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 372اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يونيو 29(هـ 1442 ذو القعدة 18الثال
شار السيد : الرئاسة وسكوساملس س الثالث، اخلليفة محيد    .لرئ
ت ة الثالثة  :التوق ٔربع دقائق، ابتداء من السا قة العارشة ساعتان و ق وا

  .بعد الزوال
ٔعامل ٔسئ الشفهية: دول ا اقشة ا  .م

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

شار السيد  وسكوساملس س اجللسةمحيد    :، رئ
﷽  

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

ر  ةالسيد   ،ةاحملرتم ةالوز
شارات احملرتمات،   السيدات املس

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

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

ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق
د من مراسالت ٔعطي اللكم ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ة 

ت ال   .وٕا
ٔمني تفضل   .السيد ا

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر  ةالسيد   ،ةاحملرتم ةالوز

شارون احملرتمون،السيدات والساد   ة املس
لنصوص التالية لس من جملس النواب    :توصل ا

مبثابة  40.04من القانون  24و 9مقرتح قانون يقيض بتغيري املواد  - 1
ذه الظهري الرشيف رمق  ف ور احلضانة الصادر ب ٔسايس  النظام ا

 ؛)2008ٔكتور  20( 1429من شوال  20صادر يف  1.08.77
قراض السندات؛ 83.20ن رمق مرشوع قانو - 2 ٕ ٔحاكم تتعلق   سن 
ة؛ 95.17مرشوع قانون رمق  - 3 لتحكمي والوساطة االتفاق  يتعلق 
سويق  37.21مرشوع قانون رمق  - 4 ل اصة تتعلق  سن تدابري 

؛ ة يف ٕاطار التجميع الفال لفواكه واخلرضوات املنت  املبارش 
متمي 19.20مرشوع قانون رمق  - 5 املتعلق  17.95 القانون رمق بتغيري و

رشكة التضامن ورشكة  5.96رشاكت املسامهة والقانون رمق  املتعلق 
ٔسهم والرشكة ذات املسؤولية  سيطة ورشكة التوصية  التوصية ال

  احملدودة ورشكة احملاصة؛
ريا،  - 6 متويالت الصغرية 50.20مرشوع قانون رمق ٔ  .يتعلق 

لس يف اج ب ا ىل  2021يونيو  28ه املنعقد بتارخي واطلع مك
ٔسامءمه استقا لك من السيدة والسادة ٓتية  لس  ا من العضوية مب

شارن   :املس
ن الطالب؛  -   فاطمة الزهراء 
ارك محية؛  -   السيد ام
 السيد محمود عبا؛  - 
ال املاكوي؛ -   السيد ر
 السيد معر مورو؛ - 
يف -   .والسيد عزز مك

الن عن هذ ب إال ستقاالت يف هذه اجللسة العامة، وقّرر املك ه 
ٔحاكم املادة  ستورية وفقا  هتا ٕاىل احملمكة ا ا يل  10مث ٕا ا من النظام ا

لس   .لم

الل الفرتة املمتدة  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا كام بلغ 
رخيه 2021يونيو  23من    :ٕاىل 

ٔسئ دد  -   ؛ٔسئ 3 :الشفهيةا
ٔسئدد  - ابيةا ا   .سؤ 20 :لك

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ٓخر اجللسة تقدم ة  تتوصلت الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف  به مجمو

ال احملددة ٓ ل ا لشغل دا ميقراطية  ىل احلكومة  ،الكونفدرالية ا ل  ٔح و
ربت عن  اوب مع اليت  لت لسة  بهذا املطلاستعدادها  يوليوز  6يف 

ة  2021 مة حكوم ر يف  د السيد الوز لسة اليوم، وذ لتوا عوض 
  .ارج الوطن

ارشة بعد هذه اجللسة، مع  د م ىل مو ري، فٕاننا سنكون  ٔ ويف ا
ىل النصوص اجلاهزة  راسة والتصويت  رشيعية ختصص  امة  لسة 

  :التالية
داث 52.20مرشوع قانون رمق  - 1 ٕ لمياه  يتعلق  الواك الوطنية 

ت؛  والغا
سويق  37.21مرشوع قانون رمق  - 2 ل اصة تتعلق  سن تدابري 

؛ ة يف ٕاطار التجميع الفال لفواكه واخلرضوات املنت  املبارش 
ريا،  - 3 ٔ ٔعضاء و ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ مقرتح قانون يقيض 
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شارن  نية(جملس املس   ).يف ٕاطار قراءة 
  .شكرا

س اجللسةال    :سيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

لسيدة  ني  ٓنيني املو لسؤالني ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
ة والتعاون إالفريقي واملغاربة  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  الوز
ري الرشعية  خلارج حول الهجرة  ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة  املقميني 

ن جتمع  دة املوضوعوا   .هام و
ه  ري "والبداية مع سؤال الفريق احلريك وموضو زايد الهجرة 

  ".الرشعية
  .تفضل اليس حيفظه، لطرح السؤال

شار  منبارك السيداملس   :حيفظه 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة ري الرشعية ٕاىل الوا زايد الهجرة   .اد سؤال 

رة احملرتمة، حول التدابري  سائلمك، السيدة الوز ٔساس  ىل هذا ا
ذة ملعاجلة هذا امللف   .املت

س   .وشكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار  .شكرا السيد املس

ه  ري ٕاسرتاتيجية احلكومة يف حماربة الهجرة "السؤال املوايل موضو
ملغرب   ".الرشعية 

ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار    :دمحم البكوري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارات، شارون واملس   ٕاخواين املس
ٔعقد القض ري الرشعية من بني  ه شلك قضية الهجرة  ا اليت توا

طقة  عتبارها م ة،  دودها اجلغراف اململكة املغربية يف حماوهتا لتحصني 
، الس ح يصبح  ٔورو لب املهاجرن رسا ٕاىل  ٔ هيا  عبور حيج ٕا

دود ل رة    .املهاجرون مه وقود إالرهاب واجلرمية املنظمة العا

رة،   السيدة الوز

ٓنية ل وضع  ما يه إالجراءات والتدابري ا ٔ ام هبا من  اليت تعزتمون الق
لك الوسائل  ٔثريات السلبية لهذه الظاهرة  لت لتصدي  ٕاسرتاتيجية واحضة 

  احلديثة؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

لهجرة  ىل السؤالني املتعلقني  ابة  رة، لٕال اللكمة لمك، السيدة الوز
  .ري الرشعية
  .تفضيل

زهة ة والتعاون  السيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  الويف، الوز
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :إالفريقي واملغاربة املقميني 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شاران احملرتمان،   السيدان املس

ري الرشعية  لهجرة  ي يتعلق  ىل طرح هذا السؤال ا شكرا لمك 
ىل مر الزمان اكن وظل وسيظل  ملغرب، ة كام تعلمون، فٕان ب  ق وحق

ٔيضا  ٔنه حبمك  و  لو ب العبور، ويف ما عرف حبمك املوقع إالسرتاتيجي د
ىل  ة من القوانني اليت اكنت حتققت  ٔيضا مجمو ة من إالجراءات و مجمو

ٔيضا مجم ٔن يتحمل  ٔورويب، املغرب اكنت  لكفة يف  حتاد ا ة مستوى  و
رشيعية ف يتعلق  شديد الرتسانة ال ٔيضا، ٕاىل بغينا نقولو،  من التداعيات 

 .مباكحفة الهجرة الرسية
ىل املقاربة املغربية يف مقاربة  ٔكدو  ٔننا البد ن ٔساس يف هذا هو  لكن، ا

ٔن يف سنة  ام، حبيث  شلك  لتوجهيات 2014هذا املوضوع  ، وتبعا 
ة، املغرب حق  ة السام يل امللك لتعامل مع هذه الظاهرة ا ٔعطى منوذج  قة 

ٔن اعمتد  لجوء سنة "يعرفها العامل، فاكن  لهجرة وا إالسرتاتيجية الوطنية 
ٔنه "2014 كن  دها مل  اللها اع يل من  ة وا ٔفق يل يه ٕاسرتاتيجية  ، وا

ىل  ، بل اكنت  ليد العام ة  ا ٔو عندو  ميغرايف  منو ا ىل ا عندو ضغط 
يلٔسا ة، وهذا ا ساين حمض ومبقاربة حقوق ٔيضا .. س ٕا يل تيفرس  وهذا ا

ذول من  يل م هود املقدر ا ٔيضا احلصي املرشفة وا لنا و د القراءة د وا
ٔمر بقطاع الرتبية الوطنية ات، سواء تعلق ا   .طرف لك القطا

ٔن  قة لها  ٔن بالد حيق حق شارن،  ن املس ٔكد لمك، السيد اليوم تن
ل   ش املراكز د ب هاذ احلصي مباء من ذهب، اليوم بالد ما تت ك

ٔن  ٔن بالد اليوم  ل القارصن، بل  هتكو فهيا احلقوق د يل تي إاليواء ا
هلم يف املنظومة  دجمت املهاجرن بغض النظر عن الوضعية إالدارية د

ٔن بعد ال  ىل املستوى الوطين، حبيث  ة  ل التعلميية والبيداغوج سوية د
يب: املقصود(مغريب  50.000 ل ) ٔج يل اكنو ق يف وضعية  2014ملغرب ا

ة مهنم، اليوم يف لك السنوات مو سوية  ال .. ري قانونية ومتت ال نعطي م
يب،  4.000املدرسة املغربية تتعرف وجود وسجيل قرابة  2019سنة  ٔج
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ا دون من لك الربامج ا ستف ٔيضا  لية وإالجراء يف نفس الوقت  جمة اك
لية  يل يه  سري"ملاكحفة الهدر املدريس ا ٔن استفاد من هاذ "ت ، حبيث 

ل املغاربة  بناء د ٔ ىل غرار ا مج  ٔيضا،  468الرب ٔبناء املهاجرن  من 
مج مليون حمفظة  ر ٔيضا من  ٔبناء املهاجرن، سواء  505استفادو  من 

ريمه ٔو  ٔفارقة    .ا
، ظومة  ٕالضافة ٕاىل ذ ململكة، عندو م ٔممية  املغرب مع املنظامت ا

يل تتضمن امحلاية القانونية وتضمن  ذ، ا د التنف د التزنيل وق ومشاريع ق
ة موضوع  كونون يف ب ٔهنم  اروش  يل ما اخ ٔطفال ا ٔمن لهؤالء ا ا

  .الهجرة
ٔسس لها  سانية اليت  قة احلصي يف املقاربة إال لتايل، هذا هو حق
ٔيضا  ٔرسمه  ٔفراد  ت اليوم املهاجرن و يل مك ، حفظه هللا، وا ال امل

ٔن اليوم  لجوء ٕاىل اخلدمات الصحية، حبيث  د سنة  15.606من ا مستف
د سنة  22.900، 2017 د سنة  23.758، 2018مستف  2019مستف

سبة لسنة  ل   .2020وكذ احلصي يف ارتفاع 
د الرتافع، وا ٔيضا وا متع مث هناك  متع املدين، ا ل ا بة د د املوا

ن يتقامسون مع املغرب  د مهنا ساكنة املغرب ا ستف الطيب تتكون قوافل 
ٔن  ٔيضا لك املشاريع، سواء ما يتعلق من الولوج ٕاىل الشغل، تنعرفو 

صادية صعبة ق ٔوضاع    .ا
بري مقدر ف خيص د اجلهد  ر وا ، املغرب تيد  ٕالضافة ٕاىل ذ

انب  ٔ يحمي هؤالء املواطنني ا ٔن حصيح  رها  ماكحفة الهجرة الرسية، تيد
ٔيضا حيمي  رش، ولكن  ل جتار  كونون موضوع فرسة املنظامت و ٔن  من 
دار ومتزي  ق رشف و لمغرب  ٔوريب واحلدود إالقلميية  حتاد ا دود 

ة، وامحلد  هذا ماركة مس اق لمغرب يف جس  ومبهنية ومبقاربة اس
لزتام  ٔن احلصي اليوم يه حصي  ا اللزتاماته،  رب التارخي، وسيظل وف
ٔو إالقلميي  ىل املستوى الوطين  لمغرب امحلد  سواء  ٕازاء لك الرشاكء، 
كون رشاك للك هؤالء  ٔن  ويل، اليوم يعرتف هبا ومرغوب يف  ٔو ا

  .الرشاكء واملنظامت
  .شكرا لمك

  :اجللسة سرئ السيد 
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔعطي اللكمة  رة،  ل السيدة الوز ىل اجلواب د ب  يف ٕاطار التعق
شارن من الفريق احلريك د املس ٔ.  

شار، اليس حيفظه   .تفضل ،تفضل السيد املس

شار  منبارك السيداملس   :حيفظه 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ال مع مس الفريق احلريك بعض املالحظات  تفا ٔعرض  ٔن  ٔود  مك،  جوا

ات قرتا   :املعززة ببعض 
ة  :ٔوال -  يد فٕان سياسة الهجرة ببالد وبفضل احلمكة امللك ٔ لك ت

ٔيده، عرفت  ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و السام
الل موا ىل مستوى املقاربة والرؤية، من  بهتا وقراءهتا تطورا نوعيا 

سوية وضعية  ىل  ال، يقدم  لتحول بالد من ب عبور ٕاىل ب استق
ريمه وهنج مقاربة إالدماج  ا و الف املهاجرن القادمني من معق ٕافريق
ٔن نلتقط مضمون  ٔرض الواقع، وكفي  ىل  سامح  ش وال رمجة قمي التعا و

ان ل  ح و   ؛شمل لك املقميني ببالدالقرار املليك احلكمي لتعممي التلق
ت  :نيا -  ٔث ٔن املغرب  املية و ٔن الهجرة ظاهرة  ه كذ  مما ال شك ف

ٔنه رشيك اسرتاتيجي يف معاجلة هذا امللف الشائك   .ليل والربهان 
بلوماسية احلامسة  يارات ا خ ٔساس، حنيي  ىل هذا ا

لمزايدات واملنا سرتاتيجية لبالد يف التصدي  ورات اليت حتاك من و
سياقه اخلاص  لربط بني ملف الهجرة  دتنا الرتابية  طرف خصوم و
ة ومصاحله العليا واستعامل بعض  ىل حقوق بالد املرشو والتطاول 
دة التيارات املعادية وحتريف  ٔج ٔوريب، خلدمة  ولية، اكلربملان ا احملافل ا

لممل ي يتعلق بتورط النقاش عن جوهر اخلالف مع اجلار الشاميل  كة، وا
لجوء الصحي  ح ا لمملكة وم دة الرتابية  لو احلكومة إالسبانية يف إالساءة 
هتم وجرامئ خطرية، مما  ساريو وهبوية مزورة واملتابع قضائيا  لزعمي جهبة البول
ري مربر ملرجعية  يعد مسا وخرقا الستقاللية القضاء إالسباين وجتاهال 

ادئ الرشاكة إالسرتا نيوم   .تيجية اليت جتمع بني اململك
 ٔ د ىل م ة  ويف هذا إالطار، جندد التنويه بقرارات بالد الصارمة املب

ٔن سيادة اململكة وحقوقها فوق لك اعتبار؛ ٔسايس والوازن و   الرشيك ا
اللمك  :لثا -  رة، ومن  نا، السيدة الوز ٔن املناسبة رشط، ال ميك و

رة ٔن نعيد ٕا لصحراويني املغاربة  احلكومة، ٕاال  اه ٕاىل الوضعية املزرية  ن
اسبة  ر، ويه م ضة احلديدية حلاكم اجلزا احملتجزن يف تندوف وحتت الق
ٔممية وإالقلميية ولك  ٔخرى ٕاىل خمتلف الهيئات ا ه النداء مرة  لنو
هتم  د من معا ل ل  ل العا ة، وطنيا ودوليا، ٕاىل التد املؤسسات احلقوق

ح  لعودة ٕاىل ورفع  ة  اهتم املرشو ق طمو از القرسي عهنم، بغية حتق
خنراط   ..وطهنم و

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

شار ى الوقت السيد املس هت   .ا
ب ٔحرار يف ٕاطار التعق س فريق التجمع الوطين ل لسيد رئ   .اللكمة 

لمك شار، املدا د لش، السيد املس س   ..ما ك
ى الوقتالسي هت شار، راه ا شار، السيد املس   ..د املس

د الوقت حمدد، خصنا حنرتمو  شار، راه عندك وا السيد املس
ت هللا خيليك   .التوق
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ب س الفريق يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد رئ

شار    :دمحم البكوري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

مك املوضوع ىل جوا رة،  قة ٔشكرمك، السيدة الوز ي جيسد حق ي ا
ري الرشعية، واليت اكنت يف  ة الهجرة  اسرتاتيجية اململكة املغربية يف موا
ٔسف دول جماورة ال  ربت عهنا مع ا رية موضوع مزايدات،  ٔ ٓونة ا ا
ٔن اململكة  لام  لمملكة املغربية ومصاحلها العليا،  داءها املتواصل  ختفي 

ال امل حفظه ادة  د  املغربية بق ا املبديئ بقوا هللا، تعرب دامئا عن الزتا
م واكمل  رتام  ويل، يف ا ضبطة لاكفة قرارات املنتظم ا حسن اجلوار وم
ٔسلوب احلوار وإالنصات  د  ول ومصاحلها، وسعى دامئا الع لسيادة ا

ولية   .حلل املشالك إالقلميية وا
ذ سنوات اعمتدت اسرتاتيجية واحضة مل ي م ري ، فه اكحفة الهجرة 

ي مل يف  ٔوريب، وا حتاد ا م لعقودها ومواثيقها مع  رتام  الرشعية يف ا
ر،  شع لهذا امللف من طرف اجلزا ستغالل ال لزتاماته جتاه املغرب رمغ 
ٔدوارها س    .اليت اكنت دامئا توظف هذه الهجرة لٕالساءة جلهود اململكة وتب

ٔخرى، السيدة الوز ريك يف التعاطي نؤكد مرة  ٔننا ال نقوم بدور ا رة، 
ٔن اململكة حترتم اكفة عهودها، وسعى  ىل  مع هذا امللف، بقدر ما نؤكد 

وب وب وتعزز التمنية الشام واملستدامة يف - اهدة لتطور حوار ج ج
دة  مع ملسا ٔورويب املزيد من ا حتاد ا ة، طالبني من  القارة إالفريق

ىل الق ٔن اململكة املغربية واكفة اململكة  لام  ىل هذه الظاهرة،  هنايئ  ضاء ا
ٔمم  الء لكمة املغرب بني خمتلف ا ودها يف ٕا مثن  ية، اليت  ٔم زهتا ا ٔ
ٔورو  الف من املهاجرن حنو  كن دورها ٕايقاف زحف ا والشعوب، مل 
ٔوربية ول ا ددا من ا ب  ٔمين وثيق، ج  حفسب، بل تعداه ٕاىل تعاون 

ية املشهود هبا ٔم كة ويقظة عنارص ا   .معليات ٕارهابية وشيكة، بفضل ح

رة،   السيدة الوز
ود اململكة يف حمارصة ظاهرة  اليا  مثن  ٔحرار  فريق التجمع الوطين ل
شتغل بتفاين  و اليت  ٔيدي لك مؤسسات ا ىل  الهجرة الرسية، وشد 

ا ٕاىل و ل ٕاجناح هذه إالسرتاتيجية، م ٔوربيني بنداء يف س ٔصدقائنا ا  
عية  ج ٔوضاع  هنوض  ىل التمنية وا ا  دة ٕافريق برضورة مسا
مع املايل السخي  دل تقدمي ا ٔساس هذا املشلك، ف ٔنه يه  صادية،  ق و
ل والصحراء  طقة السا ن يدمعون إالرهاب يف م ملرزقة تندوف ا

مس الساكنة احملتجزة هناك، ند ل ويتاجرون  ٔ عومه ٕاىل توفريها من 
ة والتعلمي  ٔوضاع الص ة اليوم ٕاىل حتسني  ة احملتا ول إالفريق دة ا مسا

صادية ق ر لك املؤهالت الطبيعية و ات التحتية واس   ...والشغل والب

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ا"السؤال املوايل موضو ل ميقراطية  لية املغربية تعزز املشاركة ا

  ".خلارج
سط  ٔصا واملعارصة ل شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار    :ادمحم امحيدي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر رة، السيد الوز   .السيدة الوز
شارون احملرتمون   .السيدات والسادة املس

ٔفراد اجلالية من إالق ا يعاين  ستوري،  صاء يف ممارسة حقهم ا
رة عن مدى ٕاماكنية تعزز هذه املشاركة   .سائلمك السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة لٕال   .لمك اللكمة السيدة الوز
  .تفضيل

رةالسيدة  ة والتعاون إالفريقي  الوز ر الشؤون اخلارج ى وز املنتدبة 
خلارجواملغ ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :اربة املقميني 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ستوري  ٔ املساواة ا د ٔن م شار احملرتم،  كام تعلمون، السيد املس
حلقوق  رب لك قوانني إالطار والقوانني املتعلقة  ا  ٔفق ي هو مزنل  وا

ات، فاملنطق  ستورية يه والواج يل كتحمك القوانني والوثيقة ا والفلسفة ا
ل واخلارج  ا ىل املواطنني املغاربة  لتايل عندما نتلكم  طق املساواة،  م

ستور يف الفصل  حن نتلكم عن املساواة، وهذا ما جسده ا ، حبيث 17ف
خلارج، هاذ لمغاربة املقميني  متثيلية السياسية   ٔنه حسم النقاش حول ا

ل  ستور وهذا  2011املوضوع اكن موضوع ما ق ه نقاش، لكن حسمه ا ف
ه مل  بتو، لك يفام وا رامك  ه  سب للك املغاربة ولنا مجيعا، تزني اكن ف مك
اللها  ٔن يمت تزني يف مواد قانونية، ميكن من  ل  ٔ حيصل بعد التوافق من 

ٔشاكل لتزنيل الفصل  كون شلك من  ستور 17ٔن    .من ا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار    :ادمحم امحيدي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ل اجلالية املقمية  ة د ستور، فعال هذا واجب من الناح لكميت عن ا

ل  ستور د متثي لهاذ ٔعطى احل 17الفصل  2011خلارج، ا ل ا ق د
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ل  د العدد د ٔن هناك وا د احلق مرشوع، مع العمل ب ٔعطا هلم وا اجلالية و
ٔن املغرب اكن غيكون  ٔسف املفروض ب نا، دول عربية ل يل سبق ول ا ا
ة هاذي،  ل هاذ الف ل املشاركة د ال هذا، ولكن الضامن د سباق فهاذ ا

د الر  ن وا ٔن اك رة،  سبة السيدة الوز لوطنية بعدا، مث متثل ال بط وثيق 
ة هاذي  ل هاذ الف د % 7د يحرو وا يل  ل املغرب، وا من الساكنة د

يل  رات ا س ل،  يل كتد صاد، سواء العم الصعبة ا ق ل  النوع د
يل  ة هاذي ا يل هاذ الف ارج املغرب، ا ٔو  ل املغرب  يقومو هبا سواء دا

ر ىل يخص املغرب  ٔن سفراء وغيكونو حماماة  كون ب ادي  لهيا و كز 
عرض لها اململكة يف  يل ت ىل اململكة يف مجيع املشالك ا اململكة، تيدافعو 

يل تيخص مرة يف    ..سنني 10العامل ا
ستور مرت  ىل ا رة،  رو، السيدة الوز لق  10تنذا يل  سنني، ا

يل اكنت عندو  10راه وصل  يل  20ل ٕاىل سنني وص 10سنني، ا ام، ا
ل 30وصل ٕاىل  20اكنت عنده  كون هاذ التزنيل د ادي  ، ٕاىل مىت 

ىل تزنيل  ل صاحب اجلال تيحث احلكومة  ستور مع مجيع اخلطب د ا
ٔرسع وقت ممكن؟ ستور يف    ا

اكفؤ الفرص، ٕاىل مىت؟ ٔن  ٔن اجلواب د تتقويل ب   وتنقولو ب
ل احلكومة تيخص تقو  و هذا واجب د س ا ٔن ال ميكن لرئ م به، 

يل  ل احلكومة ا ور د ة مث ا ل امللك ور د ٔن يقوم  صاحب اجلال 
االت، هذا ٕاشاكل من املشالك  دد من ا ستور يف  ادي نزنلو ا ش 

ل  ستور د ة ا لك رصا يل  ستور، ا يل تيعرفها ا راه محل  2011ا
ل ري من املسائل إالجيابية  ٔو الك ل املغرب  مواطنني املغاربة، سواء دا

  .ارج املغرب
ٔن هناك كفاءات، تنطلبو احلكومة تعطي الفرصة لهاذ  ولهذا، 
كون ممث يف املؤسسات املنتخبة  ا  ٔرض الوطن، وا ارج  يل  الكفاءات ا
ادي  ٔن هاذ الناس هاذو  ستور،  لهيا ا لكم  يل  ومجيع املؤسسات ا

ادي  دو الوطن و ري من ذاك اليش يف ك ٔكرث  ل البالد  صاد د ق دو  يف
يل تتقوم  ٔحزاب ا لو من طرف بعض ا ستغالل د صوروه،  يل ت ا
ابيا وال هاذ اليش  ري انت ستغلومه  يل ت ٔرض الوطن، ا ارج  جبوالت 

ل السياسة   .د
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت اللكمة لمك، السيدة ا ب يف  ىل التعق لرد  رة،  لوز
  .املتبقي

رةالسيدة  ة والتعاون إالفريقي  الوز ر الشؤون اخلارج ى وز املنتدبة 
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :واملغاربة املقميني 

س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
قة امجل  متىن حنن نتقامس املبادئ، وحق ٔيضا  -يع اكن  مغاربة العامل وحنن 

لية  - ٔحزاب املمث لها يف  ٔن يمت توافق بني خصوصا فرق املعارضة وا
ٔن نتقدم ونعززو الرتامك يف هذا  ٔن ميكن  شاور حنو القوانني التنظميية،  ال
ٔوال ل واخلارج، هذا  ا ل ا سبة ملغاربة د ل ٔولوية  يل هو ذو    .املوضوع ا

ستوري ني ٔ ا ٔن احلكومة سعيا مهنا لتزنيل هاذ املبد و  يفام عرف ا، 
متثيلية  ل ا خلارج يف العملية د ل و ا رشاك لك املغاربة يف ا ٕ ف يتعلق 
دا  مة  لية  د ا قة وا ىل حق رشيعية، معلت  ملؤسسات ال ميقراطية  ا

د  ر وا اص) Forcing(ف يتعلق بغادي تد ٔحزاب،  كونو ل ساء  ة ال
شهدها بالد يف  ادي  يل  ميقراطية ا ارضن يف هاذ العملية ا
كون للك  ٔن البد  ٔحزاب ب ٔهنا ربطت متويل ا ، حبيث  ت املق ا نت

كون لو كون  ..حزب  ٔن  ابية اجلهوية  نت ر  وا يقدم ف خيص ا
 ٔ راب اململكة مرتبة يف املرتبة ا ارج  دة مرتحشة مقمية  وىل يف الحئة وا

كون  ٔن  ٔقل من لواحئ الرتشيح املقدمة بزتية من احلزب املعين، و ىل ا
  .مرتحشة

يل به  د الرتامك ا ادي نعززو وا قة  ال حق وهاذ الرشط هذا من 
رامك  ل اخلارج ممثالت يف جملس النواب، وهذا  كونو املغربيات د ادي 

  .م
اسب كون م ادي  ٔيضا، هذا  سائية، امحلد و ٔيضا يف تعزز التجربة ال ة 

لسني يف جملس  اصة يف ا ىل املستوى الوطين،  يل اليوم رائدة  ، ا
ساء يف  ل متكني السيايس  يل تضافو يف ُجرع ا ه مغربيات ا النواب ف

رشيعية   .املؤسسة ال
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه إالجراءات اليت تعزتم احلكومة اختاذها من " السؤال الرابع موضو
لول شام لٕالشاكالت العقارية ملغاربة العامل ل ٕاجياد  ٔ."  

لشغل  حتاد املغريب  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شارة، تفضيل   .السيدة املس

شارة    :فاطمة الزهراء اليحياوي السيدةاملس
سشكرا السيد الر    .ئ
رة،   السيدة الوز

لعقار ملغاربة العامل  سائلمك عن إالجراءات ملعاجلة املشالك املرتبطة 
  .ملغرب

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس
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ىل السؤال ابة  رة لٕال   .لمك اللكمة السيدة الوز
  .تفضيل

رةالسيدة  ة والتعاون إالف الوز ر الشؤون اخلارج ى وز ريقي املنتدبة 
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :واملغاربة املقميني 

س   .شكرا السيد الرئ
ىل طرحمك هذا السؤال شارة،    .شكرا، السيدة املس

لمغاربة معوما  سبة  ل ٔن إالشاكالت العقارية  ا تنعرفو  حصيح، اح
لحامية قي، لهذا اكنت املناظرة الوطنية  د إالشاكل حق العقارية  شلك وا

ة معوما   .واحلقوق العي
ٔ احلكومة  ٔن تتعب ٔن حتدث و ل  ٔ ة من  ٔيضا اكنت الرسا امللك لهذا، 
ٔنه  خلارج، لهذا نقول لمك  لمغاربة املقميني  ٔكرث  ل حامية  ٔ ولك الرشاكء من 

ٔوال بـ  د اجلهد مقدر قامت به احلكومة،   3ىل املستوى القانوين اكن وا
  :ٕاجراءات

ٔو  - بتو املادة الرابعة من القانون رمق ا يفام وا  39.08ل، مت التعديل 
بت هذا الورش،  يل، وا نتداب النيايب د الل  بته  ٔ وا دا، و م 

يل نصت  39.08خصوصا تعديل املادة  ة، ا ف يتعلق مبدونة احلقوق العي
ري ىل العقارات احملفظة و رام الترصفات الواردة   احملفظة، ىل شلكيات ٕا

يحرروها  ئق الواجب حتررها مبحرر رمسي  ضافة الواك مضن الو ٕ وذ 
ٔمام  لرتافع  ولني  ٔو حمامني مق موثقون، يعين انتقلنا من واك ٕاىل املوثقني 

  حممكة النقض؛
ٔيضا انضافت - من مجموع القانون اجلنايئ،  352مت تعديل املادة .. مث 

د الع ٔيضا مت توح ر ٕالضافة  ل ما يتعلق جبرامئ الزتو ل الزجر د قوبة د
رشيعي ف يتعلق  ة يف هذا إالطار، مث تعديل  ق يل اكنت ٕاشاكالت حق ا
ىل  يل اكينة يف احملافظة العقارية  لرمقنة ا ٔيضا  ٕالضافة  اري،  ل الت لس
دا،  م  د العمل  ر وا يل كتد ىل املستوى الرتايب، ا املستوى املركزي و

لو؛ٔ  ملمتلاكت د شوف املعطيات املتعلقة  ل    ي مواطن ممكن يد
لها ووزارة  - ىل املستوى إالداري، الوزارة املنتدبة، مع الرشاكء د مث 

ا معبئني، عند جلنة  ىل املستوى الرتايب، اح ٔيضا  إالساكن والتعمري و
كون مستوى املعلومات، مستوى  ش  شتغلو  هذه سنة ونصف ك

ب يل يه تقدم اخلدمات القانونية املوا صة ا ا م ٔطلق ٔننا  و  ة، مؤخرا شف
ٔن وضعنا  ٔساس مهنا هو  خلارج عن بعد، ا لمغاربة املقميني   25والقضائية 

رب  د  ذو املو خلارج،  قايض عن بعد، مه رهن ٕاشارة املغاربة املقميني 
ٔهتا واك التمنية  ش ٔ يل  هتا، وا د ٔ يل  يل الفضل هذه املنصة ا الرمقية وا

لقضاء، لوزارة العدل، وزارة  ىل  ٔ لس ا لم لنيابة العامة،  كريجع 
كونو  يل  ن القرار لهاذ القضاة ا ش اك ة والوزارة املنتدبة  الشؤون اخلارج
هلم  الل املقام الصيفي د خلارج  لنا املغاربة املقميني  رهن ٕاشارة إالخوان د

ىل شت 15يونيو ٕاىل  15من  روها مستدامة،  ادي ند ا  رب، ولكن اح

يل  شلك معيل لهاذ إالشاكل ا ٔمه إالشاكالت حتل  كون  ٔن فعال  ٔساس 
ٔنه مشلك    ..كنعرفوه 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب ةلمك اللكمة، السيد شارة، يف ٕاطار التعق   .املس
  .تفضيل

شارة    :يفاطمة الزهراء اليحياو  السيدةاملس
ٔهنا ال  ٔن احلكومة قامت بعدة ٕاجراءات، ٕاال  رة،  حصيح، السيدة الوز
ي  اصة قطاع العقار، وا رىق ٕاىل انتظارات وتطلعات مغاربة العامل، و
ث  ل بالدمه، ح مثرون فهيا دا س االت اليت  ٔمضن ا ٔمه و يعترب من 

ددمه  اوز  ن يت رات هؤالء املغاربة وا سبة اس يني ٕاىل مال 5تصل 
ا %40ٔزيد من  ٔح ىل م عقاري قد يتحول  ٔمل احلصول  ٔن  ري   ،

ة  ات احلكوم سامه يف فقدان الثقة يف بعض القطا قي،  ٕاىل اكبوس حق
عددة مهنا ٔسباب كثرية وم   :وا

ٔدىن  - لني، دون  تعقد وطول املساطر إالدارية والقضائية وكرثة املتد
ملغرب  لعطل السنوية؛اعتبار لقرص مدة ٕاقامهتم    واملرتبطة 

اوزات إالدارية  - تقاعس بعض اجلهات الرمسية يف رصد ومعاجلة الت
لمحتالني  ىل مرصاعيه  ح الباب  والثغرات القانونية، وهو ما يف
ٔموال وممتلاكت مغاربة العامل، متاما كام وقع  ا العقار السهتداف  وماف

ه" ب دار"ملرشوع الومهي  ي استغل صاح معرض  ا
)SMAP Immo ( ه، فاملعرض كام ٔوهامه واصطياد حضا لرتوجي 

رة، ينظم سنو حتت ٕارشاف مؤسسات  تعلمون، السيدة الوز
ٔوربية واخلليجية؛ ٔمه العوامص ا ة ب  وٕادارات معوم

ملغرب، وغياب  - ملشالك العقارية  ضعف التواصل والتوعية 
شغاالت وقضا املغ ٓنية مع ا لية ا خلارج، فٕاذا التفا اربة املقميني 

لتقليص من تعقد  اكنت بالد قد اختذت العديد من إالجراءات 
ىل مغاربة العامل،  يال  ح املساطر إالدارية ومن هامش النصب و

دمة تطبيق  لهبم الزال جيهلها،  ٔ رمت، حبيث " حمافظيت"فٕان  كام ذ
دد مستعملهيا  اوز   .مليون خشص 2.5ال يت

ىل ٕاننا يف  دم قدرة احلكومة  ل  س لشغل  حتاد املغريب  فريق 
الم وشباكت التواصل  اع مغاربة العامل ف تتداو وسائل إال تنور وٕاق
ملغرب مع  عي عن تبادل املعلومات اخلاصة مبمتلاكت مغاربة العامل  ج

بية ٔج   .ات 
ظمة التعاون وال  ٔن اتفاق م ٔكدت  ٔن هذه اجلهات  تمنية حصيح، 

ة مل  لمالذات الرضي صادية لضامن خروج اململكة من القامئة الرمادية  ق
ىل تبادل املعطيات املالية والعقارية الشخصية املتعلقة مبغاربة العامل مع  ينص 
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رش ٕاىل موقف واحض لبالد من هذه القضية، واليت  ه مل  ول املعنية، لك ا
  .تت مصدر قلق لهؤالء املغاربة

رة،ال    سيدة الوز
ٔحضى من الرضوري توفري امحلاية القانونية لاكفة حقوق مغاربة العامل  لقد 
ىل الفصل  لمك  ٔح  ٔ ة، و ، مبا يف ذ السكن وامللك املضمونة دستور

ين مقاربة مشولية ومستدامة تضمن  35و 31 هيا بت سري الولوج ٕا وت
ة والرتا بية يف ٕاطار سياسة القرب لتقائية بني خمتلف إالدارات العموم

ذ بعني  ٔ ة، وا ن املؤسسات البنك ناء العقار من  ومراجعة رشوط اق
عتبار استفادهتا من العموالت والسيو اليت توفرها حتويالت املهاجرن 

  .املغاربة

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  ئة الكفاءات اسرتاتيجية احلكومة لتعب "السؤال اخلامس وموضو
خلارج   ".املغربية 

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
سط السؤال   .والتعادلية ل

س، تفضل   .السيد الرئ

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

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

ٔخوات، إالخوة،   ا
رة،   السيدة الوز

خلارجٕاسرتاتي  ما يه التدابري : جية احلكومة لتعبئة املغاربة املقميني 
ب هاذ مغاربة العامل يف وطهنم؟   لتحب

هيم، ولكن  رية  د يف الغرية الوطنية الك ٔ ٔي  شك  ٔشك وال  ال 
س وشجيع وتذكري  لسؤال هنا هو حتم هناك تقصري، هذا التقصري املراد 

ارج الو  ينا مواطنون  ٔن  م هبم احلكومة ب ه طن، جيب العناية هبم و
ٔعطهتم هذه احلكومة؟  ال، ماذا  طلبة م ٔرض الوطن،  ارج  م  ذ ولو م

دهتم؟    يف سا
ن يعتربون جزء  ٔبنائنا، ٕاىل هؤالء ا ٔطفالنا، ٕاىل  اليوم، نلتجئ ٕاىل 
اصة يف هذه الظروف اليت جيتازها  هيم،  ة ٕا ٔمس احلا ا، وحنن يف  م

دة الرتابيةاملغرب، البد م يل يه قضية الو ٔساس وا روجي القضية ا . ن 
خلارج   .ينا سفراء كرث املغاربة املقميني 

دة يف  هبا، الز ٔطريها، حتب م هبذه اجلالية، تنورها، ت ه اء  فالر
داد ٔ ٔرض ا ٔرض الوطن و ٔرضها،  هبا    .حتب

رة،   السيدة الوز
ٔن احلكومة ال تبايل و ٔرى  ٔن  ٔرقام يؤسفين  ال هتمت، وتعترب هؤالء جمرد 

س ٕاال، وهذه نظرية سوف لن  و ل ل ٕاىل خزينة ا ي يد والر ا من ا
، وحنن مكغاربة، حنن يف  ال امل جتدي ولن تؤدي ٕاىل ما يصبو ٕاليه 

اصة يف هذا الوقت الراهن مع قضا الوطنية،  ٔبنائنا  ة ماسة ٕاىل    .ا
رة   .شكرا السيدة الوز

سشك   .را السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز

رةالسيدة  ة والتعاون إالفريقي  الوز ر الشؤون اخلارج ى وز املنتدبة 
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :واملغاربة املقميني 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتمش   .كرا السيد املس

ٔنمت مررمت من احلكومة،  ٔمتىن و حقا، عندما توليت هذه الوزارة كنت 
ري  يف ما خ ماكهنا الصباح  ٕ يل  ٔسسة ا د جسورا مم ٔ ٔن  ٔمتىن  كنت 
دة  ٔج كون عندو  لو و دم يف املسار املهين د ي ش  دة  ٔج يكون عندو 

ش ميكن خيد لو يف ٔسبوعية، شهرية، سنوية،  م ويتقوى املسامهة د
لرمغ من اجلاحئة،  ليه يف سنة ونصف،  يل سهر  بالدو، هاذ اليش ا
ن  رة يف حكومة سعد ا زهة الويف وز ٔنين   ٔ هاذ اليش مايش درتو 
ش  ىن و ش ت يل حشال وهوما تيقلبو  ٔطر ا ين، داروه الكفاءات وا الع

ربهتم يف اخلارجيرتمس هاذ احلبل الرسي بني املغا   .ربة و
بون  شار احملرتم، رمبا ال تعلمون وال توا اليوم، نؤكد ليمك، السيد املس
ملناسبة ما  ش جتيو حترضو معنا،  ا صيفطنا ليمك مراسالت  احلكومة، اح

لحظات اجلاية توش حرضتو معنا، ومتناو جتيو ٕان شاء هللا يف ا   .ج
م 7عند  د التزنيل، الرب يل من رامج ق ٔوىل ا يل يف املر ا ج ا

ر، وهوما  4500ال  ا لك الشكر والتقد خلارج، هلم م كفاءة مغربية 
ش  ٔسامل مزدوج، به  ربة وهوما رٔسامل مشرتك ور ٔهنم   ، مايش مع
ذو الطريق السيار  ش ممكن  ولية، به  ميكن تتصلب التمنية الوطنية وا

اكء  يقريومه ش ممكن منشيو  يل اليوم وليدات املغاربة  صطناعي ا
ي نقدمه يف  بون املرشوع ا لهيا، رمبا ال توا يل كتلكم  هاذيك الكفاءات ا

ة   .جلنة اخلارج
ة  ظومة صنا كون الطلبة واملكونني يف م مج  ر مج ٕاطالق  ر هناك 
رة فقط بعض املقرات وبعض املراكز يف  ليك ز لتكون،  السيارات 

ن  (l’aéronautique et l’automobile)ظومة م  ٔننا اك وغتعرف 
ت والشباب  يك، حتية للك الشا لوجس مع ا ن ا ٔن اك التكون، و
مع  ش جييبو ا يفكرو لبالدمه  ٔهنم يف الصباح  رة واملهندسني  اك ا
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ي جيمعنا لمغرب ا ٔتوهنا  ٔتون حلكومة امسها كذا، بل ي يك، ال ي لوجس   .ا
يل لي يل يه رٔسامل هاذ البالد، نقويو التوافق ا ٔننا نقويو الثقة ا و 

مج  ر ني، هناك  يل هو غمنشيو بيه مجمو هو رٔسامل هاذ البالد ا
ري واحض.. (ٕاطالق كون يف احلكومات ) م  ٔول مرة، وكنت كنمتىن 

مج ال د الرب يل هو اع زلو ا ٔ دا عندي الرشف  وطين السابقة وكون 
مج يف لك وزارة ولك مؤسسة وطنية،  ش حيرض الرب لتعبئة الكفاءات 
حيرض يف لك وزارة ولك مؤسسة وطنية، هذا ما جنحت هذه احلكومة يف 

ن فـ  ام به، اك ٔخرض واملعرفة اخلرضاء )1IRESEN(الق بتاكر ا ، يف 
ن يف الرتبية الوطنية لعند  ة، واك سيدة وسولو ال ) 2OFPTT(وقطاع الب

يل اليوم  ية ا ة التضام ٔيضا يف السيا ن  بوها غتلكم ليمك، اك رة، وج املد
ىل  شتغلو  ي رباء  ن  ل ) Big Data(اك يتلكمو ) tourisme(د ن  اك

ٔخوات ) l’économie solidaire(ىل  لنا وا شتغلو مع إالخوان د وك
ىل املستوى الرتايب لنا    .د

فة ف يتعلق بتعبئة الكفاءات، فقط هذه احلكومة لها حصي مرش 
ىل حصيلهتا   ..اطلعوا 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ى الوقت هت رة، ا   .السيدة الوز
  .شكرا

رة ل السيدة الوز ى الوقت د هت لبار، ا   ..اليس ا
لبار لبار، راه من حقك اليس ا لش الهرضة .. اليس ا س راه ما ت

ري ٕاىل امسحيت يل لبار     ..د اليس ا
ذ اللكمة بال ٕاذن، ما  ش احلق  س الفريق، راه ما عند السيد رئ

ري امسح يل، هللا خيليك ش احلق،    .. عند
ٔسيدي، امسح يل ش يف .. ال  لبار راه ما بقا لبار، اليس ا اليس ا

  ..لغوات
ري تفضل  ن قانون، امسح يل هللا خيليك، ال،  لبار، اك اليس ا

  .جللوس
لبار لبار بدون .. ، الال، اليس ا ذ اللكمة اليس ا ش احلق  ما عند

ش احلق لبار، هاذ اليش ما .. ٕاذن، ما عند ما اعطيتكش إالذن اليس ا
لش د هنائيا س لبار هو .. تي ري تفضل بعدا اليس ا تفضل بعدا، 

ت يل، هللا خيليك ري تص ٔول،    .ا
ٓن ب لمك اللكمة..ا شار، يف ٕاطار التعق دود الوقت  السيد املس يف 

  .املتبقى
ىل  15يق   (voilà)تفضل،  ب، تفضل  نية يف ٕاطار التعق

                                                 
1 Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles 
2 Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail 

  .اجلواب

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
ٔمهية العناية س احلكومة ب يل حتس   .ٔ اكن القصد د

يل رشقت الشمس،  ٔهنا يه ا لمغاربة  ات تتقول  رة،  السيدة الوز
ني، ٔوس ابت ا يل  بو وملمني يه ا ا تنوا   .هذا عيب، اح

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ى الوقت هت   .ا
شار   .شكرا السيد املس

ىل مسامههتا القمية يف هذه اجللسة رة    .وشكر السيدة الوز
ة،  ه لقطاع الطاقة واملعادن والب ٔول املو لسؤال ا ارشة  قل م ون

ه  ء واملاء وا"وموضو لكهر ب الوطين  لرشبدمع املك   ".لصاحل 
شارن من فريق العدا والتمنية لطرح  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار  رشي السيداملس   :عبد الكرمي لهوا
﷽  

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
ر،   شكرا السيد الوز

رة،   السيدة الوز
شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس

لرشب،  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  سؤالنا هو حول دمع املك
مج  ر ي اكن موضوع عقد    .2017- 2014ا

ٔمه إالجراءات اليت تقومون هبا ملتابعة  ر، عن  سائلمك، السيد الوز
ب  الالت اليت اكن يعرفها املك خ ذ بنود هذا العقد، قصد معاجلة  تنف

  .حىت ال تتكرر
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

حالسيد عزز  ةر ر الطاقة واملعادن والب   :، وز
ىل طرح هذا السؤال شار احملرتم،    .شكرا، السيد املس

ب الوطين دامئا  س، املك ن  هو سؤال قدمي ولكن جتدد، ولكن ما اك
ٔخوات واملواطنني، موجود يقدم  ٔساسية، كام يعمل مجيع إالخوة وا دمات 

ٔن  د  اءت احلكومة السابقة و ء واملاء والتطهري السائل، طبعا ملا  الكهر
عددة  ٔسباب م ة، خصنا نعرتفو هبا، طبعا  ا س ب الوطين يف  املك
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ل  د العدد د لسوق، بعضها مرتبط بوا بعضها موضوعي، بعضها مرتبط 
مجا ر د العقد  دار وا   .ٔمور، ف

ه  مج ف ٔن هذا العقد الرب شار احملرتم،  ميكن نقول لمك، السيد املس
ب الوطين  ل املك ه الزتامات د ، احلكومة، وف و ل ا الزتامات د
رشيد  ٔداء،  ب هو حتسني ا ل املك ء، يعين الزتامات طبعا د لكهر

رشيد يعين النفقات رات،  يل الزتم هبا س ٔمور ا ريها من ا ، و
ء لكهر ب الوطين    .املك

ب  لمك ٔهنا توفر  و  ٔمور ا ل ا د العدد د ذت وا ٔ ملقابل، طبعا 
ادي نعطي الرمق  ٔ بة،  ٕالضافة ٕاىل املوا ٔمور    :دد من ا
مج ر يل حتدد يف هذاك العقد  ل  45: املبلغ إالجاميل ا مليار د

رمه، مهن ، % 50ا ا و ب % 20ادي تتحملو ا ادي يتحملو املك
ٔشطر % 30الوطين و ل التعريفة ا ل الفاتورة، املراجعة د من املراجعة د

ل املاء  ه مراجعة د ء واكن ف ل الكهر ه مراجعة د دا، اكن ف العالية 
ء ل الكهر   .متت املراجعة د

دا، بعد دة  لقاء  18ما در تقريبا  ميكن يل نقول  اليوم نتاجئ ج
مة،  س احلكومة، حتققت نتاجئ  يل ترئسها السيد رئ مي ا ل جلنة التق د

، مل نصل ٕاىل    %.100طبعا الكامل 
مج وحتققت هذه النتاجئ،  ذ هذه املدة ميل ساال العقد الرب ، م و

، وقع عندو استقرار مايل وقعت عندو امحلد  وا ب، امحلد  د املك
ل املاء وال القطاع  ل إالجيابيات مل يالحظ املواطنون ال القطاع د العدد د
هبم،  و توا ٔن ا رات  س ل  د العدد د ء وال توقف وا ل الكهر د

د اجلهد ب قام بوا   .مث املك
ب يف  ٔداء املك ٔمور لتحسني  ل ا د العدد د ىل وا شتغل  ٓن  وا

ل، ٕان شاء هللا، شطة  املستق ٔ ادة هيلكة ا ديد وٕا مج  ر ومهنا عقد 
ب الوطين ل املك   .د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس

شار  رشي السيداملس   :عبد الكرمي لهوا
قة هذه  ىل هذه املعلومات، واحلق ر احملرتم،  شكرا، السيد الوز

مث  ش  اسبة  ب الوطين م هودات اليت قامت هبا احلكومة جتاه املك نو ا
هود، ولكن يف  مثن هذا ا ٔن  مة  قة حمطة  ء، هاذي حق لامء والكهر
عتبارها  مثن العملية اليت تقوم هبا هذه املؤسسة  ٔن  ٔيضا  نفس الوقت البد 

يل هو د الشق ا يئ،.. مؤسسة ٕاسرتاتيجية تؤمن وا  تؤمن الشق الكهر
هودات اليت  ىل ا ٔيضا احلكومة  شكرو  لمواطنني، وت ٔيضا املاء  تؤمن 
ٔهنا مؤسسة ٕاسرتاتيجية، لكن  ش تبقى هاذ املؤسسة مسمترة،  قامت هبا 

لزتامات ٔن نقف عند بعض    .يف نفس الوقت البد 

ٔنه اكنت خمصصة  ىل  لكممت  ر،  ن، السيد الوز مليار،  45مز
 ٕ لو  مك تع ٔ ب حىت كنمتناو  لمك مع  ٔو هذا ا يصال هذه املستحقات 

ٔقل من الربع يه من  ٔنه تقريبا  لو، خصوصا ٕاذا جسلنا ب يقوم جبميع املهام د
ٔن يمت حتويل البايق ٔموال اليت مت حتويلها لهذه املؤسسة، يف انتظار    .ا

لوجود  ٔنه خيرج  ٔيضا  متناو  ديد،  مج  ر ىل عقد  لمكو  نعم، اليوم ت
مت  ل و ش حىت هو يد ٔخرى  ب مرة  لمك ٔنه تعطى فرصة  ٔيضا  ناو 

ل املنافسة ال د   .لم
ل إالنتاج اليوم  ٔنه اللكفة د ىل  ر، كتمكلو  ٕاذا كنتو، السيد الوز
القة  ه هو يف  يل اكن ف ٔن ميكن هذا الوضع ا دتوه  ب سا حملها املك ت

ن تعطيو  ل إالنتاج، لكن اليوم مز ات مع اللكفة د ىل املستوى امجلا ه 
ل التدبري  ر من ق يل تد لمناطق ا ات الرتابية احملاذية  القريبة وامجلا
ٔمثنة  كون ا ٔنه  ٔيضا  ٔعطوه فرصة   ، ل الواكالت املستق ٔو من ق املفوض، 
ىل  افسة يف املنطقة، رشيطة احلفاظ  ٔمثنة م كون  رة  ل الفو لو د د

لمواطنني   .القدرة الرشائية 
ٔنه وهذا جسلوه ل لو  س ر،  كن، يف نفس الوقت بغينا، السيد الوز

يل  ء ا ل الكهر ل الرسقة د د العملية د ن وا ٔنه اك معنا مجيع املواطنني 
د  يل تقدر بوا ار ا يقومو هبا الصغار والك ىل امجليع   2ميكن نتلكمو 

يل تيقومو ب ا ل املك ٔعوان د قة ا يل يف احلق ٔهنم  املليار، وا ة  ملراق
لسلطات احمللية  ستغيثون  ٔدوات، ولكن ملا  ليات، تعجزمه ا تعجزمه ا

رسيع كون هناك معلية فهيا  ا قد ال  ٔح ام مبهمهتم،  لق لسند  ة    .والعموم
ذ القضاء  ٔ ل هذه القضا وي ا تؤ ٔح ىل القضاء  ٔمر  ملا يعرض ا

ا تصاغ ضدمه  ٔح ني  ا طويال، يف  ل هذه وق حمارض اهتامات وتع
ريها ل    .احملارض ق

ىل املعلومات ر احملرتم،    .شكرا، السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضل

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرت    .مشكرا السيد املس

ة إالسرتاتيجية،  ٔنه احلكومة واقفة مع املؤسسات العموم ىل  ٔطمئنك 
ه وامحلد  ٔكد هذا التو ٔمس يف جملس الوزاري ني يل مر  . طبعا القانون ا

سبة  ل ملاء والضو والتطهري السائل  هذه مؤسسة اسرتاتيجية تتعلق 
يحتاجوها املغاربة  يل  لتايل لمغاربة معوما، هذه يه املادة ا مجيعا، و

مج اجلديد يف هذا  و واقفة معاه، احلكومة واقفة معاه، العقد الرب فا
ر  س ل الرسقة، دمع  ة القضية د ادة الهيلكة، موا جتاه، ٕا
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ب الوطين، خمطط مايئ  ن خمطط مايئ واملك يل، اليوم كام تتعرفو اك املستق
ش نعاجلو إالشاكالت املائية، فا خرط فهيابري  ب الوطين م   .ٓن املك

ب  رت ادة  ل، مث هناك نوع من ٕا لعقد املق ديد  يئ  هر هناك خمطط 
شطة ما بني  ٔ فق معمك ) 3MASEN(ا ٔ م ب الوطين، مث  وما بني املك

سمى  رو ما  ش ند لية  ا ٓن تناقش يف وزارة ا ٔنه قضية التوزيع ا ىل 
ادي يعطي " التوزيع اجلغرايف" سبة و ل ٔكرث رؤية  ٕان شاء هللا 

  .لمواطنني

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ٔرضار النامجة عن تلوث الشواطئ ببعض "السؤال املوايل موضو ا
ململكة   ".املناطق 

ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لطرح السؤال

  .تفضل

شار    :ٔدعي حلسن السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

يعاين رواد الشواطئ ببعض مدن اململكة من مشالك التلوث النامج عن 
ٕالضافة ٕاىل  ري املعاجلة،  اه الرصف الصحي  خملفات املصانع وجماري م

ت ال ي هيدد حصة وسالمة املزابل والنفا يت يلقهيا املصطافون، اليشء ا
ة الضعيفة هبذه املناطق اص ذوي املنا ٔش بار السن وا ٔطفال و   .ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ل  ٔ ما يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها من طرف وزارمك من 

هذه  وضع رؤية اسرتاتيجية واحضة محلاية الشواطئ املغربية املترضرة من
راب اململكة؟ ة جبل  الق ٔ   املامرسات الال

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضلو

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٓخر، اكن ممكن يتجمعو ول يش سؤال  القة  ن هو عندو  كن ما اك
                                                 

3 Moroccan Agency for Solar Energy 

  .س
ٔ حصيح دامئا ينظر  كون واحضة،  ري نبغي املعطيات  ال،  ٔية  ىل 
ىل ما ينجز، اليوم  دث  قص، احلكومة طبعا تت املراقب ٕاىل ما هو 

ٔعطي  شاطئ يف املغرب، يف السؤال الثاين 157 -ٔعتقد  -عند  س
د% 87التفاصيل، اليوم عند  ٔقول ج دة،  ة بعدما من الشواطئ لكها ج

ىل %80، 2012اكنت يف   110، اليوم امحلد  110، مبعىن كنتلكمو 
ىل  120وال    .وفايتة العدد 100واليوم كنتلكمو 

ل  د العدد د ايني من وا فق معمك  ٔ م طبعا، هاذوك اليت تبقت 
ل املناطق الصناعية،  لفات د ٔو مرتبط  ملياه العادمة  ٔسباب مرتبطة  ا

لمعوما ه ني تيجي التلوث د ل املصادر م هذاك اليش .. اذو هام جوج د
ل  يل بقا د ل  157من % 13ا ارفني، راه ق كونو  ش املغاربة   -ري 

ل جودة -ٔعتقد  ا احلصي د ني قدم مايش جودة فقط فني ميكن .. ٔسبو
د التحول واقع  يعومو الناس، جودة حىت الرمال فني ميكن جيلسو، هذا وا

اكملها ذو املنظومة  لتايل املاء وكنا شوفو  شوفو الرم ولينا ك   .ولينا ك
ٔو  يل قامت هبا احلكومة،  يل مقنا هبا، ا ٔعامل ا دد من ا طبعا، هناك 
ٓن  مج ا ر ن  ت الصناعية، اك ل النفا مج د ر ن  لتنا امحلد  اك يل  ا

ت ولك ما هو تطهري سا ل النفا برية امحلد  د ٔعطى نتاجئ  ئل وامحلد  
ن هناك  ت الصلبة، واك لنفا مج ف يتعلق  ر ن هناك  دا، اك وبرية 
ميثل  ٔيضا  ك  ٔن البالس ك، والس  لبالس ٔيضا ف يتعلق  مج  ر

د إالشاكل   .وا
ٔعطتنا هاذ املستوى،  ش   ، هاذ الربامج لكها سامهت، امحلد 

يل عندها هاذ كنمتىن ٕان شاء هللا نتعاونو معها % 13 مع اجلهات الثالثة ا
ش ميكن لنا نوصلو ٕان شاء هللا لـ  ٕالضافة %100ٕان شاء هللا  ، طبعا 

 ٔ ٕاىل سلوك املواطنني وسلوك املصطافني، ومن هذا املنرب وهذا الصيف 
ش حنافظو  دو بالدمه  سا ٔهنم  ات الرتابية و دو امجلا سا ٔهنم  ٔدعومه 

سبة لبالد ىل ل   .هاذ إالرث الطبيعي الغين 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس

شار  ٔدعي السيداملس   :حلسن 
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
مك الواحض واملوضوعي ىل جوا   .شكرمك 

ه، هناك جمهودات م مؤسسة دمحم السادس "قدرة تبذلها سؤالنا  راهن
ة ٔمرية اجللي ال " محلاية الب ة السمو املليك ا لهيا صاح رشف  واليت 

لشواطئ املغربية املمتزية  يك  لوجس مع ا ئت تقدم ا حسناء، واليت ما ف
ات الرتابية التابعة لها،  رب خمتلف امجلا ها،  ا هللا وٕا ، اليت ح شامال وغر
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دثت هذه املؤسسة واليت  ٔ ث  خصصة، ح ىل الغالب رشاكت م رها  تد
زة  ٔزرق"ا لواء ا ٔجود " ا ىل  افس  ات ت ل جعل امجلا ٔ من 

ة التابعة لوزارمك ٔطر قطاع الب   .الشواطئ نظافة، دون ٕاغفال جمهودات 

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔوضاع هنوض  ل ا ٔ ة  هناك جمهودات مقدرة تبذلها بالد من  البي

ت،  ٔولو د ا ٔ ث تبقى جودة الشواطئ  ٔصعدة، ح ىل خمتلف ا
ل  ا د املواطنون الشواطئ يف ا ر ث  الل فصل الصيف، ح خصوصا 
افة، بعد إالجراءات  ك ها هذه السنة  ٔبناء اجلالية لب واخلارج بعد عودة 

ال امل بعد الظروف الصحية الصعبة ال ائية اليت سهنا  يت ست
ٔزمة  ٔرض الوطن جراء  د"اشهتا بعيدة عن  ث اكن لها "19-وف ، ح

صادية،  ق عية و ج لهيا، ٕاضافة ٕاىل التداعيات  برية  تداعيات نفسية 
كرثة، بعدما  اه البحر هذه السنة  د فهيا املغاربة م اسبة سري ويه م

راسات وا ترب الوطين  ٔن ا ٔعتقد  سب إالصابة، و لتلوث تناقصت 
ه يف هذا  ستحامم، قد قام بواج اه  مج رصد جودة م امللكف برب

  .إالطار
ة جودة  نقل، مت توفريه ملراق رب خمترب م شتغل   ، ٔكرث من ذ بل 
ٔمر  الصة، ويتعلق ا ىل تدبريه كفاءات مغربية  رشف  ي  املياه، وا

ام مراق  ٔول امرٔة مغربية تتوىل  دجية غيور،  اه كتورة  ة جودة م
ٔحوال، وهو ما  ٔحسن ا ٔهنا يف  ىل  ، واليت تؤكد نتاجئها  الشواطئ خمرب
دي  ىل حصة وسالمة مر ر، مما جيعلنا مطمئنني  ربمت عنه، السيد الوز

  .الشواطئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ة ة در ىل  ادي نقولو  ٔشنو  ىل الشواطئ،  اللت  - ٕاىل هرض  ف

ش ا يل ما عند ة عند راها د املشلك .. لشواطئ، لكن الب عند وا
ت الصلبة، بغينامك تعممو يعين الواد  اصة يف التطهري السائل والنفا بري، و

ٔو جوج بيار فورتني  ٔن لك دار فهيا  ات احمللية،  ىل امجلا   ..احلار 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

بلمك اللكمة، السيد الوز ىل التعق لرد    .ر، 
  ..تفضلو

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔول  ة، امللف ا لب القة  دد من امللفات عندها  ت املناطق عندها 
ىل تقدمي  ٔرشف  ال امل  ٔنفسنا،  د هو املاء، وخصنا هننيو  رمق وا

ل من هنا ٕاىل  مج د مج من هنا ٕاىل و 2040ر مج خمطط ور ر

ذ تقريبا  2026 ٔ ادي ي يل  رمه،  125ا ل ا مليار  12.500مليار د
سبة لبالد يف سبع  ل ل املاء  ش حنلو إالشاكالت د مي  ل السن د

خول يف ه بدون ا ا لنا مجيعا، لكيش سامه ف فهذا مه، .. سنوات، هن
يد امحلد ٔ ش حنلو من املشالك، و يل اكنت  و  بعض املشالك ا

ا  ٔمام دد من املناطق، ولكن مازال  ، يف  ل، امحلد  ٔت تت مستعصية بد
ا حتلية املياه ولوج ك لنا  ٔد   .حتدي، واليوم 

ات، ومن  ل الوا مج د ٔدراك ما الرب ات، وما  ل الوا مج د الرب
الٕ  مج نعطيوه عناية،  ٔنه هاذ الرب ٔمتىن   ٔ لتطهري السائل هذا املنرب  ضافة 

لية، ٕان شاء  ا مج اجلديد مع وزارة ا لنا املراكز القروية يف الرب راه د
  .هللا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  رات يف قطاع الطاقات "السؤال الثالث موضو س حصي 
ددة   ".املت

س شرتايك ل شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .ط السؤالاللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار    :عبد امحليد فاحتي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ددة،  لطاقات املت ا ف يتعلق  ق راكام حق ٔن بالد حققت  مؤكد 

ٔن نعرف فقط الوترية د ريد  ة، لكن  ق رات حق لها، يف هاذ اكنت اس
ٔيضا رمبا حىت  ء، و السنة املاضية وهاذ السنة بفعل التحوالت جراء الو

ٔور   .بعض اخلالفات مع رشاكئنا يف 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرت    .مالسيد املس

لمك ريمت السؤال د د جواب، ولكن    .ٔ كنت مو
ول،  ال عرشات ا ال الرٔي العام، ٕاق يل ميكن يل نطمئنك ومن  ا
، لك يش  ر يف بالد س ىل  الغة  ات الرشاكت بدون م نقول  م

ٔول ب ا ٔسباب كثرية، الس مثر  س ٔن : غي  ارفني ب ٔنمت  ٔعامل،  اخ ا م
ٕاىل  110سنوات من رتبة  10راه انتقلنا يف ) Doing Business(يف 

نا كنجهتدو راه نوليو يعين53الرتبة  يف رتب  ، وميكن ٕان شاء هللا ٕاىل بق
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ٔنتوما الحظتو  ٔعامل، ولك مرة تنغريو،  دا ف يتعلق مبناخ ا قدمة  م
ة،  ل الصنا ري د لها املرشوع الك ل الرضائب وق ة القانون اجلديد د البار

با ، هذا س ل الطاقة، امحلد    .ملرشوع د
لنا، املوقع إالسرتاتيجي  ٔمن يف البالد د ستقرار وا طبعا، 
ٓن  ري ا ٔعطا ريب الشمس، ف   ، ٕالضافة، امحلد  يك  لوجس ا

ىل  ر راه كنتلكمو  س ىل  مثر يف املغرب،  12ميل كنتلكمو  س دو 
ن .. ربية، فامحلد رشاكت مغ 5رشكة مهنا  45 ن القطاع اخلاص واك مث اك

  .القطاع العام
ء زائد بعض  ل الو ٕاذن ميكن يل نقول  فعال يف هاذ الظروف د
ٔنه  لك ما هو سيايس، دبلومايس، البد  ٔخرى مرتبطة  إالشاكالت 
د هللا يعطيه الثاين، لست  ب وا يل عندو  ، ا سيؤر، ولكن امحلد 

ن يقول ليه"ون من ا سدو  د هللا  ب وا يل عندو  يل يعطيه "ا ، ا
  .الثاين

ٔبواب كثرية، رشاكء كرث ، عندو  ة . املغرب، امحلد  ة، البار البار
شعبون مع  ر املالية اليس ب ة، عبد ربه، وز ر اخلارج اكن انطالق، وز

ٓن  ا ا ٔطلق ٔوريب  اجلديد، الرشاكة اجلديدة، ) partenariat(حتاد ا
ىل "الرشاكة اخلرضاء"مسيناها  ددة و ىل الطاقات املت ، ويؤكدون 

ىل رٔينا  رب  ددة، وطبعا  ٔنواع الطاقات املت ىل لك  ني و الهيدرو
ٔمراك، دول،  يا،  ٓس ل،  ٔن املستق ش لتقاء  نا نقط  ىل رٔهيم ولق ربو  و

  ..رشاكت مغربية
دو خمطط  ، ميكن يل نقول لمك هذا جشعنا نو لعقد و يئ  هر

ل،  لعقد املق ل، الطاقة احليوية  لعقد املق ني  دو الهيدرو ل، نو املق
لعقد  ة يعين  لصنا ل، توفري الطاقات النظيفة  لعقد املق البحث العلمي 
ٔن لك ما هو  لمنوذج التمنوي،  اصة  ٓن،  ه ا ٔعتقد التو  ٔ ل،  املق

ة الوطن  ىل السا   .يةٔخرض سهيمين، ٕان شاء هللا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس

شار    :عبد امحليد فاحتي السيداملس
ال  اذبية قوية ف يتعلق هباذ ا ر، بالد عندها  فعال، السيد الوز

لطاق ة بطبيعة احلال لٕالسرتاتيجية الوطنية  ددة، ن ل الطاقات املت ة، د
ذ سنة  يل انطلقت م يل وقعت فهيا  2009ا ، وا ادة صاحب اجلال بق

مراجعة معيقة، سواء من اجلانب املؤسسايت، اجلانب القانوين، اجلانب 
ٔن نقلص من التبعية  ٔمسى وهو  يل الهدف ا لتايل بالد اليوم ا املايل، و

ة اليوم  ٔمكن، لكن مازلنا حلد السا ة ما  ة، من التب % 91الطاق عية الطاق
منوذج التمنوي اجلديد،   خصنا هاذ إالسرتاتيجية جيب دمعها يف ٕاطار ا
رات لتطور هذا القطاع،  س ٔخرى جللب  ات  ىل  اح  نف ٔيضا  و

لص جزئيا من  د لنت ل الوح د، هاذ املد ل الوح ٔن هذا هو املد
يل ع  ت ا ٔحفور لص من ا ة، وكذ نت ٔثريات التبعية الطاق ندها ت

ة ىل الب   .خطرية 
ة،  ق سب ماكنة حق يل اك ل املغرب اليوم وا ور د ، هذا ا كذ
ٔن مرتبة  امة،  ٔو يف العامل بصفة  ٔو يف البالد العربية  ا  سواء يف ٕافريق

قدمة   .م
لتايل  ا، و نتقال الطايق يف ٕافريق ٔصبح هو رائد  اليوم، املغرب 

ٔوال، هاذ  خصنا هذه املاكنة تتعزز سهم،  ٔن  ىل  كون ماكنة قادرة  و
ٔن تتوسع هذا  متىن  ت  ن بدا ة الوطنية، اك سامه يف الصنا الطاقة 
ٕالسهام يف تقليص الفاتورة  ٔيضا ف يتعلق  ل الطاقة، و دام د ست
التايل  لنا الوطنية، ف ٔن قد ما توفر الطاقة د لمغاربة اكملني،  سبة  ل

ستوردو الطاقة، يكون إالنت ٔحسن ما  ٔقل لكفة  لها ب لها واملنتوج د اج د
ٔيضا يف  طلب  ود امجليع وت يطلب تضافر  يل  بري ا التايل هذا مرشوع  ف

ٔعتقد  - ٕاطار  رئاسة  -ٔ  ٔمس  لس الوزاري  ليه ا يف ٕاطار ما صادق 
ادة هيلكة املؤسسات العم ملؤسسات، ٕا ة صاحب اجلال ما يتعلق  وم

ل  ه د ة لهذا التو ق ادي يعطي دفعة حق يل رمبا  ومهنا القطب الطايق ا
منية  ة و ٔمكن من التبعية الطاق لطاقة والتقليص ما  سرتاتيجية الوطنية 

ٔسايس ل ا الل هذا املد   .بالد من 
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

بلمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ يف    ..ٕاطار التعق
ر   .شكرا السيد الوز

  .تفضل

رالسيد  ة وز   :الطاقة واملعادن والب
فق، مع بعض  ة، م يل مرو اكملني حلد السا شارن ا فق مع املس ٔ م

الفات طبعا   .خ

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ه  ة "السؤال املوايل موضو لفاتورة الطاق رتفاع املزتايد  احلد من 
  ."ملغرب

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

شار   .تفضل السيد املس

شار    :دمحم ودمني السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
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ر احملرتم،   السيد الوز
شارون، شارات واملس   ٔخوايت املس

رتفاع  د من  ل ذة  ر، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز
ملغرباملزت  ة  لفاتورات الطاق   .ايد 

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

الف من  م، لكن مايش ارتفاع مزتايد، هذا اخ بري و سؤال 
الفات،  لفاتورة لـ خ د الوقت راه وصلنا  ل  109ٔن وا مليار د

رمه، ولينا كزنلو لـ  ٔقل من  80ا د وصلنا  وف مليار  50مليار، طبعا مع 
رمه ل ا   .د

ىل  ة كنتلكمو  تبعية، % 98بعدما كنا يف  %90طبعا، التبعية الطاق
ري بغيت % 98 يل كنحتاجو مكغاربة كنجيبوها من اخلارج، ولكن  نفرس ا

ٔشنو واقع   :لمغاربة 
ىل  ة كنتلكمو  ددة حلد السا ىل الطاقات املت راه ميل كنتلكمو 
ني كتجينا  ٔنه م ء، يه مكمتثلش،  ددة يف ٕانتاج الكهر الطاقات املت
ش كنجيبوها  الب، مازال ما عند ستوردو؟ هللا  يل ك هاذيك الطاقة ا

ة ك  لصنا يل كنحتاجوه  نجيبو الغاز، الاكزوال، من الغاز، من الفحم ا
اله عند يش  ستوردو،  ٔن  ني كنجيبومه؟  البزنن، الفحم، هاذو م
قني بعض  ش،  ل الغاز يف الغرب يف الصورة، شوية يف العرا شوية د

ش، ولكن ما غميثلش حوايل  يق ما بدا حىت لـ  10املؤرشات يف تندرارة 
ال 20% لنا، و يف ا ات د ادي منشيو  من احلاج ء  ل الكهر د

لنا و %50ٕان شاء هللا حنققو  ات د قني  %50من احلاج كونو  ادي 
از كثري ٕان شاء  ا يش  شف ستوردو الفحم، ٕاال ٕاذا اك ستوردو الغاز وك ك
ستوردو البرتول  ش يعوض لنا الغاز، ولكن غنبقاو  لنا  هللا يف البالد د

ستعمل يل ك   .ا
يل حصل؟ ٔ  ة ٔشنو ا ادي منشيو يف اجتاه الصنا ٓن  ن حتول ا نه اك

ل  جتاه د ادي العامل يف  ددة،  ء املت ستعمل الكهر ادي  يل  ا
دم تقريبا  ست يل ك ة،  %38السيارات النقل ا من اللكفة الطاق

د التحول ن وا ئية، اك   .السيارات الكهر
ات ادي مييش يف الصنا ٔنه  ار هذا الطريق  النظيفة،  املغرب اخ

ادي  ادي مييش يف النقل النظيف،  ء النظيفة،  ادي مييش يف الكهر
ادي منشيو  رة،  ة ويف إال ددة يف الفال مييش يف استعامل الطاقات املت
د التحول ما  ت، ولكن هذا وا ددة يف البنا ستعملو الطاقات املت

و  ىل مستوى التك ٔنه حتول  ش جيي بني عشية وحضاها،  ا ميك لوج
كون  ش ميكن  ش ميكن  )mature(العاملي  ، يعين راشد، 

ات  متناو ٕان شاء هللا جزء من هذه الصنا  ، ستعملها يف البالد د
جتاه ٔت بعض املؤرشات يف هذا    .كون يف املغرب، وقد بد

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار، يف ٕاطار ال  بلمك اللكمة، السيد املس   .تعق

شار    :دمحم ودمني السيداملس
ر   .شكرا السيد الوز

كرو حىت  ددة، هذا ما ت فعال، املغرب رائد يف جمال الطاقات املت
د يق يف  (Cop 22)نظمنا . وا ويل  ٔنه الرٔي ا ليل  هذا معناه وا

لينا الزتامات كثرية ف خيص  ت  رت و املغربية،  يق يف ا املغرب و
ة  لتحول الطايق من الطاقة اتفاق و  ٔمهها الزتام ا يل وقعهنا،  املناخ ا

ٔحفورية  ري ذ- ا ددة النظيفة،  - البرتول والغاز ٕاىل  ٕاىل الطاقات املت
ل السدود ٔلواح الشمسية وحىت املائية د   .ٔي الرحيية وا

ددة ٕاىل  لرفع ٕاىل الطاقة املت ر،  ٔفق % 52الزتممت، السيد الوز يف 
ه 2030 اديني يف الطريق السلمي ف خيص التو ٔننا  ا ما كنكروش  ، اح

ستورد حوايل  ددة، ولكن مازلنا  ت ااجاحلمن % 92حنو الطاقات املت
لنا من الطاقة   .د

د  ل ٔن احلكومة مل تضع سياسات واحضة  ر،  املشلك، السيد الوز
ٔش در ف ٔم  ة، نعطيمك بعض ا  خيص النقل من ارتفاع الفاتورة الطاق

رو  م يد يل القانون تيلز ٔش در ف خيص قطاع البناء؟ ا احلرضي؟ 
ٔي  يناش، مما )l’isolation thermique(العزل احلراري  ، مازال ما 

ل الطاقة يف  زاف د سهتلكو  ) les climatiseurs(تيجعلنا ت
ميشيو املوظ ء مازال  لكهر ب الوطين  ات، ومازال املك فني والشوفا

شوفو و من املاكتب ت ني تيرتاق و العدادات، يف  راق ش  هلم  هنا .. د
الية واملغاربة لكهم  رسق الطاقة و يل تيقول يل ت ل د فق مع الزم ت

ء الية الكهر ٔهنا  ل الطاقة و شاكو من الفاتورة د   . تي
ستوردوه وخنلصوه ٔن الغاز ك ر،  يل ما بغاش يتفهم يل، السيد الوز  ا
لفريمات،  لو  لب د ٔ و ومييش ا لعم الصعبة ومدمع من طرف ا
و تيدور   ميشيو الاكم يور املساكني، راه ديور الفقراء  عوض ما مييش 

 ، ٔمك خ 10البوطات لهذا و 5ب بري وت و  مييش اكم وا يف فريما لهنا و
دة وزيد   .وا

ٔن وزارمك ماز  ر، يالحظ  ىل لهذا، السيد الوز ٔخرة كثريا  الت م
يل وقع  ش ما نغرقوش الرتاجع ا هذا املستوى، استعرضنا هاذ املعطيات 

ل  2020يف  هذاك الرتاجع راه ما راجعش ليش  ،2020يف الفاتورة د
يل اكن  لحجر الصحي ا ٔوال  ة واحضة، هذاك الرتاجع راجع  سياسة حكوم
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  .وتوقف لكيشعند يف البالد وتوقفو لوزينات وتقفو املعامل 
يل وصلت لـ  ولية ا ٔسعار ا نقصات % 33، نقصات بـ 3470نيا، ا

ل 2019سنة  3742ٕاىل  5626من  يل جعل الفاتورة د ، هذا هو ا
ٔرقام السنة املق  2020 رنجعو لنفس ا ٔنه  حىت نقصات وما تغروش 

  .ٕاىل رجعات احلياة لطبيعهتا
ر   .وشكرا السيد الوز

سالسيد    :سةاجلل  رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  ، السيد الوز   .لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ
  .تفضل

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
رة والو،  راه ) d’habitude(املعارضة، ميكن ليك تقول احلكومة ما دا

مك  لعدل م ن حيمكون  يل تتقولو دامئا ٕاال بعض ا هاذ اليش ا
يقش وموجو  ٔ كنظن ما  ن والو، و دون، ولكن راه دامئا غتقولو ما اك

يقش يف  ٔكد ما  ٔ م شار احملرتم،  يل قليت، السيد املس م ا فذاك ال
يل  يل فهيا وشنو ا شوف بالدك اشنو التطور ا ٔن ك يل قليت،  م ا ال

و السيارات الهجي  ش حنيدو ونعف ذ مدة  ذينا قرار م نة اصل، راه ا
ئية من  ىل ) 4TVA(والكهر سترياد و ذ )la vignette(ىل  ، راه م

لبناء ما  لك ما يتعلق  ش نعممو هاذ اليش  ٓن  ذينا قرار وا مدة، وا
لو، ولكن وقعت بعض إالشاكالت  لبناء املستدام وبدا إالجناز د سمى 

ٔن و  ارف اليوم ب ٔنت  السني تنعاجلوها، و ا  ية راه اح صلنا اليوم ـل التق
ددة، اليوم % 10ضيعة،  40.000 ستعملو الطاقات املت ة ك ل الفال د

ى الفحم  هت ٓن صايف ا ا ا ء؟ وقف ٓن يف ٕانتاج الكهر رو ا ٔشنو كند
ٔنه  جتاه  اديني يف  ٓن  اي من % 100وسالينا مع الفحم، ا غيكون 

ة اتفاق  ر الصنا ددة، وقعنا مع السيد وز ش مجيع املناطق الطاقات املت
للكفة ض  ٔنه ختف ددة،    .الصناعية نعطيوها الطاقات املت

ٔ قابل    ..ولكن (les critiques)فاملهم، 

سالسيد    :اجللسة رئ
ر ى الوقت، السيد الوز هت   .ا

ه  ة"السؤال املوايل موضو   ".اسرتاتيجية احلكومة محلاية الب
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

  .موالي عبد الرحامن، تفضل

شار  ريس السيداملس   :عبد الرحامن ا
س   .شكرا السيد الرئ
شارون،   السادة املس

                                                 
4 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

شارات، ٔخوات املس   ا
ر،   السيد الوز

ة مة يف جمال حامية الب ٔشواطا  ٔن بالد قطعت  ه  ، مما ال شك ف
ات   .ورمغ ذ مازال الوضع دون مستوى الطمو

لتزنيل  ر احملرتم، حول التدابري العملية  سائلمك، السيد الوز ليه  و
ة الواقعة  ت البي د ة الت ٔهداف إالسرتاتيجية الوطنية ملوا ل ل ٔم ا

؟    واملق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤالاللكمة لمك، السيد الو  ابة  ر، لٕال   .ز
  .تفضل

ر  ةاالسيد وز   :لطاقة واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا، السيد املس

لتخصص، طبعا لكيش إالخوان  ٔنت طبعا من املتابعني، نظرا  و
ٔ نبغي نعاود اليوم  الت، ولكن  الل التد ابعني حىت من  ٔخوات م وا

د ٔمه الت يئ وحتدي املناخ من  دي الب ون الت يبيك  ت، العامل لكه اليوم 
ة هو  ل املناخ والب ادي يبقى دامئا مشلك د ش هذا الفريوس اكن  ما اك

سبة ل ين    ..ديث العامل، اليوم الفريوس انضاف حتدي 
يئ ٕاىل  قي، يعين تدهور ب ن ٕاشاكل حق ٔنه اك اليوم، هذا هو احلديث 

يئ، هذا ا ، ولكن هذا إالشاكل الب ىل الصعيد العاملي ري ذ لعناء 
برية، الطموح  جنازات  ٕ ولية قام  ٓن حسب التقارر الوطنية وا املغرب ا
لنا  دا نلقاو الشواطئ د دا نلقاو لكيش نظيف،  ا بغينا  طبعا حىت اح

جتاه، ميكن يل % 100 مة يف هذا  رهناش، ولكن اكينة ٕاجنازات  ما 
ش ميل  رشيعية  ة نقول  ٕاجنازات  ىل الب يكون عندك دستور ينص 

ٔيضا، ميل كتكون  يكون عندك قوانني  وب، وميل  والتمنية املستدامة، مك
ٔمر، ميل كتكون عندك حوايل  ل  10عندك مؤسسات معنية هبذا ا د

هنم املاء  ة وب يش الب رك املليك ٕاىل مف ل الرقابة من ا املؤسسات د
 ، ري ذ ت واملقالع ٕاىل  يل فهيا املاليري والغا رامج ا يكون عندك  ميل 

رامه ل ا   .د
ات الرتابية ل امجلا لمك ود ل البالد د . إالخوان تتعرفو إالماكنيات د

لتطهري السائل وصلنا لـ  ال ف يتعلق  رمه  33اليوم م ل ا مليار د
اصة راه وصلنا ت و ت مجع النفا ىل النفا رات، ميل كنتلكمو  لـ  اس

ىل  21 ادي نتلكمو  رمه، راه يه تقريبا  ل ا ل  50مليار د مليار د
رمه يف ظرف من  ٔو من  2010ا ٓن تقريبا،  ٓن  2008ٕاىل ا  5ٕاىل ا

ال رات يف هذا ا س ل    .املليار املعدل د
لك ما هو صناعي، ف  ل ف يتعلق  د العدد د ٕالضافة ٕاىل وا
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التايل يتعلق لك ما هو  ظومات طبيعية، ف هواء، ف يتعلق لك ما هو م
رشيعات، اكينة  ٓن سياسة اسرتاتيجية، اكينة  ٔ كنقول  اكينة ا
ٔشواط  ة  ق رامج، اكينة ٕاجنازات، لكن  ة، اكينة  مؤسسات، اكينة مراق

ات الرتابية لهيا مجيعا مبا فهيا دور امجلا   .كثرية خصنا نتعاونو 

س ا   :جللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس

شار  ريس السيداملس   :عبد الرحامن ا
ر   .شكرا السيد الوز

قة يف هذا  يل مديور يف احلق هود ا د ا كرو وا ش  فعال، ما ميك
ل  ة د ل القوانني وال مجمو يل كنلمسوه ال يف إالطار د إالطار هذا وا

يل تدارت   .التدابري ا

ر،   السيد الوز
ا  لمك واح م د ر ال ىل ٕا اء  لمك،  م د ٔن بغيت حنيلمك يف ال
يل  ٔنه بعض املناطق، بعض اجلهات ا ة  ارة والصنا ر الت طلبنا من وز
 ، اد كون  يل يه  د الطريقة ا رات بوا س ل  خص فهيا التزنيل د

ر، ا لتايل، السيد الوز او ٔنه .. ح بعني  ا م بعني كام قلتو، اح انتوما م
ل  يعطي " مرب نور"، "نور"املنطقة د يل  غاوات و 580ا يف " 2نور "م

ل الناس  ة د مو لنا و لشباب د د الفرصة  يل ميكن حيل وا دلت ا م
ر،  ه، السيد الوز يل طلبنا ف ٔنه يف هذا إالطار ا دثو  ٔن دا وانتوما تت

ل ا ٔ د ددة، و ذ من الطاقات املت يل كتا اطق صناعية ا ٔنه م ارة  لت
حتاد  و مع  اله سن ر، وانتوما البارح  مك، السيد الوز رجع  بغيت 

ٔوريب يف هذه القضية هاذي   .ا
ل  د إالماكنية د اليا وا ٔنه اكينة  ر،  بغيت نقول لمك، السيد الوز

ل امجلارك يف% 40قص  ني ) les produits( يف الرضيبة د ت يل م ا
خلصوص لهذه  لتايل هذه فرصة  يل صناعية، و د املناطق ا من وا

ٔن يل كنتو كتقولو ب ٔهنا .. املناطق ا ل الناس ب ة د مو د ا يقولو وا
ل  زاف د ل  ل الطريق، عندها مشالك د معزو عندها مشالك د

نب د لها، ا نب د يل املسائل، وهذه مايش ا يخططو ا يل  ل الناس ا
ة   .هوما احلكومات املتعاق

ٔنه ٕاذا اكنت  ين هو  د إالجراء  ر، وا مك، السيد الوز بغيت نطلب م
ل الطاقة وهذا ىل هذه السيارات د ٔوال .. إالماكنية كهندرو  نبداو 

رشيوش هاذ السيارات؟  الش ما  ة، الوزارات، ملا ال    ٕالدارات العموم
، نيا، نب ٕالدارات كذ هلم جتي كذ ) l’alimentation(داو  د

رحبو ميكن لنا هنا  لتايل  ددة، و ٔوال كنعطيو املثل .. من الطاقات املت
دا مة  يل يه  د الفواتري ا رحبو املغرب وا ميكن لنا  نيا    .لناس، و

ل  ة د ٔنت تعامليت معنا يف مجمو ر، و ٔ كنطلب من السيد الوز ف

)les dossiers ( ت كثرية ا ٔنه اكنت ٕا ة، ومايش قداممك  ولك رصا
ه، بغيت كذ هذا  ليه اليوم، هذه ) le produit(ف يل كهنرضو  ا

ٔوىل، وسيد هللا ينرصو اكن  كون عند البادرة ا املناطق الصناعية 
ل  ، وبغينا احلكومة تلتقط هباذ القضية "مرب نور"ٔعطى البادرة د

 ٔ ل هاذي،  د احلي صناعي د كون وا ار،  200نه ملا ال  ار  300هك هك
اود  ش  لنا؟ ٕاىل ما اك د الفرص لهاذ الشباب د ا ختلقو وا ش حىت اح
كون  يل يه معروفة حىت  ٔخرى ا اطق  اود م سناو  ادي نبقاو ن ين 

اد توليو تديو لها هاذ إالجراء هذا   .عندمه الطاقة 
ا  التايل اح ٔرايض موجودة، الطاقة )déjà(ف ن، ا ا موجود ، اح

ر  ٔهنا تد ٔهنا تلتقط،  ٔنه احلكومة  ري الفعل وبقي كذ  موجودة، وبقي 
ش ميكن لهاذ املنطقة هاذي يوصلها حىت يه  د احلمكة  هذا امللف بوا

ر س ل    .حقها يف القضية د
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

بتفضل، ال  ىل التعق ر، يف ٕاطار الرد    .سيد الوز

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ة ملا جيي ٕان شاء هللا، ميكن جياوب، ولكن  ر الصنا تنظن، السيد وز
ة، من  ضام ا امحلد  حكومة م ش، اح ل ٔكد، ال، ال ما  يل ميكن يل ن ا

ىل مجي ٔي قطاع، طبيعتنا ندافعو  ىل عن  ات الوزارية ولن نت ع القطا
ا، امحلد  ٓخر، اح ىل قطاع ونطحنو قطاع  س من شمينا منشيو ندافعو  ول
ات نفرح هبا،  ل مجيع القطا ىل لك يش، ٕاجيابيات د  كندافعو 

  .السلبيات نتحمل مسؤوليهتا
لتمنية اجل  سمى  ه ملا  ن تو لتايل، ميكن يل نقول  اليوم اك هوية، و

ري  جلهوية وما يش فقط  ن نقاش حول احلصي ف يتعلق  ٔعتقد اليوم اك
ٓن املر  ة التمنوية، تنظن ا ة إالدارية املؤسساتية، ال من الناح من الناح
ة  ٔيضا من الناح ميها، ولكن  املق هو مراجعة هاذ املنظومة املؤسساتية وتق

ٔشنو حتقق   .التمنوية 
ا يفام   ، ة يتعطى لهأ ٔن لك  ات  د العدد القطا ٔو .. دي يف وا

ل املثال  ىل س ادي جيي، مث  رية، تنظن  طقة خصوصيهتا إالس لك م
م،  صاد  ليه اق صاد املعادن هذا  م، اق صاد  ات، هذا اق صاد الوا اق
ٔ مع هاذ  م، و  صاد  كون اق ات املرتبطة هباذ اليش ميكن  الصنا

ريةالتو س ت  ل اجلهو   .ه د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه    ".جودة الشواطئ ببالد"السؤال السادس موضو
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شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي السؤال د املس ٔ   .اللكمة 
شارة، تفضيل   .السيدة املس

شارة  رصة السيدةاملس   :ٔمال م
س   .شكرا السيد الرئ

ر،السيد ال   وز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ل  ٔ ٔ املواطنون ٕاىل الشواطئ من  لول مومس الصيف يل مع 
ات  ة وضعف الب ٔن خماطر التلوث من  ستجامم، ٕاال  ستحامم و
نية، ٕاضافة ٕاىل خماطر الغرق، خصوصا يف  ة  لشواطئ من  التحتية 

ري احملروسة ة املصطافنيالشواطئ    .، هتدد را
ر احملرتم سائلمك السيد الوز   :ا، 

ة املصطافني  ل ضامن را ٔ ما يه إالجراءات اليت اختذهتا وزارمك من 
  ىل الشواطئ؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ر الطاقة واملعادن  ةالسيد وز   :والب
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ادي يعاوين  ون اكن سؤال اكن  الش قلت راه اكنو يعين  هاذ اليش 
يل ما قلت، و ٕاىل ما  ادي نقول ا س  ن  شوية، ولكن ما اك

ذريين ىل يش حواجي ا ش    .اوب
عددة  ، م اكم ظومة م ىل الشواطئ يه م لكمو  ٔوال، ميل ت

لني، دجمة يف نفس الوقت املتد   .م
ة  ة يف املراق اصة وزارة الب ل الوزارات املعنية، و ور طبعا د ن ا اك
ات الرتابية بدمع من وزارة  ل امجلا ور د ن ا ل، طبعا اك س يف التد ول
اصة التطهري السائل،  ة، و لربامج البي ة ف يتعلق  لية ووزارة الب ا ا

اصة ف يتعلق مبعا سامه يف التحسن، و ٔيضا  ت الصناعية، هذا  جلة النفا
يل تتقوم  ىل رٔسه املؤسسة العظمية ا متع املدين، طبعا  ن ا ٔيضا اك مث 

الن عن  اصة إال ة و لب دا ف يتعلق  بري  د اجلهد  لواء "بوا ا
ٔزرق شجعو التنافس" ا   .ش ت

دا تيقومو به امجل بري وبري  ن معل  ، ولكن، اك ٔ ات الرتابية،  ا
ل  ال، وتد مة يف هذا ا رات  ات الرتابية عندها اس ، امجلا شهادة 
متع  ٔيضا مجعيات ا ات معتربة، مث  ن جنا ، اك ال، وامحلد  م يف هذا ا
ىل  ادي نعلنو قريبا  ا  اصل، اح يل  ٓن السباق ا املدين، تتعرفو ا

ة" لب زة احلسن الثاين  ال، "ا عددة مبا فهيا هذا ا ، تنافس يف جماالت م

يئ ٕان حص التعبري، جامعي،  د الوعي ب ن وا تنافس بني امجلعيات، مبعىن اك
ال   .فردي، حميل يف هذا ا

ٔ نقول  راه وصلنا لـ  د اجلواب،  ادي وا يل نبغي نقول  ولكن، ا
مي % 80مليون ساحئ لوال اجلاحئة، و 13 ل هاذ السياح  شيو د

دة، بقات لنا  لنا معوما ج ٔن الشواطئ د  ، لشواطئ، هذا دليل امحلد 
ٔهنا ميكن لنا نتعاونو % 13كام قلت لمك  شار احملرتم،  لسيد املس يل قلهتا  ا

كون عند  ش  رش مرة، مرة % 100فهيا ٕان شاء هللا  ٔداء ال وٕان اكن 
  .تيخرس لنا هاذ اليش

ٔنن متناو، ٕان شاء هللا،  كون شواطئنا ت ش  ىل هاذ اليش  ا نتعاونو 
  .لكها يف املستوى

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارة، يف ٕاطار التعق ، السيدة املس   .اللكمة 

رصة ٔمال م شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك ىل جوا ر،    .ٔشكرمك، السيد الوز
مك اليت   مثني جمهودا ٔود  سهتدف ٕاصدار تقرر وطين حول بداية، 

ستحامم ورمال الشواطئ لك سنة اه    .جودة م
لشواطئ املغربية ملعايري  ستحامم  اه  سب مطابقة م كشف  التقرر 
رمت  ل هاذ السنة، كام ذ ٔفاد التقرر د ة، وقد  اجلودة امليكرو بيولوج

اوزت  سبة املطابقة قد  ٔن  دد  ، بل جسل ارتفاع يف%87سالفا، 
فة . احملطات ذات جودة ممتازة ٔهنا نتاج جمهودات مك يد  ٔ هذه نتاجئ مرشفة 

  .تقوم هبا الوزارة
اه  ايق جلودة م س ليات التدبري  ٔيضا مبجهودات الوزارة ٕالرساء  ننوه 
رية ٔ ربع سنوات ا ٔ ىل نتاجئ الرصد ل دا  : ستحامم وتصنيف املياه اع

ٔصناف ا2017-2020 و ورديئة: ٔربع، حسب ا دة، مق   .املمتازة، ج
دد معه مصادر التلوث  ل، بل ست ٔكرث رصامة من ذي ق معيار يعد 
ٔيضا  ىل حصة املصطافني، و ستحامم و اه  ىل جودة م ٔثري  حممت الت
ىل اختاذ  دة  ٔداة مسا لتدبري  ستوضع معه مقرتح خمططات معل وخطط 

  .القرار
ٔشي ر،  رتفاع احلاصل يف ٔعود، السيد الوز لنتاجئ املنجزة و د 

راوح  ددها ال  ٔن  دد الشواطئ اليت صنفت ذات جودة ممتازة، ٕاال 
ٔصل  ر بب  175العرشن من  ٔننا السيد الوز ململكة، ومبا  شاطئ موجود 

لسياح،  دا مستقطبة  ح لبالد شواطئ مجي  تني حبريتني ت ذو وا
ل ة بعد اجلاحئةبل قد تعد ركزية يعمتد  ادة انطالق السيا ل ٕا ٔ   .هيا من 

لني  يف اجلهود من طرف مجيع الفا ك ٔسباب، البد من  لهذه ا
ات، مع دمع  انب امجلا ٔيضا، ٕاىل  لني واخنراط القطاع اخلاص  واملتد
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دد معترب من الشواطئ ذات  ىل  بتمك هبدف احلصول  ٔيضا وموا وزارمك 
  .جودة ممتازة

ىس، ا ٔن ن ىل مطابقة دون  ر، احملطات اليت ال حتصل  لسيد الوز
ث ال متثل كام قلمت ٕاال  ىل قلهتا، ح ٔهنا تعد %12ٔو  13املعايري،  ، ٕاال 

  .ىل حصة املصطافني اري صاحلة لالستحامم، ويه متثل خطر 
قل هذه  ة من إالجراءات حىت ت رب مجمو ه  هذا وضع البد من تصحي

لمعاي ىل رٔس هذه إالجراءات املياه ٕاىل صنف مطابق  ٔقرتح  ري الوطنية، 
ل ترصيفها يف البحر، البد من  ٔو الرصف الصحي ق معاجلة املياه العادمة 
ت  لنظافة، البد من تنظيف الرمال من النفا ات حتتية  جتهزي الشواطئ بب

ارج فصل الصيف ة  ك   .واملواد البالس
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ش   .ارةشكرا السيدة املس

ه  ت "منر ٕاىل السؤال املوايل، موضو مثني النفا تدبري مراكز طمر و
  ".املزنلية

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

  .تفضل اليس احلاج

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ميغرايف  يف ظل ارتفاع منو ا ب ا س ت املزنلية  سبة ٕانتاج النفا

ٔصبح موضوع التحرك يف جمال تدبري مراكز  سهتالك،  ٔمناط  وتغيريات 
ل هذا  ٔخر  سمترار يف ت ٔن  ا، وذ  ٔمرا مل مثيهنا  ت و طمر النفا

ٔكرث ٔكرث ف ٔمور  ٔن يعقد ا ٔنه    .املشلك من ش
ر احملرت  سائلمك، السيد الوز ا  ذوهنا و م، عن التدابري اليت س

ات الرتابية حلل هذا املشلك دة امجلا   .ملسا
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ار قامت به البال ت هناك معل ج لنفا ٓن ف يتعلق  لنا ٕاىل ا د د
د، واليوم  د املستوى امحلد  ج لها، وصلنا لوا امة، ال يف امجلع د بصفة 

يتحسن هاذ اليش رٔينا ات القروية، بدا  .. راه انتقلنا يف امجلع ٕاىل امجلا

 ٔ اسبة نقول  ٔ هاذي م شار احملرتم  ملناسبة ٕاىل امسحيت السيد املس و
ٔريددا ش تعاجلو  ..مئا  الش كتجي احلكومات  يل  النقص موجود، وهو ا

ذو  ش نعاجلو، ولكن راه ميل  و  ٔنتوما ترتاق الش  سنوات  10و
ل  ل  10املؤرشات د ل  20سنوات وال د سنة مايش يه املؤرشات د

  .اليوم
ال نظرو ٕاىل ما  بري ٕاجيايب، لكن هذا التحول طبعا  ن حتول  اك

لمك، اليوم سمى  يل يف الثنا السؤال د حباكمة القطاع، وتنظن هذا هو ا
ٔقىص ما  ة، راه  س جام ٔ رئ رية و ات الك ات الرتابية مبا فهيا امجلا امجلا

هيا تعطي يه  ٔن خصها  100ميكن  رو املراكز،  لطن ٕاىل بغينا ند درمه 
هيا تقريب ارية كتدي  ري النفقات إالج ، ٕاال بعض %80ا ختلص املوظفني، 

ري  صادي ٕاىل  شاط اق ل كثرية ورمبا عندها  يل عندها مداخ ات ا امجلا
، ولكن راه هذا هو   ..ذ

ىل  لكمو  قدمة بدينا ت درمه  200راه اليوم ميل بغينا ندوزو ملر م
لكموش ىل مليون طن .. لطن، مبعىن مضاعفة، راه ما ت لكمو  راه ت

رو احلسا ، وراه د لكف حشال غيلكف، و سنو ادي  ب حشال 
ديدة د احلاكمة  زيدو وا ش  لية  ا ن معل تتقوم به وزارة ا   .اليوم اك

ات رضوري من انطالق  بة امجلا ٔعتقد موا ق النتاجئ، ولكن  ٔس ٔ ال 
ٔخرى،  ديدة، رمبا مؤسسة وطنية لها ٕاماكنيات مالية، رمبا طريقة  حاكمة 

يل ا ا ولوج ٔخرى، رمبا التك ات  ولوج ك ٔرخص مقارنة مع   غتجي غتكون 
ات  ش نعاونو امجلا ادة النظر يف احلاكمة  ل ٕا ه د ٔ تنظن هاذ التو

د %100ش نوصلو لـ  مة مع وا يل يه  ٔمور ا ، هاذي من ا
ملطارح العشوائية  سمى  ل ما  د الرصيد د ٔنه عند وا ياط  ح

ٔي لعصري العشوايئ، هذا  ل، انطالقا من هاذ العمل و ٔيضا  ضا حيتاج ٕاىل 
ت لنفا ني لو ف يتعلق  يل حمتا   .املؤسسايت اجلديد ا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار، اليس توزي، تفضل   .اللكمة لمك السيد املس

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
ر،   السيد الوز

فق معك، السيد الوز ٔن املغرب يف الواقع دار ٔ يف الواقع م ىل  ر، 
ة الرتابية سواء اكنت  ت، وامجلا ل مجع النفا بري يف هاذ املوضوع د جمهود 

سبة لهاذي  ل ٔو من املدن الكربى  لنا  15قروية  يف والو املدن د ام 
دا ٕاجيايب ف خيص املوضوع امجلع  بري  ن يف الواقع تطور  لنا، اك والقرى د

ت   .دالنفا
يق دروك يل  ات .. إالشاكل ا طط وامجلا ٔن عند ا بري ولو  مشلك 

ات القروية دارو بري، امجلا ة ما .. دارو جمهود  ش امجلا تة ما اكن د الوق وا
و الزبل، مع عندمهش  ش ) Bac à ordures(عندمهش الاكم ما اكي
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ة القروية تيقو ما عندهاش  شلك ، ٕاذن امل  )Bac à ordures(امجلا
ه س ،امجلع در ف دا تي بري  ور  د ا ه وا ات دارو ف دو من اامجلا

ٓخره، انطالقا من ذاك ) DGCL5(طرف  لية ٕاىل  ا ل وزارة ا د
ن ت، هذا اك مج الوطين لتدبري النفا ل الرب   .املرشوع د

ٓن ر احملرتم، ا ن، السيد الوز يل اك ٔ نقول  .. ولكن املشلك ا
ن ٔ ال كام  ٔ دروك يف م ة،  س جام ة، رئ س جام ٔ رئ ة  س امجلا ت رئ

يل فهيا  ة ا ش يش جام ، دا يف العامل ما اكي يل تنرتٔسها دا ة ا امجلا
ب املدينة، يف وسط  املطرح يف وسط املدينة، يف وسط املدينة مايش ج

ش حييدو ذاك املطرح من  20ام وال  15املدينة،  زو  ام والناس تيدا
ة جيريو و  ة، متيش لهاذ امجلا ليك امجلا ه جيريو  سط املدينة فني ما دي

ليك من هنا ة جيريو  ة، متيش لهاذ امجلا   .ليك امجلا
ٔنه هاذ املطارح البد يتفقو  ىل  تة  د الوق و يف وا ٕاذن، البد 
شاي تقول ليا ما جتيب لياش الزبل د  كون الضغط ما ميك الناس 

ش وسط املدينة فهيا راه .. وجتي طقي  ري م طقي،  ٔلف الناس  50ري م
شم هاذ يل املدينة اكم ت ت ا ن مطرح النفا   .. ووسطها فوسط الواد اك

ش خيرجو هاذ  ات يف هاذ الشلك  دة امجلا لتايل البد من مسا و
ر،  ل الناس وال تصورو يف  50املرض، وتصورو، السيد الوز ٔلف د

يطرة ٕاىل  داالق دا الغابة متا  ن املطرح  ة .. اك ش، واش امجلا ما ميك
دها؟ ميكن دارت جمهود يف امجلع ر هاذ اليش بو دارت جمهود يف  ،غتد

ش بـ  لو الزبل دروك وتنديوه ملرا ات، تند د العدد املسائل يف االتفاق وا
لطن،  200 لطن وتنديو  200درمه  لتايل البد  40درمه  ا، و طن يوم

دا كون م  رية  ل ذاك الربامج الك ل الوزارة ود ل احلكومة د دة د سا
ش  لضغط، مايش اخلاطر، مايش اخلاطر،  ش ميكن حنيدو هنا ولو 
لومرتات  ات الك ات فهيم م ة فهيا ماعرفت جام ش منشيو مجلا خنرجو 

ة فهيا  د امجلا ل  40يلومرت مربع وحنطو فهيا  10وجنيو يف وا طن د
ش الزب ة مستعدة  لتايل امجلا ل، يف الواقع هاذ اليش ما تنفهموش و

لها، البد  بة د ش تعمل، مستعدة، ولكن البد من املوا ختدم، مستعدة 
ري هذا دو مايش  سا يل حبال هاذ الشلك هاذو.. ش  ات ا   .مجيع امجلا

ر   .شكرا السيد الوز

سالسيد    :اجللسة رئ
ى الوقت هت   .ا
راللكمة لمك ا   .لسيد الوز

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
بري وجسلوها  ار  هود ج د ا ٔن وا ٔكد  اسبة نبغي ن طبعا، هاذي م
ات الرتابية  لجام حلاكمة املالية  شار احملرتم، ف يتعلق  يل، السيد املس
ش  ات، املعدل تقريبا ميكن نقول  ٕاىل ما كن ٔعرف من امجلا حسب ما 

                                                 
5 Direction Générale des Collectivités Locales 

بري  %10ٔقل  د إالجناز  ات وهذا وا ل امجلا ل د سنو تتطور املداخ
ذو  ن  اصة املدن الكربى، وخصنا نعرتفو به ومز ات و قامت به امجلا

ٔرقام   . ا
خلدمات  ل النظافة و خلدمات د بري ف يتعلق  د التحول  مث وا

ري و ش ة، من  ل الب ري واحض( ..د ، لكن فعال  )م  والالحئة طوي
ليه، اكن مرتبط يف ذهن املواطنني، ذهن ها يل تتلكمو  ذ إالشاكل ا

ت هو مصدر املشالك، لكنا كنا تنقولو  ل النفا ٔن املركز د املواطنني 
روة، اليوم اكينة  ت مصدر  ٔصبحت النفا ت مصدر املشالك، اليوم  النفا

ر هبا  ت وتد ذ هاذ النفا  la(رشاكت دولية مستعدة 
transformation( ىل شتغلو  ٓن ت ة ا  les(، مع وزارة الصنا

filières ( ه ردو م ه طاقة،  ردو م يفاش هاذ اليش  يل مرتبطني  ا
د العدد ه وا ردو م ت .. ٔمسدة،  يل يه نفا ت ا ىل النفا اد نتلكمو 

  . خطرية
ٔي مركز طمر  ل  ه ال يق ، بغيت نقول اليوم امحلد  التو و

ت ٕاال  فق معاك خصنا النفا ة والصحية، وم ٕاذا اكن حيرتم املعايري البي
كون  يل خصها  بة ا لعقار، وهاذي يه املوا نلقاو احلل ف يتعلق 

ات الرتابية   .لجام

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  لعامل القروي"السؤال املوايل موضو ء    ".الكهر
شارن  د السادة املس ٔ ميقراطي اللكمة  ستوري ا من الفريق ا

عي لطرح السؤال   .ج
شار   .تفضل السيد املس

شار    :امللودي العابد العمراين السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
هربة العامل القروي مج    .سؤايل يتعلق برب

ليمك، السيد ا ا ال خيفى  اما وموضو ا  ٔن هذا يعد موضو ىل  ر،  لوز
سبة لساكنة العامل  ل ىل الفقر  ش والقضاء  هتم ال لفك ا و ومد ح
ٔو بواسطة ربط هاذ  القروي، وٕاعطاء الفرصة لساكنة العامل القروي 
ش يف هذه املناطق  لع هنم  ل ومتك ء ٕالجناز مشاريع مدرة هلم  الكهر

  .اجلبليةالنائية واملناطق 

ر،   السيد الوز
ربط  مج املتعلق  سائلمك حول الرب مج  22.000اليوم،  ر مسكن، 

ل  مج2023- 2020د   .، بغينا اليوم تعطيو الصورة حول هاذ الرب
  .وشكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .اللكمة لمك، السيد الوز

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ا  ام، ولكن تنظن اح ٔن اكن سؤال  ٔ حقا مايش يف هاذ السؤال 
د،  ٔعتقد حزب وا اء  ست تلفة،  ٔحزابنا ا ة  ن يف هاذ القا يل موجود ا
ل التدبري يف  ه، مرينا يف مر من مر د يل ف رمبا جزء من إالخوان ا

ث لها دور  احلكومات، ت ح ت، النقا اء النقا ست احلكومات طبعا 
ٔحزاب السياسية، لكن ميكن نقولو  ل ا ور د مكل طبعا ا اص، ويه 
 ، ٔ غنقول لمك يف بالد ة،  ق ل الكهربة هاذي قصة جناح حق هاذ اليش د
د  ىل وا الش عزز  ش  ٔمام الرٔي العام، ما عرف ٔ بصدق تنقولها 

سالعدد  ن  ل البالد؟ ما اك ىل السلبيات د ل الناس يتلكمو    .. د
ٔشنو تدار  خرو بعدا  ن نف شار احملرتم، مز ليك، السيد املس مايش 
ت، الطاقات  ء واملاء والنفا ستقرار والكهر ٔمن و ، ا يف بالد
ل د العدد د ناها مقارنة مع وا يل و ٓن ا ددة، التصنيع، اجلاحئة ا  املت

د العمل لك  ات، يعين هذا وا رو ٕاصال ول، لك مرة امحلد  تند ا
هربة العامل القروي  ل  لو، لكن يف هاذ املوضوع د ور د د تيقوم  وا
ٓن السيد  يل بقى لنا ا ٔشنو ا دا،  قدم  د املستوى م وصلنا لوا

ت د ل الت شار احملرتم؟ عند جوج د   :املس
ٔول هو مي - دي ا د الت ن ٕاشاكل  1000كن نقول معوما وا دوار اك

يل عندمه  ل ا ىل االتفاق د لكمو سابقا  ٔنه كنا ت ل وصول اخليط،  د
و تتحط  80.000قل من  ة شوية، ا درمه للك مزنل، تتعطي امجلا

و  ل ا الل املزيانية د سامه من  سامه، احلكومة ت د القدر ت وا
لص ملدة  ذ سن 7واملواطن تي ش ميكن  د القدر مايل  وات وا

ء   .الكهر
ان ٕاىل  ٔح يل بقى ملكف، تيوصل بعض ا  14اليوم، هاذ اليش ا

، امحلد   يل در مج ا ٓن هاذ الرب التايل ا ش يوصل، ف مليون 
يل ملكف  مج ا ر حتققت، سواء يف الرب واو ل ا استطعنا حنققو املئات د

ب الوطين وال يف ٔيضا يف ٕاطار التمنية القروية، ولكن  به املك مج  الرب
يل ميكن  دا، وا برية  يل فهيا صعوبة  واور ا ٔشنو هوما ا اليوم احصينا 
دو هاذ  ٓن تنو لنا وا احلل هو الطاقة الشمسية، وهذا هو املقرتح د

ٔصبحت اللكفة قلي ٔن  ٔقرب وقت  ش نعاجلوه يف  مج    .الرب
رة، إالشاكل الثاين وال  - ٕال و  ف دي الثاين هو ما بقاوش الناس تيك ت

لتايل تيخص الشبكة  صادية، و شطة اق ٔ رو  ء، والو تيد الكهر
ل لمستق سبة  ل برية  رات  ه اس ئية تقوى، وهذا غتكون ف   .الكهر

ن  يل اك ن هبذه قصة جناح، النقص ا ، ميكن نقول ٕاجامال خفور و

ليه مجيعا إ  زي غنتعاونو  ش ميكن نعاجلوه يف وقت و ن شاء هللا 
يات اجلديدة ستعامل التق   .و

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس

شار    :امللودي العابد العمراين السيداملس
ر   .شكرا السيد الوز

ال، ل ن مبا مت ٕاجنازه يف هذا ا ر، حنن كذ خفور كن، السيد الوز
لعامل القروي،  ء  ل ربط شبكة الكهر ٔن املعدل الوطين د ىل  تتعرفو 
ليه،  لنتو  يل  لمعدل الوطين ا ش  يل ما وصل فهناك بعض املناطق ا

ٔقل من  يفرة فاملعدل  يفرة80مفثال خ   .، ٕاقلمي خ
ن بعض ستغلو الفرصة اليوم وحناولو نعرفو اك ر،  ، السيد الوز  كذ

ال مبحطة  ٔمر م علق ا يل كنتو اجنزتوها، ت ٔيب اجلعد"البدائل ا يل " نور  ا
ة ماخرجش حلزي الوجود، نبغيو  يق حلد السا يل  مج طموح، وا ر هو 

م    .هاذ املوضوعل تعطيو اه
ل العامل  ٔنه الساكنة د ىل  لهيا  لكمتو  ر و ، تتعرفو السيد الوز كذ

في  ش تتك رتبط القروي ما بقا ش، ولكن  ء يف جمال الع لكهر سبة  ل
ل اخنفاض اجلهد،  رتب هنا ولت مشالك د لتايل  صادية و ق شطة  ٔ
ء، ولكن ذاك اجلهد  ل الكهر اليا عندمه ربط د يل عندمه دا  ن ا فاك
ميكهنمش  وفر هلم ما  يل م ء ا ٔن الكهر ميكهنمش حىت من  يل اخنفض ما  ا

لتايل هنا حىت من وس ل املياه، و ة د ال املض ش، التلفزة وال م ائل الع
ل اخنفاض اجلهد ملشلك د سبة ف يتعلق  ل ادة النظر  غي ٕا   .لزوما ي

ر   .وشكرا السيد الوز

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز

ر الطاقة وامل ةالسيد وز   :عادن والب
  .شكرا

لها،  ددة غتكون بصدد التحيني د ل الطاقات املت جياز، اخلريطة د ٕ
لطاقات  سبة  ل ل  ش ميكن لنا نطلقو الربامج اجلديدة يف العقد املق

ددة، القطاع العام والقطاع اخلاص   .املت
جلهد، الصيانة سنة تقريبا، ميكن نقول  تنوصلو ملليار  ف يتعلق 

ستجبو راين  ش ميكن لنا  ر الشبكة،  ٕالضافة لتطو رمه الصيانة  ل ا د
ن هللا  د لهيا يش شوية يش و شطة زد  ٔ زادت ا ٔنه  قلهتا حتدي، هو 
ن حماوالت،  ستعملوها، امحلد  اك اصة ت ء و رسقو الكهر يل ت هيدهيم ا

لنا تقريبا ميكن وصلنا لـ يل فات تنعتقد راه د ل  500 العام ا مليون د
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ء ل الكهر ري معاجلة الرسقة د رمه    .ا
يفرة ىل خ ٔ عندي الرمق %80مايش  ،ٓخر نقطة بغيت نعطي   ،

ث داميا تنجيب معا هاذ  اف ل ) tableau(ح يل يف ؤ تفاجتن وين ا
يفرة واصلني  ل  %92الربملان، خ مج د ر ن  مزنل غنوصلو  814واك

يل بقا 97% شوفومع هاذوك ا لقاو هلم احلل ٕان شاء  ،و يف اجلبل راه 
  .هللا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ه  ىل معلية تدبري "السؤال التاسع موضو تعممي النظام املعلومايت 
لعامل القروي ء    ".دادات املاء والكهر

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

شار تفضل السيد   .املس

شار    :عبد الرحمي المكييل السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ء  دادات املاء والكهر ر، صعوبة الوصول لقراءة  الصعوبة، السيد الوز
رات مرتفع   .لعامل القروي جيعل هامش التقد
سائلمك عن تعممي النظام ا ملعلومايت يف تدبري قراءة هذه لهذا، 

  .العدادات

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضلو

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔنت  يل اكنت؟ اكنت فعال اكينة صعوبة  ٔشنو يه الطريقة ا فعال، 
كون عندك موظفني خلصوص .. خص  ىل العامل القروي  لكمو  راه ميل ت

صور  2.2دوار  42.000دوار،  42.000 كهرب، ف يل  مليون مسكن ا
ش ميكن من معا يف الشهر حشال خصك    ؟..املوظفني 

سمى حبرص العداد لك شهرن، شهر تيكون  ، اكنت تدار ما  ف
لش  ري وميل تيجيو  لصوه تقد ري تي هر الثاين تيحيدو ذاك اليش التقد

ٔقل تزييد،  ، ٕاىل اكن خملص زايد تريجعو  وٕاىل اكن خملص  وتريجعو 
  .فاكنت هاذي يه الطريقة

ب الوطين طبعا يف ٕاطار التحوالت اجلديدة  ذا قرار املك اليوم، ا

ات  ولوج ستعامل التك ادة النظر يف الشبكة ورمقنة الشبكة  ل ٕا د
ٔساس التعممي  ..وراه اليوم وصلنااجلديدة،  ىل  داد ذيك  غنوصلو ملليون 

لها، بدينا بـ  ، )la moyenne tension(و) la haute tension(د
ش  رسعو هبا  ٔفق ٕان شاء هللا  ن يف  لمسا سبة  ل ن  اد ٓن  دا ا
ا ولت  ولوج ية، امحلد  البورطابل وال موجود، التك كونو العدادات ا

ش ميكن ٕان شاء هللا املواطن هو عند لك اء املناطق البيضاء،  ست يش 
راقهبا تقريبا حشال  لو يبدا  لو ويتحمك يف الفاتورة د رة د يتحمك يف إال

دا ٕان شاء هللا م  ر  س د    .وصلت لو لك يوم، هذا وا
ل الشبا د العدد د ٕالضافة لوا يل وقعنا معهم،  لرشاكء ا ب ٕالضافة 

يل هوما  ب الوطين ا يل عندمه عقدة مع املك ٔسسو بعض املاكتب ا يل  ا
ٔقرب  ش ميكن لنا نوصلوه ٕان شاء هللا يف  ن معل  ٓن اك تيعاونوه، ولكن ا
يل  ب الوطين والزبناء ا ش ما يبقاش هاذ املشلك ما بني املك وقت 

ٔكرث من  ىل  لكمو  ل الزبناء 6ت   .مليون د

س   :سةاجلل  السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

شار    :عبد الرحمي المكييل السيداملس
ر   .شكرا السيد الوز

ا  يل تتقوم به، هذا اح هودات د والعمل د ا ىل ا شكرك  وت
ىل بالد قطعت يعين  ل معيل، امحلد   ليك ر ة  -تنعرفو  لك رصا

انني  اطٔشوا - لقرى املا والضو والناس فر ش وصلت املا  لتوصيل  مة 
ء العامل  هر ل  مج د ش وصل هلم هاذ اليش، واكن زعام بفضل هاذ الرب
ملاء  يل غطت تقريبا مجيع القرى  ، ا نة امحلد  القروي اكنت جتربة مز

  .والضو
ٔمهها يه التعبئ نت،  يل  ن بعض املشالك ا لروشارج لكن، اك ة 

(recharge) قل من مقر ٔن املواطن ي ر،  ، ال يعقل، السيد الوز
ادي يتقام  ٔن  ات القروية،  لجام يل يه جماورة  لو ٕاىل املدن ا السكىن د

ذ  (recharge)ليه التلكفة قدها قد هاذيك الروشارج  ادي  يل  ا
  .تقريبا

ا ر، اليوم بغينا اح لتايل، السيد الوز ىل ٕاذن  يف ما قليت   
دامني فهيا، شكرا  يل  ديدة ا ديثة  ا  ولوج ك يل يه اكينة  العدادات ا
شوفو، السيد  ري بغينا  ٔخص  لمك، ولكن  هودات د ىل هاذ ا
ش يبداو خيلصو عند ذوك  ر، واش مايش ممكن لهاذ الناس هاذو  الوز

ات القروية بال ما  يل اكينني يف امجلا ل احلوانت ا لماكتب د يتحولو حىت 
ٔن ميل  ش نقربو هلم اخلالص،  لهم حنلو هلم املشلك  الضو واملاء هذا، ا
سيات فني  كرفص يف الطريق مع الطا متحن وت مييش هاذ املواطن راه ت

شوفو ش  لص ٕاذن عندو مشالك، فلهذا بغينمك    .. امييش وجيي تي
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شوفو  ش  ر،  مك، السيد الوز ال هاذ الرشحية وراه املطلوب م من 
ء،  لكهر ب الوطين  لصو يف املك ش تي ميشيو  ش  ة ممحنني  برصا

ٔحسن تو هلم هاذ احلل حتلو هلم املشلك اكن    .ٕاذن ٕاىل لق
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز

ر  ة لطاقةاالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل  دات د يل توقعت مع و ل العقد ا د العدد د ٔوال، راه اكن وا
لصو من عند  يل يت ش هوما ا ل الناس يف العامل القروي  الشباب ود
ش ميكن لنا  ن فهيا  املواطنني وقراب من املواطنني، هاذو ما زال زايد

ٔ زيدو نعمموها،  ة قروية، مركز قروي ميكن لنا  فق معاك لك جام  م
  .شجعو

رش تقريبا يف  ٔن الربيد م شتغلو يف مفاوضات مع الربيد،  كنا بدينا ت
ي  1200 ال، ق ور يف هاذ ا د ا يل ميكن لو يقوم بوا ل الربيد ا فرع د

فع املسبق من هاذ  ن مليون عن ا د الرمق اك ن، مليو 6اعطيت وا
فع املسبق،  ش ما نغلطش يف  450.000مليون ا يك  ل العداد ا د

لها ٓن يف اجتاه التعممي د   .الرمق، وا
ر الروشارج  ٓن نظام املعلومات هو ميكن املواطن يد هاذ الفكرة ا

(recharge)  ٔمين د النظام  لو، ولكن هذا تيطلب وا من التليفون د
ل الهاتف   .. د

ٔستاذ ا هاذ ا ،ال  ولوج ك ادي  ليش راه وىل ساهل، هاذ اليش راه 
سبة  ل دا، ال  بري  د الشلك  ه بوا ن ف اد امحلد  هاذ اليش راه 

سان عن طريق الهاتف ش يويل إال ملناسبة .. لمقاوالت، املواطنني  و
فع  ٔكرب من ا يل  د العدد دإالجراءات ا عن طريق الهاتف وىل تيقوم بوا

ٔبناك، ولكن (recharge)وشارج من قضية الر  عامل مع ا ، راه وىل ت
ٔقل من بضع سنوات ما  متناو يف  ة ت ينام د ا هذا كام قلت  وا
ا وهننيو املواطن  ولوج كوش كثرية، ميكن لنا ٕان شاء هللا نعممو هاذ التك
ٔن هذه من  مل ب ٔ ائليت يف البادية، و ة  ق ن البادية  ٔ ا رة،  من ال

ش ميكن نقربو اخلدمات من املواطننيامل هلم    .طالب د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ملغرب"السؤال املوايل موضو ت    ".تدبري النفا
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لطرح السؤال
س، تفضل   .السيد الرئ

شار  لبارعبد  السيداملس   :السالم ا
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔخوات وإالخوة،   ا

ر،   السيد الوز
هودات اليت تبذل،  ا تنعرفو مدى ا ت يف املغرب، اح تدبري النفا
ديد وغنبقى دامئا  ت، هذا طبعا سؤال قدمي  ولكن مع جحم هذه النفا

ٔن املشلك عند اليوم هو تدور مثني  ضعف.. تنطرحوه، نظرا  التدور و
ة،  يل ما عندهاش موارد مالية اكف ات ا اصة يف امجلا ت،  هذه النفا
يل  ش نطمئنو املواطنني ورحيهم، خصوصا فصل الصيف ا ٔشنو هو،  ف
الح  يل تتالح، خصوصا ا ل اخلرض والفواكه ا ل د ٔز ٔوال ا ه  ر ف تتاك

سهتلكوها، ولكن ا ذائية ت لها يف الساع والهندية، هاذو مواد  ت د لنفا
ة الساكنة   .تتعفن والرواحئ تتقلق را

ر،   السيد الوز
شق البحر، بقدر  ا غنرضبو العصا وي ا ما تنقولوشاي اليوم راه اح اح
ٔخطار،  ٔن هناك  لنا كنهبو وكنحسسو احلكومة ب ور د ا ا ٔن اح ما 

  .وهناك مشالك جيب تطويقها لتحسني احلياة يف بالد وامحلد 
لنا كذ  ور د ا ا ٔن هناك تطور، ولكن حىت اح ني  ٓم ا م اح

لهيا اب  ك ىل احلكومة  يل جيب  ة ما يه املشالك ا   .تنقلو لمك لهاذ الق
ة  ك ياس البالس ٔ ا ختلصنا من ذيك ا ت يف املغرب راه اح النفا

ل املدن لنا واحمليط د ة د لب شوه النظرة  يل اكنت ت ان ا ٔن ت ، حبيث 
قص،  ياس بدات ت ٔ هذاك اليش فضيع، اليوم امحلد  راه بدينا هاذ ا

يفاش لمية و ت بطريقة  ٓن معاجلة وتدور هذه النفا قى لنا ا ش .. ت
يل ما  يل طورو هاذ املطارح ا ن بعض املدن ا ملدن، اك ديو كذ  نق

ٔن بدينا تنحولو شلك خطر، بقدر ما  يش ت مثرو هاذ  بقا س فهيا وت
ه وما  سمتر ف متناو بالد  يل ت لطاقة، هذا هو ا ٔمسدة،  ت ل النفا

ة ة السام ات امللك ىل التو ىل املغاربة و ش هاذ اليش بعزز    .تنظ
ر   .شكرا السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ل ىل السؤاللمك اللكمة، السيد الوز ابة،    .ٕال
  .تفضل

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لحكومة واملؤسسة  ذية  ىل التاكمل بني املؤسسة التنف ٔؤكد 
ت،  ٔحزاب والنقا ش ميكن لها كامل التاكمل بني ا رشيعية، طبعا هذا  ال
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ٔمام وال  زيدو اكملني ٕاىل ا ٔفاكر، يف ش ميكن لنا  تنافس يف طرح ا
د ميكن  ٔن يش وا ٔعتقد  ة، يف طرح املشاريع، يف املعاجلة، و ال  املراق
ات  ٔ سعيد ببعض املقرت تلفة، و  لو يتقلق من هاذ زوا النظر ا

  .وببعض املالحظات
ٔرقام   :ري بغيت نعطي بعض ا

ا لشكر إ  ..ٔوال، هن ه  ٔن نتو ات خصنا من هاذ املنرب  ىل امجلا
لتذكري .. الرتابية، قروية وحرضية، وٕان كام ما بقاش هذا ٔقل  ىل ا ولكن 

يل  ىل إالماكنيات الهائ ا ال احلرضي  ال القروي وا ٔن يف ا ري 
ٔنه  ٔعرف  ٔقول ما  ت، ميكن  لنفا يل وضعوها ف يتعلق  وضعوها املالية ا

يل ضاعف جوج املرات املزيانية د ن ا ل النظافة، وراه إالخوان تيعرفو اك
د العدد ش يف وا يل تيع ن ا ابع هاذ اليش.. راه اك   .وت

ن  يل تتقوم به الرشاكت والرشاكت مغربية، اك لعمل ا ا، طبعا  هن
اصة  يل تيقومو به و ور ا بية، ولكن رشاكت مغربية والعامل ا ٔج رشاكت 

لهيا، وتنعطي  لكمت  يل  ٔوقات الصعبة ا ل ما ا ٔرقام، اليوم ق بعض ا
ىل التدور، السيد  ،تنعطي الرمق، البارح يف القانون لكمت  ما دام 

ٔخرض  صاد ا ق شار احملرتم، البارح يف القانون اجلبايئ راه مطروح  املس
كون عندو حتفزيات يف  ٔن  ت،  ري يف تدور النفا ا صاد ا ق ه  مبا ف

صا ٕالضافة لالق جتاه،  صاد الثقايف هاذ  ٕالضافة لالق عي،  ج د 
لنا  ل البالد د ه د ٔمور، هذا تو ل ا د العدد د ٕالضافة لوا يض،  والر

  ..ش ميكن لنا
ة،  ريب  لهيا نفس املنظومة الرضي ش نطبقو  ت ما ميك هاذي نفا
لتايل البد من  ش نعاجلوها، و شكون جيمعها لنا،  ريب شكون يعاو 

ال   .حتفزيات يف هذا ا
ة  كولوج ملنظومة إال سمى  ة در ما  اليوم، طبعا مع وزارة الصنا

ت من هنا لـ  ىل تدور النفا يل تتلكم  د  2030اخلرضاء، وا رات وا تقد
رامه،  ل ا ملناسبة  156دد املاليري د جتاه،  ادي يف هاذ  مرشوع 
د املعاجلة  ٓن وا يق غنخمت  -تدارت ا ب ٕاىل اكن  ر التعق ل ما ند هبا ق

ب  ل التعق ت فقط من  -الوقت د ىل النفا رو  ناش تنذا ٔنه ما بق هو 
ٔخرض  صاد ا ق الش مشات مع  ة هاذ اليش  هنا صنا ث امجلع، رد ح
ول،  ن بعض ا ٔهنا تويل اليوم اك ة، هذا راه ٕاشارة قوية  مع وزارة الصنا

  :املثالامسحو ٕاىل اعطيتمك هاذ 
دم  15.000ٔملانيا فهيا  ت تي ر النفا ل تدو د،  260.000مركز د وا

ل  هلم ) revenu(يعين ) chiffre(تيد صاد د سبة لالق مليار  70ل
راسة لـ  ٔننا ميكن لنا نوصلو حسب ا ر ب ا عند التقد والر، واح ل ا د

دد امل 50.000 د  ل الشغل وميكن لنا حنطو وا صب د ل م اليري د
ٔن كام قلنا والت  رات،  ما بقاش تيعرفها ) matière première(س

ه ستعملوها هذا حتول ماشني ف ٓن ميكن لنا  د، ولكن ا   .الوا
ل املراجعات،  د العدد د يد غتجي فهيا وا ٔ يد غتجي فهيا قوانني،  ٔ

ات، ومع ا لنا، امجلا لنا ش ميكن لنا جنحو اكملني مع املدن د لصناعيني د
ش  دراليات الصناعية  د الف جتاه وراه غنوقعو حىت مع وا يف هاذ 

هلم ات د ت يف الصنا د العدد النفا   .ستعملو وا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  يئ"منر ٕاىل السؤال املوايل، موضو   ".التدهور الب
س  لفريق  شارن  د السادة املس ٔ دة والتعادلية اللكمة  لو تقاليل 

سط السؤال   .ل
  .تفضل اليس العزري

شار    :دمحم العزري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ب يف إالصابة  س ٔن تدهور جودة الهواء اخلار ي د بعض التقارر  تف
ٔطفال،  سبة ل ل اصة  ٔمراض القلب والرشايني، و ٔمراض التنفسية و

ب سنو يف حصد ا س ٔرواحكام ي   .لعديد من ا
لكف بالد سنو  ٔمام هذا الوضع املقلق الناجت عن تلوث الهواء وما  و

ر سائلمك، السيد الوز يل اخلام،  ا ىل الناجت ا الغ مالية وانعاكسه    :م
يئ؟ ال الب ذة لتحسني ا   ما يه إالجراءات والتدابري املت

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضل

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل الهواء،  رية، يعين هاذ التلوث د فعال، هذا من املعضالت الك
لنا  ا يف البالد د دد من املدن تتعاين مهنا، اح معض يف العامل طبعا، 

ة يف بعض املدن فعال مقن ن معا ٔن اك ل اجلرد وتبني ب د العملية د ا بوا
ل تلوث  ليين نقول املصادر د اي من ثالثة املصادر،  لها  ٔسباب د وا

  :الهواء
ة - ٔول هو الصنا رو : املصدر ا د الوقت اكن خصنا ند كام تتعرفو وا

ٔيض ة، اليوم بغيت نطمنئ  ة وما اكش املعايري البي ا الرٔي الصنا
ة  ه املواصفات البي ر صناعي ٕاال ٕاذا اكن ف ٔي اس ل  العام، ال يق
ٔن  رامه، البد  ل ا ه ماليري د كون ف شغل، ولو  كون ت ولو 
يل در مع السيد  طقة صناعية ا ٓخر م ا،  ل بي ٔن يق ا،  ل بي يق

ل صفرو ة وشاركنا معه يه د ر الصنا فاس، فطبعا مجيع  -وز
ق الصناعية، ولكن البد من معاجلة املقذوفات الصناعية وهذا املناط
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م؛   ٔمر 
ٔمر الثاين هو النقل - اي : ا سهت تقريبا  ٔنه ت النقل طبعا، النقل 

سهت    ؛%38من الطاقة ت
ة التقليدية يف بعض املدن - ستعملو، و اكن : الصنا يل ت ٔفرنة ا ا

ش ٔفرنة  ل مراجعة هذه ا مج د ٔفرنة مستدامة؛ ر   كون 
ول والفحم، ولكن  - ستعمل الف يل اكنت ت ء ا ل الكهر مث احملطات د

ل  ٓن د جتاه ا شتغل، مشات يف  ول ت ل الف ٓن د ما بقاش ا
سمى بـ  ددة والفحم مع استعامل ما   les(الغاز والطاقات املت

filtres (ٔمراض   .ش ما يبقاش هاذ ا

د ال  ، هذا وا ش ميكن نعاجلو و ات هاذي  ه يف هاذ القطا تو
ل الهواء،  ة التلوث د رامج ملراق ٓن  ل تلوث الهواء، ودر ا هاذ اليش د
ل  ة د ل مراق ل املدن فهيا حمطات د د العدد د مة يف وا رات  اس
نق مع  ترب املركزي مع خمتربات م ني تتجي؟ عن طريق ا تلوث الهواء وم

ني تتجي وتنقرتحو واش  رشاكء لضبط م ش ميكن لنا نقولو  ٓخرن 
ة  ٔو يف ٕاطار الصنا ة التقليدية  ٔو يف ٕاطار الصنا نعاجلوها يف ٕاطار النقل 
ل الربامج يف  د العدد د ن وا ء، وامحلد  كام قلت اك ٔو يف ٕاطار الكهر

ٔمر هذا  ىل هاذ ا متناو ٕان شاء هللا نتغلبو  جتاه،    ..هبذه هاذ 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس

شار    :دمحم العزري السيداملس
ات اليت تفضلمت هبا ىل إاليضا ر،    .شكرا، السيد الوز

ة العاملية حول  ظمة الص ي صدر عن م ٔوحض التقرر ا لكن، لقد 
ث لعامل، ح الية يف  التلوث الهوايئ  سب تلوث  ٔن املدن اليت تعرف 

ٔوحض  ٔوىل، كام  ار البيضاء، واليت حتل يف املرتبة ا املغرب يه مدينة ا
ملقابل ٕاىل تقليل  ا  س مسؤولية الساكن، ود ٔن تلوث الهواء ل كذ 

ت املداخن الصناعية   .سب تلوث الهواء واحلد من انبعا

ر،   السيد الوز
ة تعرف بعض املدن املغ ة، ينذر مبزيد من معا لب ربية تدهورا مزتايدا 

ل تطويقه،  ٔ ود املسؤولني من  ال، ٕان مل تتضافر  الساكن مستق
ٔسكهنا، كام قلمت  يطرة اليت  ر ما تعرفه مدينة الق ىل ذ رص هنا  ٔق وس
شري ٕاىل  ٔصابع االهتام  ٔو لك  ٔصابع فعال  ئية، لك ا ؤرشمت احملطة الكهر

يطرة ٔن مصدر الغ  لق ي هيدد حصة وسالمة املواطنني القاطنني  بار ا
ة  ىل ضفة واد سبو، املدخ ء الواقع  لكهر رجع ٕاىل املرب احلراري 
كف عن ٕاصدار حسب  ئية ال  لطاقة الكهر الضخمة لهذا املرب املنتج 
سان دون ٕاحاكم  ه إال ٔن مير م ستحيل  ان يف الهواء وسط فضاء  من ا

ٔن الق  ٔكدت ٕا ث  ه، ح عث م ب الرواحئ الكرهية اليت ت س دا،  فه ج
ٔطفال مهنم  ىل حصة الساكن وا راسات  شفت عهنا ا املعطيات اليت 
ٔمراض القلب والرشايني،  ٔمراض التنفسية،  سبة إالصابة  ٔن  ٔخص 

ان ة هذا ا   .وكذ الرسطان ن

ر،   السيد الوز
ة ا ه مدخ ي تنف ان ا ئية ٕان ا ملرب احلراري لتوليد الطاقة الكهر

لتلويث  ٔخرى كثرية  ة، بل ٕان هناك مصادر  لب د  س هو امللوث الوح ل
سمل من هذا الرضر، هناك مواد سامة تلفظها  ث هنر سبو مل  يئ، ح الب
م  ٔ ة ونقول فني يه  ي هيدد الرثوة السمك هنر وا بعض املصانع يف ا

م ،الشابل؟ وقت الشابل ين .. ات هذاكا يل بغى ي يل بغى يعرس وا ا
اطق  سىن وقت الشابل خصوصا يف م ات"اكن تي ٔوالد "و" شلي

ال   ".دية"و" ر
ل هذا  ت، دا د مطرح النفا ري بعيد عن ضفة هنر سبو يو و
ٔبقار، هنا ال يمت تدور  رعى وسطه ا ت  وام من نفا ٔ د  املطرح تو

اصة، بل يمت ليات  ت ب لعرشات  النفا اص و ٔش تدورها من طرف 
ه ولقد ترضرت رىم ف ت اليت    ..من نفس النفا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .شكرا
ب ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز

  .تفضل

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل  ٔن تدارت ف يتعلق  شتغل،  يطرة، راه احملطة القدمية مل تعد  ق
يل اكنت  ول وا ستعمل الف يل اكنت ت ديدة وتوقفت احملطة القدمية ا حمطة 
سمع يف  ش ت م ما بقا ٔ يطريني، و هاذ ا لق سبة  ل مصدر قلق 
السطح هاذي حشال توقفت،  اكنت فعال هاذ املالحظة، مرة مرة 

ٔن ما تداروش ) des tests(تيدارو  وهاذوك ) les filtres(وتيوقع، 
)les filtres (ستعمل يه احملطة يل ت ٓن ا وانمت تعلمون .. اليني، ولكن ا

ت وتتخرج جلنة وتتعاجلها   .ٔن لك مرة تتجي شاك
ٓن هناك تقارر ذهبت  عند بعض املصانع فعال، بعض املصانع رامه ا

ٓن حىت ٕاىل ويل امل ٕاىل  ش ميكن هلم يعاجلو بعض املصانع ا القضاء 
ري ذ ليه ٕاىل  لكمتو  يل  ل الواد ا القة مع هاذ اليش د يل عندمه    .ا

ه بعض التفاصيل،  ادي نعطي ف ىل واد سبو  ادي جيي  ن سؤال  اك
ه، راه لكيش اكن تيصب يف واد سبو من املصدر  ارة تقامت ف ٔعامل ج

لو ٕاىل املصب، لكيش، مير د العدد د ه، ال .. رب وا لكيش اكن تيصب ف
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يش  ل التطهري السائل، الواد احلار وال ذا يش د يش الزيوت ال ذا ذا
ش ميكن  ل واد سبو  مة تدارت يف املسار لكه د رات  املصانع، اس

ٓن ف .. لنا ر راه واصل ا س ٓن  ٔنمت تعلمون، ا يطرة، و مبا فهيا الق
لتطه رمه، ولكن اكينة  2.5ري السائل غنوصلو لـ  يتعلق  ل ا مليار د

  .نتاجئ
شتغلو مع ياز، اليوم ت م ار البيضاء مدينة صناعية  م .. (بقات ا

ال) ري واحض ات يف هاذ ا ن جنا يئ واك ٔهيل الصناعي والب   .الت

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه    ".وث هنر سبوتل"السؤال الثاين عرش موضو
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لشغل لتقدمي السؤال
س   .تفضل السيد الرئ

شار    :املبارك الصادي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
د  ل سائلمك حول تلوث هنر سبو وإالجراءات اليت اختذهتا وزارمك 

  . العويصمن هاذ املشلك
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .لمك اللكمة السيد الوز

ر  ة الطاقةالسيد وز   :واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شار  لسيد املس د املعض واد سبو، هنا كام قلت  فعال، هذا اكن وا
لب لو حىت تيوصل  يل تيجي من املصدر د يطرة، راه كام احملرتم ا حر يف الق

ل املياه العادمة، هذا .. قلنا اكن ٔول؟ هو املنظومة د ٔشنو هو إالشاكل ا
ا  ظومة راه اح كن م ل املياه العادمة مل  ٔول، املنظومة د هو إالشاكل ا
رات يف املدن الكربى  س يف اكنت، اليوم جحم  لنا  تنعرفو املدن د

ل  ال د ري الشبكة خلصوص يف ا ال مايش فقط  املياه العادمة 
ل املعاجلة رو حمطات د شار، ولينا تند   .تنعاودها، السيد املس

ذ تقريبا غتوصل  ٔم فاس راه غتا و لفاس، نعطي  ، ٕاىل مش و
رمه 800لـ  ل ا   . مليون د

ٔوىل وصلنا لـ  ٓن احملطة ا يطرة ا رمه، دا راه  600الق ل ا مليون د
يطرة حمطتان نية يف الق ل الزيوت . غتدار حمطة  اكنت عند هاذ اليش د

رامج ملعاجلة معارص  ن  ل الزيوت، اليوم اك يل تتجي من املعارص د ا

  .الزيوت
لتلويث الصناعي، فلك هاذ اليش ٔ .. اكن ف يتعلق  و 

ٔم ىل لك مسار شبكة الرصف : غنعطيك بعض ا الصحي اليوم تقريبا 
القة مع واد سبو،  20زائد  حمطة ملعاجلة املياه العادمة، لكها اكنت عندها 
ل  20 رات املعاجلة بدا تيصفى املاء د ٓن حسب التقد حمطة، و راه ا

ذا  يل ا ا، وهذا طبعا ا س رمه،  7.2واد سبو، بدا تيصفى  ل ا مليار د
يل تيدوز مهنم واد سبو  ل  20لكهم ا    ..هاذ اليشحمطة د

ن تطور ف  ت املزنلية، اليوم اك ٔيضا حىت النفا ٔيضا اكنت كرتىم  مث 
د العدد  ٔيضا وا ت، مث  ل النفا ت املزنلية ويف املطارح د لنفا يتعلق 

يل تقريبا فهيا  يل يه مرتبطة بواد سبو، ا ل املصانع ا ل  25د مرشوع د
ذات .. ماكحفة يل ا ل ا 285ا   .رمهمليون د

يل  ٔو بعيد، بواد سبو، ا فٕاذن هاذي لكها عندها ارتباط، ٕاما بقريب 
ٔن واد سبو  فائل  ٔ م يل ٕان شاء هللا،  يل غت امحلد  مشاريع، وا
ل املاء  شار احملرتم، يعين الصفاء د ٔشار ٕاليه السيد املس سرتجع ما 

ل  لو د ة املائية د لب سمى  رجع حىت ما  لو مث  واد سبو، يف وقت د
ذن هللا ٕ زي    .ٕان شاء هللا و

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد    .الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس
  .تفضل

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س لسيد الرئ   .شكرا 

ر،   السيد الوز
يمتناوه الساكنة من مدينة فاس مرورا بـ  متناه،   30ايل حو  30هذا ما 

لو،  لاميض د ٔن هذاك واد سبو يعود  متناو  يطرة،  مدينة ٕاىل مدينة الق
يو  يل تقدم ٔشياء ا ىل ا ٔنمت كتلكمو  لحكومة و تو  ميكن كتلكمو ميل ج
لنا  ة د ل الب ٔنه التلوث د ىل  ع املغاربة  د يق ري ممكن اليوم يش  فهيا، 

  .اكن فهيا تقدم، واد سبو دليل
كون ميكن املغا يل اكن ممكن  يفاش اكن هاذ الفضاء ا يعرفو  ربة لكهم 

سولمك،  اري، وميكن لينا  شاط الت ل ال ال د د ا ه وا ي، وف رفهي فضاء 
يطرة املتوسطي ناء الق ل م ر، حول م ٔطليس: املقصود( السيد الوز  )ا

ىل الساكنة ملدينة فاس  ٔنه يعود  ٔنه واد سبو اكن ممكن  فني وصل؟ 
ي، وكون مورد رزق مر  رفهي ٔوال،  نفس،  كون م ورا بثالثني مدينة، 

ون كنا فعال استغليناه واكنت عند  ل الساكنة،  ل املاليني د لعداد د
يل  ت احمللية ا يل ميكن تقدر إالماك ل النخبة السياسية ا ه د د التو وا

  .اكينة
ٔمه املص رمت  ر، ذ سبة لهاذ التلوث، السيد الوز ل التلوث، ل ادر د
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يل احلكومة يف  ٔسايس، وا د التلوث كنعتربوه  و وا س ولكن ميكن 
اصة  1999 ٔمسدة الزراعية و ٔنه اكينة بعض ا ىل  دارت حبث، وقالت 

ر  لحوض املايئ وكتد ٔمسدة كمتيش  ل ا ت د طقة الغرب، املكو م
لينا ن  ي ل سبو، وهاذ اليش  ل احلوض املايئ د ساءلو اليوم التلوث د

ش حندو من هاذ  لمك  ل الوزارة د ل بالد ود ٔشنو يه إالماكنيات د
مثرن  اصة مع املس ٔمسدة،  لو يف ا مك تد ٔ ليمك  ٔنه صعيب  ٓفة،  ا

ل الغرب لمنطقة د يجيو  يل  انب ا ٔ   .ا
ر، واش هناك من ٕاجراءات صارمة ضد مصادر  نيا، السيد الوز

يطرة، التلوث؟ هاذو مصا ٔ و الق ت، و ل النفا ات ود ل الصنا در د
ل الفرشة  ت هو مصدر تلوث د ت، ومطرح النفا وكنعرف مطرح النفا
ت وساريتو  ل النفا ٔ سبق يل وزرت املطرح د ل واد سبو، و املائية د

يل، وشفت العصري  ٔحواض.. يفاش) lixiviats(ر يل  اكينة بعض ا ا
نية  د اكنت م ٔي وا ادة، ميكن  يل  ل املياه ا دد د ن  كتبخر، ولكن اك

ردة لعني ا شوفها  ت  ل النفا   .زور املطرح د
ش بالد  ٔنه ما ميك ىل  ه مسؤولية  ه مسؤولية، ف وهاذ اليش ف
رية الضخمة، واليوم بالد هاذ  س اليوم، رمغ هاذ إالماكنيات 

رية الضخ س ٔرسة إالماكنيات  ر حباكمة، رب ا ون اكنت زعام كتد مة 
يل يوليو  لو، هنار ا ٔرسة د ر ا يد يفاش  ه إالماكنيات املالية،  ٕاىل اعطي
ر  يل كتد ة بنفس املنطق ا لسياسات العموم ر  س كتد عند فاحلكومة 
د العدد  ىل وا ادي ميكن حنافظو  متشاو بعيد،  ادي  لها،  ٔرسة د ا

ل   ..د
سشكر    .ا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .اليس الصادي ا
ىل  لرد  ر،  بلمك اللكمة، السيد الوز   .التعق

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
ٔنه  ، من حقو  يل دارهتا بالد شوف إالجنازات ا يل مابغاش  ري ا

برية قد، ولكن ٕاجنازات    .ي
ا معها ٔوال،  ر املطرح كام جيب مش ش كتد يل مااكن الرشكة ا

شار احملرتم، ومشات  ارفني هاذ اليش، السيد املس ٔنتوما  لمحمكة، و
ٓن لمطرح ا ٔخرى، وراه ميكن ليك متيش  ات رشكة    .حبالها و

الش در طلب ) lixiviats(حصيح  ليه، وهاذ اليش  لكمتو  يل  ا
ل م رو مركز د ش ند ش عروض  ٓخر  ا بصدد  ت، راه اح عاجلة النفا
دو العقدة فهاذ املوضوع هذا   .نو

ٔننا  ىل املوضوع،  اب  ٔ ة  ر الفال ٔمسدة، السيد وز ف يتعلق 
ىل الرتبة  ش ميكن لنا حنافظو  زيدو،  ملعايري، لكن ميكن لنا  ٓن نلزتم  ا

لنا ىل املاء د لنا و ة د ىل الفال   .و
لكم ىل مث راين  لهيا،  30حمطة يف  20ت  لكمتو  يل   20مدينة ا

ل معاجلة املياه،  ىل  20حمطة، عرشن حمطة د  700حمطة، ولكمت 
ٔرقام، ٕاىل بغا ينكرها يش  رات، راه اعطيت ا س ل  مي د مليار سن

د ينكرها،  ل  20وا زور حمطة مبحطة، زور احملطة د حمطة، بغييت 
يطرة، راه قريبة ك وراه فهيا  الق يل حتط  60م مي، ا ل السن مليار د

مة تتعلق  ٔيضا مشاريع  نية راها كتصايب، مث  دها فهيا، وحمطة  بو
مي ل السن ل املليار د يل حتط فهيا تقريبا ستة د   .مبعاجلة خملفات الزيتون ا

ٔجوبة ٕاىل بغاوها  معذرة، ميكن يل نعطيك اجلواب ونعطي لٕالخوان ا
يل فهيا ل ٕاجنازات احلكومة ا   .التفاصيل د

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد    .الوز

  .شكرا
ه  ري، وموضو ٔ لسؤال ا قل  ال "ن لهنوض مب ذة  هودات املت ا
  ".البحث العلمي يف ٕاطار التمنية املستدامة

شارن من فريق العدا والتمنية د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شارة، تفضيل   .السيدة املس

الل ٔف رمية  شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ة والتمنية املستدامة، كام مت  لب ىل امليثاق الوطين  صادقت بالد 
ة من السياسات وإالسرتاتيجيات والربامج املتعلقة  ذ مجمو داد وتنف ٕا
ري  قى  هودات س ٔن هذه ا ري  لتمنية املستدامة،  ددة و لطاقات املت
دة  بتاكر ور شجيع وتطور البحث العلمي وتعزز  دم  ا  ة يف  اكف
ة  ة وتطبيقاهتا يف جمال الب ات الباز ولوج لتك ال  ٔعامل، وكذا ٕافساح ا ا

  .والتمنية املستدامة
ر، عن  هنوض سؤالنا، السيد الوز ل ا ٔ إالجراءات اليت اختذمتوها من 

ة وجمال التمنية  ة يف قطاع الب ولوج بقطاع البحث العلمي والتمنية التك
  .املستدامة

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشكرا السيدة    .املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضل
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ر الطاقة واملعا ةالسيد وز   :دن والب
شارة   .شكرا السيدة املس

ل  ، زد يف اجلرٔة د ٔن بالد امحلد  ش نقول ب اسبة  هاذي م
ات اجلديدة  ستعملو الصنا ، مايش فقط  ولو التحول الصناعي التك
لنا، وامحلد  ميكن لينا  ات، بل نبداو نصنعوها يف البالد د ولوج والتك

يئ ال الب ددة بدات كتظهر مصانع،  نقول ليمك يف ا ويف جمال الطاقات املت
ٓخر  شوفو  ش ك د املعرض  يتدار لك سنة وا ملناسبة  مصانع، راه 

ات الوطنية ولية والوطنية وشجعو إالبدا ات ا   .إالبدا
ات يف اكفة  ولوج شجيع التك ار ل ة تقوم بعمل ج وزارة الصنا

، السيدة  ٔرشت  ٓخرها كام  االت، و رة، ما قامت به من ا الوز
سامهو يف البحث  ش  ٔخواتنا يف اخلارج  خواننا و ٕ شباكت مرتبطة 

لنا ولو يف البالد د   .العلمي ويف هاذ التحول الصناعي والتك
يل يه جزء  ددة ا ال الطاقات املت ، اليوم امحلد  مف ٔكرث من ذ

الغ ل  500ة لـمن التمنية املستدامة، اليوم راه وصلنا بدون م مليون د
رات يف البحث العلمي، البحث العلمي يف جمال الطاقات  رمه اس ا

ددة، ال  ، يعين )les programmes(وال ) les plateformes(املت
صات البحث العلمي واملشاريع د، م ٓن غنوصلو .. القوا مث مربمج من ا

ددة يف بضع سنوات مليار د ري يف الطاقات املت دو، تقريبا  رمه بو ل ا
ل التعلمي العايل  ر د ا السيد وز ددة، ولكن ٕاىل  ري يف الطاقات املت

ش ارتفعت اليوم ٔن املزيانية    . ادي يعطي 
ه التعلمي العايل  امة، ف ذينا التعلمي بصفة   2012انمت كتعرفو ٕاال ا

رمه،  44املزيانية  ل ا ل ا 54املزيانية  2016مليار د رمه، مليار د
وبة عندمك  72املزيانية  2021 طقة، راه مك ٔرقام  رمه، هذه  ل ا مليار د

ل  ال د ويبني التحول احلاصل يف جمال التعلمي والتعلمي العايل ويف ا
  .البحث العلمي

ال  ٔو ٔمور تتعلق بعصارة املطارح،  ل ا د العدد د ن وا اليوم، اك
ت معامل الزيتو مثني نفا ة، التدبري املستدام احملطات،  ن، التغريات املناخ

ة والطاقات  ة الطاق ا ٔنظمة إالنذار، الن ة و اطر املناخ لموارد املائية، ا
ٓن بالد ماشية  يل ا ل البحث العلمي، ا ددة، هاذي لكها جماالت د املت
ٔبدعوا يف  ن  ني املغاربة وبعض ا يتختارو بعض املبد فهيا، مث يف لك مرة 

لتمنية املستدامة، جم ش ميكن لك ما يتعلق  ة،  ولوج ك ية و االت تق
ٔخرى  ددة وجماالت  ت والطاقات املت ة والنفا لب اصة ف يتعلق  و

  .طبعا
لنا ل البالد د ، د ه، امحلد  فق معمك، خصنا . فٕاذن فهذا تو م

زيدو فـ ، خصن)la dose( زيدو فـ ال خط ٔن املغرب فع) la dose(ا 
دة لو كدو صا   .اخلط د

  

س اجللسة   :السيد رئ
ر السيدشكرا    .الوز

ب شارة، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيدة املس

الل ٔف رمية  شارة السيدة    :املس
ىل هاذ املعلومات السيدشكرا،  ر،    .الوز

قةيف  يل قامت هبا الوزارة يف هاذ  احلق هودات ا مثنو ا ٔننا  البد 
ا ود ل، امحلد  بالد ا ٔشواطا يف هاذ امليدان، وتبذلت  قطعت 

دة  الل  ش حنققو التمنية املستدامة، من  ٔسس الالزمة  لوضع ا
صادي  ق عي،  ج ال السيايس، القانوين،  ات ال يف ا ٕاصال

يئ   .والب
د وتفعيل  الل اع ة"طبعا، هاذ املسار تعزز من  لب  امليثاق الوطين 

، الوزارة حبال " والتمنية املستدامة ة من إالسرتاتيجيات ذات الص ومجمو
بريا يف جمال البحث  ر، بذلت جمهودا  ممك، السيد الوز ا يف  يل  ا

ددة لطاقات املت اصة املتعلق    .العلمي، 
شجيع  ٔننا نعززوها ب ا رضوري  ر، اح هودات، السيد الوز هاذ ا

يل وتطور البحث العلمي ٔ  راهات ا ىل بعض إال لتغلب  كرث، وذ 
ة والتمنية املستدامة، وال  ل البحث العلمي، ال يف الب ال د يعاين مهنا ا
ٔن بالد معلت جمهودات  ادي نعطي، حصيح  ري هنا  ٔخرى،  يف جماالت 
ري بعض إالحصائيات، املغرب   ٔ يف هاذ البحث العلمي، ولكن غنعطي 

ىل البح يل اخلام، ويه مزيانية % 0.8ث العلمي ينفق  ا من الناجت ا
ولية اس املعايري ا   .ضعيفة مبق

ذ بعني  يل كتا ين اسرتاتيجيات وخطط ا ٔنه البد من ت ٕاذن كنقولو 
ه  شجعو ف يل  اخ مالمئ، ا عتبار جمال البحث العلمي وكذ توفري م

ني  لحكومات والباح صاديني واخلرباء املشاركة اجلدية والفا  ق
  .ومؤسسات القطاع اخلاص يف معاجلة قضا التمنية املستدامة

ركز  امعية،  ة حتتية مالمئة، بناء مؤسسات تعلميية  ، توفري ب كذ
بتاكر، وكذ  ة وتعزز روح املبادرة و رامج التخصصات البي ىل 

حها حت ارج املغرب وم ل و فزيات استقطاب الكفاءات العلمية من دا
ال سامه يف تطور ا   .ل

ر،   السيد الوز
يل قلتو، يه جمهودات تبذلت، ولكن رضوري دامئا نطمح ٕاىل  حبال ا
لبحث العلمي معوما،  صصة  املزيد، رضورة الرفع من املزيانية ا

ة والتمنية املستدامة خلصوص يف جمال الب   .و
س وشكرا لمك   .السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .اشكر 

ب ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز
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ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ر التعلمي العايل املرسوم  ري قدم السيد وز ٔ لس احلكويم ا يف ا
س  ٔس لبحث العلمي"املرتبط بت لس الوطين  ه املؤسسات "ا دد ف ، و

ية، و  ٔسامءوجلنة تق ر بعض ا   :لكن يف ارتباط هباذ اليش نذ
ال الفال - ن البحث العلمي يف ا   ؛)l’INRA6: (اك
  ؛)7l’INRH: (البحث العلمي يف جمال الصيد البحري -
ددة -   ؛(IRESEN): البحث العلمي يف جمال الطاقات املت
عددة  -   ؛)MASciR8(البحث العلمي يف جماالت م
  ؛(CNER9): الطرقات البحث العلمي يف جمال -
  ؛(CNESTEN10): البحث العلمي يف جمال النووي -
  ..والالحئة طوي -

ن زيدو يف املزيانية .. فاك فقنيولكن خصنا  لس الوطين م ، فهاذ ا
سامه ٕان شاء هللا بتضافر اجلهود واندماج هذه اجلهود   .ادي 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  .ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسةوشكرمك 
ىل املسامهة ٔشكر امجليع    .و

ٔسئ   .ورفعت اجللسة اخلاصة 
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