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انعكاسات مخطط إدماج مكتبي الكهرباء والماء الصالح للشرب على الحق 

 في الماء ووضعية المستخدمين بالمكتب

 

دمج مكتبي الماء والكهرباء، عبرت جامعتنا عن  منذ الوهلة األولى عقب اإلعالن عن مخطط

طاع والمستخدمين، ونبهت الرأي شكوكها من أهدافه الحقيقية واالنعكاسات السلبية التي سيلحقها سواء بالق

العام الوطني والطبقة السياسية والمستخدمين باألخطار المحدقة والمهددة لعمومية القطاع وتبضيع 

-2017ة لعقدانامج المادتين األساسيتين الماء والكهرباء، الشيء الذي بدأ يتضح جليا مع ظهور البر

وبدأ في تنزيل جامعتنا ت توقعاق كد صدي اذلف إدارة المكتب والدولة، وارطلموقع من ، ا 2014

 مضامين المخطط إلى أرض الواقع. 

وسنستعرض فيما يلي لبعض االنعكاسات الجلية لهذا المخطط على ضرب مبدأ الحق في الماء وكذا 

 االستقرار المهني للشغيلة داخل القطاع.

I.  :التعريف بالحق في الماء 

وبهذه الصفة، يمكن ألفراد المجتمع مطالبة سلطاتها السياسية  الحق في المياه يمكن أن يكون حق جماعي؛

بحقهم في المياه. ولذلك، يتعين على تلك السلطات تأمين هذا الحق ألفراد المجتمع الذي تحكمه من الناحية 

االجتماعية. وباعتباره حقاً جماعياً، يجوز للسلطات السياسية التي تمثل مواطنيها بصفة شرعية في إقليم 

من العالم المطالبة بحقها في المياه ضمن النظام القانوني الدولي، ولكن يبقى باألساس الحق في المياه ما 

"حق فردي"، أو 'حق عالمي' عام، أو "حق لإلنسانية" من جهة، ناهيك عن كونه "حقاً طبيعياً" من جهة 

 .أخرى

 القانون الدولي والحق في المياه: .1

التي تناولت الحق في المياه في مؤتمر األمم المتحدة للمياه، الذي ُعقد في تمثلت بواكير النشاطات الدولية 

لكل شخص ؛ حيث نص البيان الختامي لهذا المؤتمر على أنه "1977مار دي ال بالتا في األرجنتين عام 

". كما عقدت األمم الحق في الحصول على مياه الشرب بكميات وبجودة تلبّي احتياجاته األساسية

( في نيودلهي في شهر سبتمبر 1990- 1980المؤتمر الختامي حول العقد الدولي لمياه الشرب )المتحدة 

، ُعقد مؤتمر األمم المتحدة في دبلين حول المياه والبيئة، والذي اختتم بـ 1992. وفي شهر يناير 1990

 "إعالن دبلين الختامي" الذي يكتسب أهمية خاصة. 

نات واالتفاقيات متعددة األطراف تنص على االعتراف بالحق في المياه ويمكن القول بأن العديد من اإلعال

باعتباره من الحقوق المهمة التي يتضمنها النظام القانوني الدولي. فبادئ ذي بدء، يمثل الحق في المياه 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  3نتيجة طبيعية والزمة للحق في الحياة، والذي تنص عليه المادة 
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؛ فإذا كان "لكل شخص الحق في الحياة"، كما تنص هذه المادة، 1948صادر عن األمم المتحدة عام ال

فمن الطبيعي أن يكون لكل شخص الحق في الحصول على المياه، وذلك ألن الواقع العملي يقضي بأن 

ال غنى عنه  الماء بمختلف استخداماته، سواء كانت لألغراض الغذائية أو ألغراض النظافة، يمثل عنصراً 

لبقاء الجنس اإلنساني. وفي الواقع، يمثل الحق في المياه نتيجة الزمة خلُصت إليها إحدى الوثائق الدولية 

التي أصدرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة، على الرغم من افتقار قراراتها إلى الصفة اإللزامية. وفضالً 

ن على أحكام آمرة ومعايير ثانوية تضمن حماية عن ذلك، ال يشتمل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا

 الحقوق التي ينص عليها، إلى جانب فرض العقوبات على انتهاكها. 

إرشادات مفّصلة للدول  وقد مدت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

. كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق بشأن التزاماتها باحترام الحق في الماء وحمايته والوفاء به

 :السمات المترابطة واألساسية التالية يتضمن

 لكل شخص الحق في الحصول على المياه بالكميات الضرورية التي تلبي احتياجاته األساسية. التوافر :

لصحي، وفي حين أن الحد األدنى من كمية المياه المطلوبة يختلف باختالف السياق )بما في ذلك الوضع ا

والمناخ، وظروف العمل( عادة ما تتضمن االستخدامات الشخصية والمنزلية للماء الشرب والصرف 

  .الصحي الشخصي وغسيل المالبس وإعداد الغذاء والنظافة الشخصية والمنزلية

 :يجب أن يكون الماء المخصص لالستخدام الشخصي والمنزلي خاليًا من المواد الضارة مثل  الجودة

المجهرية، والمواد الكيميائية والمخاطر اإلشعاعية. كذلك ينبغي أن يكون الماء مقبوال من حيث  الكائنات

 .اللون والرائحة والطعم من أجل االستهالك اإلنساني

 :تنطوي إمكانية الوصول إلى الماء على أربعة عناصر أساسية هي: الوصول المادي،  إمكانية الوصول

تصادي، وعدم التمييز، والوصول إلى المعلومات. يجب أن يكون الماء وإمكانية الوصول بالمنظور االق

وما يرتبط به من مرافق وخدمات في المتناول المادي والمأمن لجميع األفراد، من غير تمييز بناء على 

أّي من األسس المحظورة. ويجب أن يكون الوصول إلى الماء الكافي والمأمون متاًحا في كل بيت أو 

أو مكان عمل أو منطقة مجاورة لها. كذلك ينبغي للدول أن تكفل الوصول المأمون إلى  مؤسسة تربوية

المرافق والخدمات المائية مع مراعاة حاجات الجنسين ودورة الحياة ومتطلبات الخصوصية. وينبغي أن 

ء يكون في مقدور الجميع تحمل النفقات المباشرة وغير المباشرة والرسوم المرتبطة باستهالك الما

واستخدامه، وأال تمس هذه التكاليف والرسوم إعمال حقوق اإلنسان األخرى. وال بّد أن يكون لكل فرد 

 الحق في التماس المعلومات المتعلقة بقضايا الماء والحصول عليها ونقله.

 

 الحق في الماء في التشريع والوطني: .2

 1416ربيع األول  18 ل 154-95 – 1)ظهير رقم 1995أصدر المغرب قانونا حول الماء سنة 

حول الماء( معتبرا إياه ملكا عموميا،  95-10المفصل للقانون رقم  1995غشت  16الموافق ل 

  .وباعتبار أن هذا القانون يجب أن يسمى إلى مرتبة أرقى في تشريعنا

 

يوليوز  28الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ  292\64وقع المغرب على قرار األمم المتحدة 

  .والذي يعتبر الحق في الماء والتطهير كحق من حقوق اإلنسان 2010
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 2010شتنبر  24لمجلس حقوق اإلنسان بتاريخ  A/HCR/15/L.14 صادق المغرب على القرار

 المؤكد على حق اإلنسان في الماء والتطهير.

 

" تعمل  2011من دستور  31تم االقرار بدستورية الحق في الحصول على الماء، إذ جاء في الفصل 

الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة، كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب 

استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة 

  "سليمة، والتنمية المستدامة

  

لمواثيق واالتفاقيات وتبنيه مضامين ما جاءت به من رغم مصادقة المغرب على مجموعة من العهود وا

حماية للحق في الماء، وضمنها كذلك أقدس حق إنساني أال إنه الحق في الحياة والحماية من العطش 

واألمراض، وكذا الكرامة االنسانية المتأصلة في البشرية، إال أنه بتبنيه بعض التشريعات والقرارات من 

تم دمج مكتبي الماء والكهرباء، وما ترتب عن هذا الدمج من إجراءات تروم الذي بموجبه  40-09قبيل 

 الرفع من الرفع من تعرفة الولوج إلى هذه المادة،

عن االلتزام، وما على عاتقها من مسؤوليات، وما صادقت  تصبح معه الدولة من الناحية العملية بعيدة

وأخدت األصوات ترتفع من كل صوب لتحصين وحماية حقوق المواطنين،  عليه من صكوك أممية

وحدب، وارتفعت نواقص الخطر، من اجل إنقاذ الثروة المائية كملك عام ومشترك، والحد من الحمالت 

  المتواصلة من قبل اللولبيات االقتصادية التي تروم تسليع هذه المادة الحيوية. 
 

II. :مخطط اإلدماج ونتائجه السلبية على مبدأ الحق في الماء 

حيز التنفيذ، بدأت تظهر بجالء مالمح المخطط، إذ بدأت تبرز تقارير  40-09خول قانون بمجرد د

تبرز الوضعية المالية الكارثية التي بعيشها المكتب، بالرغم أن  –المجلس األعلى للحسابات  –حكومية 

قطاع جميع المؤشرات كانت تدل على أن قطاع الماء الزال حينها ينعم بتوازن مالي جيد على خالف 

الكهرباء. وتأكد أن الوضع مرشح لمزيد من التفاقم، وليستعيد المكتب عافيته المالية، فرضت عليه الدولة 

. والذي يحمل في طياته 2017-2014للفترة الممتدة بين  2014ماي  27التوقيع على عقد برنامج يوم 

عقد البرنامج ألسعر بيع الماء على مدى ال 2014عدة إجراءات من بينها الرفع التدريجي ابتداء من غشت 

 والكهرباء. 

ونزلت هذه الزيادات في تسعيرة الماء التي أقرتها الحكومة لتضرب من جديد القدرة الشرائية لشرائح 

واسعة من المجتمع المغربي، وتعمق األزمة االجتماعية لماليين األسر التي بالكاد تستطيع سد رمق 

تشهد  2015ن المغربية مع دخول التطبيق الفعلي لهذه الزيادة سنة عدد من المدعيشها، الشيء الذي جعل 

 . 2017وصيف سنة  2016حتى أواسط سنة والتي تواصلت  موجة احتجاجات قوية
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III.  :مخطط اإلدماج وضرب االستقرار االجتماعي لشغيلة المكتب 

م التوقيع على العقد البرنامج ومن بين التدابير التي التزمت إدارة المكتب بها لتقويم مالية المكتب عندما ت

، تحسين األداء وترشيد نفقات التسيير والتفويت عن طريق المنافسة للعقارات واألنشطة 2014-2017

 التي ال يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.

 وقد اتضح جلي هذا التوجه عندما عمدت إدارة المكتب: 

 ا تسيير المنشآت إلى الخواص ف ي تفويت مجموعة من العقارات والخدمات ومهام المكتب وكذ

إطار المناولة، الشيء الذي أثر سلبا على مستخدمينا واستقرارهم من جهة وتدهور ممتلكات 

 المكتب ومنشآته من جهة أخرى.

 .تجميد عدد كبير من الملفات اإلدارية، االجتماعية واألجرية للمستخدمين 

  المستخدمين، والتنصل من االتفاقات السابقة غلق باب الحوار أمام الفرقاء االجتماعيين وممثلي

 االجتماعية وخصوصا البرتوكول الموقع قبيل إدماج المكتبين.  


