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 829رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 زيو ل يو  14ه )1441ذو القعدة  22 لثالاثءا :التارخي

 .للرئيس ال ول، اخلليفة الصمد قيوحعبد املستشار الس يد  الرئاسة:

وادلقيقة  الثالثةمن الساعة  ابتداء ،دقيقةساعتان وثالثة وثالثون  :التوقيت

 .بعد الزوال اخلامسة

 الشفهية. ةلس ئمناقشة ال   ال عامل:جدول 

------------------------------------------------------------------------------ 

 رئيس اجللسة: ،الس يد عبد الصمد قيوحاملستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 الوزير احملرتم، الس يد

 مون،ستشارون احملرت الس يدات والسادة امل 

ووفقا ملقتضيات النظام  ،من ادلس تور 100ل معال بأ حاكم الفص

صص هذه اجللسة ل س ئةل الس يدات والسادة خنا املوقر، ادلاخيل جمللس ن

 .املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا

قبل الرشوع يف تناول ال س ئةل، أ عطي اللكمة للس يد ال مني الإطالع 

عالانتاجمللس عىل ما جد من مرا  .سالت واإ

 اللكمة لمك الس يد ال مني.

 :لسأ مني اجمل ،تويزيأ محد د الس ياملستشار 

 الرئيس. شكرا الس يد

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 والصالة والسالم عىل النيب ال مني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 ن،والس يدات والسادة املستشارون احملرتم

 قانونني التاليني:الاجمللس مقرتيح ايك دلى مكتب أ ودع الفريق الاشرت 

 طور يف "السامري"رشكة مقرتح قانون يتعلق بتفويت أ صول  -1

 ؛ضائية حلساب ادلوةل املغربيةالتصفية الق

 مقرتح قانون يتعلق بتنظمي أ سعار احملروقات ابملغرب. -2

 35.20وتوصل اجمللس من جملس النواب مبرشوع قانون املالية املعدل 

 .2020ية املال لس نة ل 

أ عضاء اجمللس فقد توصلت  أ ما ابلنس بة ل س ئةل الس يدات والسادة

ىل  7ة املمتدة من رئاسة اجمللس يف الفرت   مبا ييل:، 2020يوليوز  13يوليوز اإ

 ؛سؤالا 26عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 سؤالا. 18عدد ال س ئةل الكتابية:  -

ي لقانون التنظميطبقا ل حاكم ا حنيط اجمللس املوقر بأ نه ،ويف ال خري

س يعقد اجمللس ، املكتب وندوة الرؤساء التمداووبناء عىل  ،لقانون املالية

ثالث  ،ابتداء من الساعة العارشة صباحا، 2020يوليوز  17عة يوم امجل

يف مرشوع قانون املالية املعدل رمق  تجلسات عامة قصد ادلراسة والب (3)

 .2020للس نة املالية  35.20

 يس.شكرا الس يد الرئ 

 اجللسة: الس يد رئيس

 ال مني.شكرا الس يد 

ذن نس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة وجه للس يد ابلسؤال الآين امل ،اإ

سالميةوزير ال   التدابري الاحرتازية املتخذة "وموضوعه  ،وقاف والشؤون االإ

عادة فتح املساجد وهو موجه من طرف الفريق  ،"من قبل الوزارة عند اإ

 .الاس تقاليل

 الس يد الرئيس لمك اللكمة. ،يس اللبارلا تفضل الس يد،

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين احملرتمني،

 ال خوات واالإخوة، 

 الس يد الوزير،

للعبادة كام اكنوا اس تبرش املغاربة خريا ومه يسمعون نبأ  عودة املساجد 

 متعودين.

زارتمك للتخفيف أ و للحد يت س تقوم هبا و ما يه التدابري الاحرتازية ال

 أ صبنا هبا؟ من هذه اجلاحئة اليت

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة لمك الس يد الوزير لالإ

 توفيق وزير ال وقاف والشؤون االإسالمية:ال الس يد أ محد 

 .ن الرحميبسم هللا الرمح

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ن احملرتمون،دة املستشاروساال الس يدات املستشارات، 

ويه فرصة ل طلع  ،أ شكر الس يد املستشار احملرتم وفريقه عىل سؤاهل

ا  املوقر عىل االإجراءات التنظميية والاحرتازية والوقائية اليت اختذهتجملسمك

اخملتصة اس تعدادا للفتح التدرجيي الوزارة بتنس يق اتم مع القطاعات 

 .للمساجد

جراء اذلي يندرج يف طار الرشوع وهو االإ يف ختفيف قيود حاةل  اإ

ىل  ىل وضع طبيعي بأ دالاحني الطوارئ الصحية اإ ن شاء هللا اإ اء نتقال اإ
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ىل فتح لك املساجد للك الصلوات وهو ما  ،الشعائر ادلينية ابلعودة اإ

جراءات  حامية  ،التدابري الصحية والتوعويةو يس تجيب القيام بعدد من االإ

 ،امحينا املصلني ،ددات املساجس ت لصحة املصلني، ل ن يف احلقيقة مايش

ملصلني أ خذوا وراه اكين فرق، امحينا املصلني وابلتايل امحينا أ ن يتقال أ ن ا

 .رضارهذا الوابء ابلعدوى من ومه أ حرص الناس عىل عدم االإ 

عادة فتح وبعد استشارة السلطات الصحية و  ،وهكذا االإدارية تقرر اإ

ابتداء من  ،امخلسل داء الصلوات املساجد تدرجييا مبجموع الرتاب الوطين 

ن شاء هللا مع مراعاة ما ييل:صالة   ظهر يوم غد ال ربعاء اإ

 ؛لوابئية احملليةةل ااحلا -

 ؛رشوط املراقبة الصحية -

قلمي - يف وس يفتح  ،توزيع عدد املساجد اليت س يعاد فتحها بلك عامةل واإ

 مسجد وتوزعت ابلتناسب مع عدد املساجد يف لك 5000البداية 

 ؛ماكن

جراءات التنظميية والاحرتازية برو عداداإ  - توكول يتضمن مجموعة من االإ

 :سوالوقائية هتم ابل سا

ماكنيات البرشية املوظفني وقميني دينيني •  ؛التعبئة امجلاعية لالإ

لية عىل أ بواب التنس يق التام مع السلطات احمللية لتكوين جلن حم   •

 ؛ةتوفري التجهزيات واملواد الرضوريو املساجد 

اجد اليت س تفتح يف وجه املصلني عىل أ بواب قامئة املس االإعالن عن  •

 ؛الانرتنيتاملساجد ومبوقع الوزارة عىل 

بقاء عىل توقيف ال نشطة ادلينية ودروس الوعظ و   • رشاد االإ االإ

آن ودروس حموو  مية ابملساجد ال   الكرايس العلمية وحتفيظ القرأ

  ؛ومرافقها والزوااي وال رضحة

أ و التدافع  الازدحامي دابري الالزمة لتفاداختاذ التاجد و املس ةيئهت  •

رتام الصالة للمصلني الحوكذا حتديد مواقع  ،عند ادلخول واخلروج

 ؛مسافة ال مان بيهنم واليت جيب أ ن ال تقل عن مرت ونصف

وية اجليدة هبا وعدم تشغيل فتح أ بواب املساجد ونوافذها لتوفري الهت •

بقاء عىل غالق املرافق املكيفات هبا واالإ  ؛أ ي املراحيض ،الصحية اإ

ان  • عن كبار  بةحتسيس القميني ادلينيني اباللزتام ابلقواعد الصحية واالإ

 ؛نون من أ مراض مزمنةالسن مهنم أ و اذلين يعا

لتواصل معهم من خالل نرش ملصقات توعوية ابحتسيس املصلني   •

ع جراءات الاحرتازية الووصالت اإ  يتالمية ورشيط مصور يوحض االإ

ىل املسجدصلني الالزتام هبيتعني عىل امل  .ا عند ذهاهبم اإ

ن أ نه املساجد ما يتقالش رث ما ميكحيرسو أ ك تقتيض أ ن الناسك هاذ املسأ ةل و 

يف ال خري غادي  ،م املساجدأ نه خرج فهيا العدوى، وابش نتلكمو الك

 :نقولو

 ر قبل نزولها وعند نزولهاينسأ كل اللطف فامي جرت به املقاد مالله"

 ."وبعد نزولها

 الس يد رئيس اجللسة:

آ    مني.أ

 شكرا الس يد الوزير.

 تفضل الس يد الرئيس.واللكمة ل حد السادة املستشارين، 

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 الرئيس.الس يد  ، شكراشكرا

ابمس الفريق الاس تقاليل أ شكرمك عىل هذه والس يد الوزير، بدوري 

ىل سامعها وفهمها واطنون يف حاجاليت فعال اكن امل ،املعلومات ة ماسة اإ

 .خيتلط الفهم عند امجليع حىت ال

ك بعض املساجد اليت س يأ تهيا ادلور أ ن هنامعىن  ،مسجد 5000مسعنا 

 .وهذا يشء محمود ،مس تقبال

عادة النظر يف بعض املساجد نمتىن وجودها يف أ حياء راقية وبعيدة  ،اإ

ا السلطة صحية اليت فرضهتميع الرشوط ال ب والناس مثقفني يلزتمون 

أ نمك البد و  ،نمتىن من س يادتمك وأ نمت ذو جتربة يف هذا القطاع ،االإدارية

حىت متر  ،كام يه العادة ،ن تبخلوا يف مد اليد العون واملساعدةسوف ل

سالم  ،ال ساس يةائر ادلينية هذه الشع يف أ حسن كركن من أ راكن االإ

دايل  ةياذاء أ و االإ ذلآ اية أ و اذاالإ يف ببا وليك ال تكون س  ،الظروف

ال أ ن يكون املرض انبع من املساجدال مراض ال  ،، جيب أ ن نسمع لك يش اإ

أ نمت من هجتمك  ،ه وتعاىل، اليشء اذلي يدفعنا مجيعا س بحانقدر هللا

صة لسامع صوتنا وصوتمك الس يد الوزير، عىل أ ن يه فر  ،واملواطنني

لشعائر اية لمتر هذه احيرتزوا هجد املس تطاع يف أ س باب ومجيع الرشوط الوق

 .يف أ حسن الظروف

الس يد  ومرة أ خرى أ نوه مبجهوداتمك ،وقاان هللا من رش هذه اجلاحئة

 ل الشكر.الوزير، وأ شكرمك جزي

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الوزير عىل مسامهتمكشكرا الس يد 

 ،واملاء واللوجستيكالنقل التجهزي و  وننتقل لل س ئةل املوهجة لقطاع

 .وعملوضعها وحدة اواليت جتم 

معاانة العديد من مناطق "وموضوعه  والبداية مع سؤال الفريق احلريك

 ."املاء الرشوباململكة من 

 :عبد الرحامن ادلرييس املستشار الس يد

 الرئيس.شكرا الس يد 

 الس يد الوزير،

خواين املستشارين، أ خوايت املستشارات،  اإ
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اليل  د هللامحل ،ن الوابءامحلد هلل عىل سالمتمك الس يد الوزير م ،أ وال

ن شاء هللارجعتو ابلسالمة، ونمتناو لمك  ربة الصحة والعافية ومجليع املغا اإ

ذن هللا.  ابإ

زمة العطش خاصة تعرف العديد من مناطق اململكة ندرة املياه وتعيش أ  

 .يف ظل اجلفاف وارتفاع درجة احلرارة

ة هذه الوضعية نسائلمك حول التدابري املتخذة ملعاجل ،عىل هذا ال ساس

 ؟الس يد الوزير

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

شاك" دامئا موضوعه ،السؤال الآين الثاين ندرة املياه يف بعض لية اإ

 وموضوع من طرف فريق العداةل والتمنية.، "املناطق املغربية

 :عيل العرسي الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير، 

 :سؤالنا هو

 درة املياه يف بعض املناطق؟زارة جملاهبة نماذا أ عددمت كو 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

ه من طرف الفريق ال الثالث موجاملوضوع، السؤ دامئا يف نفس 

 .الاس تقاليل

 تفضل الس يد املستشار احملرتم.

 :عبد اللطيف أ بدوح املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

آخر  ..موضوع يتعلق بأ ن هناكسؤالنا يف  صائيات االإحاملعطيات و تفيد أ

ملكة بسبب قينة االإجاملية لاكفة السدود الرئيس ية ابملأ ن هناك تراجع للح 

طرية وارتفاع درجة احلرارة بأ جزاء واسعة من تراب التساقطات املحش 

ننا نسائلمك  اململكة، اليشء اذلي يبعث عىل القلق أ مام هذه الوضعية، فاإ

لتوفري العرض املايئ  ةجراءات املتخذعن التدابري واالإ  الس يد الوزير احملرتم،

 ؟ملناطق اليت تعاين من العطشابوخاصة 

 شكرا.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

  شكرا.

 "،التدابري املتخذة ملعاجلة مشلكة ندرة املياه" السؤال الرابع موضوعه

معو، رتمني عبد اللطيف أ  وهو موضوع من طرف الس يدين املستشارين احمل

 .ريعدي جشيس الو 

 .لمك اللكمة ريجشيس ال

 ري:جشاملستشار الس يد عدي 

 شكرا الس يد الرئيس.

 والسادة املستشارون،الس يدات 

 وزير احملرتم،د الالس ي

جراءات اليت ستتخذها احلكومة ملعاجلة ندرة املياه  ما يه التدابري واالإ

 ببالدان؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ن فريق م هو "،رة املاءدناجلفاف و "اخلامس دامئا يف موضوع  السؤال

 .ال صاةل واملعارصة

 املستشارة ومرحبا بك مبجلس املستشارين.تفضيل الس يدة 

 طالب:الفاطمة الزهراء بن  الس يدةاملستشارة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا.

 الس يد الوزير،

اليل أ دى لتدهور الفرشاة  احاد اعرفت بالدان منذ عدة س نوات جفاف

 التدابري املتخذة من أ جل لمك حول أ مهذلكل نسائ ،فيةاملائية السطحية واجلو 

اصل بني العرض والطلب رض املايئ ومعاجلة العجز الكبري احلحتسني الع

 ؟حول املاء

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ندرة املاء الصاحل للرشب ببعض "السؤال السادس دامئا موضوعه 

 .لل حراروهو موضوع من فريق التجمع الوطين  ،"املناطق

 د الرئيس.الس ي تفضلو

 :حلسن أ دعي املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 والسادة املستشارين احملرتمني،دات الس ي

 الس يد الوزير احملرتم،

والس امي يف مناطق  ،القروي ببعض مدن اململكة الزالت ساكنة العامل

 الصاحل للرشب. يعين املاء ،تعاين ندرة املياه اتفياللت-هجة درعة

  الس يد الوزير احملرتم،

تزويد  مع اختاذها من أ جلز ما يه التدابري واالإجراءات الآنية امل

خصوصا يف ظل موجة  ،ترضرة من ندرة املاء الصاحل للرشبالساكنة امل 
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 احلرارة اليت تشهدها هذه املناطق؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

وهو موضوع  "،ايئالعرض امل"امئا موضوعه د ؤال السابع وال خريالس

 .من طرف فريق الاحتاد املغريب للشغل

 م.تفضل الس يد املستشار احملرت 

 :حيتوممحمد  املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

سرتاتيجية الوزارة توسطة امل لالس تجابة لالحتياجات الآنية و  ما يه اإ

ىل املدى من أ جل تمنية العرض املايئ وحل مش  املاء ببالدان؟لك الولوج اإ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

جابة عىل  واملاء اللوجستيكو ل والنقاللكمة للس يد وزير التجهزي  لالإ

 .ال س ئةل املتعلقة بندرة املاء، فني ما بغيتو الس يد الوزير

 .وبدوري أ متىن لمك عودة مميونة بعد الوعكة الصحية وممارسة جيدة

 زير.و لمرحبا الس يد ا

 واملاء: اللوجستيكالقادر اعامرة وزير التجهزي والنقل و  بدع  الس يد

  بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصبه.والصالة وال   سالم عىل موالان رسول هللا وعىل أ

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 ملانية عىللب ا أ ان ممنت للس يدات والسادة املستشارين والفرق ،أ وال

شاكلية املاء ببالدان  ،كام تفضلمت ،اذلي يتعلق طرح هذا السؤال احملوري ابإ

وحض واحد العدد دايل ال مور اليل غادي يعطيين واحد الفرصة ابش نل نه 

ىل ال  ،املاءدايل متعلقة هباذ املوضوع  تذكري بأ ن هذا علام أ نه لس نا حباجة اإ

اقتصادي أ و  ور أ ي نشاطتصن موضوع همم جدا ذو حساس ية وال ميك

 مس توايت: 3اجامتعي بدون توفر املاء، غادي حناول نقاربو يف 

ل هو نعطي للسادة املستشارين واحد النبذة عىل ى ال و املس تو . 1

 ؛الوضعية الهيدرولوجية ببالدان

ىل  املس توى الثاين بطبيعة احلال ل ن هاذ الق مث. 2 ضية املاء حتتاج اإ

به احلكومة يف هاذ املس توى دايل مبا تقوم  ريذكختطيط اسرتاتيجي للت

 ؛التخطيط الاسرتاتيجي

جراءات الاس تعجالية س نواي نقوم هبا  :بطبيعة احلال وابلتابع .3 االإ

 االإشاكليات اليتايل د حتل واحد العدد امثوس نقوم هبا لبضع س نوات ري

 ص اليل عرفهتا الس نوات السالفة.ئاقتوالت بفعل واحد العدد دايل الن

الس نة شهدت البالد دايلنا واحد  نه هاذأ  ارين تيعرفو لسادة املستشا

ابش نعطيمك واحد ، 2019حت ش تنب التساقطات مطرية ضعيفة منذ فا

ىل  ،الفكرة  les bassins) خذينا ال حواض دايلنا، ال حواض املائيةااإ

hydrauliques) غادي لقاو بأ نه: 

 حواض دايلال   لجنوب غادين بواحد التناقص يفمن الشامل ل  -

 انقص هاذ العام اكن عندان ،اللوكوس وطنجة وال حواض املتوسطية

 ؛دايل التساقطات 22%

 ؛%24 انقصعىل مس توى احلوض دايل س بو اكن عندان  -

 ؛%26 انقص :"ملوية"عىل مس توى  -

 ؛%29 انقص ":سغري-زيز-لكري"عىل مس توى  -

 ؛%37 انقص :"اتنس يفت"عىل مس توى  -

 ؛%47 قصان ":ربيعال مأ  "عىل مس توى  -

  ؛%49 انقص ":أ بو رقراق"عىل مس توى  -

 ؛%58 انقص ":درعة"وعىل مس توى  -

 .%67 انقص ":مريات"و "ماسة-سوس"عىل مس توى و  -

حنن نقارهنا ابملعدل  ،ميل تتكون هاذ النقصان دايل التساقطات ،ابلطبع

عية وض الواحد الفكرة موضوعية عىل  س نة املاضية ابش تتعطينا 30دايل 

الطبيعي أ ن الواردات املائية  ،ة، منني تتنقص التساقطات املطريةاملائي

 .غتنقص

لواردات املائية املسجةل مبجموع السدود اململكة منذ االإجاميل لبلغ احلجم 

مما يشلك واحد العجز  ،ار املكعبةتليار ال م امل ايل د 3.8فاحت ش تنب حوايل 

 .رداتواللارنة ابملعدل الس نوي مق %66 يقدر ب

بطبيعة احلال ال حواض املائية اليت  بأ غل ،اانت اليل عندانالبيويف 

ىل حوض ،حصيح ،ياذكرت عرفت جعزا مائ   ،هو جعزا متفاوت من حوض اإ

 .ولكن السمة الغالبة هو الضعف

منذ  بدينا تنالحظو ،س نوات ال خريةالوضعية املائية خالل العرش 

تأ ثري سليب عىل  البطبيعة احل عابابلتو ،عف التساقطات املطريةض   2015

 .املائية اجلوفية تاخملزون املايئ للسدود وعىل مس توى الفرشا

أ نه ما  يعرفوت خص السادة املستشارين والس يدات املستشارات  يلال

متوسط درجة احلرارة  أ نه غرتتفع 2050نتوقعه مس تقبال يف ال فق دايل 

دايل  3ىت ح 1ما بني ا يبتقر  2005 -1986الس نوية مقارنة ابلفرتة دايل 

 ادلرجات.

ىل ارتفعت احلرارة غادي يكون عندها بطبيع هاالإخوان تيعرفو أ ن ة اإ

آاثر سليب عىل املوارد املائية وغا دي تنخفض مكية ال مطار مبعدل احلال أ

 :%35و 5يرتاوح ما بني 

ىل  5غادي ينخفض من  :"الشاوية"و "اقأ بو رقر "و "س بو" يف - اإ
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 ؛20%

 ؛%15حىت  10اخنفاض من  :"أ م الربيع" -

 .%30حىت  10اخنفاض من  :"اللوكوس" "،ملوية" "،اتنس يفت" -

جحم الآن عندان ، هيتو ل ي لسدود رامك أ رش ابل  بطبيعة احلااخملزون املايئ

كعبة، تقريبا واحد امل ار تمليار ال م  7.5اخملزون املايئ حاليا تقريبا حوايل 

جاميل ءكنس بة مل 45% حيث ما  ،يةالس نة املاض  %54مقابل تقريبا  ،اإ

املستشارات حىت الس نة املاضية اكنت و ينساوش السادة املستشارين 

 .عيفة فامي يتعلق ابلتساقطاتالس نة ض 

املعدالت الوطنية ختفي  ذهامنني تنتلكمو عىل املعدالت الوطنية، 

 .ال حواض وما بني اجلهات بطبيعة احلال هاذ التباينات اليل اكين ما بني

تعلاميت ال عطى أ  اكن  من خالهل جالةل املكل هو اليلذا ه ضعهاذ الو 

وما اتبعتو الانطالق دايل هاذ تن ادايلو ابش نش تغلو عىل واحد البانمج 

دايل احملاور  5اليل فيه  27-20البانمج اليل تنسميوه البانمج دايل 

 أ ساس ية:

 ؛سطة السدودأ ساسا بوا ،تمنية العرض املايئ -

 ؛لرشب ابجملال القرويء الصاحل ل املقوية الزتويد ابت -

تدبري ملايئ و دايل العرض ال ن هاذ الثنائية  ،طلب وتمثني املاءالتدبري  -

 ؛الطلب هممة جدا

عادة اس تعامل املياه العادمة -  ؛اإ

 .والتواصل والتحسيس -

ل مليار داي 115.4مليار دايل ادلرمه،  115اللكفة دايلو كام تعلمون 

ا أ كرث من النصف لكها خمصصة ريبتق ،ادلرمهل ايمليار د 61ادلرمه، 

 ،خالل السدود أ ساسا يعين تقوية تعبئة املياه السطحية من ،للعرض املايئ

 27وغادي خنصو تقريبا واحد  ،لكن كذكل من خالل حتلية مياه البحر

ا يف وهو اليل كنت قلت أ ان سابق ،مليار دايل ادلرمه لزتويد العامل القروي

يف العامل  نواب، ابش مجيع املراكز وادلواويريف جملس ال و ينجملس املستشار 

املاء، يعين ما تتبقاش مرتبطة  القروي ترتبط مبنظومات هيلكية لتوزيع

 .بذيك املنظومات احمللية اليت عندما يقع مشلك دايل الندرة تتأ ثر بذكل

جراءات اليل اختذت فامي يت علق هباذ البانمج اكين واحد العدد دايل االإ

بطبيعة احلال ميل جات اجلاحئة كوفيد اكن عندان  ، للزتويدهذا الوطين لداي

د دايل املناطق اليل غادي تعرف واحد العدد أ ول مسأ ةل هو واحد العد

ايل الرشب أ ساسا املنطقة دايل أ اكدير دايل الاخنفاضات يف املياه د

 ناعندان اجامتع خصص  اكن ،واملنطقة دايل طنجة وبعض املناطق ال خرى

وبطبيعة احلال اكين واحد العدد دايل ال مور  ،ادلرمهار دايل ملي 1.1 هال 

 أ ثقاب جديدة الس تغالل املياه اجلوفية ابلنس بة تتعلق ابس تكشاف وجتهزي

وتزويد الساكنة القروية يف  ،املناطق يف العامل القرويايل دلواحد العدد 

 .بعض املناطق ابلشاحنات الصهرجيية

ل برجمة السدود الصغرى من ة داياللجنمتع جت  دييف ال ايم املقبةل غا

عادة اس تعامل املياه "أ جل التمنية احمللية و جلنة "و "عاجلةاملالعادمة جلنة اإ

 ."تزويد املاء الصاحل للرشب ةتقويجلنة "و "التواصل والتحسيس

املستشارين تيذكرو بأ ننا نتلكم يف الس نوات املقبةل عىل حوايل السادة 

لية غادي حتل واحد العدد دايل ت ال السدود  ذهه ل ن تيل دس 1000

اخية اليل تغريات املنخاصة مع ال  ،االإشاكالت يف واحد العدد دايل املناطق

تتخيل أ نه بعض الرعدات تيجيو يف الصيف اليل ميكن بطبيعة احلال يكون 

جيايب عىل ختزين املياه عندمه  .واحد الآاثر اإ

الوطين للامء ش اخملطط عال، نش تغل عىل اخملطط الوطين للامء ،كذكل

 ؟2050اليل هو ميتد ال فق 

وأ نمت تذكرون أ نه منذ اخلطاب  ،ل ن القانون دايل املاء يلزمنا بذكل ،أ وال

عىل اجمللس ال  "، اكن يفرتض جيمتع 2001دايل جالةل املكل هللا ينرصو يف 

 3ه حنن أ هنينا الاش تغال عليه وفي ،ويكون خمطط وطين للامء "للامء واملناخ

 ور كبرية:دايل احملا

 ؛مواصةل تعزيز العرض املايئ -

 ؛تدبري حممك للطلب عىل املاء -

 .املائية والنظم االإيكولوجيةاملوارد وحامية  -

راه ما ميكنليناش نتلكمو عىل  ،هذا همم جدا ابش يفهموه املواطننيو 

ه فاظ عىل املوارد املائية خارج حامية النظم الايكولوجية وتدبري هذاحل

املدة  ،مليار دايل ادلرمه 383هذا غادي يلكفنا تقريبا  ،اخيةظواهر املنال

وغادي نضطرو  50-20ل ن تنتلكمو عىل  ،املقبةلس نة  30دايل الس نوات 

ار املكعبة وخصنا نقتصدو تاملليار ال م د 4.5أ ننا نطورو العرض املايئ حبوايل 

 ،يحقطاع الفالال ار املكعبة أ ساسا يفتمليار دايل ال م  2.5عىل ال قل 

، %20حىت  10السدود ابلنس بة دايل  لوخصنا خنفضو املعدل دايل توح

 1.2تغلو تقريبا س  ل ن املياه اجلوفية الآن تن  ،ةل املياه اجلوفيوتقليص اس تغال

وهذا  ،تغلوس  ة عىل ذاكيش اليل خصنا ن زايد ،ار املكعبةتمليار دايل ال م 

جلوفية وزايدة معدل ل املياه اايد بطبيعة احلال غادي يؤثر عىل اخملزوانت

ىل ما يقارب  عادة اس تعامل اإ  .%30اإ

املعنيني به طط كبري جدا ويفرتض أ ن مجيع وهذا بطبيعة احلال واحد اخمل

 ،سد كبري 50احد ل ن عندان فيه تقريبا بناء و  ،جيب أ ن يلزتموا هبذا اخملطط

 راتال م ايل دار ليم  32املقصود أ ننا نوصلو تقريبا لواحد الطاقة ختزينية دايل 

ار املكعبة ل ن هذيك تال م ايل دمليار  18.7كعبة ل ن عندان حوايل امل 

بطبيعة احلال نعاجلو هاذ  ة مبقدار ما تمنو مبقدار ما ميكن لناالقدرة التخزيني

س نني  3ال دىن دايلها تقدر متيش ل االإشاكالت دايل اجلفاف اليل يف احلد

ن اكنت حاالت ق  ىل أ كرث من  ميكن متيش ةلليوميكن يف بعض احلاالت واإ  3اإ

ىل البانمج دايل السدود ال  ،س نوات  لية.ت ابالإضافة اإ

عندان مقاربة عىل مس توى  ، املياهلنا دايل تدبرييف املقاربة داي

ال حواض املائية ايل د يف هاذ ال ايم املقبةل غادي تنشأ  اجملالس ،ال حواض

 ،واملؤسساتت رااليل فهيا مجيع املتدخلني يف احلوض املايئ سواء االإدا
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واحنا عندان الغرض أ ن يف  ،ولكن كذكل اجملمتع املدين والسادة املنتخبني

ل ن التوزيع دايل املياه  ،املاءدايل شاكلية االإ ال حواض تناقش  هاذ جمالس

 ،خصو يوقع فهيا واحد التوازن تغل دايلوس  ما بني التعبئة دايلو وما بني امل 

خالل هباذ التوازن تيكون   .ة احلال عىل وفرة املياهأ ثر بطبيع دوعنل ن أ ي اإ

 :هو( la hiérarchie) املياهايل داالإخوان تيعرفو أ نه تراتبية يف جمال 

سواء اكنت  ،مث املياه ال خرى ،مث املاء الفاليح اثنيا ،املاء الرشوب أ وال

مفنني تتكون ندرة املياه  ،دايل الطاقة أ و دايل الصناعة أ و دايل الس ياحة

ابلطبع هذا من و، وية للقضية دايل املاء الرشوبعطيو ال ولتن ا أ وتوماتيكي

 .ال مور يعين امللزتم هبا

اجملالس ال حواض غادي يمت النقاش دايل واحد العدد يف هاذ  فبالتايل

 .دايل ال مور

جراءات الاس تعجالية اليل دران يف هذيك القضية دايل الغالف  االإ

 ءملادير غادي جنيبو اابلنس بة ل اكو ه ،مليار دايل ادلرمه 1.1املايل دايل 

ايل اجلة داملعايل دونوصلوه حملطة  "اخملتار السويس"و "سد أ ولوز"من 

ابش ميكن لنا نمكلو للمنطقة دايل أ اكدير حىت هناية  "،س يدي بوحساب"

 .ابش تدخل احملطة دايل حتلية مياه البحر 2020مارس 

 .21معذرة،  21، 21، نعم (2021)س نة  21 ؟نعم 

دار "املنظومة املائية دايل طنجة بسد دايل  ناربط  ،لطنجةة س بابلن 

وهذا غادي خييل  ،فرةه املياه متو وسد الآن جديد اليل عندان في "خروفة

اكن عندان مشلك يف  ،واحد الضامن مايئ لهاذ املنطقة دايل طنجة

ذن غادي نربطو  "،مجعة"مع السد دايل  "اترجيست"  "اترجيست"اإ

 ،ه البحرت عندان فهيا حمطة دايل حتلية مياة اليل والميس  ابملنظومة دايل احل 

دايل  البياانت، هذاك السد واالإخوان تيعرفو عندان واحد العدد دايل

 هذي س نوات وهو غادي يف الاخنفاض. "مجعة"

اش تغلنا الآن عىل واحد القناة تربط  ،البيضاء الكبى ابلنس بة لدلار

ا ابش املنظومة تنش تغلو علهي نااح  ،البيضاء ابجلنوب الشامل دايل ادلار

دي محمد يس  "ترتبط ابملنظومة املائية للسد دايل  البيضاء ملائية دايل ادلارا

مليون دايل  120 ذيك اليل اكن تيجي ءابش هذاك املا "بن عبد هللا

تويل منظومة  "ربيعالأ م "ار املكعبة اليل اكنت تتجي من املنظومة دايل تال م 

مراكش  فد مهنا املدينة دايلاس توغاد ت حة فالالفد مهنا اتس ت ياليل غاد

 .مس تقبال

واحد العدد دايل اك هن ،لنس بة للمدينة دايل مكناسنفس اليشء اب

نتاج انطالق جراءات تتعلق هبذه املدينة لتقوية االإ من حمطة املعاجلة عىل  ااالإ

 ."واد س بو"

 .مث ابلنس بة للمدينة دايل وجدة وواحد العدد دايل املدنو

جنأ هنينا   نذكر فهيا برسعة: ،سدود كبى (5مخسة ) زااإ

قلمي العرائش "خروفة"السد دايل  -  ؛يف اإ

قلمي دايل تطوان "مارتيل" السد دايل -  ؛يف اإ

قلمي ميدلت "لوتامت"السد دايل  -   ؛يف اإ

قلمي  "متقيت"السد دايل  -  ؛ش يديةالر يف اإ

قلمي امخليسات. "وجلة السلطان"والسد دايل  -  يف اإ

وسد واحد يف طور الانطالق،  ، قيد االإجنازسد كبري 13 نالآ ندان ع 

جناز اكين  :اليوم قيد اإ

قلمي "ةدوسق"السد دايل  -  ؛الرش يدية ابإ

 ؛قلمي تطوان والعرائشابإ  "خروب"د دايل اكين الس -

قلمي دايل اترودانت "س يدي عبد هللا"واكين السد دايل  -  ؛ابالإ

قلمي تنغري "تودغى"السد دايل  -  ؛ابإ

قلمي زاكورة "أ كدز"دايل  وعندان السد -  ؛ابإ

قلمي امخليسات "تيداس"السد دايل  -  ؛اإ

قلمي صفرو "مداز"وعندان السد دايل  -  ؛اإ

 ؛قلمي لكمميابإ  "فاصك"السد دايل  -

قلمي احلس مية "غيس"وعندان السد دايل  -  ؛اإ

قلمي جرس يف "اتراك أ ومادي"والسد دايل  -  ؛اإ

قل "راءامحلة الساقي"وعندان السد دايل  -  ؛لعيونمي ااإ

قلمي شيشاوة اليل ال شغال المتهيدية يف طور  "بولعوان"والسد دايل  - اإ

 ؛االإجناز

آ "عندان السد دايل  - قلمي احلوز "ديت زايأ ن شاء انطالق ال شغال  :اإ اإ

 ؛2020هللا يف أ كتوبر 

قلمي اتوانت "س يدي عبو"والسد دايل  - نطالق ال شغال يف :ابإ  ..اإ

 حاليا.

ن شاء هللا دايل  الوضع دايل جاحئة ابلضبط رمغ نةلس  هاذ ا كوروان اإ

الإخوان تيعرفو أ نه اترخييا دايل السدود، ا 5تعاىل بهد هللا غادي نطلقو 

 :السدود 5الس نة غادي نطلقو سدود، هاذ ال  3حىت  2كنا تنطلقو ما بني 

قلمي  "كدية البنة" .1 هذا غادي يسمح لوزارة  :س يدي قامسدايل يف اإ

ضافية عىل  30.000ذاك املرشوع الكبري دايل  ة ابش تديرحفالال هكتار اإ

 ؛مس توى السقي

ايل دابش نوصلوه ملليار  "د اخلامسمحم"تعلية دايل السد دايل  .2

الآن حوايل ، 250تينقص حىت  بقى 750كعبة ل ن هو بدا ب امل ال متار 

 ؛غادي نطلعوه مليار ال متار مكعبة 230

غادي نزيدو فيه  "،السويستار اخمل "دايل د لسعندان التعلية دايل ا. 3

 ؛ال متار املكعبةدمليون  200

قلمي دايل ادلريو  "بين عزميان"والسد دايل . 4 أ ان كنت الزتمت  ،شيف اإ

ن  نقربوه هذا ابش ل نه اكنت البجمة دايلو الس نوات املقبةل غادي نرشعو اإ

جياذ الس نة و شاء هللا يف ه عىل  يباغادي يكون عندو واحد الآاثر اإ

 ؛هانة احمللية عىل مس توى ضامن ال من املايئ دايل الساك 

قلمي دايل اتوانت اليل .5 هو  وعندان أ حد أ كب السدود اليل اكين يف االإ
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ال متار  ايلدسد اليل غادي يكون فيه مليار هاذ ال  ،"الرتبة"السد دايل 

 اكن خلق "ندرابب و "احنا مشينا لهاذ السد هذا ل ن السد دايل ، مكعبة

هذاك حىت خلينا  ،"بين وليد"ل ت عىل مس توى املركز دايشاكالد االإ احو 

اليل غادي يسمح لنا ابش  هذا دسنشوفو هاذ االإشاكالت ورجعنا لهاذ ال 

 .كعبةال متار امل  دزنو حوايل مليار خن

ذن هاذ  ن شاء هللا قبل من هناية دايل دجنب غادي نطلقهم  5اإ سدود اإ

ذيك الطاقة التخزينية اليل ش نوصلو لهابة وهذا غادي يعطينا واحد الفسح

 .تلكمت علهيا

 :السدود اليل مبجمة بطبيعة احلال يف الس نوات املقبةل اكين

دريس "سد  -   ؛لرساغنةلعة اق ،"اجلديدس يدي اإ

هذا غادي خيزن حوايل مليار دايل  :فشاونيف ش  "بين منصور" -

املليك ن ادليوان م درار املكعبة وراه اكن جا يف البالغ اليل اكن صتال م 

 ؛2019أ بريل  18امتع دايل جبعد الا

قلمي-يف سوس "ير مات"سد دايل واكين  -  دايل أ اكدير ماسة يف االإ

داوتنان  ؛اإ

 ؛شئعرا اليف "عياشة"اكين سد دايل  -

 ؛براكن "،فمرشع صفص" واكين سد دايل -

م"دايل واكين التعلية  -  ؛يف اجلديدة "فوتاإ

 ؛مالل بينيف  "زيرتكات"اكين  -

 ؛يف فكيك "ور  ك  ك ن  خ  " اكين -

 ؛يف صفرو "اخلريرابط "اكين  -

 ؛اليل تلكمت عليه يف اتوانت "ندرابب و "واكين  -

 "بومحد"، يف شفشاون "بومحد" ،يف شفشاون "دار مميون"اكين  -

بثالثة حوايل مليار  غيجمعو هاذو ": منصوربين"و "دار مميون"و

احلاالت هذه املياه  ة اليل يف لكبع مليون دايل ال متار املك  400و

 ؛يض املتوسطتضيع يف البحر ال ب 

 ؛الرش يدية يف "تسديغو ات"اكن السد دايل  -

قلمي "اوغز ت"واكين السد دايل  -  .أ زيالل دايل يف اإ

ابملوازاة معاه هاذ  هاذ العرض املايئ بطبيعة احلال دايل السدود غيكون

لآن اكين عندان واحد مياه البحر ا ةالقضية دايل حتلية مياه البحر، حتلي

بطبيعة احلال اليل مقنا هبا واليل تنش تغلو  ،العدد دايل احملطات دايل التحلية

هناء احملطة دايل أ اكدير ولكن ك ذكل نش تغل بطبيعة احلال عىل علهيا، اإ

طالق احملطة الكبرية لدلار ال  بيضاء حىت نضمن أ نه ابلنسب لهذه املناطق اإ

ش شيكونا احليوية م ن شاء هللا تاكل دايل ااإ  عاىل.ملاء اإ

 .شكرا الس يد الرئيس

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .والتوضيحات املهمة ال جوبةشكرا الس يد الوزير عىل هذه 

طار التعقيب عىل جوابمك  .اللكمة ابلتوايل للفريق احلريكأ عطي  ،ويف اإ

 .الس يد الرئيس اللكمة لمك

 :عبد الرحامن ادلرييس يدالس  املستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 .شكرا الس يد الوزير عىل التوضيحات

طار  اجملهود  التفاعل مع ما جئمت به الس يد الوزير، فعال اكين واحديف اإ

مليار اليل أ رشف عليه صاحب  115فهاذ البانمج دايل  كبري اليل كنلمسوه

هذا مجموعة دايل التدابري  جفهاذ البانم واليل اكن جا ،اجلالةل هللا ينرصو

ذن هللا نتغلبو عىل هاذ االإشاكلية دايل اب ن شاء هللا ابإ ش ميكن لينا حناولو اإ

 السقي. ماء ب وكذكللرش الصاحل ل املاء 

ال أ نه ما كترسدو مجموعة دايل املشاريع، املالحظ و وأ نت رالس يد الوزي ،اإ

ايلنا الس يد ية، السؤال دل االيل عندان احنااي هو أ نه املسائل الاس تعج

الوزير اليوم فعال هاذ البانمج هو طموح وكبري وكنمتىن أ نه كيفام أ رشيت لهيا 

 .هاذ املرشوع للوجود رجودايلمك لكهم يلزتمو ابش ميكن لينا خنالرشاكء 

ال أ نه اكين بعض املناطق حاليا وابخلصوص واحد  ،الس يد الوزير ،اإ

هاذ ادلواوير دايلها وهاذ  ا غادية ختيلمباجملموعة دايل ادلواوير اليل ر 

عىل اعتبار أ نه ما بقاش عندها  ،أ خرى امجلاعات دايلها ابش تنتقل ملناطق

 .املاء الرشوب

رامك أ درى هباذ  امو وأ نت ،الوزير س يدال  ،غادي نعطي بعض ال مثةل

تهترضو قبيال  امو املسائل هاذي، خصوصا هجة الرشق وهجة اجلنوب، وأ نت

ن شاء هللا فالتاليل غادي خي جمعىل البان لية دايلو وكذكل حص أ اكدير اإ

دايل طنجة فالتحلية دايلو واحلس مية فالتحلية دايلو، ولكن أ ان غادي نقول 

 "نييو ت"أ ي السد دايل  "موالي عيل الرشيف"ل ليمك بأ نه اكين السد داي

ميكن اله امجلاعة اليل فهيا السد لكها تقريبا ميكن اي ،حدا ورزازاتااليل اكين 

دوار ما خيصوش املاء،  11 ،الناس ذهاا واحد القناة وميكن لهيم و لهيتدير 

شاكل اليل بغيناه  .فاملشاريع الاس تعجالية ذيتاخ وهذا اإ

ما فهيش أ نه هللا جيازيمك خبري  زيرالس يد الو  رضوري ،"مرزاكنأ  "

 .لكها واحد العمل كبري وميكن ليه حيل لينا واحد املعضةل دايل واحد املنطقة

خاليل ميكن  "تلوات"يل دايل حد سد تكذكل وا هاذوك ادلواوير  يلاإ

 ابش ما.. ذيك املنطقة اجلبليةفه تعيشوالناس 

دايل ال خذ دايل هو أ نه الطريقة  ،الس يد الوزير ،أ ان السؤال املطروح

جتي من أ هنا نشوفو هللا جيازيمك خبري املسائل الاس تعجالية  بغينااملشاريع، 

كيعرفوش ا مل ان االإخوان اليل هنا هللا جيازهيم خبري يش ما ،وال قالمي العامالت

 .املشالك اليل كتعيشها الساكنة ام احنا كنعرفواملناطق كيف

كترشف عليه  اكء، أ ان معامكهرضتو عىل واحد احلوض اليل فيه عدة رش 
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السلطات واالإخوان دايلمك دايل املاء متا وكذكل املنتخبني، احنا عارفني 

ىل اكن هاذاص دايل املنصاخل اليل ( les projets) اطق دايلنا وابلتايل اإ

 خدامني عليه بغينامه دايهلم حاليا رامك الاقتناءورامك خدامني علهيم حاليا 

ىل ما ( des choix) يكونو هاذو دايل املناطق دايلنا، هللا جيازيك خبري اإ

 .الاعتبارتأ خذوها بعني 

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .اشكر 

 .التمنيةق العداةل و اللكمة لفري

 تفضلو الس يد املستشار.

 :عيل العرسي الس يداملستشار 

هننئك الس يد الوزير ابلعافية والسالمة والشفاء، وحنمد هللا  ،أ وال

 ،عىل س يادتنا املائية ل ن لك أ هناران وطنية املنبع واملصبوتعاىل س بحانه 

وه من عىل ما قدممت وشواطئنا متتد للآالف الكيلومرتات، ونشكرمك

هجودمك وحرص احلكومة عىل معاجلة مشلكة  توضيحات ومعطيات، كام نمثن

 .تزود املغاربة ابملاء الرشوب

الصدد بتداعيات  ونمتىن صادقني أ ن ال تتأ ثر براجممك الطموحة يف هذا

آاثر جاحئة كوروان، ال س امي االتفاقية االإطار الإجناز  البانمج الوطين "وأ

الةل ج أ ماماملوقعة  "،2027-2020اه السقي لرشوب وميء ااد ابمليللزتو

 ."2050-2020اخملطط الوطين للامء "وكذكل  ،املكل يف يناير املايض

املتوارث يف  نقدر جحم اخلصاص اذلي ترامك لعقود وجحم االإرث الثقيل

أ ججه وهو ما  ،ضعف الزتود ابملاء الرشوب خاصة يف العامل القروي

 .فاف املتوايلب اجلبسب للزتود يةق نضوب املنظومة الس 

وع تزويد العامل القروي ابملاء الرشوب مع الكهربة حفبذا لو انطلق مرش 

 كنالقروية، فاملاء ال يقل أ مهية عن الكهرابء ل ن الكهرابء لها بدائل ومي

 .عكس املاء اذلي ال حياة بدونه انتظارها

جنازوالآن ال ن تفهمنا  ،بد من رفع الرسعة يف االإ  لكاكالت ومشاشاإ فاإ

 ، تراجع جحم احتياطاهتا املائيةملائية اليتضعف الزتود لبعض ال حواض ا

نه صعب  ،مكلوية ودرعة وغريها أ حواض الاستيعاب أ ن يقع ذكل يف علينا فاإ

وغالبا فقط بسبب بطء أ و  ،بريا للمياه السطحيةمناطق تشلك خزاان ك و 

قلمي تعرث أ و توقف املشاريع  سدود وربع  5 وانت مثال باتاملهيلكة هبا، يف اإ

تشكو العطش، ل ن  44 جامعاته القروية لك ،املياه السطحية للمغرب لكه

وتزويد  ،يسري ببطء شديد 2010املرشوع اذلي دش نه جالةل املكل منذ 

 لجنبين و "و "حلسن ند بمحماس يدي "و "معطوف "عنيـكجامعة 

وزاد من  ،ادون أ ن يعرف مصري مشاريعه ،متوقفة منذ س نوات "تو اتفرا

أ جنز من ربط لها يفتقد النجاعة ة ادلواوير منع حفر الآابر ابملنطقة وما أ زم

قصاء بعض  ،، كقةل النافورات ابلتجمعات السكنيةواحلاكمة اجليدة واإ

 "س يدي حيىي بين زروال"و "دةبو ت "ادلواوير كام هو احلال بامعة 

رات و فومنع الربط الفردي لتخفيف الضغط عىل النا "،اغز ورتأ  "و

وبناء خزاانت التوزيع يف ارتفاعات أ حياان أ دىن من بعض  ،املوجودة

 ."اغز ورتأ  "بامعة  "ةدتور"ن خزاحال ادلواوير، ك

وحنن يف بداية الصيف والاحتجاجات تاكد ال تتوقف يف   هاتهواحلاةل

قلمي ذها طالق ،الس يد الوزير ،ت، نلمتس منمكاتوان اإ خمطط اس تعجايل  اإ

ملترضرة ولو ابلشاحنات الصهرجيية كام ب للتجمعات اوالإيصال املاء الرش 

 ، املوامس اجلافة السابقة، وعدم قطع املياه عن سافةل السدوداكن يقع يف

شاكل.  هذا أ يضا اإ

 ،الس يد الوزير

لنافورات ول داء ابلربط الفردي ابلبوادي لتخفيف الضغط عن ا اامسحو 

 ،اعفاملاء بسعر مض ن الناس يف النافورات يشرتوناملاء بسعر أ قل، ل  

ضافة انفورات جديدة من طرف امجلاعات ومجعيات احملس نني،  اويرسو اإ

 دايلاحملس نني أ و  دايلهناك دواوير فهيا انفورات قليةل وهناك مبادرات 

يواهجها املكتب  ،ديدةامجلاعات احمللية أ و دايل امجلعيات الإضافة انفورات ج

 من الوضع. بناء انفورات جديدة س يخفف ابلرفض، تيسري

 لمك. راشكو 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا لمك الس يد املستشار

 .الاس تقاليل للوحدة والتعادلية للفريقاللكمة 

 املستشار.تفضل الس يد 

 :أ بدوحعبد اللطيف  الس يداملستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،رتمالس يد الوزير احمل

احنا  ،شطعشكرا عىل ما تفضلمت به، املالحظة هو أ ننا نتحدث عن ال

 وبعنت متني ابلوضعية املائية ابملغرب وعارفني التطورات و ني لكنا وهم متبع

، العطش .اليوم ابلعطش ال حداث من موقعنا كبملانيني، املوضوع يتعلق

 ارث اليت حنن يفويتعلق كذكل بتجنب البالد بعض الكو  ،الس يد الوزير

قلمي دايل اترودانت وأ اكدير د كذكل هذاك الس غىن عهنا، ذكل مثال فاالإ

ىل ما تعىل داب اإ  "خملتار السويسا"دايل  بغا يتعىل؟ هاذي وقت  مىتاإ

و ابش ميكن نتجنبو املشالك اليل اكينة واليل غادي تكون، تالتعلية دايل 

 ه وكنعرفوه.واحنا حاسني ب بهوهاذ اليش كنتلكمو 

 امة دايلمك الس يد الوزير حتدثمت يف عرضمك املهم جد كذكل أ ان فاللكمث

ىل ملا وصلمت ولكن بغرابة  مراكش قلتو مراكش مس تقبال، أ ان ما عرفتش اإ

 واحنا اليوم فاجلهة دايل مراكش كنعيشو العطش يف ،واش فاملس تقبل

قلمي دايل شيشاوة قلمي دايل اليوسفية، يف يف، االإ قلمي دايل الرحامنة االإ  .االإ

دايل  لكاحد اجملموعة دايل ادلواوير اليل عندمه املشو  ، هاذياليوم
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هاذ املوضوع يف احنا جينا فهاذ اللحظة هاذي  حقيقي، حقيقي،العطش 

ابش نطلبو منك الس يد الوزير املواطنني اليل كيتبعو واليل هام هممتني واليل 

ك ل املاء، نسمعو من مفهام معلقني أ ملهم عىل يتحل لهيم هاذ املشلك داي

 غري راه ما غاديني دابهنم اليل حيسو و أ  لوزير يش حاجة اليل كطمالس يد ا

غري يش  ،يش حاجة ببساطهتا يعين كنتس ناو 47، 46احلررارة  يفالصهد و

 .حاجة مطمئنة

ه حنا كنتس ناو هاذ اليش وفرحانني بواملسائل لكها ا أ ما الوضعية العامة

تعلق ابملناخ اذ املوضوع هذا بنيوي وأ سايس وم بغيناه يكون رمغ أ نه هو 

، هاذ اليش لكو احنا متبعينو يةف غرالهيدروا تاريات املناخية وادلراسلتغابو

 .بغيناه يتحققواحنا فرحانني به و 

كنتلكمو فالشهر دايل  احنا هذا اليوم، اليوم كنتلكمو عىل الاس تعجال

(juillet) فالشهر دايل ،(juillet)   غتقول لهاذ الناس  الس يد الوزير نوأ ش

مسؤوليتمك  يشانني واليل عندمه املشلك دايل العطش؟ وهاذاليل عط 

 ىت احنا هاذي مسؤوليتنا نقولوها ليك.وح

 الرئيس.، الس يد شكرا الس يد الوزير

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 .رياللكمة للس يد جشري، اليس عدي جش

 تفضل.

 ري:عدي جش الس يداملستشار 

 .شكرا

 ات.شكرمك عىل التوضيحأ  شكرمك عىل جوابمك و أ   ،الس يد الوزير

بطبيعة  من، انطالقا ،عدة مراتول س بق أ ن طرحنا نفس املشلك

وانطالقا كذكل من التدهور ومن  ،من أ مهية املاء يف حياة االإنسان ،احلال

االإشاكلية اخلطرية اليل كتعرفها املنظومة دايل املاء يف بالدان، هاذ االإشاكلية 

 اليل سبهبا عدة عوامل.

يا لك ال سف الشديد أ صبح هي اليل مع ، العامل ال ول هو عامل اجلفاف

 ؛اوخصنا نتعاملو معه بأ نه أ صبح هيلكي يف بالدان

الاس تغالل املفرط من مجيع جوانبه، أ ساسا  هو ،مث العامل الثاين

الاس تزناف اليل كتعرفو الفرشات املائية دايلنا ومجيع الفرشات، بداية من 

ت املائية سوس مرورا بدرعة، بتافياللت، ابحلوز، بداكةل، بميع الفرشا

 ؛حىت اس متراريهتاس تزناف اليل حقيقة هيدد د الارض لواحعتهيي الآن ت ف 

اليل هو العامل دايل التلوث، مع ال سف  ،ثالثمث اكين العامل ال 

صناعي، هناك تلوث انجت عن  غادي وكيزتاد، هناك تلوثاليل الشديد 

اليل التلوث دايل املطارح املياه العادمة، هناك تلوث أ خطر مهنم اكملني هو 

ىل ما اخذينشاي راه قيقة عن مطارح، حف ملياه عبارة ا راينوالت ج اإ

جراءات راه واحد الوقيتة أ سا قريبة من السا ذوك الفرشات املائية االإ

 ؛السطح غادي متيش لكها

أ ن فالوقيتة ابش يعقل  ، راه المثنيالت هو مث هناك عامل رابع اليل 

موال كترصف أ   ش ادلوةلفالوقيتة فا ..رة دايل املياه أ نهدكنذاكرو عىل الن

 كتجيب حىت العرش دايلا وكنديرو هباذ املاء مسائل م هظة وكنجيواب

آن   ؛أ نه خصنا نمثنو املوارد املائية دايلنا ال وانالمثن دايلها، أ

العامل اخلامس فامي خيص املياه الصاحلة للرشب، راه ال يعقل الس يد 

و  كنجييلمململكة و احنا نعيش أ زمة ماء يف مجيع املناطق دايل ا ،الوزير

ما واصةل وها انا دايل املاء الصاحل للرشب كنلقدودية دايل الش بكة دايل للمر 

كيتذاكر  كيتذاكر عىل الندرة لكيش %، راه مايش معقول متاما لكيش50حىت 

% دايل ذاك اليش اليل كنتجو راه 50عىل املشالك، ولكن ميل كنضيعو 

 عقول.اليش هذا ال يعقل، هاذ اليش مايش م اكده

ذ يل كنمتناو واليل كنطالبو به، هو وامل ال ساس ية الهاذو بعض الع ناإ

و هاذ اليش بعني الاعتبار ابش ذة المنوذج التمنوي اجلديد انخأ نه مبناس ب

 هاذ االإشاكلية. عاجلت

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 .للكمة لفريق ال صاةل واملعارصةا

 .ةماحملرت  ةتفضيل الس يدة املستشار 

 فاطمة الزهراء بن طالب: الس يدةاملستشارة 

 ،الس يد الوزير

ال أ ن وضعية املوارد  كنقللوشا احنا م من أ مهية التدابري املتخذة، اإ

ليه يف تدخلمك ،املائية يف بعض املناطق جد مقلقة حقينة  ،كيف ما أ رشمت اإ

السدود املتوفرة عىل احملدودية دايلها، كيمت ختصيص جزء همم مهنا لقطاع 

هو القطاع ال كرث ترضرا وكيبقى  قطاع الفاليحكيبقى ال وابلتايل ،رشبل ا

صغار الفالحني خصوصا ابملناطق الهشة واملناطق النائية، الفئة اليل 

ابلنس بة لهيم كميثل النشاط  تكترضر أ كرث من هاذ الوضعية الصعبة، حي

 الفاليح مورد ادلخل الوحيد.

طار خمطط ريع احملققة يفاهاذ الوضعية كهتدد كذكل اس تدامة املش  اإ

 خرض وكتحد من مواصةل مسرية التمنية الفالحية.ملغرب ال  ا

 ،الس يد الوزير

ا بالدان كتعيش أ زمة حصية ولكن نمتىن أ ن خطورة هاذ ال زمة م ،فعال

رساع ابحلد من خماطر ظاهرة اجلفاف  تنسيناش فرضورة احلكومة من االإ

وكهتدد أ مننا املغربية الفالحة  ددهتواليل كهتدد مواصةل الاقتصاد الوطين وك

 ذايئ وال من دايلنا املايئ.الغ

 ،الس يد الوزير

-ماسة، مراكش-ساكنة العامل القروي كتساءل، فاليح هجة سوس
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مكنتخبني وممثلني  اياحنا ،لوءاتفياللت وابيق اجلهات كيتسا-رعةأ سفي، د

سرتاتيجيةحنن بصدد تزنيل مضامني و  ،للمهنة لو ءتسان ك اجليل ال خرض،  اإ

 :حول

 ؛مسرية التمنية الفالحية -

 ؛ضعية الاقتصادية والاجامتعية لساكنة العامل القرويالو  -

ووضعية الفالحني املثقةل ابلزتامات مالية واجامتعية وجتارية واليل  -

طار تعهدات احلكومات املتعاقبةو ه بتحسني حميط  ما أ صال الزتمو هبا يف اإ

بمكيات اكفية وبمكيات  ،قي مياه السريفال عامل وتوفري مياه الرشب وتو 

 منتظمة.

 را.شكو 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يدة املستشارة

 اللكمة لفريق التجمع الوطين لل حرار.و 

 :حلسن أ دعي الس يداملستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

أ شكرمك عىل جوابمك وندعو هللا عز وجل أ ن يرمحنا برمحته الواسعة وأ ن 

بزاف والندرة اكينة،  أ مطار اخلري، حقيقة الوضع صعيب نعمةعلينا ب  عمين

ولكن جيب أ ن نش تغل عىل الاقتصاد يف املاء وتدبريه تدبريا من شأ نه تعزيز 

نتاج الفاليح الوطين وتوفري املاء الصاحل للرشب خملتلف ادلواوير  االإ

 ال.اجملا واملدارش وقرى املغرب العميق ابعامتد أ حدث التقنيات يف هذ

 ،الوزيرد س يال 

هذا املوضوع جيب أ ن نش تغل عىل احللول بشلك جامعي تنفيذا 

للزتويد ابملاء  اوطني للتعلاميت امللكية السامية اليت وضعت برانجما أ ولواي

ىل تمنية العرض املايئ من خالل بناء  الرشوب ومياه السقي، هيدف اإ

يتوىخ  كام فاليح،ال طاعالسدود وتدبري الطلب وتمثني املاء خاصة يف الق

عادة اس تعامل املياه ابتقوية الزتويد ابملاء الصاحل للرشب  لوسط القروي واإ

العادمة املعاجلة لسقي املساحات اخلرضاء والتواصل والتحسيس من أ جل 

 فاظ عىل املوارد املائية وترش يد اس تعاملها.ترس يخ الوعي بأ مهية احل

لتدبري  تقاللذ الاس  من غربهذه الس ياسة الرش يدة اليت أ طلقها امل

املوارد املائية ملواهجة التساقطات املطرية غري الاكفية واملتسمة بعدم 

تعززت يف عهد املغفور هل املكل احلسن الثاين، حيث  ،الانتظام اجلغرايف

بالد وشلكت عنرصا هميالك يف تدبري املوارد املائية ابتت توهجا رئيس يا لل 

 السطحية.اقطة و املتس ياهامل الوطنية اليت جنحت يف ختزين 

 ،الس يد الوزير احملرتم

املناس بة رشط ليك أ طرح معمك وضعية عامل الشساعة ومه أ عوان يف 

وضعية صعبة غري مرمسني ويش تغلون يف هذه الوضعية ملدة تقارب العرشين 

 .تظر التسوية حبرقةتن  ،س نة

أ طلب منمك الس يد الوزير ال خذ بعني الاعتبار الظروف  ،ذلكل

شها بالدان، فال يعقل أ ن يمت الاس تغناء عن خدماهتم اليت تعي نائية س تث الا

ضافية أ ثقلت  يف ظل احلجر الصحي وما رافق ذكل من مصاريف وتاكليف اإ

جياد  ،الس يد الوزير ،اكهل أ رسمه، فرجاء تسوية هنائية التدخل من أ جل اإ

 وشامةل لهذه الوضعية.

ىل هجة درعة عين ي س يد الوزيرداب ال نا ايل اتفياللت، املنطقة د-رجوعا اإ

كيثقبو يعين ادلنيا، الناس و بال رخص مالصوندات خدامني، الناس كيخد

ىل ما اعتقتوش الوضع راه غادي تكون عندان واحد الاكرثة فذوك  راه اإ

ىل مشا الوضع هكذا وما اكينش تساقطات مطرية راه الناس  املناطق، اإ

 .ميش يو لهيا وصايف بالصة غادي يقلبو عىل يش

 .يمكالسالم عل 

 اجللسة: رئيس الس يد

 .شكرا

آخر متدخل   .غلالاحتاد املغريب للش فريقأ

 الس يد املستشار احملرتم. ا،تفضلو 

 :حيتوممحمد  الس يداملستشار 

 .الرئيسشكرا الس يد 

 ،الس يد الوزير

ال  مع تسجيلنا للمجهودات اجلبارة واملزيانيات املرصودة الإشاكلية املاء، اإ

وابلتايل حفصة الفرد  ،س نة عن ةايئ يزتايد س نملرض االعز نسجل أ ن جع أ ننا

املغريب من املاء تتناقص، وابلتايل ال نعتب أ ن العوامل املناخية يه موجودة 

 .يف موجود حقيقة اكيف لتبير ذكلوالعامل ادلميغرا، حقيقة

ونؤكد أ ن العامل ال سايس هو تدخل الس ياسات العمومية بصفة عامة، 

س، لهذا نقول بأ ن هاذ سوء التدبري ية ابل سادبري ةل تأ  س م سأ ةلابلتايل امل و

ىل ذكل ىل االإفراط من الاس تغالل كام متت االإشارة اإ وتعدد  ،اذلي يؤدي اإ

ل يف صالحياهتم، أ ي عدم هنج س ياسة التقائية املتدخلني والفاعلني والتداخ

جل بني املتدخلني ينقص من احلاكمة التدبريية الإشاكلية املاء، وهذا مس

ة كام جاء يف تقرير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي تقارير الرمسييف ال  حىت

 .والبييئ

مثال أ ن يقطع مواطنون عرشات  ،الس يد الوزير ،فال يعقل

الكيلومرتات حبثا عن قطرة ماء صاحل للرشب، بيامن يمت تبذير عدد من املياه 

كل كذ بتالصاحلة للرشب يف ري مداخل املدن وحدائق وغريها، وهذا اث

ه، وال يعقل أ ن العرشات من املنابع املائية والواحات واطنون يالحظونوامل

خيية اليت اكن يعيش من خرياهتا ماليني املغاربة مل يعد لها من وجود التار 

بعدما رسقت مياهها من طرف الفنادق  ،عىل أ رض الواقع سوى االإمس

قامات قامات اثنوي ،الكبى والفريمات واإ سف أ هنا اإ من  عددة للل 
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 شخصيات النافذة.ال 

 ،لس يد الوزيرا

قوق ال ساس ية لقد نص دس تور اململكة عىل اعتبار املاء من احل

ىل متكني  للمواطن، ودعا ادلوةل واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية اإ

املواطن من احلصول عىل املاء والعيش يف بيئة سلمية، وعىل احلكومة أ ن 

املادة احليوية  يات املواطن من هذهحاج  لبيةيف ت تتحمل اكمل مسؤوليهتا 

 أ وال وقبل لك يشء.

صدار مجيع النصوص والقوانني  ،أ ن أ وال نؤكد عىل ،لهذا االإرساع ابإ

املتعلقة بذكل وال سايس هو الرفع من وترية حتلية مياه البحر، ل نه هو 

 اخليار الاسرتاتيجي ال سايس يف هذا اجملال.

 شكرا.

 ة:الس يد رئيس اجللس

 .احملرتمر د املستشارا للس يكش

 اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل التعقيبات، كيف ما بغيتو.

 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 شكرا الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني عىل ما تفضلو به.

عىل ن تشارياملس  هاذ املوضوع أ ان أ شكر الس يدات والسادة ،أ وال

بلغة احلقيقة ل نه ال جيب التقليل من احلديث عىل  تمتلكطرحه، وأ ان 

ا هممة جدا، احنا تنتلكمو عىل املاء، احنا م االوضعية الهيدرولوجية ل هن

تنتلكموش عىل يش حاجة أ خرى، املاء مرتبط بواحد العدد دايل املؤثرات 

 .مناخية وغري مناخية

ا ةل، مسأ  وأ ان أ رشت لهاذ امل  يد؟ أ ك يف ذكلهل التدبري يلعب دورا و 

تيعجبنيش نرجع بزاف للتارخي ولكن تنقول بأ ن هاذ املوضوع فالتخطيط 

 .دايلو رمبا شابته بعض النقائص

ن شاء  اطمنئ املواطنني راه ما اكينش أ نأ ان أ ريد  ،لكن يش واحد اإ

جراءا ت هللا اليل غميوت ابلعطش يف بالدان، لكن بطبيعة احلال هناك اإ

لبضع س نوات، ل ننا كنت واحض  اروهتنديروها لك س نة وغندية عجالياس ت

مايش أ ول مرة تنقولها، تنقول حل معضةل العامل القروي هو من خالل 

ىل بقاو  دخال منظومة العامل القروي يف املنظومة الهيلكية لتوزيع املياه، اإ اإ

مك يتعط ش افا نااملشلك دايل الندرة ل ن  غيويل دامئااملنظومات احمللية 

يمك اكين أ حواض فهيا ماء واكين أ حواض ما ت ل جية قلوضعية الهيدرولو ال

نه مع ل   ..تميكنش االإنسانا راه م ،فهياش املاء، هاذي يه لغة احلقيقة

املواطن جيب أ ن نكون واحضني حىت يعرف املواطن بطبيعة احلال ما هل 

 وما عليه.

اجملالس  نه، ل  اطمنئ ،الس يد املستشار ،القضية دايل السدود التلية

اجملالس عندان  دابعالش احنا  ه،عالش دران ليشا ذهال ال حواض، داي

ا ممازال عندانش ممثلني دايل اجلهات و ا ممازال ال حواض معطةل ل ن ايل د

قالمي وم ال احنا ا عندانش ممثلني لل  عندانش ممثلني للجامعات الساللية، واإ

 وأ ان تلكمت عىل ..منال حلايعة بطب  فالسدود التلية لن نتجاوز ما س يأ يت

ن واحنا الآن  ،يتودايل امس  1000 حىت ل 900بني  ما تنتلكمو عىل اننا اإ

 خدامني فهاذ الاجتاه.شاء هللا 

لن تتأ ثر املشاريع الاستامثرية دايل املاء باحئة كوروان، أ ان راه درت 

 2و س نواي كنا تندير راه وقلت ليمك  ، السادة املستشارين،واحد االإشارة

شارة  ،السدود دايل 5هاذ الس نة غنديرو  سدود،ال  3ىت ح واللبيب ابالإ

 يفهم، ال مور واحضة يعين عىل لك حال.

قلمي دايل اتوانت ،حصيح ،ابلنس بة لبعض ال قالمي  ،هناك أ قالمي حبال االإ

خزان دايل بالدان فاملاء، لكن بعض امجلاعات تعرف مايش مشلك دايل 

اكنت أ ن الاستامثرات اليل  ،لكاملشهو  هذا مايش ،النقص فاملوارد املائية

شاكل ،وغريوالقنوات دايل اجلر وغريو  ،راخصها تد وقع فهيا  ،وقع فهيا اإ

 وقع فهيا بطء حنن بصدد معاجلهتا. ،تأ خر

قلمي دايل مراكش قلمي دايل مراكش فالس ياق  ،االإ أ ان تلكمت عىل االإ

 120 ذيك نأ  بوقلت  ،ضاءدايل املنظومة املائية اليل مرتبطة ابدلار البي

مليون دايل  120 ،للتأ كيد عليهالس يد املستشار  ..مليون وهذا اكن خصو

غنجيبوهاش لدلار البيضاء، ا ال متار املكعبة اليل غتجي لدلار البيضاء م

ال  س يفيض خريها عىل املنطقة الفالحية وكذكل عىل املنظومة املائية، واإ

اتنس يفت ة دايل طقفاملنطلقت الس يد املستشار حشال دايل السدود ان

العرض املايئ  ،ل نه السدود ..امسيتو مازالو  دايل السدود 4تقريبا  ،مؤخرا

الضامن دايل ال من املايئ يف وأ ان تلكمت بأ نه  ،مرتبط ابلطاقة التخزينية

ال متار املكعبة هللا غالب، داب احنا مليار دايل  32 ببالدان خصنا نوصلو ل

وهاذ اليش عالش  ..نوصلوهاخصنا  كعبةار امل تم ال   دايلاملليار  18.7يف 

وحنن نش تغل ليل هنار ابش هاذ  ،السدود دايل 50عندان مرشوع دايل 

تتعرفو بأ ن هاذ السدود تديرها املقاوالت دايلنا  امو د تنطلق، وأ نتالسدو 

 واخلباء دايلنا.

 غري حصيح أ هنا ضعيفة، القنوات معوما حوايل ،القنوات املردودية دايل

ىل اخذينا مدينة حبال العيون حصيح املردودية  ،عض املدنب عندان 75 اإ

 .ضعيفة

نغلطوش، راه املاء ا أ ان بغيت غري نشري لهيا ابش م ،مث القضية

ال حوايل  الرشوب ال يس هتكل يف املليار من ال متار  1.7املياه دايلنا اإ

 املاءاملليار، املشلك مايش ف 2.5غنوصلو ل 2050 هنا لمن  ،املكعبة

شاكالت أ خرى خصنا ندبرو ،وبالرش  كيفاش هاذ املاء هذا مييش  عندان اإ

ندبرو التباين، ل ن  وكيفاش ،العدد دايل القطاعات ابلتوازن املطلوبلواحد 

-ماسة-ميل تيكون عندي املاء فواحد احلوض معني حبال داب حوض سوس

 ه مشلك ل نه اجلفاف أ طبق عليه أ كرث من ال حواضدرعة عندان في

 .رىال خ
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  ..املستشارين اليل أ شارو لهاذ القضية طبعابل 

ىل مسحيت يل  ، بضع ثواين.. بضع ثواينالس يد الرئيس اإ

 :اجللسةالس يد رئيس 

 دقايق.. 2 ك، عندالس يد الوزير

 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

 هللا جيازيك خبري.

عن تمنية ث تتحد لعاملما اكينش بالد فا ،راه تلكمت عىل تدبري الطلب

ات من أ رشتو لهيا مزاين اليل ج امو بري الطلب، وأ نتالعرض املايئ بدون تد

راه  ..ممثلني دايل ال مة، خص املواطن يعرف بأ ن هاذ املوضوعنتوما اعندمك 

ط هذاك الس يد اليل املقصود بيه فق ليسلكمو عىل تدبري الطلب تميل تن 

 ..الصناعةمقصود به ح و لفاله اب املاء فادلار دايلو، راه مقصودعندو 

ا نه الغولف ماخذينا قرار بأ   27-20ابملناس بة عالش احنا فالبانمج دايل 

خصو يتسقى ابس تعامل املياه  ،ميكنش ليه يتسقى ابملياه دايل الرشب

احلكومة  هتتعرفو بأ ن وماالعادمة، وعندان مرشوع كبري جدا فهاذ اجملال، انت

 تش تغل عليه.

ن الشساعة الاس تثنائية ما وقفنا دايل أ عوا قضيةال  هاذ، برسعة ،برسعة

الشساعة ان و أ عأ عوان الشساعة الاس تثنائية،  ،لهيم حىت يش حاجة

الاس تثنائية ليس مشلك دايل وزارة التجهزي، أ وال الشساعة الاس تثنائية 

دماهجم  مهم تينتظ املغربية لكها و فاالإدارة  اكينة دخاهلم واإ واحد املقتىض معني، اإ

ولكن  ،تتعرفو احليثيات دايلو امو أ نت ،ة، الس يد املستشارميالعمو ظيفة فالو 

 ..ايل امسيتود بطبيعة احلال احنا ما وقفناش أ بدا فهاذ املرحةل هاذي

أ ان بغيت نشري  ،غاية ما هناكل الس يد الرئيس، املوضوع الآن دايل املاء

ما  ،جيرتاتيضية دايل املاء هو ختطيط اسق فالهناية، أ ان قلت فال ول بأ ن ال 

 احنا مكستشارين وال كبملانيني وال مكسؤولني نغفلو هاذ احلقيقة شليناميكن 

، هاذ املشاريع اليل خصها تدار أ ان قلت بأ ن خصها تدار وخص هاذي

 115.7اليل فيه  27-20نسهرو اكملني عىل أ هنا تدار، عندان املرشوع دايل 

قول يليل ت هو ا 50-20ل عندان كذكل اخملطط داي مليار دايل ادلرمه، ولكن

 وكيفاش، كيفاش غادي تكون الوضعية املائية 2050للمغاربة من هنا ل 

ةل دايل املاء، ل ن ترتبط هبا الفالحة وترتبط هبا الصناعة أ  غندبرو هاذ املس

 .وترتبط هبا الس ياحة وترتبط هبا مصاحل الناس بشلك عام

 ىل أ نع رصحن أ ن فقط يق دايلها جيبر الط ةداال مور ش ،امحلد هلل

 االإجناز. ترية معقوةل يفالوترية تكون و 

 شكرا الس يد الرئيس.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .شكرا

تفامق مشالك قطاع النقل يف ظل جاحئة "وضوعه مالسؤال الثامن 

 .، وهو موضوع من طرف الفريق الاس تقاليل"19-كوفيد

 اللبار. أ حد السادة املستشارين، الس يد الرئيس ..تفضل

 الم اللبار:الس عبد س يدل اار املستش

 .شكرا الس يد الرئيس

 السادة الوزراء،

 ال خوات واالإخوة،

 ،الس يد الوزير

تفامق مشلك النقل يف ظل جاحئة كوروان، قد ال خيفى عليمك معاانة 

 ،أ رابب النقل بش ىت أ صنافه، أ رابب النقل عرفو واحد الانتاكسة كبرية

ولتقوية  ،ن هجةعهم مدمو سح كومة مل جدا، مفا يه اس تعدادات احل كبرية

حبيث أ ن قطاع  ؟هذا القطاع اذلي يعتب الرشايني احلقيقية جلسم املغرب

وما خيفاش عليمك  ،الس يد الوزير ،فهاذ القطاع الآن كيعاين، النقل هل أ مهيته

ينوها اعواقفني عىل هاذ املالحظات وكتما و أ نترامك راه أ ان غري كنذكر، أ ما 

 ع؟ذا القطادلمع ه ارتمكدت وزيوميا، مفاذا أ ع

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .شكرا

جابة عىل السؤال.  اللكمة لمك الس يد الوزير لالإ

 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

شكرا الس يد املستشار اليل ذكريت هباذ املوضوع، هو هاذ املوضوع 

د  يشهان، هللاكورو حىت جات اجلاحئة دايلاحنا دايل النقل ما بديناهش 

س نوات واحنا تناقشو معهم  3وونصف هاذي أ كرث من س نتني احنا أ ننا 

 ..موضوع همم جدا وهاذي فرصة الس يد املستشار ابش هاذ املوضوع

أ و النقل امجلاعي  سواء اكن النقل الطريق للبضائع ،هالنقل بميع أ صناف

أ و  نيتخدماملس  للمسافرين أ و النقل املزدوج أ و النقل الس يايح أ و نقل 

ل ن حىت كراء الس يارات تيدخل فيه، احنا اقرتحنا علهيم عقود برامج  ،هغري 

جتمع القطاع ابدلوةل املغربية ممثةل ابلقطاعات املعنية، أ ساسا وزارة التجهزي 

 ،وزارة ادلاخلية ،وزارة الاقتصاد واملالية ،واملاء اللوجستيكوالنقل و 

 .الشغل ووزارة

فيه واحد  ،تشارينمو للسادة املس قدعد نمس ت انأ   وهاذ العقد البانمج

العدد دايل ال مور تس تجيب مجليع االإشاكليات اليل مطروحة يف أ فق 

الس يد املستشار اليل  للمسافرينل نه النقل امجلاعي  ،عرصنة هذا القطاع

الكريان، ال ميكن  2 أ قل من دايهلم عندمه %88، مقاوةل نقلية 1600فيه 

ء أ ن تمت العرصنة دايل هاذ املوضوع ن هؤالتطلب ميف ظل هذا الوضع أ ن 

 .ل ن االإماكنيات حمدودة جدا فالت، عالش؟هذا دايل هاذ احلا

حنا اقرتحنا علهيم عقود برانمج، وابملناس بة هاذ عقد البانمج افبالتايل 

ال يف عهد احلكومة السابقة هاذ االيل اقرتحنا  حنا دران لو صياغة جديدة، واإ

حنا بدلنا اوقع ما وقع، جينا  ،تبة أ ن يوقعىل ع ع نش واكونوق العقد اكن
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ات ما ونيذونيات، املأ  ذالصيغة واطمأ ن امجليع، هناك ال مشلك دايل املأ  

ىل هذا العقد دايل البانمج ن  بقاش تيتعطاو، ولكن تعالو ذاكرو عليه، تاإ

 وهاذ العقد البانمج هو اليل غادي خييل ال مور توحض.

، أ ان طلبت من املدراء اجلهويني انروو ة كل جاحئهاذ اليش داي ،حصيح

اليل جيلسو مع مجيع المتثيليات النقابية وحىت امجلعوية ابش نشوفو أ ش نو 

ذيك دفاتر التحمالت حىت جند لها حال، أ ان عارف بأ ن هاذ رضمه يف هتي

حنا امرضة لبعض املقاوالت، ولكن  %50القضية الطاقة الاستيعابية دايل 

د وزير وحىت يف النقاش داييل مع الس يحلول، و لها مس تعدين نوجد

او الاقتصاد واملالية حىت ابلنس بة ذلاك القطاع اليل غري هميلك ميكن لنا لق

امجليع بأ ن  ىجنلس وأ ن يكون هناك رغبة دل نلو حلول، ولكن جيب أ  

 يتطور هذا القطاع.

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد الرئيس:

 شكرا.

 ن، تفضلو اليس اللبار.ستشاريدة امل اللكمة ل حد السا

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 .شكرا الس يد الوزير

 أ ن نس توعبه ونعمل عىل سن هاذالتوضيح اكن يف حمهل وجيب ذاك 

(contrat-programme)،  معىن أ ن هذا التنظمي هو رس النجاح، لكن

ما  ،احملرتم الس يد الوزير ن يث الآ نقل، حب تيرضر مس تعميل ال ك اليوم راه اإ

 داب غتخلص 6حنا اتيقول يل راه  (le double) مليل تيفرض عيل خنلص

اليل ركبو يف  3تمنش يو ابلنصف، معىن أ ن ذيك  أ نهنا ومعىن  3، 3 أ نت

ضافية عىل  ،الس يارة النقل مثال راه تيخلصو اجملموع، وهذا تاكليف اإ

ىل ،يل هو املواطناملس هتكل ال نيش ما اك س امي واكين بعض ال ماكن اإ

وهجة درعة، ، لرشقيةطاكيس راه ما غيوصلوش، خصوصا هاذ اجلهة اال

 أ و .. كك احلديدية اليل غادي جتمعذيك السهاذو لكهم ما فهيمشاي ه

داب الآن تنسمعو هاذ النصف راه بعض احلافالت راه تيعمرو لكيش، 

 املواطن جالس تينتظر من يشخليادي اإ غل ن ما ابلنس بة لنا راه انفعة 

البد منه، غري تيخصنا واحد ادلمع،  رش ااخو اكن رضوراي  ح، راهالصبا

ىل جييت ، رامك ملمني مبشالك القطفكروما راه تتو أ نت اع تتفكرو، راه اإ

راه تعددت وتضاربت  ،حنا غنبقاو بال رأ ي، هذا الواقعاتساعف الآراء راه 

ع اطة القومصلحصلحة العليا للوطن يه اليل نتشبث هبا املصاحل، خصنا امل

 صوص.ابخل

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اثنية. 42اللكمة لمك الس يد الوزير يف حدود 

 

 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

الطاقة  %50حنا داب يف احنا مس تعدين، اأ ان من خاللمك، شوف 

ىل با يف ال ايم املقبةل غاالاستيعابية غال  اولو غادي حن ،%75دي نرفعو اإ

روان عىل النقل، لكن احلل هو هذا، و اعيات دايل جاحئة كنقللو من التد

ل نه حىت ابش حنركو التعريفة دايل النقل امجلاعي للمسافرين خصنا نديروه 

ىل بغييت ترفع لو المثن ابش خيلص، طار عقد برانمج، ل ن داب املواطن اإ  يف اإ

دايلها واجلودة  لسالمةلها واخص يلقى احلافةل مقادة من انحية ال من داي

فيه واحد العدد ال مور ما  ،حنا يف العقد البانمجا عندان دايلها، وهاذ اليش

 .وكذا شيئا، حىت كيفاش ندمعو املقاوالت تأ غفل

لكن نقول كل بلك صدق عندان مشلك يف التحاور مع المتثيليات 

 ولكن القطاع، ن بزاف اليل تيجي تيقول كل أ ان أ مثل الياك النقابية، ل نه

بأ ن عقد البانمج ميكن لنا نديرو فيه  مع العمل ،نس تطيع أ ن نتفق عىل يشء

جراءات يعين يف مراحل معينة أ خذا بعني الاعتبار ال وضاع  واحد عدد االإ

 بة.ذيك اخلدمة ابجلودة املطلو يلقى ه دايل امجليع، الهاجس هو أ ن املواطن

 شكرا. 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الوزيرشكرا الس يد 

وهو موضوع من طرف فريق الاحتاد العام  ىل السؤال التاسعقل اإ وننت

 طلب عروض دولية يتعلق مبرشوع ورش"ملقاوالت املغرب وموضوعه 

صالح  ".السفن اجلديد مبيناء ادلار البيضاء اإ

 اليس الصويري. ،تفضل الس يد الرئيس

 :الصويري يدعبد امحل  املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 احملرتم، لرئيسس يد ال ا

 الوزراء احملرتمون،السادة 

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 الس يد الوزير احملرتم،

 امحلد هلل عىل سالمتمك ابلشفاء دايلمك.

 الس يد الوزير،

وم عىل لكوهنا تق 2030الاسرتاتيجية الوطنية للموائن يف أ فق  تمتزي

ملي وتتحول ه العاتواكب التوج صاديةة اقتعفراكالاعامتد عىل املوائن املغربية 

ىل حمطة أ ساس ية من حمطات الطرق البحرية، كام تتبىن خمططا استامثراي  اإ

وجيعل من الاستامثر اخلاص الوطين رشياك يف  ،يراعي االإماكنيات المتويلية

 رسعة املطلوبتني.املشاريع ابجلودة وال  ذرمس اخليارات وتنفي

 الس يد الوزير احملرتم،

صالح السفن يتعلق ض دويل ب عرولطبة قعال مبرشوع ورش اإ

اجلديد مبيناء ادلار البيضاء، اذلي عرف تعرثا منذ فرتة طويةل، جاءت 
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لتعزيز وتفعيل  2020مقتضيات مرشوع قانون املالية املعدل للس نة املالية 

وكذا توطيد احملتوى الوطين  ،العموميةال فضلية الوطنية يف جمال الطلبيات 

 ت الوطنية.فائدة املقاوالبيات له الطل يف هذ

ن  ،وعليه الواكةل الوطنية "نتساءل حول أ س باب ومبرات قيام  نافاإ

أ ثناء مبارشة مسطرة طلب عروض دويل، يتعلق مبرشوع ورش  "للموائن

صالح  الاعتبار السفن اجلديد مبيناء ادلار البيضاء، دون أ ن تأ خذ بعني اإ

فر ة لعقود طويةل وتتو متعدد خبات رامكت ،وجود مقاوةل وطنية اترخيية

احلياة ر من الانداثخماطر ية معرتف هبا محلايهتا من عىل كفاءة تدبري 

 الاقتصادية.

ة ال فضلية الوطني يسر تكأ مل يكن من ال جدر لالقتصاد الوطين  ،كذكل

 وع؟هذا املرش  ذللمقاوالت املغربية الإجناز وتنفي

صالحلمكمن اأ ليس  رساء ورش اإ يد مبيناء ن اجلدح السفة الوطنية اإ

ز الثقة يف الاستامثر اخلاص واحلفاظ عىل مغربية لتعزي ةلقاوادلار البيضاء مل

شغل وعدم اس تزناف رصيد العمةل الصعبة، خاصة يف ظل ال مناصب 

آاثر تداعيات  حئة اجلا ظهورأ ثناء  ،تبنيأ ن خاصة ملا  "؟19-كوفيد" فريوسأ

وكفاءات  ،ات عاليةب ةل وخات هائن النس يج املقاواليت الوطين يزخر بقدر أ  

لكونه  ،هذه املشاريع، وجب استامثرها برشية قادرة عىل التدبري اجليد ملثل

 واعدة.و السبيل ال مثل حنو صناعة مينائية وطنية متقدمة 

 :نسائلمك ،الس يد الوزير احملرتم

 السفن اجلديد بناءورش حوض  ما هو تصور وزارتمك ليشلك مرشوع

الت الوطنية يف جمال صناعة أ ساس ية للمقاو عةراف يضاءلب ا مبيناء ادلار

 صيانهتا؟السفن والبواخر و 

 والسالم.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

جابة. طار االإ  اللكمة لمك الس يد الوزير يف اإ

 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد املستشار،

د املالحظة يف ال خري كل واحنقول  ولكن، أ ان غنجاوبك عىل املوضوع

 حول هذا اذلي أ ثرته.

 اللوجستيكفامي يتعلق ابل فضلية الوطنية، وزارة التجهزي والنقل و  ،أ وال

دايل ال فضلية  %100حنا عندان االقانون املايل املعدل،  شتاواملاء ما انتظر 

حنا ا نذ بضع س نوات، منذ احلكومة السابقة،الآن م  وما يش ،الوطنية

ن اكنت يف املرسوم دايل الصفقات العمومية ال ف دان عن ضلية الوطنية واإ

جبارية،  مياان منا ،روهايحنا كنا تنداليست اإ أ ن املقاوةل الوطنية خصها ب اإ

تقريبا واحد  ،يف الطرق %100يف السدود،  %100حنا عندان اادلمع، 

آت الفنية وغري امي يتعلق ابملوائن ويف املن املس توى عايل ف  ها.شأ

حنا ال فضلية الوطنية خيار اسرتاتيجي، لكن ال اابلنس بة لنا  ،تايلل فبا

روها حماابة لفالن أ و يحنا تنداجيب أ ن يفهم من ال فضلية الوطنية أ نه 

صالح اعالن،  حنا تنتلكمو عىل واحد املرشوع دايل الورش دايل اإ

 للموائن س يد املستشار، اليل لكف الواكةل الوطنيةال  رتهثأ  السفن، ما دام 

 الس نتمي وخصص استامثرات أ خرى. دمليار  260لطبع ادلوةل املغربية واب

ما  ،هناك طلب عروض دويل، لو طرحت هذا ال مر يف معومه

عندي حىت مشلك، لكن احلديث عن مقاوةل معينة، امسح يل الس يد 

دارت، تحنا تنتلكمو عىل جلنة املطلق، ال يليق اب ،املستشار، هذا ال يليق

ال مور تقنية، وهاذ املوضوع  دعندها واحد العدد  تلكماللجنة توهاذ 

دايل هاذ الرشاكت لكها سواء اكنت دولية أ و وطنية أ و داخةل يف 

وأ نت عارف أ نت س يد العارفني، ل ن اكين واحد  ..هذه ،التجمعات

التقنية، وهاذ املراجع التقنية  راجعاملوضوع تيتسمى اللجنة اليل تتفصل يف امل

ذيك الضوابط ال ميكن حبال ال دايل الضوابط، يف ه لعددا واحد اتتحمكه

ال هذا اعامرة وال لغري عبد القادر اعبد القادر ل  عامرة أ ن يتدخل فهيا، واإ

اذلي نتلكم عنه، عن الشفافية وعن التساوي وكذا وكذا س يذهب همب 

 الرحي.

نفيس ظومة تنش تغلو فهيا، أ ان الآن ال أ مسح ب املنحنا الآن يف واحد ا

ىل جيت نعلق خصيننعل ابش  نقول ق عىل هاذ املقاوةل اليل قلت، ل ن اإ

ش نقولها ما عندها حىت يش معىن، تكل واحد العدد دايل ال مور أ ان ما بغي 

هاذي املقاوةل من املقاوالت الوطنية داخةل يف واحد التجمع، هاذاك التجمع 

  أ عمل.الرشوط حلدود الآن، أ ش غيوقع غدا؟ هللا فيه ما توفرتش

أ ن أ تدخل، ل ن  يأ ن أ تدخل وال غري  ال أ ان ال أ بيح لنفيسأ ان لكن 

قيض ال مر، ما بقات حىت يش حاجة  ،الهنار اليل غندخلو يف هاذ املوضوع

 دايل الشفافية والزناهة.

ة وزار  أ ما احلديث عن املقاوالت الوطنية، امسح يل الس يد املستشار،

ى ال تقوم سسات ال خر املؤ ن بعض يالتجهزي والنقل تقوم بذكل مقتنعة، اك

روها ومفتخرين يحنا تندابذكل، وملا تتلكم معها تتقول كل ال أ حد جيبين، 

 هبا ومس تعدين أ ن نس متر فهيا دون انقطاع.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ، بغيتو..ويريهناك بضع ثوان الس يد املستشار اليس الص

 تفضل.

 :يييوسف حماملستشار الس يد 

 .ئيسس يد الر ل ا اشكر 

حنا تفهمنا الالكم دايل الس يد الوزير، ولكن بلك اعىل لك حال  ،أ وال

رصاحة يعين الالكم اليل تلكمنا عليه هو املقاوةل الوطنية ما يش مقاوةل 
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ىل اكنت مقاوةل واحدة يف واحد القطاع راه واحدة ا ليل اكينة خاصة، ولكن اإ

 اكينش عرشة.ما 

ة اكن يعين ما الس يد الوزير، الالكم راه شويار، ل الاعتذلهذا يعين مع اكم

 يش يف حمهل.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ىل السؤال العارش النقل العمويم اخلاص "وموضوعه  ننتقل اإ

 .، وهو مقدم من طرف الفريق الاشرتايك"ابملسافرين

 الس يد املستشار احملرتم. ،تفضل الس يد الرئيس

 :ند رحيامحم الس يداملستشار 

 س يد الرئيس،ل ا

 السادة الوزراء،

خواين، أ خوايت املستشارين احملرتمني،  اإ

 الس يد الوزير،

جراءات املتخذة لتجديد   النقل العمويم اخلاص ابملسافرين؟االإ

 والسالم عليمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 واملاء: اللوجستيكر التجهزي والنقل و زيو  الس يد

  القروي؟طرق ابلعاملال تحدث عني  هل

 الس يد رئيس اجللسة:

 ولكن؟ ،النقل العمويم

 :محمد رحيان املستشار الس يد

جراءات   املتخذة لتجديد النقل العمويم اخلاص ابملسافرين.االإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 أ يه هاذ اليش اليل اكين.

 واملاء: اللوجستيكزي والنقل و وزير التجه الس يد

 .امشلك مرحب طيب ما اكين

عطفا عىل ذاك اليش  ،، فامي يتعلق هبذا املوضوعءود عىل بدعيعين 

اليل قلت للسادة املستشارين، أ ان مس تعد جني للجنة يف الوقت اليل 

ختاروه السادة املستشارين فامي يتعلق ابلنقل امجلاعي للمسافرين عىل وجه ا

رين شاسادة املست ن اكين النقل الطريق للبضائع، نعرض عىل ال اخلصوص، ل  

ن ادايل عقد البانمج اليل اقرتحناه واليل دران لو يوم املعامل الكبى

 تشاكن ن مجعنا فهيم مجيع المتثيليات بدون اس تثناء، حىت اليل رمبا ما ادراس ي

 .يعين ال وراق دايلها القانونية اكمةل، واقرتحنا علهيم

ن س تعديحنا م ا نتوصل بكثري من املالحظات، لشديد مللل سف ا

ىل اكنت عندمه مالحظات، هو فيه واحد شم مع السادة املست شهنقا ارين اإ

صالح دايل العدد  احملاور أ ساس ية، تبدأ ، بطبيعة احلال، بدمع املقاوةل، ابإ

ىل  التنظاميت والترشيعات دايل املوضوع، ل ن هاذ الظهري تريجع اإ

ن م وةل، الرفعقرن املايض، ادلمع بطبيعة احلال دايل املقاالس تينيات من ال

حنا مس تعدين بطبيعة املواطن هذاك النقل املطلوب، و اجلودة حىت جيد ا

احلال نديروه عىل واحد العدد دايل املراحل اليت تكفل للجميع بطبيعة احلال 

 أ ن يدخل يف هذه املنظومة اجلديدة.

 شكرا الس يد الرئيس.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 اللكمة لمك الس يد املستشار 

 :انحير  محمد الس يداملستشار 

 الوزير،الس يد 

جيتو متارسو بعدا ودازت هاذ  ا،أ وال قبل لك يشء عىل سالمتمك بعد

 الآفة خبري.

 الس يد الوزير،

حنا تنتلكمو عىل النقل تتعرف، الس يد الوزير، عىل هاذ املناس بة ا

جندي ورجال الوقاية املدنية  250.000دايل عيد ال حضى املبارك تتنقل 

مبناس بة العيد، ما تنساش، الس يد تنقل ت  250.000ذي والرشطة، ها

 %90من النقل العمويم ونقل املسافرين اليل هو  %90الوزير، اكينة 

( 1TGV) لكهم ساكنني يف ادلشورة، راه هاذوك اليل عندمه %95حىت 

من وجدة ( TGV) من طنجة ملراكش راه ما عندو مشلك، اليل عندو

 اكين؟ فني، املشلك لدلار البيضاء راه ما عندو مشلك

راه هو يف هاذ النقل العمويم اليل رشطتو  ،الس يد الوزير ،املشلك

دايل النقل ابش يديروه، هذا ال يعقل، واش مقتو بيش  %50عىل الناس 

 هممة اليل تتعلق هباذ املسأ ةل؟اليل راسة د

اس ديرو معهم يش طريقة، يغيتو ما تنساش، الس يد الوزير، هاذ الن

  اكين؟ ني فلك، املشلكما يش مش 50%

املشلك، الس يد الوزير، هو يف ادلمع، ادلمع خصمك عىل ال قل بعد هباذ 

ما الغازوال  ،املناس بة دايل هاذ الآفة عىل ال قل تعاوهنم بواحد املسأ ةل، اإ

ما يف هاذ الوابش تعاون ما يف هاذ اليش دايل التأ مني، اإ كرميات اليل مه، اإ

يعقل ابش جتي  ا الهذ 6، 5، 4 ،نياملالي 3تيخلصو راه اكين اليل تيخلص 

 .%50تزنل عليه القرطة وتقول ليه 

راه الوزارة دايلمك، الس يد الوزير غنية راه تمتيش تشد يف البحر والب 

 ،والسامء واملاء ولكيش وهللا، داب امسح يل هللا يريض عليك، امسح يل

 
1 Train à Grande Vitesse 



 2020 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

16 

 (2020ز يوليو  14) 1441ذو القعدة  22

، هيامك يدمك فين نمكل وجاوب، داب راه الردارات راه عندليخ  ،الس يد الوزير

 ..مك يدمك فهيا، املراقبة الطرقية، الرمال، البحر، الب لكيش عندمكالرشطة عند

ىل فات الآجال دايل (م غري واحضالك) وليتو تتفرضو عليه ( mois 6) داب اإ

 عندها هذا ال يعقل، راه الوزارة عندمك تبارك هللا ،النوابت 3عرية اذل

يف هاذ املناس بة ب ساليل منا ديرو يش حلكنت عىل ال قل  ،الفلوس

 .هللا جيازيمك خبري الس يد الوزير "،19-كوفيد"دايل 

ما تنساوش عىل أ نه هاذ الناس راه مرضورين، واش كره يش واحد 

ه ما يش مشلك، راه ما تنساش يأ ي  ،ةلمقاو 1600تذاكرو لنا عىل ك خيدم، 

 وامسح ،وسر يف احلبس ية ويف ال مالك دايل احلبدابكل عىل أ نه جالةل امل

بعض املقالع اليل داب راه  اكين ما عىل ال قلو نتاامسيتو، حىت اذ الناس له

 ؟الس يد الوزير يناتوة، هذا ال يعقل، فهمتالإ احابسة وتيخلصو لمك 

مرضورين كنتو تعاونو  وهباذ الناس هاذو  ،عىل ال قل هباذ املناس بة

ا أ م وال كذا، انت وال أ حصاب كذا النقل وال أ حصاب الكرايمعهم شوية ال

علهيا،  شل ذاك اليش الآن ما نتحدثو خيل احملطات دايل الوقود وداي

 ؟فهمتين الس يد الوزير

 امسح يل. ،وشكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

قتىض دايل دايل هاذ امل  هاذ القضيةضيح، ضية، غري للتو ال هو هاذ الق 

هو ما يش مقتىض دايلنا، أ نت عارف أ نه ما يش مقتىض دايلنا، راه  50%

 ملزمني بتطبيقه. حننمقتىض حصي 

ىل  الراحج %50دايل هذا أ ان قلت بأ ن هاذ املقتىض  يف ال ايم املقبةل اإ

ا هذا هو ال ساس نح او  %75اع الوابئية بقات مس تقرة نطلعو ل ال وض

 اليل مشينا عليه.

 حأ نه ما اكنش غري مقرت  كرك الس يد املستشار،نذ ت س بة، غريوابملنا

، فبالتايل لكيش، بطبيعة احلال، ل ن التودايلنا حىت المتثيليات النقابية رس

 .املسأ ةل ال وىلا املواطن ه ايلدلكيش خايف عىل الصحة 

 ،النقلية، ابلنس بة للمقاوالت سأ ةل الثانية أ نه ابلنس بة للمقاوالتامل 

لية اكين واحد دايل املقاوةل النق  1600ك ذيو أ ن يف هحيث املشلك ه

العدد ال شخاص ذاتيني، اكينة اللجنة دايل اليقظة الاقتصادية، حنن مجيع 

، لكن وزارة ودافعنا علهيا هنايحل اجلبائية  وأ  املالية  ةلاملقرتحات ذات الص

ما  تيح ، دايهتا لراسهامن اش أ ن تقوم بذكل يعين التجهزي والنقل ما ميكنله

حىت  داروتحنا هاذ االإماكنية، اكين واحد العدد دايل االإجراءات اش عندان

دايل ( la prise en charge) يعين ذابلنس بة للقطاع غري املهيلك أ خ

  املهيلك.الناس يف القطاع غري دواحد العدد 

 :احلوجيات د 3ما تيقولو و ه

حنا هاذ القضية مس تعدين ايعاب، قلنا دايل الاست  هاذ القضية -

 ؛هاو نراجع

تيقولو اخملالفات القانونية، ما اكينش خمالفات يف دفرت التحمالت، ل ن  -

يديرها املرشع هو اليل تينص عىل اخملالفات ما ت ذيك اخملالفات القانونية ه

 ؛حناايش 

حنا ا أ مره حملول، املسأ ةل الثالثة تيتلكمو عىل التأ مني وغريه، التأ مني -

 ش مع التأ مينات.ني نقاطارح

ونيات ما ذابلنس بة اليل خدامني ابملأ   ،ونياتذقضية دايل املأ  ال  ،لكن

ونيات هذاك عقد ما بني صاحب ذونيات، املأ  ذيش لكيش خدام ابملأ  

ىل ونية ما تميكنلكش جتي حتيد لو أ نت ذمسيتو، ل ن صاحب املأ  اونية و ذاملأ   اإ

 نية.هاذ االإماك شما عندك

راه االإشاكالت ر، نقول كل، الس يد املستشاأ ان لكن عود عىل بدء، و 

روان، أ ان تنقول و مع جاحئة ك اتشدايل قطاع النقل امجلاعي للمسافرين ما بد

حنا نقنعو حىت القطاعات اعقد برانمج ابش ميكن لنا  وهاذ اليش خصكل 

و نرشحو فو أ ي وقت جنيو حنا مس تعدين شا ،ديروت الوزارية ال خرى أ هنا

 ات دايلمك.ملالحظقولو لنا المك و 

 جللسة:س االس يد رئي

 .شكرا الس يد الوزير

ىل السؤال احلادي عرش البانمج الوطين للطرق "موضوعه  وننتقل اإ

 .، وهو موضوع من طرف فريق ال صاةل واملعارصة"ابلعامل القروي

 تفضل الس يد الرئيس احملرتم.

 :عبد الكرمي اهلمس املستشار الس يد

 .را الس يد الرئيسكش

 ة الوزراء،الساد

 ستشارين،امل  ةالس يدات والساد

لبانمج الوطين سؤالنا، الس يد الوزير، ما هو تقيميمك أ و حصيةل ا

 للطرق ابلعامل القروي؟

 وأ ي تدابري اليل اختذهتا الوزارة لتتبع ومواكبة ال وراش املنجزة؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

جابة عىلاللكمة لمك الس يد   ال. السؤ الوزير لالإ

 واملاء: اللوجستيكو  نقلوزير التجهزي وال  الس يد

 .ابلنس بة لهاذ السؤال قبيةل معذرةوقع اخللط  ،تنعتذر

 الس يد رئيس اجللسة:

 الوزارة دايلمك غنية جدا. اما يش مشلك عرفنا بعد
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 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

ما بقاش، اجلو، اجلو شار ما بقاش عندان املست لس يد ل أ ان بغيت نقول 

 النقل اجلوي ما بقاش، النقل اجلوي وىل يف وزارة أ خرى. ةابملناس ب

ال غري، الس يد املستشار تيعرف، عىل لك حال هذا غري من  ،طيب

دايل الطرق القروية يف بالدان مسلسل غين، ابب التذكري، أ نه املسلسل 

سابقة، ال احلكومة ال خارا ابحلكومة داييل وفتا ووابملناس بة أ ان ما يش تنقول

بدأ  منذ عقود، بدا ابلبانمج الوطين ال ول للطرق القروية،  لهذا مسلس

، واكنت هناك كذكل برامج أ صغر من ذكل، مث جينا لهاذ مث البانمج الثاين

ة احلال البانمج دايل تقليص الفوارق اجملالية والاجامتعية، ولكها بطبيع

 يشاحلصيةل دايل هاذ ال تنجمعو يلخضمة جدا، ل نه م موالارصدت لها أ  

مليار دايل ادلرمه عىل مدى ثالث أ و أ ربعة  60راه تنوصلو تقريبا واحد 

 عقود.

حنن بصدد الآن الاش تغال عىل هاذ البانمج دايل تقليص الفوارق 

ى حنا تنسامهو فيه، الس يد املستشار، كام ال خيفااجملالية والاجامتعية، اليل 

 ،واملاء اللوجستيكو  لوزارة التجهزي والنقادلرمه ك املليار دايلد 8عليمك 

طار  جناز املشاريع اليل مرتبطة بنا، ولكن كذكل يف اإ ونقوم بطبيعة احلال ابإ

املنتدب عىل بعض املشاريع دايل اجلهات أ و  االإرشافبعض االتفاقات 

 امجلاعات.

 أ نه مابحنا دفعنا ا ،ارقهاذ املوضوع دايل تقليص الفو  ،بطبيعة احلال

وان، هذا واحد املوضوع اليل مازال فيه نقاش، رو ذ اجلاحئة دايل كيتأ ثرش هبا

هاذ املرشوع دايل الطرق القروية،  ،لك احلاالت ،ولكن يف لك احلاالت

متامه ل نه حيوي ابلنس بة للعامل القروي، وطبيعة  ن شاء هللا، سيس متر الإ اإ

هنا الناس يف هاذ الاقتصادية اليل حمتاجي احلال حيوي حىت ابلنس بة لدلورة

 ذا.الوقت ه

 كرا الس يد الرئيس.ش

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار التعقيب.  اللكمة لمك يف اإ

 :عبد الكرمي اهلمس املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

يف احلقيقة بغينا نعرفو احلصيةل دايل البانمج الوطين للطرق ابلعامل 

عية اليل تدخل الفوارق الاجامتيش دايل تقليص لقروي، هاذ البانمج ما ا

 فيه الوزارة، الفالحة واجلهات وال قالمي.

حنا نعرفو عالش مت التعرث ل نه دارت مجموعة من ابغينا  ،عىل أ ي

الاجامتعات يف ال قالمي واجلهات، اس تبرش املنتخبون واملواطنني معه خريا 

قلمي  با مرت بامج الآن تقري ية وحتدثت مجموعة من الاليل دارت لقاءات اإ

س نوات تنعرفو تعرث مجموعة من املشاريع، ل ن البنية التحتية  6واحد 

الطرقية تتعرفو ادلور دايلها اليل تتلعب عىل املس توى الاقتصادي 

 والاجامتعي يف اململكة.

 الس يد الوزير، 

شاكل يف قةل املوارد البرشية اليل ما عر  واحد  شفاتواش هناك اإ

خر  ل ن االإشاكل املطروح الآن  ادلراسات واملواكبة دايلها،اج الرسعة يف اإ

 س نني، مفن غري املعقول اليوم أ نه ننتظرو 4س نني  3هو أ ن ادلراسة تدوز 

هنا يف الرابط، خفص  ةاالإدار ممركز يف  ن لكيشلكس نني و  3ادلراسة 

قلمي  و القرار عىل ذخني ابش اييتطلقو للمديرين اجلهويني، املديرين االإ

خراهجا للوجود. قالمي واجلهات ابش مت أ والال   املس توى  ترسيع ادلراسات واإ

خراج املرشوع، الس يد الوزير، تنلقاو مشالك يف التزنيل  ،اثنيا ن مت اإ واإ

الطبيعة  ،العامل القرويدايل دايلها عىل أ رض الواقع، ل ن تتعرفو الطبيعة 

طريق يل تمنيش حنط حتياطات، متدارش مجموعة من الاك ا م ،اجلغرافية

درمه يف أ ي جامعة قروية أ و ال ابش نربط ما بني مليون  30املليار  3دايل 

دار، اكين دراسة ت اتاطجامعة قروية أ و أ خرى خفص مت مجيع الاحتي

تساحمش مع ذاك مكتب ادلراسات اليل جا أ عطاين الضوء جيوتقنية ما 

ه، لبالصة، ما تساحمش معندوز الطريق يف ذيك اال خرض ابش نزل أ و 

 ر املال العام.دهل ن هذا 

ذكل، الس يد الوزير، مليل تنشوف أ رض دايل اخلواص ما مث ك

ذاك املرشوع ابللكفة  شمشجراش أ و ال اكين اجنراف دايل الرتبة ما حنط

املالية وابلتايل هندرو املال العام، وابلتايل خص املواكبة، مث كذكل الصيانة، 

ليل تنجزات داب مشاريع ا ياب الصيانة للطرق، اكينالس يد الوزير، غ 

تالف لك فبعض  ال مطار الفيضانية اليل دازت الس نة اليل فاتت، فالآن مت اإ

آت الصغرية الفنية اليل  مطالبني ، ارت، ابلتايل هناك اجنراف الرتبةدتاملنشأ

ابلتنس يق مع الس يد وزير الفالحة أ و املياه والغاابت من أ جل تشجري لك 

 .ت الطريقجنبا

لبنية التحتية الطرقية،  تزنيل املشاريع، ال يفدصها تبهاذ العقلية خ 

ل ن أ وال قةل  ،الس يد الوزير، راه فلوس دايل ادلوةل تمتيش هباء منثورا

الوزارة املوارد البرشية، غياب الكفاءة، عندمك كفاءات لكيش غادرت 

لبو عىل مشات فتحت، هللا يعاوهنم، ماكتب ادلراسات، ولكن خص تق 

تضمن السالمة ك ايل تواكب ال وراش وابلتاليل غادي الكفاءات جديدة 

 واجلودة دايل الطرق.

جامع وطين عىل أ ن هناك بنية حتتية طرقية همرتئة ضعيفة جدا  ،اكين اإ

عادة النظر، الس يد  عادة النظر يف هاذ اجملال، اإ ال ترشف البدل، خفص اإ

صالحه من دراسات، خفص  صالح ما ميكن اإ  ضبطوت الوزير، من خالل اإ

الرابط عب ال مقار راسة من هنا من عطينا دي ما ميكنش تب ادلراسات ماك

دارة، خص يزنل للميدان، يسول واش اكي الاصطناعية و  ين صيفهتا لالإ

شعايب واش اكين مشالك أ خرى، خص يزنل للميدان، تريحب فلوس خص 
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 يستمثرها.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الرئيس

 تبقى من الوقت.ير فامي لس يد الوزلمك االلكمة 

 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

تلكمت عىل  دايكل أ نت يد املستشار داب عاد فهمت السؤالال هو الس  

ذن احلصيةل دايل البامج دايلااحلصيةل أ ان   ..عطيتك احلصيةل، ما تقوليش اإ

معك فيه تفق ال ي  ،داب تتلكم عىل الطرق قلت الكم كبري جدا، ال يس تقمي

عندان أ كب عدد دايل  ؟يف املغرب لكها طرق همرتئة رتيلومك  57.000أ حد، 

مس توى عدد من ادلول الطرق الس يارة عىل املس توى االإفريقي وعىل 

 ال وربية، واش طرق همرتئة؟

 عندان واحد العدد دايل الطرق الوطنية يف مس توى عال، همرتئة؟

آت فنية عىل مس توى ال  ، وطرق همرتئة؟قارةعندان أ حسن منشأ

-ت س يد العارفني راك عشت معنا الطريق دايل اتزةوأ نوأ نت تعمل 

 ا ابش الطريق ما يمكلش.احلس مية، ال امسح يل، أ نت كجامعة تدخلت مرار 

فبالتايل ال ميكن، امسح يل، ما تميكنش جنيو لهنا ونقولو الكم كبري، هاذ 

ات والزالت س نو  ماكتب ادلراسات فهيا خباء مغاربة، واش تغلت منذ

ما  ،ء، خباء مغاربة وما يش هباذ الطريقة دايل التقيميباتش تغل، هاذ اخل

فهيا موارد برشية، ميكن الس يد يش معقوةل أ ن تقول أ ن الوزارة ليست 

ىل بغييت نعطيك اش نو عش نا  -حنا يف الطريق دايل اتزةااملستشار اإ

الت اليل الإشاكاحلس مية، أ ش نو عش نا مع امجلاعة، أ نت رئيس جامعة وا

 طرحت.

ال خنلط ال مور  ،الس يد الرئيس فاالإنصا دشوية  ون،جيب أ ن نك

شاكليات حملية خصنا نتلكمو يف أ مور اليل تهتم البالد، عندم ا تكون هناك اإ

 االإشاكالت احمللية يف حدودها. تطرح

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الوزير، شكرا الس يد الوزير.

 اثنية. 25عطينامك ااثنية،  25 عطينا للس يد املستشاراالوزير  الس يد

ىل السؤال الثاين عرش وال خري قل تأ هيل قطاع الن"وموضوعه  ،ننتقل اإ

 ."الطريق والهنوض بأ وضاع املهنيني

واللكمة ل حد السادة املستشارين أ و الس يدة املستشارة من فريق 

 .قدمي السؤاللت اجملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 ارة احملرتمة.ستشتفضيل الس يدة امل 

 

 :رجاء الكساب الس يدة ةاملستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير، 

جراءات املتخذة لتأ هيل قطاع النقل الطريق والهنوض نسائلمك ح ول االإ

 بأ وضاع املهنيني خاصة أ ن هذا القطاع ترضر بزاف يف ظل هاذ اجلاحئة؟

 وشكرا.

 جللسة:رئيس االس يد 

 شكرا.

جابة عىل السؤال.ا اللكمة لمك الس يد  لوزير لالإ

 واملاء: اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  الس يد

 الس يد الرئيس،

يعين يصبان  حول املوضوع طرحوتا سؤال والسؤالني ال خريين اليل هذ

ما قلته، هناك عدد من  نفس يف نفس املوضوع، ابلطبع أ ان أ عيد

النقل، خاصة فامي ل رها، عىل مس توى هاذ ال مناط داياالإشاكليات أ ان ال أ نك

 يتعلق ابلنقل امجلاعي للمسافرين، فامي يتعلق ابلنقل الطريق للبضائع، فامي

 لنس بة للعامل القروي.يتعلق كذكل ابلنقل املزدوج، وهذا نقل همم جدا اب

حنن يف لك هذه ال مناط دايل النقل اش تغلنا، كام قلت، عىل عدد من 

هناك من  ،ت والسادة املهنينييدادايل البامج، اقرتحنا عىل الس  العقود 

ن تنقولو حنا الآ اأ جاب هناك من مل جييب، حنن يف احلقيقة بني هذا وهذا، 

سايس يف الاقتصاد الوطين، هاذ القطاع هذا ابش يلعب ادلور دايلو ال  

وابش كذكل حىت ذيك املنظومة دايلو تكون منظومة مراتحة عىل 

اعي للمسافرين، اكين لنقل امجلق ابخاصة فامي يتعل، عالقات دايلهامس توى ال

ىل لني، اكين اليل تيكري خارج الغونيات، اكين املس تذأ حصاب املأ   قانون اإ

 غري ذكل.

طار عقد البانمج، واقرتحنا علهيم أ ن  هاذي لكها ميكن لنا نعاجلها يف اإ

عادة تعاد فيه النظر عىل لك حال، هذاك ال  1963الظهري دايل  ظهري اإ

 الغرفتني دايل البملان، هذه وغريها مجموعة من عب النظر فيه غادي دوز

وع يتعطى لو ال مهية من طرف املقرتحات، نمتناو من خاللمك أ ن هاذ املوض

طار واحد  املهنيني، ل نه معاجلة ال يف اإ االإشاكليات احلالية ال ميكن أ ن تعاجل اإ

ي ما هاذة يف الزمن واملاكن ين احملدوداملنظور مشويل، أ ما هاذ املعاجلات يع

يكونش عندها واحد ال ثر، بطبيعة احلال، عىل هاذ القطاع، اليل أ ان غ 

واحد  املالية أ ننا نديروالاقتصاد و اذ املسأ ةل مع وزير مس تعد وأ ان انقشت ه

(package) غري املهيلك فيه وما أ كرثه، ولكن لقطاع حىت ا صخ ،خاص

 كل.شمولية دايلو، وحنن مس تعدون ذلل اب هحنا ميكن لنا نشفو ا

 شكرا الس يد الرئيس.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.



 2020 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

19 

 (2020ز يوليو  14) 1441ذو القعدة  22

 اللكمة لمك الس يدة املستشارة احملرتمة.

 :رجاء الكساب الس يدة ةتشار املس 

 .شكرا الس يد الرئيس

شكرا الس يد الوزير عىل هاذ التوضيحات، ويف احلقيقة هاذ املسأ ةل 

جياحنا يف الكونادايل عقد البانمج  يعين  يب،فدرالية منخرطني فيه ويشء اإ

ىل  ال يقدم يعين القطاع اإ النقاش وفتح احلوار مع املهنيني هذا ما ميكن لو اإ

 .ال مام

لمتثيلية، كنعتقدو املسأ ةل دايل ا هاذاكينة واحد االإشاكلية يف  ،كنول

بأ نمك ذكرتو قبيةل يف معرض جوابمك عىل أ س ئةل الزمالء، بأ نمك حىت 

شاكل يف احلقيقة، ل  امجلعيات، و  دايل امجلعية راه  يةالمتثيل ن هذا كيخلق اإ

يج يناقشو معامك،  ديرو مجعية، اإ من بعد ممكن ثالثة، رابعة دايل الناس اإ

عين منظامت اكينة وخا مييش ما يو امجلعية متيش حفالها ولكن النقاابت ه

ذن من  ،الاس متراريةاملكتب النقايب اكين متثيلية أ خرى وابلتايل اكينة واحد  اإ

يلزتمو معامك غادي ناس اليل غادي يكون معامك، ال  ال فضل أ نمك تناقشو مع

 وميش يو معامك بعيد يف هاذ املوضوع.

 زير،الس يد الو 

ملسأ ةل دايل ال زمة دايل ، أ ان ذكرت، تعمدت أ نين نذكر اداباملشلكة 

، املهنيني ذمك مع هاكوروان، لل سف ماكنش يعين املتابعة دايل الوزارة دايل

ة، واكين رشاحئ مس تضعفة حقيقة وكيعاين كثري ام ذكرتو رشاحئ خاصة أ هنم ك

و لل سف أ هنم يؤديو ضطر االقطاع، ذكرتو املأ ذونيات، املأ ذونيات هام  هاذ

، واكنش عندمه مداخيلا ابلنس بة اليل كيكريوها، علام أ ن مالكراء دايلها 

شاكلية، اكين التأ مينات، اكين الرضائب ، اكين واحد اجملموعة وابلتايل اكينة اإ

اليل اكنت علهيم، اكنو هام كيفضلو أ نمك جتلسو ، (les charges)دايل 

ختففو هلم ابش ميكن  (feuille de route) معامه وتشوفو معامه واحد

رضر يف تي، خاصة وأ ن شكون اليل كي ذاملسأ ةل ها ذلعبء دايل هاعلهيم ا

آخر املطاف ماكنية دايل رفع ما ذكرتو بأ ن عقد البانمج ع و هو أ نت ؟أ ندمك فيه اإ

آخر املطاف راه املواطن اليل غادي يتقاس عريالت فة دايل التذاكر، وهذا يف أ

كرتتفع بوج  التذكرة ن حاليا أ ش كيوقع؟ كيوقع بأ ني، ل  ذاملسأ ةل ها ذيف ها

ىل ما أ و ثالثة د التذكرة كمييش  هاذس تطعش االإنسان يدفع ا املرات، أ و اإ

 .ضوع هبذاملو ارفني يعين اخلبااي دايل هاذ اما عو للنقل الرسي، وأ نت

ما كيطلبو من مصاحل الوزارة، منمك الس يد الوزير، أ نمك و وابلتايل ه

عات طا احلكومة شافت حلول مع قاميحد احلل حبال كمعامه وا تشوفو

ال زمة، ومايكونش اخلسارة  ذتجاوزو هاي خمتلفة، أ نمك واحد احلل ابش 

عين ا يي ماتكونش فهيذاملسأ ةل ها ذها و أ ناعلهيم بشلك كبري، وكنمتن

جيايب.  غتكون يعين فهيا يعين غتس تجبو لها بشلك اإ

ميكن واحد  ،، مرتجامتعيةالااملشلكة دايل امحلاية  ذاكين ها ،أ يضا

 الاجامتعيةنا هنا يف اجمللس عىل القوانني اخلاصة ابمحلاية العامني ميل صوت 

ال ابملراس مي دا اعة مدايل املهنيني املس تقلني، ولل سف حلد الس  ايلتوصلنا اإ

ا ما مو ي مترضرة بشلك كبري وهذاالرشحية ه هاذثالثة دايل املهنيني، و 

ا ي عانوا اليشء الكثري، ل ن مذالفرتة ها ذهاف عندمه حىت يش حامية، و 

 امحلاية. هاذومش عنده

جيابيا مع  ذن الس يد الوزير، نشكرمك عىل هذا، وكنمتناو أ نمك تفاعلو اإ اإ

 دايل عقود البانمج اليل بغيتو، سأ ةللو ابمل ءحنا كنتفااطالب، خاصة امل هاذ

رشاك يكون م ..يعين اليل اكينة فهذااليل  ع الفاعل النقايب وكنمتناو أ ن االإ

آخر، ونمتناو أ   نمك حتلو معامه املشالك اليل عاشوها أ كرث من أ ي يعين ممثل أ

 ي.هاذال زمة  هاذيف واليل ابقيني غيعيشو التداعيات دايلها، اليل عاشوها 

 وشكرا.

 رئيس اجللسة:  س يدال 

 شكرا الس يدة املستشارة.

  الس يد الوزير فامي تبقى من الوقت.

 واملاء: اللوجستيكوالنقل و  هزيالتج وزير  الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يدة املستشارة.

ان مس تعد ابلعكس، جملس أ  فامي يتعلق بعقود البامج، أ ان قلت لمك 

حنا مس تعدين جنيو نعرض عليمك ابية، لنقاستشارين ممثةل فيه املركزايت اامل 

نقول كل و ، ، اكين بعض النقط اليل خالفيةذاك اليش، قولو لنا رأ يمك

ما هو ابملناس بة الس يدة املستشارة، اكينني اليل ابغيني الوضع يبقى عىل 

 عليه.

املشلك  داب عنديش فهيا التساع، ل نها أ ان م القضية دايل امجلعيات،

كيحركو، كيديرو  خرينالآ نوضو ي ، ك معه ابية كنجمتعوالنقهو أ ن المتثيليات 

رضاابت مجعهتومش ا أ ان م اكمل، عالش اليش هاذ..، الوزارة مضطرة جتمع اإ

 ميكنليشا ، ل نه مكوفيد؟ ل نه اكن خطر عىل امجليعايل املرحةل د هاذيف 

عليه،  الاش تغالصدد ، الآن ش نو درت؟ حنن ب150وال  120أ ان  جنمع

ني مجعومه يف مجيع اجلهات، الآن كتطلع لينا واحد العدد دايل هوياملدراء اجل 

كل الس يدة املستشارة، راه احللول مايش  املالحظات، لكن حبال اليل قلت

 ي.هاذيه 

كوفيد، الـتأ مني، ايل اليش د اذهبعىل بدء، فامي يتعلق طيب، عود 

لآن نش ااكي ا حنلو االإشاكلية دايلو، م التأ مني مقدور عليه، ميكن لينا

موضوع دايل الزايدة يف التعريفة، التعريفة أ ان جبهتا يف الس ياق دايل عقد 

ناش منذ أ واسط التسعينيات من ي مس ا التعريفة مبرانمج، عالش؟ ل ن 

ميكنش ا النقلية، كيقول كل م كيقول كل حىت املقاوالت املايض،القرن 

ىل شاف طن اإ املوا ..ودة معينة خص يواكهباما تتطلبو منا واحد اجلو أ نت

اجلودة راه غيتقبل القضية دايل الزايدة، ولكن هذا موضوع خصو يكون يف 

 .عقد البانمج
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، 63اليل همم ابلنس بة للغرفتني هو القضية دايل الظهري  اكين موضوع

م عىل املأ ذونيات، وحنن ال نفهم، هناك من يريد كيتلك 63ل ل ن الظهري داي

واحد  ، اكينن تبقى املأ ذونياتيد أ   تبقى املأ ذونيات وهناك من ير أ ن ال

 ما يف أ ن يمتو نتاساعدوان ميكن ت العدد دايل ال مور غري خصها ترشح لهيم، 

 الرشح.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ونمتىن لمك اسرتجاع عافيتمك. ،القمية شكرا الس يد الوزير عىل مسامهتمك

ىل ال  اقة واملعادن والبيئة، الط لقطاعسؤال ال ول املوجه وننتقل اإ

 ".معايري احتساب تسعرية اس هتالك املاء والكهرابء"وموضوعه 

ستشارين، الس يدة املستشارة احملرتمة ورئيسة اللكمة ل حد السادة امل 

، اليت نمتىن لها امحلد هلل عودة الاجامتعيالفريق ادلس توري ادلميقراطي 

-كوفيد"وف دايل ع ظر اب طويل واحتجاز خارج املغرب مونة بعد غيممي

19." 

 مرحبا بك الس يدة الرئيسة، اللكمة كل.

آ عائشة  املستشارة الس يدة  :يتعالأ

 ن الرحمي.بسم هللا الرمح

شكرا الس يد الرئيس عىل هذه ادلعوة وأ متىن مجليع املغاربة العودة 

خارج البالد، عىل أ ي واحد الفرتة صعبة جدا  هاذللوطن، ل ن ابلفعل 

 مور دازت خبري وعىل خري. ال  ولكن امحلد هلل لك

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 ير احملرتم،الس يد الوز

س هتالك املاء والكهرابء  ،يف احلقيقة الس يد الوزير، موضوع فوترة اإ

 ،لعديد من ال جوبةات، وتلقينا اموضوع قدمي، وجساالته وتوتراته منذ س نو 

ديد من ال س ئةل حول هذا املوضوع، سواء يف جملس الع وكذكل طرحنا

 املستشارين أ و يف جملس النواب.

 اجامتعيةالوزير، شلك توترات  هذا املوضوع كام قلت، الس يد

توزيع املاء والكهرابء، والزال ب بني املواطنني واملؤسسات املعنية  واحتقاانت

 صحي ببالدان.ر الواسع، والس امي خالل فرتة احلج م موضوع جدالحىت اليو 

من بني ال س باب الكبرية والواحضة املثرية لهذه التناقضات والتوترات، 

رة اليت تغيب عهنا الشفافية يف العالقة بني املواطنني معايري التسعرية والفوت

 توزيع املاء والكهرابء. تاملس هتكل وواكال

 ملاءتسعرية اس هتالك اعن معايري  من أ جهل، نسائلمك الس يد الوزير،

 املزنيل؟ الس تعامللوالكهرابء ابلنس بة 

آليات مراقبة هذه التسعرية؟ؤ وكذكل تسا آخر، وهل متكل احلكومة أ  ل أ

 را.وشك

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

جابة عىل  الطاقة واملعادن والبيئة، وهل وزيرنرحب ابلس يد  سؤال اإ

 .املوضوع

 تفضلو الس يد الوزير.

 ن والبيئة: عادرابح وزير الطاقة واملس يد عزيز ال 

 شكرا الس يدة املستشارة احملرتمة.

ال شطر ابلنس بة للجميع، واحضة،  2014أ وال، التسعرية يه حمددة منذ 

املغاربة مل دايل  75الس تة واحضة، الشطر ال ول والثاين اليل كميثل أ كرث من 

شوية تزاد علهيا  ، حصيح أ ن ال شطر اليل يه عالية يش2014 يف سمي

ظرا لللكفة دايل املاء واللكفة دايل الكهرابء، يشء ن نشوي دايل المث

حتملت ادلوةل % دايل ال رس راه امحلد هلل 75طبيعي، ولكن ابلنس بة ل 

ا وحتملت احلكومة وحتمل املكتب الوطين يعين التاكليف، حبيث م

 .ء اللكفة دايلهاكتخلصش يف الكهراب

ي جناوب غاد اليوم ..؟ ما دمنا كنتحدثو عىلطبعا أ ش نو اليل حصل

 الس يد عىل املكتب الوطين هذه املسؤولية داييل، طبعا ميكن جتي فرصة مع

، يعين رمبا تكون هناك، حصيح تصلنا وزير ادلاخلية، حول الواكالت

شاكالت، غري ابش يكون واحض، ل ن الوقت م نرشح  كيسمحش، بغيتا اإ

 .املنظومة

نتاج اليل كنديروها برشاكة اكين املنظومة دايل القطاع اخلاص، مع  االإ

اليل كتسوى املاليري، (des centrales)  دار طلب عروض، كيديروتك 

رصاي، كيرشي ين املكتب الوطين حكيرشي من عندها املكتب الوطين يع

قل، نتلكمو هذاك املنتوج كينقلو يف ش بكة دايل النمن عندها املنتوج، و 

اململكة راه  وب دفة جدا، غري استامثرات يف جنلكعىل الكهرابء اليل يه م

ما كيكون املوزع هو  املاليري دايل ادلرامه، من بعد كيوصل عند املوزعني، اإ

املوزع هو الواكالت، الآن مع وزارة ادلاخلية املكتب الوطين أ و كيكون 

دايل التوزيع هجوية،  يبقاش، أ ن غتويل رشكةا اليش م هاذكنش تغلو ابش 

 ر اخلدمات باكملها.ديتاليل ك 

اكنش كيش تغلو االإخوان ل ن اكن احلجر، وابلتايل ا ة مالفرت  هاذفطبعا 

 11دايل  الوطين اكنت فقط تقدير، الآن كتسوى الوضعية دايل املكتب

ميكن و ليون فاتورة، طبعا م  11ليون فاتورة، تسوى الوضعية دايل م 

لل شطر الفوقانية، ن ميل جتمع اكين اليل طلع وقعات أ غالط، هذا أ كيد، ل  

ع االإشاكالت ابش يبقاو الناس يف ال شطر املناس بة للك مجي فالآن كتسوى

 شهر وليس يف التجميع دايل ثالثة أ شهر.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.
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طار التعقيب. الس يدةاللكمة لمك   املستشارة، الس يدة الرئيسة، يف اإ

آ عائشة  املستشارة الس يدة  :يتعالأ

 .شكرا الس يد الرئيس

 يحات.لتوض ا هاذشكرا الس يد الوزير عىل 

االإشاكل كيطرح لك مرة، ولك مرة كنعاودو  هاذ شاكنا ابلفعل لو ال م

ال أ نه التسعرية رمغ حتدي ال أ ن االإشاكالت ابقية نطرحوه يف البملان، اإ دهيا اإ

دايل احلجر الصحي، كام أ رشت الفرتة  هاذحلد الآن، وابخلصوص يف 

خ  دايل الواكالت  ظفنيتالالت كثرية، اكين الناس املو الس يد الوزير، اكين اإ

يديرو  كيطلعوش للمناطق ابشا م ناك )2EE’ONl(عن  اليل كياخذو

دايل املواطنني حلد الآن  مراقبة دايل العدادات، وابلتايل دامئا الشاكايت

الزايدة سواء يف ال شطر، وكذكل حىت يف بعض  هاذابيق كيعانيو من 

عىل التقديرات، يعين  غريلتسعرية كامي أ رشتو أ ن كيعمتد املرات كنلقاو نظام ا

  كيكون يعين مراقبة دايل العدادات ابلفعل منظمة.القليل فني

ملس توى املعييش دايهلم كذكل الس يد الوزير، بعض ال رس كتشابه يف ا

وكتوفر عىل نفس املساحة املزنلية والآالت، والفارق يف الفواتري يكون 

ما ك املواطن حول شكو احلي أ و املدينة، وهذا كزييد  شاسعا، ابختالف اإ

 ام دايل التسعرية.النظ هاذمصداقية 

 الس يد الوزير،

افية االإض الاقتطاعاتفوترة بعض  ،هناك يعين مجموعة من املالحظات

واليت تثري اس تغراب وتساؤالت  ابالس هتالكأ و الرضائب اليت ال عالقة لها 

املراقبة ل لو الس يد الوزير، عن الآلية دايءملس هتكل، هذا كيجعلنا دامئا نتساا

 هاذوحامية املس هتكل املغريب ابش خنففو العبء عليه من دايل الفوترة 

 املشالك اليل كتوقع.

 الس يد الوزير،

عادة مراجعة دفرت  أ نمت دامئا من الناس اليل كنمت كتدافعو عن ذاك اإ

اليوم الس يد الرشاكت اليل كتحمل التدبري املفوض،  هاذالتحمالت دايل 

عادة  ينشاكا الوزير، واش م مراجعة دفرت التحمالت اليوم التفكري يف اإ

شاكل دامئا س يطرح  هاذدايل  االإشاكل دايل  هاذالرشاكت؟ ل ن اليوم راه اإ

رتفاع  ا حنا مااليش اكين الس يد الوزير،  هاذدايل املواطنني،  س هتالكالااإ

االإرتفاع دايل  هاذ خيلصو رافضني ميكنش راه لكيش أ غلبية املواطنني اليوم

 دايهلم. الكس هتالا

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 شكرا الس يدة املستشارة.

طار التعقيب  .اللكمة لمك الس يد الوزير يف اإ

 

 
2 Office National de l'Electricité et de l’Eau 

 والبيئة: وزير الطاقة واملعادن الس يد 

داييل،  الاختصاصاتأ ان قلت اليوم جاوبت عىل املكتب الوطين يف 

يون، ل م  5.6لكهرابء يف املكتب الوطين تعاملو مع اي عدد املس هتلكني اليل ك 

مليون تقريبا، غري ابش  3.6تعاملو مع الواكالت ي املس هتلكني اليل ك عدد 

رية، حسب اليش حصيح، جات شاكايت كث هاذاملعطى، طبعا  هاذكنعطي 

املعلومة نقولها، أ نه ميل كتجي الشاكايت راه كميش يو ابش يعاودو يراجعو، 

ش ولوجية ابكناكين التعممي دايل الوسائل الت اليش، اليوم  هاذأ كرث من 

 املواطن نفسو أ ن يراقب.

القضية، اليوم راه كتش تغل وزارة ادلاخلية عىل  هاذاثلثا، غري بغي نذكر 

عادة النظر يف دفاتر  دايل التحمالت كام الآن كنش تغلو مع املكتب اإ

 الوطين.

صالح نقدموه لبالد دايلنا، أ ح  صالح أ ان التقدير داييل، أ حسن اإ سن اإ

رثة الرشاكت، وهذا هو الآن راه دار دة وليس كاحأ ن تصبح عندان رشكة و 

طلب عروض، راه مكتب ادلراسات كيش تغل ابش تكون عندان رشكة يف 

القنيطرة، رشكة يف ادلار البيضاء كذا، يه اليل  -سال –اجلهة دايل الرابط

مع ادلوةل  دير تعدد دايل اخلدمات، طبعا وكيحمكها واحد عقد برانمجتك 

بة، البد يف ادلوةل كيكون يعين ال هجزة مع املراق  عاودفرت التحمالت، طب

دايل املنتوج اليل  دايل املراقبة ابش حتمي املواطنني وحتمي أ يضا اجلودة

 ند املواطنني.كيوصل ع 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ىل  قتصاد التعاو"موضوعه  ،الثاين السؤالوننتقل اإ ين يف جمال العمل االإ

 .، وهو موضوع من فريق العداةل والتمنية"دةاملنجمي برا

 تفضلو اليس عبد الصمد.

 :مرميي املستشار الس يد عبد الصمد

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 يد الرئيس.شكرا الس  

 السادة الوزراء،

 ،الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني

 الاقتصاديةن أ مه ال نشطة الس يد الوزير، يعتب العمل املنجمي م

قلمي جرادة، ويعد بذكل املورد ال سايس لفئات واسعة من ئدالسا ة يف اإ

 الساكنة.

رتقل اختاذهاعن االإجراءات اليت ميكنمك  نسائلمكمن أ جل ذكل،  اء الإ

تحسني جمال العمل املنجمي هبذه املنطقة واس تدامته ل  ابلبعد التعاوين يف

 دخل العاملني يف القطاع؟

 .شكرا

 



 2020 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

22 

 (2020ز يوليو  14) 1441ذو القعدة  22

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

جابة عىل السؤال.لكال  مة لمك الس يد الوزير لالإ

 وزير الطاقة واملعادن والبيئة: الس يد 

 السؤال. هاذشكرا الس يد املستشار احملرتم عىل طرح 

السؤال، أ برش املنطقة باكملها أ نه امحلد هلل أ خذينا قرار  هاذن خالل م

 قريبة من جرادة ولكن يه ع، طبعامرب كيلومرتأ لف  60مؤخرا دايل فتح 

ىل و  ملا  حنا واصلني حىت لورزازات وغادينياامتداد جلرادة، من جرادة اإ

 لالستامثرمربع تفتح لف كيلومرت أ   60 ،(3ADETAFC)ب يسطلح علهيا 

احلفاظ عىل التوازن بني الكبار واملتوسطني والصغار، طبعا خرج امحلد  مع

ركزية دايل التعاوين دايل الرشاء، م هلل مرسوم، اجمللس االإداري سينعقد

الرشاء اليل يه كتواكب املنجميني التقليديني، الآن كنش تغلو ابش تويل 

املعدين العمل  هاذن مايش فقط يف منطقة تويل عىل الصعيد املغريب، ل  

 التعاوين هذا يشء همم، ل نه فيه الآالف اليل كيش تغلو.

يعين أ ش نو مقنا ابلنس بة  ابلنس بة جلرادة، من بعد ميكن يل نسمل كل

ة، اليوم امحلد هلل جرادة بعد ما وقعات ال حداث اليل وقعات وصلنا جلراد

 اوذو الرتاخيص، لكهم اخاتعاونية، لكهم اخذ 80 الآن كنش تغلو ب

ومع الس يد العامل هناك والسلطات اكينة املواكبة عن طريق  الرتاخيص

 واحد البانمج دايل املواكبة.

قلمي جرادالاستامثرات اكين عدد دايل  900ة لكو خصصت هل ، طبعا اإ

مليون دايل ادلرمه، يعين يف اكفة اجملاالت، قطاع البيئة واملعادن تقريبا 

 .العمل هاذبو ش ميكنا نواك مليون دايل ادلرمه، اب 120واحد 

قلمي، ابش نعرفو ش نو  أ كرث من ذكل دران اخلريطة اجليولوجية دايل االإ

دايل  77، اصينش فقط دايل الفحم ودايل الرصاكا هو املعادن؟ حيث م

معادن أ خرى اليل ميكن لهيا  اكيندايل الرصاص، بل امحلد هلل  6و الفحم

قلمي دايل جرادة وعىل املنطقة، واب .. التعاوين هاذلتايل تعود ابلنفع عىل االإ

هذا هو التوازن اليل اكين يف البالد، اكين الصغار واكين الكبار، ودامئا 

 ين واملواكبة دايلو.الوط الاقتصادالتوازن يف  هاذ ىخص يبق

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 املستشار. الس يد لمكاللكمة 

 :مرميي عبد الصمد املستشار الس يد

 لتوضيحات.شكرا الس يد الوزير عىل هذه ا

قلمي جرادة وقعت فهيا  ثر ال حداث ال لمية اليت وقعت ابإ فعال عىل اإ

عين التواصل وتعاىل أ ن يرمحهم، تأ سست بعد يوفيات، نسأ ل هللا س بحانه 

 
3 Centrale d'Achat et de Développement de la région Minière du 

Tafilalet et de Figuig 

قلمي،  تعاونية للفحم  80تأ سست حوايل اذلي قامت به احلكومة يف االإ

قلمي جرادة و ي دايل التعاونيات بس يد 5س يدي بوبكر، ب  5احلجري ابإ

يه رشوط نوعا  لالستامثربوبكر، الرشوط، الرشوط اليت وضعت أ ماهما 

ملنطقة ا هاذالش باب اذلين يش تغلون يف  هاذما تعجزيية فوق الطاقة دايل 

 ي.هاذ

قلمي جرادة تش تغل، الآن يه تش تغل، ولكن  ابلنس بة للتعاونيات يف اإ

 .أ عطيك توصيف للوضعية

ذن ليست هناك مسؤولية لس نا أ مام مشغلني، هذه تعاونياتحنن  ، اإ

 وال الصانعني وال اجلهات ،مشغل، ليست هناك مسؤولية عامة للموزعني

حقيقية وال متابعة وال مواكبة  ة، ليست هناك معاينية يف ادلوةليعين املعن 

، طرق يدوية، ل ن دائية، يس تخرج الفحم وينقل ويعاجل بطرق بل ي هجة

عندمه و ش باب الإخراهجم من هذه الوضعية بطبيعة احلال أ صبحت ذها

نتاج ها عىل الصحة  ي تشلك مجموعة من اخملاطرذوضعية قانونية، سلسةل االإ

املرض وبعض ال حيان أ مراض  جسداي أ ولل ذى ة وتعرض العامل والسالم

د وتوىف شاب ال حهنار برئ من الآابر يوم اراه مؤخرا  ،قاتةل، أ مراض قاتةل

آابر املوت.  داخل هذه الآابر، أ

منظمة لتحسني ظروف معل ش باب هذه الوضع يتطلب مقاربة  هاذ

 التعاونيات ونقرتح:

رساء أ نظمة لتدبري الصحة والس -  نالنوع م هاذل خصيصا  مصممة المةاإ

 ؛ال نشطة املنجمية وتتناسب مع جحمها

جبارية التأ مني لك  -  ؛موقعتقيمي ال خطار واخملاطر واإ

جراءات وجتهزيات الزمة -  ؛لهذه املواقع وضع اإ

 le soutènement) توفري دعامئ داخل املنامج تقي من االإهنيارات -

des parois et des toits) ؛املنامج ذها دايل 

 ؛ملنامج، وهبم كميوتواوية داخل جتهزيات توفر الهت  -

، وقاية وال مراض املزمنةجتهزيات الوقاية الفردية من احلوادث   -

الرأ س، الوجه وال عني والسمع ومن الترسابت الكاميوية، وأ هجزة 

 .التنفس وأ هجزة الوقاية من السقوط

حداث جلنة مشرتكة فهيا الطاقة و  وأ قرتح يف هذا االإطار، املعادن اإ

دماج املهين ملواكبة متابعة هؤالء  ،والصحة والسلطات احمللية والشغل واالإ

تعاونيات، حصيا اب، ل ن الوضعية دايهلم مايش وضعية رشاكت العامل الش ب

يف الرشكة أ مراض ابملعاينة ادلورية ل هنم معرضني اكن اذلين اكنوا يش تغلون 

ودمع مس متر  ،لعمل وظروفها، مراقبة رشوط االس يليكوز عب يعين املعاينة

الصحية والتأ مني ة وضعية هذه التعاونيات يف تسويق املنتوج والتغطية يلتقو 

 لهؤالء العامل.

 شكرا الس يد الرئيس.
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 الس يد رئيس اجللسة:

 عبد الصمد. شكرا اليس

 اللكمة لمك الس يد الوزير فامي تبقى من الوقت.

  والبيئة:الس يد وزير الطاقة واملعادن 

 املستشار. لس يدشكرا ا

 ابش....قت و كنمتىن يكون ال

 واحد. 16و 14ما بني واحد  فيه كيتوفاوأ وال، القطاع املعدين س نواي 

ن اكن نا عىل لك واحد، جرادة كيوقع  وكنتأ مل مايش حكرا عىل جرادة، واإ

)الكم غري  ..اتنظرا ل هنم كيخدمو يف الآابر التعاونيجوج، املعدل دايل 

 القطاع هاذعادن، ولكن مع ذكل ودامئا كتسمعو ال خبار دايل امل مسموع(

، ل ن كيدخل يف قبل الوقتعندو خصوصية، حىت التقاعد راه كياخذوه 

، مشالك، واحد العدد دايل املشالك، والآن ال رض واكين مشالك حصية

كنش تغلو عىل قانون جديد دايل اليل كيش تغلو يف  مع النقاابت ومع املهنيني

 ،حنا كنش تغلو عليهاراه  ،(le statut du mineur) املعادن، يعين

ن شاء هللال وص  دوز قريبا نا لنتاجئ الهناية ابش اإ  ،جيي لعندمك للبملان، نمتىن اإ

 ل نه فيه حامية للجميع، مع الرشوط اليل تلكمتو علهيا.

 حنا فهيا، اليلااكينة جلنة كيرشف علهيا الس يد العامل، جلنة و  ،املواكبة

ا واش عبعدد دايل املواكبة لهؤالء، ط  فهيا دير زايرات ميدانيةتك دارت، ت

مقرتحات ميكنا نعاودو  عطيوت اكفيش متفق معامك، ا اليش اكيف وال م هاذ

تفاق ما بني التعاونيات واملكتب الوطين للكهرابء  رجعوها، يعين مث اكين اإ

رشي من عندمه الفحم ىل عقليت اكن  ..خنليومهش أ ماما ابش م ابش اإ اإ

ىل غري لك ذو وكيجيو الوسطاء كياخذو بأ قلواحد االإشاكل الناس كياخ فة اإ

طبعا هو ايخذو املكتب الوطين من عندمه يف االإجتاه دايل  امشينا ،ذكل

ال اليل م امشينا أ كرث  بغاش،ا نقدوش نزبزو عىل الناس اليل ما بغاش، ما اإ

مبا فهيا ال مور املتعلقة ابلبيئة واليل مليون  120 كام قلت من ذكل، وفران

 هاذ، ولكن  مس توى جرادةىلعأ طري دايل املنامج بصفة عامة متعلقة أ يضا بت

ن شاء هللا، نمتىن تكون أ  املقرتحات ن خذها بعني االإعتبار ومقرتحات أ خرى اإ

يف اجمللس املوقر عىل قصة املعادن يف البالد دايلنا فرصة نتحدث 

 واالإصالحات دايلها.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير عىل مسامهتمك.

الثقافة والش باب والرايضة،  علقطاوجه امل نتقل للسؤال ال ولون 

تعهدات وزارة الثقافة والش باب والرايضة املتعلقة بتعزيز "وموضوعه 

 ."البنيات التحتية

الثقة املولوية  تعيينه وعىل ه مرة أ خرى عىلئنرحب ابلس يد الوزير وهنن 

 .الغالية اليت حصل علهيا

 .ةين من فريق ال صاةل واملعارص واللكمة ل حد السادة املستشار 

 تويزي.تفضل اليس 

  تويزي:املستشار الس يد أ محد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

خاصة وتواجه العديد من  اجامتعيةهو فئة  نا كنعرفو عىل أ ن الش بابلك 

كراهات، وكذكل كنتفقو عىل أ ن  سواء  ،أ ي تمنية ل ي بدل وأ ي تطوراالإ

للش باب،  الاجامتعيةنش ئة ت برشوط ال  أ ساسا، يرتبط اقتصاديأ و  اجامتعي

 .أ ي جممتعدايل  سساال  ل ن الش باب 

الش باب  وتضطلع البنية الرايضية والثقافية بدور هام يف تعزيز مواهب

أ وال،  وتشجيع املامرسة الرايضية داخل ال حياء عىل اعتبار موصقل طاقاهت

ورية للفرد ومدرسة كذكل من احلقوق ادلس ت ،أ ن الرايضة حق دس توري

قمي التعايش املشرتك والتضامن وحتقيق االإدماج االإجيايب داخل  لرتس يخ

 اجملمتع.

لزتاماتمك كوز آل اإ ارة يف جمال تعزيز ذلا، نسائلمك الس يد الوزير، عن مأ

 الرايضية والثقافية؟ البنية التحتية

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 جابة عىل السؤال.اللكمة لمك الس يد الوزير لالإ 

 الفردوس وزير الثقافة والش باب والرايضة: عامثن الس يد

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

ن بغيت نتلكم عىل  ن شاء هللا حىت نوصلو للنتيجة اإ الهتنئة، الهتنئة اإ

ن شاء هللا.  شاء هللا يكون يش جناح جامعي، اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن ج ، يكونفني يكون وزير ،الوزير الس يد قليل وج مرات، اإ

 و.تس هتلون ذكل، تفضل

 اكين مشلك. ما

 الس يد وزير الثقافة والش باب والرايضة:

أ ول مرة كنجي كوزير الثقافة  هاذاملسأ ةل  لواحدال، بغيت نشري 

، الغرفة، وبغيت نوصل ليمك رساةل تقدير واحرتام هاذوالرايضة والش باب ل 

 ،الاجامتعيةاحلية، الرتابية،  ىمع القو  اتصالبقاو عىل ن ا ابش مبا أ نمك كمتكنن

ذن كنقدر  يل امسحوا ، املنب هاذي من هاذالوقفة  هاذاملهنية، النقابية، اإ

ىل ضيعت شوية دايل الوقت   .اإ

ثالثة دايل الرشاكء دايل  نيدايل الرايضة اكين التحتية اتفامي خيص البني

اعات مجلية، القطاعات احلكومية وأ يضا االوزارة: اكينة اجلامعات الرايض 
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دايل املامرس أ و البطل الراييض كتأ ثر  كتعرفو بأ ن النفس ية وهاذالرتابية، 

عىل  اليش راه شفناه، كنا كنتلكمو هاذبزاف ابجلودة دايل البنية دايلو، و 

ىل اكن يف ا املواطن املامرسة دايلو مقطاع النقل، كتعرفو بأ ن  كتكونش اإ

ىل اكن يف ا، راه املامرسة مايش يه اليل غطوبيس همرس يش دي تكون اإ

اجلودة دايل البنية راه كتأ ثر عىل العقلية  هاذ (donc)يش طرامواي مقاد، 

 والنفس ية دايل املواطن و دايل املامرس الراييض.

جيد، اكينة مراكز:  د العملامحلد هلل اجلامعات الرايضية قامت بواح

التكوين يف  اب القوى، مركزعلقدم، مراكز أ لاملركز دايل معمورة دايل كرة ا

ىل غريها.الاك  راطي واإ

للتكوين الراييض، هناك  كام أ ن هناك بنيات حتتية رايضية تس تعمل

 مدارس رايضية اليل كتكون يف ذيك البنيات التحتية.

ين الراييض عىل مس توى اجلهات، اكينة أ يضا يف بالدان مراكز للتكو 

البيضاء،  اكين يف تطوان، الرابط، ادلار وهنا بغيت نذكر بعض املدن:

جناز مراكز االيل اكينني، و  وهاذوجدة،  حنا بصدد قريبا غادي يكون اإ

 هجوية بهة الرشق وهجة بين مالل ـ خنيفرة.

 شكرا.و 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 تويزي.ال مني، اليس اللكمة لمك الس يد 

 تويزي:املستشار الس يد أ محد 

 الس يد الرئيس،

ذن تعطاكيف ا الش باب دايل القطاع  هاذ لواقع أ نت وزير شاب، اإ

مدارس  الواقعيف والرايضة، يف الواقع السؤال دايلنا مايش هو هذا، مايش 

 التكوين واملسائل اليت تكون مكونني يف جمال الرايضة، مايش هو هذا،

يل ال س ئةل اليل بغينا هو أ ن البنيات الرايضية والثقافية الاليل  ا املهم حنا

العدد دايل املتدخلني مهنم امجلاعات  دخصها تنجزها وزارتمك مع واح

رايضية للقرب اليل اكنت -دو ذاك املالعب السوس يوقوهنا كنتفالرتابية، 

تفات مع  قياتدارت يف واحد الوقيتة، وتوقعو فهيا واحد العدد دايل االإ

لزتمت امجلاعات الرتابية  لزتاامجلاعات الرتابية واإ مات اليل وقعات فامي خيص االإ

ض وجدت االإماكنيات، ولكن بغتة مت الرتاجع عن تكل ر وجدت ال   علهيا

تفاقيات، م تفاقيات، ما عرفناش عالش؟ ما االإ بقاوش، مث كذكل ا بقاش االإ

الرتاجع مايش يف أ ايممك، الرتاجع يف أ ايم وزارة أ خرى، أ هنا تراجعت عىل 

نشاء واحد العديد  االتفاقيات رايضية، الن املركبات ماليل اكنت تروم اإ

رب يف عدد من املناطق، سواء يف املدارات احلرضية أ و يف قال مالعب

 .املناطق القروية

الس ياسة وتعطيو للعامل القروي يف  هاذبغينا ترجعو ل  احنا كنقولو، احنا

ماكنيات ابش يكون هذاك التوازن اجملايل، الواقع كنشوفو يف الرابط  احنا اإ

أ خرى ما  ، ولكن كنشوفو مناطق100وال  90مالعب القرب اكين يش 

ىل اكنت  آ "مدينة قد، نعطيك مثل: فهيم حىت تريان، اإ مدينة  "يت وريرأ

ىل بغاو يلعبو 50فهيا  الكرة  أ لف دايل الناس، ما فهيا حىت تريان، ادلراري اإ

ما عاد و لكم، وابلتايل بغيتمك أ نت 40 دايل (détour) ،ملراكش خصهم يزنلو

 وثبتن  لعامل القروي ابشلالقصوى وزارة، أ ن تعطو القمية ال هاذبديتو يف 

ىل معالش؟ ل   وك ادلراري مت،هاذ اكنتش دار ا اكن تريان، ما ن اإ

 فيه يمني اكين أ ي ماكن اليل هو غاديا اكن مركب ثقايف، وما الش باب، م

ما التطرف كمييش  فني كمييش؟ دايلو،  الشاب املواهب ملسائل ال خرى، اإ

آخر.الشلك أ   هاذ يف  و التطرف يف شلك أ

الوزير، عىل أ ن تعطيو يف الس ياسة دايلمك الس يد  ،وانمتن وابلتايل

جناز مع امجلاعات  ،اليل جاية احلكومية أ مل للش باب دايل العامل القروي ابإ

ابش  ومع اجلهات كذكل ومع العامالت وال قالمي كذكل، ،الرتابية، ومس تعدة

ع تيمت الفضاء اليل ميكن  هاذجدا، الش باب اليل هو كثري  هاذميكن نوجدو ل 

عىل  فيه اخلصال دايلو واملواهب دايلو، ابش حنافظو يبنيفيه ميكن 

 .الش باب اليل هو أ ساس تطور أ ي بدل كيفام اكن

 وشكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 تويزي.شكرا اليس 

  للرد. اللكمة لمك الس يد الوزير

 ضة:الس يد وزير الثقافة والش باب والراي

السؤال، حيث هنار اليل  هاذعىل رتم كنشكر الس يد املستشار احمل

 les) اذجيت للوزارة لقيت واحد العدد دايل امللفات اليل كتعلق هب

)4PSC  راه  اليل لقيهتم دفعهتم، ، اكع امللفات800البانمج دايل ذاك

البانمج  هاذذاك اليش راه غادي، اثين حاجة  (le circuit)امشاو يف 

ذن هذاكيخص املناطق القروية والش به ق  هاذاملغزى دايل  راه روية، اإ

 املسأ ةل. هاذالبانمج هو هذا، جناوبو عىل 

خر اليل غادي جناوب عليه اليوم، غادي السؤال ال راه نعطيمك غري

املعطيات اليل  نشري لبعض غري البانمج، بغيت هاذنعطيمك تفاصيل عىل 

 :عندان، عب القرب اليل اكينة يف لك هجةاكينة اليوم، العدد دايل مال

 ؛ملعب 37 :احلس مية -تطوان  - هجة طنجة -

 ؛ملعب 131 :هجة الرشق -

  ؛ملعب 116 :مكناس -هجة فاس  -

 ؛ملعب 34: القنيطرة -سال –هجة الرابط  -

 ؛ملعب 163 :هجة بين مالل -

 ؛132 :هجة ادلار البيضاء -

 ؛219 :هجة مراكش -

 
4 Centres Socio-sportifs de Proximité  



 2020 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

25 

 (2020ز يوليو  14) 1441ذو القعدة  22

 ؛109: اللتاتفي -هجة درعة  -

 ؛130 :ماسة -هجة سوس  -

 ؛41 :واد نون -هجة لكممي  -

 ؛16 :العيونهجة  -

 .28 :هجة ادلاخةل -

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

ىل السؤال الثاين  ".تفضيلية للش باب امتيازاتتوفري "موضوعه  ننتقل اإ

 .الاس تقاليلواللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق 

 ار.تفضلو اليس حسن، الس يد املستش

 سليغوة: حسن املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 زماليئ ال عزاء،

 الس يد الوزير،

ابلش باب، رمغ أ نمك تقدلمت  وزارة تعىن رأ س أ نمت وزير شاب عىل

ننا نسائلمك عن ، مسؤوليهتا يف ال نفاس ال خرية للوالية احلكومية فاإ

سرتاتيجية سرتاجتيهتا املندجمة وعن  يليةض تف  الامتيازاتاحلكومة لتوفري  اإ اإ

  املوهجة واخملصصة للش باب؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 لش باب والرايضة:االثقافة و الس يد وزير 

 شكرا الس يد الرئيس.

مك كنظن أ نمك لكالسؤال، حيث  هاذأ ان كنشكر الس يد املستشار عىل 

املندوبية السامية  دايل HCP)5(ل ايطلعتو عىل التقرير ال خري د

% 10للتخطيط، اليل كتقول بأ ن نس بة العطاةل يف املغرب غادي دوز من 

 احنا اليل والاقتصادية الاجامتعيةمة ال ز  هاذ، %15تقريبا  ،%14.5 ل

 الفئات الهشة، ومهنا الش باب. فهيا غادي رض أ ساسا

ذن هذا سؤال هو  سرتاتيجيةاالإ  هاذا، ونقول بأ ن اجلواب يف همم جد اإ

دايل الش باب يف احلياة التنش يطية واحلياة امجلعوية وكذكل الولوج  الاخنراط

التكنولوجيا، الفن، الرايضة،  ،دايل الثقافة، العمل تدايهلم يف اجملاال

آخره ىل أ عالم،  ،ال نشطة الرتفهيية اإ ىل االإ عالم العمويم، والولوج دايهلم اإ االإ

 
5 Haut Commissariat au Plan 

آخره.م  ىل أ  نابر الصحافة اإ

كيطالبو بوج د احلواجي: االإحرتام  قول أ يضا بأ ن الش باببغيت ن

نصات، ولكن االإنصات اليل كيؤدينا ل رض الواقع وللعمل يف امليدان  .واالإ

اليل اكنت عندان يف الوزارة  الاستشاراتخمتلف املراحل دايل  خالل

 املنتدايت نذكرومهنا  ،دينمع القطاعات العمومية وأ يضا فعاليات اجملمتع امل

املسأ ةل دايل  هاذاجلهوية واملنتدى الوطين ال ول، طرحت  ش بابيةال 

البطاقة كتطرح  هاذطبعا  ،ودايل البطاقة، بطاقة الش باب الامتيازات

شاكالت ذات طابع تقين أ والوا  .حد العدد دايل االإشاكالت اليل يه اإ

أ ن اكين تعدد العروض واثنيا، اكين واحد التعدد دايل العروض، كام 

صها خ  الاجامتعيةمنظومة دايل امحلاية  127 الاجامتعيةامحلاية فامي خيص 

  جتمع.

وعندها أ نظمة معلوماتية اليل ما كتتواصلش بيهنا، راه اكين هاذ املشلك 

 .مطروح حىت هو يف هاذ الامتيازات اليل كتس هتدف فئة الش باب

ذن ج خمتلفة، برام اطع ما بني بطائقاكين تق ،ابالإضافة لهاذ الصعوابت ،اإ

ذن املشلك هو مايش غري مشلك تقين. خمتلفة مشلك دايل  أ يضاولكن  ،اإ

 مطروح راه لك، وهذا مشياسات العموميةايل التقائية الس  مة وداحلاك

 .كتعرفوه أ كرث مين

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 .سناحل التعقيب لمك اليس 

 ة:احلسن سليغو  ر الس يداملستشا

 يضاحات.االإ شكرا الس يد الوزير عىل هاذ 

زب  داخل حريكبوالرايضة حيظى ابهامتم كام تعلمون أ ن قطاع الش باب 

ئة العريضة فئة الش باب متثل الف  .انوداخل فريقيه يف البمل الاس تقالل

ن املغرب، ويه القاعدة الهرمية املهمة لساكتنا وتمنيهتا، اعالفاعةل يف بناء جممت

ال سف الشديد، الس يد  مع ،غرايف اذلي يعرفه، ولكنادلمي منوال نتيجة 

مة و بل من كوروان هاذ احلكن احلال فق املعطيات اليل عطيتو كيفام اكالوزير، 

 .بما اكنتش عندها اهامتم ابلش با

فالمنوذج  ،حسب مصادر رمسية ،غادي نعطيمك بعض ال رقام اليل جات

ن تاكفؤ الفرص، مفنني يضم التمنوي احلايل حسب املصادر الرمسية ال

 ما أ بناء الفالحنيو يف املغرب هفقط من ال طر العليا اليل  %3.1تنشوفو 

احد الفرق وكيبان بأ ن و ر مه من أ بناء العامل، هنا كيبان طمن ال   %6.3و

 اكفؤ يف الفرص.ليس هناك ت

 الس يد الوزير،

ن دايل مليو 4.5واش احلكومة يف العمل دايلها بأ ن اكين أ كرث من 

أ ي  ميارسون وال عون أ ي تكوينتابش باب املغريب ال يش تغلون وال ي ال 
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ذلي اكن موضوع سؤال وهذا الرمق اخمليف ال يشمل الش باب ا ؟نشاط

ا قبل ال خري حول الش باب م ال س بوعطرحناه عىل الس يدة وزيرة ال رسة 

 .ما كتعرفو املسائل دايهلمو يف الشارع واليل ه

ذن هاذو أ رقام  ىلاإ  وما ،ة ما كتعطهياش واحد الاهامتماكنت احلكوم اإ

املزيانية دايل قطاع عاطاهتاش اهامتم؟ يف اش ما اب ،اهامتم اعطاهتاش

احلكومة رصدت لها أ قل ارة دايلمك. ميل كنلقاو أ مه القطاعات كنلقاو وزال

م؟ ميل واش كتظن بأ ن اكين هناك اهامت ،نية العامةمن املزيا %1من 

 أ ي خمصص لوزارة الش باب،يف املائة كذا وتسعني صفر فاصةل  كنلقاو

أ ظن بأ نمك غميكن لمك   اكن الطموح دايلمك كوزير شاب، الكيفام ؟طموح

تطبقو غري التعلاميت دايل صاحب اجلالةل يف مجيع توصلو ابش ميكن لمك 

طار الش باب. ..التعلاميت دايلو ،اخلطب دايلو  يف اإ

 شكرا.

 رئيس اجللسة:الس يد ال

  .شكرا

 .زيرس يد الو اللكمة لمك ال 

 والرايضة: والش باب وزير الثقافةالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار،

بغيت نقول بأ ن راه املالمح دايل  ،لتمنوي اجلديدتلكمتو عىل المنوذج ا

وانتوما سامهتو يف هاذ  ،وي اجلديد راه بدات كتظهرهاذ المنوذج التمن

حداث التعريف ال صو هذاك القانون اليل ،اليش  ،ي املوحدرمقتو عليه دايل اإ

يدخلنا يف هذاك الاقتصاد عالش؟ حيث غادي  ،قانون همم جدا جدا جدا

دارة أ   ،21دايل القرن  ش نو هو؟ هو أ ن اذلاكء الاجامتعي واذلاكء دايل االإ

راه البياانت هام النفط  ،ودايل ادلوةل غادي يكون مبين عىل قاعدة البياانت

 .21دايل القرن 

 لس يد رئيس اجللسة:ا

 الوزير.يد الس  شكرا 

ىل  ىل السؤال الثالثااإ آل"، وموضوعه مسحتو ننتقل اإ الاسرتاتيجية  مأ

  .موضوع من طرف فريق ال صاةل واملعارصة وهو ،"املندجمة للش باب

 تفضل الس يد املستشار 

 :تعادل البااك الس يد راملستشا

 الس يد الرئيس،

 ،الس يد الوزير احملرتم

خواين املستشارون احمل  رتمون،أ خوايت اإ

 ال صاةل واملعارصة ابجمللسحنن كفريق  ،الس يد الوزير ،بد يف البدايةال

حظيمت هبا من طرف صاحب اجلالةل وية اليت أ ن هننئمك عىل الثقة املول

 .الثقافة والش باب والرايضةعيينمك عىل وزارة وت 

عىل وضع مرشوع حول معل احلكومة  ،الس يد الوزير ،يومسؤالنا ال 

 شارك فيه مجموعة من ش باب بعد حوار وطينندجمة لل الاسرتاتيجية امل 

ع يف تزنيل هذه ه وقبل الرشوغري أ ن ،املهمتني مبجال الش باباملتدخلني و 

 .مت التخيل عهنا ووضع س ياسة مندجمة للش باب ،الاسرتاتيجية

عن رؤيتمك يف جمال الش باب وعن  ،الس يد الوزير ،ذلكل نسائلمك

  .بابصري الاسرتاتيجية املندجمة للش  م

 .اشكر 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

طاالس يد الوزير ،اللكمة لمك  عىل السؤال.ر االإجابة ، يف اإ

 والرايضة: والش باب الثقافة وزير الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

وبني هاذو  ،أ رض الواقع من قبل، اكينة اسرتاتيجيات واكينكام قلت 

 كرتبط بني يه اليل ،ةمشاريع ملموس ،ريعامبارشة للمشبوج خاصنا منش يو 

 .أ رض الواقع وهاذ الاسرتاتيجيات

دازت يف موضوع تشاور حكويم و  تيجية املندجمة راه اكنتالاسرتا

وبغيت غري نشري لواحد املقتطف  ،2019ماي  9لس احلكويم بتارخي اجمل

 ،(2018-2017)من خطاب صاحب اجلالةل نرصه هللا يف افتتاح البملان 

ر املبادرة الوطنية للتمنية البرشية وعىل غرا"كيقول صاحب اجلالةل: 

)6DHN(I ننا ندعو لبلورة " هاذ للش باب مندجمة جديدة س ياسة، فاإ

شارة قو  (l’INDH)الربط اليل تدار مع  يت نقول أ ن تعبئة ية. واليل بغ اإ

 .أ و بيت القصيد ال ساسة يه جحر املوارد املالي

فهمت بأ ن  ،رةيت للوزاخذيهتا ميل ج ارات ال وىل اليل أ ان من بني القرا

هاذ املسأ ةل دايل املوارد البرشية ما خاصناش نبقاو فواحد احلوار ثنايئ مع 

، اليل قلت لمك ش يو احنا نعرضو البامج واملشاريع، خاصنا من وزارة املالية

رشاكء نعرضوها عىل ال  هاذ املشاريع ،كرتبط بني الاسرتاتيجية وامليداناليل 

 .دايلنا

 اليل اكنت عندي مع الاحتاد ال وريب هنا ات ال وىلمن بني الاجامتع

يجية اسرتات احد الرشاكة عالش؟ حيث غادي منش يو معهم فو  ،يف الرابط

راه  ،ابش نزلو بعض من املشاريع اليل اكينة فذيك الاسرتاتيجية املندجمة

سة عىل الاسرتاتيجيات أ ان كنفضل املشاريع امللمو  ،قلهتا يف الغرفة ال وىل

 . .املندجمة

 ،خذيت بعض من هاذ املشاريع اليل يه هممة يف الاسرتاتيجيةاهنا 

ىل  ،القرب دايل س ياسة تنش يط الش بابفهيا س ياسة  دور الش باب اإ

آخره هاذو خاصنا نشوفو  ،، املتطوعنيالتطوع (bénévolat) فهيا مسأ ةل ،أ

 
6 Initiative Nationale pour le Développement Humain 
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راه اكينة  ،طوعنيش يوليو متة اليل كميكن الش باب ابيش نظام دايل احلاكم

ذاك اليش ولكن  ،كتدار لك عامراه اكينة طلبات عروض اليل  ،امج داببر 

آخره ىل أ   .صغري وما اكينش يف الرتاب الوطين بأ رسه اإ

ن شاء هللا ، دايل التطوعية وبغيناقويو هاذ املسأ ةلبغينا ن تكون  ،اإ

هو املفتاح أ و  حيث هذا ،احلياة امجلعويةتنش يط واحد الطفرة فامي خيص 

ن شاء هللاب للحياة املهنية دايلو وادلراس ية، خل الش باكيد الباب منني  .اإ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

 .تبقى من الوقتاملستشار فامي  اللكمة لمك الس يد

 :تالس يد عادل البااك املستشار

 عىل اجلواب دايلمك. ،الس يد الوزيرشكرا، 

للش باب ندجمة هاذ الاسرتاتيجية الوطنية امل  ،الس يد الوزير ،قةيف احلقي

وهاذ  س نة داب 11احنا  ،2020داب ل  ،2009راه بدا التشاور دايلها من 

 .الاسرتاتيجية مازال ما خرجاتش حلزي الوجود

 الس يد الوزير،

دايل س يدان هللا اتيجية اكنت موضوع دايل جوج خطب هاذ الاسرت 

ىل وضع هاذ  ،ينرصو هاانت وهاذ طلبات الش باب مضن ر اليل يدعو فهيا اإ

المنوذج التمنوي دايل بالدان، وكذكل يدير واحد الاسرتاتيجية لب هاذ ص

 .مندجمة لهاذ الش باب

وحلد  2015الس يد الوزير، يف  ،يةكذكل اكن حتيني دايل هاذ الاسرتاتيج 

 .س نوات داب ما خرجاتش للوجود 5 ،الآن ما تدار والو

ة س ن 11رتاتيجية ميل كهنرضو عىل الس يد الوزير، هاذ الاس ،كذكل

وزراء تعاقبو عىل دايل  7تهنرضو عىل  ،حكومات متعاقبة 3و عىل كهنرض 

ولكن ما خرجاتش هاذ  ،هاذ الوزارة دايل الش باب والرايضة

مليون شاب  16وهاذ الاسرتاتيجية هذا موضوع دايل  ،اتيجيةالاسرت 

راه تنقولو نصف  ،الس يد الوزير ،مليون 16 فاش تنقولو ،وشابة مغربية

ش باب واضعني واحد ال مل كبري عىل هاذ هاذ ال  .ساكنة املغرب

الاسرتاتيجية ابش نقدرو نقولو أ ن هاذ الاسرتاتيجية راه واحد المنوذج 

 .راه يف شلك منوذج تمنوي ،منوي حىت هوت 

تنطلبو منمك انتوما كشاب وتنمتناو هاذ  ،الس يد الوزير ،ذلكل

خر  كن ن ما ميل   ،شاب وزير ،الفردوس ج اليساالاسرتاتيجية تكون من اإ

عليك أ نت كشاب،  ترتاجع، ل ن غادي حتسب ،الس يد الوزيرلكش، 

جية حلزي اكمل واضع أ مل عليك أ ن خترج هاذ الاسرتاتي والش باب املغريب 

سواء  ،الوجود لمتكني هاذ الش باب املغاربة أ هنم حيس نو ال وضاع دايهلم

  .الاجامتعية أ و سواء الاقتصادية

ابش تيطالب؟ الطلبات  ،الوزيرالس يد  ،رمبا تنشوفو الش باب املغريب

دايهلم يه وضع واحد بطاقة الاخنراط دايل هاذ الشاب، ل ن واحد الشاب 

ما عندو ال معل قار ال  ،ما خدامش ،س نة 35 ،س نة 30 ،س نة 28عندو 

فد من وسائل النقل العمويم كون عندو واحد البطاقة اليل يس تات والو،

دايل  %30س تافد عندو واحد بطاقة ي تكون عندو واحد ال طار، ال اكلقمث

ىل %40الامتياز وال عندو واحد  ، وكذاك تكون عندو واحد البطاقة اإ

ع م ،الس يد الوزير ،نس يق دايلمكاكن بغا يدير مرشوع تكون تسامه بت 

 ،بناك أ ن تكون واحد الفائدة جد هممةاحتاد مقاوالت املغرب وكذكل ال  

كنش غادي نقولو لو غادي ه ما مي شاب ما عندوش وبغينا نعانوه راواحد ال 

 الس يد الوزير؟ (les fonds)تؤدي هاذ الواجب، منني غادي جييب هاذ 

ىل قلنا اسرتاتيجية مندجمة حبال وزارة  خاصنا نعانوه، وتكون كذكل اإ

السكىن والتعمري اكن شاب أ و شابة ما عندهومش ابش يسكنو نقدرو 

لهاذ  ،لوزيرد االس ي، (des logements)فزي نديرو نديرو واحد التح

الش باب بمثن رمزي، مثن اليل يقدرو أ هنم خيلصو هاذ الناس هاذ الواجبات 

 هاذو.

أ ان كشاب وبرملاين من املغرب  ،كاحنا أ ملنا في ،الس يد الوزير ،ذلكل

 ،تيجيةاعىل هاذ الاسرت ؤالت احنا كنتلقاو مجموعة دايل التسا راه ،العميق

هاذ الاسرتاتيجية تكون من أ ن  ،الس يد الوزير ،دان الثقة فيكولكن عن

 .توقيعك اليس الفردوس، وخترج حلزي الوجود

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار

  .لوقت الس يد املستشارانهتيى ا ،شكرا الس يد املستشار

 يه 5اثنية، ونزيدومك واحد  16 ت لمكابق ،الس يد الوزير ،اللكمة لمك

 . تفضل.30ذيك يه ه

 والرايضة: والش باب الثقافة يروز الس يد

 س يد الرئيس.شكر ال 

س ياسة املندجمة مبجرد سيمت الرشوع يف تزنيل هاذ ال  ،كام قلت

ناش نتس ناو، ما تس ناوش ص رة املصادقة علهيا، ولكن ما خ اس تكامل مسط

 ريعكنقول لمك راه احنا كمنش يو مبارشة للمشا  عالشهاذ اليش ،املسطرة

  .وحدة بوحدة ،تمتولدي ابش نشوفو أ ش نو يه اليل غا

مع اكع الواكالت  أ يضاجلس نا  ،راه تلكمت لمك عىل الاحتاد ال وريب

 ،7UNICEF( ،)8(UNFPA(، املغربايل ال مم املتحدة اليل اكينة يف د

ن شاء هللا ،وكنديرو اجامتعات دورية معهم لك شهر ،واحد العدد دايهلم ، اإ

 .يل دايل هاذ املشاريعو ابش نوصلو للمت

 

 
7 Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
8 Le Fonds des Nations Unies pour la population 
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 ئيس اجللسة:ر الس يد 

 .شكرا الس يد الوزير

ىل السؤال  وهو  ،"متويل اجلامعات الرايضية"وموضوعه  الرابعننتقل اإ

 .والتمنيةمن طرف فريق العداةل موضوع 

 الس يد املستشار احملرتم.تفضل 

 :عبد الكرمي لهوايرشي املستشار الس يد

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 ون،ميدات والسادة املسترشون احملرت الس  

جراءات املتخذة ملعاجلة الاخ  تالالت املالية يف متويل سؤالنا هو عن االإ

 .ت الرايضيةاجلامعا

 .سالرئيشكرا الس يد 

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال ،الس يد الوزيرلمك،  ، اللكمةاتفضلو   .لالإ

 والرايضة: والش باب الثقافة وزير الس يد

 .س يد الرئيسشكرا ال 

حيث كنعرفو أ ن  ،ار عىل هاذ السؤال املهمشكنشكر الس يد املست 

عندها واحد العالقة مع الصحة وأ يضا املناعة، وهنا املامرسة الرايضية 

حيث واحد العدد دايل  ،لنفس يةناعة اكنتلكم عىل املناعة اجلسدية وامل 

ىل مشات الرايضة كتكون اجهتاد وحبال واح د العمل الطاقات الش بابية اإ

 كلك.يس تافد مهنا اجملمتع املغريب  واليل غادي ،عىل اذلات

اكنت واحد العدد دايل كنقدموه للجامعات، طبعا هنا ادلمع اليل 

 .الاختالالت

من جلامعات الرايضية فتحاص عدد من ااب 2018قامت الوزارة س نة 

دايل اجلامعات الرايضية اليل تسجلت  8ولقينا  ،خالل مكتب لدلراسات

وابيق اجلامعات اكنت هرية، جو  مالحظات ،شأ هنا مالحظات جوهريةب 

ىل حد عدم املصادقة عىل  ،جسلت بشأ هنا بعض املالحظات ولكهنا مل تصل اإ

ال ندية  ،(les clubs) ابش يوليو واكين واحد البانمج ،حساابهتا

  .سهمرشاكت جمهوةل ال   اجلامعاتو 

علام أ ن  ،ل هاذ التوصياتبعد ذكل طلبنا هاذ اجلامعات املعنية بتفعي

حاةل دايل ملقابة لر سطرة اليل اتبعت واملسطرة دايل امل هاذ ا فات متت االإ

وهممة  ،ىل اجمللس ال عىل للحساابتجامعات الرايضية عدايل  8هاذ دايل 

 .ازا تزال يف طور االإجناجمللس حاليا م

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

طار التعقيب. ،الس يد املستشار ،اللكمة لمك  يف اإ

 :عبد الكرمي لهوايرشي الس يد املستشار

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 شكرا عىل هذه التوضيحات. 

شكرا أ يضا عىل أ نمك وقفمت فعال عىل التقرير اذلي أ جنز واليل اكن تقرير 

 .ليل بني الاختالالت اجلوهرية يف هذه اجلامعاتوا دايل الافتحاص

بأ ن هاذ ادلمع اذلي اكن موجه  حلقيقة ملا طرحنا السؤال قلناواحنا يف ا

واحد النس بة مقدرة جدا حوايل أ نه تزاد  2019و 2013جامعات ما بني لل

. احنا ما كنتلكموش عىل املردودية والآاثر دايل هاذ الزايدة، ل ن ما 50%

آاثر ومردودعندهاكنش   مس توى أ داء هذه اجلامعات ومتوقع املغرب ية عىلا أ

ن موجه لهذه ال موال اليت حولت لهذه لكن السؤال دايلنا اك ،يف ذكل

 .اجلامعات وكيفية التدبري دايلها

اكن يف تقرير الافتحاص اليل تلكمتو عليه  ،الس يد الوزير ،أ ان مزاين

ا نظمتش راسها عىل أ ساس مأ هنا  ،مزاين تقولو لنا أ ن أ غلب اجلامعات

 .بدينة والرايضةابلرتبية ال املتعلق  30.09القانون 

 ،يه نفسها ،اذلي حتوهلأ هنا ما اكنتش كتابع هاذ ادلمع  تاعماأ غلب اجل

ىل ال ندية  كتتسمل ال تقارير ال حىت يش حاجة. ، ما اكنتش اإ

دارية اكنعامابعض هذه اجل ت كتوزع هاذ ال موال ل هنا ت املاكتب االإ

امسه، كتدير فيه وتتق ه حبال املال السايب، فاكنت توزعه فامي بيهناو تاعتب 

، يف الوقت ، ك نه دايلها، كتدير فيه اليل بغاتر فيه السلفكتدي ،يديالكر 

رادة اليل اليل اكن خاصو   تكون قوية يف تدبري املاليدبر حباكمة وشفافية واإ

نتاج يشء ما لهذا البدل  .العام الإ

نتوما مازال وزير هو أ ن فعال كنمتناو ا ،الس يد الوزير السؤال دايلنا،

 ،نعم اجمللس ال عىل للحساابت ،جراءاتاو تديرو اإ كنمتنيد يف القطاع، جد

جراءات مواكبة ذلكل آ ولكن تديرو اإ  اثر وقرارات اليل ميكن تكون عندها أ

 . اليل ميكن يوقف هاذو عند حدودمه

أ ان نقول لمك  ،الس يد الوزير ،ولكن امسحو يل ،ال مر اليل كنا كنتس ناو

ىل مجعية  ابدلمع اذلي مت تفاجئنااحنا  عية املتعلقة امجل  ،رياأ خحتويهل اإ

جراءات،  س يد الوزيرتفاجئنا وقلنا ال ابالإعالم،  كنا كنتس ناوه أ نه ايخذ اإ

ذا به الآن كيجروه لو  مليار س نتمي يف  20معني دلمع مجعية ب احد املسار فاإ

هيا ات أ خرى اليل اكن وجب أ ن يؤخذ برأ  غياب مؤسسيف ظروف حرجة 

 . وضوعيف امل

 . يف موضع فيه ش هبة ما ذا يضعمكوه ،الشديد هذا مل يمتلل سف 

، مزاين هاذ القطاع الس يد الوزير ،لكن السؤال أ كرث بغيت نقول لمك

عالم توقفو عليه، هاذ القطاع راه عندو اترخي يسء ىل كنا اليوم هباذ االإ ؛ اإ

رادة خفية من وراء، فاليوم بغينا نتحمكو يف املشهد االإعاليم  ونتحمكو فيه ابإ
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، ويه أ يضا ومت دمعها من هاذ القطاعة متت مجعياكنت  2009راه اكن يف 

حداث يشء ما ال مجعية اكنت يف واحد الس ياق يل هو يف معني دايل اإ

يف غياب دايل أ نه مت ادلمع دايل هذه امجلعية  ،ال خري متخض عىل حزب ما

ومل يكن  ،مليون دايل الس نتمي 50ب مجعيات متعددة وش بيبات أ حزاب 

 .مت التحمك حىت يف املشهد الس يايسر مل يه ال مو امحلد هلل أ ن ،من ذكل ائشي 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ا. شكر 

 .فامي تبقى اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل التعقيب

 وزير الثقافة والش باب والرايضة: الس يد

 شكرا. الس يد الرئيس،

ىل مسحتو غادي جناوب عىل السؤال، ب  ل ناء عىل هاذ التقرير داياإ

.. نفعلو هاذوك ، غادي انخذو واحد العدد دايللس ال عىل للحساابتاجمل

قوية ق ابلتيتعلايضية وفهيا اليل ك التوصيات، فهيا اليل كيتعلق ابجلامعات الر

.. راه هاذي منظومة دايل الوزارة، حيث ما نلوموشدايل القدرات االإدارية 

الو، راه خاصنا ما عندان و لو ها الفالطة هنا و ، مايش غري كنجيو ونقو هاذي

صنا حىت هو، خ خندمو عىل هاذ املنظومة: االإدارة، اجلامعات، القانون 

ن شاء هللا احنا يف طور ادلراسة، غري  ،نتلكمو اكع عىل هاذ املواضيع واإ

والبملان، يوجد لنا يش تصور راه طبعا غادي تكون رشاكة ما بني القطاع 

ن شاء هللا رب  العاملني. اإ

 وشكرا.

 اجللسة:لس يد رئيس ا

 شكرا. 

ىل السؤال اخلامس دمع البنيات التحتية واملالعب "وموضوعه  ننتقل اإ

السادة املستشارين للفريق ، وهو موضوع من طرف "الرايضية ابدلاخةل

 .احلريك

 تفضل الس يد املستشار احملرتم.

 :امبارك محيااملستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 رتم،د الوزير احملالس ي

 ن،يتشار زماليئ املس 

ىل توس يع قاعدة املامرسة  تبعا للتوجهيات امللكية السامية الرامية اإ

ىل تعزيز البنيات التحتية باكفة يللس  الرايضية، تبعا  اسات احلكومية الرامية اإ

ما يه اسرتاتيجية وزارتمك من أ جل  :ربوع اململكة، نسائلمك الس يد الوزير

برانمج  اعندهواش وزارتمك ؟ دينة ادلاخةلافق الرايضية مبتعزيز هذه املر 

 خاص هبذه اجلهة؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

جابة عىل السؤال.  اللكمة لمك الس يد الوزير لالإ

 وزير الثقافة والش باب والرايضة: الس يد

 الس يد الرئيس.شكرا 

ينة رج هذا القطاع اكحيث خا ،كنشكر الس يد املستشار عىل السؤال

الوطين طبعا، ولكن اكينة مدن اليل دارت واحد ميع الرتاب ة ب دميا عناي

ىل قلتو عالمة جتاريةهو اليل النجاح   .خلقت حبال اإ

، جنحت يف هاذ اليش، مهنا ادلاخةل اكينة بعض املدن يف املغرب اليل

آخره، أ زمو نقدر نشري للصويرة ىل أ صنا خ صيال.. هاذ املدن ، أ  ر، طنجة اإ

املس تقبل الراييض  ، مبا فيهايلهااملس تقبل للش باب دواكين واحد  ،نعاونوها

  .ودايل التنش يط

 . ربقملعب دايل ال 800داخةل يف البانمج دايل  ،ادلاخةل

 بغيت نشري لبعض املعطيات:

قلمي  21ملعب للقرب اليل اكينة يف ادلاخةل، مهنا  28قلت أ ن اكين  ابإ

قلمي أ ورسد 7ي اذلهب وواد جناز، مالعب يف اإ يع املساطر مج  ومت اإ

، وامللف يف طور املصادقة من طرف صندوق التجهزي ية والتقنيةاالإدار 

جناز هذه املالعب قريبا. )9e FECl(امجلاعي   ليمت الرشوع يف اإ

جناز مركز سوس يو راييض للقرب اليل هو كبري،  ىل اإ ونشري أ يضا اإ

واحد  فيه تقريبا (catégorie B) ،(catégorie B)كنسميوه احنا من 

لتنس أ يضا، ا تريان دايلابلربيع و  ترياانت ايلد 3 ، وفيهمرت مربع 3000

 مالعب للقرب انهتت ال شغال دايلها يف هاذ املرحةل. 2ضا اكين وأ ي

بكة من البنيات الرايضية وفامي خيص ادلاخةل تتوفر اجلهة حاليا عىل ش  

لرايضة و راييض للقرب، وقاعات مغطاة ل، تمتثل يف مركز سوس ياحلديثة

هاذي  .ىل مس بح بدلي وحلبة أ لعاب القوىاإ فة اضاإ  ،ومالعب للقرب أ يضا

  لكها بنيات حتتية اليل اكينة يف ادلاخةل.

ة، س ياحية ولكن ضيهجة رايكتعرفو بأ ن ادلاخةل راه معروفة كو و 

، وهاذ اليش أ يضا كيعطينا أ مل أ ننا جنعلو من ادلاخةل الس ياحة الرايضية

آ المنوذج ابش نوريواحد  تكون ميل ك  ش ميكن يتدارو للمدن ال خرى أ

آزر بني الس ياسات العمومية، ها الس ياحة، ها الرايضة،  ها الالتقائية والتأ

آخره ىل أ  .التمنية احمللية اإ

  وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

 
9 Fonds d'Equipement Communal 
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 .الس يد املستشار فامي تبقى من الوقت

 :امبارك محيا املستشار الس يد

ش تزور ابه املعطيات، ولكن أ ان كندعوك شكرا الس يد الوزير عىل هذ

 . مدينة ادلاخةل ابش توقف عىل هاذ ال رقام اليل اعطييت

ين اخةل اليل داخل يف البانمج الوطملعب دايل ادل 21منني كتقول 

حداث  دايل الس يد  ،، مازالملعب 21ملعب، راه ما تنجزش  800اإ

 .الوزير، ما اكين والو

س له اجمل، بنا86تبىن يف ب واحد ، مركادلاخةل فهيا ملعب واحد

، فهيا ملعب ا قاعة مغطاة فعال يف حاةل جيدة، فهيامجلاعي ملدينة ادلاخةل

 . يش حاجة أ خرى راه ما اكينة ،واحد للكرة املصغرة ومس بح

. وزيرالس يد ال ،أ نت داب اعطييت صورة ك ن مزاين وكذا، مزاين

ىل عندمك يش ، ك برامج مزاينوعند كذاراك شاب .. وانتوما مزاين اإ

شوف هاذ اليش املعطيات اليل عندك، نا لدلاخةل ابش ت ي زاين، ولكن ج م

، وهاذوك الناس اليل يف الوزارة الش باب راه املعطيات اليل عندك غالطة

. ، للجنوبهللا بازيمك خبري ،البوصةل شوية لعندانصهم يدورو والرايضة خ 

اجلهة  عب يفمتاز، كتليف القسم الوطين للهواة امل  احنا راه عندان فرق

، وعندان يف فرق يف كتلعب يف طنجة وكتلعب يف ادلار البيضاءو ، ةالرشقي

)série ème2(  وعندان يف)série ème3( ،من  %50، وعندان ش باب

نسمة  6000، وابلتايل املدينة اكنت بدات ب اجلهة ش بابدايل ساكنة 

رة دايل ك وابيق ملعب واحد 150.000كنتلكمو عىل  راه مبلعب، واليوم

. كميش يو يلقاو يش أ رض فارغة يلقاها ما اكينةلقرب ، مالعب االقدم

بوطوات دايل احلديد  2مندوب الش بيبة والرايضة متا يدير لها اجلري يدير 

واصفات اجليدة فني املصنا ملعب تكون فيه احنا خ  ،راه ملعبكل قول يو 

 بو كذا.ادلراري ودايل الش باب اليل كيلع دايل  سالمةال ميكن تضمن 

ان، احنا راه عندأ جيو ل  ، جيازيمك خبريهللا ،يرالس يد الوز ،صمكخ

منمك تطرحو ادلاخةل مضن البامج دايلمك املس تقبلية ابش تبنيو لنا  حمتاجني

وفيه مالعب صغرى، اكين  ..راهيش ملعب وال يش مركب كيف اليل قلت 

 .(basket) وطالعة كيف التنس، اكين الباسكيطواعدة رايضات اليل يه 

ذن س ياحية مصنفة عىل حرضت ادلاخةل كوهجة س تل اابطبيعة احل ،اإ

نواكبوه ببنيات رايضية ل ن صنا ، مزاين، ولكن هاذ اليش خ الصعيد العاملي

ما كيبغيو ميش يو يلعبو ويشوفو الرايضة فني واصةل ال كرة و ح حىت هالسوا

 .ايضات البحريةاوش نقترصو عىل الرالقدم ال غريها ال التنس ال كذا، ما نبق

صمك خ ،الس يد الوزير ،ذ التطور اليل عرفتو ادلاخةلص هاخوابلتايل 

 ،والرايضة نساهذيك اجلهة، راه قطاع الش باب تواكبوه، رامك نسيتو ه

 .الس يد الوزير

، راه ة ادلاخةل ابش توقف عىل هاذ اليشراه كندعوك لزايرة ملدين

جع وتشوف ي تعاود تر ، مزاين جتكرانس مونتاانيف جييت انت مؤخرا 

، مرحبا بك ،الس يد الوزير ،أ يج عليه، أ صبحتاليل انمت اييض ع الرالقطا

، بغينا حقنا يف وزارة الش باب احنا راه بغينا حقنا يف البامج احلكومية

ابش  -كام س بقين ال خ  - والرايضة ابش يتدار متا من أ جل بطيعة احلال

ابش ما ميشيش  الرايضة نضمنو لهاذ الش باب يندمج شوية يف قطاع

 وما ميشيش لسلواكت أ خرى الس يد الوزير. ،فحنرالال

 وشكرا جزيال الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 كرا.ش

 اثنية اليل بقات. 25اللكمة لمك الس يد الوزير يف 

 الس يد الوزير:

 شكرا الس يد الرئيس.

ملعب للقرب اليل هو يف طور املصادقة من  21قلت  :غري نوحض

 ال ما اكيناش يف أ رض الواقع.ماز  لتجهزي امجلاعي،رف صندوق اط

ن شاء هللا واملسطرة راه  احناهاذ اليش اليل اكين، ولكن  غاديني اإ

ن شاء هللا طبعا راه خ صين جني االإدارية غادية، والمتويل راه موجود، اإ

 لدلاخةل.

 .الاس تضافةشكرا عىل 

 اجللسة: الس يد رئيس

ن  لكيش. وةل يس تاهلشاء هللا، وأ هل ادلاخ اإ

حداث "س وال خري وموضوعه لسادالسؤال ا آتاإ رايضية وترفهيية  منشأ

 ".للش باب ابملناطق النائية

 .اللكمة ل حد السادة املستشارين لفريق التجمع الوطين لل حرار

 تفضل الس يد الرئيس.

 :حلسن ادعي املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 ملستشارين احملرتمني،الس يدات والسادة ا

 وزير احملرتم،د الالس ي

جراءات الالزمة اليت تنوون القيام هبا من أ جل  ما يه التدابري واالإ

آت الرايضية والرتفهيية اخلاصة  اس تدراك اخلصاص الكبري يف املنشأ

هذه املرافق احليوية ابملناطق النائية، ابلش باب، نظرا لل مهية اليت حتظى هبا 

 اتفياللت؟ - وخاصة هجة درعة

 شكرا.

 جللسة:ئيس االس يد ر 

 شكرا.

جابة. طار االإ  اللكمة لمك الس يد الوزير يف اإ
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 وزير الثقافة والش باب والرايضة: الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

اليل كيعطيين فرصة ابش نوحض  ،تنشكر الس يد املستشار عىل السؤال

د دايل دملعب للقرب اليل طرحت عليه واحد الع 800هاذ البانمج دايل 

 .التساؤالت

ملعب د القرب،  800مج دايل البنية التحتية الرايضية، بانهاذ ال

موهجة أ ساسا للمناطق القروية وش به احلرضية، ويه رشاكة ما بني 

وزارتني، وزارة ادلاخلية ووزارة الاقتصاد واملالية ووزارة الش باب 

 والرايضة.

داث هذه املالعب، حاس تقبلت الوزارة العديد والعديد من الطلبات الإ 

قلميية يه اليل كتقوم ابقرتاح العدد دايل املالعب اليل اجمل علام أ ن الس االإ

قلمي، ومن املعايري اليل كنخدمو هبا ابش نقومو ابالنتقاء  غادي تكون يف االإ

دايل هاذ املشاريع وهاذ املالعب، احرتام العداةل اجملالية، واس تحضار 

عقاري، ابش ء الاملسأ ةل دايل توفري الوعا معايري الكثافة السكنية، وأ يضا

 نقدرو نزيدو للقدام ما يكونوش مشاريع ميتة من ال ول.

حداث  ،اليوم ملعب مبختلف مناطق اململكة،  889متت املوافقة عىل اإ

قلمي، عىل القرض املقدم من طرف صندوق  15مبا فهيا ملفات دايل  اإ

ت املعروضة عىل لفاالزالت ابيق امل، يف حني (FEC)التجهزي امجلاعي 

خلية الس تكامل ابيق الواثئق واستيفاء اكفة الرشوط، والعدد د ادلاوزارة 

 .800امللفات راه كيفوق بكثري هاذ العدد اليل قلت دايل 

كام مت التوصل بعقود القروض للتوقيع علهيا، علام أ ن الوزارة اعمتدت 

للرشوع  قلمييةاالإ  تفويض الاعامتدات للمديرايتمهنجية استباقية متثلت يف 

 عن الصفقات. واالإعالن اساتيف ادلر 

ذن احنا القطاع دايل الش بيبة وال غري املسطرة  رايضة هميأ ، كنتس ىناإ

ن شاء هللا. وتمكل ومنش ي  القدام، اإ

جناز هذه املشاريع  :فامي خيص تلخيص وثرية تقدم اإ

جناز ادلراسات التقنية واملعامرية اليت هتم  - ملعب، وختصيص  500مت اإ

عالدات الالزمة الاعامت برام صفقات طلبات عروض لل   عن نلالإ شغال، واإ

جنا ن لالز هذه املالعب خمن أ جل اإ رب  شاء هللا الشهور املقبةل اإ

 ؛العاملني

عطاء  - جناز  انطالقةاملصادقة عىل مجموعة الصفقات من أ جل اإ أ شغال اإ

طالق طلبات العروض من أ جل القيام  100 ملعب للقرب، وسيمت اإ

ن  نس بةتقنية واملعامرية ابل ات ال ابدلراس للمشاريع املتبقية يف أ قرب الآجال اإ

 شاء هللا رب العاملني.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد املستشار.

 :الس يد حلسن ادعياملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ننوهاخلوض يف هذا املوضوع البد أ ن وقبل  ،أ شكرمك عىل جوابمك

س يد رش يد الطاليب العلمي عىل رأ س وزارة ال  ابلعمل اجلبار اذلي قام به

الش باب والرايضة، حيث قاد دينامية كبرية وأ طلق رزمة من ال وراش اليت 

ىل اليوم،  ملعب للقرب، اش تغل مع وزارة ادلاخلية  840الزالت مفتوحة اإ

دارهتا الرتابية يف خمتلف اجلهات والعامالت وال قالمي، بعي ا عن لك دواإ

 ه هو:من ضهاجس س يايس، الغر 

وي وش بابه املتعطش للفعل توفري بنيات حتتية لساكنة العامل القر  -

 الراييض؛

طالق  - عب املؤسسات هتا ش الوطنية للش باب ومناق  االإسرتاتيجيةاإ

 ؛رية وعىل رأ سها البملان مبجلس يهادلس تو 

سرتاتيجية وطنية للتخيمي جديدة اكنت س تغري وهجة اخمل - عادة اإ اميت اإ

 الصيفية.

جنازها  اجبمن الو  ،ذلا اليوم حتصني هذا املكتس بات والسري حنو اإ

جناز هذه الرؤية اليت ضامان الس مترارية املرفق العمويم ، واالإدارة ملزمة ابإ

 .تدخل مضن برانمج حكويم توافقنا عليه داخل ال غلبية وساندانه

العامل ت مفن واجبمك مواصةل هذا االإجناز اذلي س يعزز قدرا ،ذلكل

ية الرضورية لفائدة الش باب، كام س يعزز قدرات تحت القروي ابلنيات ال 

دارة  ،الوزارة يف اجملال الرتبوي وتكون لنا الشجاعة لقول احلقيقة، واالإ

وفق هنجمك، وال كيد أ نمك س تكونون يف مس توى هذه  ابالش تغالمطالبة 

 املرحةل.

 الس يد الوزير احملرتم،

دايل عب الس يد الوزير واحد امللل سجبغيت غري نسأ لمك، بغيت ت 

قلمي تنغري، امللعب السوس يو الكبري راه يعين هاذي عقود واحنا  اإ

 .رثكنتس ناوه، ما عرفناش عالش تع

قلمي تنغري ويف هجة درعة اتفياللت، السوس يو،  - بعض املالعب يف اإ

 يعين درت 2017، أ ان بصفيت رئيس امجلاعة من Dمالعب الصنف 

(versement) ىل  طرف الينمليون، يع 30رتمك من الوز دايل امجلاعة، اإ

لمي، وبعض امجلاعات ال خرى يف هجة ي، وجامعة ت ن مازال كنتس ناوحد الآ 

 اتفياللت.-درعة

ىل لك يشء يف وزارتمك -يعين هجة درعة لش باب ل اتفياللت تفتقر اإ

ينينش، مالعب القرب ما اكينينش، اك والرايضة والثقافة، دور الش باب ما

، ، اخملاميت، القاعات املغطاةضيةايالثقافة، مالعب السوس يو ردور 

 املساحب.

 الس يد الوزير احملرتم،



 2020 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

32 

 (2020ز يوليو  14) 1441ذو القعدة  22

اتفياللت، اكين بعض املالعب -ال يشء فامي خيص قطاعمك بهة درعة

مرت تنشوفو ملعب  500هنا وهناك، ولكن ميل كمنش يو للمدن، ولك 

لت ال يشء، فهذا اتفيال-، وهجة درعة3الرمق ، 2، الرمق 1 القرب ابلرمق

 يد الوزير.الس  عيب وعار 

 اتفياللت.-س نطلب منمك الالتفاتة جلهة درعة

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

والس يد الوزير فامي تبقى من الوقت، غادي نكونو مرنني معك، اليوم 

 .مجيع السادة املستشارين واملستشارات بغاو يشجعو الس يد الوزير

 تفضل.

 افة والش باب والرايضة:ير الثقوز الس يد

 س يد الرئيس.ال  شكرا

 :جوج دايل عنارص للجواب

 ، "19-كوفيد"اجلواب ال ول، هاذ احلاةل دايل احلجر الصحي، وهاذ  -

كتلزم علينا ابش نعاودو النظر يف التصور والتزنيل دايل بعض الس ياسات 

 ؛وبعض املشاريع

ينة يف هجة اكوالعنرص الثاين هو العدد دايل مالعب القرب اليل  -

 :اتفياللت–درعة

قلمي تنغري •  ؛ملعب 30 :اإ

قلمي زاكورة  •  ؛ملعب 25 :اإ

قلمي ورزازات  •  ؛ملعب 16 :اإ

قلمي ميدلت  •   ؛ملعب 27 :اإ

قلمي  •  ملعب. 11 :الرش يديةاإ

 وشكرا.

 هاذو مبجمني.

 رئيس اجللسة: الس يد

 شكرا الس يد الوزير عىل مسامهتمك.

 ين.واملستشار  اتوأ شكر الس يدات املستشار 

 اجللسة. ورفعت


