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 110 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٓخر  17 الثال   )م2021رب مفنو  23(هـ 1443ربيع ا
شار السيد  :لرئاسةا س الرابع، اخلليفة املهدي عمتوناملس   .لرئ

ت قة ساعتان وٕاثىن عرشة د :التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا ق
  .الثالثة بعد الزوال

ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

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

شار السيد ا س اجللسةاملهدي عمتونملس   :، رئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة   .لن عن اف

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شارات احملرتمات،   السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة املس
ٔحاكم الفصل  ستور، ووفقا ملق  100معال ب ضيات النظام من ا

ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس

ٔعاملنا هذا،  دول  ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق
د من مراسالت  ىل ما  لس  نة الطالع ا ٔم لسيدة ا ٔعطي اللكمة 

ت ال   .وٕا
نةال ٔم لسيدة ا   .لكمة 

  .تفضيل

لس نة ا ٔم ه،  ة بلفق شارة السيدة صف   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس مرشوع قانون التنظميي رمق  ىل ا ال جملس النواب  ٔ51.21 
متمي القانون التنظميي رمق لتعيني يف 02.12 يقيض بتغيري و ، املتعلق 

ٔحاكم الفصلني  ستور 92و 49املناصب العليا، تطبيقا    .من ا
ضيات املادة  شارن،  296وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا

الل الفرتة املمتدة من  لس  رخيه  2021نونرب  16توصلت رئاسة ا ٕاىل 
  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية - ؛ 63: دد ا   سؤ
ابيةد - ٔسئ الك   .سؤ 13: د ا

ضيات املادة  لس، توصلت  168وطبقا ملق لم يل  ا من النظام ا
ٔسئ الشفهية، تقدم  لسة ا لس بطلبني لتناول اللكمة يف هناية  رئاسة ا
لشغل والسيد  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو سق ا هبام لك من السيد م

مل لشغل  حتاد الوطين  ت التوظيف يف قطاع ممثل  ار غرب حول م
ل، واليت  ٔ ل ا ىل احلكومة دا ل الطلبان معا  ٔح الرتبية الوطنية، وقد 
ٔن املوضوع  ش ضة  ىل تقدمي مجيع املعطيات املستف ٔنه حرصا مهنا  ابت ب ٔ
ل معه يف ٕاطار  فا ة، فٕان الوزارة املعنية س ية مالمئة واكف الل مدة زم

هتا  اقشة مزيان تصة يوم االثنني م لجنة ا ٔمام ا  22الفرعية اليت مت تقدميها 
  .2021من نونرب 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
نة ٔم   .شكرا السيدة ا

ٔعامل هذه  دول  ة يف  ٔسئ املدر ٓن يف معاجلة ا ٓن رشع ا ا
ة لقطاع التجهزي واملاء حول السياسة املائية، واليت جتمعها  اجللسة، واملو

دة املوضوع  .و
ه  ٔحرار، وموضو تقوية "ويف البداية مع سؤال فريق التجمع الوطين ل

  ".ورشيد استعامل الرثوة املائية
شار احملرتم اليس احلسني ودمني لسيد املس   .اللكمة 

سط السؤال   .تفضل ل

شار السيد احلسني ودمني   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
  الوزراء، السادة

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ىل  ما يه مهنجيتمك املعمتدة لتقوية املنظومات املائية القامئة واحلفاظ 
  الرثوات املائية ورشيد استعاملها؟

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  سرتاتيجيات املائية املعمتدة السياسات "السؤال الثاين موضو و
لموارد املائية شاريك والالممركز  ىل التدبري ال رها  ٓ   ".و

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار احملرتم   .تفضل السيد املس
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شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احمل   رتم،السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ٔمهية هذا املورد  ، نظرا  و يس موضوع املاء ببالد طابعا ح ك
لتمنية  ة  ق شلك رها اسرتاتيجيا ورافعة حق ي  احليوي الهام، ا

  .املستدامة
ر، عن سائلمك، السيد الوز عتبارات،  ٔو انطالقا من هذه   اعتبارا 

دها  اليا، واليت تنوي اع سرتاتيجيات املائية املعمتدة  السياسات و
ال؟   احلكومة مستق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لموارد املائية"السؤال الثالث موضو   ".التدبري العادل واملسؤول 
دة والتعادل  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ ية اللكمة 

  .لتقدمي السؤال
لمي لسيد دمحم    .اللكمة 

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

لمي شار السيد دمحم    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارات احملرتمات، شارون واملس   السادة والسيدات املس
ر،   السيد الوز

ة، ومتىن لمك اكمل  ىل الثقة املولوية السام ق ٕان شاء هللا هننئمك  التوف
اممك ٔداء    .يف 

سائلمك ر،    :السيد الوز
ة لتدبري املوارد املائية وتعززها  ما يه مضامني إالسرتاتيجية احلكوم

دا مائية؟ ق    وحتق

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه    ".تدبري الرثوة املائية ببالد"السؤال الرابع موضو

د الساد ٔ سط السؤالاللكمة  شارن عن الفريق احلريك ل   .ة املس
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد هللا ماكوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة  ة ومو ادة يف املاء جراء التغريات املناخ ٔزمة  تعرف بالد 
ٔز  ال يف ظل غياب حاكمة اجلفاف، ويه  داد مستق مة مرحشة لالم

  .ٕاسرتاتيجية يف تدبري هذا امللف الشائك واحلساس
ٔمن املايئ  ذة لضامن ا ر، عن التدابري املت سائلمك، السيد الوز ليه  و

عية يف هذا القطاع إالسرتاتيجي ج الية و   .وتزنيل العدا ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد    .املس

ه  ة يف تدبري الرثوة "السؤال اخلامس موضو إالسرتاتيجية احلكوم
  ".املائية

شرتايك لتقدمي السؤال شارن عن الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
سط السؤال شار ل   .تفضل السيد املس

ٔبوكر عبيد شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارات احملرتمات،السادة امل  شارون والسيدات املس   س
رش هبا  ٔوال، حنمد هللا تعاىل هذه القطرات من املاء، واليت است
انه وتعاىل  ٔمطار، ونطلب من هللا سب ريا، ومتىن املزيد من ا الفالحون 

فعا نا غيثا  سق   .ٔن 

ر،   السيد الوز
  ما يه سياستمك وٕاسرتاتيجيتمك املائية؟

ٔنمت فا ادا يف وماذا  دة مدن يف بالد نقصا  ٔن عرفت  لون بعد 
  املياه؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لامء"السؤال السادس موضو   ".إالسرتاجتية الوطنية 
لشغالني  حتاد العام  شارن عن فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .ملغرب لتقدمي السؤال
شا سط السؤالتفضيل السيدة املس   .رة ل

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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ٔن هذا املورد  لامء، بيد  ذ سنوات ٕاسرتاتيجية وطنية  هنجت بالد م
برية يف بالد ت  ه حتد   .الطبيعي احليوي يوا

سائلمك، عن رؤية الوزارة لتطور وتن  لامء،  ذ إالسرتاتيجية الوطنية  ف
ر؟   السيد الوز

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس
ه  ٔزمة الندرة املائية"السؤال السابع موضو   ".ٕاسرتاتيجية الوزارة ملعاجلة 

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املغرب لتقدمي السؤال

شار   .تفضل السيد املس

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

ٔرشف املرسلني، ىل    والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔمطار اخلري، وسؤالنا ىل هاذ  ر احملرتم، حول حنمد هللا  ، السيد الوز
ٔزمة الندرة املائية   .ٕاسرتاتيجية وزارمك ملعاجلة 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لرشب ببعض املناطق "السؤال الثامن موضو ندرة املاء الصاحل 
  ".ببالد

لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .مي السؤاللتقد

سط السؤال شار ل   .تفضل السيد املس

لوش شار السيد بوشعيب    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر عن   :سائلمك السيد الوز

لرشب مجليع  ما يه الرؤية إالسرتاتيجية املعمتدة لتوفري املاء الصاحل 
؟املواطن ٔمن املايئ يف بالد ق ا   ني وحتق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  مقاربة احلكومة لتدبري السياسة املائية "السؤال التاسع موضو
  ".الوطنية

ستوري  ة ا شارن احملرتمني من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 
سط السؤال عي ل ج ميقراطي    .ا

شار احملرتمتفضل السيد ا   .ملس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ذة من طرف احلكومة لتدبري الرثوة املائية  ما يه إالجراءات املت

؟   ببالد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارشكرا السيد املس 

ه  ة السياسة املائية ببالد"السؤال العارش موضو   ".مدى جنا
ة الكونفدرالية  شارن احملرتمني من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

لشغل لتقدمي السؤال ميقراطية    .ا
  .تفضل

لهين الكرش شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
اطق ببالد دة م ش  اه الرشب وكذا تع ب ندرة م س انقة  ٔزمة   

ة السياسة  ر احملرتم، عن مدى جنا سائلمك، السيد الوز ا  اه السقي،  م
؟   املائية ببالد

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  إالشاكالت املرتبطة بتدبري اخلصاص "السؤال احلادي عرشة موضو
اطق املغرباحلاصل يف خمزون املياه مب    ".ختلف م

عية والتمنية  ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املستدامة لتقدمي السؤال

شار احملرتم   .تفضل السيد املس
  



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

4 

ٓخرربيع  17  )2021 ربمفنو  23( 1443 ا

ر شار السيد سعيد شا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔصبحت يف ساقطات  ٔن ٕاشاكلية اجلفاف وندرة ال يعرف ب  اللك 

يل  ٔشنو هو اجلديد ا ر،  سائلمك، السيد الوز ا  وية،  املغرب ظاهرة ب
وية؟ ىل إالجراءات احلالية لتدبري إالشاكليات الب   ممكن تضيفوه 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  لرشب لعدد "السؤال الثاين عرشة موضو ملاء الصاحل  ٔمني الزتود  ت
رب الرتاب الوطينمن امل    ".ناطق 

ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  شارن من  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

سط سؤالمك شار احملرتم ل   .تفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
يل  زودو املناطق ا ش  يل ممكن تقومو هبا  سائلمك عن إالجراءات ا

  .ما عندهاش املياه
  .اشكر 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ٔسئ املتعلقة  ابة عن ا ر التجهزي واملاء لٕال لسيد وز ٓن  اللكمة ا
  .سياسة املاء

ر احملرتم   .تفضل معايل الوز

ر التجهزي واملاء ركة، وز زار    :السيد 
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ش   ارون احملرتمون،السيدات والسادة املس

ىل  شارن احملرتمني  ٔشكر السيدات والسادة املس ٔن  ٔود يف البداية 
لسياسة املائية والوضعية احلالية  ٓنية املتعلقة  ٔسئ ا تفضلهم بطرح هذه ا
لرشب وكذ  ملاء الصاحل  زويد الساكنة  ٔمني  ذة لت لٕالجراءات املت

ال اء يف تد ٔمن املايئ تدبري ندرة املياه، وكام  ل ا ىل البعد د مك الرتكزي 
ملسؤولية والتدبري املسؤول لهذه إالماكنيات املائية   .وما هو مرتبط كذ 

مات  لطبع يف اه ي تنصب  ساؤالت فه ويف الواقع فلك هذه ال
ا  ي يطر ت ا د لت لنظر  مج احلكويم،  الوزارة، وانطالقا من الرب

ل تدبري املوارد املائية  ٔ ٔمن املايئ من  ىل توفري ا وكذ رضورة العمل 
لبالد وتوفري كذ ٕاماكنيات  امة  ة  ف ك ٔمن كذ  ٔمن الغذايئ وا ا

عية ج صادية و ق   .التمنية 
لها اجلغرايف، فهو  ي حبمك املوقع د ، كام تعلمون، فه ويف الواقع بالد

دودية إالماكنيات املائية، ويف الوا سم مب ٔخرى ي قع فهنا كذ ٕاشاكلية 
متزي، كام  ي  ٔحوال الطقس، وبالد فه ل تقلبات  لهشاشة د مرتبطة 
ساقطات  ن التوزيع يف ال اف مع تبا اف ٕاىل شبه  تعلمون، مبناخ 
ساقطات  ة ال ل انتظام ٕالضافة ٕاىل إالشاكليات د املطرية يف املاكن، 

  .املطرية يف بالد
كون هنا يف ٕاطار هاذ إالسرتاتيجية ويف هاذ إالطار فرض  ٔن  وري 

ٔمور،  ذ هذه ا ٔ عتبار  ذ بعني  ٔ املائية والسياسة املائية الوطنية وقع ا
راكامت ٕاجيابية يف هاذ  ٔن بالد عرفت وامحلد   يل جعل  اليشء ا

  .إالطار
مثني الرثوة املائية الوطني ٔوىل يه مر  د املر ا ة، ٔوال، عند وا

ات من القرن  ن ٔوساط ال ات ٕاىل  ٔوساط الست دت ما بني  يل ام ا
ال امل احلسن الثاين رمحه هللا  طالق  ٕ يل متزيت يف الواقع  املايض، وا
يل اكنت، وهو سقي مليون  ٔساسية ا مج السدود الكربى والفكرة ا ر

ٔفق سنة  يل امحلد  حتققت يف  ، وا ار يف بالد  .2000هك
ل التمنية مركزة  ططات الهامة د ويف هذا إالطار اكنت العديد من ا

مثني الرثوة املائية يف بالد ٔكرث و م    .ىل اه
ات عن  بة تطور احلاج ل التخطيط وموا املر الثانية ويه املر د

ات ٔن تليب هذه احلاج ٔهنا  ات التحتية املائية اليت من ش   .طريق حتديد الب
ٔن وامل ا فهيا اليوم، يه مر تدبري الندرة،  يل اح ر الثالثة يه ا

ويل، واكن عندها  ىل الصعيد ا يل اكينة  ة ا يف الواقع مع التطورات املناخ
ساقطات  ساقطات وسبة ال ث ال ، ال من ح ىل بالد بري  د الوقع  وا

ٔرقام يف هذا إالطار  -املطرية  ادي نعطيمك بعض ا ث  وال -و من ح
ث كذ  دة سنوات، وال من ح يل تيكون يف  كذ اجلفاف ا

ٔفق  ٔنه يف  ٕاىل  %30ميكن نضيعو ما بني  2050إالشاكلية الكربى، وهو 
ا يف ٕاطار البعد % 50 ، وهذا يتطلب م ل بالد من إالماكنيات املائية د

ل الغد من ذ القرارات والتدابري الالزمة اليوم ق ٔن نت رشايف  ل  س ٔ
ل ة هذه التقلبات يف املستق   .موا

يل  2009ويف هذا إالطار، تدارت يف  لامء ا سرتاتيجية الوطنية 
يل تلهتا كذ مرشوع  تقدمت جلال امل دمحم السادس نرصه هللا، وا

ضيات القانون حول املاء  لامء، تطبيقا ملق طط الوطين    .10.95ا
يل ميكن لنا نقولو يف هذا االٕ  ٔن بفضل هذه السياسات ا طار، وهو 

د الرصيد ٕاجيايب، هذا الرصيد إالجيايب وهو عند  املتبعة اليوم عند وا
د  149 د نوصلو ٕاىل وا د اليوم وا ميكن من تعبئة وا يل  بري ا سد 

يل يه تتوصل ٕاىل  ل املياه ا مة د سبة  مليار مرت مكعب، هاذو  19ال
ل التعب  يل اكيننيهوما إالماكنيات د ل املياه بفضل السدود ا   .ئة د

ادي  يل ٕان شاء هللا  يل يه ٕاجيابية وا د التجربة ا تدارت كذ وا
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ل حتلية املياه، عند  يل  9نوسعوها هو د ل حتلية املياه، ا حمطات د
 ٔ ٔثقاب  147متكن تعب ر وا ٓ ٕالضافة ٕاىل ا مليون مرت مكعب يف السنة، 

ةالستخراج املياه    .اجلوف
يل يه ٕاجيابية يف  ٔمور ا يل يه من بني ا ل ا وكذ تدارت معلية د
يل  ادة استعامل املياه العادمة وا ل ٕا يل انطلقت يه د هذا إالطار، وا

ل هذه املياه تصل ٕاىل  ل التعبئة د مة د د المكية   700كذ عند وا
بري  مليون مرت مكعب يف هذا إالطار؛ ويف نفس الوقت مت هود  د ا وا

ستافدو من هذا ٔن لك املواطنني    .ش 
ٔننا وصلنا لـ  لعامل احلرضي  سبة  ل % 100ٕاذن، اليوم ميكن لنا نقولو 

ل  سبة د د ال لعامل القروي وصلنا لوا سبة  ل ، ولكن ميل %97.8و
ٔنه يوصل لو املاء ولكن ما  ىل إالماكنية  سبة نتلكمو  ىل هذه ال كنتلكمو 

ٔقل ت  سبة  لمواطنني ال ش تتوصل  ٔنه الشبكة  ٔي  لو،  ار د يوصلش 
ل  ستافدو من الشبكة د يل ت ٔرس ا دد ا ىل الصعيد الوطين  ري،  ك

د  ذينا فقط العامل القروي هذه % 64، 60املياه تتوصل لوا ولكن ٕاذا ا
اوز  ٔقل ال تت سبة تتكون  بري ايل%40ال هود  د ا ن وا  ، ٕاذن اك

ملاء الرشوب  لزتويد  سبة  ل لعامل القروي  سبة  ل تيخصو يتدار 
ٔرس سبة ل   .ل

ام هبا وهو التطهري  يل مت الق ٔمور ا ٔخرى كذ من بني ا ة  من 
ىل الصعيد احلرضي لـ  يل % 75السائل، لهذا وصلنا  ل الساكنة ا د

لعامل القرو سبة  ل ، ولكن يف املقابل  ستافد من ذ اوزوش ت ي وما ت
ٔولوية يف 10% يل يه ٕان شاء هللا غنعطيوه ا بري ا ، وهذا كذ نقص 

ش ميكن لنا ٕان شاء هللا جنعلو العامل القروي  هاذ الوالية احلالية اليوم 
ىل التطهري السائل راه يف الواقع  لكمو  ٔن ميل ت ستافد، خصوصا  كذ 

ىل املواطنات واملواطنني، وت لكمو  سبة ت ل ىل ٕاشاكلية كربى  لكمو 
ٔن  لمدارس القروية، و ميشيو  يل  يات ا لمدارس وخصوصا الف كذ 
راسة، ٕاذن هذا  ٔنه يواصلو ا يلقاو صعوبة  ض ف حبمك ما تيكوش املراح
يل فهيا  ىل املناطق ا رنكزو  ت و ٔولو ادي نعطيوه ا يل  ٔمر ا من ا

  .املدارس
هود د ا صاد يف املاء  وكذ تدار وا ق ش ميكن لنا يتدار  بري 

ال الفال  ٔن ا ، انتوما تتعرفو ب ال الفال ل املاء  )%(85يف ا د
بري  هود  د ا لتايل تدار وا ، و ال الفال املستعمل فهو مستعمل يف ا
ط يف  ٔننا نتحولو ٕاىل التنق ش  و  يل اعطاتو ا مع ا الل ا من 

د استعامل ا ن وا ٔن اك يل  700ملاء، وهنا ميكن نعتربو ب ار ا ٔلف هك
ة تفوق  ىل مسا جنذايب ٕاىل الرش  ار 70دازت من السقي    .ٔلف هك

س، السيدات والسادة  سبات، السيد الرئ ٔمهية هاذ املك ٕاذن رمغ 
ٔن  شارن احملرتمني، رضوري نقولو ب منوذج  -املس ن يف تقريب ا وهذا 

ٔن رمغ هاذ اليش لكه، رمغ  - يد التمنوي اجلد ا ب ٔن اليوم اح ٔكدو ب رضوري ن
بري  ن ٕاشاكلية حتدي  بري، واك د اخلصاص  ن وا هودات املبذو اك ا

لمحطات املق سبة  ل  ، سبة لبالد ل يل هو مطروح    .ا
بري  شلك ٕاشاكل  يل يه ت ٔمور ا ٔن من بني ا واليوم ميكن لنا نقولو ب

ٔننا مع  ٔنه اليوم مع هاذ هو  ٔوال، جعل  يل تبذل،  هود ا هاذ العمل وهاذ ا
ىل  ل  ٔكرب يف املستق د الضغط  ة فغيكون عند وا التغريات املناخ
ن يف البالد والتطور  يل اك لنا، ومع التوسع العمراين ا إالماكنيات املائية د

ٔن  صادي،  ق ٔكرب والتطور  د الطلب  ن وا ميغرايف، فاك ساوش ا ما ن
ستعملوه كذ يف  ة، ولكن ت ستعملوه يف جمال الفال ٔن املاء اليوم ت ب
ستعملوه  ة، ت ل الصنا ال د ستعملوه يف ا ة، وت ل السيا ال د ا
يل  ٔساسية ا ٔمور ا لرشب، وهذا من بني ا لامء الصاحل  سبة  ل معلوم 

ل البعيد، وهذا تي ٔنه من الرضوري تيخصنا معلوم نضمنوه يف املستق جعل 
عتبار هاذ  ذو بعني  ش ميكن لنا  راجع السياسات املطبقة  ٔن 

ىل الصعيد ن  يل اك   .ىل بالد يف جمال املاء.. الضغط ا
د ميكن  ٔن لقاه وا ة، وحبمك  ة سام ٔنه بتوجهيات ملك يل جعل  هذا ا

ل  سرتاتيجية د ٔخر يف تطبيق السياسة  د الت يف ٕاجناز  2009نقولو وا
لية املياه وما هو مرتبط  العديد من املشاريع، خصوصا ف هو مرتبط بت
ة،  ل املياه اجلوف ليه د د دا، وغنتلكم  م  يل هو  جلانب ا كذ 
د  ٔهنا تدار كذ وا يل اكن مفروض  لفرشة املائية، ا سبة  ل خصوصا 

ل تطعمي الفرشة املائية يف بال اصة د ش السياسة  ة اصطناعية  ف ك د 
كون هنا مراجعة  ٔن  ٔنه من الرضوري  سمترارية، فمت اعتبار  نضمنو 
اص  مج  د الرب سرتاتيجيات املطبقة يف هاذ إالطار، وتدار وا

لسقي 2020-2027 لرشب و ملاء الصاحل  لزتويد  اص  يل هو    .ا
ٔساسا ٕاىل  هيدف  ستدرايك فهو  مج  ل وهاذ الرب حتسني التعبئة د
د  الل السدود، وتربجمت وا رنجع  -سد  20إالماكنيات املائية من  و

لطلب وحتسني كذ  -لهاذ النقطة ف بعد  ن كذ اجلانب املرتبط  اك
ليه يف  ركزو  ٔسايس ٕان شاء هللا  كون هنا يشء  ٔن  الطلب و

ٔرض الواقع م ىل  ا تنطبقوه  يل اح لنا ا مج د الل هاذ العمل الرب ن 
ٔسف، هنا ٕاشاكلية كربى  ٔن اليوم، مع ا ة املائية،  ا احلكويم وهو الن
، ويف الواقع نقولها  ل بالد ل إالماكنيات املائية د يف التدبري املسؤول د
ٔمهية  ش هاذ الوعي  ل املواطنات واملواطنني ما اكي ىل الصعيد د حىت 

سهتال ل املاء يف ٕاطار  دة د ل املواطنات واملواطنني، ز ك اليويم د
ة يل يه مطرو ٔخرى ا   .ىل ٕاشاكليات 

ٔن  ىل  دا،  م  يل هو  مج، ا ومت الرتكزي كذ يف ٕاطار هاذ الرب
شلك كذ إالماكنية  اه البحر، ايل  كون هنا كذ تطور حتلية م

ٔمر ل املاء وتدار كذ  ة د ل تعبئة ٕاماكنيات ٕاضاف يل  د م ا يل هو  ا
ل املاء الرشوب يف العامل القروي لزتويد د   .هو مرتبط 

ه  مج لكه ف رمه، من هاذ  115هاذ الرب ل ا مليار  115مليار د
ٔن تدار يف  ٔوال تدارت،  ٔن  رمه ميكن نعترب ب ل ا مت ٕاعطاء  2020د

ل ٕاجناز  ادي متكن من تعبئة  11نطالقة د يل  بري، ا مليون  4سد 
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ٔصل  يل هو مربمج، ٕاذن  120مرت مكعب من    .انطلقت 11سد ا
الف مايل  ٔثقاب وجتهزيها يف ٕاطار  جناز  ٕ عند كذ ما هو مرتبط 

رمه 100يفوق  ل ا   .مليون د
ش  يل هو  لسدود الصغرى والتلية ا مج وطين  ر هنا كذ 

  .ادي ينطلق، ٕان شاء هللا
ٔن  ٔولوية وهنا بغيت نقول لمك ب ٔعطت  ادي تعطي و هاذ احلكومة 

ٔسايس،  ور  د ا ٔن يه عندها وا الش؟  قصوى لهاذ الربامج التلية، 
نيا، من تعبئة إالماكنيات املائية  ت،  ضا ل الساكنة من الف ٔوال، محلاية د
ل الرشب، ولكن  ٔغراض د ستعمل  ادي  يل  لكفة، وا ٔقل  ة ب املتا

د كذ كذ لتطعمي الفرشة امل ستف هبامي واملاشية  ٔن ا ش  ائية وكذ 
  .من هاذ املياه

ادي نعطيو يل  ٔولوية ا يل ميكن يل نؤكد لمك يف ٕاطار هاذ ا .. اليوم، ا
ٔننا يف هاذ  ابت هاذ احلكومة، وهو  يل  ٔمور إالضافات ا هاذي من بني ا

رجمنا  ادي يتدار يف هاذ  120إالطار  يل  ق سنوات امل  3سد تيل ا
ش 2022ابتداء من  ة،  ع يوم إالثنني، ٕاذن البار ، واكن عند اج

ادي هيم لك  ه، و ش، ٕان شاء هللا، ننطلق ف مج  دد هاذ الرب
ل اململكة ٔقالمي د   .املناطق وا

شتغلو  ظر  يل ت ٔساسية وا ها  يل اعترب ٔمور كذ ا ومن بني ا
ٔن، ٕان شاء هللا، راه  لهيا كذ وهو حتلية املياه، هنا ميكن يل نقول ب

ح،  ادي يتف يل  ها، ا ٓيت  م يف اشتوكة  مج  د الرب انطلقت، تدار وا
ا هاذ احلكومة  ادي نعطيو اح رب، ولكن  ٓخر دج ٕان شاء هللا، يف 
ار  سبة ملدينة ا ل دا، وهو حتلية املياه  م  د املرشوع  ل وا انطالقة د

يل هيم البيضاء الكربى، ا رشاكة  300  ادي يتدار  مليون مرت مكعب، و
ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وهذا كذ من بني املشاريع املهيلكة 

ل لمستق سبة  ل ٔساسية  يل يه    .وا
سبة ملدينة  ل ىل حتلية املياه  شتغلو  ادي  يل  ٓسفي ا هنا كذ 

سبة  ل ة  ش حنلو إالشاكلية املطرو ادي نواصلو ٓسفي  لهاذ املدينة، و
ٔنه اليوم  ىل الصعيد الوطين،  ل حتلية املياه  مج، ٕان شاء هللا، د يف الرب
و  ٔننا نوا ش  يل عند  دة ا ٔن إالماكنية الوح ة ب ا د الق ن وا اك
ة التغريات  ل تقليص إالماكنيات املائية ن لية د التطورات املستق

ة، وهو الرتكزي  ٔنمت املناخ يل  دا ا م  ىل حتلية املياه، وعند املرشوع 
ٔول مرشوع  ٔن  د الرمزية قوية،  يل هو عندو وا ، ا ا ل ا تتعرفوه د
لية بفضل استعامل الطاقة  ه الت كون ف ادي  يل  ل حتلية املياه ا د
لمواطن  سبة كذ  ل لفالح و سبة  ل ري  ك ٔقل  لو  الهوائية، والتلكفة د
ل سوس  لمنطقة د سبة  ل قه  لرشب، مما مت حتق لامء الصاحل  سبة  ل

ها ٓيت  ل اشتوكة    .ود
سبة لتمنية العامل  ل مج الهام  ىل الرب ٔننا نتلكمو  ، رضوري  وكذ

ل  يل مت التعبئة د ٔمر كذ ا ش  24القروي، وهذا ا رمه  ل ا مليار د

ل املياه يف ملاء الصاحل ٔننا نطورو الشبكة د  العامل القروي، الزتويد 
ليه  لكمت  يل  لمواطنني وكذ التطهري السائل حبال ا سبة  ل لرشب 

  .يف املايض
ٔساسية يف ٕاطار هذا  عربها  يل ت د النقطة ا ٔ بغيت نضيف وا
يل اعطيناه  ٔمر ا د ا نا به، وهذه النقطة تتعلق بوا يل ج التصور اجلديد ا

ٔمه  د ا ال وا ٔن تتكون م ارب  الل الت ٔننا تبني من  ية قصوى، وهو 
ٔحواض  ن  بري ويف املقابل اك د النقص  ٔحواض املائية فهيا وا بعض ا
زي تيخصنا  التايل يف ظرف و يل عندها ٕاماكنيات مائية، ف مائية قريبة ا
لتايل الفكرة  اوزو هذه إالشاكليات، و يفاش ميكن لنا نت شوفو 

ٔساسية ا د السياسة ا ىل تزنيل وا شتغلو  ادي  ٔننا  نا هبا وهو  يل ج
دا،  م  ملاء وهذا يشء  ٔمني الزتويد  ل الربط بني املنظومات املائية لت د

سبة لـ ل ال  ل احلوض املايئ م ش " دار خروفة"ٔما دا يل مت استعام  ا
ٕالماكنيات املائية الرضوري لرشب  زودو املاء الصاحل  لمدينة ٔننا  سبة  ل ة 

يل تدارت ٔمور ا ة، هذا من بني ا ل طن   .د
ن كذ الربط بني سد  يل " ٔولوز"اك ر الكربى ا ٔاكد زويد  ظومة  وم

زويد احلسمية مع  ظومة  تدارت السنة املاضية، وكذ الربط بني م
ست   .ر

ٔننا نواصلو يف هذه  ٔنه اليوم من الرضوري  يل بغيت نقول  ولكن ا
ٔنه الس  ادي نضمنو  ش  كون هذه الروابط  ٔهنا  ش جنعلو  ياسات 

ل استعامل  ل التاكمل والتضامن واملنطق كذ د كون هذا املنطق د
لرشب للك  ش ميكن لنا نضمنو املاء الصاحل  لك إالماكنيات املائية املتوفرة 

ة واملاء ك لفال سبة  ل ذ املواطنات واملواطنني، وكذ ماء السقي 
ٔخرى القطاعية سبة لالسرتاتيجيات ا   .ل

ٔننا من  ٔننا اعترب ب ليه وهو  ٔكد  يل بغيت ن يف نفس املنظور، ا
ل  ٔساسية يه إالشاكلية د يل يه  د النقطة ا رجعو لوا ٔننا  الرضوري 
ات كام  ن ة، مليل اكن اجلفاف يف ال لك رصا الفرشة املائية، هنرض معمك 

ٔن اكن  تعلمون اكن جفاف يل عشناه،  ل  3قوي ا تالية د سنوات م
ش ميكن لنا نضمنو املاء  ل بالد  ر الفرشة املائية د اجلفاف، مت اس
ل  ورة د د ا لمواطنات واملواطنني، ودوز وا سبة  ل لرشب  الصاحل 

د  ل وا ل 2000سنة حىت لسنة  20اجلفاف د ني د ، ويه عند سن
ا ماشينيسنة / اجلفاف   .ممطرة، واح

ذ سنة  ا هذا امحلد  اجلفاف ما عشناهش، تتكون  2000م ٕاىل يوم
جفاف اكن يف  ساقطات املطرية، ولكن اجلفاف  ل ال شبه  2018ق د

برية  ن فوارق  ٔن اك جفاف، ولكن جفاف اكمل تتكون يف بعض املناطق 
ل  ال د ش جفاف يف ا ساقطات يف هذا إالطار، ولكن ما اكي ال

لكم  ٔ  ، ال الفال يل تيكون يف ا ىل اجلفاف ا املطرية، ما كنتلكموش 
ا  ، ولكن اح يل تطيح سنو ساقطات املطرية وإالماكنيات املائية ا ىل ال

ورة ميكن جتي من د  ٔن هذه ا سنني، هذه  5سنني، من د  4ارفني ب
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ادي  ل اجلفاف هذه رضورة حمتية  كون، حبمك هذه إالشاكلية د
يل اكينة ة ا   . التطورات املناخ

ل الفرشة  ستغالل املفرط د ٔن مت  يل عند وهو  ري ا إالشاكل الك
لتايل  تالية  - ال قدر هللا  -املائية،  ل اجلفاف م ني د ٕاذا اكنت عند سن

لرشب  زودو املاء الصاحل  ش ميكن لينا  ادي نلقاو صعوبة كربى 
لع سبة  ٔكرث من ل لمناطق املترضرة  سبة  ل ديد من املدن، خصوصا 

ٔنه من  لتايل هنا اعترب  بري، و يل عند فهيا خصاص  اجلفاف وا
سميه بعقود الفرشة ىل ما  شتغلو  ٔننا    .الرضوري 

رو  ٔننا ند ا  32مفروض  ، ٕاذن اح عقد فرشة در جوج حىت 
ش رسعو فهاذ إالطار، وهاذ  عقود الفرشة اليوم وقعنا فربشيد شتغلو 

ل الرشيدية  ىل املنطقة د شتغلو كذ  متيزي فهاذ إالطار، و ل ا عقد د
يل  ش نوصلو لهذاك العدد ا رسعو  ٔننا منشيو فهاذ إالطار و ش  كذ 

ليه   .لكمنا 
ٔمر هو اكلتايل ل هاذ ا ٔمهية د ٔسايس : ا ٔننا ننخرطو ف هو  هو 

سبة لبال شاريك ل ل البالد، وهو التدبري ال ل د لمستق سبة  ل د و
ل وزارة املاء  ل املاء مايش قضية د ٔن هاذ القضية د لامء،  واملندمج 
ة  ل وزارة الفال لية ومايش قضية د ا ل وزارة ا ومايش قضية د
ٔو  ات احمللية  ل املنتخبني فامجلا ٔو د ة  ل وزارة الصنا ومايش قضية د
كونو  ٔن املستعملني تيخصهم  ل امجليع،  اجلهات، هاذي قضية د

ٔمر   .مسؤولني كذ وينخرطو معنا يف هاذ ا
ٔولية تيخصها حتدد انطالقا من  يل تدار ا ٔنه هاذ الربجمة ا نيا، كذ 
لفرشة املائية، ولكن انطالقا كذ من  سبة  ل ة  إالماكنيات املتا

ل تعبئة امل سبة لهاذ املناطقإالماكنيات د ل   .وارد املائية 
ل  طق د لو يف م ٔننا ند ا وهو  ه اح يل بغينا منشيو ف لتايل ا و
ىل  رشيد الطلب والعمل  ه تعبئة العرض، كذ  يل ف التدبري املندمج ا
ىل  الل احلفاظ  ل من  ىل ضامن املستق ة املائية وكذ العمل  ا الن

دا مليل الفرشة املائية، بل تطعمي ا ش  ة اصطناعية  ف ك لفرشة املائية 
ٔننا احلق يف املاء  ش  ه  يل ماشيني ف حنتاجوها نلقاوها، هذا هو املنطق ا
ل املاء، وهاذ اليش غيتدار  لجميع ومجليع املستعملني د كون مضمون  ٔنه 

ل شاريك ٕان شاء هللا يف املستق الل هاذ التدبري املسؤول وال   .من 
ىل ورضوري نتلك يل قلناه فهاذ إالطار  - مو كذ  ٔنه من  -حبال ا

ل املياه املنعدمة  ستغالل د ىل  ركزو  ٔننا  : املقصود(الرضوري 
ٔنه ) العادمة ذينا قرار يف هاذ احلكومة وهو  بعد تطهريها واستعاملها، وهنا ا

يل اكينني سبة كذ الغولف ا ل ات و سبة فامجلا ل لجرادي و سبة   ل
ستعملو ٕاال هاذ املياه، هذا هو املنطق ش ميكن .. لكهم ما  املياه العادمة 

ة لفال لمواطنني ويبقى  لرشب يبقى  ٔن املاء الصاحل  ٕاخل، ... لينا نضمنو 
يل يه جمهزة يف هذا إالطار ولكن غنعملو  ىل حسب املناطق ا وهذا 

ٔن ش  ن  ش .. اهد سبة ملرا ل ٔن  ٔكد ليمك  رو ميكن يل ن استطعنا ند

ا ماشيني فهاذ إالطار وغنوسعو هاذ  ط كذ ٕاذن اح هاذ اليش، فالر
ل، وملا ال يف بعض املناطق وحسب بعض  رة ٕان شاء هللا يف املستق ا ا
ة ميكن تدار ملا ال استعاملها  ٔنه الفال ر  د يد لوا يل ميكن  ات ا الفال

سبة لبعض املناطق الفال ل لسقي  سبة  ل ىل املدى كذ  ة  ح
  .املتوسط

ٔن، السيد  ارفني ب ا  ٔنه اليوم اح ليه وهو  غي نتلكم  يل  ريا، ا ٔ
د احملطة  شو وا ا تنع ٔننا اح شارن،  س والسيدات والسادة املس الرئ
لشتاء ٕان شاء هللا فهاذ  لينا  انه وتعاىل نعم  قة، امحلد  هللا سب دق

ش اليوم السعيد وٕان شاء هللا هاذ ا ٔسبوع ٕان شاء هللا اكمال، ولكن 
ل ندرة املياه د إالشاكلية كربى د ن وا ا اك ة ف بي   .هنرضو برصا

بري خصنا  ن  د التبا ن وا ساقطات املطرية، فاك ل سبة  ل ٔوال، 
راجعت مقارنة مع السنة املاضية بـ  ساقطات املطرية  نعرفوه، اليوم ال

ذينا بعني 33% ل ، ولكن ٕاذا ا ادية، الرتاجع د وسطة  عتبار سنة م
ٔكرب، ٕاذن هذا % 79 راجع  راجع، وهذه السنة  ٔن السنة املاضية اكن 

يل يه  سبة لٕالماكنيات ا ل ري هو  بري، وإالشاكل الك لق ٕاشاكل  معلوم 
بري، ٕاذا  ن  د التبا ن وا ٔحواض، فاك لنا حسب ا معبئة يف السدود د

لووس  ال ا ا م ال لسبو % 52تنلقاو مش ا م ل التعبئة، ٕاذا مش د
ن امحلد  إالماكنيات املائية اكينة، ولكن يف املقابل %56تنلقاو  ، ٕاذن اك

ٔم الربيع تنلقاو  منشيو  ال لزز%10.9ميل  ا م غرس  - كري -، وٕاذا مش
ل ملوية تنلقاو فقط %16تنلقاو  ا املنطقة د ني %12، وٕاذا شف ، وهذا تي

 ٔ يل هو خطري ب د املستوى ا يل يه وصلنا لوا ٔحواض ا ن بعض ا ن اك
سبة  لتايل اعترب وال ليه، و ا كنتلكمو  يل اح ٔمن املايئ ا هيدد ا دا و

اوز  سبة مللء السدود ما تت ل ة  سبة شام% 34.5العموم   .ك
ٔن ٔن احلكومة اعتربت  ٔنه اعترب  غي نقول يف هذا إالطار  يل  ه ٕاذن ا

كون  ٔنه ما  ش ميكن لنا جنعلو  ىل هذا العمل  شتغلو  ٔننا  من الرضوري 
ل اململكة،  سبة للك املدن د ل لمواطنات واملواطنني،  سبة  ل ٔي نقص 
ن العديد من  يل قلنا اك ادي وامحلد  حبال ا ن ما هو  لتايل اك و

يل تضمن امل يل عند إالماكنيات املائية ا ٔحواض ا لرشب ا اء الصاحل 
ور  ٔن ا ٔمور،  ستابقو ا ٔننا  ن كذ رضورة  لجميع، ولكن اك سبة  ل

ش  الية،  ستع ة واختاذ التدابري  اق س ل هذه احلكومة وهو  ال  -د
كونو  -قدر هللا  ٕاذا اكنت يش ٕاشاكلية نلقاو ما نقومو به يف هذا إالطار 

اهزن   .لكنا 
دة اج لطبع التجهزي : ات ما بني الوزارات املعنيةوهنا در  وزارة 

ة  ا ل الن ة، الوزارة د ل الفال لية، الوزارة د ا ل ا واملاء الوزارة د
ء  ل الكهر لرشب ود ل املاء الصاحل  ب الوطين د ة، ومعلوم املك الطاق

ا فهي يل انطلق سرتاتيجية ا د  ٔحواض املائية، ووضعنا وا   .اوواك ا
ىل  ع  ل الت ٔوال، بتفعيل جلان اليقظة د ٔت،  سرتاتيجية بد هذه 
يل يرتٔسه السادة الوالة الختاذ القرارات الرضورية  الصعيد اجلهوي، ا
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رشيد  ة وٕاجراءات  لموارد املائية املتا ٔفضل  ل تدبري  ٔ والالزمة من 
ا ا عو يوم شوفو ونت ش ت لتطورات استعاملها، ٕاذن هذا العمل انطلق 

ذو القرارات الالزمة يف هذا إالطار ش  يل اكينة و   .ا
ة يف هذا إالطار  الل إالماكنيات املتا عو من  ٔننا تن  ، كذ
ة  ل احلا الهيدرولوج ل املوارد املائية حسب التطورات د الوضعية د

سبة  ل ش ) la météo(وهنا معلوم  شتغلو معها  ؤات وت تتعطينا الت
اهزن ميك كونو  ش  ٔرصاد اجلوية  ل ا ن لنا نضبطو هذا التطور د

ال يف هذا إالطار؛ ة مستق   وتنعرفو لك إالماكنيات املتا
ادي نبحثو لثا، ة، .. ٔننا  ىل موارد مائية ٕاضاف ا يف البحث  انطلق

ل ٕاماكنية التحويل لسد اخلصاص املرتقب؛ ٔ ة، من    خصوصا املوارد اجلوف
ريب التجهزيات  ٔننا رابعا، ل  ٔ مج معل من  ر د  وضعنا وا

متكني  ستوجب ذ  صات الضخ العامئة يف السدود اليت  الرضورية وم
لمخزون املايئ؛   ستغالل الاكمل 

ٔمني  امسا، رسيع يف وثرية ٕاجناز املشاريع احلالية املتعلقة بتقوية وت ال
لرشب   .زويد املاء الصاحل 
ٔمر د ا متيش مهنا  نقول لمك وا وات  عند اليوم يف بعض املناطق الق

ىل % 30 لو السد  متيش، ما تتوصلش، د تن ل إالماكنيات املائية  د
ل  د المكية د ٔن وا مليون مرت مكعب غتوصل، تتوصل  100ٔساس 

دة  50، 60 بري، ز لق مشلك  ل هاذ إالماكنيات، وهذا معلوم تي د
يل انتوما ٔخرى ا ٔمور  ل  ىل  ل الرسقة د تخبني د مك م ٔ ارفني حبمك 

ة  يل يه مطرو ن هاذ إالشاكلية ا يل تتكون مليل ترنسلو املاء، فاك املاء ا
وها يل تيخصنا معلوم نوا   .كذ وا

يل  هود ا ٔن ا ة وجنعلو  ش حنميو كذ إالماكنيات املتا ٕاذن هذا 
ٔنه يوصل كام جيب يف هذا إالطا و  دلو ا ىل رضورة العمل ت دة  ر، ز

ال، وخصوصا  اوزو الهدر يف هاذ ا ٔننا نت ش  صاد يف املاء  ق ىل 
ى املواطنات  سية  ام حبمالت حتس وات اجلر والتوزيع وكذ الق بق
مج  لرب سبة  ل ٔن  ر ب واملواطنني لرتشيد استعامل املياه، وهنا بغيت نذ

، الب ال امل ٔمام  يل تقدم  ة ا ف ٔن هباذ الك ارض بقوة  يس  عد التحس
لمك ٕاىل تدبري مسؤول وٕاىل ضامن  ٔسئ د غنوصلو ما تفضلمت به يف ا

ٔمن املايئ لبالد   .ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
لمك القمي ىل العرض د ر    .شكرا معايل الوز

شارن ىل جواب  ٕاذن السيدات والسادة املس ب  يف ٕاطار التعق
بات نعطي اللكمة  ل التعق الت د ر احملرتم، ندوزو يف التد السيد الوز

ٔحرار   .لفريق التجمع الوطين ل
شار احملرتم اليس جامل الوردي، يف ٕاطار  لسيد املس ٔعطي اللكمة 

ب ملا تبقى من حصة الفريق من الوقت الزمين   .التعق
شار   .تفضل السيد املس

  :شار السيد جامل الوردياملس 
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة ٕاىل تقوية  ىل مهنجيتمك الرام مك و ىل جوا ر،  ٔشكرمك، السيد الوز
اما مع  س ىل تعززها، ا مك ستعملون  ٔ يد  ٔ املنظومة املائية القامئة، وا

ٔمهية هذه املادة التوجهيات  ليمك  لامء، كام ال ختفى  سرتاتيجية الوطنية 
صادية  ق ة و شية والفالح شطة املع ٔ احليوية وارتباطها الوثيق 
ىل  ٔمن مايئ حيافظ  ق  ٔيت ٕاال بتحق ٔمن الغذايئ ال ي ق ا لمواطن، وحتق

ة للك  ا   .املواطننيالرثوة املائية ويعزز مواردها ويعمم استعاملها لتكون م
ٔن إالشاكليات يف قطاع  ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ٕاننا نعتقد دا
سرتاتيجية الوطنية  راهات اليت عطلت ٕاجناز  املاء املرتبطة بتدبري إال
ة السابقة،  ل الهندسة احلكوم متوقع دا القطاعية الناجعة والراجعة ٕاىل ا

لينا جتاوز هذه املر ولنا الثق ر، ويف  جيب  مك، السيد الوز ة ف
ي  املني لك مسؤولية هذا اهلم الوطين ا ملوضوع،  وزارمك وٕاملاممك 
ىل  ايق  شلك اس لعمل  بريا  ا مجيعا، وهو ما يتطلب جمهودا  يؤرق

نا املايئ ٔم ىل    .احلفاظ 
مثن املنجزات املتواص لتعممي ٕايصال املاء الرشوب ٕاىل العامل القروي 

ارة قامت هبا  يف ٕاطار ، حبيث هناك جمهودات ج مج فك العز ر دمع 
ة لتعممي الشبكة، لكن توقف ٕاجناز املشاريع املائية  خمتلف احلكومات املتعاق
ىل اسمترار ٕاجناز تعممي املاء الرشوب، خصوصا يف  بري  شلك  رت  ٔ اليت 

  .املغرب العميق واجلبال واملناطق املائية
ب ر املك ٔن اس لندرة  كام  ر  ٔ ء يف قطاع املاء ت لامء والكهر الوطين 

ش ة مرا ل  ة -اليت عرفهتا بعض املناطق م ٓسفي، ٕاقلمي احلوز، 
طقة الشاوية، سوس ة- ماسة، لكممي- الرشق، م اللت، - واد نون، در ف

رسيع  لتايل نطالبمك ب الل البحراوي، و ة سيدي  سات، جام وٕاقلمي امخل
مج التمنو  ل الرب هود املبذول يف س ي املرتبط هبذا القطاع، كام ننوه 

اه البحر  لية م شاء حمطات لت رب ٕا اه الرشب،  ظومات م تطور م
اما مع اخلطة الوطنية لتطور إالمداد املايئ يف  س ة من املدن، ا مبجمو

لرمغ من التاكليف املادية املهمة اليت يتطلهبا ٕاجناز هته احملطا  ،   .تبالد
اصة  شاء سدود تلية،  ويف نفس السياق، ندعو ٕاىل رضورة ٕا
ة حبرية، مما سميكن من تقوية الفرشة املائية لهاته  ست لها و ٔقالمي اليت ل
لرشب،  ات املواطنني من املياه الصاحلة  اج شلك اكيف  ٔقالمي ويوفر  ا

لجودة والمكية املطلوبتني   .وفقا 
ر   .شكرا السيد الوز
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س اجللسةالسيد    :رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔحرار، نعطي اللكمة  ب لفريق التجمع الوطين ل دامئا يف ٕاطار التعق
دل ابد  شار احملرتم اليس    .لسيد املس

شار   .تفضل السيد املس

دل ابد  شار السيد    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

  شارون احملرتمون،السيدات والسادة املس 
ىل ٕاجناز لك  بري  ر  ٔ س لها  ٔن ل ، ٕاال  لرمغ من اجلهود املبذو
ٔن بناء  اصة و لفالح الصغري واملتوسط،  ة املرتبطة  املشاريع الفالح
لتمنية احمللية  ارش  شلك م رتبط  السدود الصغرية واملتوسطة واليت 

منية العامل الق ٔساسا ب ٔهنا مرتبطة  ه، رضورية،  روي وتوفري سبل التمنية ف
ل  س رب تقوية شبكة الري وتوريد املاشية، خصوصا يف املناطق اليت 
ٔكرث من  ددت يف وقت سابق  ٔن وزارة التجهزي واملاء  لام  بريا،  جعزا 

ارش حنو  900 شلك م ه  موقع لبناء هذه السدود الصغرية، واليت تتو
 ٔ ٔداء الفالح الصغري واملتوسط وت رب تعبئة املياه الالزمة يف تطور  هي 

ٔفضل  ة الصغرية وتغطية  ٔهيل الفال املناطق السقوية الصغرية واملتوسطة لت
ة لتوريد املاشية رب ٕاجياد نقط ٕاضاف   .لمناطق الرعوية، 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ن، قدموا  ٔطرها، مشكور ة والصيد البحري و ٕان وزارة الفال
ة الكربى من ٕام مع الفالح الصغري واملتوسط واملقاو الفالح مة  اكنيات 

ليات السقي  رب توفري لك  اه السقي،  صاد يف استغالل م ق ل  ٔ
مثني  صاد فهيا، و ق ادة استعامل املياه و د خمتلف تدابري ٕا ط، واع لتنق

ا،  وات الري وٕاصال رية خمتلف املوارد املائية وجتديد ق رب مشاريع اس
سد  دها احملدد  هتاء من بناء السدود يف مو دم  اقها  خضمة، واليت 

هتيئة " دار خروفة" ٔجنزت مرشوع ا ٔن الوزارة  ش، حبيث  قلمي العرا ٕ
ىل القطاع شلك كثري  ر  ٔ ة لتطور السقي وتوسيعه، مما    .الهيدرو فالح

ل  مك التد ر، نلمتس م ل ٕالطالق هذا ، السيد الوز العا
رات ٕالجناح لك  س ل هذه  ىل مواص ٕاجناز م املرشوع والعمل 

رسيع الصناعي"خمططاتنا، مبا فهيا  ري " خمطط ال ، و طط السيا وا
ة سوس ىل ذ  ال  اه -م ماسة اليت شهدت ٕاجناز مرشوع حتلية م

ي لواله لوقعت ال ة، ا رشته وزارة الفال ي  ٔمل البحر، ا ىل  اكرثة، 
ة  ليمك  ىل البحر، ونقرتح  يق اجلهات املط  ىل  منوذج  توسيع هذا ا

ار البيضاء اد يف املوارد املائية، - ا سطات اليت تعاين بدورها من نقص 
رشيد  يق ٕاقلمي  رة و ن واملذا ٔوالد ز ٔوالد حرز،  طقة  كام نالحظ يف م

ن معوما، واليت سل د من الفقر  خصوصا وٕاقلمي ب ل بريا  تعرف خصاصا 
امة  ليه ا ة مستدامة، وهو ما اشتغلت  يف الوسط القروي وضامن فال
اءات واملزامع املغرضة اليت  د د لك  ٔخرض، مما يف لمخطط ا الثانية 
ة  ٔن مصود الفال ٔخرض، ٕاذ  سة النيل من خمطط املغرب ا حتاول 

ٔمام توايل سنوات اجلفاف  ايت راجع املغربية  كتفاء ا ق  ا يف حتق وجنا
ٔطر  ة تدبري القطاع الفال وتضحيات الفالح املغريب وٕاىل لك ا ٕاىل جنا
رسيع وثرية  ٔمل  ىل  ق هذه املنجزات،  انبه يف حتق شتغل ٕاىل  اليت 
ة  ٕاجناز لك املشاريع املائية املربجمة، حىت يمت استكامل لك املشاريع الفالح

  .يف وقهتا
مثن لك املنجزات احملققة  ويف ٔحرار  ري، فريق التجمع الوطين ل ٔ ا

رسيع وثرية هذه التجهزيات محلاية املوارد املائية،   ىل رضورة  ويؤكد 
ٔساسا بعدم هدر املزيد من الزمن  لامء مرتبط  ٔي ٕاسرتاتيجية وطنية  اح  ف

هتا  ٔولو ذ مضن  ٔ ة، ت ة واحضة وجشا ٕاجناز ما يف ٕاقرار سياسة حكوم
د مع  لف املو ا املربجمة، وٕاال سن ٓ لامء يف  طط الوطين  تضمنه ا

ٔمطار رمحنا بنعمة ا ٔن  ر  ني من العيل القد   .التارخي، را
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لسيد  ب، اللكمة  ٔحرار يف ٕاطار التعق دامئا لفريق التجمع الوطين ل
شا   .ر احملرتم اليس دمحم بودساملس

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم بودس   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
هنجها لسياسة بناء السدود بفضل  مة  ٕان بالد حققت ماكسب 

ال امل امل ه، واليت بفضلها حمكة  غفور  احلسن الثاين قدس هللا رو
ٔسف  ٔهنا مع ا ، ٕاال  ال الفال ا ٕاجنازات نوعية، خصوصا يف ا حقق
ىل مواص  راجع احلكومة يف فرتة معينة  ٔخرا، بفعل  بريا وت راجعا  عرفت 
ىل اخلصوص، وهو ما يطرح العديد من  بناء السدود التلية مهنا 

ساؤالت حول  سرتاتيجيات القطاعية الوطنية يف ال ه ت  ما حقق
ٔخرى  ٔن هذه إالسرتاتيجية تتقاطع مع اسرتاتيجية وطنية  اصة و مشوليهتا، 
، مما يطرح سؤال  رسيع الصناعي والسيا ٔخرض وال مكخطط املغرب ا

دة ىل    .مدى جناح لك اسرتاتيجية 
ٔخ خر مبخطط املغرب ا ٔن نف رض والنتاجئ ، حيق لنا مكغاربة 

ل  ٔمن الغذايئ الوطين يف  ق ا هيا يف جمال إالنتاج وحتق ة املتوصل ٕا اخلراف
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  .سالسل إالنتاج
خر مبخطط  ٔن نف رسيع الصناعي"حيق لنا  ي جعلنا و امحلد " ال ا

اجئ خمطط  خر ب ٔن نف لسيارات، حيق لنا  ة مصدرة  ٔول دو ٕافريق
س" ات الصي" ٔليوت تو ي مثن م ٔهل القطاع ليك يلعب ا د البحري و

ر س ر و   .ٔدوارا رائدة يف جمال التصد
ام مع  الس ٔمهية  لغ ا ٔمرا  ٔحضى  دة السدود ببالد  ٕان توسيع قا
ٔمن الغذايئ  ٔخرض وهو طموح بالد يف مضاعفة ا اسرتاتيجية اجليل ا

، م  دة إالنتاج الفال ة وتوسيع قا شطة الفالح ٔ ستحرضن يف وتنويع ا
داد خمطط  ة ٕال ته السام ٔعطى تعل ي  ال امل ا ل  هذا إالطار تد
ل تدارك اخلصاص، وهو املرشوع  ٔ ل ٕالجناز السدود من  وطين مستع
اشه القطاع وبدء اشتغال احلكومة  ي  ي تعرث بفعل مر الفراغ ا ا

  .ىل تزني
 ٔ اه ا ىل م ٔننا نضيع ٕان بناء السدود سميكن من احلفاظ  مطار، 

ار املكعبة مهنا منوذج ٕاقلمي  ٔم ي عرف " ٔسا الزاك"املليارات من ا ا
ٔسبوع املنرصم بعد سنوات من اجلفاف، ٕاال  مة هناية ا ساقطات مطرية 

اصة وادي  ٔودية، و اه ا ب ضياع م س لضياع  " الزاك"ٔهنا تبقى عرضة 
ة"ووادي  ، "توزيك الرمث"ة سد ، ٕاضافة ٕاىل غياب صيانة ومراق "در

ىل تطبيق  ٔنه مل يمت حتيني معطياته  مة، ٕاال  سبة ملء  ي عرف  ا
ب  سبة لسد  ل ة، اليشء نفسه  ب غياب املراق س مغرب السدود 

زة" لوطا" قلمي  ٕ.  
ٔرسع،  لكنا ثقة يف احلكومة ملواص ٕاجناز خمطط ٕاجناز السدود بوثرية 

عتبار وضعي ذ بعني  ٔ ة التجهزيات املائية احلالية واليت مهنا ما يعرف مع ا
ٔيضا،  ل وبفعل تقادم البعض مهنا  سب التو ا صعبة بفعل ارتفاع  ٔوضا

ٔن  ث  ٔكرث من  %14ح سنة  40ٔكرث من % 40سنة و 45مهنا  
ىل احلكومة تعبئة موارد  لسدود الصغرية واملتوسطة، مما يفرض  سبة  ل

ة لتقوية صيان طط الوطين مالية ٕاضاف ٓت وٕالجناز ما تضمنه ا ش ة هذه امل
  .يف هذا إالطار

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ب ٔصا واملعارصة يف ٕاطار التعق   .اللكمة لفريق ا
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك، وما مسعناه يف ٔشكرمك، السيد الوز ٔوال، اء يف جوا ىل ما  ر، 
اح ف تنوون ٕاجنازه؛ ق والن ، ومتىن لمك اكمل التوف ٔثلج صدر قة    احلق

اليا ما تقوم به احلكومة يف  نيا، مثن  ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا

ٔنه بفضل السياسة الرشيدة  ٔشري كذ ٕاىل  ٔن  ٔود  ملناسبة  ال، و هذا ا
راه، فٕان بالد اليت  ال امل احلسن الثاين طيب هللا  دشهنا املغفور  

ىل مستوى تدبري الرثوة املائية، لكن  د ٕاجيابية  حققت و امحلد نتاجئ 
ه  ٔو يوا ٔو من املنجزات مازال قطاع املاء يعرف  لرمغ من النتاجئ 

ىل مستوى ىل مستوى املوارد املائية و ت كربى، خصوصا  كذ  حتد
  .تعبئة هذه املياه

اصة  ىل تعبئة هذه املياه،  فاملطلوب من احلكومة املزيد من العمل 
ٔحواض املائية  د مهنا ا ستف ٔمطار، وذ بتجمعهيا وختزهنا ليك  اه ا م

ر حوض  ٔخص  ٔكرث ترضرا، و ة"، املوجود جبهة "غرس"ا - در
اللت قلمي الرشيدية، هاذ احلوض " ف ٕ اصة  ٔمطار و املايئ مفياه ا

د مهنا  ستف ٔن  ايف، دون  اري ويف الف  12املهتاط تذهب ضائعة يف الص
ر،  رابية السيد الوز ة  رة  12جام رة الريصاين ودا ا بعة  رابية  ة  جام

ٔمطار، هاذ  ل ا ستفديش هنائيا من هاذ املياه د ة  12ٔرفود ما ت جام
ىل  زيد  ىل خطارة وك  100كتظم ما  زيد  ار،  10.000سقي ما  هك

ٔقل  ٔو حش ٕان مل  ٔو ق  لها جفت بندرة  ٓن وضعية هاذ اخلطرات املياه د ا
ٔمطار هبذه املنطقة   .انعدام هتاطل ا

ال  ٓ ٔقرب ا ٔن تفكروا وتقوموا يف  ر،  ٔوان، السيد الوز ٓن ا ف 
ٔوال، لتغذية الفر  ابع هذه اخلطارات،  جناز سدود تلية يف م شة املائية؛ ٕ

ش اليويم لهذه الساكنة ويف ضامن  ٔمهية هذه اخلطرات يف ضامن الع نيا، 
  .ستقرار كذ

ىل هاذ الطلب، وهذا طلب ساكنة  ر،  ٔحل، السيد الوز  
ٔمانة ٔنقلها ٕاليمك بصدق و   .املنطقة 

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

يق عندمكرج يق .. عو من بعدها مايش مشلك  ٔحرار  ل ا الفريق د
يق عندمك  (un reliquat)  عندمك ب،  لتعق سبة  ا.. دقائق 4ل   .مرح

ل  شار احملرتم، ما تبقى لمك من سقف الزمن د تفضل السيد املس
لمك   .الوقت د

  .تفضلوا

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال   :املس
سشكرا السي   .د الرئ

ر مشكورا، ويف  ل السيد الوز لعرض د معان  ٕ تيظهر يل اسمتعنا 
ٔن  ٔمن املايئ، كنعرفو ب ات يف هاذ العرض هو ا يل  قة اللكمة القوية ا حق

ستور يف الفصل  رسو ا ٔمن املايئ  ىل حق املواطن يف  31ا ص  يل ت ا
و   .الولوج ٕاىل املاء جبودة مق

راسات حول  قة ا ٔمن املايئ يه دراسات حق ل ا هذا املوضوع د
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ىل  شها،  ادي يع يل  شها املغرب وا يع يل  كثرية، وخشصت الوضعية ا
قة هذه إالسرتاتيجية فهيا  ل املاء، وحق سرتاتيجية د ضوهئا تدارت هذه 
سترياتيجية  بو هذه  ٔوال، نوا م هو،  يل  اسبة، اليوم ا و وم خمارج مق

تاش بدراسة الن ىل حق لها،  مي د رو التق وها مرة مرة ند راق ة، خصنا  ا
ٔساسيات فهيا هو العدا  لها وا هذه إالسرتاتيجية من بني الرشوط د
ستافدو يف  الية، خص مجيع املناطق يف املغرب ومجيع الساكن خصهم  ا

هلم من املاء   .احلق د
ش هن د القوس  ح وا ٔ هنا بغيت نف قة  ل وحق ىل اجلهة د رض 

اصة -سوس ة من السدود، و مو د ا ل بناء وا مج د ىل الرب ماسة و
ٔن كنعرفو السدود الصغرى والسدود التلية راه فهيا شوية  السدود الكربى 
ل سوس يه اليوم  ٓخره، هذه اجلهة د ال ٕاىل  ٔو ل املشالك املرتبطة  د

لها و  ٕالنتاج د ة معروفة  يل يه  خلصوص ا لها  لصادرات د معروفة 
ملاء بري ف يتعلق  د املشلك ومشلك  ة، كتعاين وا   .الفالح

يفام  شاي، ولكن  يق ما بدا يل  لية ا ل الت حصيح اكينة هذه احملطة د
يل  ل املاء ا شاي حتل املشلك د اد ادي ختفف، ولكن ما  اكن احلال 

ا ت  لتايل اح ني والساكن يف هذه اجلهة تتعرفو هذه اجلهة، و نطالبو والفال
اصة ف  ٔمهية قصوى لهذه اجلهة،  د ا ٔنه تعطي وا يطالبو احلكومة 

يل يه السدود ٔساسية ا ات التحتية املائية ا لب   .يتعلق 
ل املاء  سرتاتيجية د ل املاء وهذه  اخلالصة واملهم هذا املشلك د

يل قال السيد ا ان ليا حبال ا ا يف ت ر راه كهتم امجليع، كهتمنا اح لوز
ش  ٔنه ما اكي ل هذا املاء  د من املشالك د نه وا ٔ رشيعية  املؤسسة ال
رشيعية  ا يف املؤسسة ال ملاء، اح يل تتعلق  ل القوانني ا ٔجرٔة د د ا وا
ٔي قانون يتعلق هبذا  بو احلكومة يف  ش نوا ن  ا مستعد يظهر يل اح

  .املوضوع
يل هوما املواطنني، طبعا،  ل املاء ا هيم املسهتلكني د ٔيضا  املوضوع 

انبه  سامه من  ني، خص امجليع  صاديني والفال ق لني  يل هوما الفا وا
يل قالت  ٔنه حبال ا ٔسايس حلياة املواطن،  يف حامية هذا املنتوج ا
سهتالك الشخيص  ل  يل اكنت يف هذا املوضوع، احلزي د راسات ا ا

ل املاء راه اخنفض من  ات، اليوم وصل لـ  2500د لرت مكعب يف الست
لفرد وميكن يوصل لـ  650 د  500لرت مكعب   4لرت مكعب من هنا لوا

ٔو  ىل هذه املادة  5سنوات  ل احلفاظ  سنوات، ٕاذن هذه املسؤولية د
ل امجليع   .يه مسؤولية مشرتكة د

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد    .املس

رتام الوقت ليك يف ا   .تبارك هللا 
دة  لو ستقاليل  لفريق  ٔعطي اللكمة  ب،  دامئا يف ٕاطار التعق

لمي شار احملرتم اليس دمحم  لسيد املس   .والتعادلية 
شار   .تفضل السيد املس

لمي شار السيد دمحم    :املس
  .شكرا

ر احملرتم،   السيد الوز
ىل املعطيات اليت تفض ة شكرمك  ٔن السياسات احلكوم ش لمت بعرضها 

ت اخلطرية اليت  د ت الكربى والت ة الصعو يف جمال املاء والكف مبوا
ب نقص املياه س   .تعرفها البالد 

ستقاليل  مس الفريق  ا  ر، عن ارتياح وٕاذ نعرب لمك، السيد الوز
ة جبعل املاء من ب ة السام ىل تزنيل التوجهيات امللك ني حلرصمك 

ٔن ننقل لمك العديد من إالشاكليات اليت تعرفها  ت، فامسحوا يل  ٔولو ا
ة ة طن ىل اخلصوص مدينة وزان- تطوان- ٔقالمي    .احلسمية، و

لرمغ بوجوده  ٔن ٕاقلمي وزان  ر، املؤسفة  من املفارقات، السيد الوز
ات ودواور ٕاقلمي  ل جام ازن، فٕان  دة وسد واد ا ن، سد الو بني سد

ٔكرث من سؤال وز اد يف هذه املادة، وهو ما يطرح  ان تعاين من نقص 
ه اخلصوص مرشوع  ىل و ٕالقلمي، ومهنا  ل العديد من املشاريع  حول م
عد ٕاجناز الشطر  لرشب، ف ملاء الصاحل  ة سيدي رضوان  ربط دواور جام
ب  الالت يتحمل فهيا املك ه من اخ ة مع ما شاهد ٔول من االتفاق ا

نا بتوقف ٕاجناز الشطر الثاين الو  لرشب املسؤولية، تفاج لامء الصاحل  طين 
ٔداء املساهامت ٔن الساكنة اخنرطت بقوة يف  لرمغ من    .من املرشوع، 

ر،   السيد الوز
قلمي وزان،  ٕ رجمت  ينا استفسار حول بعض املشاريع اليت  ٔيضا، 

ٔ " القشاشدة"ومهنا سد  ب يف ت ة زويم؛ ما هو الس   ريه؟جبام

ر،   السيد الوز
ىل تدبري هذا القطاع احليوي املهم  مك وقدرمك  ينا اكمل الثقة يف كفاء
مثني وتطور العرض املايئ  سامه يف تعزز و ذ خمتلف الربامج، مبا  وتنف

  .ببالد
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل  شار اليس عبد ا لسيد املس ٔنصاري دامئا يف ٕاطار اللكمة  طيف ا
دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ب    .التعق

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

ٔنصاري لطيف ا شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
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ل قليل واملعطيات املهمة، واحلق  يل اعطيتو ق ٔجوبة ا ىل ا شكرا 
ٔهداف يف املاء يبقى  ٔنه من ا من احلقوق اليت يضمهنا دستور اململكة، كام 

لربامج  شيد  مج احلكويم، وٕان كنا  سطريها يف الرب الكربى اليت مت 
ٔن  ٔيضا  ٓن يف قطاع املاء، مفن املسؤولية  دود ا اخلالقة املعلن عهنا ٕاىل 

ة اليت هنجهتا بالد يف جما ينام ٔن السياسة القوية وا ىل  ذ نؤكد  ل املاء م
لمغفور   نت عن جناعهتا بفضل الرؤية املتبرصة  ٔ ستقالل واليت 
ٔيضا املقاربة الرشيدة جلال امل دمحم  راه، و احلسن الثاين، طيب هللا 
ه  ٔحضى يوا افع هذه السياسة  السادس نرصه هللا، فٕان استدامة م

شهده العديد من  ي  ب النقص احلاد ا س ت كربى  ات صعو
ة ة در انقة مع - اململكة، وخصوصا  ٔزمة مائية  ش  اللت، اليت تع ف

ب  س ٔمطار وترضر الفرشة املائية  ٔخر ا ة احلرارة وت ر رتفاع الشديد 
ٔقالمي الرشيدية،  ، خصوصا ب لسقي الفال ه  لامء املو ستزناف اخلطري 

ورة وورزازات، مما دفع السلطات إالقلميية يف ب عض احلاالت ٕاىل الزتويد زا
رب الصهارجي املتنق ملاء الرشوب    .الرضوري 

ر احملرتم،   السيد الوز
قوس  ه لهذا السؤال يدق  الل طر ستقاليل من  ٕان الفريق 
ٔن السنوات  لرشب،  ل اجلهة ف خيص املاء الصاحل  اخلطر حول مستق

كون اكرثية  ٔن  ا اسمترار استزناف  يف -ال قدر هللا  -املق ميكن 
ٔحلقت  ة، واليت  لضيعات الفالح ري املعقلن  ب السقي  س الفرشة املائية 

حلوض املايئ لكري بريا    .غرس-زز-رضرا 
ىل الرتمجة الفعلية  ر، يف قدرمك  م، السيد الوز ىل يقني  ٕاننا 

رتبط مبواص  ة لاللزتامات والتعهدات املعلنة، خصوصا ما  ق د واحلق ش
ل قليل من  لنمتوه ق ٔ اليا ما  سد تيل مربمج،  120السدود التلية، ومثن 

ٔقالمي اجلهة ٔيضا السدود الصغرى واملتوسطة والكربى ب   .و
داد  ٕ رسيع  ىل  لامء"ٔيضا، العمل  طط الوطين  ىل " ا والعمل 

ىل  قه وعرضه  لامء واملناخ"تدق ىل  ٔ لس ا ٕالضافة ٕاىل ال "ا تدبري ، 
داد خمطط  ٕ الل إالرساع  ت من  ضا ة الف ايق ملوا س التوقعي 

ت ضا لحامية من الف   .وطين 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية، اللكمة  لو ستقاليل  لفريق  ب  دامئا يف ٕاطار التعق
س الفريق   .لسيد رئ

لبار   .تفضل اليس ا

لبارا شار السيد عبد السالم ا   :ملس
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
سيط  كفي احلديث عن املاء يف جزء  ٔن مشلك املاء ال  قة  يف احلق
، بل  ٔكرث من معض املية و ٔصبح معض  ٔن املاء  من الزمن، بقدر ما 

ٓن رؤية واحضة، خطر هيدد ساكنة العامل، فعال وامحلد  يف بالد  ينا ا
ة  ات امللك اليا واليت يه جزء من التو ة املتبعة  بفضل السياسة احلكوم

منوذج التمنوي ة يف ٕاطار ا   .السام

ر،   السيد الوز
دة  ىل  ٔضواء  ا وسلطمت ا يل اكن شاف مك ا ٔحطمت يف جوا قد 

 ٔ مك ويف خشصمك،  رية والاكم يف معل حكوم ننا مشاريع، لنا الثقة الك
ت احلكومة ٔو مكو ة    .نعرف مدى اجلدية اليت تعملون هبا رفقة مجمو

ر،   السيد الوز
ٔمطار،  ٔو اجلفاف وق ا اء خبصوص حش  شلك است ت ال  و ٕاقلمي 
ي حيظى خبمس سدود، مخس سدود، وساكنته  ٔن هذا إالقلمي ا فلنا يقني 

ٔن تعاين من العطش فيشء ال يق العقل السلمي، يشء  ول اليوم  ري مق
ه  ٓخر يف طريق إالجناز  5جند ٕاقلمي ف ائه ولنا سد  ٔر ة يف  السدود موز

اليا "سيدي عبو"سد  هودات املبذو  مك وا بري يف جمهودا ، فلنا يقني 
يل  ٔثناء ا ال، فهاذ ا من طرف السلطة إالقلميية مشكورة يف هاذ ا

نجبدو السلطة إالقلميية ت ف و زويد  تنجبدو  ىل  لها  واحلرص د
رية حبيث  رية والك ر الك واو لها تعاين من املاء، هاذ  49ا ة راه   49جام

م يف  متىن ولنا يقني وساكنة هذه املنطقة لها يقني  راه ٕاقلمي شاسع، ف
ف من  ليه، فلنا يقني من ختف ا  ي صادق مج احلكويم ا مك والرب جمهودا

ة هاذ إالقلمي مبجه ف من معا لتخف ود العمل احلكويم  مك وتضافر  ودا
وفرة فال ينقصنا ٔن الفرشة املائية غنية والسدود م ة، س و   ..هاذ املعا

س اجللسة   :السيد رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ن عند يش   .. شكرا سيدي راه اك

س اجللسة   :السيد رئ
س احملرتمشكرا السيد    .الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ليمك نعم اليس س الفريق، تبارك هللا    .شكرا السيد رئ

لفريق، سقف زمين  ٔصا واملعارصة  د السقف زمين حلزب ا يق وا
  .دقائق 4
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شار   .تفضلو السيد املس

شار السيد املرابط امخل   :اراملس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدة والسادة املس

ٔضيف  ٔن  ٔود  ٔصا واملعارصة،  يل يف فريق ا ىل ما قا زم الوة 
ه حنو املزيد من  ر احملرتم، التو ٔطلب من احلكومة، السيد الوز ٔن  و

ري التقليدية اليت مازالت بال ال، املوارد  ٔخرة يف هذا ا ٔسف م د ل
لجوء  الل ا اصة من  ابة رصحية ٕالشاكلية الندرة،  ٔصبح ميثل ٕا ي  ا
اه  مثني م ادة استعاملها، و اه البحر ومعاجلة املياه العادمة وٕا ٕاىل حتلية م
س والتوعية  لتحس ام حبمالت  ستفادة مهنا والق رب جتميعها و ٔمطار  ا

ٔن   .يف هذا الش
ر احملرتم، ٕاىليف    :هذا الصدد ندعومك، السيد الوز

ي  ٔوال، تفعيل، يئ ا عي والب ج صادي و ق لس  توصيات ا
دود  ل الري يف  ٔ ادة استعامل املياه املستعم من  ا ٕاىل رضورة ٕا د

ٔفق % 30سبة  سبة  2020يف  سهتالك ب من % 30وإالرساع خبفض 
ة واالٕ  ة والسيا ات الصنا لتحمك يف الطلب قطا رامج  دارات ووضع 

رامج الرتبية  الم ومالءمة  س وإال رامج التحس صاد املاء وتعزز  واق
ت قطاع املاء؛   والتكون مع حتد

لرشاكة  نيا، هنوض  ر احملرتم، كذ برضورة ا نطالبمك، السيد الوز
لتدب ا  ني العام واخلاص يف جمال املاء وتطور منوذ ري العادل بني القطا

صاد لقطاع املاء؛   واملستدام اق
ىل املوارد  لثا، ب والبحث  يف معلية التنق ك ملوازاة مع ذ  يتعني 

ل استكشاف خمتلف الفرشات املائية السطحية  ٔ ة من  املائية اجلوف
ملاء  ة اخلصاص يف جمال الزتويد  ىل الصعيد الوطين ملوا والعميقة 

لرشب، خصوصا ة  الصاحل  يف الوسط القروي، مع اختاذ اكفة التدابري الرام
ٔشاكل  زون املايئ اجلويف وحاميته من لك  ٕاىل عقلنة استعامل ا

  ستزناف؛
ايل يف توزيع املوارد املائية  رابعا ىل توطيد التضامن ا ريا، العمل  ٔ و

ىل ٔحواض الشاملية الغربية اليت تعرف فائضا،   رب حتويل املياه من ا
ٔحواض اجلنوبية اليت تعرف جعزا   .ا

ث  الل البني من ح خ ا من  ش  ات اململكة تع ٔن  من الواحض 
ٔخرى  طقة ٕاىل  ساقطات املطرية املس اليت تتفاوت مكيهتا من م جحم ال
ىل تفعيل خمططات  زنة يف السدود، مما يؤر سلبا  وكذا املوارد املائية ا

هن ة ٕاىل ا و الرام صادية وبوضعية القطاع الفال ا ق ات  لقطا وض 
ليات اشتغالها ٔدوات و اص وعرصنة    .شلك 

ستفادة من الرثوات  طق العدل وإالنصاف وضامن احلق يف  ٔن م كام 

هتييء لتوفري  ٔة مائية ا ش ل التفكري يف بناء م ساوي يفرض ق ل الوطنية 
لتوزيع الع اصة ملناطق لك الرشوط والوسائل الرضورية  ادل ملواردها 

لري  وات  رب جتهزيها بق شلك واحض، وذ  رضر  ساف السدود اليت س
ٔودية، ضام السمترارية استفادة هذه املناطق من هذه املادة  ىل طول ا
اءت هبا سياسة السدود، ويه  ق الفلسفة اليت  ة، وحتق احليوية من 

ادل من  شلك  ٔخرىتعبئة املياه لتوزيعها    .ة 
ىل ما  لبار  شار احملرتم اليس ا يل املس ٔزيك ما قا زم ٔن  ٔود كذ 
، وحنن  ٔزيك ما قا ٔ فقط  لوقت  رتاما  ت، ولكن ا و ىل ٕاقلمي  قا 

ت و ت كذ يف ٕاقلمي  ش لك هذه الصعو   .نع
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لفريق احلريكاللكمة دامئا  ب    .يف ٕاطار التعق
س   .تفضل السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
راهات  ت وٕاشاكليات وٕا مك خبصوص حتد ل مع جوا يف ٕاطار التفا

سجيل بعض املالحظات السياسة املائية ببالد ، نود يف الفريق احلريك 
ات كام ييل قرتا   :املعززة 

اطق اململكة  ٔوال، ددا من م ٔن  ر احملرتم،  ليمك، السيد الوز ال خيفى 
ة  ٔقالمي اجلهة الرشق اصة يف اجلنوب الرشيق و ادة،  ٔزمة مائية  ش  تع

ساقطات وواقع اجلفاف وتد ة حمتية لشح ال ريها كن اعيات التغريات و
ر  ٓ د من  ل ستدعي بلورة خمطط اسرتاتيجي  ة، ويه وضعية  املناخ
ايل  ستع مج  ىل الرب ة  ة املب وية، بدل املقاربة الظرف هذه الظاهرة الب
ظر  طط هو ما كنا ن ر والفعالية، وهذا ا ٓ لية احملدودة ا الته املر بتد

ليات ٔن حتدد معامله و ل سياسة مائية،  من احلكومة  ٔ تزني ومتوي من 
، خصوصا يف ظل وجود  ٔمن املايئ ببالد يل يوفر ا ٔفق مستق يف 
ادة ستعرفها بالد يف هذه املادة احليوية يف  ٔزمة  دث عن  دراسات تت

  .العقود املق
مج احلكويم وال يف  ل ذ يف مضامني الرب س ٔسف مل  لكن، ل

  .2022ايل لسنة ٔرقام مرشوع القانون امل
كشف احلكومة عن  ٔن  ر، ٕاىل  كام كنا ومازلنا نتطلع، السيد الوز
سرتاتيجيات والربامج  ذة ملواص تفعيل  السبل والتدابري العملية املت
لامء  طط الوطين  والسياسات املائية املوروثة عن احلكومة السابقة، اك
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ملاء ا 2020-2050 لزتويد  مج الوطين  اه السقي والرب لرشوب وم
، واليت سطرت بتوجهيات حكمية لصاحب اجلال امل دمحم 2020-2027

ٔيده، كام نتطلع ٕاىل الكشف عن مشاريع السدود  السادس نرصه هللا و
مج السدود الكربى  شاءها ٕاكضافة لرب اجلديدة اليت تعزتم احلكومة احلالية ٕا

مج ا ٔو يف املر واملتوسطة والصغرى املعلن عهنا يف الرب حلكويم 
  السابقة؛
مج الوطين  نيا، ٔرقام الرب ٔمهية مراجعة  ىل رضورة و يد  ٔ جندد الت

ٔرقام املعلن عهنا املمتث يف  لرشب  ملاء الصاحل  لزتويد العامل القروي 
ٔول مرة 95% لمك و ر، اليوم اجلواب د شكرمك، السيد الوز ا ك ، واح

لمك، ة د سمعو الرصا ل  ت د العدد د ىل هذه الوزارة وا و  ٔن تعاق
يقولو  ٔسئ الشفهية  ل ا دد د ا  يقولو لينا هنا طرح الوزراء ولكن اكنو 

ش، اليوم % 97، %95لنا دامئا  ٔودي هاذ اليش راه ما اكي وكنقولو هلم 
اله عندو  ٔن فعال العامل القروي  ة ب ا الرصا وال ما اكيناش،  %40اعطيت

ات وال % 95نا حنسبو ٕاذا ج  لجام لمراكز وال  يل واصل  ذاك اليش ا
ا راه لكنا إالخوان،  واور، اح ني يف ا ق ة، راه الناس  ل امجلا املقرات د
يعرفو،  ايني من البادية ومن العروبية و شارن  شارات وال املس ال املس

لعروبية، راه ال  يخرج  ن يف املدينة  يل ٕاذا ما عندوش اكع سا نافورات ا
بري، ولكن حىت  هود تدار  كروه، راه ا بري تدار مايش  در وهذا جمهود 
هاذوك النافورات هنار فهيم املاء هنار ما فهيمش، وحىت هاذوك النافورات 

مييش جييب املاء من هاذيك النافورة بـ  يق  يل  ن ا لكم  4لكم،  3راه اك
ر؟وفني يه هذه السياسة املائية السيد ا   لوز

يل يف  راه املالءمة مع املدن راه ما اكيناش هنائيا، د هذاك السيد ا
ل يش ماكنة وال يش  ٔمثنة ) compteur(املركز يد ل املاء راه تيطلبوه  د

ٓسفي  ديت ٕاقلمي  ٔنك ج ىل  ر، وشكرك كذ  الية، السيد الوز خ
ه حمطة املعاجلة وال حمطة حتلية  ٔن اكينة ف ٓسفي  ديت  املياه، هذا وج

يق  ٔسابيع الفارطة كنا كنقولو  هاذ الناس واش  ٔن يف ا ليه،  شكرك 
ٔن الرباج اكن  ادي يعطيو املاء،  ٓسفي وال ما بقاش  غي يعطيو املاء 
ل  د العدد د عية وامسيتو بوا ج خوا وراه انتوما توصلتو يف املواقع 

ٓن د يق ا ٔن حىت الناس  د املسائل  رشبو وا يق ت ٓسفي  ل   le(يور د
goût (ٔمسيتو ل    ..د

د العدد  ا من هذا املنرب هذا اعطينا وا ر، اح ، السيد الوز كذ
ىل  ٓسفي كنجيبو  املاء  ٔسئ الشفهية، د  ل ا داه واد  160د لكم و
ل املياه يف البحر،  يخوي املاليري د يل  لكم، ما اكيناش  30سيفت ا

ٓسفي بـ  30 ٓسفي وتنجيبو د املاء  ىل  د 160لكم  اص وا وهنا .. لكم 
ل  د العدد د ٔن وا سيفت  ىل واد  رو سد  ش ند د العدد  طلبنا وا

ار املكعبة؛ ٔم ل ا رىم يف البحر كتفوت املاليري د يل يه    املياه ا
ر، من رفع وثرية اس لثا، ر ٔمام هذه الوضعية البد، السيد الوز

اه  ية حتلية م رب تعممي تق ري التقليدية  واستعامل املوارد املائية البدي من 

ر؛ لمك السيد الوز ا يف اجلواب د يل    البحر، وهذا هو ا
ٔسايس ٕالرساء حاكمة  رابعا، ل ا ٔن املد ٔيضا  نعترب يف الفريق احلريك 

لتضامن املايئ بني اجلهات ووض ع خمطط مائية هو بلورة خمطط معيل 
لخصوصيات  ة، استحضارا  ىل مستوى لك  وي ٕالدارة املوارد املائية 

ىس ٔن ن ة دون  ة للك    ..الطبيعية واجليولوج
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  ب دامئا اللكمة    .يف ٕاطار التعق

ٔبوكر عبيد شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ

ىل ٕاملاممك هبذا املوضوع مك و ىل رصاح ر،    .شكرا، السيد الوز
لامء املقدم من طرف صاحب  طط الوطين  مثن ا يف البداية، حنن 
رٔسه  ٔن  ي سبق جلاللته  لقاء الهام، وا ٔيده وكذ ا اجلال نرصه هللا و

د املزيد من السدود حىت ممت  ش ة ل ته السام ٔعطى تعل ، 2027و
س ال القادمةو ٔج ٔمن الغذايئ ل   .رات خضمة لضامن ا

ر،   السيد الوز
صاد وشغيل اليد  ق منو  ٔسايس  ة يه القطاع ا ٔن الفال دا  نعمل ج

سهت حوايل  ، لكهنا  من املوارد املائية، والسؤال % 85ٕاىل  80العام
ٔصبح يفرض نفسه ي  سيق مع وزارة الف: ا ٔنه بت ة ملاذا ال تفكرون و ال

شتيك  ري من املياه واليت  ستزنف الك ات اليت  د للك الزرا لوضع 
ٔو انعدامه؟    ٔحصاهبا من ضعف مدخولها 

الح بعض  ٔي ا ٔمحر  ال يف البطيخ ا ر، م ال، السيد الوز ٔعطيمك م
رشيه يل ت ش ا   .املرات تنلقاوه مليوح يف الطريق ما اكي

ر،   السيد الوز
ٔمن الغذايئ وت ٔن يمت حنن مع ا وال  وفريه للك املغاربة، لكن مل يعد مق

ٔي  ٔو  ر  فطة التصد ا حتت  ٔح استزناف الرثوة املائية هبذا الشلك و
ٓخر   .غطاء 

ر،   السيد الوز
ي تعرفه بالد يف املياه،  حنن ال حنملمك املسؤولية يف هذا النقص ا

ة وبوفرة املياه لتقلبات املناخ رمحنا، ولكن، ٔنه وفرهتا تبقى رهينة  ، وهللا 
ىل  لحفاظ  ٔن تعملوا لك ما يف وسعمك  ر، حنملمك املسؤولية  السيد الوز
هذه املادة احليوية وضبط لك من حياول املساس هبا وٕايصالها للك 
و معلت لك  ٔن ا ث ال ننكر  انوا من ندرة املياه، ح ن  احملرومني ا

لرشب، لك ن مازالت العديد من املدارش جمهوداهتا ٕاليصال املاء الصاحل 
ىل لسان  اء  ام به كام  ستوجب الق تعاين من العطش ومازال هناك معل 
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  .من سبقوين
شكو  ٔحواض املائية فالعديد من املناطق مازالت  ٔما عن التدبري ل
ستفادة من  دم متكن الساكنة من  دم ٕانصافها يف توزيع املياه و من 

ٔو من املاء الصاحل   ت السقي  و يل من  ٔخ ا ل ا اء يف تد لرشب، كام 
ن يعانون العطش اور داها ولكن الساكن ا يل  يل جوج السدود ا   .ا

ري من املياه السطحية يف اجتاه  دث عن ضياع الك هناك من يت
ر، يف ٕاصالح هذه الوضعية؟   البحر، فهل فكرمت، السيد الوز

اه البحر بري يف معلية حتلية م ىل وهناك تعرث  ، فهل معلت احلكومة 
دا يف جمال تصحيح هاته الوضعية؟   تدارك املوقف والتفكري ج

ارة  لطبع تتطلب جمهودات ج ر،  ٕان هذه العملية، السيد الوز
الية يف  ان الوقت لالخنراط فهيا بطريقة استع هظة، لكن  اكليف  و

ىل الطاقات امل  د  اسبة لالع ددة هذه العملية، مع ٕاجياد صيغة م ت
ض التلكفة   .لتخف

ىل  ر، هل معلمت  ٔديل هبا، السيد الوز ٔن  هناك مالحظة البد 
مك لرصدها  اء يف جوا ة كام  استكشاف ٕاماكنيات البالد من املياه اجلوف

ال القادمة؟  ٔج   ل
ٔودية  قوس اخلطر ملا تتعرض بعض ا ر، ندق  ري، السيد الوز ٔ يف ا

لعديد  يس  ىل اليت تعترب مزود رئ ات ومن القرى، ومكثال  من املسا
عابية سوى  س ه  رمت مل يعد يف طاق ٔن ذ ي سبق و ذ واد ملوية ا

ي مل يصل وال يصل حىت ٕاىل % 12   %.9وسد املسرية ا
ٓذا كون  ٔن  سائلمك ومتىن  ر، من هذا املنرب  " ولهذا، السيد الوز

ستزناف د من هذا  ل   .صاغية 
ٔسائلمك، ٔن  ل السابق  بقي  ىل لسان املتد اء  ر، وكام  السيد الوز

شتكون من هذه املادة  ٔن مجيع الساكن  ٓسفي و عن جودة املياه يف ٕاقلمي 
ر، مر،  يفاش دا لها  ش هاذ الطعم د ٔصبح طعمها ما عرف احليوية، اليت 
ر، ولكن رمغ ذ املسؤولني يطمئنوهنم ويطمئنوننا  يفاش دا ش  ما عرف

د  ٔ وا اليةو ٔن جودهتا    .من ساكن هذه املدينة ب
ق واسعة  شلكوا جلنة حتق ٔن  ر،  مك، السيد الوز لهذا نلمتس م

ىل لك ماكمن اخللل   .لوقوف 
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام  ب، اللكمة لفريق    .دامئا يف ٕاطار التعق
شارتفضل ا   .لسيد املس

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لامء، وهنجت  اصة  ٔمهية  ستقالل  ىل  ذ حصولها  ٔولت بالد م

ية، مسيت بـ ،  "سياسة السدود"يف ٕاطار ذ سياسة حكمية وذ
ائية فٕان من املعامل الكربى ملنجزات املغفور  احلسن الثاين هو السياسة امل

ال امل دمحم السادس  ، ويه عيهنا اليت عرفت مع  اليت هنجهتا بالد
ىل اخلصوص  ٔمن املايئ  اللته ل حتوال نوعيا، عكس املاكنة اليت يوهيا 
تاح  اللته السايم مبناسبة اف ٔمن الغذايئ معوما، ومن ذ خطاب  ول

رشيعية   .السنة ال

س،   السيد الرئ
اليا جواب السيد ي يعكس ٕاملاما معيقا  مثن  ر التجهزي واملاء، وا وز

اصة وٕاجراءات ذات  ستوجب عناية  ي  هبذا امللف إالسرتاتيجي، ا
ٔمن الغذايئ الوطين،  لسيادة الوطنية و عتباره شديد الص  ٔولوية، 
شلك  زود العديد من املناطق ببالد  ه  ت اليت توا د ٔمام الت س 

ٓم تظم و ملاءدامئ وم   .ن 

ر،   السيد الوز
لامء اليت مت وضعها سنة   2009ٕاذا اكنت إالسرتاتيجية الوطنية 

مة من  ز  دت ٕاىل راك ال امل دمحم السادس، قد اس بتوجهيات من 
رزها تدبري العرض، تدبري الطلب، حامية الفرشة املائية، وملا اكن قانون : ٔ
قدم، ف 36.15املاء  د م رشيعيا  ه تدبري ٕاطارا  ت اليت توا د ٕان الت

لك  و  ل ا عددة، اليت وٕان اكنت حتتاج لتد بالد لهذه الرثوة كثرية وم
شاكلية  ٕ ة ٕاىل تعميق الوعي الثقايف  ل لك ذ حبا مؤسساهتا، فٕاهنا ق
ٔفق جعل املواطن رشيك ٕاسرتاتيجي برتشيد وحسن  املاء، وذ يف 

  .اسهتالك املاء
ه اليوم ويف  هيمنا ٕاذن يف فريق ٔن نتو ملغرب  لشغالني  حتاد العام 

ات ٕاىل املواطن واملواطنة، ندعومه ٕاىل حسن استعامل  لحظة  هذه ا
ه  دة يف بالد مازالت توا اطق  ٔن م ليه وٕاىل تذكريمه ب املاء واحملافظة 

الل فصل الصيف ة يف الزتود به، خصوصا  ق   .حشا يف املياه ومشالك حق

س،السيد    الرئ
ائية  ه بالد فرصة است مينحنا احلديث عن ٕاشاكلية املاء اليت توا

ٔبعادها املتعددة ادة طرح موضوع العدا يف    .ٕال
ٔن يظل موضوع ٕاجامع وتضافر  ٔن املاء موضوع وطين جيب  حصيح 
ٔن  ٔن العديد من املؤرشات تؤكد  ٔيضا  جمهودات امجليع، لكن حصيح 

سحب كذ   .ىل تدبري املاء مطلب العدا ي
لربط  ٓن ف يتعلق  ق العدا وإالنصاف ا ٔنه من الالزم حتق نعترب 
ام  لق ٔمام املواطنني  سيط املساطر إالدارية  لشبكة يف العامل القروي وت
بذ وكذ مراجعة املبالغ املالية املرتفعة اليت يتطلب مهنم دفعها 

ٔمر ا ادل لالستفادة من ذ الربط، وهو ا ي لن يمت دون توزيع 
ر العمويم يف قطاع املاء ما بني خمتلف اجلهات وما بني العامل  لالس

  .احلرضي والقروي
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س،   السيد الرئ
ديدة لقطاع التجهزي  ة  اليا رؤية احلكومة ٕالعطاء دينام مثن  ٕاننا ٕاذ 
ر، مبا هو مشهود  من كفاءة  ٔن السيد الوز ساور شك يف  واملاء وال 
طط  ذ ا رسيع يف تنف ىل ال مللفات، سوف يعمل  الية ومعرفة معيقة 

اه السقي  لامء الرشوب وم ٔهداف 2027-2020الوطين  ٔن ا ، خصوصا و
ن  اصة من  مج يه حمط ٕاجامع وطين وعناية  اليت يتضمهنا هذا الرب
ىل  ٔصبحت تفرض  ة  ٔن التقلبات املناخ ال امل حفظه هللا، كام 

اوب مع املطالب بال ىل الت مج والسهر  ذ ذ الرب د إالرساع يف تنف
ادا يف  ٔقالمي، اليت تعرف نقصا  لساكنة يف العديد من ا ة  العاد واملرشو
ات  ا ي يؤدي ٕاىل اح ٔمر ا املاء، خصوصا يف فصل الصيف، وهو ا

ٔيضا ملمح من مال مح يف العديد من املدن،  فٕان توفري املاء هو 
عي ج   .ستقرار والسمل 

س،   السيد الرئ
ة يف تدبري املاء، ويه  ق ه ٕاشاكليات حق ٔن بالد توا الف حول  ال 
منوذج  رزها تقرر جلنة ا ٔ مة، من  ئق  إالشاكليات اليت عرهتا تقارر وو

ريها يئ و عي والب ج صادي و ق لس  ٔيضا تقرر ا   .التمنوي و
، فٕان ت واحضة، وجواب  للك ذ د إالشاكليات معروفة والت

ة وعيه هبذه إالشاكلية، يبقى  ا اليوم يؤكد ولك رصا ٔمام ر  السيد الوز
ىل ت إالشاكليات،  ٔجوبة  لني يف تقدمي  ود مجيع الفا ٔن تتضافر  فقط 
ستفادة  مبا يليب مطالب الساكنة وحيقق مطالب العدا وإالنصاف يف 

ٔكرث فقرا يف بالدمن املاء، س   . املناطق املصنفة 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 
شار   .تفضل السيد املس

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
مك ىل جوا ر،    .شكرا، السيد الوز

شلك حجة  ة مائية تعترب  بري، من لقد اختذ املغرب سياسة معوم  
ال  ٔبدعها املغفور   ر العمويم يف سياسة السدود اليت  س الل 
رؤية  يات القرن املايض  ذ ست راه، م امل احلسن الثاين، طيب هللا 
ق التمنية  ٔداة لتحق ىل هذا العنرص احليوي وتوظيفه  لحفاظ  اسرتاتيجية 

ىل السقي وتوفري املاء د  الع ة،  طط  الفالح لرشب وكذا ا الصاحل 
  .الوطين بتوجهيات من صاحب اجلال دمحم السادس نرصه هللا

ىل  ر  ٔ لامء  ري املعقلن  سهتالك  ٔن توايل سنوات اجلفاف و ري 
ٔصبح معه ٕاشاكلية ندرة املياه مش قامئا،  الفرشة املائية الوطنية، مبا 

ىل س ري قادرة  ٔصبحت املنظومة املائية  ث  ىل املستوى ح ات  د احلاج
اصة يف اجلنوب واملنطقة  ٔخرى،  طقة ٕاىل  فاوتة من م سب م الوطين ب

زايد العجز  ولية والوطنية ٕاىل  شري العديد من التقارر ا ث  ة، ح الرشق
رز تقرر الصادر  ٔ رية، و ٔ الل السنوات ا شلك مقلق  املايئ املغريب 

ة  ذية والزرا ٔ ظمة ا ا ٕاش (FAO1)عن م اكلية ندرة املياه يف شامل ٕافريق
، ٕان مل يمت  متعي يف السنوات املق الستقرار ا ماكنية املس  ٕ وارتباطها 

ال هذه الظاهرة   .تدارك استف
لول رسيعة يف تدبري  ٔوىص التقرر برضورة إالرساع يف ٕاجياد  كام 

ص ر اق يل سيلكف املغرب خسا ٔي جتاهل مستق ٔن  ادية املوارد املائية 
ام % 14ٕاىل  6تقدر بـ    .2050من الناجت احمليل إالجاميل حبلول 

ر احملرتم،   السيد الوز
حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو ٕاىل رضورة بلورة مقاربة  ٕاننا يف 

الل ٔزمة الندرة املائية من  ة شام ملعاجلة    :حكوم
لول معلي)ٔوال( جياد  ٕ ة ملشالك ، تعزز حاكمة تدبري قطاع املاء 

ىل املغرب سنو  ي يضيع  ل والتبخر، ا  70السدود اليت تعاين من الو
 مليار مرت مكعب من املوارد املائية؛

ديدة؛ نيا، ل تعبئة موارد مائية  ٔ ة من   استكشاف املياه اجلوف
دة  لثا، اه البحر لتنضاف ٕاىل احملطات املتوا لية م ٕاجناز حمطات لت

شجيع ٔن  واملربجمة مع  ري  الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، 
لكفهتا ب ارتفاع  س ائقا  اه البحر تبقى  مقارنة مع الوسائل  لكفة حتلية م

ض هذه التلكفة رب ختف غي التعامل معه  ىش مع  التقليدية، وهو ما ي لت
ة ىل تنافسية املقاوالت الفالح ني، وال تؤر  اصة  ٕاماكنية الفال

 درة؛املص
اه الرصف الصحي ومعاجلهتا؛ دام م ادة است يات ٕا ىل تق د   ع

ٔوراش مشاريع الطاقة الشمسية والرحيية وتطور قوانني تدبري  مواص 
لامء؛  امل الوطين 

ة الطاقة وسياسة بناء السدود، دون ٕاغفال تفعيل  ا ٕالضافة ٕاىل الن
لامء لس الوطين    .ا

ة يف السياسات كام ندعو ٕاىل رضورة إ  ضيات التغريات املناخ دماج مق
شتغل يف قطاع التمنية  ة، وٕارشاك الكفاءات العلمية وامليدانية اليت  العموم

ة داد السياسة العموم ة عند ٕا   .والب
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لشغل حتاد املغريب  ب، اللكمة لفريق    .دامئا يف ٕاطار التعق
شارت  .فضل السيد املس

  

                                                 
1 Food and Agriculture Organization 
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لوش شار السيد بوشعيب    :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

هنجها سياسة بناء السدود واخنراطها  ارة  بذلت بالد جمهودات ج
هبا  اه البحر، وهو ما ج رية يف ٕاسرتاتيجية حتلية م ٔ الل السنوات ا

لكفهتا الباهظة، لكن مازالت العديد من املناطق ت ٔ، رمغ  ٔسو عرف نقصا ا
الل فصل الصيف  اصة  لرشب، و ىل مستوى املاء الصاحل  بريا 
ستوري يف احلصول  لتايل حرمان ساكنهتا من حقها ا وفرتات اجلفاف، و

ليه يف الفصل  ستور 31ىل املاء املنصوص    .من ا
لرشب هبذه  ة، مفرد ٕاشاكل املاء الصاحل  ىل التغيريات املناخ الوة  و

رج ة املناطق،  ا خلصوص ٕاىل ضعف احلاكمة يف تدبري املاء وضعف الن ع 
ة،  ياطات املياه اجلوف ستغالل املفرط الح ة و دامه يف الزرا يف است
لامء  ة طلبا  اج ٔن خيرج املواطنون يف مسريات اح ري املعقول  مفن 
يلومرتات قلي من السدود، كام  ىل بعد  لرشب، ومه يقطنون  الصاحل 

 ٔ ٔكرب سد يف البالدهو الش ت املتامخة  و سبة لساكنة  ل   .ن 
د  شتيك من استزناف الفرشة املائية، ب تو ٔن  ري املنطقي  ومن 
ملدينة القدمية  الت، دور  ن مهنا ف ل املسا ر اخلاصة دا ٓ الف من ا ا

ٓخره ن غسل السيارات ٕاىل  ٔما ية وحاممات و ض وٕاقامات سك   .ور

ر   احملرتم، السيد الوز
ت اليت  د لشغل، وحنن نعي صعوبة الت ٕاننا يف فريق إالحتاد املغريب 
ىل هذه املادة  زون املايئ وارتفاع الطلب  راجع ا ه بالد يف ظل  توا
ة تدبري املياه،  ازمة يف عقلنة وجنا د مقاربة  ىل حمتية اع احليوية، نؤكد 

ة بني  ة من مع ضامن التقائية الربامج احلكوم ختاذ مجمو لني  خمتلف املتد
لحرص ل املثال ال  ىل س  ،   :إالجراءات املستع

صدار مجيع النصوص التنظميية لقانون املاء وضامن تفعيلها  - ٕ إالرساع 
ٔرض الواقع؛   ىل 

تعزز وتقوية دور رشطة املياه وضامن استقالليهتا حىت متارس فعليا  -
ٔشاكل  هتا يف التصدي للك  ري املرشوع صالح ستغالل  إالفراط و

  لمياه؛
لمناطق اليت تعاين من  - ٔحواض املائية  حتويل الفائض املايئ ببعض ا

ا التضامن والعدا املائية بني مجيع  كون قد حقق لتايل  اخلصاص، و
  اجلهات؛

؛ - ط يف القطاع الفال لتنق ٔو  ارية السقي املوضعي    فرض ٕاج
ملدن  بناء حمطات ملعاجلة - ة  املياه املستعم لسقي احلدائق العموم

ملاء الصاحل؛   عوض سقهيا 
لرفع  - سرتاتيجي  الرفع من وثرية حتلية املياه البحر اليت تبقى اخليار 

لبالد؛ زون املايئ    من ا
راجع قدرة ختزن  - مواص سياسة بناء السدود ومعاجلة ٕاشاكلية 

  السدود؛
  ..الرفع من حصة -

سشك   .را السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 
ب، تفضل سط التعق شار ل   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔنه من الالزم الت مك، ٕاال  ىل جوا ر،  ىل شكرك، السيد الوز يد  ٔ
كة املرتبطة بتدبري الرثوة املائية ة من القضا الشا   .مجمو

ة  ٔوال، ات التحتية الهيدرولوج ر يف الب س ة ٕاىل  ا مازلنا يف 
ث  الل السنوات املمطرة، ح ساقطات  ىل ال لتعبئة الرصيد املرتب 

ساقطا ار املكعبة تضيع يف البحر، متثل ثلثني من ال ٔم ت مليارات ا
  املطرية؛

سب امللء  نيا، نة السدود، يعين  ر يف معاجلة ٕاشاكلية حق س
دا، ما بني تقريبا  ال مرتفعة  ٔكرث % 60ٕاىل % 40ٔو ٕاال ما اكش 

ر؛   السيد الوز
ة والصناعية  لثا، ات الفالح رشيد اسهتالك املاء يف القطا عقلنة و

ياطات إالسرت  ح   اتيجية من املاء؛ومراجعة معايري تدابري 
ساقطات  رابعا، راجع ال ة خطر ندرة املياه ببعض اجلهات و موا

اه البحر؛ ة وحتلية م يات تعبئة املياه اجلوف يض تطور تق ، كام يق   سنو
ٔو املاء  امسا، سعرية، سواء يف جمال السقي الفال  مراجعة نظام ال

ه لالسهتالك املزنيل   .املو
رهناك شاكوي كثرية،    ..السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

لهين الكرش شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ

شاء مخسة سدود يف لك سنة بغالف  يف ٕاطار ٕاطالق ٕاسرتاتيجية ٕا
الالت، مليا 17 دة اخ رتته  ٔن ٕاجناز هذه املشاريع قد ا ر درمه، ٕاال 

رتام احلزي  اصة ف يتعلق بعدم ا ية و رتام املعايري التق دم ا لنظر ٕاىل 
ىل سالمة  راسات، مما سيكون  تداعيات خطرية  صص  الزمين ا
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  .السدود ببالد
ىل حمطات حتلية املياه مب سقطها  ة من ونفس إالشاكليات  جمو

داثة  ٔعطاب، رمغ  الالت وا خ ة من  ٔقالمي، واليت عرفت مجمو ا
ٔثناء  ة واملتابعة  ية وغياب املراق لمعايري التق نضباط  دم  ب  س عهدها 
دم انتظامه  لرشب و ٔقالمي من املاء الصاحل  إالجناز، مما حرم ساكنة هذه ا

ر العيون، فرقة، وخنص  ٕالضافة  وتوقفه لفرتات م طانطان وجرسيف، 
لمرشفني  ٔطري والتكوينات  رشية وغياب الت ٕاىل النقص احلاد يف املوارد ال
ادة هيلكة مؤسسات قطاع  ل يف ٕاطار ٕا ىل قطاع املاء وضبابية املستق

عيني ج لرشاكء  م  ب    .املاء يف تغي
ر قوس اخلطر، وندعو السيد الوز ٕاىل  ومن هذا املنطلق، فٕاننا ندق 

ق  ح حتق ، مع رضورة ف لسياسة املائية ببالد مراجعة وتصحيح املسار 
ل الوقوف  ٔ تقين ومايل يف مجيع مشاريع السدود وحمطات حتلية املياه، من 
ٔمن املايئ لعموم الشعب  ل ضامن ا ٔ هتا من  ىل اخلروقات اليت شا

اه السقي وحق مجيع املواطنني ني وحقهم يف م واملواطنات  املغريب من فال
لرشب   .لامء الصاحل 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

عية والتمنية املستدامة ج ة العدا  مو   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

ر شار السيد سعيد شا   :املس
ر،   السيد الوز

يل يه لغة ة ا ار ادي نتلكم  قة  ل  يف احلق ة د القلب، مجمو
دة، اكن  ىل سد الو يل هوما مطلني  الف، ا يتعداو ا يل  الساكنة ا
ٔن سنني  و ليك،  شك لوزارة  ماكهنم جييو لكهم عندك البريو د  ٕ
ة ما  ٔرايض فالح يقولو عند  يعانيو من العطش، وسنني وهوما  وهوما 

ٔر  ال الفالح تعوض فا ستافدوش من السقي، م يل مشات ك لو ا ض د
 ، ش البطا يع ش الهشاشة،  يع اليا  ه،  دة، ذاك التعويض ا لسد الو

ش لك يشء   .يع
اورة  ٔرض ا سقي ا ش  ٔن وزارمك ستوافق  بطريقة قانونية  لو 
د  كون عندو وا ادي  اطل، ما غيبقاش،  ش يبقى  اد لسد، ما 

ٔرسة د ه ليه وا كف ادي  يل  اليا الساكنة كتعاين من العائد ا لو، و
ائل  ل القرى والق ل الساكنة د ال من هاذ الناس د ٔعطي م العطش، 

ال دة، م ىل سد الو واور املط  ورزاك، غفساي، قرية  دمحم، : وا
يطالبو  فرانت، بين زروال، ٕاذن  د بوشابل، الوجلة،   ، ائل فشتا ق

كون عندمه هاذ احلق امل    .رشوع والعادلحىت هوما 
، السيد  يقول  اس وفاس،  ل مك الشاكية الثانية من الساكنة د

ىل الفرشة املائية ت  ل النفا ل العصارة د ٔثري د د الت ن وا ر، اك   ..الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغل    .اللكمة لالحتاد الوطين 
س شار ل لمك، تفضلوتفضل السيد املس ب د   .ط التعق

ا السطي شار السيد    :املس
ر   .شكرا السيد الوز

لمك القمي ىل العرض د   .شكرمك 
هيا، فقط  120 مة من طبيعة احلال املغرب حمتاج  ادرة  سد تيل م

ٔن  الش؟  ابوية،  س انت شارية ول كون مقاربة  ر خص  السيد الوز
ٔو بعض  شارن  يصوتو اكينني البعض املس يل  ٔهنم يقدمو الناس ا يفضلو 

ٔمر هذا رفعو عن هاذ ا ٔنمت  ر،  عد، السيد الوز ٔس  ٔ   .لهيم، ولكن 
ٔمر الثاين لت : ا ات، ق هو استزناف الفرشة املائية هتدد الوا

ورة، طاطا، بطبيعة احلال هرضو  ل النخيل زا ٔجشار د النخيل، ماتت 
لهي ت، زد  و ىل  سة حىت يه لك مرة عندمه بعض إالخوان  م ت

ل العطش ىل القضية د   .مسريات 
لنا، مبا فهيا  ططات د راجعو ا ر،  ٔيضا، البد خصنا، السيد الوز
ادي  الح ٕاىل اكن  ل ا طط الفال من طبيعة احلال هاذ القضية د ا
ورة،  ب لينا فالعطش فطاطا، فزا ل طاطا وس ٔرايض د ىل ا خيرج لينا 

ٔخرىيف  ة  ا يش    .بعض املناطق، نبدلوه 
ر،  لامء واملناخ"مث، السيد الوز ىل  ٔ لس ا  - ٔعتقد  –مل ينعقد " ا

ذ  ه 2013م لمك ف ل الوزارة د ٔعتقد فاملوقع د ، اكن ممكن بطبيعة احلال و
يل درهتا وال  ٔنتوما ا ش واش  عقد قريبا، ما عرف ٔنه س ىل  د امجل  وا

لاكنت هذيك امجل   . من ق
ٔخرى يه  ر، مع القضية ا إالسرتاتيجية الوطنية "ٔيضا، السيد الوز

د اليوم درايس يف هناية الوالية "لامء شارن دار وا ، واكن جملس املس
ل  طط د ل املعطيات ٕاجيابية،  2020 -2009السابقة، ا ة د فهيا مجمو

عتبار ذوها بعني  مك  ٔ   .متناو 
وبوحبمك الوقت ضي ر مك ب اكمال، السيد الوز ٔسلممك التعق   .ق، س

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز ٓن    .اللكمة ا
ر احملرتم، تفضلو نعم اليس   .تفضل السيد الوز

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
﷽  
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س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السي   دات والسادة املس

الت الهامة  ىل التد شارن  ٔشكر السادة املس ٔن  ٔود يف البداية 
ٔوال، دراية السادة  يل تتجسد،  ات املهمة ا قرتا ىل  ىل كذ  و
لواقع املعاش  راية  يل تيعطيوها، وكذ ا ٔمهية ا ملوضوع وا شارن  املس

ىل من طرف املواطنات واملوطنني ٔو كذ  ميثلوها،  يل  ٔقالمي ا  يف ا
امة ة  ف ك   .الصعيد الوطين 

ن  ٔن اك يل تفضلتو هبا، ب الت ا الل التد ٔ اعتربت من  وفالواقع 
ة وما تفضلمت به من  د إاللتقائية كربى بني إالسرتاتيجية احلكوم وا

ٔننا حن ا ٕان شاء هللا مجيع  يل غمتك ات ا ققو انتظارات، وكذ اقرتا
ٔن هنا ٕارادة قوية من طرف  ٔهداف املسطرة فهاذ إالطار، خصوصا  ا
د  كون عندو وا ٔن هاذ القطاع  ش  ة،  لتوجهيات امللك احلكومة، طبقا 
د  ٔولوية قصوى من طرف لك الوزارات املعنية ويف ٕاطار كذ وا ا

بري ما بني لك الوزارات سيق  دمج وت يل هو م   .العمل ا
ٔمهية وفالواقع من  د ا يل عندها وا لهيا وا لكمتو  يل  ٔمور ا بني ا

ن هاذ  يو وكتقولو مز ٔنه طرح الت، وهو  قصوى يف ٕاطار التد
لية،  ن، ولكن كتخصنا رؤية مستق يل كتدار مز ٔمور ا سرتاتيجيات، ا
لامء طبقا  طط وطين  د ا ٔن تيخص وا لهيا ب ٔكدتو  يل  ٔمور ا ومن بني ا

يل ملا طالب ب لامء وا ىل  ٔ لس ا ٔيده هللا فا ال امل دمحم السادس  ه 
ش 2001اكن يف  شتغل  ٔهنا  ٓخر دورة، وطلب من احلكومة  ، هاذي 

ٔفق  لامء يف  طط وطين  د ا ش نعرفو فني  30يتدار وا  ، سنة املق
يل خصها  ٔمه النقط ا ٔننا حنددو  ش  ماشيني، ويف نفس الوقت كذ 

ططكون ف    .هاذ ا
ه العديد من الوزارات، واليوم  شاريك سامهو ف هود  د ا تدار وا
ش  زيدو نطوروها  ادي  يل  ٔرضية ا د ا ٔن عند وا ميكن لنا نقولو 
ة،  ة السام منوذج التمنوي اجلديد والتوجهيات امللك اء به ا لو فهيا ما  ند

عتبار هاذ ذو بعني  ش  ة  يف نفس الوقت كذ  سار التطورات امل
قي فالزمان  ٔي خمطط حق قي،  كون خمطط حق ٔن  ش  يل واقعة، و ا

ادي تدار من هنا  يل  ش نعرفو ما يه السدود ا سنة، فني  30واملاكن، 
هودات املبذو من  غتدار؟ واش من ظرف زمين؟ وكذ ما يه ا

ٓخره؟ ال حتلية املياه ٕاىل    طرف احلكومة مف
طط  يخصنا وهاذ ا يل  ٔساسية، ا ز  ل الراك فالواقع عندو ثالثة د

ال   .شتغلو فهيا يف ٕاطار العمل فهاذ ا
ٔوىل رب تعبئة املياه : الركزية ا يه مرتبطة بتعزز العرض املايئ، 

ٔحواض املائية،  ظومات ا يل يه اكينة والربط بني م ملناطق ا عتيادية 
ىل السدود، و  لكمو  ش هنا معلوم ت د القوس  ح وا هنا رضوري نف

يل  طط الوطين ا يل يه اكينة فا ٔن عند عرشن سدود ا نقول ب
كون معمك رصحي، هاذ  11غينطلق، مهنا  ش  يل انطلقات، ولكن  ا

ٔن  هود راه تبذل وانطلق، ولكن خصنا نعرفو ب يل غتدار وا السدود ا
ن صعوبة  ، اك ش تدار مخس سدود سنو ش حتقق، القضية  برية 

ل الوسائل  ٕالماكنيات د ٔوال،  يل يه موضوعية مرتبطة،  العتبارات ا
ٕالماكنية  شتغل فهيا، مرتبطة كذ  يل  لرشاكت الوطنية ا سبة  ل
ٓخر  ٔمر  ن، ومرتبطة ب يل هو اك زي ا ذ فهاذ الظرف الزمين الو ل التنف د

ٔرايض ن ا ٔنه اليوم اك دا وهو  م  يل هو  ذها ا د  يل تيخص الوا  ا
يل  د الوقت ا خيذ وا ٔهنا تطبق، هاذ اليش لكو  ش  عتبار  بعني 
ىل مخسة  ن نقاش  لكمنا وال اك كونو رصحيني، اليوم  ش  ٔنه  يجعل 
نطالقة  يل تعطات  لها، اليوم معليا ا نطالقة د يل تعطات  سدود ا

ا يل اح سبة لهاذ السنة ا ل لها  ل السدود د د ثالثة د   .فهيا وهو وا
يل هو موضوعي ونقولو ها هوما  د املنطق ا شتغلو بوا ا ت ٕاذن، اح
رو  ٔشنو غند زيدو، ولكن نقولو ها  زيدو  ا  لنا لك ما ميك القدرات د
ش تدار هاذ الربجمة  ٔن  ٔننا جنعلو  لنا وهو  ش الهدف د قة،  حق

يل غي  قي ا طط وكون خمطط حق يل وا هود ا ٔرض الواقع، وا ىل  طبق 
لو ت د ٔولو ٔننا حنددو ا مج  ٔنه يف ٕاطار هاذ الرب   .غنبذلو وهو جنعلو 

ل  ية د ٔننا حنرتمو املدة الزم م فهاذ اليش لكو وهو  يل  ولكن، ا
ني تنجيو ن م ٔن مز ىل سد .. إالجناز،  لكم  ٔخ  ن "خروفة"ا ، مز
ني كنجيو تنقولو خص سد  رو " خروفة"م ني كند  10كون، ولكن م

رو سد  ش ند يل اكن السدود كتدار يف "خروفة"سنني  ، فالوقت ا
يطرح مشلك ل، هذا  ٔ ٔكرث    .مخس سنني ٕاىل سبع سنني ٕاىل 

كون ش  ية  ٔننا حنرتمو املدة الزم ٔسايس هو  يل  هاذ التنامغ ما  ٕاذن ا
ىل ام به  ، بني ما يمت الق ل املاء،  يمت به ما الصعيد الفال ىل الصعيد د

لرشب وال كذ  ش ستافدو ال من املاء الصاحل  ة  ٔن املواطنني والفال
ة ٔرايض الفالح ل ا ني ختذات السقي د د م ٔن الوا هلم ويعرفو ب   د

ستافد، ٔنه  ش يتدار السد  ٔرض  ٔمه فهاذ اليش لكو،  ديك ا هذا هو ا
ش كتكون الثقة كذ  لمواطنات واملواطننيو سبة    .ل

ٔننا  ىل  رنكزو  مج  ٔننا يف ٕاطار هاذ الرب يل بغيت نقول وهو  ٕاذن، ا
ٔن هاذ ل السدود، ونعملو  ة د ق رجمة حق ٔخ، .. نطرحو  يل قال ا حبال ا

يتدار غنطلقو ويتدار .. ٔن تدار دراسات وتدار كذ ٕاماكنيات ال  ٔن م
د املنطقة معي  د السد فوا يل وا ل املياه ا ٔن هذاك العدد د ني ب نة، تي

ل مرت  ل مليون مرت مكعب وال مليار د ال د اكن مفروض لقاو فهيا م
ها فذاك احملل يناش ٕاال در ٔنه ما    .مكعب، 

ا  ٔنه غميك لها، هذا غيجعل  كون مف يل  ٕاذن، ٕاىل در دراسات ا
ٔخر  ٔننا مايش نعاودو املنطقة منشيو ملنطقة  شتغلو هباذ نضمنو  ى ونبقاو ت

غي،  كون كام ي راسات  يخص ا يل هو ارجتايل فالواقع، هنا  املنطق ا
يل ميكن حنققو فهاذ إالطار، وهو  ٔشنو يه القدرات املائية ا لضبط  نلقاو 
كون  ٔنه  ٔننا نضمنو  ش  كون  يل يه تيخصها  ية ا ٔننا جنزو فاملدة الزم

كون اك ٔة فهاذ إالطارهاذ إالمدادات املائية  ة ومعب   .ف
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ٔننا ٕان شاء هللا يف ٕاطار هاذ احلكومة مت الرتكزي   ، وبغيت نقول كذ
ٔننا  ش  لنا الوطنية  ٔساسية، يف ٕاطار تقوية القدرات د د النقطة  ىل وا
ٔن  ٔبعد، بغينا كذ  ا بغينا منشيو  ٔفضلية الوطنية، ولكن اح نطبقو ا

ٔننا نعط  لسدود التلية،  سبة  لمقاوالت الصغرى واملتوسطة ل يو إالماكنية 
ش نطورو  ش يه كذ تقوم هباذ إالجنازات،  ل اجلهة واحمللية  د
ش اجلهوية املتقدمة  ل اجلهات و ىل الصعيد د سيج املقاواليت الوطين  ال
ل  ٔنه يف ٕاطار التصنيف د ة  ف قي، وهباذ الك كون عندها معىن حق

ىل شتغلو  ر التحمالت  املقاوالت  ٔنه يف ٕاطار دفا ش  هاذ العمل، 
ٔولوية ٕان شاء هللا،  رو هاذ ا يل غتدار، ند يل غتدار والطلبيات ا ا
ٔحواض  صادي ونقويو كذ  ق سيج  ش نقويو ال لجهوية  سبة  ل

د د التجربة، وا كون عند كذ وا نقويو القدرات .. الشغل فاجلهات و
ىل ش هاذ ىل الصعيد احمليل و ل،  د فاملستق يل غتف  الصعيد اجلهوي ا

ذ مشاريع  وسطة، وملا ال تبدا  رجع مقاوالت م املقاوالت الصغرى 
يل  يل مشات العديد من املقاوالت ا ا حبال ا كربى، وملا ال متيش ٕالفريق
ه  يل مشات ف ه ا و والتو ل ا ل د ٓنذاك، لوال التد اكنت صغرية 

ور احلكومات السابق د ا ة ملا اكنت هاذ املقاوالت الكربى كتلعب وا
ارض بقوة فهاذ إالطار   .ٔسايس، ٕاذن هاذ البعد 

سبة  ل ه ٕان شاء هللا  يل در ٔمور ا ٔن من بني ا وبغيت نقول لمك ب
 ، لسنة املق سبة  ل و هاذ احلكومة  يل طلق ٔوراش ا مج، ا لهاذ الرب

ىل شتغلو  ٔننا  لق فرص  فهاذ الهدف وهو  يل غت ٔوراش الصغرية ا هاذ ا
ستافدو مهنا  يل  سبة لسنة  125الشغل وا ل ٔلف شاب وشابة 

سبة لسنة  125، و2022 ل ٔخرى ٕان شاء هللا  ، ولكن من 2023ٔلف 
يل غنعطيوها  ملاء ا ن مشاريع مرتبطة  ل املشاريع، اك بني هاذ النوعية د

د امل ٔن تتف الش؟  ٔولوية،  د ا واطنني يف املناطق اجلبلية، خصوصا وا
ٔنه نطورو  ش  رها واستعاملها كذ  ٔن غيمت اس فاملناطق القروية، 
ٔن هاذ  ٔنه جنعلو  ٔننا كذ  ٔقالمي، و القدرات ونقويو فرص الشغل فهاذ ا

ىل  لكمنا  سبة ٕالينا، و  ل ٔسايس  يل هو  ٕان شاء هللا  120البعد ا
ل السدود التلية  ٔنه د ش  ش املواطنني،  ش املاشية،  ٔهنا تطبق، 

ستافد من هاذ إالماكنيات فهاذ إالطار   .الفرشة املائية 
اه البحر، كذ  ل تطور حتلية م ىل النقطة د ، نتلكم  وبغيت كذ
مج ٕان  د الرب ٔننا عند وا ل تعبئة املياه، وهنا  ٔننا نقويو إالماكنية د ش 

يل غ  ىل شاء هللا، ا لكمت  ار البيضاء،  ىل ا لكمت  يل  نطبقوه حبال ا
ستافد وغنعطيومك  يل  ٔخرى ٕان شاء هللا ا ن مدن  ٓخره، واك ٓسفي ٕاىل 
ال، ولكن حبال  مج حمدد كذ فالزمن واملاكن فهاذ ا ٕان شاء هللا الرب
ل  ة يه د يل يه مطرو ن ٕاشاكلية، ا شارن اك يل قالو السادة املس ا

ش اللكف لطاقة املستعم  ٔمور،  ل ا ة، وهذا مرتبط كذ جبوج د
يل غتدار فهاذ  ارج ا ل هاذ الطاقة، وكذ ا كونو واحضني واللكفة د
سبة جلانب  ل ٔنه فٕاطار هاذ العمل من الرضوري  إالطار، وهنا تيجعل 

ة دا ٔنه الفال ل  لمستق سبة  ل ة، وهذا تنعملو ٕان شاء هللا،  مئا الفال
ل حتلية املياه،  سبة لهاذ النوع من املشاريع الكربى د ل ارضة معنا  كون 
ة وملا ال  لفال لرشب، وستعمل  ىل صعيد املاء الصاحل  ستعمل  ش 
د حتلية  يل غتدار وا ٓسفي ا ن كذ ف ٔن اك لفوسفاط،  ستعمل كذ 

لفوسفاط، ٔ  ب الرشيف  ملك اصة ٕان شاء هللا،  ٔن املياه  نه جنعلو 
ل اخلرض  يل غتدار والنوعية د ة ا رات الفالح س ل  النوعية د
ٔهنا ميكن لها ختلص  ل  كون عندها إالماكنية د ٔنه  يل غتطبق،  والفواكه ا
د النوع  ٔننا خنلقو حبال وا يل غميكن  ا، وهذا ا س هذيك التلكفة املرتفعة 

ٔهنا تبان حسب املناطق، ح  (zoning)من  ل املياه، ٔي  سب اللكفة د
لهيا  لكمو  ة ايل  ل املياه اجلوف وحسب كذ القدرات وإالماكنيات د
ل  د التصور حول ما يه إالماكنيات د كون عند وا ٔننا  إالخوان، 
يل  ٔخرى ا االت ا ال الفال وفا ٔكرث املياه املستعم فا مثني  تطور و

ستعمل هاذ املياه   .يه ت
ٔمور ايل رضوري، وهنا تندعيو املقاوالت الوطنية ٕاذن هذ ا من بني ا

ٔهنا تنخرط معنا فهاذ املشاريع الكربى، يف ٕاطار الرشاكة ما بني القطاع 
ٔنه  ال، وجنعلو  ش نطورو كذ اخلربة فهاذ ا العام والقطاع اخلاص، 

مة، ولكن املقاو الوطني يل يه  ٓت ا ش ستافد من هاذ امل ٔهنا بالد  ة 
ليه يل كنتلكمو  ال اجلديد ا لها فهاذ ا   .كذ تطور اخلربة د

ليه  دا، ولكمو  م  يل هو  ٔمر ا د ا ىل وا رضوري نتلكم كذ 
ٔن  ل التحمك فالطلب، وهنا حصيح  شارن، يه د ٔساتذة وإالخوة فاملس ا
ىل السدود، وسدود  ٔن ترنكزو كثري  الش؟  بري،  عند ٕاشاكل 

ٔسايس، ٔس يل هو كذ  ل التحمك فالطلب، ا ساو اجلانب د اسية وت
يل مع تقليص  ، الناس ا الد بري ف د النقاش  ن وا ٔسف دامئا اك ومع ا
ا تنعتربو حبمك إالشاكلية الكربى  يل مع بناء السدود، اح الطلب والناس ا

كونو الد تيخصنا  يل عند ف ىل تعبئة االٕ .. ا شتغلو  ماكنيات تيخصنا 
ىل حتلية املياه، تيخصنا  شتغلو  الل السدود، تيخصنا  املائية من 
ستعملو لك  ادمة، تيخصنا  يل يه  ىل استغالل املياه ا شتغلو 
ٔمن املايئ ونضمنو كذ احلق يف  ش نضمنو هاذ ا ة  إالماكنيات املتا
د الناجعة مائية كون وا ٔخرى، تيخصنا كذ  ة   املاء؛ ولكن من 

لها كذ ل بالد وحنسنو املردودية د   .فاستغالل إالماكنيات املائية د
ٔنه  ل  ل التمثني، ود ن البعد د صاد فاملاء واك ق ل  ن البعد د اك
ىل الصعيد  صادي وال  ق ىل الصعيد  ٔكرب ال  د املردودية  كون وا

ل الن ل كذ د ٔنه حنسنو من ا ش  الش؟  عي،  يل ج اس ا
ش  هلم  ٓخره، ونطورو من القدرات د ال الفال ٕاىل  ستعملو فا ك

ه ا ماشيني ف يل اح   .نواصلو هاذ التطور ا
د  كون وا ٔن  ٔمور، بغينا جنعلو  ىل هاذ ا لكمو  ني ت ومعلوم م
لرشب،  ل شباكت إالنتاج وتوزيع املاء الصاحل  ل املردودية د التحسن د

د ل  ش نوصلو لوا ل %80املستوى د ش حنسنو هاذ إالماكنية د  ،
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ىل  ىل احملافظة  ملوازاة مع ذ رضوري كذ نعملو  هاذ إالطار، و
ٔفق  ٔن ف ٔننا % 50ٔن خصنا نوصلو لـ  2030الفرشة املائية، والهدف  ل  د

سبة الفرشة املائية ة، خصنا نقلصو .. ل تقليص استغالل املياه اجلوف
ة بـ استغالل امل  يل غيتدار ومن % 50ياه اجلوف الل تقوية العرض ا من 

رو مع  يل غند ل الفرشة ا الل كذ الرشطة املائية، وهاذ التعاقدات د
يل هوما فرقاء فهاذ إالطار،  ة ولك ا املواطنني ومع املستعملني ومع الفال

ا حنقق ش ميك د املسؤولية كذ جامعية  يتطلب وا و وهذا معلوم هذا 
ٔهداف   .هاذ ا

الت، بغيت نقول كذ  الل التد ٔن من  غي، ٕاذا امسحتيو،   ٔ
طط الوطين، ولكن  ىل ا لكمنا  ش ميكن لنا نطورو هاذ اجلانب،  ٔنه 
د  وية، ٕاذن البعد اجلهوي كنعطيوه وا رو كذ خمططات  ا غند اح

ل احلكومة من  ٔسايس د ٔن اجلهة فهو رشيك  ل تدبري القمية كربى،  ٔ
ل املاء فهو جمال  ال د عي، ومعلوم ا ج صادي و ق هاذ التطور 
ليه مجيعا يف ٕاطار هاذ الرشاكة مع اجلهات،  شتغلو  يل تيخصنا  ٔسايس ا
ام به فهاذ  غي الق ش حنددو كذ ما ي لامء  وية  وهنا غتدار خمططات 

لضبط ما يه القدرات ا ة تعرف  ٔشنو إالطار، ولك  يل عندها،  ملائية ا
ل،  ة استغالل هاذ السدود فاملستق يف شاؤها،  يل غيمت ٕا هوما السدود ا
ٓخره،  لرشب، ٕاىل  ٔشنو غيتعطى املاء الصاحل  لسقي،  ٔشنو غيتعطى 
يل ٕان شاء هللا  ٔمور ا ل املاء، هذه لكها  صاد د ق ال  ٔشنو غيدار مف

ططات   .كون فٕاطار هاذ ا
ل وزان  وبغيت نضيف ت ود و ل  ٔنه إالخوان د فهاذ إالطار، 

ن هاذ  ٔن اك ارفني ب ها لكنا ٕاذن  رش ة، و ق د إالشاكلية حق طرحو وا
ن العديد من  ٔنه اك ٔن كتكون السدود، ولكن  إالشاكلية، يه مرتبطة ب
ستافدش من هاذ إالماكنيات املائية،  يل ما  شورة ا ٔو ا يل يه  واور ا ا

ل الظمل فالواقع، املواطنني، الساكنة وهذا كت د النوع من د لق وا
ستافدوش ا ما ت دا واح ش املاء ا يقولو ما ميك   .تيعتربو، 

يل  ٔمور ا ٔن هاذي من بني ا ٕاذن، هنا فهاذ إالطار ميكن يل نقول لمك ب
  .ٕان شاء هللا، غنبارشوها عن قرب

سيب يل تدار  شخيص ا كون معمك واحضني، ال ال ش  ن م ٔن اك  ،
ش  دة،  ل الو ستعمل السد د ٔو قرية  دمحم، راه  سبة لغفساي  ل
يل اكينة،  ٔخرى والقرى ا ر ا واو سبة  ل ملاء، ولكن  لها  الزتويد د
ٔكد  يل ميكن يل ن ا ا ة، ٕاذن اح يل يه مطرو ن هاذ إالشاكلية ا هذا اك

ل املاء و  ب الوطين د انب املاء لمك هو طلبت املك ء، ٕاذن من  الكهر
ل الواقع،  د الفحص واحض د د، يتعطا وا رو وا ش ند لرشب  الصاحل 
شار احملرتم  ٔخ املس لكم ا يل  يل اكينة حبال ا فهاذ إالطار الربامج ا

ٔشطر ل ا ٔشطر، ثالثة د ن  سبة لوزان، اك ٔول راه تنجز، : ل الشطر ا
ه بعض ا ن ف ش الشطر الثاين اك ش ٕان شاء هللا  ت وغنعملو  لصعو

ٔنه  ش  راسات  رسعو به، والشطر الثالث ٕان شاء هللا راه تدار ا

  .يتطبق
د  ن وا اة اكينة واك م فهاذ إالطار، وهو ميل كتكون الق يل  ولكن ا
رو  يفاش ميكن لنا ند شوفو  د القرية قريبة ما كتوصلهاش  ٔو وا وار  ا

ا ٔي  ة،  رس روها ابتداء من هاذ السنة الربط  ال  2022ة ميكن لنا ند
ٔخرى اليت  لمناطق ا سبة  ل سبة لوزان وال  ل ت وال  سبة لتاو ل
ٔهنا  ش  ٔولوية ٕان شاء هللا،  تعاين من نفس إالشاكلية غنعطيو لها ا
يل  ستافدو من إالماكنيات املائية ا ٔنه املواطنني  م وهو  يل  تطبق، ا

اوزو هاذ إالشاكليةاكينة، وغن  ٔننا نت ش  ٔولوية    .عطيو 
يل يه  ن النقطة ا يل طرحت، اك تطرحت كذ من بني النقط ا
ليه، وهنا  لكمنا  يل  ل بعض املواطنني من نقص فاملاء ا ة د ملعا مرتبطة 

طط  اص يف ٕاطار ا مج  د الرب ن وا يل قلت اك ، 2027-2020حبال ا
ملناطق القروية، ن  اص  ٔن اك رو ب وفالواقع هنا كذ تيخصنا نذ

الية  ل تقليص الفوارق ا طط د ه ا يل ف ل التمنية القروية، ا الصندوق د
يل فهيا كذ هاذ ن كذ .. وا ميول البعض من هاذ املشاريع، واك البعض 

  .ما تقوم به الوزارة فهاذ إالطار
طط غن ٔننا هاذ ا ٔكد لمك وهو  يل بغيت ن ٔن لك قرية، ا ش  دققوه 

ٔشنو غيتحقق ٕان شاء هللا فهاذ مخس  لضبط التصور  قرية تعرف 
ل  مج الوطين د ، يف ٕاطار الرب يف جمال  2027- 2020سنوات املق

لرشب، ويف جمال كذ معاجلة  ملاء الصاحل  زويد العامل القروي  ل  د
  .املياه العادمة

ٔساس  ىل نقطتني  لهيا كثريا، رضوري نتلكم كذ  لكمو  يل ت ني، ا ي
بري، يه مرتبطة بتعبئة إالماكنيات  د إالشاكل  ولكن فالواقع عند وا
ساو  ىل السدود التلية، ولكن تن لكمو  ىل السدود، ت لكمو  املائية، ت
برية فهاذ  د التجربة  د ميكن تنعتربو وا يل يه عند وا د النقطة ا وا

ل ٔننا كذ نعبؤوها وستغلوها،  إالطار، يه املياه د يفاش  ٔمطار،  ا
د التارخي فهاذ إالطار، وهذا تيطلب  ا عند هنا اخلطارة، عند وا واح
ل  اص د مج  د الرب ر وٕان شاء هللا وا رو وغند ٔننا ند ش  كذ 
ستغلوها  يفاش ميكن لنا  متيش،  ٔن حىت يه  ٔمطار،  اه ا تعبئة م

يل اكينة تيخصنا وستعملوها ٕان شاء  ٔي نقطة ا يل بغيت نقولمك  هللا، وا
يل غيضمن  الستغالل الصحيح، ا ستغلوها  ستغلوها، ولكن 
سهتداف،  مثني وكذ  يل يضمن كذ  ستدامة وا ٔو  سمترارية 

لهيا ركز  يل بغيت    .هاذي يه النقطة ا
ىل ا لكمو  ل الرشيدية، إالخوان  لنقطة د رجع  ل غي  ملشلك د

ا  ليه، و اح لكمنا  يل  بري ا ن ٕاشاكل  ٔن اك الرشيدية، وحصيح 
لفرشة املائية  سبة  ل د العقد، تعاقد  كون هنا وا ٔن  ىل  شتغلو  ك
ٔن الفرشة  ٔننا جنعلو  ٔن ما يمت استغال  ٔننا نضمنو  ش  ل الرشيدية،  د

كونو رص ش  ٔن اليوم  ليه،  ٔن اجلزء املائية حنافظو  اء ميكن نعتربو ب
ل ل الفرشة املائية د ٔول د ل الرشيدية .. ا لمنطقة د سبة  ل يل اكينة  ا
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ذيناش التدابري الالزمة  لتايل ٕاىل ما ا بري،  د الرتاجع  ريها عرف وا و
شلك خطر  ل الفرشة املائية، وهذا  لجزء الثاين د دا غندوزو  اليوم، 

لك، لمنطقة  سبة  ن العديد من املواطنني وذوي  ل ٔن اك خصوصا 
هلم الصغرية  ة د ش ميكن الفال ستافدو من هاذ إالماكنية  يل ت احلقوق ا
ستافدو من املاء الصاحل  يل ك ا بغينا واملواطنني معلوم ا ٓخره، اح ٕاىل 

  .لرشب
اولو  ٔن هاذ التعاقد ٕان شاء هللا، غن ٔكد ليمك  يل ميكن ن لتايل ا و

روه ر  ند ٔوائل شهر ينا ٔو ٕاىل كرث ٕان شاء هللا ف ٓخر السنة  من هنا 
ل   .املق

ارض ٕان شاء هللا  ٔنين غنكون  يل ميكن يل نقول لمك كذ  ا
ل  رب، د لس إالداري فشهر دج ل ا ع د ج فالرشيدية، عند 
ن بعض  يو لكها، ولكن اك يل طرح شوفو هاذ النقط ا ش  احلوض املايئ، 

يل تيخصمك تعرفوالن   :قط ا
ل السدود التلية،  ٔوال، ل جوج د راسة تدارت هاذ السنة د ن ا اك

يل مربجمني  ٓخرن ا ن جوج  ٕان شاء هللا نبارشوها السنة املق واك
سبة السنة    ؛2022ل

ل مشاريع الوقاية نيا، ن ٕاشاكلية د ت، .. اك ضا من امحلاية من الف
ارفني  ٔنتوما  لتايل وهذا  ة، و يل يه مطرو من بني املشالك الكربى ا

يل  ت مراكز الرشيدية، لكممية، موالي  ضا لحامية من الف ٔشغال  تدارت 
ٔرفود، بـ  رمه، ٕاذن هاذو املشاريع  17.5الرشيف، اجلرف و ل ا مليون د

ت؛ ضا ل الف ٔنه حنميو هاذ املدن من إالشاكلية د يل يه غتضمن    ا
لثا، ليه  -، عند كذ و ركز  يل بغيت  ٔننا من بني  - وهذا هو ا

ل سنة  سبة لقانون املالية د ل رجمناها  ٔمور ٕان شاء هللا  ، وهو 2022ا
ش الفرشة املائية  عية فهاذ إالطار،  صطناعي لفرشات مائية ر التطعمي 
ىل هاذ  ٔمكن  ٔننا حناولو حنافظو لك ما  ش  ملاء،  كذ نطعموها 

ن هاذ ا لطلب، ولكن كذ اك سبة  ل ام به  غي الق ن ما ي لفرشة، اك
ٔن كنعتربوها  ديد  يل بدينا ننطالقو فهيا كذ من  ل التطعمي ا القضية د

ل لمستق سبة  ل   .ٔساسية 
شارون والسيدات  لسادة املس ش خنمت، نقول  بغيت، ٕاىل امسحتيو 

س ٔنه اليوم، السيد الرئ شارات،  م املس يل هو  د املنعطف ا ا فوا ، اح
لك  ش نقولها  ه املليك السايم،  ٔوال، التو ، عند  سب لبالد ل
زة  ا ن  ويل، ولهذا اك ىل الصعيد ا ا  ة، اليوم املغرب يعترب منوذ رصا
اصة، وهاذ  د العناية  ال امل وا يل يوهيا  ل املاء، ا احلسن الثاين د

ٔن بال ل  لينا البعد د ا من احملمت  ويل، اح ىل الصعيد ا ا  د تعترب منوذ
ٔننا نطبقو  ا  طلب م ٔننا نبقاو فهاذ املستوى العايل، وهذا ت ش  ٔن نعمل 
لك  ىل تعبئة إالماكنيات املائية الرضورية  لعمل  هاذ السياسة املرتبطة 

ك ش  ل  ني الطلب فاملستق ث تقليص الطلب وتق ون الوسائل، من ح
كون  يل  كون معقلن ويف نفس الوقت ا يل  ستعامل ا د  كذ وا

دمة  ث  برية، ال من ح عية  صادية واج د املردودية اق عندو وا
ل املواطنات  ل د ث كذ حتسني ا املواطنات واملواطنني وال من ح
ال  خلصوص مف ستافدو من هاذ إالماكنيات املائية  يل ت واملواطنني ا

ةالف ٔو السيا ٓخره  ة ٕاىل  ٔو الصنا ٔو الري  ة    .ال
لثا، لنا  و ٔن الهدف د ىل ضامن التمنية املستدامة،  العمل كذ 

لجيل احلايل ولكن  سبة  ل ل املاء  ىل احلقوق د ٔننا حنافظو معلوم  وهو 
دة ال الصا ٔج ل ا ىل احلقوق د   .كذ حنافظو 

ليمك ورمحة هللا تعاىل و    .راكتهوالسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه اجللسة ر،    .شكرا، السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ىل هاذ إالسرتاجتية اجلديدة لوضع نظام  ٔنفسنا  ٔو  ٕاىل امسحتو لنا هنن
لقضا الوطنية  ٔكرث جتاو مع تطلعات ذات الص  ٔسئ الشفهية  ا

ٔسئ احملورية، هاذ العمل الكربى، وج  اذبية والعمل بنظام ا ٔكرث  علها 
ني، هباذ  يرتٔسها اليس ح يل  ب ا قة عن املك لجينة املن يل قامت به ا ا
رن  ٔو وز د  ر وا ٔسئ احملورية، مساء وز ٔساس ا ىل  العمل اجلبار، 

ات لقطا رجمة شهرية  ىل  ضاء، بناء  ق ٔكرث عند  ىل ا الوزارية  ٕاثنني 
  .تفاق مسبق مع احلكومة

شارن   .شكر السيدات والسادة املس

 .ورفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة :امللحق الت املك   .املدا

   ا السطيمدا شار السيد   :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

مي السياسات  اتية لتق ٔن نظم جلنة موضو شارن  لس املس سبق 
لامء  ة حول موضوع إالسرتاتيجية الوطنية  هب ، و 2020- 2009العموم

لجنة اليت قدمت  ددا  هذا التقرر. تقررها هناية الوالية السابقةا يتضمن 
عتبار ذها بعني  ٔ   .من اخلالصات والتوصيات املهمة اليت جيب 

ر احملرتم،   السيد الوز
ة ال  ليمك معا ساكنة بعدد من املناطق يف اجلنوب واجلنوب ال ختفى 

ث يصل انقطاع  ب ندرة املاء، خصوصا يف فصل الصيف، ح س الرشيق 
م  ٔ ورةٓسا الزاك، الس(هذه املادة احليوية  ، وهو ما )اخل..امرة، تنغري، زا

ب يف مزيد من الهجرة والزنوح حنو املدن، مع  س عي وي ج هيدد السمل 
ىل القرية واملدينة ة  بد ويف هذا إالطار ال.ما خيلفه ذا من مشالك مزدو

  :من
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 دجمة و التقائية د مقاربة م ة ،اع ، خصوصا مع قطاع الفال
ةو  ططات الفالح سمتر يف ٕانتاج بعض ال ميف. مراجعة ا ٔن  كن 

ل البطيخ يف بعض املناطق اليت تعاين خصاصا وندرة، املنت ات م
ات  و ستزنف يه املنت هاليت  ر الفرشة املائية وتو لتصد . ٔساسا 

سمتر يف ت ٔن   املائية؛ ار فرش صدو ال ميكن 
 ت؛ سمترار يف سياسة بناء السدود ضا  التلية وحماربة الف
 ٔقالمي كام ورد يف قانون املاء  رضورة تفعيل التضامن املايئ بني ا
وات ( وهبذا اخلصوص، ال بد من التفكري يف ربط هذه املناطق بق

ول ىل غرار ما قامت به بعض ا  ؛)مائية 
 ه عقلنة تدبري املوارد املائية، لرتشيد و  شجيع البحث العلمي املو

 املناطق اليت تعاين خصاصا وندرة؛ خصوصا يف
 رشية العام يف هذا القطاع وحتفزيها ملوارد ال  .عتناء 
 لامء واملناخ ىل  ٔ لس ا ورة التاسعة ا د ا عبارة عن :  مل ينعقد م

ام  ىشء يف  ٔ شاري مشرتك بني الوزارات  تدى اس  1980م
ىل ( ٔ لس ا ليه سابقًا امس ا سيق ) لامءاكن يُطلق  لتعزز الت

، مبا يف ذ الوزارات  ٔفقي والرٔيس بني خمتلف اجلهات الفا ا
) ملياه الرشب والري والطاقة الكهرومائية(والهيئات العامة 

ني ري احلكوم ة  ٔحصاب املصل ديم املياه، وكذ  . ومست
مي إالسرتاتيجية الوطنية حول تغري املناخ  لس مسؤول عن تق وا

ٔثري  ىل موارد املياهوت  ؛ها 
  لقانون ٔحواض املائية وفقًا  شاء واكالت ا وشمل . 95-10مت ٕا

زويد : مهتم ٕالضافة ٕاىل تطور و ٕادارة املوارد املائية وتنظميها، 
دام املياه وجودهتا، والتخطيط حلاالت  ة وتنظمي است املياه، ومراق

ض ىل الف ل السيطرة  ملياه م ل الطوارئ املتعلقة  ت دا ا
ٔحواض املائية، . ٔحواضها سعة ماكتب ٕاقلميية لواكالت ا وهناك 

ىل املستوى إالقلميي واكالت حمورية لٕالدارة  ت  ش ٔ  ؛واليت 
 إالطار القانوين: 

ام  95- 10 القانوناكن ٕاقرار  بري يف سياسة  1995يف  مبثابة تقدٍم 
لقانون برتشي. املياه املغربية يس  د اسهتالك املياه، وتوفري متثل الهدف الرئ

الفات بني املدن والقرى،  خ ٕاماكنية وصول امجليع ٕاىل املورد، واحلد من 
ٔحناء البالد ٔمن املايئ يف مجيع  ٔخرى املنصوص . وضامن ا وشمل املبادئ ا

 :لهيا يف القانون ما ييل
امة؛ فعة   املياه مكورد حمدود وم

اه الرشب  ؛تنظمي تطور وتوزيع وبيع م
ا؛ دا منية املياه الزراعية واست  حتسني 

ب تلوث  س ي  ٔو السلوك ا لموارد املائية  ري القانونية  ع التمنية  م
 .املياه

ٔحصاب  ت، مبا يف ذ  ىل ثالثة مستو ويعمتد التنظمي املؤسيس 
سيني املشاركني يف قطاع املياه  ة الرئ  ]1).[1الشلك (املصل

ذ  ف ة وف يتعلق ب زال تعزز مجمو لمياه، ال  اخلطة الوطنية 
ارٍ  لواحئ ذات الص  رشيعات وا د قانون )1اجلدول (ال ، وال س مع اع

ٔغسطس  ق ) 15-36رمق ( 2016املياه اجلديد يف  سعى ٕاىل حتق ي  ا
ل . ، مع نظرة ٕاىل ضامن احلق يف املياه95-10ٔهداف القانون  ٔد وهكذا، 

ٔول ٕاىل دمع وتعزز إالدارة هذا القانون اجلدي اٍت هتدف يف املقام ا د ٕاصال
والتخطيط الالمركزي واملتاكمل واملشرتك ملوارد املياه، وتعزز هيئات 
ٔهنار  ٔحواض ا شاء جمالس  الل ٕا سيق من  شاور والت ظامت ال وم
ري تقليدية  دام مصادر  الل است واملؤسسات القانونية لتنويع إالمداد من 

ذ نظم املعلومات ذات الص ملوارد  اه البحر احملالة، وتنف املياه مبا يف ذ م
لهيا،  ليات محلاية املوارد املائية واحلفاظ  ملياه، وتعزز إالطار املؤسيس وا

دم ٔ جيرب املست د ٔساس م ىل  ٔدوات املالية لتطور قطاع املياه  / وتعزز ا
فع ىل ا  ]2.[امللوث 

 

ملياهالسياس: 1اجلدول  سية املتعلقة  لواحئ الرئ : املصادر. ات وا
MADFORWATER ويل  .والبنك ا

 

ٔساسية  القانون/ السياسة  العام  حقائق 
ر الزراعي 25-69-1القانون   1969 س ٓت املائية  ●  قانون  ش امل

ديم املياه الزراعية  -طبيعة العالقة ●الزراعية  ات(مست الهيلك  ●) احلقوق والواج
ر امل دام الزراعي ورشوط توزيع الري ●ايل لالس سعري املياه لالست  ٔسس 

ديم املياه 84- 02قانون   1984 ٔن مجعيات مست شاء مجعيات   ش ٕا
ديم املياه الزراعية  مست

لموارد املائية  ●  95- 10القانون   1995 ىل إالدارة املتاكم   ●الرتكزي 
دم يد ٔ املست د ٔدوات املالية مبوجب م لمياه،  ●امللوث يدفع /فعا صادية  ق القمية 

لتضامن الوطين وإالقلميي  ادئ ٕادارة مستجمعات املياه ●مرتبطة   م
الترصحي بنقل املؤسسات العامة ٕاىل القطاع   98- 34القانون   1998
 اخلاص
ٔسعار 99- 06قانون   1999 ٔن املنافسة وحرية ا ٔن تغيريات   ش ىل  ينص 

ام تعريفة املياه والرصف  تصف   2006الصحي ختضع لضوابط حىت م
حيمك تنظمي وشغيل احلكومات احمللية، وحيدد   00- 78القانون   2002

اه الرصف اه الرشب والرصف الصحي ومعاجلة م مدادات م ٕ  .مسؤولياهتم ف يتعلق 
مج الرصف الصحي الوطين  2005 شية وحامية   ر حتسني الظروف املع

ق معدل  ة مع حتق سبة الب معة ومعدل % 60معاجلة ب % 80لمياه العادمة ا
ام  شبكة الرصف الصحي يف املناطق احلرضية حبلول   2020لتوصيالت 

اه الري  2007 مج الوطين لتوفري م ار ٕاىل الري  550,000حتويل   الرب هك
ٔعوام امخلسة عرش القادمة  املوضعي يف ا

ٔخرض  2008 ٔول ●  خمطط املغرب ا ة ذات القمية املضافة : الرن ا الزرا
اطق خمتلفة : الرن الثاين ●العالية  ة الصغرية يف م لملك املبادرات  ●التمنية املشرتكة 



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

24 

ٓخرربيع  17  )2021 ربمفنو  23( 1443 ا

دة الكفاءة : الشام ني العام واخلاص يف ٕادارة  ●حتديث الري وز الرشاكة بني القطا
اطق هائ ٕاىل الري املوضعي  املناطق املروية؛ وحتويل م

لمياهسرت   2009 ٔول ●  اتيجية الوطنية  ىل : الرن ا ٕادارة الطلب 
اه الري، وكفاءة املياه، ورسوم (املياه،  مج الوطين لتوفري م لرب الري املوضعي وفقًا 

ري (تطور وٕادارة ٕامدادات املياه : الرن الثاين ●) املياه تعبئة املوارد املائية التقليدية و
 حامية املوارد املائية: ن الثالثالر ●) التقليدية، ونقل املياه

لمياه  2014 ىل املياه  ●  اخلطة الوطنية  دام  ●ٕادارة الطلب  ادة است ٕا
 املياه ومعاجلهتا

دام املياه العادمة  2015 ادة است دام   اخلطة الوطنية ٕال ادة است تعزز ٕا
دام : الهدف. املياه املعاجلة ادة است ام  مليون مرت مكعب يف السنة حبلول 325ٕا

2030 
ح القانون ( 15-36قانون املياه رمق   2016 اه  ●  )95-10تنق ىل م احلصول 

اه البحر  ●الرشب  ٔهنار(الالمركزية  ●حتلية م ٔحواض ا  )جمالس 
ر الزراعي 25-69-1القانون  س ٓت املائية الزراعية  ●  قانون  ش  ●امل

ديم املياه الزراعية  -طبيعة العالقة اتاحلقوق وا(مست الهيلك املايل  ●) لواج
ر  دام الزراعي ورشوط توزيع الري ●لالس سعري املياه لالست  ٔسس 

ديم املياه 84- 02قانون   1984 ٔن مجعيات مست شاء مجعيات   ش ٕا
ديم املياه الزراعية  مست

لموارد املائية  ●  95- 10القانون  ىل إالدارة املتاكم  ٔدوات  ●الرتكزي  ا
دم يدفعاملالية مبوجب  ٔ املست د لمياه، مرتبطة  ●امللوث يدفع /م صادية  ق القمية 

ادئ ٕادارة مستجمعات املياه ●لتضامن الوطين وإالقلميي   م
الترصحي بنقل املؤسسات العامة ٕاىل القطاع   98- 34القانون   1998
 اخلاص
ٔسعار  99-06قانون   1999 ٔن املنافسة وحرية ا ٔن تغيريات ش ىل  ينص 
ام تعريف تصف   2006ة املياه والرصف الصحي ختضع لضوابط حىت م

حيمك تنظمي وشغيل احلكومات احمللية، وحيدد   00- 78القانون   2002
اه الرصف اه الرشب والرصف الصحي ومعاجلة م مدادات م ٕ  .مسؤولياهتم ف يتعلق 

2005 
مج الرصف الصحي الوطين ة  ر شية وحامية الب ق  حتسني الظروف املع مع حتق

سبة  معة ومعدل % 60معدل معاجلة ب شبكة % 80لمياه العادمة ا لتوصيالت 
ام   2020الرصف الصحي يف املناطق احلرضية حبلول 

اه الري  2007 مج الوطين لتوفري م ار ٕاىل الري  550,000حتويل   الرب هك
ٔعوام امخلسة عرش القادمة  املوضعي يف ا

ٔخرض 2008 ٔول ●  خمطط املغرب ا ة ذات القمية املضافة : الرن ا الزرا
اطق خمتلفة : الرن الثاين ●العالية  ة الصغرية يف م لملك املبادرات  ●التمنية املشرتكة 
دة الكفاءة : الشام ني العام واخلاص يف ٕادارة  ●حتديث الري وز الرشاكة بني القطا

اطق هائ ٕاىل الري املو   ضعياملناطق املروية؛ وحتويل م
لمياه  2009 ٔول ●  سرتاتيجية الوطنية  ىل : الرن ا ٕادارة الطلب 
اه الري، وكفاءة املياه، ورسوم (املياه،  مج الوطين لتوفري م لرب الري املوضعي وفقًا 

ري (تطور وٕادارة ٕامدادات املياه : الرن الثاين ●) املياه تعبئة املوارد املائية التقليدية و
 حامية املوارد املائية: الرن الثالث ●) املياه التقليدية، ونقل

لمياه  2014 ىل املياه  ●  اخلطة الوطنية  دام  ●ٕادارة الطلب  ادة است ٕا
 املياه ومعاجلهتا

دام املياه العادمة 2015 ادة است دام   اخلطة الوطنية ٕال ادة است تعزز ٕا
دام : الهدف. املياه املعاجلة ادة است ام  مليون مرت مكعب 325ٕا يف السنة حبلول 

2030 
ح القانون ( 15-36قانون املياه رمق   2016 اه  ●  )95-10تنق ىل م احلصول 

اه البحر  ●الرشب  ٔهنار(الالمركزية  ●حتلية م ٔحواض ا  )جمالس 

  شارن املغريب ٔمس، )الغرفة الثانية يف الربملان(قش جملس املس  ،
مي   .»2020 - 2009لامء سرتاتيجية الوطنية «تقررا عن تق

دته  ٔ ي  ة«ووقف التقرر، ا اتية املوق ة املوضو مو ، اليت شلكها »ا
ة  ىل معطيات مقلقة حول وضعية املياه يف املغرب ومشاريع الب لس  ا

ة هذه املشلكة لسة . التحتية ملوا ي مت تقدميه يف  وجسل التقرر، ا
ويل  ٔن معطيات تقرر البنك ا ة،  يئ معوم لكفة التدهور الب حول 

ا  2017الصادر سنة  ٔن املغرب يعد من بني العرشن ب ٔكرث «شري ٕاىل  ا
ث املوارد املائية ٔما معطيات القطاع احلكويم امللكف املاء، . »حشا من ح

ب الفرد من املاء يف املغرب اكن يقدر بـ ٔن معدل نص شري ٕاىل   1700ف
ٔصبح ال اليا  مرت مكعب يف السبعينات، ف اوز   .مرت مكعب 700يت

لبنك  كام توقف التقرر عند مشالك جودة املياه يف املغرب، وحسب تقرر 
ويل، بعنوان  ري املعروفة«ا ري املرئية: اجلودة  ، يعد املغرب »ٔزمة املياه 
ان اليت  ٔمان «من الب البا، عتبات ا اه الرشب،  اوز فهيا النرتات يف م تت

س»التقليدية ب الرتكزيات العالية يف املياه السطحية، ولكن  ، ل س فقط 
ة ب تلوث املياه اجلوف س لس . ٔيضا  لم لجنة ٕاىل تقرر  د تقرر ا كام اس

يئ املغريب  عي والب ج صادي و شارية(ق ) مؤسسة مغربية رمسية اس
دام 2014لسنة  ست ٔن  ه  اء ف ٔمسدة واملبيدات «،  ري املعقول ل

ة وهتديد استدامهتا لها عواقب احل  رشية، وتغيري نوعية طبقات املياه اجلوف
ة العامة، والتنوع البيولو ىل الص  .»وخمية 

لفا و 77ويتكون امل العام املايئ الطبيعي يف املغرب من حوايل  ٔ884 
ات املائية،  4647يلومرتا من جماري املياه، و يلومرتا مربعا من املسط

لفا و 250و ة، و 400ٔ بعا مائيا 783يلومرت مربع من فرشات املياه اجلوف . م
تكون من  سعة ٕاجاملية تناهز  145ٔما السدود ف بريا  مليار مرت  17سدا 

سعة ختزن تصل ٕاىل  157مكعب، و  86سدا صغريا وحبريات تلية، 
ب تغري املناخ، وضعف . مليون مرت مكعب س لكن املوارد املائية تتضاءل 

ياطات املياه مثني  ستغالل املفرط الح ة، و دام املياه يف الزرا است
يات  د تق ري يف اع ٔ ب الت س ة، ٕاضافة ٕاىل تدهور جودة املياه  اجلوف

 .تدبري الرصف الصحي ومعاجلة املياه العادمة
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ة يف  ات الزراعية املسق ساع املسا ٔن ا لجنة الربملانية  والحظ تقرر ا
ٓ«املغرب   متثل اجلوانب »ر ٕاجيابية وسلبية يف الوقت نفسهدة  ، و

لقطاع الفال ة والقدرة التنافسية  ٔما . إالجيابية يف الرفع من إالنتاج
ىل يف  ت ، »استزناف الفرشة املائية السطحية والباطنية وتلوهثا«السلبية ف

ة يف. ٕاضافة ٕاىل ترضر بعض املناطق من هذا التوسع ة املسق  وبلغت املسا
رات بلغت  800ما يناهز  2019املغرب حىت ممت  ة اس ار، ن ٔلف هك

 ).مليار دوالر 3.61(مليار درمه  36.1

اطق  شاء بعضها يف م ٔنه جرى ٕا وخبصوص السدود، الحظ التقرر 
هنرية،  ٔحواض ا ٓلك الرتبة يف ا ة ت مما يفيض ٕاىل «تعاين هشاشة يف موا

مة  سبة  ال وضياع  ٔو ةرسب ا والحظ تقرر . »من الطاقة التخزي
ٔيضا  لجنة  راسات، مما حيول دون «ا ٔخر يف وترية ٕاجناز السدود وا الت

ٔهداف املسطرة ق ا ٔن . »حتق  يف املائة من السدود  40كام جسل التقرر 

ني و ٔعامرها ما بني سن رية ترتاوح  يف املائة ما بني  46سنة، و 23الك
ىل يف املائ 14سنة، و 45و 24 ٔعامرها  زيد   .سنة 45ة 

ة فٕانه  لهيا«وخبصوص املياه اجلوف الل »سمتر الضغط  ، من 
ٔما خبصوص . ستزناف املفرط حبوايل مليار مرت مكعب يف السنة

ريا يف ٕاجناز بعض مشاريع  ٔ اه البحر، فقد جسل التقرر ت مشاريع حتلية م
يل املغريب املطل  لرشيط السا ٔطليس، حتلية ماء البحر  ىل احمليط ا

لفوسفات  ب الرشيف  لمك ة (ومهنا مرشوع حتلية املاء التابع  رشكة معوم
ٔشغا ما بني )تعمل يف جمال الفوسفات ومشتقاته ، واليت اكن مقررا ٕاهناء 

ت وسيدي 2020و 2017 يت تزين ل ما بني مدي لسا لية  ، ومرشوع الت
وب(ٕافين   .2017 ، اليت اكن مقررا ٕاجنازها يف)ج

خفضة مقارنة  ة من حتلية ماء البحر يف املغرب م وتبقى الطاقة إالنتاج
ٔهداف املسطرة واحملددة يف    .مليون مرت مكعب 400مع ا


