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 313رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ربمفنو  10)هـ 2144 ربيع ال ول 24 الثالاثء: التارخي

 ، اخلليفة الثاين للرئيس.اله احللوطيعبد اال  الس يد الستشار : الرئاسة

اخلامسة وادلقيقة الثالثة الساعة ، ابتداء من دقائق وتسعساعتان : التوقيت

 .بعد الزوال

 لشفهية.ل س ئةل اشة امناق  :ال عامل جدول

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

 رئيس اجللسة:اله احللوطي عبد اال  الس يد الستشار 

 سم هللا الرمحن الرحميب 

 .والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 السادة أ عضاء احلكومة احملرتمون،

 ،نياحملرتم رينتشايدات والسادة الس الس  

ووفقا لقتضيات النظام  ،من ادلس تور 100معال بأ حاكم الفصل 

خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل  ،ادلاخيل جمللس الستشارين

 .الس يدات والسادة الستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا

، وقبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية الدرجة يف جدول ال عامل

ع اجمللس عىل ما جد من مراسالت مني ال طالال  يد أ عطي اللكمة للس  

عالان  .توا 

 .اللكمة للس يد ال مني

 لس:أ مني اجمل ،الستشار الس يد أ محد تويزي

 .شكرا الس يد الرئيس

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 والصالة والسالم عىل النيب ال مني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 مني،رت احمل السادة الوزراء

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

 الصادر 20/110احملمكة ادلس تورية رمق مكتب اجمللس بقرار  توصل

لغاء نتيجة 2020رب مفنو  3بتارخي  ىل ا  ، قضت مبوجبه برفض الطلب يريم ا 

النتخاب عضو مبجلس  2020يونيو  18الاقرتاع اجلزيئ، اذلي أ جري يف 

الناخبة لمثيل اجملالس امجلاعية وجمالس ئة لهي الستشارين يف نطاق ا

ثره انتخاب الس يد عبد العامالت وال قالمي جبهة الرشق، وأ   هللا علن عىل ا 

 شن عضو ابجمللس.أ  

يتعلق  74.17كام توصل اجمللس من جملس النواب مبرشوع قانون رمق 

عادة تنظمي أ اكدميية الملكة الغربية.  اب 

، فقد توصلت وأ جوبة احلكومة علهيالس جملأ ما ابلنس بة ل س ئةل أ عضاء ا

ىل اترخيه مبا ييل: 2020رب مفنو  4الفرتة المتدة من رئاسة يف ال  ا 

 ؛سؤال 39عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 ؛سؤال 58: عدد ال س ئةل الكتابية -

 جوااب. 76 :عدد ال جوبة الكتابية -

 الوقر علام أ ننا س نكون عىل موعد مبارشة سحنيط اجملل ،ويف ال خري

ترشيعية، ختصص لدلراسة لسة ال س ئةل الشفهية مع جلسة عامة د ج بع

من  6والتصويت عىل مقرتح قانون، يقيض بتعديل الفقرة ال وىل من الادة 

 مبثابة مدونة التغطية الصحية ال ساس ية. 65.00القانون رمق 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد ال مني

ىل الس يد اجللسة اب هذهل ونس هتل جدول أ عام لسؤال الآين الوجه ا 

وزير ادلوةل اللكف حبقوق اال نسان والعالقات مع الربلان، وموضوعه 

 ".س بل الوقاية وامحلاية من الانهتااكت اليت يتعرض لها ال طفال"

يق ال صاةل والعارصة لتقدمي اللكمة ل حد السادة الستشارين من فر 

 السؤال.

 :محلايمد امحم الستشار الس يد

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير احملرتم،

 السادة الستشارين والستشارات احملرتمني،

ال طفال ببعض ظهرت مؤخرا مجموعة من الانهتااكت اليت طالت بعض 

جراءات والتدابري التخ طرف وزارتمك من ذة الدن، ذلا نسائلمك حول اال 

وكذا س بل الوقاية وحامية ال طفال من هذه  للحد من تفيش هذه الظاهرة؟

 الاعتداءات التكررة اليت هتدد أ طفالنا بشلك دامئ؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

 للس يد وزير ادلوةل.اللكمة 

عالقات مع والان صطفى الرميد وزير ادلوةل اللكف حبقوق اال نسالالس يد 

 الربلان:

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يدات الستشارات،
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 السادة الستشارين،

كد عىل أ ن حامية الطفوةل وتوفري بيئة من ال طفال يه ؤ أ ريد أ ن أ  

باكفة مكوانهتا، يه مسؤولية امجليع، يه مسؤولية السلطات العمومية 

بية وامحلاية، الرت يف مسؤولية ال رسة اليت ال جيوز أ ن تتخىل عن واجباهتا 

فة فئاته وخاصة الفئات يه مسؤولية اجملمتع اذلي ينبغي أ ن يقوم حبامية اك

 الضعيفة والهشة.

ن ال حداث ال خرية خاصة تكل اليت وقعت يف طنجة،  ،وابلطبع فا 

أ وال  تتغيردود فعل تبقى محمودة، ل هنا  خلفت ردود فعل غاضبة، لكهنا

 الوقاية من هذا النوع من عىلا الوقاية أ و حث ادلوةل ومؤسساهت

داءات اخلطرية، اليت تنهتك احلق يف احلياة لل طفال فضال عن حقوق الاعت

ىل العمل من أ جل عدم اال فالت من العقاب.  أ خرى، مث اثنيا تدفع ا 

ننا يف وزارة ادلوةل اللكفة حبقوق اال نسان والعالقة مع الربلان،  ،ذلكل فا 

نا اجملمتع باكفة مكوانته، وأ علنا عن البادرة لي ا   االتقطنا اال شارة اليت أ رسله

لعنية، هذه البادرة بتنس يق مع الس يد رئيس احلكومة واكفة القطاعات ا

ىل تعزيز تدخالت الفاعلني الؤسساتيني وغريمه من أ جل تعزيز  اليت هتدف ا 

آليات التدخل والتكفل، وقد قطعت هذه اللجنة مراحل هممة من أ جل:   أ

 ؛يعات الوطنية ومدى مالءمهتاترش ال ص اافتح ،أ وال

جمراجعة مدى فعاليات ا ،اثنيا  .راءات التخذة يف جمال امحلايةال 

الس يدات الستشارات السادة الستشارين، أ ن بالدان  ،جدير ابذلكر

، 2025 ــل 2015تتوفر عىل س ياسة معومية مندجمة محلاية الطفوةل من 

واخملططات الوطنية يف جمال  ساتهناك جلنة وزارية ملكفة بتنفيذ الس يا

، مث عىل 2014نونرب  19الهنوض بأ وضاع الطفوةل وحاميهتا مبقتىض مرسوم 

ثر ذكل  أ ي منذ س نة  ،2019يوليوز  26صدر منشور رئيس احلكومة يف ا 

 .لتأ طري التزنيل الرتايب لهذه الس ياسة العمومية الندجمة ،شهرأ   4و

قلميية دتس هتالس ياسة العمومية الندجمة اليت  ذاه ف التأ سيس ل هجزة ا 

شارك فهيا مجيع القطاعات العنية تنسق مع السلطات ت ل و يرأ سها العام

النيابة العامة، تقوم بتشخيص اخلدمات امحلائية،  ةالقضائية خاصة مؤسس

تعد مشاريع خطط معل، تقوم بتحقيق الالتقائية والتاكمل بني مجيع 

 .القطاعات

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .يد وزير ادلوةل احملرتمالس   اشكر 

طار التعقيب  .اللكمة ل حد السادة الستشارين يف ا 

 :محمد امحلايم الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الوزير احملرتم عىل التوضيح

حداث الس يد  الوزارة ما اكنيش غري تعطى وصايف،  هاذالوزير احملرتم ا 

نسان حقويق وانضليت واحد اجملم ناعىل أ ساس أ نت  دايل النضاالت  وعةا 

اجملموعة دايل ال ش ياء ولكن تعطات كل هذه  وكنيت كتدافع عىل واحد

نسان، ابش  دافع عىل واحد الرشحية تالوزارة عىل أ ساس يه حقوق اال 

 .دايل اجملمتع

ولكن لل سف الس يد الوزير احملرتم كنشوفو ما اكينيش واحد ادلفاع، 

 .دافعتدثت؟ ابش حتهذه الوزارة عالش 

 رتم، هو وغادي منش يو كل غريالطروح الس يد الوزير احمل اكلاال ش

(Tanger-Med ) الس يد الوزير احملرتم واحد اجملموعة دايل ال طفال واليل

و شكون اليل هاذقبة عىل ذيك ال طفال مرارا وتكرارا هدران يف هذه ال 

وهذيك يه ( Tanger-Med)غادي حيمهيم، اليل هام موجودين يف 

و الناس شافوها هاذاحئ، دايل الدينة، ميل كيجي السية الواهجة الس ياح 

اليش هذا، ميل كيجي واحد الساحئ كيجرب  هاذوعيطو لنا وكيطلبو منا 

ال طفال  هاذيحمي شكون اليل غ  ،الشوارعواحد اجملموعة دايل أ طفال 

 ؟دايل الشوارع

رس، ال رس والدمه طغاوو عىل  هنااي الآن كتحملو السؤولية لل 

 ايهلم، وصلنا لواحد السأ ةل اليل ما بقاويش ال بناء كيحرتموت دالعائال

دايهلم، واحد الفئة كبرية من اجملمتع، واحد الظاهرة غريبة  الواليدين

 .ش احنا خرجنا عىل النطاق الثقايف وال خاليق دايل بالدانكنعيشوها، عال

 اليش اليل وقع يف طنجة واش ساهل؟ هاذالآن الس يد الوزير احملرتم 

يش ساهل، ولكن رمغ ذكل اكين قوانني جنائية اليل كتحدد هذا ما

جراءات اليل كتحددها ولكن اليل كنشوفو الساطر  اليش راه  هاذوهذه اال 

دارت يف مناطق أ خرى جربو ديك العايةل تطنجة،  دارت يفتكيزتاد، 

آخرين، اكين واحد النوع حفال اليل  مقتوةل، مشاو لقاو جاو اختطافات أ

اليش هذا خاصو الس يد  هاذايل التحدي مع السلطات، د ولوغادي نق

تخاف ك  توالدان ال رس ولاو راه هاذالوزير احملرتم يتخاذ بعني الاعتبار، 

 ؟ةل للمدارس شكون اليل غادي حيمي لها وليداهتاعىل وليداهتا، اكنت داخ

ذ ذا اكهاذالناس  هاذ نا   نت الناس كيقولوو خاصنا نشوفو معهم احلل، ا 

العقوبة يش حاجة زايدة عىل العقوبة، اليل كيقول ة، خاص قوبالع غري

وك هاذراه  ،أ ان معه يف العقوبة دايل اال عدام ،الناس هاذاال عدام يف حق 

واش غادي يقابلو  ؟اش غادي يقابلو اخلدمة دايهلموليداتنا، الآابء و 

  ؟وليدامه

نااي يف قرينا اح  ،الس يد الوزير احملرتم ،اكنت القررات دايل الدارس

الوليد  هاذدارو يف مقررات دايل الدارس، تكي  احلواجي بعضمدارس اكنوا ه 

طفل جيي أ ي ودل يلعب معه ، عيلكفاش نوعيوه داخل الدرسة، أ ما 

بيش حاجة راه غادي يديه، هذه السائل هذه خاصها ختاذ ابلتلفون وال 

ع ة يف اجملمترة اليل واقعبعني الاعتبار الس يد الوزير، حندو من هذه الظاه

 .دايلنا

 وشكرا.
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 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

 اللوجستيكوننتقل للسؤال الآين ال ول الوجه لقطاع التجهزي والنقل و 

قلميية ال كرث رواجا"وموضوعه  ،والاء  ".صيانة الطرق اجلهوية واال 

 ميداللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعارصة لتق

 .السؤال

 :عادل الربااكت ستشار الس يدل ا

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يدان الوزيران احملرتمان،

 السادة الستشارين والستشارات احملرتمات،

قلميية اليت تعرف ما يه  التدابري العمتدة ال صالح الطرق اجلهوية واال 

 حركية كبرية؟ 

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

جابة عىلزو اللكمة للس يد ال   السؤال.ير لال 

 :ستيك والاءوزير التجهزي والنقل واللوج  اعامرة القادرالس يد عبد 

 .شكرا الس يد الرئيس

 .احملرتمشكرا الس يد الستشار 

هاذ الوضوع دايل الربجمة دايل الطرق الصنفة اليت تش تغل علهيا وزارة 

ا التشاور م حدواخضع لتوالاء، اكنت سابقا ت  اللوجستيكالتجهزي والنقل و 

قلمييني واجلهويني يف غضون الس نة، و ركزيني بني السؤولني ال السؤولني اال 

ل ن والت عندان مديرية مركزية  الهيلكة دايل الوزارة عاودانمع غريان الآن 

خاصة ابل شغال ومديرية مركزية خاصة ابدلراسات، ولينا تنديرها س نة 

 ثالثهاذ ال ج دايل مان، عندان الرب23، 22، 21قبل، حيث الآن 

ال عىل واحد العدد دايل العايري وتيعمتد س نوات، هو تيعمتد بطبيعة احل

 كذكل عىل الزيانية الرصودة خالل هاذ الس نوات.

مة دايلها ءيعين بشلك عام عندان التوس يع دايل الش بكة الطرقية والال

طرقية الة مع حاجيات حركة السري، هاذي تتكون فهيا العرصنة دايل الش بك

ا تطوير الش بكة دايل الطرق الرسيعة، فهيا توس يع الش بكة الصنفة، فهي

امج دايل الطرق الس يارة، وتيدخل مضهنا كذكل مشاركة الوزارة يف الرب 

 دايل الطرق يف العامل القروي.

الس توى الثاين اكين الصيانة الطرقية واحلفاظ عىل الرصيد الطريق، 

يف الس نوات الفارطة مع ال سف الشديد،  اهذأ ن بوهذا دامئا كنت تنشري 

شاكليات، حاليا تنحاولواكنت  الليار  3خنصصو ليه س نواي واحد  تتوقع فيه ا 

من الزيانية الرصودة للمجال دايل الطرق،  %46دايل ادلرمه، أ ي حوايل 

من  يلومرتك  57.000وتنقول بأ ن هاذ اليش ما اكفيش، ل ن عندان تقريبا 

ذن خصن 250يبا تيتجاوز تقر  يدرص وعندان  ،الطرق ا مليار دايل ادلرمه، ا 

ضافية.  اعامتدات ا 

واكين بطبيعة احلال الشق الثالث هو الصيانة الاعتيادية، العايري 

تتكون فهيا أ مهية الطريق، العدل دايل حركة السري فهيا، العرض دايل 

تيدار  ليلقارعة الطريق، التتبع دايل احلاةل دايل الطرق من خالل الفحص ا

ع لواحد خضتهاذ الربجمة ت احلال طلع فيه تقارير، مث بطبيعة لك س نتني وت

التصور اليل تياخذ بعني الاعتبار التحوالت السوس يو اقتصادية اليل تتوقع 

 يف ال قالمي واجلهات.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

طار ال   ب.قيتع اللكمة للس يد الستشار يف ا 

 :عادل الربااكت الستشار الس يد

 .التوضيحات دايلمكشكرا الس يد الوزير عىل 

لصيانة  رمبا الس يد الوزير، تنعرفو بأ نمك طلقتو مجموعة دايل الشاريع

ربوع الملكة، ولكن رمبا نقدر نقول كل الس يد جموعة دايل الطرق عرب 

مجموعة دايل ، لكالوزير، مجموعة دايل الطرق تتعرف مجموعة دايل الشا

الس يد الوزير، عىل سبيل الثال لصيانة دايلها، نعطيك، يف اتعرثت  الطرق

الرابطة بني أ فورار وسد بني الويدان، رمبا، الس يد  304الطريق اجلهوية رمق 

الوزير، نشكرمك جزيل الشكر عىل تدخلمك لصيانة هاذ الطريق، ولكن رمبا 

الناس اليل راه وال نقمة عىل ة عمتدخلمك، الس يد الوزير، قبل ما يكون ن

لناس اليل ساكنني بني الويدان وال الناس اليل ساكنني يف أ زيالل وال ا

 ساكنني يف أ فورار.

وتفقدت ال شغال دايل هاذ الورش  ييتورمبا، الس يد الوزير راه ج 

نت الكبري، رمبا اليوم اكن طريق س ياحية ترتبط بني أ فورار وبني الويدان اك

ومناظر خالبة، اليوم، الس يد طاء نبايت همم احد الغو  ربطريق تمتر ع

س نني دايل ال شغال ومل تنهتيي بعد الطريق،  4، الطريق عرفت الوزير

 .الس يد الوزير

ون دايل ادلرمه ملي 65 ــتعطات، الس يد الوزير ب الطريق الصفقة دايلها

ءة فاكلاب ارة التجهزي والنقل معروفنيقول كل ال طر دايل وزرمبا اليل غادي ن

ن رمبا فشلو يف تدبري دايل البالد، ولكن خرية الهندسني دايهلم ومعروفني م

س نني دايل ال شغال ومل تنهتيي بعد،  4هاذ الطريق، الس يد الوزير، راه 

 مليون دايل ادلرمه. 65تلكفة مالية دايل ب 

عادة فتح ال ظرفة لهاذ  والغريب يف ال مر، الس يد الوزير، أ ن مت ا 

 73 ــا تمكل ال شغال، وتعطات باس تعىص الرشكة ال وىل أ هنا مبالطريق، ر 

ىل كنا تنحس بو، الس يد الوزير راه مليو مليون دايل  73ن دايل ادلرمه، ا 

ت الرشكة ال وىل، راه والت صيانة ذادلرمه وزدان الس تحقات اليل أ خ
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مليون دايل  120مليون دايل ادلرمه وال  100الطريق غادي توصل واحد 

 .ادلرمه

ها واحد عند وولاسات، الس يد الوزير، نقدر نقرمبا الديرية اللكفة ابدلر 

ولكن ما ميكنش  %20وال  %5أ و ال  %10الهامش دايل الغلط دايل 

 اكنرمبا الس يد الوزير، ، %120يكون عندها هامش دايل غلط دايل 

دار توس يع يف الناطق اليل ميكن نوسعها،  حنا راه اابل حرى هاذ الطريق ا 

بل دايل اجل  كيلومرت 10بال، راه اكين جلبال، الس يد الوزير، ج نا ادك دك

مرت دايل العرض، وجينا  50اليل العرض دايلها نقدر نقول كل واحد 

والو الناس اليل تيجيو من  ،ندكدكو يف اجلبل وخرسان الطبيعة ودكدكناوك 

 ميش يو ل زيالل خاصهم جييو عىل متوليلت ويطلعو بين مالل يبغيو

 .زياللل   لعووجييو عىل بني الويدان ويط تخيز واو 

ن ابل حرى أ نمك تفكرو خبرية الناس اليل عندمك رمبا الس يد الوزير اك

حداث طريق واحد اليل تفك العزةل عىل ( double voie) تفكرو يف ا 

قلمي أ زيالل اقتصاداي، رمبا   ،صها واحد الصيانة طفيفةالطريق اكن خ هاذ ا 

قد خلاحنا تنشكرومك عىل التد تتعرف مجموعة  لمي واجلهةايلمك ولكن راه اال 

تدبري واحلاكمة اليل جات يف ص ال صها فعال الصيانة وخدايل الطرق اليل خ 

صنا التدبري العقلن دايل اخلطاب دايل صاحب اجلالةل اكن واحض، راه خ 

 .هذه الؤسسات الس يد الوزير

 وشكرا.

 :الس يد رئيس اجللسة

 .مرت شكرا الس يد الستشار احمل

 .عىل التعقيباللكمة للس يد الوزير للرد 

 :والاء اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و الس يد 

القضية دايل تعرث بعض القاوالت تتوقع، ولكن أ ان اليل  هاذهو 

نفتحو ريق دايل أ فورار بني الويدان غ تنواعدك الس يد الستشار هذه الط

ن شاء هللا، ال سابيع القبةل  .فهيا حتقيق ا 

 .لس يد الرئيسا راكش

 جللسة:الس يد رئيس ا

 .شكرا الس يد الوزير

 ".العامل الزراعينيظروف نقل "السؤال الآين الثاين وموضوعه 

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق الاحتاد الغريب للشغل 

 .لتقدمي السؤال

 :وفاء القايض الستشارة الس يدة

 الس يد الرئيس،شكر 

ا يف توفري أ مننا ال يس هتان هبالس يد الوزير  يةلبرش عدد هام من الوارد ا

هو تقديرمك لها واعرتافمك مفا  ،الحيةالغذايئ والرفع من نس بة صادراتنا الف

 مبجهوداهتا الس يد الوزير؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

جابة عىل السؤالا  .للكمة للس يد الوزير لال 

 :لاءوا اللوجستيكوالنقل و  التجهزيوزير الس يد 

 .شكرا الس يد الرئيس

ل النقل دايل الس تخدمني ابلعامل القروي أ و ما وضوع دايهذا ال

فعال ميل وقعت واحد العدد دايل  ،يصطلح عليه ابلعامل الزراعيني

ومجعنا  اللوجستيكاحلوادث الؤلة حقيقة ابدران يف وزارة التجهزي والنقل و 

يل، لية، وزارة التشغ ادلاخ زارة القطاعات العنية أ ساسا وزارة الفالحة، و 

الاجامتعات حبضور مسؤولني مركزيني ومسؤولني د 3با واحد دو تقري تعق

 .دايل الس توايت اليل كنش تغلو علهيا 3هجويني، اكين داب 

الس توى ال ول الاقرتاح دايل خطوط جديدة للنقل الزدوج اليل تتليب 

و بأ ن النقل الزدوج عرفتت ماانتو العامل الزراعيني،  هاذالطلب دايل التنقل ل 

قلميية كيرتأ سوها السادة العامل، احنا  جلنتتجي القرتحات دايلو من  أ ساسا ا 

ملفات دايل النقل  عووك اليل وضهاذطلبنا مهنم ابش يعطيو أ ولوية ل 

وك اليل اكنو تاميرسو النقل الرسي هاذاوهومش وال ذخاالزدوج ومازال ما 

نزاكن ل ا ،ينويتحولو للنقل اليل هو قانو  .منوذجاثال دايل اش توكة ا 

قدو أ حصاب الضيعات الكربى، احنا كنعتاكين كذكل اقرتاح اخنراط 

م ابش يل متنعهما اكين حىت يش حاجة ال بأ ن أ حصاب الضيعات الكربى

يديرو اليل كيديرو الرشاكت الآخرين فامي يتعلق ابس تعامل النقل دايل 

 .وغادي ندفعو فيه نممك كذكلهذا الس تخدمني للحساب اخلاص و 

طار خمطط الغرب ال خرض، غادي نطالبو  يف هو ،الثالث الس توى ا 

 هاذ النقل دايل هاذابش التعاونيات الفالحية يدار لها واحد ادلمع ابش 

العامل الزراعيني يويل نقل تيخضع لواحد العدد دايل الرشوط عىل مس توى 

 .ال من والسالمة

ن شاء هللا يف القريب غاد  أ ان والس يد وزير الفالحةي ي نعطا 

ى النور يف أ قرب لقدايل القرتحات ابش ميكن لها ت ةالانطالقة لهذه اجملموع

 .وقت

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

طار التعقيب  .اللكمة ل حد الس يدات الستشارات يف ا 

 :الس يدة وفاء القايض الستشارة

 الس يد الوزير،
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أ كرث اس تفحاال  ،ت الزراعينيأ وضاع العامل والعامالصبحت لقد أ  

جراء ما تتعرض من حيف وهضم حلقوقهم الشغلية وكرامهتم يف ، وتفامقا

ادلس تور والواثيق والعاهدات ادلولية وقوانني منظامت تناقض صارخ مع 

 .العمل ادلولية، مفن هجة أ جور هزيةل مقابل خدمات جليةل

ب قانون حيمي لوبيات يف غيا فالحيةت الالرشاكمن هجة أ خرى جشع 

هنم وهن ن ذكل فم نىكوال  جمهوداهتا، هذه الفئة ويقدر  عاملن بشلك يا 

تنقلهم بني الضيعات  ةدل عىل ذكل من طريقأ   الوتغيب فيه اال نسانية 

الفالحية يف وسائل نقل تنعدم فهيا رشوط السالمة، بل أ دت وتؤدي 

-كوفيد"ل وحىت يف ظبالد من ال  عديدةناطق موت احملتوم يف م حبياهتم لل

اذلي يقتيض تدابري احرتازية مشددة، جسلت حوادث يف بين مالل،  "19

ماسة، خاصة بني أ اكدير وتزينيت، -كرس يف، وحوادث متكررة بسوس

عامةل  14وأ اكدير واترودانت، فاجعة موالي بوسلهام اليت ذهبت حضيهتا 

لتعاطي مع دعي اويس ت يرلوز النفس الس يد اوهو ما حيز يف ،زراعية

 .ع بلك جديةالوضو 

ننا يف الاحتاد الغريب للشغل نصاف هذه الفئة من  ،ا  جندد رضورة ا 

 ونطالبمك بوضع س ياسة ارتقائية تنكب عىل: ،جتاهل احلكومات التعاقبة

فتح حتقيق جدي يف احلوادث اليت أ ودت ابلعامالت والعامل  -

 ؛كومةحلف االتفاتة من طر  الزراعيني يف غياب أ ي

حامية حقيقية اية الاجامتعية لضامن الترسيع بفتح ورش امحل -

 ؛والعامالت الزراعيات عىل وجه اخلصوص ،للنساء معوما

شك وقفت عند  تفعيل أ دوار مفتش ية الشغل وتقاريرها اليت ال -

انهيك عن تقارير النظامت النقابية  ،وضعية العامل داخل هذه الضيعات

آت اجمل   ؛لدينا متعواحلقوقية وهيأ

احملليني من  ع الشغلني والسؤولنيفتح حوار جاد ومسؤول م -

 ؛أ جل توفري نقل يضمن سالمة العاملني

آليات التتبع والراقبة الوضوعة من طرف اجلهات  - الالزتام بأ

خاصة يف حاةل  ،ة العاملالتدخةل لتثبيت العالقة الشغلية وتأ مني وضعي

 ؛التعرض للحوادث

رغام الشغلني ع - جر وضىل ا   الصحة لية للتقيد بتدابرياءات مع ع ا 

 ."19-كوفيد"جباحئة ة والسالمة محلاية العامل الزراعيني من اال صاب

 شكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يدة الستشارة

 الس يد الوزير عندمك تعقيب؟

 :ستيك والاءوالنقل واللوج  التجهزيوزير الس يد 

 .شكرا الس يدة الستشارة

حات دايكل يبدو أ هنا ما موهجاش واحد العدد كبري من القرت  طبعابل 

داخالش عندي، أ ان تلكمت ا تتلكم عىل اختصاصات م للقطاع داييل، ل ن

طار الاختصاصات دايل وزارة التجهزي والنقل واللوج  والاء، ستيك يف ا 

 اونمتىن عىل هللا أ نن ،دايل الس توايت اليل غادي ندخلو فهيا 3وأ عطيت 

 .تيأ رقنا احنا احلال حبال تيأ رقمك و فهيا ل ن هذا موضوع بطبيعةفقتو ن 

عريف الس يدة الستشارة تت  أ نت ،ةامي يتعلق بفتح حتقيقات جديغري ف

وادث بطبيعة فلك احل ،لكل تيتلكفو هبااميل تتكون يش حادثة راه والكء 

 طرف ناحلال ما يف ذكل شك أ هنا فهيا واحد الس توى من عدم الالزتام م

قلنا احنا عىل ال قل يويل هذاك النقل  اليش عالش هاذوك الناقلني، هاذ

يويل قانوين ل ن النقل الزدوج الآن هو نقل دايل العامل القروي، حصيح 

نوين، فيه واحد اجملموعة قا غري صو يطور ولكنه نقل عىل ال قل هوال خماز 

 ،الغريساب  حل نيمدايل الضامانت، اكين الس توى الثاين هو نقل الس تخد

متفق معك، ال معىن أ ن الضيعات الكربى ة تيدروه أ ان الرشاكت الكبري  هاذ

 ديرش هذا الس توى هذا.تما 

القضية دالتعاونيات لقاو  هاذواكين الس توى الثالث بطبيعة احلال هو 

طار لها يش حل  "الغرب ال خرض". يف ا 

 الس يد الرئيس.شكرا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .روزيال ديشكرا الس  

ىل السؤال الآين الثالث جية الوزارة لصيانة اسرتاتي "موضوعه ، وننتقل ا 

 ."وتتبع وضعية الطرق القروية واجلبلية وخاصة غري الصنفة

اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 :احلسن سليغوة الستشار الس يد

  ،الس يد الوزير

جرام أ و اليت تعزتمون  ءات والتدابري الس تعجةل اليت مقمت هباا يه اال 

عادة بناء الطرق غري الصنفة من لصيانة القيام هبا  جل فك العزةل عن أ  وا 

  ؟احلكومةالناطق القروية والنائية فامي تبقى من معر هذه 

دممتوه اليت حققمتوها بعد الوعد اذلي ق وما يه حصيةل اال جنازات

ن اكنت ابلنس بة الئويةس نو  10منذ  ةبغار للم   ؟ات وا 

 شكرا. 

 س يد رئيس اجللسة:ل ا

 .شكرا الس يد الستشار

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 :ستيك والاءوالنقل واللوج  التجهزيوزير الس يد 

 .شكرا الس يد الرئيس
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 .شكرا الس يد الستشار احملرتم

ىل  هذا  ، لك حالء دايل الطرقانالب السؤال فيه شقان، شق يتطرق ا 

لربامج اليل دارهتا سادة الستشارين فامي يتعلق ابأ صبح الآن معروفا دلى ال 

منا يف العقود ال خرية، ال  العرش هاذبالدان مايش غري يف  س نوات ال خرية وا 

للطرق القروية، مث الربانمج الوطين الثاين  ال ول بدءا ابلربانمج الوطين

ل عليه الآن اليل هو برانمج لربانمج اذلي نش تغ اكلذك مث ،للطرق القروية

س نوات وحنن نش تغل  3بية اليل الآن حوايل قليص الفوارق اجملالية والرتات 

ن شاء  عليه، بطبيعة احلال اكين واحد العدد دايل الؤرشات اليل تتبني ا 

ميل غادي ينهتيي هذا الربانمج دايل التقليص غادي نكونو وصلنا  ههللا أ ن

بطبيعة احلال  دايل الطرق غري الصنفة واليل يلومرتك  33.000لواحد  اريبتق

 .مليار دايل ادلرمه 60حوايل  غادي تكون لكفت

الشق الثاين اليل متعلق ابلصيانة وهذا موضوع همم أ حسب أ ن السؤال 

ىل أ ن هذا  ايذهب يف هذا الاجتاه، أ ان كنت أ ول من دع داخل هذه القبة ا 

الستشارين أ ن هذا ال  د، ل نه تتعرفو السادةخذ جبالوضوع جيب أ ن يؤ 

منان اختصاصات الوزارة و يدخل مض يدخل مضن اختصاصات امجلاعات  ا 

الرتابية، وقلت أ ن امجلاعات الرتابية تش تيك من أ مرين، تش تيك ال مر ال ول 

طار  مرتبط ابالعامتدات الالية، وهذا موضوع خصها تدارسو خاصة يف ا 

 عند امجلاعات الرتابية. تصاصات اليل والت ذاتيةالاخ واحد العدد دايل 

وزارة التجهزي ميكن  طرحنا أ نحنا االثاين هو القدرة التقنية، و توى الس  

دير الواكبة، بطبيعة ت، ميكن لها ةدير الصاحبتدير تكوين، ميكن لها تلها 

من احلال رشيطة انه يكون عندها الوارد البرشية، ل ن هاذ الس نوات عانينا 

لصيانة هاذي اليل غادي خييل أ ن هاذ اهو ا ، وهذةن الوارد البرشيقصان

ال غادي تويل هاذ واحد يوقع لها  اليل تنتلكمو  يلومرتك  33.000اال طار، وا 

العامل القروي، غادي تويل  نعلهيا اليل يه هممة بطبيعة احلال، لرفع العزةل ع

آلك كر   الطرق. صيدتتأ

 شكرا الس يد الرئيس.

 لسة:اجل ئيس الس يد ر 

 .شكرا الس يد الوزير

 طار التعقيب.اللكمة للس يد الستشار يف ا  

 :احلسن سليغوة الستشار الس يد

معطيات هممة، الس يد الوزير احملرتم، تقدممت هبا مشكورين، لكهنا ال 

ه الناطق، فلو اكنت جتدي نفعا أ مام ما يعانيه الواطن الغريب يف هذ

، وأ قدم لت عىل صيانة هذه الطرقلعمدعت اجامتعية كام ا ةللحكومة رؤي

هبا واليت تتغىن ابجنازات  ا يقابل معطياتمك اليت تقدممتلمك مثاال بس يطا، رمب

ورش  399احلكومة، فنحن اليوم أ مام غياب مربرات حكومية لتوقف 

طريق، وامسحو يل أ ن أ قدم لمك بعض ال مثةل للواقع الر اذلي تعرفه أ غلب 

 الطرق.

ار ال حد يف الطرق، يهتا غري هنذخالصور اليل د اواح عطيتمكاوأ ان 

فران وضاية رابط بني ، فأ ين احلكومة من الطريق الويه تتعرب عوا عرب ا 

الطريق الرابطة بني أ ين يه من و فهيي يف وضعية اكرثية،  ضاية حشالف،

، وأ ين يه من الطريق الرابطة بني عرب قيساريت الغابةوأ فنورير أ زرو 

ىل لك مدينة مكناس ومريرت، واليت تعترب دية ا  الؤ  وأ داروش ةكعوان

 .الوحيد حني هتاطل الثلوج التنفس

وهاذ اليش لكيش واختصاصات الوزارة، وأ ين يه الطريق الرابطة بني 

 من ، وأ ين يهالؤدية لريرت عرب أ صوالالوطينة عني اللوح والطريق 

، وأ خريا ريتيساق ل الربيع عرب االرابطة بني عني اللوح ومنابع أ م الطريق 

الكطاطا  -الزيتون بني واد  وليس ابل خري، أ ين يه من الطريق الرابطة

 .لعجينات بعامةل اتوانتاب

صالحا، لكن حظيت أ خرى هباذ اال صالح  لك هذه الطرق مل تعرف ا 

 بقدرة قادر.

 الس يد الوزير،

ن عان من البطاةل متىن العمل،  ن مسه الرض متىن الشفاء، وا  فالواطن ا 

نو  وبة الساكل وغياب الطرق متىن طريقا ذات صيانة من صععان  ا 

ق، حاجيات وجودة، مفا ابلمك ممن يعاين من الرض والبطاةل وغياب الطر 

عطيمك ي  ا وفق ما يضمن هل ادلس تور، وهذواطن مغريبمك هحترتم حقوق

دليل عىل ماكنة احلكومة عند هذا الواطن، احلكومة مل حترتم الزتاماهتا 

نه الفشل، الس يد الوزير،يت رفال تاار والشع فهنيئا  عهتا يف عدة مناس بات، ا 

حلكومة هبذا الفشل، ابهلل عليك كيف ال يشعر هذا الواطن ابلغضب ابلمك 

 اجتاه هاذ احلكومة وهو يف هذا الوضع؟

عطيتمك تتعرب عىل ايف الش تاء ما تيقدرش يمتىش، وأ كرب الصور اليل 

  لك ما قلت لمك.

 شكرا.

 جللسة:ئيس اد ر الس ي

 .شكرا الس يد الستشار

ط  ار الرد عىل التعقيب.اللكمة للس يد الوزير ا 

 :والاء اللوجستيكوالنقل و  التجهزيوزير الس يد 

آش غنقول كل؟   الس يد الستشار أ

عام ليس دقيقا والكم فضفاض جدا ويرضب الكم الالكم دايكل لكه 

 .ةيف ال سس دايل ادلميقراطي

ليار دايل ادلرامه للطرق، م  35عليه فيه مو تنتلك اليل( 1PRDTS)داب 

ال احلكومة دايلنا، هاذ  اومة سابقة دارهتما معر يش حك مليار، الس يد  35ا 

تنقول كل ترضب يف ال سس ادلميقراطية؟ هذه تربمج  ر، عالشالستشا

قلميي واجلهوي، وأ نمت حترضون فهيا مكمثلني دايل ال مة،  عىل الس توى اال 

 
1 Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales 
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 الربجمة دايلها، وفهيا شق تديرو اجلهات، أ نت ال عىلمسؤوفالركز ليس 

حنا عىل ا عنه وأ ان لست مسؤوال عنه، وفهيا شق تنديروه تسأ لين

 .دخل فيه الطرق الصنفة، وفيه عدد من الؤرشاتالس توى الركزي، ت

هم أ نك أ نت يف العارضة ميكن تزنل تف أ ان أ   ،ال من ال حوالحبال ميكن 

زنل عىل احلكومة نزل بأ مور مدققة، ما يت تبغي ىلن ا  عىل احلكومة، ولك

دايلها  من الس ياق زتأ ةهكذا اليت تأ خذها جمبعض النتف  خذات ميكنلكش

 36قل أ ين احلكومة، احلكومة راه حطات  ؟من هذا وتقول أ ين احلكومة

 نتوما فهيا يف احلكومةامليار دايل ادلرمه، نتحداك يف الفرتة اليل كنتو 

 مليار دايل ادلرمه.. ..درتو واش الس يد الرئيس

 الس يد رئيس اجللسة:

 .د الوزيرشكرا الس ي

ىل ال س ئ  ".الياهرة دن"ةل الوالية واليت تعاجل مشلك وننتقل ا 

ذلا س نعرضها دفعة واحدة، والبداية مع سؤال  ،وجتمعها وحدة الوضوع

 ".ندرة الاء"وموضوعه  الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 .ستشارينالسادة ال أ حد تفضل 

 :عبد اللطيف أ بدوح الستشار الس يد

 .سيد الرئيشكرا الس  

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

 الوزير،الس يد 

كراهات طبيعية بسبب ندرة الياه مما يؤرق العديد  ،تواجه بالدان عدة ا 

ه من ال رس انهيك عن سوء تدبري وعدم ترش يد اس تعامل هذه الياه أ و هذ

 .يةادة احليو ال

 :ذلا نسائلمك الس يد الوزير

 ال من الايئ؟ واهجة حتدايت وحتقيق ما هو خمطط الوزارة ل

 شكرا.

 اجللسة:الس يد رئيس 

 .شكرا

 ".ندرة مياه الرشب والسقي ببالدان" والسؤال الوايل موضوعه

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي 

 .السؤال

 :أ مال ميرصة دةتشارة الس يس ال 

 .شكرا الس يد الرئيس

 احملرتمان، الس يدان الوزيران

 احملرتمون،الس يدات والسادة الستشارون 

احلق يف الياه وال من الايئ ابت همددا بشلك خطري بسبب 

 .الايئ اذلي تنئ حتت وطأ ته بدلان داالاس تخدام الكثف للامء وبسبب اال هج

راءات اليت اختذمتوها من أ جل لوزير عن اال جيد انسائلمك الس   ،ذلا

  ؟ايئدي لهذا اال هجاد الالتص

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .يدة الستشارةشكرا الس  

 ."التدابري التخذة لعاجلة ندرة الياه" السؤال الوايل موضوعه

 .اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاشرتايك لتقدمي السؤال

 :فاحتيعبد امحليد  س يدر ال الستشا

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

 تشارين،لسادة الس الس يدات وا

أ كيد أ ن هذا السؤال طرح لعدة مرات وسيتكرر طرحه  ،الس يد الوزير

نظرا لالرتباطات القوية واجلوهرية بني الاء واحلياة، وكذكل نظرا رمغ 

د الدخل زلنا مل جند بعت فالاجملهودات اليت بذلت يف بالدان، رمغ اخملططا

 .يف الياهال ساس والكبري لنقلص من تراجع حق الواطن 

ىل مداخل أ ن ميكن ما يه التصورات اليت  نتبعها وأ ن نبتدعها لنصل ا 

  ؟حقيقية لعاجلة ندرة الياه

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

 ".لرشبلصاحل ل ااء ال"موضوعه  السؤال الوايل

قراطي ل حد السادة الستشارين من الفريق ادلس توري ادلميمة اللك

 .الاجامتعي لتقدمي السؤال

 تفضل الس يد الستشار.

 :العمراين اللودي العابد الس يدالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارين،

لاء الصاحل يد العامل القروي ابتزو نعمل مجيعا عىل أ ن ،الس يد الوزير

 ،(2PAGER) ج الوطينالربانمبفضل للرشب عرف تطور نوعي ومكي 

فاصةل يش  95حىت  %14من  2017 ـل 95نس بة الزتود ارتفعت من 

لكن الس يد الوزير رمغ لك هذه اجملهودات تنالحظو عىل  حاجة يف الائة،

للرشب علق ابلاء الصاحل تامي ي زالت هناك معاانة ساكنة العامل القروي فماأ ن 

ى أ و ما يتعلق بضعف نقطاعات اليل كتعرفها بعض الدن والقر ال  سواء ا

 
2 Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau potable des 
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 .الش بكة

 نعمل عىل أ ن صاحب اجلالةل يف يناير من هذه الس نة ترأ س حفل توقيع

-2020االتفاقية اال طار ال جناز الربانمج الوطين للامء الرشوب ومياه السقي 

ذكل قصد حتقيق  مليار دايل ادلرمه، 115.4بغالف مايل تقريبا  2027

 .توفري العرض الايئو ال من الايئ، 

 :نسائلمك الس يد الوزير ،ا ذلكلبعت 

  ؟أ ين وصل هذا الربانمج

كراهات بنيوية أ و ظرفية   ؟وهل هناك من ا 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

جابة عىل لاوا يكاللوجست اللكمة للس يد وزير التجهزي والنقل و  ء لال 

 . التعلقة مبشلك ندرة الياهال س ئةل

 تفضل الس يد الوزير.

 :والاء اللوجستيكوالنقل و  التجهزيوزير س يد ل ا

 .شكرا الس يد الرئيس

 .الستشارين من الفرق احملرتمة اليت طرحت هذا السؤالشكرا السادة 

وعة، ةل مرش ابلطبع ميكنين أ ن أ قول أ ن ال س ئةل حول هذا الوضوع أ س ئ

 السأ ةل دايل الاء بشلك عام، أ ان تنقول دامئا ما يش هناك قلق حول هاذ

 ،حىت يف دول أ خرى، لكن هل دلى احلكومة تصوربل غري يف بالدان 

 ،ال شاكليات، رمبا اليت معرت لبضع س نوات؟ أ قول نعممقاربة لتجاوز هاذ ا

 من خالل مس تويني:

لكل، هللا أ س جالةل ايل تر ال 27-20الس توى ال ول هو الربانمج 

برانمج خضم رانمج متاكمل، يناير الانطالقة دايلو، هذا ب 13، يف ينرصو

 ب، وأ رجو أ نالليار دايل ادلرمه، أ ان عرضتو يف جملس النوا 115.4فيه 

أ ن يعرض يف جملس الستشارين، ل ن فيه واحد العدد دايل تتاح الفرصة 

 ء يف العاملفامي يتعلق ابلاخاصة كنت واعدت  أ اناال جاابت ابلتفاصيل، 

، أ ن يطرح هذا د الصغرىالقروي، فامي يتعلق ابلسدود التلية والسدو 

ىل اكنوا السادة المثلني  حظات  بعض الالال مة عندمهدبتفاصيهل، ابش ا 

 هذا الس توى ال ول رشعنا فيه وسأ عطي فيه بعض التفاصيل.، جناوبو علهيا

ن ، اليت حن2050التخطيط لس نة دايل الس توى هو  الس توى الثاين،

س نة،  30 ـالتخطيط لتيتلكم عىل  36.15ملزمون هبا قانوان، ل ن القانون 

نا س نة، عاود قدي  20 ـالسادة الستشارين أ ن اكن التخطيط ل تذكرو

س نة، هذا  30مرشوع هاذ القانون أ صبحنا ملزمني ابلتخطيط دايل 

ليار دايل ادلرمه وفيه م  380مرشوع خضم للس نوات القبةل، غادي يلكف 

شاكليات اليت غ ة ابطبيع الاء فامي  تعرتض الس ياقات دايلحلال يتعرض لال 

اليت  لتغريات الناخية، ل ن اكين واحد العدد دايل ادلراسات الآنيتعلق اب

 تتواتر حول هاذ الوضوع.

هاذ السؤال تيعطيين  ..بطبيعة احلال هاذ السأ ةل هاذي الآن دايل

نة الاضية، الس نة دايل م للسادة الستشارين عىل الس  ش نتلكفرصة اب

ل ن معدل التساقطات أ ن ال مر مقلق،  ابلطبع ال أ خفيمك، 2019-2020

يف  %67يف حوض اللوكوس وانقص  %5الطرية تراوحت بني انقص 

يف احلوض دايل بورقراق  %50احلوض دايل سوس ماسة، واكنت انقص 

 ل أ م الربيع.ض داييف احلو  %47الشاوية وانقص 

ليل يه تتشلك ال ساس بطبيعة احلال اردات الائية اأ ما ابلنس بة للو 

 ـر بيقد االليار ال مطار الكعبة، مما يشلك جعز  4,3ل السدود، بلغت داي

حرصنا هاذ الس نة  27-20، ابلطبع من خالل هاذ الربانمج دايل 64%

روان، و دايل ك احئةرمغ أ هنا س نة اس تثنائية عىل مس توى اجل ،2020دايل 

 طالق مخسة سدود كربى.اال شارة قوية من خالل ا  أ ننا نعطيو واحد 

 3حىت  2ة، السادة الستشارين تتذكرون كنا تنطلقو الاضي الس نوات

دايل السدود  5، هاذ الس نة رمغ اس تثنائيهتا طلقنا يف الس نة السدود

 6اء من بن هتاءنالاكربى، غادي نتلكم علهيا، لكن بغيت نقول لمك بأ نه مت 

 "الرشيف اال درييس مارتيل"، السد يف العرائش "دار خروفة"سدود دايل 

قلمي تطوان قلمي الراش يدية، و "متقيت" يف مديلت، "متالوت"، ا   جلةو "ا 

قلمي امخليسات "السلطان فران. "شلفينبم "، اب  قلمي ا   اب 

، الكربى اليل قيد اال جناز، مزاين يعرفها السادة الستشارينالسدود 

 "هللا س يدي عبد"ش يدية، اكين يف الر  "قدوسة"سد، اكين  14تقريبا  فهيا

قلمي اب   "سدايت "تطوان والعرائش، اكين  "خروب"اترودانت، اكين 

قلمي تنغري، اكين  "ىتودغ"امخليسات، اكين  قلمي صفر  "زامد"ا  و واكين ا 

قلمي زاكورة، اكين  "زأ كد" قلمي احلس   "غيس"ا  قلمي "فاصك"مية، اكين ا   اب 

كرس يف،  "أ ومادي اتراك"ابلعيون، واكين  "الساقية امحلراء" يناك لكممي،

آ "واكين   "لعوانبو "بتاوانت، اكين  "س يدي عبو"ابحلوز، واكين  "يت زايدأ

ن الليو 11 ه عاود فسخنا العقدة ودران عقدة جديدة غادي نزيدو فياليل

 مليون. 66دايل ال متار الكعبة، ابش يوصل 

 "كدية الربنة"يه  2020ا اليل مربجمة س نة مت علهيالسدود اليل تلك

جدا، هذا غادي يكون  اليل غادي يكون يف س يدي قامس، هذا سد قدمي

هكتار يف  30.000تنتلكمو عىل حوايل  ال ثر عىل السقي احنا عندو واحد

فو ل ن نتوما تتعر ا "محمد اخلامس"ة دايل سد التعلياكين السهل الغرب، 

 250السد بسبب التوحل وصل ل هذا  ارا أ ناليش طرحتوه مر  هاذ

متار الكعبة هو جاي يف مليون دايل ال متار الكعبة غادي نرفعوه لليار ال  

قلميي اتوريرت والناظور  .ا 

قلمي اتوانت غ  "الرتبة"دايل السد  يناك دايل ال متار الكعبة  يدير مليارا 

لمي قاب   "ويساخملتار الس"موجه أ ساسا للسقي، اكين التعلية دايل سد 

 7مليون تقريبا  280 ــال متار الكعبة لدمليون  40اترودانت اليل غمير من 

 ماسة ودايل - نتوما تتعرفو الوضوع الآن دايل سوساو اف، دايل ال ضع
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 "بين عزميان"واكين السد دايل ، "يسالسو اخملتار"مع  "أ ولوز"اجملمع دايل 

قلمي ادلريوش اليل يكون موجه للسقي غادي  اذلي س ئلت عنه مرارا اب 

 .والرشب

هذه السدود غادي تكون  سدود، 5وغادي نربجمو الس نة القبةل كذكل 

قل "اتكزيرت" قلمي دايل "ور  ك  ك ن  خ  "السد دايل ، دايل بين ماللمي ا   ابال 

قلمي أ زيالل، "رضخل واد"يك، سد فك  قلمي أ اكدير  "دايل اتمري"سد  اب  اب 

داوتنان، والتعلية دايل السد داي قلمي دايل سطات "تو مفا  "ل ا   .ابال 

قلمي دايل  كذكل انهتينا، س ننهتيي من التحلية دايل مياه البحر ابال 

ولكن احلال أ ان تلكمت عىل جانب السدود الكربى ش توكة أ اكدير، بطبيعة 

عىل الس توى دايل التحلية س ياسة دايلنا قامئة كذكل فو بأ نه ال نتوما تتعر ا

ستشارين بأ ننا كنتلكمو عىل لسادة ال دايل مياه البحر، خاص يعرفو ا

 الس بعينياتو عىل جتربة من أ واسط التحلية دايل مياه البحر راه كنتلكم

ديد، الغرب امحلد هلل عندو حد أ ن هذا الوضوع جابش ما يقولش يش وا

ن شاء هللافيه  ، غادي نقويو 21 يف مارس جتربة غادي ننهتيو من هذه ا 

 .ل قالمي اجلنوبيةطات يف االصبيب دايل واحد العدد احمل

الآن حنن بصدد مناقشة التاكمل ما بني اس تعامالت دايل احملطة دايل 

الاء الرشوب وفهيا اليناء دايل ال طلس،  ادلاخةل ل ن فهيا الفالحة وفهيا

الكل يف اخلطاب، كذكل اخةل ال طليس اليل تلكم عليه جالةل ميناء ادل

جرائية للم  برية لتحلية مياه البحر دايل رشوع الك الرشوع يف اخلطوات اال 

مليون دايل ال متار الكعبة، غادي  300ادلار البيضاء، غادي يكون فيه 

 الليار دايل 10 الس توى القاري وغادي تلكف تقريبا تكون أ كرب حمطة عىل

 .ادلرمه

هناء ربط النظومة الائية  ..الائيةكذكل اهنينا ربط النظومة  حنن بصدد ا 

ر بسد ، أ نهينا ربط النظومة الائية دايل أ اكدي"خروفة"جة بسد دايل طن

اتركيست دايل ، ربط النظومة الائية "اخملتار السويس"و "أ ولوز"

ادلار البيضاء دايل مدينة  س مية، الربط الايئ للشاملظومة دايل احل ابلن

جنزانها لكها اكنت واحد العدد دايل الشاريع التأ خرة أ   ابجلنوب دايلها، وهذه

 .خالل هذه الس نة

ادلراسات التفصيلية دايل يف مث الآن حنن بصدد ادلخول يف التفاصيل 

ل ن واحد ( le barrage de gardeالنع )الربط الايئ، بني السد دايل 

هبطنا للسد دايل  الآن "نةرب كدية ال"دايل الوقت كنا كنتلكمو عىل السد 

 "السرية"والسد دايل  "عبد هللا س يدي محمد بن"النع نربطوه ابلسد دايل 

 .مليار دايل ادلرمه 18تقريبا 

ردة يعين اجملالآن فامي يتعلق ابلسدود التلية والسدود الصغرى، الواقع 

شاكل أ ننا خاص اكن الآن  ااحن، موقع 900أ كرث من ة احملصا نا نهنيو عندان ا 

الآن  ،العدد دايل الؤسسات عىل الس توى اجلهوي التأ سيس دايل واحد

ن اللجان اجلهوية اليل يرتأ سوها السادة الوالة أ ن تقرتح عىل  مطلوب ماليل

اء وال اللوجستيكاللجنة الوطنية اليل ترتأ سها وزارة التجهزي والنقل و 

ي غادي هاذتلية واليل ابلسدود الصغرى والسدود ال  القرتحات فامي يتعلق

قلاقتصادي بطبيعة احلال  واحد الزمخ سوس يوتعطي  هات اليل  واجل الميل 

 .ادي تكون فهيا واليل اكن الطلب ملح من طرف السادة الستشارينغ

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

طار التعقيبالاس تقاليل للوحدة والتعادلية يف ي اللكمة للفريق عطوأ    .ا 

 :عبد اللطيف أ بدوح الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الوزير، الس يد راشك

حقيقة أ نه ما تفضل به الس يد الوزير احملرتم هو حتصيل حاصل، هو 

 هاذاه كنعرفو ترامك نعرفه جيدا، اخملططات راه عرفناها، احنا راه برلانيني، ر 

، 2050-2020 فنا اخملطط دايلعناه وقريناه وعر ، وتصنطنا هل وتب اليش

اليل تصايبات واليل غادي  ا السدودوعرفنا التلكفة الالية اليل مرتقبة، وعرفن

درة الياه وكنتلكمو يف اللحظة تصايب، احنا تنتلكمو عىل وضعية دايل ن

مو عىل اليوم، الواقع دايل اليوم، اليل كنعيشوها، احنا كنعيشو اليوم، كنتلك

شفوية، كنرتمجو فهيا العاانة دايل ال  جلسة أ س ئةل ، هذهكومةاحل مع كنتفاعلو

رؤية احلكومة، ابش نقلبو عىل ال من بصفة عامة،  قربو هلمالواطنني، تن

 .يف هاذ الوضوع يف هاذ احلصة هاذي ال من الايئومن مضنه 

 يهاذة ت اليل مطرحة هاذ الس نحنا تنطلبو هباذ التحدايا ،فذلكل

ة صعيبة؟ حاةل اس تثنائية دايل الس ن قلنا هاذ واش غايبة علينا مجموعني

اجلفاف، راه الناس يف البادية  دايلاةل احل من هذا أ كرثكوفيد، الرض دايل 

راه اكين اكع اليل ما خلعاش ابيق الكوفيد أ كرث ما خلعو اجلفاف، ل نه 

 مرتبط به وابحلياة دايلو.

وزارتمك تدبر، احلكومة تدبر،  حناالشلك دايل الاء أ سايس، أ   ،فذلكل

 ؟ اكينأ ش نو اليلندمك مجيع الوسائل يف هاذ الظرفية ويف هاذ الوضعية ع 

قلمي دايل وزان التساقطات  قلمي دايل اتوانت واال  واكينة مفارقات غريبة، اال 

موعة دايل السدود، ولكن اليوم واحد اجمل 5فيه تتكون دميا كثرية فهيا 

 دواوير عايشني تيعرفو ظاهرة العطش.

ابش  "أ ولوز"هنا عىل السد دايل ا ما نتلكمو وقع وعيين اليل اخلطأ  

س ما ميوتش، اليوم راه تميوت، دايل سو  ذاك السهل ش ميكناب، يتعىل

 اخلطأ  لن داب نتلكمو عليه؟ شكون اليل حنملوه السؤولية؟

 حيثسؤولني، فذلكل اربة لكنا م حنا لكنا مغاحنا راه لكنا تنضيعو، ا

ما جتوبوانش بذاك اليش اليل تنعرفو، نتو لنا شوية، و تنتلكمو كربلانيني تص 

ط الربلان اليل تيتبعنا واليل تيشوف هاذ اجللسة سو يف م عطيوان يش الكا

نيه، اليوم يف السفوح دايل جبال ذهاذي يدي معه يش حاجة يف و 

لسفح ال الرشيق وال الغريب دايل ال طلس ال يف ادلير وال حىت يف ا
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ما يرشبو، اليوم الناس خملوعني  لناس ما عندهومشال طلس الكبري راه ا

 ش حىت يش رؤية.ا عندهوممن قضية السقي، م

بغينا نس تغلو هاذ الفرصة هاذي حبال هاذ اجللسة ادلس تورية ابش 

 نسمعو من الس يد الوزير احملرتم واحد الالكم لهاذ الناس، اليل فيه

 الاطمئنان وفيه ال من الايئ.

 شكرا.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 الس يد الستشار.شكرا 

 اللكمة لفريق العداةل والتمنية.

 :مال ميرصةأ  ة يدالس   ةشار الست 

 .شكرا الس يد الرئيس

شكرا الس يد الوزير عىل توضيحاتمك اليت تضمنت مجموعة من احللول 

ربانمج ال ولوي الوطين للزتود التقنية، اليت يجء هبا سواء عىل الس توى ال

طيط اال سرتاتيجي واء عىل مس توى التخ لسقي، أ و سابلاء الرشوب ومياه ا

حلول لبلوغ ال هداف التوخاة، ئمت به من  ما ج لك نمثلس ياسة الاء، ن 

اال دارة الثىل للطلب عىل الاء أ و  وأ  سواء تعلق ال مر بتمنية العرض الايئ 

 احل للرشب يف الوسط القروي.تعزيز اال مداد ابلاء الص

اجملهودات البذوةل، لكن ابلقابل البد  لك الس يد الوزير، عىل ،هننئمك

ىل غيا سلويك ابلنس بة لس تعميل الاء، وأ خص هنا ب ما هو من اال شارة ا 

من الوارد  %80لفالحة تس هتكل ما يقارب ابذلكر الفالحني، حيث أ ن ا

 .ة ببالدانأ  العب

ىل أ ن احللول الت البد أ يضا أ ن أ شري  ال كنقطة اثنية ا  أ نه قنية رمغ جناعهتا ا 

آاثرها الاجامتعية،يبد من الرتكزي عىل طريقة تنف ال نا عىل وأ ذكر ه  ذها وعىل أ

ال أ هنا قد سبيل الثال بناء سدود ونقل ا لياه، فرمغ فعاليهتا يف تعبئة الوارد ا 

فادة من مياهه، حترم مجموعة من الساكنة اجملاورة لياه الهنر من الاس ت

لفئات، فال يه يسمح لها هذه اوابلتايل نكون بصدد خلق ندرة للامه ل 

آابر تضمن احت  قدرة عىلوال لها الابس تعامل الاء اجملاور  ياجاهتا العتادة حفر أ

 من الياه.

قلمي قلعة الرساغنة  ايعديدة لثل هذه العاانة، هنا وال مثةل غادي نذكر اب 

ت جنة خرضاء، أ صبحت الآن ش به قاحةل اليت اكنال خرض  يجامعة الواد

النبايت متدهور بشلك كبري، بل أ دى  عل هذا وأ صبح غطاؤهاذ الفيعين هبا

ىل آال ا  أ جشار الزيتون، يف مقابل هاذ الفئة جند أ ن هناك من من ف تلف أ

آت الفنية اليت متكن من الياه السطحية  آت، هاذ النشأ يس تفيد من النشأ

 ىل تعميق الآابر واس تزناف الياه اجلوفية.دلهيم أ يضا قدرة ع

نفاذ مقاييس وحصص اس هتالك ، ال ندعومكذلا  ىل وضع وا  س يد الوزير، ا 

من احتواء الطلب احلاصل عىل الاء، جلوفية، متكن وا سطحيةاه ال يللم 

 ومتكن من حتقيق العداةل الائية.

 وأ خريا نسأ ل هللا أ ن يرمحنا بأ مطار اخلري عام قريب.

 وشكرا.

 د رئيس اجللسة:س يال 

 .شكرا الس يدة الستشارة

طار التعقيب.ريق الاشرت للكمة للفا  ايك يف ا 

 :يعبد امحليد فاحت الستشار الس يد

 .يد الرئيسالس   شكرا

ابلتأ كيد الس يد الوزير حنن عىل اطالع عىل الس ياسات العمومية يف 

شاكل، اال شاكل كيف نفكر جامعيا يف  جمال الاء، لكن ليس هذا هو اال 

حصته يف الاء،  الفرد الغريب منتراجع حصة الواطن  ذاالتقليص من ه

واطن الغريب حصة ال اليوم رمغ هذه الس ياسات العمومية لكها، الزالت

ع يفرتض س ياسات التقائية، الفرد ترتاجع من حقه يف الياه، هذا موضو 

آليات شاكالت اليل رمبا كنتهبو لها ولكن ما درانش أ  اال شاكل هناك ا 

 .لعاجلهتا

ىل  عندانو كيف تكون احنا اال شاكل دايلنا وه دمرقطة دايل الولوج ا 

ىل الولوج ا   ؟الاء ، عندان طبقية كربى يف ىل الاءما عندانش دمقرطة ا 

ىل الاء ، سواء بني بعض الدن، وبعض الدن وبعض اجلهات، الولوج ا 

هناك ثقافة يف  بعض اجلهات فهيا الاء وبعض اجلهات ما فهياش الاء، كذكل

وابلتايل من الفروض أ نه تكون  ،كقميةناك تبخيس للامء العالقة مع الاء، ه 

 .ةهناك س ياسات معومية توعوي

هناك ممارسات اليل ما مسؤوالش علهيا الوزارة ، التلوث ،مثال انخذو

مسؤول علهيا امجلاعة، مسؤوةل علهيا اجلهة، مسؤول علهيا السلطات احمللية، 

، اء، واحنا تنشوفوربيع، س بو، وعدة وداين تلوث صباح مسوداين أ م ال

 .وملك السم كريميو فهيا( les déchets)يتون، كريميو فهيا اكين معارص الز 

ىل واحدفيجب هذا الوضوع حيتاج  ،ذلكل  دايل( package) ا 

جراءات اليل ما  ولكن فيه قطاعات أ خرى فقط وزارة التجهزي  شفهياال 

 .ت الصةلاذ

 "الفاو"ل ذاكرو عىل التقارير ادلولية سواء دايتليوم ميل كن اكل ااال ش

)3(FAO ر اجمللس سواء حىت تقريال وال سواء دايل البنك ادلويل، و

لكها جتمع رمغ اجملهود أ ان تنقول ال أ نكر اجملهود الاقتصادي والاجامتعي، 

هناك جمهود جبار كيتبذل رمغ ذكل فالزالت حصة الواطن الغريب يف 

 .اءمن التراجع 

هد اليل تنبذلوه، والتغريات الناخية هتدد حىت اجل  ..ذلكل فالس تقبل

ىل وقفة ح ع الوضو  كل فهذاهتدده التغريات الناخية، ذل  .قيقيةحيتاج ا 

 الس يد الرئيس. وشكرا

 
3 Food and Agriculture Organization 
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 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

طار التعقيب للفريق ادلس توري ادلميقراطي  اللكمة الوالية يف ا 

 .الاجامتعي

 .الستشارلس يد فضل ات

 :ايناللودي العابد العمر  الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

تتقوم هبا وزارتمك يف  ال ننكر اجملهودات اليل لوزير حننابلفعل الس يد ا

لكن رمبا ليست نفس  ،الاء الصاحل للرشب بزتويدالتعلق هذا اجملال 

وعة من دت بنفس الكيفية وبصفة متساوية، فهناك مجمااجلهات اس تف

داتش وما اليل ما اس تفو اعة امجلاعات القروية اليل ابقية تتعاين حلد الس

طار برانمج  بة العلنوصالتش للنس   جموعة من مف (PAGER)عهنا يف ا 

دلائرة أ يب اجلعد وال  خاصة مثال امجلاعات القروية التابعة ،امجلاعات القروية

اكسة، رب لهناك جامعة  دائرة وادي زم اكين واحد اجملموعة دايل امجلاعات،

آيت عامر، الرواشد،  جامعة أ والد عيىس، أ والد فنان، و هاذ بوقريص..أ

بذيك الصهارجي  ريو حلد الساعة وكيتفك الشلك غابقني تيعاني امعاتهم جلك 

وهذه امجلاعات  ،التنقةل تتعرفو الشالك اليل تتعرف هذا النوع من التوزيع

خنيفرة  - تفاقية مع جملس هجة بين ماللالرؤساء دايهلم اكنو معلو واحد اال

ق  عىل اعتبار  معهمطاتش اخنر  ولكن وزارتمك ما لميي خلريبكةومع اجمللس اال 

 . أ ن الوزارة لها برانمج حمدد يف هذا اجملالعىل

طار الربانمج اليل  ،الس يد الوزير ،لهذا ، 27-20ذاكران عليه يف تويف ا 

 .وها بعني الاعتبارذنود أ ن هذه امجلاعات اتخ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 .التعقيباتير للرد عىل اللكمة للس يد الوز

 :والاء اللوجستيكوالنقل و  التجهزي يروزالس يد 

 .الس يد الرئيسشكرا 

القضية  ،حبال اليل تفضل الس يد الستشار ،أ وال القضية دايل الاء

، أ وال ركيةتشا يهدايل الاء مايش مسؤولية دايل وزارة التجهزي بوحدها، 

وزارة التجهزي، وزارة كة تتلقى الوزارات الوقع 27-20 ــرجعيت ل ىلا  

وزارة الطاقة والعادن  ة الفالحة، وزارة الاقتصاد والالية،لية، وزار ادلاخ 

ذ والاء الصاحل للرشب، لكهرابءل الكتب الوطين و والبيئة  هذا الوضوع  نا 

 .أ حادي اكن دامئا موضوعموضوع ما معرو اكن يف الغرب 

بطة بواحد العدد دايل احلال اال شاكل دايل الندرة دايل الياه مرت بطبيعة 

كن أ ن ننفي، نفيه س يكون جمانبا للصواب، أ ن عىل ولكن ال مي التغيريات

صنا نقولو ال مور كام يه، ل نه ال قل فامي يتعلق بتعبئة الياه وقع تأ خر، خ 

 18قرن نذ اليت م رجع ىليه سهةل ابش تفهم، داب احنا الغرب ا   ؟عالش

، (cyclique) ى بأ نه اكن دامئا دوريللآن ورجعيت للتطور دايل الاء تتلق

ىل دعندان س نوات  س نوات،  5، 4اجلفاف قد متتد بضع س نوات، قد متتد ا 

 .وعندان س نوات ممطرة

اليل هو مطلوب هو أ ن القدرة التخزينية دايل الياه السطحية اكن 

الليار دايل ال متار مكعبة د 18.5حوايل  صها ترتفع، الآن احنا عندانخ 

ل ن لكها داب ابرشان فهيا  مؤخرايت علهيا علهيا السدود اليل تلكم غادي نزيدو

مليار دايل ال متار  32 ــاللء، لكن يف احلد ال دىن خاصنا نوصلو ل

سد، احنا  20برجمنا  27-20اليش عالش برجمنا داخل  هاذالكعبة، و 

رجعيت  ىلالسدود، لكن ا   10، بقاو لنا 5، 21يف  ،5، 20غادي نديرو يف 

ة الستشارون ل نه يطلع عليه الساد أ نقة جيب  احلقياليل هو يف 50-20 ــل

جييب عىل واحد العدد دايل اال شاكليات ومهنا هذه القضية دايل احلصة 

 .دايل الفرد من الياه

ذ مرتبطة  اعندان هذه السأ ةل ال وىل اليل يه القدرة التخزينية ل هن نا 

رتبطة لتساقطات الطرية ومابلياه السطحية والياه السطحية مرتبطة اب

ابلواردات ل ن ميل تتكون التساقطات الطرية يف الدن احلال  يعةبطب 

الساحلية راه ما عندهاش أ ثر عىل الواردات الائية ابلطلق، هذيك خاصنا 

آخر وحنن خنوض التجربة  .يف ذكل نعاجلوها يف واحد اال طار أ

ذا ن الآن ل نه ا  ثاين هو حتلية مياه البحر، التوجه اليل اكيس توى ال ل ا

تنتلكم عىل ادلار البيضاء، هذا واحد التحول  أ ان تلكمت ل ول مرة الحظتو

هيلكي يف بالدان، أ ن نتحدث عن مدينة من مدن الشامل أ نه غادي تكون 

مليون من  300فهيا تعبئة الياه من خالل الياه احملالة، وتنتلكمو عىل 

آرب.ادايل  العددال متار الكعبة ل ن عندان فهيا واحد   لأ

خا غادي او  همددين ابلربط مع الشاوية بورقراقوش ما نبقا أ وال ابش

ويف الس تقبل وغادي نزيدو فيه  "تيداس"و "السلطان جلةو "نزيدو فيه 

 ابش نفكو الارتباط دايل هذيك النطقة لكها بأ م ولكن كذكل ،"بومخيس"

لفالحة ل ن أ م الربيع تيعرف واحد اخلصاص فيه الفالحة، ل ن االربيع، 

كذكل واحد العدد دايل التجمعات العمرانية اليل نا رضورية، وفيه ل  ابلنس بة

 .يه غادية وتتكرب

ة دايل مياه البحر ابلتايل احنا كنتلكمو يف هذا الاجتاه دايل التحليو

 200س مية، احلس مية فهيا بواحد اال شارة قوية جدا ل ن الشامل دران غري احل 

بيضاء عىل رمق كبري لنس بة لدلار ال ن ابا الآ تقريب ولرت يف الثانية، احنا كنتلكم

 300أ لف مرت مكعب يف اليوم اليل تيعطينا  800جدا اليل هو حوايل 

 .مليون

حش مشلك الاء الرشوب، اليل هو همم أ ان تنقول دامئا ما غايتطر 

ليفة الناس بة ابش الفالحة دايلنا ما ابلنس بة لنا هو كفاش نلقاو التو 

ون مياه بواحد المثن معقول ابش تك صهاالة خ ياه احملترضرش ل نه ال 

 .اقتصاداي يه هممة جدا الفالحة ميكن لها تس متر ل ن سوس يو
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 ،حصيح ،شارت لو الستشارةالشق الآخر الرتبط ابالس تعامالت اليل أ  

دايل الياه مطروحة حبدة، الاس تعامالت  50-20وال يف  27-20ل نه يف 

و وما نديروش أ  نعب وأ  نعب ور لنا نس متا ميكن نتصور أ نن ل نه ال ميكن أ ن

ص يفهمو السادة الستشارين أ نه فامي يتعلق الاس تعامالت، لكن اليل خ

 1.7عىل  2030 ــيا يعين من هنا لابلاء الصاحل للرشب احنا كنتلكمو حال 

مو كنتلك 2050 ــملني مكغاربة، ومن هنا لالليار تقريبا اليل غادي نرشبو اكد

الكبري جدا تمييش للفالحة وغادي يكونو  طلكن القس يار،الل د 2.5عىل 

 عندان اس تعامالت أ خرى.

 27-20الشق الثالث كذكل اليل مرتبط ابلتلوث هو موجود يف 

 مسيتو..اوموجود يف 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

 اليلضوع تاكد تكون يف نفس الو  أ ن ابقية بعض ال س ئةل اليل ظنكن

 .ون فهيا تفصيل أ كرثيك كنمم

ىل السؤال الثامن وموضوعه  الواعيد  زالتأ خر احلاصل يف جح"وننتقل ا 

 ".دلى الواكةل الوطنية للسالمة الطرقية

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي 

 السؤال.

 :احلسني العبادي الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 ر،د الوزيس يال 

نسائلمك حول التأ خر احلاصل يف جحز الواعيد دلى الواكةل الوطنية 

تسجيل أ بواب مراكز بية وكذكل بعض الامرسات السائدة للسالمة الطرق 

 الس يارات.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار،

 د الوزير.اللكمة للس ي

 :ءلاوا اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و الس يد 

 ،الرئيسالس يد 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم،

(  4NARSAla)عليه لسالمة الطرقية ما يصطلح ل أ وال الواكةل الوطنية 

الوزارة حتولت  ، يعين الاختصاصات اليل اكنت عند2020بدأ ت يف يناير 

ذن  اجلاحئة ومع ذكل  ت مع الظروف دايلليا يه بدات، بدامع للواكةل، ا 

 
4 NAtional Road Safety Agency 

ال مور، غري ابش دق واحد العدد هاذي حتق ورشهاس تطاعت يف هاذ ال 

بطاقة متأ خرة  351.000ت لنا احلجر خالدنعطيمك فكرة، هاذيك الفرتة 

 les) سا رخص الس ياقة وشهادة التسجيلااكن خصها تعطى أ ساليل 

cartes grises )11.000ار ون نظري اكن خص يدامتحا 16.000و 

هيا اليل خففنا فيف الدة  لار تطبيقي، وهاذ اليش لكو بطبيعة احلاختبا

 احلجر اس تطعنا ابش نتجاوزوه.

ابلنس بة لعدد الطلبات دايل التجديد دايل رخصة الس ياقة ابلنظر 

س نوات اليل اكنت، الآن عندان حوايل مليون وثيقة فهيا  10للهناية دايل 

 .سجيل مركباتشهادة دايل ت  300.000رخصة س ياقة و 700.000

لينا أ ننا منش يو يف اجتاه حئة فرض ع دايل اجلا مابطبيعة احلال اجلو الع

حنا االترسيع ابلرمقنة، الرمقنة الآن توجه عام دايل ادلوةل الغربية، لكن 

نه تقريبا يوميا تتجي لراكز التسجيل اليل اكينة بأ   خص تعرفول نه نا ي اضطر 

مرتفق  15.000، تتجي تقريبا 76اليل يه حوايل   الس توى الوطينعىل

ميكن أ ن تكون هل من انعاكسات بطبيعة  لعدد هذا وماتصورو هاذ ا يوميا،

 عىل القضية دايل نقل العدوى.احلال 

عندان بعض الراكز جيب أ ن أ عرتف بذكل، حيث عادة يف العموم عندان 

راكش وفاس دان مراكز حبال مال ايم، لكن عن 10تقريبا أ س بوع حىت 

 مسؤولية حلقيقة ما يشذ اليش يف انظرا لقةل الوارد البرشية، وها ،ديةواحملم

(la NARSA ) ل ن هاذ اليش ورثته عىل وزارة التجهزي والنقل

شاكالت يف الوارد البرشية يف بعارفني  امو ، وأ نتاللوجستيكو  أ نه اكن عندان ا 

لنس بة للمركز صل حىت لشهر، وابعدد الناصب دايل الشغل تميكن يو 

كرث تقبل حاليا أ  دايل فاس تيس  ل فاس تيوصل حىت شهرين، ل ن الركز داي

 مرتفق يويم. 500من 

قاوش نش تغل الآن عىل أ ننا ما نباحنا أ ان اليل نقدر نبرشمك به، هو أ نه 

 le guichet)منا غادي حناول نديرو الش باك ا  فقط فامي يتعلق ابلراكز، و 

unique) حنا الآن اال ضعاف، د 10ي نرضبوه يف وغادي نوسعوه، غاد

أ سايس هو أ ن الرحةل القبةل غادي تكون  يلالالقضية،  دعىل واح ونتفاوض

الرتفق مييش ابلرة  شالواثئق ما غيضطر دمرحةل الرمقنة، اكين واحد العدد 

 لهاذ الراكز هاذي، ميكن لها جتيه حىت لدلار دايلو.

 الس يد الرئيس.شكرا 

 سة:الس يد رئيس اجلل 

 .شكرا الس يد الوزير

 ار التعقيب.طاللكمة للس يد الستشار يف ا  

 :احلسني العبادي الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

أ شكرمك الس يد الوزير عىل التفاعل اال جيايب مع السؤال دايلنا الآين وعىل 

فاد عطيتوان، وفعال أ ن هاذ الواكةل اليل تتعرف اوالعطيات اليل  اتاال 
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ىل مسح (la NARSA)اختصارا  ، عىل أ هنا يه واكةل حكومية حبال ا 

الاختصاصات لسري يف طنية للوقاية من حوادث اللجنة الو  زارة وكذكلللو 

التعلقة ابلسالمة الطرقية، ولكن حيامن حندث واكةل فهذا من أ جل جتويد 

حداث هذه الواكةل هو تقدمي خدمة  اخلدمات، يعين الهدف من وراء ا 

ن حص عند  الطلوب، والرفع معومية يف الس توى نتاجية ا  من القدرة اال 

 اتيار ص التقين وكذكل لس  ات، مراكز الفحجيل الس يار كز دايل تس مرا

اس تقبال  أ حسن الظروف يف التعلمي، هذا هو الهدف اليل اكن ولكن يف

 ويف أ رسع وقت ممكن. نيالرتفق

السؤال اليل تطرح وخا مدة وجزية، ل ن هاذ اخلدمات اكنت تقدم، 

 هل حتسنت ظروف الاس تقبال؟

أ هنا مل تتحسن، ل ن ، ابلعكس ،وزير، الد الاجلواب، مع ال سف الس ي

يل مطلوبة واليل اكنت تتقدم يف حيهنا، أ صبحنا، كام أ كدمت الآن اخلدمة ال

يوم،  70عند  تنوصلوعىل ذكل وعندي ما يثبت عىل أ ن مبدينة فاس ولينا 

غادي يتعاقد بشأ هنا وغادي مييش يعين الواطن اليل غادي يقتين الس يارة و 

ن أ جل أ نه يتحرك هبا، أ صبح انه خص لوبة مق الطالواثئ يبغي حيصل عىل

 يوم والس يارة دايلو مركونة. 70يوم حىت  40ما بني ينتظر 

نفس ال مر ل نه تنفرضو علهيم من البائع ومن مشرتي الس يارة  ،كذكل

 la visite de)والبيع أ ثناء ( la visite technique) عىل أ نه يدير واحد

mutation )دة شهر والواكةل صاحلة ل يعين واحد،يه شهر  الدة دايلو

آل دايل هاذ الفحص التقين، خص  60عطاتو موعد عىل ا ذن ما مأ يوم، ا 

 .جيدد الفحص التقين كذكل

عندان السأ ةل دايل جتديد الرخص اليل تنهتيي، ل ن اكين اليل مصدر 

نتظر أ كرث من شهر، وهو عرضة ة، عليه أ ن ي من هذه الرخص العيش دايلو

كراهات لهدف من هذه الواكةل مل يتحقق، اكين هذه اال  أ ن ا لتايلطاةل وابللب

 - ولكن ابلقابل هناك يعين سلواكت وممارسات بأ بواب بعض ،نعرتف هبا

ذا عندك  -حىت ال أ معم  يوم ميكن أ ن يغري  60هذه الراكز عىل أ ن الوعد ا 

ذا دفعت  بساعة أ و بيوم، ذه اجدين هبالسامرسة اليل متو  هاذدرمه، و  500ا 

طؤ مع بعض الوظفني مه معروفني وظاهرين للعيان، ل ن عندمه توا بيبانال 

درمه وكيجيب الوعد  500كيحصل عىل أ نه كذكل حىت ال أ معم، ل نه مادام 

ذ هنا حيقق النتيجة، وبطبيعة احلال ل ن هذا  نمن بعد ساعة أ و يوم ا 

 .هو صاحب حاجة وصاحب احلاجة يكون أ معى الواطن

  ،وزيرد الالس ي

أ لمتس منمك التدخل يعين بأ رسع وقت ممكن يف  ،ين الفرصةتفوتال  حىت

وأ طالبمك كذكل بهنج  ،هذه الراكز اليل ذكريت ابش حتد هذه الامرسات

مقاربة تشاركية كام هو الشأ ن لمك يف الكثري من اللفات من أ جل النظام 

جامعال سايس لل   .مس تخدمني ابش يكون عندان ا 

 .وشكرا لمك

 ة:جللسيس االس يد رئ 

 .الستشار احملرتمشكرا الس يد 

 .واللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب

 :والاء اللوجستيكوالنقل و  التجهزيوزير الس يد 

حنكومو علهيا، أ وال  ما ميكنش (la NARSA)القضية دايل  هاذهو 

سأ ةل ظروف دايل اجلاحئة، ال شهر، واثنيا اكينة أ   9شهور وال  8اله هذه اي

جراءات تعزيرية يف حق خذينا انا ية اح الثان   هاذو اليل تيديرو هاذا 

صناش حيث أ نت قليت واحد الالكم، ولكن عاود اثين ما خ  ،الامرسات

قليت صاحب احلاجة أ معى، ال ميكن أ ن نربر للمواطن، أ ان عالش دران احنا 

(la NARSA) ذا اكن الواطن هو غاديحنميو الو  خدمات، ابش  اطن، ا 

هو مسؤول يف واحد  ،ويرشي ويوقع ما ميكنش يبيعية و لسامرس مييش عند ا

الس توى معني، لكن ابلنس بة لنا احنا الآن أ ان طلبت من مجيع السؤولني 

الوضوع هذا  هاذل نه  اليل تقدمو بشاكايت الوالكء العامني، والكء الكل

 تجاوزات.دايل ال العدد فيه واحد 

غنشوفو، ل ن دايل فاس  زلرك تلكمت كل االراكز اليل هاذابلنس بة ل 

 الركز دايل فاس اكن فيه مشلك دالوارد البرشية..

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير احملرتم

ىل السؤال التاسع آل مرشوع نفق تيشاك"وموضوعه  وننتقل ا   ."مأ

يق التجمع الوطين لل حرار اللكمة ل حد السادة الستشارين من فر 

 .السؤاللتقدمي 

 :أ دعيحلسن  لس يدا الستشار

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

بعض الشالك والفواجع اليل تتعرفها الطريق بني ورزازات ومراكش بعد 

جناز نفق حيث تعالت ال صوات واحنا معهم برضو ،عرب ممر تيشاك رة ا 

 س نوات من 6رشوع بعد ل اا لوزير فني وصل هذتيشاك، داب الس يد ا

  ادلراسات؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

 .اللكمة للس يد الوزير

 :والاء اللوجستيكوالنقل و  التجهزيوزير الس يد 

 .شكرا الس يد الرئيس

 شكرا الس يد الستشار،
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فضليت مايش حبال اليل تتيشاك بطبيعة احلال  هذا الوضوع دايل نفق

غادي يتطرح، طرح مرارا داخل هذه القبة، بطبيعة احلال دامئا رة أ ول م

القضية دايل ادلراسات اليل دارو، ادلراسات راه قدمية راه من  هاذتطرح ك 

راسات ال ربعينيات من القرن الايض، ولكن هذيك ادلراسات تتبقى دامئا د

فع مر دا يكون يش أ  لتفصيلية حىتاادلخول يف ادلراسات أ ولية ال ميكن 

أ نك تدخل يف هذه ادلراسات التفصيلية ل ن فهيا ادلراسات اجلو تقنية، 

ادلراسات اجليوفزيايئية، وهذه بطبيعة احلال ، السيسمولوجياادلراسات 

 .ملكفة جدا

ل ن اليل اكين الآن هو أ ننا دزان واحد الرحةل هممة يف احلسم يف السار 

ستشار، اكن السار اليل ال  يعرف الس يداليل ت حبال  السارين 2اكنو عندان 

مير عىل تيشاك مبارشة، واكين السار اليل تمير عىل أ ورياك، الآن تقريبا ت 

أ ورياك هو السار  الاختيار مىش للمسار دايل أ ورياك ل ن السار دايل

بة لس تعميل ابلنس   وكذكل ،الرحب ابلنس بة لس تعلمي الس يارات اخلفيفة

ابلنس بة للس يارات اخلفيفة غادي يرحبو با غادي يرحبو تقري  الشاحنات، ل ن

دقيقة،  112، وابلنس بة للشاحنات غادي يرحبوا دقيقة تقريبا 80واحد 

الليار دايل د 10 ــلحصيح س يكون أ كرث لكفة ل ن غادي يوصل تقريبا 

يف الوقت وبطبيعة احلال ولكن ابلنظر لهذا الرحب اليل غادي يكون  ،ادلرمه

 .قية مشينا يف هذا الاجتاهالطر  لسالمةىل مس توى اكذكل ع

هذا هو اليل جديد  ،الآن غادي ندخلو يف ادلراسات التفصيلية

 ،فصيليةيف ادلراسات الت ابلنس بة لهذا الوضوع هذا، هو أ ننا غادي ندخلو 

ا يف هذا و الغالف الايل لهذا الوضوع هذا، وحنن نتأ مل خري أ  الآن تنعب

ن شاء هللا  . يف الس تقبلالوضوع ا 

 يد الرئيس.لس  را اكش

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

طار التعقيب  .اللكمة للس يد الستشار احملرتم يف ا 

 :حلسن أ دعي الس يدالستشار 

 .الرئيسشكرا الس يد 

ح داخل هذا شكرا الس يد الوزير عىل اجلواب الوضوعي، انضلنا حصي

جناز يعين  س الوقر من أ جلاجملل رشوعا يبقى م  شاك،مرشوع نفق تي ا 

جنازه بالدان ا  لتارخي من أ بوابه الواسعة.هميالك س تدخل اب 

وعدة أ نفاق سواء يف الطرق الس يارة أ و  "الرباق"فبالدان اليت أ جنزت 

غريها من الطرقات الوطنية تس تطيع أ ن تنجز مثل هذا الرشوع، حصيح 

امهته رشة ومسغري البابارشة و ة يعين ال دايلو الاقتصادياللكفة دايلو والآاثر 

لهيا، ل جنازه عرب يف فك العزةل، تطرقمت ا  كن عليمك مضاعفة اجلهود من أ جل ا 

جناز هذا االبحث عن الزيد من الرش  اكت ادلولية لساندة بدلان عىل ا 

ىل  الرشوع، اذلي س يدمع التمنية خصوصا يف اجلهات اليت يه حمتاجة ا 

الرشيق ب تربط اجلنو اتفياللت، اليت  -هجة درعة  ية، وعىل رأ سهاالتمن 

 سفي وهجة بين مالل.أ   -بوسط الملكة وهجة مراكش 

يعين اجلهة دايلنا والناطق دايلنا خصمك تعطيوان  الس يد الوزير احملرتم،

والرشوع  ..وع، خاصةواحد اجلدوةل الزمنية الواحضة ال جناز هاذ الرش 

رقمت هل يف لسد اليل تطعرب ااين و  أ يت همالل عرب نغري بيندايل الطريق ت 

ق ي، فني عندان الطر ىتوتش أ و سد تودغن ؤال ال ول، السد يعين مت الس

الرسيع ما بني الراش يدية ومكناس، خصنا الطريق يعين الرسيع يعين 

اتفياللت ما فهيا حىت  -مراكش دايل تينغري بين مالل، يعين هجة درعة 

ار ابط مثال أ و لدللرل  يعين ابش جنيوطريق رسيع أ و يش طريق اليل

 البيضاء.

اتفياللت  -يعين هجة درعة  دايلنا يف السكك احلديدية؟ احلقفني 

ىل ريب  غنية مبعادهنا، بذههبا، ابلنقرة ولكيش فهيا، ولكن يعين رصاحة ا 

تنشوف أ ان الناس اجلنوب الرشيق انس مزاينني، واش ريب اليل تيعاقبنا ما 

ىل احلكومات والس ياس يني اليل نعرف، يعين مس تحيل أ نه يعاقبنا، أ   ما ا 

يعين راه عيب وعار تبقى ذيك النطقة  ،ذيك النطقة وتيعاقبو تيعاقبوان

ق رسيع، يعين يهممشة لهاذ احلد اليل ما تيتصورش، ما عندان حىت طر 

تتجي يف الليل، أ ان البارحة جيت ابلليل، الليةل اكمةل وأ ان سائق، مليل 

ىل تتغمض العالاكر قدامك وهللا الرموك أ و ال  تيجي ني ابش دوز، ا 

 ضيقة.م تتغمض العينني مع الضوء مع الطريق 

حصيح أ ن الوزير دار جمهودات يعين يف النطقة والوزير السابق ها هو 

ولكن راه غري الرتقيع، دار جمهود يف الطرقات يف النطقة،  ودخل حىت ه

 .ا، الس يد الوزير، يعين الطرقان دايلنا ما يش حىت متوغري ترنقع

هللا جيازيمك خبري، يعين هاذ الوالية راه تفاكت، ولكن شوفو الزيانيات 

اليل جاية أ ن ذكل اجلهة ديرو لنا غري واحد الطريق رسيع واحد غري خيرجنا 

 اذ الناطق.هل 

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الستشار

طار الرد عىل الت اللكمة   عقيب.للس يد الوزير يف ا 

 :والاء اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و الس يد 

 .شكرا الس يد الرئيس

مايش مزاينة  ال غري مليل تتكون تسوق عنداك تسد عينيك،

اتفياللت مجيع الواطنني، مجيع  ال شوف كون متأ كد أ ن درعة ..للسالمة

السؤولني حيبون هاذ النطقة، راه ما اكين هاذ القضية دايل هللا عز وجل 

 تيعاقبمك.

اتفياللت أ وال يه هجة الآن واعدة  - حنا ابلنس بة دلرعةاداب  ،طيب

 ثارت تلكموش عىل الغىن دايلها وعىل العىل الس توى الاقتصادي، ما ن 
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حنا تنش تغلو عىل واحد اجملموعة اا، اليل اكين ايلهدايلها وعىل الساكنة د

ان تلكمت عليه، دايل السيناريوهات، اكن هذا بطبيعة احلال نفق تيشاك، أ  

احلسم يف السار همم جدا، راه احلسم يف السار اكن ممكن يأ خذ وقت أ كرث 

الليار  10اللكفة  حنا تنتلكمو عىل واحدامن هذا، هذا الآن السار حتسم، 

رمه، بطبيعة احلال أ ان قلت كل غادي ندخلو الآن يف ادلراسة ل ادلداي

 ة التفصيلية غري هكذاك.ندخلوايف ادلراس التفصيلية، راه ما ميكنش

الس توى الثاين، أ ن الطريق الرسيع ما بني احلاجب والراش يدية 

ه، وهاذين ما عارفني أ ان أ علنت عليو والريصاين هو قيد ادلراسة، أ نت

( la connectivité)  الغرض مهنم بطبيعة احلال هو رفعهامنيالرشوعني ال 

هاذ الربط هذا غادي  اتفياللت، ل ن -يعين الربط مع اجلهة دايل درعة 

ل الآاثر يكون عندو، بطبيعة احلال حبال اليل تفضلت، واحد العدد داي

جيابية عىل النطقة،  ت طاقية، تتعرف ن النطقة الآن تتعرف استامثرال  ا 

 ياحية، تتعرف استامثرات فالحية.رات س  استامث

حنا غادي احنا عينينا عىل التطور دايل اجلوالن، لكن اابلطبع 

ن شاء هللا، من خالل هاذ الشاريع.نستبق  وه، ا 

 شكرا الس يد الرئيس. 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الوزير

ىل السؤال العارش ة حامية ساكن الناطق العرض"وموضوعه  وننتقل ا 

 ".ضاانتللفي

اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 والتعادلية.

 بد السالم اللبار:الستشار الس يد ع 

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يدين الوزيرين،

 ال خوات، اال خوة،

 الس يد الوزير،

ماذا هتئي وزارتمك ، العرضة للفيضاانتن من الناطق حامية الساك

لكثرية اليت تتعرض لها واحد الفئة كبرية من الساكن كوارث التفادي ال

 الناطق القروية؟د

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 كرا.ش

 اللكمة للس يد الوزير.

 :والاء اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و الس يد 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

 مس توايت: 3اكين 

جرايئ العميل  رتبط بطبيعة احلال اليل مالس توى ال ول هو التدخل اال 

ليك أ كون منصفا هاذ اخملطط مايش  ،ابخملطط الوطين للحامية من الفيضاانت

 2017، لكن مت حتيينه س نة 2003ن اخملطط ال ول تدار س نة جديد، ل  

ت واحد موقع همدد، وبطبيعة احلال تدار  1000وتوسع ووىل تدخل فيه 

شار، مهت الست  العدد العمليات، راه غادي تكون عارفها الس يد

ادلارالبيضاء، طنجة، احملمدية، وجدة، أ اكدير، مهت بعض ال قالمي حبال 

يفين، أ زيالل، خنيفرة، س يدي ايفين، احلس مية، لكممي، جرا دة، س يدي ا 

جرايئ  اذلي طانطان، العيون، السامرة، فهيا بطبيعة احلال هذا التدخل اال 

آتيروم بطبيعة احلال أ نه تتكون منش  ت.فيضاانحتمي من ال  أ

اذلي ال يقل أ مهية هو أ ن واكالت ال حواض الائية  ،الس توى الثاين

دايل ( des Atlas) واحد السودات تعريفيةالعرشة مطلوب مهنا أ هنا تدير 

شاكل دايل الفيضاانت دايل وهذي  (l’inondabilité) الناطق اليل فهيا ا 

عليه، اليل تحدث خصها تدار، ل هنا مرتبطة ابلس توى الثالث اليل بغيت ن 

 هو الس توى دايل حامية الكل العام الايئ. 

العام الايئ لواحد  لل سف، الشديد الس يد الستشار، يتعرض الكل

تحرم العدد دايل الرتاميات همددة وتنذر باكرثة كبرية جدا، أ وال، ل هنا ت 

دة البالد من هاذ ال مالك اليل يه أ مالك دايل الغاربة، واثنيا تتكون همد

تيكون العقارات،  دايلن اس تعاملها، خاصة من طرف السامرسة اليل ل  

 .تداعيات اكرثية جداعندها 

طار التدخالت احنا بطبي عة احلال ابش نكونو منصفني حىت يف ا 

جرائية دايلنا ما تنديروهاش بوحدان، اكت مع اعادة تتكون فهيا رش  اال 

 امجلاعات الرتابية مشكورة.

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.  اللكمة للس يد مستشار احملرتم يف ا 

 د السالم اللبار:عب الس يدالستشار 

بدوري، الس يد الرئيس، البد بأ ن أ شكر الس يد الوزير عىل العطيات 

وعىل النظرة الاستباقية عندما أ عددمت أ و أ حصيمت الواقع الهددة، فهذا 

نا ترنغبو من احلكومة اجلادة يه هذيك النظرة ل ن اح يشء مجيل، 

جاراو، فهذي نظرة الاستباقية، مايش نديرو حبال اال طفاء حىت يوقع عاد نت

جة للموس لهاذ الناس يش حااباليل تيخصنا أ ش نو هو  ،استباقية محمودة

صهم يكون ما موجودين يف الناطق الهددة خ و ملموسة اليل الناس اليل ه

شعارعندمه واح  مس بق ابش نتفداو الكوارث. د ا 

شعار الناس اليل  الهدف من هاذ السؤال دايل الفريق الاس تقاليل هو ا 

دين يف مناطق خطرية أ هنم يتجندو ويتحاشاوها، تفاداي للكوارث، ال موجو 
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 قدر هللا. 

س نوات اجلفاف وقاان هللا وعفاان  3اب احنا عايشني يف واحد حصيح دا

هنا تقع الاكرثة. ال  ،، ولكن عندما يتاكثر الاءار اخلريهللا وأ مطر علينا أ مط

عرفيت الفيضان  ..ىس الغاربةينىس الغاربة اكرثة اللعب دايل أ اكدير، ال ين

ازال الناس ش يدية واد زيز واحنا مازالني صغار وماليل وقع يف هجة الر 

 متع.ترتدد، مبعىن احنا تنعقلو عىل هاذ الكوارث ل هنا تتكون موجعة للمج 

ورامك جمدين، وها يه العارضة  ،ىن، الس يد الوزير، من وزارتمكفتنمت

هنرضوش غري ابلسوداوية، نقول أ حسن تتقول أ نمك جمدين مايش احنا ما ت

الل أ نه دامئا لن أ حسن، وننبه من أ ساء حىت ال يعاب عىل حزب الاس تق

كنتعاونو تيقول فاحنااي مع العمل اجلاد، ل نه خدمة للوطن، حنن كنا هنا 

ما يف الناطق الهددة و اليل ه صنا نديرو يد يف يد، فالرجاء هاذ الناسوخ 

شعارمه وجيب تفاديجي  .الكوارث ب ا 

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد رئيس اجللسة:

 احملرتم.شكرا الس يد الستشار 

طار التفاعل مع التعقيب.  اللكمة للس يد الوزير يف ا 

 :اءوال جستيكاللو والنقل و  التجهزيوزير الس يد 

عىل لك حال اليس اللبار مشكور عىل الزناهة الفكرية دايكل، يف 

 .احلقيقة هذا جيب اال شادة به

أ ان رشت راه ممكن نعطيك  ،طيب هاذ القضية دايل الفيضاانت

التفاصيل دايل الدن اليل تدخلنا فهيا، لكن مرة أ خرى أ قول للتارخي راه ما 

 وارث.م غتوقع الكحد اكين الرتايم عىل الكل العا

ليس معقوال أ ن يسمح ببناء عىل ضفاف ال هنار ويف اجلنبات اليل 

، وبة تيعرفو تيقول كل الواد تيعقل عىل طريقراه الغار  ..تتكون جنبات

 .نا كربان يف امسيتو.معروفة هاذي اح 

فبالتايل الرتايم الآن أ ان اعطيت تعلاميت صارمة ابش نبداو يف احلقيقة 

عام الايئ ينبغي حتديده، التحديد التقين والتحديد ر أ ن الكل الل نه وقع تأ خ

التغريات أ نه يكون بطبيعة اال داري، ومن بعد حنن مضطرين يف ظل هذه 

اليل عىل ال قل غادي حيميه قانونيا، أ ما احلال التحفيظ دايلو، ل ن هذا هو 

ايت بطبيعة احلال اكين أ وضاع اليل تتجي تتلقى بعض الدن دخلت يف ضا

ن اليل دخلت يف واحد العدد دايل اجلنبات، وهذا بطبيعة احلال اكين الد

 .من ال س باب الؤدية

نذاردايل ضية لكن هاذ ق   ..البكر اكينة اال 

 الس يد رئيس اجللسة:

 الوزير.شكرا الس يد 

ىل السؤال احلادي عرش وموضوعه  تعزيز بناء السدود "وننتقل ا 

 ".ببالدان

 .ل حرارالستشارين من فريق التجمع الوطين لاللكمة ل حد السادة و 

 تفضل.

 بكوري:ال محمد  الس يدالستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 دان الوزيران،الس ي

 ن والستشارات،ياال خوان الستشار 

اس تطاعت  ،بناء السدود يف خمتلف مناطق النطقة الملكةنظرا ل مهية 

مساحات شاسعة من البالد حتقيق جزء كبري من مواردها السطحية وسقي 

ال أ ن توفري ال من الايئ للمغاربة أ صبح يواجه عدة ال رايض الزراعية، ا  

حيول دون تزويد مجموعة من الناطق القروية ابلاء  مشالك بيئية، مما

 الرشوب.

  س يد الوزير،ال 

جراءات الالزمة الزمع اختاذها من طرف وزارتمك  ما يه التدابري واال 

جياد حلول جذرية للمشالك اليت من أ جل معاجلة هذا ال تعرتي وضع وا 

 أ شغال بناء السدود ابلملكة؟

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 :والاء اللوجستيكالتجهزي والنقل و وزير الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الستشار،

أ ن السدود حتتل ماكنة  ، س تجد27-20 دايل ربانمجلابلرجوع غري 

مليار لكها خمصصة  60مليار  114.5عندان  27-20، يف ممتزية يف الربانمج

اه، وجزء كبري خمصص للسدود، وأ ان ابش نكون معيل أ ان راه لتعبئة الي

تلكمت قبيةل ل نه يف احلقيقة هاذ الوضوع هذا عىل لك حال فيه حديث 

ل السادة النواب، أ ان قلت بأ نه ه واحد العدد دايل الساءالت دايكثري، في

هللا عز وجل، هاذ الس نة غادي هاذي والس نة القبةل، جبهد  هاذ الس نة

تقريبا غادي تلكفنا  ..السدود كربى، هاذ السدود فهيا تقريبا واحد 5 نديرو

 محمد"، نة"رب كدية ال"مليار دايل ادلرمه هاذي اليل تلكمت علهيا دايل  8

، وغادي "الرتبة"سد ، "نعزميا بين" "،اخملتار السويس"، "اخلامس

 زينيةمليار دايل ال مطار الكعبة للطاقة التخ 2.3احد تضيف لنا تقريبا و 

 دايلو. 

، "كزيرتات"الس نة القبةل اليل يه السدود ال خرى اليل غنديرو 

وهذاك السد اليل غادي  "ور  ك  ك ن  خ  "و "مفوتا  "وتعلية سد  "اتمري"و

مليون أ متار مكعبة،  500بواحد  دي ترفع تقريباغا "رضخل واد"يكون عىل 

 ية يف واحد الناطق اليل يه حمتاجة.يه سدود معقدة لكن جا
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 احنا الآن نتحرك عىل مس تويني:

جناز السدود -  ؛الس توى ال ول هو نرفعو من وترية ا 

 الس توى الثاين هو نقصو من الدة اليل تيس تلزهما السد.  -

حىت  5ن عندان واحد العدل دايل لل سف الشديد تأ خرت بالدان الآ 

 س نوات.  7

يه موضوعية، لكن اكنت هناك  اليل اال شاكالت حصيح هناك بعض

شاكالت ذاتية. الآن طلبنا بلك رصاحة من ماكتب ادلراسات اليل ك ذكل ا 

عتبار أ ن الربانمج دايلنا معروف للس نوات القبةل، هنا تتش تغل معنا، اب

ليار ونص للك سد، مبعىن أ ن القاوالت تنتلكمو عىل السدود يف حدود م 

ادلراسات ما بقاتش هاذ القضية ماكتب من وماكتب ادلراسات، طلبنا 

احنا تنتلكمو عىل  ،ايل ادلراسة اليل ميكن لها اتخذ س نة، س نة ونصفد

تدار يف أ قل وقت ممكن، حىت نس تطيع برجمة أ كرب عدد دراسة اليل خاصها 

لتعبئة الالية ما عندانش مشلك يف من السدود، خاصة أ ن عىل مس توى ا

و أ ولوية، وجالةل الكل هللا ينرص  احلقيقة، ل ن السدود يف بالدان عندها

تريكز يف اخلطاابت دايلو يف الاجامتعات اليل تيرتأ س عىل هاذ الوضوع 

 هذا.

 لس يد الرئيس.شكرا ا

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.اللكمة ل حد السادة الستشار   ين يف ا 

 بكوري: ال الستشار الس يد محمد 

 شكرا الس يد الرئيس.

عىل جالةل الكل احلسن الثاين قدس أ س تغل هذه الناس بة ليك أ ترمح 

آ وعينا اليوم بأ مهية هذه النشفبفضهل  ،هللا روحه، رائد السدود ببالدان ت أ

ري يف الاء، هناك خصاص كب، الفنية والبنيات التحتية، اليت توفر احلياة

آس -ماسة ومراكش  -خصوصا ببعض اجلهات وعىل راسها هجة سوس  في، أ

سطات، فبالرمغ من اجملهودات القدرة اليت  - وهجة الرشق، وادلار البيضاء

نشاء هذه ا آ لنشبذلهتا بالدان يف ا  ال أ ن توايل فرتة اجلفاف وارتفاع أ ت، ا 

هتا، علام أ ن بالدان نسب الرتس بات فهيا ابت حيول اليوم دون أ داء وظيف

، خصوصا يف فرتة ماتزال تضيع علهيا الليارات من الكعبات الائية

 ترضب بالدان بني الفينة وال خرى.الفيضاانت اليت 

  الس يد الوزير،

التعددة يف العديد من الناس بات، من خالل جوابمك وأ جوبتمك 

شاكال سرتاتيجية جديدة، فاليوم هناك ا  ت يف متويل تش تغلون عىل تزنيل ا 

ىل البتغى، مثل هذه الشاريع، قد تكون ابلنس بة لبدلان حاجزا يف الوصول  ا 

رصد وسائل المتويل الرضورية، خصوصا وأ ن هناك البد لتحقيقها من 

ىل الاء مشاريع سدودية همددة ابلتأ خر،  ،عىل أ ساس أ ننا يف حاجة ماسة ا 

نتاج خم سرتاتيجيني، ك حد العنارص ال ساس ية والرضورية لواصةل ا  ططني ا 

سالسل ، متوين السوق الوطين مبختلف "اجليل ال خرض"وعىل رأ سها 

نتاج، علام أ ن بالد توفري  ىلان اليوم أ صبحت عاجزة يف بعض ال حيان عاال 

اكنت هل انعاكسات حىت عىل الفاتورة اليت الاء الرشوب بشلك اكيف، مما 

هرابء عاجزا عن مواصةل اكنت جد مرتفعة وأ صبح الكتب الوطين للامء والك 

ة، خصوصا القاطنة يف استامثراته، واليت أ ثرت عىل القدرة الرشائية للساكن

 اجلبل.

جناز الركب الايئ  آل ا  ويه مناس بة، الس يد الوزير، ل س تفرسمك حول مأ

مليون مرت  1700سدود كربى بسعة  4، واذلي س يعرف بناء لبين منصور

طار ت 21مكعب وبناء  زنيل برانمج وطين للزتويد ابلاء سدا تليا، يف ا 

تطوان، واذلي تفضلمت  - الرشوب ومياه السقي عىل مس توى هجة طنجة

ىل  2018، وهو برانمج ميتد من 2018أ مام جالةل الكل يف  هبتوقيع ا 

 هذا الركب الايئ؟ ، وذلكل فأ ين وصل2026

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

طا  ر الرد عىل التعقيب.تبقى اللكمة للس يد الوزير يف ا 

 :والاء اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و الس يد 

 س يد الرئيس.شكرا ال 

ايل بين منصور، الس يد الستشار، احنا دران لو ابلنس بة للسد د

أ نه اكن صدر فيه بالغ من ب، نظرا لل مهية دايلو، أ نت عارف مركزيةمديرية 

ثر الاجامتع اليل اكن  سد ةل الكل هللا ينرصو. ترأ سه جالادليوان الليك ا 

م مليار يكون فهي غادي هذو "دار مميون"، و"بو امحد"، "بين منصور"

وغادي نديرو لو  ،(stockage) لتخزينل د أ ساسا غيتدار ، هذا س350و

 الربط رشق غرب.

ذن الرشوع لكه فيه  مليار دايل ادلرامه، دران هل مديرية مركزية،  12ا 

لية، ويف ال ايم القبةل غنعني الدير أ و الديرة حنن الآن يف ادلراسات التفصي 

 اليل غادي ترأ س هاذ الديرية.

، بعد غدا امخليس غادي جتمتع اللجنة الوطنية د التليةلنس بة للسدو اب

دايل السدود التلية والسدود الصغرى، ل ن حبال اليل قلت للسادة 

ان جرداحنا  الستشارين والسادة النواب القرتحات غادي جتي من اجلهات.

 الواقع، لكن القرتحات غادي جتي..

 الس يد رئيس اجللسة:

 .وزيرشكرا الس يد ال

 س يد الوزير، شكرا الس يد الوزير.انهتيى الوقت ال 

ىل السؤال الثاين عرش وموضوعه  حصيةل برانمج تقليص "وننتقل ا 

 ".الفوارق الاجامتعية واجملالية ابلعامل القروي
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 .شارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة ل حد السادة الست 

 تفضل الس يد الستشار.

 ي:الس باعمبارك  الس يدالستشار 

 .د الرئيسالس يشكرا 

 الس يدان الوزيران،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

طارا للمسامهة يف  يشلك برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية ا 

وية واجلبلية وحتسني مؤرشات التمنية البرشية فك العزةل عن الناطق القر 

 يف هذه الناطق. 

ول تقيميمك لهذا الربانمج ، الس يد الوزير، حيف هذا اال طار نسائلمك

آفاقه الس تقبلية؟   وحول أ

 .شكرا

 جللسة:الس يد رئيس ا

 شكرا. 

 اللكمة للس يد الوزير. 

 :والاء اللوجستيكوالنقل و  التجهزيوزير الس يد 

 الرئيس. شكرا الس يد

هو من الصعب بطبيعة احلال تقيمي الربانمج الآن ل ن حنن يف خضم 

هاذ الربانمج فامي يتعلق ابلطرق اليل غتلكف نعاود نذكر ابن  ،جهاذ الربانم

مليار، اليل يه خمصصة للربانمج يف  50ادلرمه عىل مليار دايل  35

رة التجهزي وزا فهيا شق تديرو اجلهات وفهيا شق تديرو ،الشمولية دايلو

والشق دايل الساكل القروية، اليل عندها  ،والاء اللوجستيكوالنقل و 

آخر بطب  طار أ  وزارة الفالحة.  تديرويعة احلال ا 

توما عارفني أ ن جزء منه اليل تهيم فامي يتعلق عىل لك حال الربانمج ان 

كيلومرت  أ لف 22البناء والهتئي دايل طرق قروية جديدة، يعين تقريبا 

مليون نسمة  3.4مليار دايل ادلرمه، غادي يس تفد مهنا  28ها ختصص ل 

قلمي وهتم 73ة عىل الساكنة القروية موزع من  دوار. 7761جامعة و 857 ا 

مليار دايل ادلرمه اليل تهيم  8 فيه ابلنس بة للربانمج دايلنا احنا اليل

الطرق الصنفة اليت سرتبط الطرق القروية ابلطرق الهيلكة، احنا عبأ ان 

مليار دايل ادلرمه، اليل تنحطوها يف  4حوايل  2019-2018-2017س نة 

شاكل لكن غنمكلو ية القروية، وهاذ االصندوق دايل التمن  لس نة وقع لنا ا 

مليون نظرا لهاذ الوضع دايل اجلاحئة اليل  500 و عىل ال قل واحدأ  غادي نعب

آثر عىل الداخيل دايل الصندوق اخلاص ابلطرق.   أ

مليون دايل ادلرمه،  844كيلومرت مببلغ  824دران  2017أ ش نو دران؟ 

 1043، 2019، ومليون دايل ادلرمه 913كيلومرت مببلغ دايل  884، 2018

يف هذاك احلصة اليل  ،دايل ادلرمه مليون 125ليار وم دايل كيلومرت مببلغ 

احنا دران يف الصندوق ابيق عندان التساع، لكن بطبيعة احلال اكنت عندان 

ربجمة عىل مس توى ال قالمي واجلهات، حناول هجد يف الشاكالت بعض اال  

قلمييني ها بواحد النوع من التفامهالس تطاع أ ننا حنلو   مع السؤولني اال 

 واجلهويني.

 رئيس.شكرا الس يد ال

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.  اللكمة للس يد الستشار احملرتم يف ا 

 ارك الس باعي:مب الس يدالستشار 

 الس يد الرئيس. شكرا

 الس يد الوزير، 

الفريق احلريك  يفود ن ،لتفاعل مع مضامينهنشكرمك عىل جوابمك القمي وا

الالحظات والاقرتاحات ذات الصةل هبذا سامه بتسجيل بعض ن أ ن 

 الربانمج الهام:

أ وال، ال خالف أ ن هذا الربانمج اذلي هو حصيةل دراسات ميدانية 

الكل محمد اجلالةل خلية بتوجهيات ملكية سامية لصاحب لوزارة ادلا

وابعامتدات مالية جامعة قروية  1272السادس، نرصه هللا، واليت مشلت 

طار مرتكزات خيار اجلهوية مليار درمه هو ب 50 ـمقدرة ب رانمج يندرج يف ا 

عادة بناء التوازن اجملايل واجلهوي والاجامتعي الفق ىل ا  ود، التقدمة والهادفة ا 

متركز الس ياسات العمومية المهنجة منذ عقود يف هجات حمددة عىل جراء 

 أ خرى. هجاتحساب 

ال أ ن ال مر يس تدعي مجموعة من التساؤرمغ نبل الهدف الت حول ، ا 

آليات التزنيل ومدى الزتام الرشاكء ابلوفاء مبسامههتم الالية، اليت بين علهيا  أ

ىل جانب قياس أ ثره الت  منوي جماليا واجامتعيا عرب تتبع هذا الربانمج، ا 

 مؤرشات التمنية البرشية عىل الساكنة الس هتدفة.

ذ نسجل التقدم اللموس يف نسب اال جناثنيا، وعالقة مبا س بق از ، وا 

حمور الطرق القروية ابلقياس عىل ابيق مكوانت الربانمج، عىل مس توى 

ن السؤال ال سايس  ن اختلفت هذه النسب هجواي وحمليا، فا  يظل وا 

مطروحا خبصوص مس تقبل هذه الطرق النجزة، واليت تدخل يف خانة 

مشالك الصيانة ومراقبة صنفة، وما يصاحب ذكل من الطرق غري ال 

س ناد صفة حامل  د ظل تعدخاصة يف ،اال جناز الرشاكء التدخلني وا 

ماكنيات التتبع وصيانة  دارة متخصصة وا  الرشوع للجامعات الرتابية الفتقدة ال 

 الشاريع.هذه 

 نعتقد يف الفريق احلريك أ ن هذه الوضعية تتطلب:  ،وعليه

جياد حل لتصن  ومهتا من طرف الوزارة يف هذه الطرق وضامن دميا 

 ؛الوصية

ىل تقليص الفوارق اجملالية ال مك أ ن معق هذا الربانمج اثنيا، حب هادف ا 

ن ال مر  والاجامتعية هو برانمج من الفروض فيه جتاوز النظرة القطاعية، فا 
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يقتيض تقيمي مدى التقائية الس ياسات العمومية ذات الصةل هبذا الربانمج، 

جناز طريق دون مواك  ابلتايل تطوير احلاكمة،و ذ ال معىن أ ن يمت ا   تهب ا 

 الكهرابء والصحة والتعلمي.ابلاء و بأ وراش الربط 

 وشكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار. 

 وقت، شكرا. انهتيى ال

طار الرد عىل التعقيب.ا  للكمة للس يد الوزير يف ا 

 :اءوال اللوجستيكو النقل و  التجهزيوزير الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

نكونو موضوعيني هو الرمق اليل خصصتو  السأ ةل دايل اال جناز ابشهاذ 

رمق غري مس بوق، هو اال جناز يف حدود معينة حسب  -أ ان قلت  -بالدان 

ن شاء هللا،  التجربة غتكون بعض اال شاكالت يف  %،90دايلنا غيتجاوز، ا 

صو يتلقى لو انقشوه واليل خصنا سؤال اللح اليل خ هاذ الناطق، لكن ال 

كيف س تصان هذه  هو حل يف غضون الس نوات القبةل القريبة جدا

أ ان أ متىن من  ..الطرق؟ الصيانة دايلها راه مطروحة مشلك، وهذا موضوع

تخبني يطرحوه ل ن راه هممة امجلاعات الرتابية، الآن اجلهات السادة الن 

غادي تدوز  هما ميكنش، ل ن ا، وامجلاعات الرتابيةعندها اختصاصات دايله

 35تو غادي تويل هذيك ت س نوات غادي يبداو الطرق تيتف  5، 4، 3حد وا

مليار لكها مشات، هاذ الوضوع جيب أ ن يطرح، وحنن نناقش الآن 

صها تكون عىل اجلهات، حيث ذلاتية واال ماكنيات اليل خ الاختصاصات ا

كذكل يف البنية التقنية  ماكنيات الادية، ولكنالشلك ما غيبقاش غري يف اال  

البنية دايل الوارد البرشية اليت ستتابع هذه الشاريع، أ ان قلهتا مرارا  ويف

 وتكرارا، أ رجو أ ن هاذ الوضوع يتخاذ بعني الاعتبار.

 الرئيس. شكرا الس يد

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

ىل السؤال الثالث عرش جهزي والنقل، وهو ال خري يف قطاع الت  وننتقل ا 

 ".أ زمة العطش ابلعامل القروي"وموضوعه 

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعارصة لتقدمي 

 السؤال.

 :امحمد امحيدي الس يدالستشار 

 يد الرئيس.شكرا الس  

 الس يدان الوزيران،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

الس نة هاذي حشا وخصوصا هاذ   يف الس نوات ال خرية،عرفت بالدان

كبريا يف التساقطات الطرية والثلجية، مما أ ثر بشلك كبري عىل الفرشة 

ع الائية، واليل بلك رصاحة خاصة ابلعامل القروي، اليل مش تاقني لشاري

 مائية ولتدبري الندرة الائية.

ال جراءات والتدابري من هذا النطلق نسائلمك، الس يد الوزير، ما يه ا

وزارتمك لتلبية حاجيات الساكنة يف هاذ العامل القروي،  تخذة من طرفال 

 ،صعيد الوطينال عىل بصفة عامة  اليل كنتذاكرو عليه، ل ن العامل القروي

 رشوب؟شاكل دايل الاء ال اال  عندو 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الستشار

 اللكمة للس يد الوزير.

 :والاء اللوجستيكو  قلوزير التجهزي والنالس يد 

 الس يد الرئيس.شكرا 

 .شكرا الس يد الستشار

الوضوع دايل تزويد العامل القروي ابلاء الرشوب ليس جديدا، ل نه 

خوان تيPAGERاحنا تنتلكمو عىل ) (، وصلنا تقريبا PAGERعرفو )( اال 

جامال ل كرث من يعين  % دايل الزتويد، ابيق عندان الزتويد البارش يعين 95ا 

، ل ن 27-20زتويد دايل الساكن مبارشة، وهذا هو جوهر الربانمج دايل ال

ىل بغيتو نفصلو، فيه واحد العدد دايل ادلواوير، تقريبا  20-27 من بعد ا 

آ  10أ كرث من  البارش، يعين مايش عن  حمتاجني الربط الف دوار اليلأ

عن طريق بعض التجارب اليل اكنت  وال( la borne fontaine)طريق 

 رب ميكن جيدة، ولكهنا يف ظل الندرة عرفت مشالك.اجت

جراءات الاس تعجالية اليل تنديروها لك س نة واليل  طار اال  يف ا 

ت الطرية غتس متر، ابش نكون معمك واحض، ل نه فوق ما نقصت التساقطا

حبال اليل تفضليت تهتبط الفرشة الائية، واحد العدد دايل ادلواوير واحملالت 

احنات الصهرجيية ومرتبطة بذاك التعاون اليل تيكون ما لشتتويل مرتبطة اب

ىل غري  بني وزارة ادلاخلية ووزارة التجهزي والسادة العامل والسادة الوالة ا 

ليش عالش احنا يف هذا، هاذ اذكل، لكن احلل اجلوهري واجلذري هو 

مليار دايل ادلرمه للقضية دايل  26أ و 25خصصنا حوايل  27-20الربانمج 

عامل القروي، والاجامتع دايل اللجنة غيكون يف ال ايم القبةل، ل ن الالربط 

 ،وزارة الاقتصاد والالية ،وزارة التجهزي ،هاذ الوضوع فيه وزارة ادلاخلية

 ، يعين(l’identification) بطبيعة احلالب الوطين، وزارة الفالحة والكت

جراءات العملية خاصة فامي ن س يدبر، يتعلق مب التحديد معروف، داب غري اال 

مدينة ومركز اليل تيتابعهم  738ل ن الكتب الوطين للامء والكهرابء عندو 

واال ماكنيات دايلو ابش يتابع ذاك اليش لكو يف العامل القروي صعيب عليه، 

ذ  ائل أ خرى وحنن بصدد مناقش هتا.صنا نلقاو بدن خ ا 

 شكرا الس يد الرئيس.
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 الس يد رئيس اجللسة:

 ر.شكرا الس يد الوزي

طار التعقيب.اللك  مة للس يد الستشار احملرتم يف ا 

 امحيدي: دامحم الستشار الس يد

 الس يد الوزير،

فعال بأ ن هناك عدد كبري من الواطنني اليل تيقطعو العرشات دايل 

مراكش،  :ال قالمي يعمج لومرتات للبحث عن قطرة ماء وعىل صعيد الكي

قالمي طنجة كذكل الشاون ال   اتوانت، اتزة، ادلرويش، الناضور، وجدة هاذ

اذ اليل تتطيح فهيا تساقطات زايدة عن اجلنوب، ولكن الاس تغالل دايل ه

الياه هاذي ما تنعرفو لهياش، الس يد الوزير، بلك رصاحة، ما تنعرفوش 

ىل جانب هاذيفاش نس تغلو ك    ..ل ن الياه ابش ما متشيش للبحر، ا 

اليل  اجلدد السدود  خيصالس يد الوزير، جاوبيت بعض الستشارين فامي

سرتاتيجية ،غتديرو احنا عندان اقرتاح عندمك ابلنس بة  ،مزاين، يه كتبقى ا 

د لفريق ال صاةل والعارصة، كيف يعقل بأ ن دواوير ساكنة جماورة لهاذ السدو 

و ذليك القنوات دايل الاء بوما عندهاش الاء؟ واكين بعض اخلطرات كتجي 

آخر وتدوزو عىلهبم لل اليل تدهيم للمدن أ و ال تتجي  واحد سد لتعزيز سد أ

ل ن هاذ ماكتب ادلراسات اليل  العدد من القرى وما تتعملوش واحد..

غيجي  اليل تيديو الفلوس هباء منثورا، ميلالس يد الوزير هرضتو علهيم 

يعمل كل ادلراسة للسد خاصو يعمل ادلراسة للقرى اجملاورة لهاذ السدود 

الساكنة وحىت  ..ي غادي منش يو تدرجيياة هاذهاذ الطريقو ابش غتس تافد، 

دايل العامل القروي غيكون عندمه الياه، راه عندمه احلق يف العيش الكرمي، 

طيح الش تا تيكون راه ما ميكنش راه اكين حشال من واحد تيغامر ميل تت 

غيفتش علهيا  عندو الوضع اكريث ابش مييش جييب ذيك القطرة دايل الاء

جيهبا  .منني ا 

مك واحد الاسرتاتيجية تكون س يد الوزير، احنا كنطلبو منهذا، ال ول 

واحضة، فعال بأ ن الرحوم احلسن الثاين فكر فهاذ اليش دايل السدود 

م، ولكن احلكومات السابقة كزييد فهيبأ ن وصاحب اجلالةل محمد السادس 

وال احلالية كيخص تفكر كيف يعقل بأ ن.. راه تيبقى فيه احلال واحد الواطن 

 .ا السد وكتحرمو من قطرة ماءساكن حد

 شكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

طار الرد عىل التعقيب.  اللكمة للس يد الوزير يف ا 

 :والاء اللوجستيكالنقل و و  التجهزيوزير الس يد 

، الس يد الستشار، بلك صدق، يعين ليس دفاعا عن اذلين وه

يف واحد الوقت ميل اكنو تيتبناو السدود  ،وليةالسؤ  س بقوين يف حتمل هاذ

الشلك ما اكنش مطروح عىل هاذوك اليل حميطني ابلسدود، ل ن ميل 

م ىت وىل تيطرح تتكون الفرشة الائية الناس اكن عندمه الاء، راه ا 

صنا نعرفو بأ ن شلك ميل الفرشة الائية هبطت، خ الشلك؟ تطرح ال 

الكعبة اليل عندان دايل الفرشة الس تغةل  ل متارمليار دايل ا 5هاذيك ال 

س نواي تتنقص لنا بواحد مليار، ماتنقدروش نعوضوه، فبالتايل اكن عندو أ ثر 

لكها راه معروف عالش  داب ميل تمتيش مثال لضاية عوا وال ذيك الناطق

اذيك الضاايت، ل نه ميل تهتبط الفرشة أ وتوماتيكيا تهتبط واحد نقصت ه

  ت.الضااي العدد دايل

الآن بطبيعة احلال تغري الوضع، ل ن حىت هاذيك ادلواوير اليل اكنت 

أ ان  ،27-20حميطة ابلسدود الآن يفكر فهيا، عالش قلت أ ان يف الربانمج 

شلك غنعاجلوه داب،  بأ ن ال نقدرش نقول كلل ن ما  كنت يف احلقيقة صادقا

ا الآن بداية لهاذ ء دايلهاليل اكين هو أ ننا هاذ ادلواوير لكها حتصات واال حصا

 الوضوع.

القضية دايل ضياع الاء هذاك ضياع الاء يف احلقيقة راه ابلنس بة 

 ..500للسدود غادي نعاودو نسرتجعوها ل ن تنتلكمو عىل واحد 

 يس اجللسة:الس يد رئ 

 الس يد الوزير. شكرا

 .الس يد الوزير نهتيى الوقتا

ه اجللسة، ونعتذر هل عىل مسامهته معنا يف هذ نشكر الس يد الوزير

يقافه بني الفينة وال خرى، ن ظرا اللزتامنا بتطبيق النظام ادلاخيل عىل ا 

للمجلس، اذلي حيدد الفرتة الزمنية اخملصصة للك من الس يد الوزير 

 تشار.وللس يد الس 

وموضوعه  وننتقل للسؤال ال ول الوجه لقطاع الطاقة والعادن والبيئة

 ".ء والكهرابءرتفاع أ سعار فواتري الاا"

نفدرالية ادلميقراطية و ة الكالسادة الستشارين من مجموعواللكمة ل حد 

 للشغل لتقدمي السؤال.

 مبارك الصادي: الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

يعرف نظام الفوترة دايل الاء والكهرابء العمول به ر، الس يد الوزي

جلاحئة، ذلا نسائلمك، الاس هتالك، خاصة يف ظل هذه ازايدة يف فواتري 

 ذة للحد من هاذ الارتفاع غري الربر؟الس يد الوزير، عن اال جراءات التخ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

 جابة عىل السؤال.اللكمة للس يد الوزير لال  

 والبيئة:الس يد عزيز رابح، وزير الطاقة والعادن 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.
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بكوفيد  الآن اليل مرتبطال يتعلق بصفة عامة، حيث يف احلقيقة السؤ 

ولكن ما .. مع ابلفوترة وئةل كيتشاهبو يف احلقيقة، تتعلقاكين جوج دايل ال س  

أ ؤكد أ ن ال أ حد هل احلق أ ن يتدخل يف  علهيش، أ ان فقط هاذي مناس بة أ ن

 دد وفق ظوابطاجملال دايل التسعرية، ال أ حد هل احلق، التسعرية حت

ومساطر كتقرر فهيا احلكومة بعد استشارة جلنة ال سعار، واليت متت 

طار اخملطط الشامل ىل، ا  2014مراجعهتا يف  تأ هيل دايل  كتذكرو يف ا 

 .2017بعد ذكل يف الكتب الوطين للامء والكهرابء، مث 

ل ن غري نبغي نعطي واحد الرمق ل ن هاذ قضية كوفيد أ ان غنجي لها 

نعطي واحد الرمق، اليوم عندان ابلنس بة الثاين، مرتبطة حىت ابلسؤال 

% داخلني 80مليون دايل الزبناء،  6للمكتب الوطين للامء والكهرابء عندو 

ىل   اكن الوقت كيسمحيف ال شطر الاجامتعية، بل أ كرث من ذكل من بعد ا 

نعطي تفاصيل ابلنس بة للك هجة معدل الفاتورة، الكتب الوطين للكهرابء، 

درمه، وميكن للسادة الستشارين يديرو واحد  91.2ة وطنيا معدل الفاتور

و ذفوترة عند الكتب الوطين ابش انخجلنة اس تطالع وميش يو يشوفو ال

جيه حلال اكين اليل غي درمه العدل، بطبيعة ا 91.2العطيات عن قرب، 

أ قل، ولكن أ ان تنتلكم عىل  اكين اليل غيجيهواكين اليل غيجيه أ كرث  100

 ميكن نعطي التفاصيل الآن هجة جبهة.العدل، و 

ميكن لنا ما طبعا من بعد تدارت واحد العدد دايل احملاوالت ابش 

ح مليون دايل الصابي 14نغليوش، ما يطلعش. احملاوةل ال وىل يه تقريبا 

 لقليل اليل يه مت التعممي دايلها. ذات الاس هتالك ا

وصلو لليون مس تفيد مضن احملاوةل الثانية هو ادلفع الس بق، قربنا الآن ن

يتعمم واحد ماليني اليل كيديرو ادلفع الس بق، مؤخرا الآن أ طلقنا يعين غ  6

ىلالنظام جديد دايل ادلفع الس بق اليل هو كيتحمك أ كرث الزبون فيه و   ا 

ىل غري ذكل.ت لو البطاقة ميامش  كن لو يعمرها فني ما اكن ا 

ىل ذكل أ نه الآن خرجنا بعض النصوص القا دايل  2نونية، أ ضف ا 

قانونية، النص ال ول اليل تيعطي العنونة دايل التجهزيات وتيقول الالنصوص 

ن شاء  هاذ التجهزيات واش تتس هتكل أ كرث وال تتس هتكل أ قل، راه قريبا، ا 

( les normes) واصفات تنقولو ها يهدر، مث أ يضا خرجنا ميصس  هللا، 

 يتعلق بواحد العدد دايل صها حترتم يف السوق الغريب فامياليل خ الواصفات 

متاكمةل ابش  العدات اليت تس تعمل الكهرابء، مبعىن أ ن اكين واحد النظومة

طار النجاعة الطاقية وخنفضو.  منش يو يف ا 

ي، هذا مرتبط حاصل أ نه اكن تقدير الآن هاذ اليش دايل كوفيد 

يد ميكن جناوب، اكن تقديري، لا وقع واكن تقديري أ ك لكن ابلسؤال الثاين و 

الراجعة، يعين يه حصل فامي بعد وقع عدد دايل ال خطاء، ولكن اذلي أ نه 

ذا مل تك % دايل الشاكايت اليل 80ن هناك مراجعة مس تعدين، حىت ا 

تمتيش للمكتب  % من الشاكايت اليل20شاكية اليل كمتثل  6000حوايل 

 % كتعلق ابلفوترة متت معاجلهتا، ميكن اكين حاالت20 ،للكهرابء الوطين

ابلناس بة راه اكين اتصال مبارش مع الكتب الوطين  أ خرى كميكن لنا أ يضا..

طار هاذ.. ومع الواكالت ميكن  فامي يتعلق ابلشاكايت، ولكن مرة أ خرى يف ا 

 ل الشاكايت.نطلعو عىل النظام داي

 ئيس اجللسة:الس يد ر 

 شكرا الس يد الوزير.

 رتمة.اللكمة ل حد السادة الستشارين أ و الستشارة احمل

 رجاء الكساب: الستشارة الس يدة

 شكرا الس يد الرئيس.

لتوضيحات، ولكن يف احلقيقة كتقولو شكرا، الس يد الوزير، عىل هاذ ا

ماكنمك ابش ما يرتفعش المثن داي سف ل درتو ما يف ا  الفواتري، ولكن لل 

اكن فيه واحد  2017-2014فهذاك عقد الربانمج دايل ( déjà) الشديد

جراءات اليل  يه كرتفع الفاتورة عىل الواطنني، خاصة أ ن، أ وال، اال 

أ نمك غتقربو المثن دايل بميل قلتو  (si, si) تتكرسو مفهوم أ ن الاء سلعة،

 ع للامء وضد الواثيق ادلولية.وهذا تسليالاس هتالك من المثن دايل البيع 

يعين الفاتورة ( la facture séléctive) اثنيا، ميل تتجيو وتتقولو

واط يف الساعة وانطالقا من كيلو  150اليل كتديرو انطالقا من قائية الانت

و مبارشة الاس هتالك للشطر اليل كيجي فيه ما كتطلع cubeمرت  12

لطريقة اليل من قبل، هذا فيه يتحتسب ابكيبقاش معمول ابلطريقة اليل ك 

 رفع حقيقي للفواتري والناس تعاين منذ ذكل احلني.

الصحي، الس يد الوزير، راه ما اكينش مراجعة  اليل وقع يف أ ايم احلجر

اكينني حمالت اكن تقدير  % وهاذ الالكم لكو ما اكينش، ل ن80دايل 

ايش كيف لفواتري موالتقدير اكن فيه خفض مىش يف الاجتاه دايل خفض ا

 ، وال معرفتش أ ش نو،ما تيقولو الوزعني بأ هنا اكنت معدل دايل الس نوات

تقدير يف الاجتاه دايل اخلفض ومن بعد زادو اليش، اكن  ذاكما اكنش ه

ع لنا احنا ك شخاص، الاس هتالك هاذ اليش وق (si, si) هذاك الاس هتالك

اس لل شطر من بعد تضاف للشهر اليل ترفع فيه احلجر الصحي ودازو الن

وعندمك يف القنيطرة هاذ  الفوقانية مبارشة، ولكيش تيقولو لو خلص عاد..

 .. وممكن تطالعو علهيا بشلك مدقق.احلاالت هاذي بعدا مايش

كوفيد دول عفات  اذ اليش دايلحاجة أ خرى، الس يد الوزير، يف ه

لها دايالواطنني دايلها من الفواتري، ل ن الظروف الاقتصادية والاجامتعية 

ما كتعرفو و صعيبة، احنا أ ش نو دران؟ بدل أ ننا نعاونومه دران العكس، وأ نت

اليل ساعدهتا ادلوةل يف هاذ اجلاحئة واليل يه ماليني دايل ال رس  5.5بأ ن 

لتايل هاذي لكها انس حمتاجة درمه، واب 2000و 800ات ما بني ذخا

لكتب، مبدئيا ماليني دايل الزبناء اليل عند ا 6للمساعدة، أ نت كتقول يل 

صها مليون دايل ال رس خ  5.5صهم الساعدة، هاذ الناس اكملني راه خ 

%، كنعتقد، الس يد الوزير، 80ال شطر الاجامتعية الساعدة، وكتقولو بأ ن 

حة واجلاحئة بينت بأ ن راه ال رس اليل لمك مايش حصيهاذ التقديرات داي

ترصحون  مماكرب بكثري حمتاجة أ هنا يتخفف علهيا العبء دايل الفواتري يه أ  
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 به.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الستشارة.

حصيةل "وموضوعه  منية لتقدمي السؤال الثايناللكمة لفريق العداةل والت 

 ."الطاقية الوطنية اال سرتاتيجية

 السالم يس كوري: عبد الستشار الس يد

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 رون احملرتمون،الس يدات والسادة الستشا

طالقها س نة من بني مرتكزات الاسرتاتيجية الطاقية الوطنية اليت مت  ا 

لطاقة من خالل الرفع من نس بة الطاقات التجددة، تنويع مصادر ا ،2009

احملرتم، عن حصيةل هذه اال سرتاتيجية يف هذا ذلا نسائلمك، الس يد الوزير 

 اجملال.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الستشار.شكرا الس يد 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الطاقة والعادن والبيئة:الس يد وزير 

 لستشار.شكرا الس يد ا

ن شاء هللا،  غتكون مناس بة جني للجنة أ ثناء تقدمي وغنقدمو، ا 

 صيل.ابلتفا

ىل حدود الآن ما  غنعطي عنوانني مت استامثر يف الطاقات التجددة ا 

مليار دايل  53ادلرمه، قيد الاستامثر ما يقارب  مليار دايل 50يقارب 

ىل ذكل أ نه ادلرمه، مث أ ضف  رشاكت  ،الغربدوةل اليل كيستمثرو يف  12ا 

ت دايل متعددة اليل هام تيستمثرو، عدد من الرشاكت بدات كتصنع الكوان

الطاقة الشمس ية والطاقة الرحيية، وميكن يل نقول كيش تغلو فهيا الهندسني 

أ س تاذ متخصص،  800خمترب دايل البحث العلمي و 17الغاربة،  والتقنيني

 فة لواحد العدد دايل ال مور.ابال ضا

 ميكن يل نأ كد عليه أ نه اس تطعنا نرحبو، امحلد هلل، عدد من ولكن اليل

% اليوم كنتلكمو 98ابلتبعية الطاقية، كنا يف حوايل  النقط فامي يتعلق

 يتعلق ابلبرتول وما جاوره، %، هللا غالب، هذاك اليش لكيش90 حوايل

% دايل 20 ـد هلل، اس تطعنا نوصلو لولكن يف اجملال دايل الكهرابء، امحل

ىل أ نه استامثرات هممة الف ائض ولينا تنصدرو أ حياان يش شوية، ابال ضافة ا 

 اجملال دايل الفالحة ويف اجملال دايل اخلدمات واجملال دايل للمصانع يف

 الطاقة الشمس ية. 

ذكل ابال ضافة لهاذ الاسرتاتيجية الشمس ية والرحيية والائية، أ كرث من 

عداد اسرتاتيجية تتعلق ابلهيدرو اليوم جني وابلطاقة ما يسمى ابحليوية، مت ا 

شكيل جلنة فامي يتعلق وبعد اخلطاب دايل جالةل الكل حفظه هللا مت ت 

ىل مزيد من التفصيل نعطيمك ال رقام أ ثنا ء اللجنة، ابلطاقات البحرية، حيتاج ا 

ن شاء هللا، وميكن يوزعها عىل لك الفرق دايل جملس الس  ن ا  تشارين، ا 

 شاء هللا.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 .شكرا الس يد الوزير

طار التعقيب.  اللكمة للس يد الستشار احملرتم يف ا 

 :عبد السالم يس كوري ستشار الس يدال 

 شكرا الس يد الوزير.

 ال هداف دايل الاسرتاتيجية كنشكرومك عىل اجلواب دايلمك. من بني

 الطايق زجينس بة الطاقات التجددة يف الالطاقية الوطنية هو الرفع من 

ىل للم ان، الس يد ، هاذ الره2030% س نة 52و 2021% س نة 42غرب ا 

ماكانت رحيية ومشس ية ل  ودايل الوزير، هو يف الطريق لتحقق ل نه هناك ا 

رادة ملكية سامية تويل أ مهية قصوى لهاذ  هائةل يزخر هبا الغرب، هناك ا 

 ىل يف العدد دايل الشاريع والربامج اليت متاجملال الطايق، وهاذ اليش كيتج

نتاج الكهرابء من الطاقة الشمس ية والرحيية عىل  جنازها عرب ربوع الملكة ال  ا 

 خلصوص.ا

نتاج الطاقة  اليوم، الس يد الوزير، الغرب يتوفر عىل أ كرب حمطة ال 

نتاج الطاقة الرحيية ي "نور"امل يه الشمس ية يف الع ورزازات، أ كرب حمطة ال 

ىل ا مكنت الغرب هاذ الشاريع لكه فريقيا يه حمطة طرفاية،يف ا   حدود ا 

ىل اليوم من زايدة   قة الكهرابئية.% من البا35حصة الطاقات التجددة ا 

احنا، الس يد الوزير، نتخوف من التأ خر يف الالزتام هباذ الواعيد 

 .2030% س نة 52و 2021% دايل 42دايل  2021دايل  احملددة

وجعلت الاسرتاتيجية، الس يد الوزير، أ تثبت النجاعة دايلها هاذ 

قلميي وادلويل. دىالغرب منوذجا حيت  به عىل الس توى اال 

وزير، ابش نعززو هاذ السار وابش حنققو اكفة اليوم، الس يد ال

 عليمك ما ييل:أ هداف الاسرتاتيجية الطاقية الوطنية نقرتح 

انتوما تطرقتو لواحد  - ويلأ وال، تطوير الرشااكت عىل الس توى ادل

والوطين يف جمال الطاقات النظيفة والاس تفادة من  -اجلزء من هذا القبيل 

التطور بشلك  دايلوضوع فيه واحد النوع التجارب ادلولية، ل ن هاذ ال

 يويم عىل الس توى ادلويل؛

اكبة التطور الرسيع لتكنولوجيات الطاقات تشجيع البحث العلمي ومو 

 التجددة.

 الس يد الوزير،

من التفعيل دايل القتضيات البد  13.09عندان واحد القانون دايل 
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اجملال أ مام القطاع  دايلو حول الطاقات التجددة، هاذ القانون اليل فسح

نتاج والتسويق دايل الكهرابء انطالقا  من اخلاص لولوج السوق دايل اال 

زاةل العقبات اليت تعرتض   .هذا التفعيلمصادر متجددة، والبد من ا 

ل الطاقات النظيفة وتوفري البد من تشجيع الاستامثر يف جما ،كذكل

كل البد من حتفزي ال وعية العقارية الالزمة للمشاريع الرتبطة هبا، كذ

فة الواطنني وهذه مسأ ةل أ ساس ية حتفزي الواطنني الس تعامل الطاقات النظي

دارا  ت العمومية.يف الباين، وخاصة يف الؤسسات الس ياحية واال 

 شكرا الس يد الوزير.

 :الس يد رئيس اجللسة

 شكرا الس يد الستشار.

طار الرد عىل التعقيب.  اللكمة للس يد الوزير يف ا 

 وزير الطاقة والعادن والبيئة:الس يد 

 شكرا الس يد الستشار. 

الةل، حفظه هللا، الحظ أ ن هناك يف الاجامتع اذلي ترأ سه صاحب اجل

طار بعض التأ خر، طبعا  هل أ س باب متعددة، هذا التأ خر سيتدارك يف ا 

% غميكن 52ليل تيقوم به الفريق دايل العمل، ميكن ليا نقول ليمك العمل ا

، حسب اخملطط 2030مايش  2025قبل س نة  ن شاء هللا،لنا نوصلوها، ا  

رات اليل تطرحات حوايل الاستامثالآن  ،وحسب الاستامثرات الآن احلالية

مليار دايل  35ـ حىت ل 30ما بني تقريبا غتطلب واط اليل ميغا 4000

ن  ادلرمه ضافية عىل هاذ اليش اليل تلكمت عليه، اليل غادي يعطينا، ا  ا 

 نحقق ما حنقق.س   2025شاء هللا، أ ن 

 ما مت، البحث العلمي عىل التصنيع عىل التعمميعىل متفق معك 

 200و الآن غنتلكم مثال عىل مس توى الصانع، ما يقارب مليار الاستامثر

الطاقات النظيفة والطاقات مليون دايل ادلرمه غري ابش الصانع تس تعمل 

 التجددة.

لناطق الصناعية لكها اليوم مع الس يد وزير الصناعة اتفقنا عىل أ ن ا

ل ن  جدا، سنبدأ  بصناعة الس يارات، يشء كبري ميغاواط 800ـ سزنودها ب

الرضيبة دايل الاكربون ( la taxe) السوق العالية يتطلب ذكل ونتفاداو

 أ يضا خنفضو اللكفة دايل الطاقة، فاحنا اليل أ صبحت مفروضة عاليا، مث

 مجيع الناطق الصناعية.ماش يني ابش نعمموها عىل 

ىل القطاع اخلاص، يف  أ رشمت ،أ كرث من ذكل واط اليل اميغ 1200ا 

% دارها القطاع اخلاص، أ غلبيهتا يف اجلنوب 50الرحيي تدار يف اجملال 

 اص منخرط.يف الشامل مبعىن أ ن حىت القطاع اخل موجود مهنا وجزء

واط ابش ميغا 400 ــطلب عروض ب( 5ENSMA) مؤخرا أ طلقنا مع

واحد العدد كبري من الرشاكت الصغرى والتوسطة يف الطاقة خنتارو 

 .الشمس ية.

 
5 Moroccan Agency for Solar ENergy 

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الوزير. شكرا

 تعممي معاجلة الياه العادمة عرب تراب"وموضوعه  وننتقل للسؤال الثالث

 الملكة".

ل حد السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة  ةاللكم

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 رحال الاكوي:تشار الس يد الس 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الوزير،الس يد 

 ن،يستشار الس يدات والسادة ال 

 الس يد الوزير،

حامية مصادر الياه من التلوث وترش يد اس تعامل الياه العذبة يقتيض 

عادة اس تعامل الياه العادمة بعد معاجلهتا طبعا.برانجما ط  موحا يتعلق اب 

ءات اليل احلكومة كتاخذها أ و اليل انوية السؤال دايلنا هو اال جرا

التأ خري كبري عىل عدة  اتخذها لترسيع هاذ الورش اليل عرف واحد

 مس توايت.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

 .اللكمة للس يد الوزير

 الس يد وزير الطاقة والعادن والبيئة:

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

خمتلفة، اليل نبغي اطلعمت وابرشمت هذا اللف من مواقع  أ كيد وأ نمت سابقا

فتخرو ابلعمل اليل قامت به البالد دايلنا يف هاذ كد كل ابلعكس تيخصنا ن أ  ن

خذا ال ول، واليل لا أ طلق الربانمج ا 2005اجملال، ما ننساوش بأ نه يف 

ىل الآن، كنا كنتحدثو عىل الدن  30تقريبا واحد  مليار دايل ادلرمه ا 

ىل بغيت وا ىل  -كام قلت  -ة، واس تطعنا نوصلو قول الهمتلراكز القروية، ا  ا 

%، 24%، ابيق لنا 76ار درمه استامثرات، وصلنا اليوم حلوايل ملي 30

 التوسطة.مازال واحد العدد دايل الدن وخاصة الدن 

مث اس تطعنا منش يو لواحد الس توى من معاجلة هاذ الياه العادمة، بعد 

و كمتيش يف أ ماكن متعددة، متيش يف الطبيعة، كمتيش يف الوداين أ  ما اكنت ك 

حمطة دايل العاجلة،  140طعنا ننجزو ما يقارب من أ صبحنا الآن اس ت 

 حمطة دايل العاجلة قيد اال جناز. 84واليوم 

انتهبنا أ نه البد يكون برانمج يشمل اكفة الرتاب الوطين، هذا بعد ذكل 

الوزارات العنية واحد  2018 وذلكل يف مك،هو احملور دايل السؤال دايل

 20اليل عندو  2040مج من الآن ل اللجنة دايل القيادة اتفقنا عىل بران

مليار  43مليار دايل ادلرمه، قل  42س نة تقريبا اليل غادي حيتاج واحد 
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مدينة، خاصة اليل ما وصلهاش، اي  154دايل ادلرمه، واليل غادي يشمل 

ما عندها أ حياء ما وص  ما مدن ما عندهاش كفاية، وغادين ابش  لهاشا  وا 

مركز  1200%، مث 100 ـل %، ل نه صعب نوصلو90نوصلو حلوايل 

ىل  عندان حىت هاذ الس نة  2025قروي، وحتدد لو كشطر أ ول من الآن ا 

مركز قروي  430ت واحد العدد دايل الراكز القروية، ددحت 2020دايل 

ادة العامل، ابش ميكن لنا والسوهذا كيتدار بتنس يق مع السادة الوالة 

دايل ادلرمه يف واحد مليون  200وحدها تقريبا مليار و 2020نعاجلوه. 

 تطهري السائل.ل اب العدد دايل الشاريع ترتبط

كيش هبش للكهرابء، الكهرابء  ميكن يل نقول لمك راه فيه صعوبة، ما

ماكنيات  ىل ا   هائةلميكن كل تدوز اخليط، يف حني هذا راه قنوات، حيتاج ا 

 ابش ميكن.. وخاصة مع التضاريس اخملتلفة اليل اكينة عىل مس توى الرتاب

 الوطين.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.  اللكمة للس يد الستشار يف ا 

 رحال الاكوي:س يد الستشار ال 

 شكرا الس يد الوزير.

و تأ خري الوزير، هفاش تلكمت لمك يف ال ول عىل التأ خري، الس يد 

ليل مقارنة مع ال هداف اليل سطرهتا بالدان، مايش أ ش نو هام اال جنازات ا

 حققناها.

ضافات،  طبعا بالدان منذ فرتة، منذ زمن واحلكومات التعاقبة كتحقق ا 

ابخملطط الوطين أ و الرشوع اليل اكين، مرشوع  ولكن هذا عندو ارتباط

آنذاك، اليل كاتو احلاكنت وجد ، اليل2012اخملطط الوطين للامء دايل  ومة أ

ل واحد تقريبا اكنت ذيك فيه يف اخملطط الوطين للامء يعمتد عىل التعبئة داي

مليون مرت مكعب  470أ و  400، دااب كنتلكمو عىل يش 350الساعة 

 ه العادمة العاجلة.كتعبئة من اليا

 20واحد اب تقريبا عىل اليوم أ ين حنن من هذه ال رقام؟ احنا كنتلكمو د

ليون مرت مكعب اليل كتس تعمل تقريبا س نواي يف السقي أ و يف يشء من م 

، وذلكل عىل أ ساس واحد اال ماكنية اليل اياله وصلنا تقريبا ليش هذا القبيل

 مليون اليل كتس تعمل. 20 وصلنا لها، ولكن اياله واحد اليل 100

 كنا بغيناهاذ اليش مرده، الس يد الوزير، أ وال، نعتقد، هاذ اليش الش 

هاذ النقاش يكون معمك، اكين مشلك قانوين، كنعتقد رامك عارفني واكين 

اب بواحد القرار وزاري دايل فراغ قانوين، احنا اكملني كنتلكمو دواحد ال

ىل اليل كيحدد العايري دايل كيفاش  2002 تس تعمل هاذ الياه يف السقي ا 

لعاجلة اليل ا ات دايلنه واحد العدد دايل احملطغري ذكل، وهذا كيعطي أ  

كنش اكينة عندان اليوم ما تميكنش تليب هاذ العايري، وابلتايل ما مي 

تس تعمل، راه عندان مدن حبال الرابط مثال راه كنس تعملو الياه العادمة 

؟ ش ما اس تعملناش الياه العاجلة يف الرابطالعاجلة دايل عني عودة، عال

 من هجة.ل ن العايري مايش يه هاذيك، هذا 

 اكين هاذ اليش دايل السؤولية، شكون اليل مسؤول اليوم عىل مث

عادة الاس تعامل دايل الياه العادمة؟ بال ما التدبري دايل هاذ  العاجلة وا 

خطة وطنية، طبعا  واحد نتلكم عىل اال شاكلية طبعا دايل أ نه تكون عندان

قتيض خطة التدبري ي راه اكين داب تنديرو حمطات وتنديرو اال جنازات، ولكن 

 وطنية شامةل.

يه اليل  -الوقت ال يسمح  -النقطة ال خرية اليل بغيت نتلكم علهيا 

كتعلق ابلعامل القروي، طبعا يف ادلن راه اكين واحد العمل ولكن واحد 

شاكليات كربى مطروحة، مايش يف اال جناز، ولكن يف العامل  القروي ا 

عادة لرحةل دايالعاجلة، مازال ما وصلناش حىت لهاذ ا ل العاجلة وا 

جناز الرصف  الاس تعامل، مازالني حىت يف بعض اال شاكليات دايل ا 

دايل واحد  2014الصحي، أ ان عندي هنا واحد االتفاقية دايل رشاكة من 

قلمي دايل الفقيه بنصاحل،  ةبراديل داييف امجلاعة ير العدد دايل ادلواو  يف اال 

ىل غ ة،نلعجاة، لهاللاوالد ادريس، اوالد أ محد،   ري ذكل. ا 

هاذ الشلك دايل عدم معرفة شكون اليل تيدبر هاذ اليش خىل هاذ 

 ، وابلتايل الواطن ما غيس تفدش.تتأ خر الشاريع 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

 لوزير للرد عىل التعقيب.واللكمة للس يد ا

 الس يد وزير الطاقة والعادن والبيئة:

امجلاعات الرتابية، قانونيا، من اختصاص  أ وال، هذا من اختصاص

ختصاص امجلاعات الرتابية، ولكن تطهري السائل من اال امجلاعات الرتابية، 

دمع امجلاعات دايل ل ن ادلوةل واحلكومة منذ مدة أ خذت عىل العاتق دايلها 

ذن من الناحية القانونية هو ا  حمسوم.لرتابية، ذلكل دارت برامج، هو دمع، ا 

ت فامي يسمى ابلتدبري الفوض، أ نمت تعلمون اات الرتابية مشمث أ ن امجلاع

ما مع الكتب الوطين ما مع الواكالت، ومرة أ خرى بدمع من الزيانية دايل ا   ا 

 3نرسعو غري فهاذ ولكن ابش نرسعو، قلتو اكين تأ خر ولكن ابش  ،ادلوةل

مليار  12تطهري السائل، ال مليار دايل ادلرمه يف  12س نوات، استامثر 

قلمي داي ل ادلرمه، ميكن يل نسلمك من بعد اجلذاذة اليل كتلكم هجة جبهة، ا 

قلمي ، 817، الراكز اليل تدارت، يعين اجلهة دايل بين مالل خنيفرة اب 

 12 ــهذه ال رقام، ف ، ميكن يل نعطيك980، درعة اتفياللت 840س سو 

 مليار ابش نرسعو العملية، ومع ذكل هاذ التحدي موجود.

يف اخملطط دايل الاء اذلي قدم أ مام صاحب اجلالةل،  فقط بغيت نشري

قرار   3معاجلة الياه العادمة وحدد يف هاذ الشطر ال ول حفظه هللا، اكن ا 

 مه..رادل دايل مليار
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 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الوزير.انهتيى الوقت 

ىل السؤال الرابع، وموضوعه  تشجيع اس تعامل الطاقة "وننتقل ا 

 ".السقيالشمس ية يف جمال 

 واللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعارصة لتقدمي

 السؤال.

 محد تويزي:أ   الستشار الس يد

 الس يد الرئيس،

 الوزير احملرتم،الس يد 

شمس ية يف جمال الري دون مس توى مازال دمع اس تعامل الطاقة ال 

ىل أ مهية هاذ التقنية يف ختفيف العبء ع الانتظارات الرجوة، رمغ

 الوطنية. الفالحني، والتقليص كذكل من الفاتورة الطاقية

جراءات العمتدة دلمع اس تعامل الطاقة  نسائلمك ،من هذا النطلق عن اال 

 ؟س ية يف جمال السقيالشم 

 شكرا الس يد الرئيس.

 رئيس اجللسة: الس يد

 شكرا الس يد الستشار.

 اللكمة للس يد الوزير.

 يئة:الس يد وزير الطاقة والعادن والب 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

نا نقولوها، ومن اللفات اليل ال أ خفيك هذا من اللفات الصعبة، كيخص 

ومازال فهيا مبادرات وفهيا معل، ولكن ملفات تدارت فهيا مبادرات، 

 اعتبار أ نه طبعا، هيم الرتاب الوطين، هيم الفالحة، هيم واحد صعبة، عىل

طاقات متعددة، وخاصة البوطان، يعين الغاز، اجملال اليل كيتس تعمل فيه ال

% يف اجملال الفاليح، وأ نمت تعلمون 47 اليل هو تقريبا كيتس تعمل حبوايل

 جماالت س بة لدلوةل فامي يتعلق ابدلمع اذلي ميكن أ ن تس تعمل يفاللكفة ابلن 

 أ خرى.

بعض التجارب اليل تدارت، تدارت واحد العدد دايل  ،وذلكل

جتارب متعددة، اكلربانمح ال ول اليل فيه عدد من  التجارب، يعين نعطيك

 يتعلق بقرض خاص فامي يتعلق ابلطاقة الشمس ية الفالحني، مثال تدار فامي

 فالح. 3000يق متويل الفالح، تقريبا مولو حلد الساعة عن طر 

تدارت جتارب أ خرى فامي يتعلق بدمع بعض الناطق بعيهنا كتجربة، 

هباذ ادلمع، هباذ الواكبة هباذ التحسيس، نظرا يعين أ كرث، حىت وصلنا الآن 

 ــ% اياله وصلنا ل50شمس ية اخنفضت حبوايل ل ن اللكفة دايل الطاقة ال 

 ــ، وصلنا ل%10ضيعة عىل الصعيد الوطين اليل كتشلك حوايل  40.000

 .%90، مبعىن أ ن اكين حتدي دايل 10%

الالية ووزارة  ذلكل اللجنة الآن اليل فهيا الوزارة دايل الطاقة ووزارةو

. العادةل أ ش نو؟ الفالحة وأ يضا وزارة ادلاخلية نش تغل عىل برانمج جديد

لواح الشمس ية ابش متيش للفالحة ابلضبط كيفاش ميكن كل تدمع ذيك ال  

خرى، وذلكل كتالحظو يف القانون دايل الالية مشينا وما متشيش جملاالت أ  

س تعمل الطاقة اليل كت ( le pompage, la pompe) كنتلكمو عىل

ن أ ن تضمن أ ين الشمس ية يه اليل ندمعوهما، عىل اعتبار أ ن اللوحة ال ميك

 .تذهب، ابيق ما لقيناش الصيغة

 3يعين هذه اللجنة تش تغل بعد اس تكامل ادلراسة اليل قالت لنا  لآنا

سيناريوهات، غالبا غادي منش يو يف واحد السيناريو اليل فيه مزيد من دايل 

لفالحني، لعال فني كمتيش ال لواح الشمس ية ابلنس بة الضبط اليل كيحدد ف

آخر ما وصلن آخر اجامتع اكن لهذه اللجنة اللكفة ابهذا أ ليه يف أ لسقي ا ا 

 ابلطاقة الشمس ية.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الوزير. شكرا الس يد 

طار التعقيب.ا  للكمة للس يد الستشار يف ا 

 امحد تويزي:الستشار الس يد 

ف صعب، مايش صعب يف التنفيذ دايلو، طيب، كام قلتو هذا مل

 4وال  3رين ميكن تطرح عليك السؤال صعب فهمو، ل ن غري يف الستشا

ذا  س نني تطرح السؤال عرشات الرات هاذ السؤال  10شفنا هاذ مرات، ا 

 خيص اس تعامل الطاقة التجددة اليل يه الطاقة الشمس ية يف اليدان فامي

 الفاليح.

كنش يفهم الغريب هاذ الوضوع هذا لكو، اليل ما غيتفهمش ما مي 

بوطان اليل هو مدمع من طرف صندوق ل ن اس تعامل غاز ال  ؟عالش

رمه، ادل دايل مليار 13 دروك صندوق القاصة فيه تقريبا القاصة، اليل

مييش للضيعات ك مييش لهاذ البوطان اليل جزء كبري منو ك زء كبري منو ج

ذن السكني ما كيس تفاد منوش، ما اكيس تافد من هاذ الوضوع  الفالحية، ا 

 هذا.

مسائل  2لطاقة تؤثر عىل ة اليل كمنيش لهاذ امث هاذ اال ماكنيات الكبري 

الاحتياطي  تؤثر عىل الزيان التجاري للمغرب، وتؤثر كذكل عىل ساس يني:أ  

من العمةل الصعبة دايلنا، ل ن هاذ الغاز كنرشيوه ابدلوالر، كنرشيوه ابلعمةل 

فاتورة النفهمش أ ان عالش أ ان ما نسدش الباب ما نقلصش من الصعبة، ما 

نا اح خ قبيةل، و لشمس ية اليل قالها ال  داييل وندمع هاذ الطاقات االطاقية 

الغرب دوةل رائدة يف هذا اجملال  -ر قالها قبيةل الس يد الستشا -دوةل رائدة 

فريقيا،  ،يف التحول الطايق، الغرب بالدان جالةل الكل رائد عىل مس توى ا 

كيقولو علينا  احنا خاصنا نعطيو مثل لهاذ ادلول اليل( COP22) اس تقبلت

 فامي خيص التحول الطايق اليل تلكمنا عليه. عاملال  احنا واحد العدد دايل 

فريقيا التحول الطايق م ايش غري نقولو الس ياسات كيحرتموان يف ا 

ش جالةل الكل كيحرتموان يف ادلول الغربية كيحرتموان، عىل هاذ ال ساس عال
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من  %50 %40 ـش يو لخذا عىل عاتقو هاذ التحول الطايق اليل غادي من 

غمنش يو يف  اليل .. )الكم غري واحض( حددراه س يدان، داب.. حدد الكل

عيب خنليو الفالح ما ندمعوه دروك كتدمعو القطاع التحول الطايق، و 

ىل ابش يس تعمل الطاقة  ا مسعهت -الصناعي مبليار دايل ادلرمه فامي خيص ا 

 les)لوزينات  مليار درمه وال ذاك اليش ابش يبدلو -غري دروك 

usines )اليل فهمت ما يتحولو للطاقات التجددة، هاذ اليشو حىت ه. 

كنطرح سؤال، أ ش نو هو السبب احلقيقي ابش وابلتايل أ ان كنطلب هنا 

ما ندمعو هاذ القطاع الفاليح ابلطاقات الشمس ية وهنزو عبء عىل ادلوةل 

زون دايل بء عىل صندوق القاصة، هنزو عبء عىل اخملالغربية، هنزو ع

 3عندانش، عندان فهيا البالد دايلنا فامي خيص ذيك العمةل الصعبة اليل ما 

ذن هاذ اليش لكو ميكن نديروه هباذ ادلمعشهور ون 3شهور وال   .صف، ا 

خلفية فهاذ الوضوع اليل ما فهمناهاش، أ ان لآخر يف اولكن ميكن اكين 

( n pluse 6TVA) هاذي فني متيش، تزادت نعرفو شمايش صعيب اب

ل يف واحد العدد دايل الواد اليل كتس تعماليش  هاذ( يف TVA) تزادت

قلت هاذ  أ نتاكينة ( TVA) اليش اكين،هاذ ( TVA) يف هاذ اليش فهيا

(TVA )وأ ان سولت الناس قالو يل ابيق ،اكينة (TVA ) يف واحد العدد

هاذ اليش لكو الغرب ما  (le pompage) دايل السائل، كتفرقو بني

 صمك تعطيو للفالح الطاقة...خ ..كيفهموش، أ ان هاذ النظومة بغيت

 الس يد رئيس اجللسة:

 ر احملرتم.شكرا الس يد الستشا

 الوقت انهتيى الس يد الستشار. 

طار الرد عىل التعقيب، تفضل الس يد الوزير.  اللكمة للس يد الوزير يف ا 

 والبيئة:والعادن الس يد وزير الطاقة 

مع دايل الفالح هاذ الس نة هاذ الس نة كنعتقد غادي بغيت نقول بأ نه ادل

ىل  450مليار درمه،  4.5نوصلو حلوايل  س نتمي دمع ل ال دايمليار  460ا 

شاكل مايل، غري ابش القضية تكون دايل ا ذن اال شاكل مايش ا  لفالحة، فا 

مس ية لواح الش واحضة، اليوم أ ش نو يه الطريقة ابش ميكن لنا نضبطو ال  

 نقول كل كنمتىن جتي فرصة مع الس يد وزير الفالحة أ ين تس تعمل، خليين

ليل كمييش ويعطيمك مزيد من التفاصيل حول اس تعامل هاذيك ادلمع ا

للفالحة والتقيمي دايلو، وأ نمت تعلمون اكين واحد العدد دايل ال مور اليل 

 جيب أ ن تضبط. 

ل 3اليوم اكين  سة، واحنا ابلناس بة هيم ادلرااحامتالت اليل خلصت ا 

ندرسومه مع اال دارة دايل الرضيبة واال دارة دايل الزيانية: دمع مبارش ك 

حسب عدد الهكتارات اليل غادي  للفالح، نعطيوه واحد ادلمع مبارش

 يس تعملها، طبعا غادي حنددو واحد الس توى دايل الهكتارات.

يه نقاش، وهذا ف  (TVA) السأ ةل الثانية هو انخذو قرار دايل تقليص

 
6 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ومتيش تس تعمل، وابلتايل ميكن لها  %20قل حنيدو واحد مبعىن عىل ال  

ذن كيخصنا تكون تس تعمل يف جماالت أ خرى غري اجملاالت الفالحية، فا  

 مواكبة بقانون دايل الزجر.

السأ ةل الثالثة وهو انخذو عىل العاتق دايلنا الفائدة اليل غمتيش دايل 

 القروض.

.. )غري لنس بة للصناعةاحنا جالسني تندرسو اباريوهات و سين 3فاكين 

 ولست دمع.مسموع( 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ىل السؤال اخلا  ارتفاع فواتري الاء والكهرابء يف"مس وموضوعه وننتقل ا 

 ".ظل تفيش كوروان

 اللكمة ل حد السادة السترشين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.

 ي:مبارك الس باعلس يد الستشار ا

 احملرتم.رئيس الس يد الشكرا 

عرفت فواتري الكهرابء والاء ارتفاعا كبريا، خصوصا خالل فرتة احلجر 

 ل واجلزيئ بشلك ال يتناسب مع معدل الاس هتالك العادي.الصحي الشام

جراءات  عىل هذا ال ساس، نسائلمك، الس يد الوزير احملرتم، ما يه اال 

 الوضعية؟التخذة لتصحيح هذه 

 شكرا.

 اجللسة: ئيسالس يد ر 

 شكرا الس يد الستشار.

 اللكمة للس يد الوزير.

 الس يد وزير الطاقة والعادن والبيئة:

سادة الستشارين ببساطة، احنا خمتلفني الس يدة الستشارة أ ان أ دعو ال 

 هةلاما كتثيقش يف ال رقام اليل كنعطيو ويف العلومات اليل كنعطيو، س

قابة، ما كمينعش أ نمك تديرو جلنة الر بس يطة ل ن انمت هيأ ة منتخبة كامترسو 

اس تطالع ومتش يو تطلعو عىل التفاصيل، متش يو تطلعو عىل التفاصيل دايل 

 اذ الفواتري ومك من فاتورة وقع فهيا الرفض، مك نس بة الفاتورات.ه

ع رة، شاكية دايل ارتفاو تاف 6000الكتب الوطين للكهرابء وصلته 

ل الناس ما احد العدد داين و مليون مشارك، ميك 6الفاتورة من بني 

آالف؟  6شاكوش، ولكن حشال ميكن هلم يكونو؟ ثالث مرات؟ عىل  أ

مليون مشارك  6أ لف من  20 ـمرات، غنوصلو ل 5و مرات، ندير  3نديرو 

عند الكتب الوطين، وذلكل ندعومك ل نه القضية صعيب نكذبو بعضياتنا، 

ىت عند الواكالت حجلنة ومنيش نطلعو عند الكتب الوطين و ندعومك ديرو 

 ونطلعو هل فعال.. ..ابلناس بة اليل هام

تق دايلو مراجعة خذا عىل العاامث اطلعو عىل أ نه الكتب الوطين 
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عىل الناس أ و وقع غلط. أ ش نو الغلط  الفاتورة عندما كيتضبط عىل أ نه غال

ل الشهر كميكن لو يوقع يف اليل كيوقع؟ ميل كيتحس بو عدد الفاتورات داي

طريقة أ وطوماتيكية يطلعو للشطر اليل قبل، فالفروض أ نه بالسيسطمي 

لوطين وكتقوم به الواكالت يقسمو عىل الشهور وهذا اليل كيقوم به الكتب ا

لا كيتجمع عىل مواطن لظروف معينة أ نه كتقسم عىل الشهور دايل 

 ىل.الاس هتالك ابش ما يطلعش للشهر اليل هو أ غ

أ نه الكتب الوطين دار مايش غري  ميكن لمك تطلعو عىل ،أ كرث من ذكل

ه ذاك الكتب الوطين، ابلناس بة هذا اكن قرار وطين، أ نه الراجعة، اثنيا أ ن

تقديرية رمبا يكون جتمع ميكن يكون خلص لكفة اليش اليل جتمع، ل ن اكنت 

تسبيق لالس هتالك الواطن أ كرث من اليل اس هتكل، فكريجعو أ و كيكون 

ذا مت االتفاق كيو  بل،اليل غيكون يف الس تق  قع واحد النوع عىل مث أ يضا ا 

 دي الواطن ما عليه.أ  أ شهر كي 6مدة 

 5 ـدرمه اليل تعطات مساعدة ل 2000هاذيك  ولكن اليل ابغي نقول

ال خاصنا نديرو  مليون فهيا لكيش، مفا غنديروش الضو بوحدو، وا 

ىل حدرو التيليفون بوحدو، ونديرو احلليب بو االتصاالت بوحدها، وندي و ا 

مجيع  هغري ذكل، هذاك ادلمع اكن تعطى للكيش، كدمع للمواطنني في

، فذلكل هذاك ادلمع راه خاصنا نفتخرو الاس هتالاكت اليل كيحتاج الواطنني

 ني.نمليار دايل ادلرمه ابلنس بة للمواط  21به اليل وصل ل 

ضافات يف   هاذ اجملال دايل الكهرابء.فأ ثناء التعقيب عندي ا 

 اجللسة: الس يد رئيس

 شكرا الس يد الوزير. 

طار التعقيب.ا  للكمة للس يد الستشار احملرتم يف ا 

 س باعي:مبارك ال الستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

تفاعال مع جوابمك واس تحضارا للجدل اذلي أ اثره ويثريه موضوع غالء 

ة الطبوعة بفاتورة الاء والكهرابء، يف ظل هذه الظرفية احلساسة والصع 

كراهات  جباحئة كوروان وما جنم عىل ذكل من جحر حصي شامل وجزيئ وا 

جراءتاقتصادية واجامتعية، ما تزا  ل قامئة ومس مترة هبذا ال ساس رمغ اال 

ال التفاعل اال جيايب معها، من قبيل التسهيالت يف  التخذة، واليت ال ميكننا ا 

يقاف الزتويد، فضال  ىل ا  ن التنويه ابجملهود البذول عال داء وعدم اللجوء ا 

لضامن ال من الطايق معوما ببالدان واس مترارية اخلدمات، خاصة يف جمال 

ال أ ن مشلك الزتو زال مطروحا الفواتري ما ارتفاعيد ابلاء والكهرابء، ا 

 الس يد الوزير.

وزير الطاقة والعادن، مايش غري كوزير الطاقة ك الس يد الوزير،

منا رمبا م  ول رئيس جامعة أ و بدلية ابلقنيطرة، راه ما ميكنش، سؤ والعادن وا 

ا مو ليل هندك شاكايت من الواطنني االس يد الوزير، ما غتكونش ع 

 ت.مرضورين وتترضرو من هاذ الفاتورا

أ ان كنقول كل، الس يد الوزير، راه الناس سادين احملالت التجارية 

اتورة اليل اكنو فشهور تقريبا وال 3دايهلم اليل اكن فرض ابش يتغلقو واحد 

درمه وىل تيخلص  2500وال  2000كيخلصو تدوبلت، اليل اكن تيخلص 

 دة اليل اكن هو ساد غالق احملل دايلو.درمه وطول هاذيك ال 2500

بأ ن اكين  دة عىل هذا، الس يد الوزير، نقدر نقول، الس يد الوزير،زاي

الناس  درمه؟ راه اكين 91، فني اكينة هاذ ايدرمه شهر 91معدل دايل 

 2500و 2000درمه راه جاهتم  120درمه وال  100اليل اكنو تيخلصو 

لوطين للامء والكهرابء، هاذ اليش راه درمه، ما كنقولش أ ان غري الكتب ا

توصلنا به بال ما خنرجو حىت نديرو التحرايت دايلنا، واحد العدد  احنا

 دايل الشاكايت.

ما دايل و اكت اليل هكذكل احنا ما كندويوش غري.. راه هاذوك الرش 

التوزيع راه رصاحة راه هلكو الناس، وهاذ اليش راه ما اكينش غري يف.. راه 

ضت وجات هاذ د دايل الناطق وهاذ الاحتجاجات مايش غري انواحد العد

ما غتكونوش توصلتو بعدد  شراه ما ميكن ..الاحتجاجات. انتوما كتعرفو

هاذ الغالء دايل الفواتري،  الاحتجاجات عىل الصعيد الوطين يف الدن عىل

راه ال يعقل. كيقول كل س يدان اعطاان بواحد اليد وهام داو لنا بيد أ خرى. 

ما جاو داو و ك وهأ لف فرن 120أ لف فرنك و 80يدان قال كل اعطاان س  

 لهيم ادلوبل دايلها.

ولهذا، الس يد الوزير، أ ان معك فهاذ القضية دايل نديرو جلنة 

ىل اكنو قف اس تطالعية اليل خترج تو  عىل هاذ السائل، واكينة شاكايت، ا 

ىت ابش شاكية، راه اكينني انس اليل ما عندمهش ح 6000الناس قدمو 

ش يديرو الشاكايت دايهلم. كيوجلو ميش يو لهذاك الكتب الوطين للكهرابء اب

لهاذوك رؤساء امجلاعات وال عضاء دايل أ مسيتو ابش.. ولكن هاذ اليش ما 

جملس البدلي دايل القنيطرة  ولهذا نبغيومك كرئيس ير،اكفيش الس يد الوز

 ابش..

 الس يد رئيس اجللسة:

 رتم.شكرا الس يد الستشار احمل

طار الرد عىل التعقيب.  وأ عطي اللكمة للس يد الوزير، يف ا 

 الطاقة والعادن والبيئة:الس يد وزير 

 الس يد الستشار،

غري نعرفو النس بة أ ان ما نفيتش الشاكايت، قلت لمك اكينة الشاكايت، 

اكينة الراجعة، وليس للواكالت وال للمكتب الوطين أ نه دايلها. قلت لمك 

اطن، ما عندوش احلق، ما عندوش احلق يزيد علهيم، ولكن يزيد عىل الو 

أ ان رين اطلعو عىل النس بة دايل الشاكيبات، اكنقول غري للسادة الستش

مراجعة، وهاذ القضية كيقولو فعال جاتين شاكية وكميش يو عند الواكةل وتمت 

ميكن يل نراجع معك، فعال هذا من ال خطاء اليل اكنت ترتكبت  خلص عاد
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ىل اكنت ابقية هاذ ال خطاء أ ان أ دعومك مكجلس ضا ومتت أ ي مراجعهتا، ا 

 الستشارين تديرو جلنة ونطلعو عىل هاذ اليش.

 مرة أ ان ابلنس بة للمكتب الوطين 2020كنعطيمك ال رقام دايل س نة أ ان 

 93، أ اكدير، يعين سوس العدل هو قامأ خرى أ دعومك ها يه عندي ال ر 

، اكين اليل خلص 300 ،200ليل خلص درمه، ميل كنقول العدل، اكين ا

 أ ان كنتلكم عىل العدل، فهذا العدل كنعطيه ليمك ميكن تطلعو ،60، 50

 .عليه

 الس يد رئيس اجللسة:

 صلت.انهتيى الوقت الس يد الوزير، الرساةل و 

 ركتمك معنا يف هذه اجللسة.ونشكرمك الس يد الوزير عىل مشا

 كام أ شكر مجيع السادة الستشارين.

 جللسة اخلاصة ابل س ئةل الشفوية.أ رفع ا


