت  س تقطااب وتركزيا لالإ  الراهنة واملس تقبلية.الرئيس ية، واإ
 

من ساكنة  %60الفضاء املتوسطي يؤوي ، أأن الأفاضل يا عنمك، معرش الس يدات والسادةف  و ليس خ  

أأو الأقل حظا، قياسا اإىل حصة الفرد الواحد من املوارد املائية  ،"ماء " فة يف خانة الأفقرنَ ص  العامل امل  

ذ مجيعها مضن هذه الفئةاملتاحة يف الس نة. وعىل هذا املس توى، فاإن ك بدلان الضفة اجلنوبية تندرج  ، اإ

ه ، من امليا3م 1000يف  ، كام تعلمون،د  دَ ح  ة الإهجاد املايئ، امل  ب  ت  جتاوزت، ومن مدة ليست ابلقصرية، ع  

ادل ـــايئ املعـــالفقر امل د   ح  عىل مشارف التقهقر اإىل يوجد ا معظمها ــــفمي يف الس نة،للفرد الواحد  املتاحة

 بدونه.ل تزدهر وي ل تس تقمي احلياة د اذلوراملا كحصة للفرد س نواي من هذ 3م 500ـ ل
 

فريقيا، ل تربو ح   ة الفرد فهيا من املوارد املائية املتاحة صَ فضال عن ذكل، فاإن بعض الأقطار من شامل اإ

لالزمة خملتلف الإس تعاملت مع  عن أأزمة حادة يف توفري الإمدادات ارب   ع  ا ي  مَ ، م  يف الس نة 3م 200عن 

نتاج دَل و  ت  ي  ما ختاللت خطرية يف منظومات الإ تدهور مقلق و  مردوديتهتدين و  الإقتصادي عن ذكل من اإ

فضال  ،خصوصا الهشة مهناو  ،الأوضاع الإجامتعية ابلنس بة لعموم الساكنةمتالحق يف رسيع و تردي و 

ر  حاد عن  ضطراب خطري و تآ ك واحض ملكوانت الأنظمة الإيكولوجية و تآأثر ابلغ و ت رض    هاوظائف يف اإ

 الأساس ية.
 

ذاملناخ حول تطور يمحكو البنياخلرباء فريق  وقعات، حسب توسزييد تغري املناخ ن فَذ و  خذ تَ ي   م  ل   ا، اإ

، عىل وجه للبحر الأبيض املتوسط الضفة اجلنوبيةحامتل مواهجة دول اإ تعقيدا  مع  الوضع   ،يلزمما

من مس تواها احلايل،  %25يصل اإىل قد يف الأمطار حادا خنفاضا  اإ  ،حبلول هناية هذا القرن اخلصوص،

امل َطر د للطلب عىل املوارد املائية من قبل الزتايد يف مقابل ، نفس النس بةب يف معدلت التبخر رتفاعا  اإ و 

س توى التلوث وتعدد مصادره يف كثري املهول مل رتفاع الإ اخلدمات واملدن، و قطاعات الزراعة والصناعة و 

 .ناطقامل من 
 

لتبين ابمتياز الرضورة املس تعجةل  د  س   جي    ابجملال املتوسطيقطاع املوارد املائية عىل هذا الأساس، فاإن و 

قرار رؤى خالقة و ب  عامتد اسرتاتيجيات م  اإ فعاةل و و  مشوليةخطط س ياسات وجهية و  سن قوانني دعة واإ

ََّت الإقلميي،ف املتدخلني عىل الصعيد الوطين و يشارك يف بلورهتا وتنفيذها خمتلمالمئة  ، بل وكذا ح 

ث ل  ثقافة وسلوك جديدين عىل املس تويني الرمسي والشعيب ملو  عىل اخلصوص،و   اهجة التحدايتت م 

  .وما أأكرثها وأأعقدها ذات الصةل، والإكراهات
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َدة أأس باب وأأبعاد وجتليات و هكذا، فعىل الرمغ من أأن و  أأو اإشاكلية املياه يف ضفيت البحر  "أأزمة"ح 

ل أأهنا تشرتك من بدل اإىل أ خر، توسط ختتلف من واهجة اإىل أأخرى و الأبيض امل  فامي  مجيعها،تتشابك و اإ

 هبا، الأمن املايئتوطيد دعامئ ، كام تشلك لكها أأوهجا لنفس التحدايت اليت تواجه اجلنوبيةلضفة اب يتصل

رهتان  وما يس تتبع ذكل من  يف  تفامق  و نوعية احلياة  تراجع  و  كلكساكنة جامتعية لل قتصادية والإ التمنية الإ  اإ

نتشار الأمراض، و  ذاكء التوتر و  ج  يتآأج عدم املساواة، و  تفاحش  اإ وحتفزي الهجرة من الريف والبادية الزناع اإ

طمئنان، معليتا التمنوية مبارشهتا، بآأمان و  ادلول املعنية عىلد ق   ع  ي  الأمر اذلي  .أأو حَّت من البدل لكه اإ

 مجيع اجملالت. أأن تطال ك الواهجات و نَي ع  ت  اليت ي  و 
 

العديدة احلادة و ابلنظر للخصاصات ، وتآأسيسا عىل ذكل، فاإن الضفة اجلنوبية لبحران الأبيض املتوسطو 

هامتما خاصا، ول جيب أأن جت    ،التمنية هبذه الأخريةمسار اليت تعيق مسرية المنو و  رب عىل التخيل تس تحق اإ

يكولوجيا املتطرفة، ول أأن ي  والإمناء  طويرأأو التفريط يف حقوقها الثابتة يف الت لهيا ن  لفائدة عقيدة الإ ظر اإ

عىل أأهنا مصدٌر للهشاشة أأو موضوٌع للتعاون ادلويل حفسب، بل ابعتبارها فاعال أأساس يا يف خمتلف 

 قاطبة. املدار املتوسطيمراحل ومفاصل معلية التمنية املس تدامة املتوخاة لصاحل ساكن 
 

 حرضات الس يدات والسادة؛
 

ن املاء هو رافعة أأساس ية لتحقيق التمنية البرشية املس تدامة ابلنس بة  د رئييس د   ح  ، كام أأنه م  مجليع الأمم اإ

أ ليات تفعيل حتسني و و وتعزيز التمنية الشامةل، وتنويع مس تقبلها. ذلكل، فاإن بعث و دلول النامية راهن ال

قلميي أأكرث جناعة،دويل و  تعاون صياغة و رائدة للوصول اإىل بلورة مشاريع ر ك  ت  ب  م   شاريكوحتفزي هنج ت  اإ

بيئيا يف جمال املياه والرصف الصحي يف  س تدامة  جامتعيا وم  اإ  نصفة  قتصاداي وم  اإ للحياة  قابةل  حلول جديدة 

من خمتلف  الفرقاءيع تعني أأن ينخرط فيه مج شآأان ع اما ي  ينبغي أأن يكون حوض البحر الأبيض املتوسط 

، اإىل جانب املتوسطي فضائناعىل مس توى  ، يف تقديران،دهس   . وهو ما جت   املشارباخللفيات والصفات و 

 دائرة الربملانيني املتوسطيني من أأجل التمنية املس تدامة، ابلتآأكيد غريمه، مؤسساتيني و فاعلني أ خرين

، يف تنامغ اجلودة املطلوبة وبصفة دامئةبتوفريان املاء  ابحلجم الاكيف و ذكل، أأنه  .''COMPSUD، "كومبسود

س نقطع أأشواطا هممة وس نكسب رهاانت الهنوض بآأوضاع املواطنني عىل عدة  مع حميطنا الطبيعي،اتم 

يكولوجية مس توايت كام س ندمع توازن النظم   .ال خذة يف الرتاجع، البيئيةمنكهنا من أأداء وظائفها و الإ
 

ن يف هذا الصددو  س تعجال و أأكرث نا نعترب أأن ، فاإ حلاحاالقضااي اإ احلصول هو  يف حميطنا املتوسطي،، اإ

عىل الرمغ من التقدم اذلي ذكل، أأنه و . املناس بة خدمات الرصف الصحيو عىل مياه الرشب املآأمونة 
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لفية املعمتدة  ز  ر  ح  أ   طار الأهداف الإمنائية للأ اجلهود املبذوةل لتحقيق تكل اليت مت  و ،2000 عاميف اليف اإ

يا، ولوج امجليع اإىل املاء غ  ت  ، واليت ت  2030ادلويل برمس أأجندة  اجملمتع قبل من 2015ش تنرب  تبنيهنا يف

نه  الرشوب والإس تفادة من خدمات الرصف  من نيخشص حمروم مليون 180ل يزال حنو الصحي، فاإ

مدادات املياه احملس نة َد، اإىل  اإ يف حوض البحر الأبيض املتوسط، معظمهم يف الضفة اجلنوبية، كام ل م  ت ت ع 

، مع ما يرتتب عن ذكل 30%يف بعض دول هذه الأخرية  السائلال ن، نس بة الربط بش بكة التطهري 

كراهات ضاغطة تعيق التمنية البرشية املس تدامة، أأو عىل الأقل، حت    من  د  من خملفات سلبية واسعة واإ

نتقال اإىل غد أأفضل.    فرصها كام ترهن تصور الإ
 

أأيضا،  الوطين/فضائنا املتوسطي، وعىل املس توى احمليلمعوم للامء يف لإدارة املس تدامة اإن اذلكل، ف

وكذكل  هلعادل اللتوزيع املنتج والإس تعامل املرحب والإس ناد اجليد وا س تخدامكام الإ  س تغالل الأمثلوالإ 

، وعىل يع اجلهات املعنيةوالصادق وادلؤوب مجل الفعيل  لإخنراطتطلب اي احملافظة عليه، ك ذكل صيانته و 

منا عىل ط  ك املتدخلني، ليس ق   وتضافر هجود الربملاانت واحلكومات،بلك بداهة رأأسها  راي حفسب و اإ

الركب كام جاء يف  فا عنل   خ  ت   ل نرتك أأحدا من ساكنه م  ََّت ح  مس توى احلوض املتوسطي بآأمكهل، وذكل 

َدر ول َخص  اإسرتاتيجية/أأجندة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة   .2030الشعار اذلي ت ص 
 

 حرضات الس يدات والسادة؛
 

نه من انف خصائصها، مما يس توجب صياغة تصورات وخطط معل ل القول أأن للك مرحةل رهاانهتا و اإ

نتظارات وتقدمي أأجوبة  انجعة للقضااي امللحة اليت يشهدها قطاع املياه ابملنطقة كفيةل ابلس تجابة لالإ

عامتد لك     ستنفاذ اجلهد من أأجل اإ نه ل مناص من اإ ي وتنفيذ صارم ملبادئ التمنية املتوسطية. وهكذا، فاإ

املس تدامة وقواعد الإدارة الشامةل وأأسس التدبري املندمج للمياه السطحية واجلوفية وتفعيل نظم احلاكمة 

رجاء اجليدة وص  ياغة حلول مالمئة برشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف أأفق احليلوةل، أأو عىل الأقل اإ

ختالل بني الطلب املزتايد عىل املاء، من ك املس تعملني، والع   من هذه  ض  ر  أأقىص ما ميكن، حدوث اإ

وتمثينا ضعيفا  ا نوعيا ملحوظا وهدرا مرفوضاراملادة احليوية اليت تشهد تناقصا حادا ومتسارعا وتدهو 

 خضمة أأثقلت املزيانية العمومية.مالية آأ مهنا واذلي تطلب ختصيص اإعامتدات بَ ع  للم  
 

ليه حق يكفهل رتباط املاء ابلس يادة الوطنية و نظرا لإ و فاإن بالدان،  ويف هذا الإطار، لكون الولوج اإ

نشغالهتا وقد جعلت ال دس تور اململكة،  أأولوايهتا. وهكذا، فاإن احلكومة يف مقدمة شآأن املايئ عىل رأأس اإ

املكل محمد السادس  القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املغربية قد قامت يف الس نوات الأخرية، حتت
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الإسرتاتيجية القطاعية للامء،  تنفيذبتحيني و أأعزه هللا، سديدة، ال و سامية ه ال توجهياتو  هبآأوامر نرصه هللا، و 

عامتد اخملطط الوطين للامءاللمسات الهنائية لبلورة و  ع  ض  يه اليوم بصدد و  و  .اإ
 

عداد هذهد  وهبذا اخلصوص، أأو   ستبقنا، عند الرشوع يف اإ س تحرضان واإ الوثيقة الإسترشافية   التنويه اإىل اإ

عىل املدى البعيد، تعرض بالدان أأكرث فآأكرث، حبمك موقعها عية اليت س تؤطر الس ياسة املائية ببدلان ج  ر  امل  

اجلغرايف وخصائص نظاهما الهيدرويج، لل اثر السلبية الوخمية الناجتة عن التغريات املناخية وما 

يس توجب ذكل من رضورة ماكحفتا واحلد مهنا وحَّت التكيف معها، جفعلنا الأفق الزمين للمخطط 

عامتء قانون املاء اجلديد رمق  الوطين للامء ميتد بدل عرشين ، الصادر 36-15س نة، كام اكن ساراي قبل اإ

نه ابلإضافة اإىل 2016غشت  10يف  املقتىض اجلوهري احملدث هذا ، اإىل ثالثني س نة اليوم. هذا، واإ

ن القانون املذكور هيدف كذكل اإىل تعزيز التدبري التشاريك والتشاوري والالمركزي للموارد  مبوجبه، فاإ

ة وتكريس حاميتا فضال عن معاجلة بعض النقائص اليت اإعرتت القانون السابق وتغطية اجلوانب املائي

دخال مقضيات وأأحاكم جديدة للجواب عىل اليت أأغفلها املرشع يوهما أأو أأس تحدثت بعد  عامتده مع اإ اإ

عامل نصوصه التنظميية والتطبيق  95-10الأس ئةل العديدة اليت أأفرزها تنفيذ القانون رمق   ية.واإ
 

طار مسلسل تشاوري فعيل وواسع  عداده وحتضريه يف اإ وعليه، فاإن اخملطط الوطين للامء اذلي جرى اإ

وفعال ويف تقيد صارم مبهنجية تشاركية حقيقة تنخرط فيه، عن وعي و مبسؤولية، ك اجلهات املعنية، 

الوزارة الوصية يف  حتت اإرشاف و توجيهو تقودهام واكلت الأحواض املائية، عىل املس توى الرتايب، 

اإىل تعزيز  ، طبعا،يماحلكومبة و املرافق العمومية اخملتصة، لريمع القطاعات وطبدة و تعاون وثيق  ةعالق

س تكشافا  رفع التحدايت املس تقبليةجتاوز النقائص و املكتس بات ومعاجلة الإختاللت و  املرتبطة ابملاء، اإ

 .وذكل حَّت هناية النصف الأول من القرن احلايل، تمثيناوحبثا وختطيطا وتعبئة وتدبريا وصيانة و 
 

لقطاع املغربية تا اململكة أأن الإستامثرات العمومية الضخمة اليت وهَج ، الصدد أأيضادر ابلتذكري هبذا جي

توفري الرشوط املناس بة لإجناز و  ان، ملواكبة التطور اذلي تشهده بالداملاء خالل العقود الثالثة الأخرية

تعزيز ش بكة التجهزيات املائية مت . ذكل، أأنه قد أ تت أألكها يتواصل اإطالقها،يلكة اليت ه املشاريع امل  

حلضرية السدود  الإجامليةالتخزينية الرفع من السعة كذا و بني الأحواض نقل املياه ومنشآ ت حتويل و 

مليار  18أأقالمي اململكه، اإىل أأكرث من هجات و املوزعة عىل مجيع ا و د  س   145البالغ عددها اليوم  ،الكربى

متداد مجموع الرتاب الوطين،  ،تشييدن هتيئة عرشات البحريات التلية و انهيك ع، 3م ما ل يقل عىل اإ

حتواء  الصغرى واملتوسطةذات الأجحام  اسد 251عن   .3مليون م 100متكن حقيناهتا من اإ
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ن  جنازها مت اليت النوعية ةل من الربامج صَ ح  النتاجئ امل  هذا، واإ ، حيث مرضية د  ج  ل  خالل الفرتة املذكورة اإ

رفع نس بة الربط و  أأمد بعيد، ذ، ومنالوسط احلرضيمعوم تعممي الإمداد ابملاء الرشوب يف من  ت  ن  كَ م  

من املياه  %50معاجلة زهاء و  ،اليوم %76كرث من أأ اإىل  2006س نة  %7من بش بكة التطهري السائل 

َمعةالعادمة  س نة  %14من لعامل القروي ابابملاء الصاحل للرشب نس بة الزتويد الإرتقاء ب كام مت  .ال مج 

ملحوظ يف  ن  س  حت   فضال عن عن ثلهثا عن طريق الربط الفردي،  ربو، ما يحاليا %97اإىل  1994

نتاجية الإس تغالليات الفالحية والصحة الع ىليم مو مؤرشات ادلخل واإ  ة وتراجع الأمية، ابلإضافة طبعا اإ

يتطلب  اكنآأمني فرص الشغل وتفرغ الأهمات والأطفال ملهام أأخرى أأكرث نفعا غري جلب املاء اذلي ت

َ ر  ، وما ت  التنقل وقطع مسافات طويةل أأحياان جيابية نظري ب عن ذكل من ت رتفاع نس بة المتدرس تداعيات اإ اإ

 .رايف والبواديابلأ يف وسط الفتيات خصوصا ال ح  ف  ت  س   اذلي اكن م   املدريسوماكحفة الهدر 
 

للحفاظ عىل البيئة الرامية ندجمة، امل وطنية الس ياسة ال  تكريسا ذلات التوجه، فاإنعىل مس توى أ خر، و و 

املواد  حظر، و 2030، حبلول س نة %32نبعااثت املسببة لالحتباس احلراري، بنس بة تقليص الإ  و

وتطوير منظومة  ةالقانونيالإرتقاء برتسانته و لقطاع املاء مالمئة الإطار املؤسيس مراجعة و املعدةل جينيا، و 

عامتد ، و حاكمته وقبهل ، اذلي دخل حزي التنفيذ منذ س نواتو لنفاايت البالستيكية املتعلق ابالقانون اإ

منا يه العميقة صالحات ادلس تورية والترشيعية واملؤسساتية والتنظمييةالإ تبين وتفعيل  تعبري عن ، اإ

ري املنايخ اليت تطلقها وترعاها غ   لبالدان يف املبادرات املتعلقة مباكحفة التَ الإرادي الواحضالإخنراط اللكي و 

ا اليت تعد منطقتن، و وحفظ حقوق الأجيال القادمة يف حياة أ منة وسلمية اجملموعة ادلولية لصون كوكبنا

 .أأشد ترضرا من عواقبه الوخميةاملتوسطية أأكرث عرضة خملاطره و 
 

، من امن سقف طموحاهت ترفعقد اململكة املغربيـة  ، فاإنلزتامالإ  تآأكيدا ذلاتالتعبئة و وجتس يدا لهذه 

رادوية سرتاتيجية وطنيةاإ خالل  القدرة مـن الطاقات املتجددة، مـن مجموع  %52بلوغ نس بة اإىل ، هتدف اإ

نتاج ال  الوطنية  الكربى، وخاصة فـي جمالالنوعية  ا، وذلـك بفضل مشاريعه2030، فـي أأفق كهرابيئلالإ

جيعل بدلان أأحد أأمه الرواد يف هذا احلقل احليوي والهام عىل  ما هوو .ة. الرحييـو  الطاقات الشمسيـة

    مس توى العامل.
 

 حرضات الس يدات و السادة؛
 

 ،لبحر الأبيض املتوسطل  اجلنوبية ةضفاليف خصوصا ، عليه والطلبمن املاء بني العرض الفجوة  ولأن

ذا يتعني و بل يه واقع معيش،  ،من نسج اخليالليست  ىل أأبعد احلدود اإ ردهما أأو عىل الأقل تقليصها اإ
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ستباق أ اثرها ننا مطالبون ب ، واإ الإكثار من مثل هذه املبادرات نوب و اجل شامل و ال تعزيز التعاون بني فاإ

عىل حتسني ، مع العمل سواي دائرة الربملانيني املتوسطيني من أأجل التمنية املس تدامةاملنتجة، اليت تقودها 

جنازاهتا لفائدة الضفتني عىل السواء   .أأداهئا وتعظمي وتوس يع الرقعة اجلغرافية ل اثر اإ
 

دارة و بشلك عام التمنية املس تدامة مقاربتنا لإشاكلية  فاإنعليه، و لبلوغ ذكل، و   ، بوجه خاص،املياهاإ

مامتسكة ومتسقة ، يف ظل اكبوس التغريات املناخية، جيب أأن تكون شامةل و املتوسطي انمبدار

لتقائية وخصوصا حاضنة و  نة للفئات الأشد هشاشة و ومنسجمة واإ م   ؤ  املناطق الأكرث جروحية جتاه م 

نعاكسات الإختاللت املناخية الضارة و امل  و ال خذة حامت يف احلدة والإتساعرشة لالرتفاع خملفات واإ

ذا ل م  ي ت َخذ  ما يلزم وبصفة مس تعجةل ال ن، و مس تقب ك اجلهات املعنية ويف طليعتا  ل  ب  ن ق  مال اإ

يه الربملاانت لكوهنا معها و  ،تنفيذ الس ياسات العموميةعتبارها فاعةل أأساس ية يف صياغة و احلكومات، ابإ 

عامتدها.املؤمتنة عىل مراقبة الأوىل و    الساهرة عىل سن الترشيعات واإ
 

 ؛حرضات الس يدات والسادة، أأهيا احلضور الكرمي
 

عىل أأمهيتا، ، و أأشدد، قبل أأن أأهنيي لكميت هذه، عىل أأن اجملهودات اليت بذلت حلد ال ن أأنيل امسحوا 

واليت تس توجب تعبئة ك الطاقات للحد  احلوض املتوسطيل تتناسب مع جحم معضةل املوارد املائية يف 

د   كبري، و من تفامقها واستباق اخملاطر احلقيقية والوش يكة اليت تنذر هبا ذا ل ت ح  نه اإ موضوع علينا مجيعا  اإ

  .اليوم
 

ك  ر  و أأبلغ أأثرا من اخلطاابت والأقوال. كام أأن بآأن الأفعال يه أأكرث فصاحة و  ل أ ع ل ممك جمهول دليمك، ل َما أ ذ 

غري  ،قواعد التجارة العامليةواخلدمات و  تبادل السلعل تدفق الأموال و شاكأأ العوملة ل تمتظهر فقط يف 

نَي   ىَل، واملتاكفئة يف معظمها، بل ي ت ع  عاضد لتآ زر والتالرائعة ل  يف الصورابخلصوص،  أأن تتعدى ذكل ل ت ت ج 

مهنا مرتبطة،  %90اليت أأكرث من يف مواهجة الأزمات احلادة وماكحفة الكوارث الطبيعية واحلد من أ اثرها و 

د  هذا الأخري حسب "املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية"، ابملاء )اك لظواهر الهيدرومناخية القصوى( أأو ي ع 

 أأو انقل لها. ر  د  ص  امل أأو م  أأمه ع  
  

 اهج   و  وي   امه ل  ي  أأن  ، معرش الس يدات والسادة،الإنشغال املتقامسو هامتم املشرتك هذا الإ و اإن من شآأن 

جتمع بني  ،يف حقل املياهان اإىل اإطالق مبادرات واعدة امعلنا ويقود اكام جيب أأن يؤطر  ،مجيعا تفكريان

لفائدة دول حوض حبران املتوسط، املتفرد الإس تدامة البيئية، العداةل الإجامتعية و النجاعة الإقتصادية و 
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، الإس تثنائيةكوانته الإيكولوجية مب ذ   الف  و  ،النظري يز  ز  ع  والغين بتنوعه البيولويج  ،يف خصائصه الطبيعية

من خمتلف املصادر اليت  اد  ج  اخلطرية ، مبئات أ لف الأطنان من امللواثت هات  س   ح  اي و  قل، ث  امل   لكن  

ل لتخفيف  ة  بَ و اذلي يس ترصخنا لله ، تقذف فيه س نواي م   .حتت وطآأته ئ   وي   ه  يق  ط  ي   د  ع  عليه اذلي ل م  ي  احل 
 

 والسالم عليمك.، عىل اإصغائمك شكراو  ،التوفيقو النجاح اكمل بهذا مللتقامك  ناممتنيات 


