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 049 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ة 12 الثال   .)م2022 يوليوز 12(هـ  1443 ذو احل
شار  :لرئاسةا شنيالسيد املس س جملس ل الثايناخلليفة ، ٔمحد اخش رئ

شارن   .املس
ت قة   :التوق ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا ة وسع عرشة دق سا

  .مساء السابعة وامخلسني
ٔعامل ٔسئ الشفهية  :دول ا اقشة ا ة(م   ).سؤال للك فريق ومجمو

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

شار السيد  شنياملس س اجللسةٔمحد اخش   :، رئ
﷽  

لن  تاح ٔ   .اجللسةعن اف
  السادة الوزراء،

شارات،   السيدات املس
شارون،   السادة املس

ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا
ل يل  ا ٔسئ السيدات ا شارن، خنصص هذه اجللسة  س املس

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و  .والسادة املس
ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق
د من مراسالت  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة 

ت ال   .وٕا
ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

شار السيد مصط ٔمنياملس لسفى مشارك،    : ا
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحاكم املادة  ب، طبقا  لس،  298توصل املك لم يل  ا من النظام ا

ر الرتبية الوطنية  ر العدل، السيد وز والتعلمي ىل التوايل من السيد وز
ة  ر الصنا ر التجهزي واملاء والسيد وز ضة، السيد وز ٔويل والر ا
ربوا  ذ التعهدات اليت  هنم لتنف ذة من  ٔجوبة حول التدابري املت ارة ب والت

ٔكتور املنرصمة ٔسئ الشفهية املنعقدة يف دورة  لسات ا   .عهنا يف 
، فقد توصلت الرئاسة يف الفرتة ا ٔسئ سبة ل ل يوليوز  5ملمتدة من و

رخيه مبا ييل 2022   :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 11: ا  سؤ

ابية - ٔسئ الك ؛ 11: ا  سؤ
ابية - ٔجوبة الك  .جوا 55: ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ة لقطاع  ٓنية املو ٔسئ ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل  ٕاذن 
ة ملعاجلة قضا املاء"ملاء حول التجهزي وا ، واليت جتمعها "إالجراءات احلكوم

دة املوضوع   .و
ه  ٔحرار، موضو سؤال من فريق التجمع الوطين ل  ٔ ٔبد إالجراءات "و

ة ملعاجلة قضا املاء ٔعضاء "احلكوم ٔو السادة  د السيدات  ٔ ، فليتفضل 
  .الفريق

شار   .تفضل السيد املس

ادل  شار السيد    :دلاملس
ر احملرتم،   السيد الوز

ة ملعاجلة قضا املاء؟   ما يه إالجراءات احلكوم

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  د السادة من "السياسة املائية"السؤال الثاين موضو ٔ ، واللكمة 
ٔصا واملعارصة   .ٔعضاء الفريق ا

س، تفضل   .السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
سشكرا السيد ا   .لرئ
  .نفس السؤال

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ذة ملعاجلة ندرة املاء"السؤال الثالث موضو   ".التدابري املت
ستقاليل شارن عن الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد دمحم صبحي   :املس
س   .نفس السؤال السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٓين ه السؤال الرابع ا ت " موضو ة لتدبري حتد إالجراءات احلكوم
ٔزمة املائية ببالد شارن من الفريق احلريك"ا د السادة املس ٔ   .، واللكمة 
س   .السيد الرئ
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ارك السباعي شار السيد م   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني، ٔخوات وإالخوة املس   ا
س   .نفس السؤال السيد الرئ

س اجللسةال    :سيد رئ
  .شكرا

شرتايك لتقدمي  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ ٓن  اللكمة ا
ة"السؤال حول    ".ملعاجلة ندرة املاء إالجراءات احلكوم

  .تفضل

شار    :السا املوساوي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

  .نفس السؤال

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ٓين السادس موضو جراءات اليت تعزتم احلكومة االٕ "السؤال ا

شارن عن فريق  ،"اختاذها ملعاجلة ندرة املياه د السادة املس ٔ واللكمة 
ملغرب لشغالني    .حتاد العام 

  .تفضل

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

  .نفس السؤال

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  اه "السؤال السابع موضو   ".البحرحتلية م
حتاد  شارن عن فريق  د السيادة املس ٔ ملقاوالت  العاماللكمة 

  .املغرب
شار   .تفضل السيد املس

شار    :دمحم يوسف العلوي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

  .نفس السؤال

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ٓين الثامن موضو ة ملعاجلة قضا "السؤال ا إالسرتاتيجية احلكوم
شارن"ءاملا د السادة املس ٔ لشغل ، واللكمة  حتاد املغريب    .من فريق 

شار   .تفضل السيد املس

شار  لوش السيداملس   :بوشعيب 
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
 ، فامق يف السنوات املق ٔصبح العجز املايئ ببالد معطى هيلكيا س

ىل املاء، مع اسمترا ة وارتفاع الطلب املزتايد  ر اجلفاف والتغريات املناخ
  .ٕاضافة ٕاىل سوء التدبري

ٔزمة  ة ساكنة العديد من املناطق مع  وال يفوتنا هنا استحضار معا
، وجفاف العديد من  ورة واحلوز، والالحئة طوي العطش، اكلرشيدية وزا

ريها، لراشيدية و عني مسيك  ٔزمة املاء ٕاىل حمرك  املنابع املائية  قد تتحول 
عية ج رات    .لتو

ة ملعاجلة قضا املاء  ا، السيد سائلمك عن إالجراءات احلكوم ر،  الوز
  .ببالد

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   . شكرا السيد املس

ه  ٓين التاسع موضو د السادة "مشلك املاء"السؤال ا ٔ ، واللكمة 
س  ة ا شارن من مجمو عي، تفضلاملس ج ميقراطي    .. توري ا

د ارض  ارض؟ ما  يل    .شكون ا
ه  ة السياسة املائية "طيب، السؤال العارش موضو مدى جنا

شارن"ببالد د السادة املس ٔ ة الكونفدرالية  ، واللكمة  من مجمو
لشغل ميقراطية    .ا

شار   .تفضل السيد املس

زيه شار السيد حلسن    :املس
س،السيد الر    ئ

  .نفس السؤال

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ه  ٓين احلادي عرش موضو اسرتاتيجية احلكومة لضامن "والسؤال ا
ٔمن املايئ ببالد ة العدا  ، واللكمة"ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ

عية   .ج
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد  حامين املصطفىاملس   :ا
س    .احملرتمشكرا السيد الرئ

سرتاتيجية احلكومة يف التعاطي  ي تفضلمت به املتعلق  نؤكد السؤال ا
مع قضا املاء وعن إالجراءات والتدابري املستع اليت تعزتم احلكومة 

الالت اليت يعرفه تدبري هذا القطاع احليوي خ ام هبا ملعاجلة    .الق
  .شكرا
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س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه ا ري موضو ٔ ٓين الثاين عرش وا لية "لسؤال ا الندرة املائية املستق
شار"ببالد لمس ا السطي ، واللكمة    .السيد 

ا   .تفضل اليس 

شار    :ا السطي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
لتعامل مع الندرة املائية  سائلمك عن إالجراءات املزمع اختاذها 

لية؟   املستق
ىل  ٔ لس ا ذ توصيات ا وما هو خمطط معلمك املقرر لتزنيل وتنف
ىل مستوى ٕاجياد البدائل  اصة  ري، و ٔ ت املتضمنة يف تقرره ا لحسا

اصة يف املناطق ذات اخلصاص؟ لرثوة املائية، و   والتوزيع العادل 

س    :اجللسةالسيد رئ
لفرق وا شار، وشكرا  ٔسئشكرا السيد املس ات لطرح ا   .مو

ٕالجراءات  ٔسئ املتعلقة  ىل ا ابة  ر لٕال لسيد الوز اللكمة 
ة ملعاجلة قضا املاء   .احلكوم

ر فضل السيد   .الوز

ر التجهزي واملاء ركة، وز زار    :السيد 
﷽  

س،   السيد الرئ
  السادة الرؤساء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
يل  ٓين ا ٔشكر لك الفرق اليت تقدمت هبذا السؤال ا ٔن  ٔود يف البداية 
ات، ويف الواقع هو ينخرط يف  ٔمهية قصوى فهاذ الظرف  د ا عندو وا
ٔيده  ال امل دمحم السادس  يل سطرها  ل البالد، ا ت د ٔولو ٕاطار ا

ٔمن الغذايئ يف بالد ٔمن املايئ وا ٔال ويه ضامن ا   .هللا، 
ة، ندرة  ق ٔزمة مائية حق ش  قة، حنن نع وكام تفضلمت الوضع يف احلق
ٔن حتدثنا عن هذه إالشاكلية اليت  ذ بداية هاذ احلكومة  املياه، سبق لنا م
هتا، وحنن  ة ملوا اق س ذ العديد من التدابري  ٔ قد تطرح هذه السنة و

ري من  ة الك بري، وهنا معا ش فرتة ضغط  املواطنات اليوم نع
ة  ل املاء ون ل هاذ الندرة د ة د ٔحناء بالد ن دة  واملواطنني يف 
ة كذ ٕالشاكلية  ات كذ اليت نضطر الختاذها ون ل انقطا د
ة والعديد من  ٔن هنا معا ة،  لمياه اجلوف سبة  ل اجلفاف، خصوصا 

ٔن ما بقاش هلم  ٔرض د ٔهنم يضيعو ا ة تيضطرو  ٔو املاء  الفال فهيا املاء، 
ة يل يه مطرو رية ا   .رجع ماحل، وهذا من بني إالشاكليات الك

ٔنمت  ٔمور،  دة  ل  ة د ويف الواقع ٕاذا وصلنا لهذا الوضع فهو الن

ساقطات املطرية،  ىل ال ٔساسا  ركز  ي  ورة املائية فه ٔن ا تعلمون ب
يل ة ا  يه اكينة، وهنا وهنا كذ املوارد املائية السطحية واجلوف

ٔن هذه إالماكنيات املائية  ة  ات احلرارة ون ل در ة د كذ التبخر ن
سهتالك املاء خر، وهنا كذ ما هو مرتبط  ي ت   .فه

ساقطات املطرية عرفت  ٔن هذه السنة ال ويف الواقع ميكن اعتبار ب
راوحت ما بني  ٔنه  بري حبمك  د الرتاجع  ممل وهو ما  325ممل ٕاىل  11وا

ل  يل اكن كذ  %50شلك جعز د مقارنة مع السنة املاضية، ولكن ا
ة وهو الثلوج، انتوما تتعرفو  يل يه مطرو من بني إالشاكليات الكربى ا

ل  ة د د املسا ٔن الثلوج فاكنت عند تتغطي وا لكم مربع،  45.000ب
ل لكم مربع، ٕاذن الرتاجع  5000اليوم هذه السنة اكنت فقط  ، %89د

م الثلوج اكنت كتكون  ٔ يوم يف السنة، هذه السنة  41ٔكرث من ذ 
ل  14فقط  ة د لمخزون املايئ ن سبة  ل يوم يف السنة، ٕاذن حىت 

ساقطات املطرية ىل ال دة  د الرتاجع، كذ ز   .الثلوج فهو عرف وا
د الرت  ٔنه اليوم الواردات املائية عرفت وا يل جعل  بري هاذ اليش ا اجع 

ل  واردات مائية  مليار و%85د  38، هذه السنة هبط فقط عند 
ا اليوم  ٔننا اح ش نوضعمك يف الصورة  مليون مرت مكعب، ويف الواقع 

اوز  ل تغطية السدود ال تت سبة د السنة  %46.5مقارنة مع  %9.7ال
  .عبمليون مرت مك 780مليار و 4املاضية، واليوم عند فقط يف السدود 

ٔواخر شهر  ساقطات املطرية يف  ريل املايض ميل اكنت هذاك ال ٔ شهر 
ريل وصلنا ٕاىل  ٔي يف هاذ الشهرن  600مليار و 5ٔ مليون مرت مكعب، 

ا  800مشات  ات احلرارة، فاح ٔن در الل التبخر،  مليون مرت مكعب 
ة مع املعدل وكذ استعامل املاء الص 0.9اليوم مرتفعة بـ  ة ٕاضاف احل در

لسقي سبة  ل   .لرشب و
ل املوارد  لطبع عند ٕاشاكل، إالشاكل د ٔنه اليوم  ٔمر تيجعل  هذا ا
ة يف ٕاطار هنا  لموارد املائية اجلوف سبة  ل املائية، ولكن كذ حىت 
ٔن هنا العديد من  ل مستوى املياه، وميكن نقولو ب بري د اخنفاض 

ٔكرث استزنافا يف د يف الطبقات املائية  س، يف احلوز، يف   سوس، سا
رية ل ... الب ٔن املستق ٔمور اليت تتجعل  ٕاخل، ٕاذن هذا كذ من بني ا

يل اكنت توضعت يف  سرتاتيجية ا ارفني  ا انتوما  اكن الهدف  2009واح
ل اجلفاف، ميكن يل نقول لمك  تالية د ني م و سن يفاش نوا لها وهو  د

ستغالل ٓخر  اليوم حبمك  ٔننا اليوم يف  ة، وحبمك  ل املياه اجلوف املفرط د
ر، عند  ٓ سبة ل ل يل در  يل عند حسب إالحصاء ا املعطيات ا

مت  91% ٔشنو ت ش  ارف لتايل ما  ري مرخصة، و ي  ر فه ٓ ل ا د
ش  د الصعوبة  ٔن عند وا ٔمر لكو تيجعل  استزنافه مكوارد مائية، هاذ ا

ل اجلفاف، وال قدر هللا ميكن لنا  و هاذ السنة د ٕاىل اكنت سنة  - نوا
ٔصعب كون  ٔمور  زيد ا ادي  ة    .ٕاضاف

د  ٔحواض املائية عرفت وا ن العديد من ا ٔن اك يف الواقع هذا تيجعل 
ٔمر، بل  ىل هذا ا لكمنا  ا  يل قلت كنا سبق ا حبال ا بري، واح الرتاجع 
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ا لمك ا ٔماممك قدم يل وضعنا يف شهر ٔكرث من ذ  ايل ا ستع مج  لرب
ٔول مرة فمت كذ ٕارشاك اجلهات  ٔن  ه مع اجلهات،  رب املايض، ودر دج
رب  ٔوائل شهر دج ٔواخر شهر نومفرب،  ات كنا وقعناها يف  يف ٕاطار اتفاق
كون عند  ش  ٔكرث ترضرا،  ٔحواض املائية ا سبة ل ل ٔساس  ىل 

ة هاذ  ل موا   .اجلفافٕاماكنية د
ٔن ما يش  ة، نوضعمك يف الصورة ماذا مقنا به،  رس ش  وٕاىل مسحتو 
ٔننا نطبقو هاذ  ة، الهدف هو  رو االتفاق فقط الهدف ما يش هو ند

ة   .االتفاق
م،  مج  د الرب يل اكن عند وا ىل حوض ملوية ا ٔ نتلكم لمك  و

سبة  ل ارفني  ارفني إالشاكل، انمت  ٔنمت  يل مه من حوض ملوية  لناس ا
ر، ٕاذن  ذ شهر فربا ل املاء راه بدات م ات د نقطا دة راه  املنطقة، و
ٔكرث من ذ الناظور  ٔمر، بل  سبة لهاذ ا ل ة  ن هاذ إالشاكلية مطرو اك
ٔكرث من ذ حىت املياه  ل املاء،  كذ ما اكش عندها إالماكنية د

ش ميكن ة ما اكيناش يف الناظور  ة،  اجلوف لول ٕاضاف ىل  لنا نبحثو 
؟ ٔشنو در لتايل    و

دة، يف املناطق  ٔثقاب يف و ىل بعض ا ٔثقاب، حبثنا  ٔوال، در ا
يل قريبة مهنا  ٔعطتنا  6ا يل  ٔثقاب ا ل  150ا لثانية لزتويد املدينة د لرت 

ها يف  رت، در ور ها يف  ة در ٔثقاب استكشاف دة، هنا كذ  و
ٔمور، العيون الرش  و هاذ ا ش ميكن لنا نوا ها يف جرسيف  ة، در ق

ل  اه حمطات خض د ىل استغالل م راكن، واشتغلنا كذ  كذ يف 
ش ميكن لنا  ر املايض،  يل، ابتداء من شهر فربا ٔوالد ستوت وموالي 
ٔس املاء، وهذا  ريوش وراكن والسعيدية ور نوصلو املاء ملدينة الناظور وا

د ٔعطا  و إالشاكلية 1800وا ش ميكن لنا نوا لثانية    .لرت 
لرشب  اتني لزتويد املاء الصاحل  ٔعطينا يف هذا إالطار ٕاجناز ق  ، كذ

ل  ل "مرشع حامدي"انطالقا من سد د ش ميكن لنا حنلو املشلك د  ،
ل  ب د ريوش وزايو، الصب لثانية، وكذ حمور  1800الناظور وا لرت 

ل راكن بصب  ىل،  820ب د ىل العمل  لثانية، وكذ اشتغلنا  لرت 
ٔننا ش  ادي تنطلق  يل  د .. ٔوال، الرشوع يف ٕاجناز دراسة، ا احلل والوح

رو حتلية املياه، ٕان شاء  لتايل غند رو حتلية املياه، و ٔننا ند يل عند هو  ا
ش نضمنو  ادي تنطلق هاذ السنة احملطة،  ٔقل هللا، يف الناظور و ىل ا

ة، هذا، ٕان شاء  100مليون مرت مكعب وغنضيفو  100 مليون ٕاضاف
و  ش ميكن لنا نوا لها  نطالقة د ٔعطينا  يل  هللا، من بني الربامج ا
ىل السدود  دة  لمنطقة، ز سبة  ل ة  يل يه مطرو هاذ إالشاكلية ا

يل، ٕان شاء  11التلية،  لجهة وا سبة  ل يل هو مربمج  هللا، غنعطيو سد ا
اية سنة  ٓخر السنة ٕاىل  لو من هنا ٕاىل    .2024نطالقة د

اه  اة ربط شبكة م جناز ق ٕ ٔي مقنا  ٔم الربيع، نفس اليشء،  سبة  ل
ٔن  ٔنتوما تتعرفو ب ار البيضاء،  وب ا شبكة ج ار البيضاء  الشامل، ا

ٔي من ٔيب رقراق،  ذ املاء من  ٔ ار البيضاء ت ل ا ن  الشامل د سد دمحم 

ار البيضاء  ٔ يوصل حىت  ٔن هاذ السد يبد عبد هللا، اليوم الفكرة وهو 
ذ املاء من سد املسرية،  ار البيضاء اجلنوبية تتا ٔن ا الش؟  اجلنوبية، 

ا د  بري، اح راجع  سبة امللء،  %5وسد املسرية وقع  ل  فقط د
ش، هو ا يل تيعطي ملرا لتايل سد املسرية هو ا ديدة، هو و ل يل تيعطي 

رشيد يل تيعطي لسطات،  ٓسفي، وهذا ... ا لتايل ٕاىل  ٕاخل، متاما، و
لتايل  ه هذه الطلبات لكها، و ش يوا ٔنه اليوم ما عندوش القدرة  تيجعل 
ار  ل ا اة د ل الق ٔننا در الربط د يل تدارت وهو  ٔمور ا من بني ا

ار البيضاء اجل  ش ميكن لنا نوصلو املاء كذ البيضاء الشاملية  نوبية 
ط لر   .ار البيضاء اجلنوبية، 

ذو  ش  سبة لسد املسرية  ل ٔنه  ش  صات خض  ودر كذ م
يل ميكن يل  ريل املايض، وا ٔ ن من التحت ابتداء من شهر  يل اك املاء ا

ٔمور، قو ا س ٔننا  ٔنه يف نفس العملية بغينا كذ  ٔشنو  نقول لمك وهو 
ٔنه يتدار وهذه  ش  لفوسفاط طلبنا  ب الرشيف  ٔنه مع املك ؟ وهو  در
لرشب  زويد املاء الصاحل  كون  ادي  رب  ج السنة ٕان شاء هللا من هنا 
كون يف شهر  ادي  سبة ملدينة اجلديدة  ل ٔسفي، وكذ  سبة ملدينة  ل

ل مارس  ب ا2023د ذ املك يل اكن تيا لرشيف ، وكذ املاء ا
ادي يعطينا  لرشب، هذا  ستعملو املاء الصاحل  ا يبقاوش  لفوسفاط ما 

د  ادي  90مليون مرت مكعب، هاذ  90وا ل مرت مكعب لكها  مليون د
ش،  ش يبقى ملرا ىل سد املسرية  ادي نقصو من الضغط  ٔنه  جتعل 

ل حتلية امل  ري د طط الك مج ا ر ا كذ  ٔخرى وطلق ياه يبقى ملناطق 
ادي نوصلو لـ  يل  ار البيضاء ا سبة  مليون مرت مكعب ٕان شاء  300ل

ادي تنطلق يف  يل  يار املقاو ا ادي يمت اخ ٓخر السنة  هللا من هنا 
اهزة يف  كون  ش  لها  ٔشغال د   .2026ا

يل  لهيا وكذ السدود التلية ا يل اشتغلنا  ٔمور ا ، من بني ا كذ
لهيا يف شغلو  ىل ( هاذ إالطار ت ٔم الربيع رضوري نتلكم اليوم  سبة  ل

ل رسقة  ٔنه اليوم عند الظاهرة د يل يه خطرية، وهو  د الظاهرة ا وا
برية، ميكن يل نقول ) املياه رسقو ٕاماكنيات  ٔنه ميل تنصيفطو املاء الناس ت

ل مليون مرت مكعب ٔم الربيع فقط تتكون الرسقة د سبة  ل ٔن  يف  لمك ب
ٔي  ار البيضاء،  300اليوم،  رو يف ا يل بغينا ند مليون مرت مكعب يه ا

ة يف بالد ورضوري  يل يه مطرو ٔمور اخلطرية ا وهذه من بني ا
د  قي وكون وا كون استغالل حق ٔنه  قة  اوزوها ٕاذا بغينا حق نت

  .الرتشيد يف استغالل املياه
سب ل سيفت،  ىل  يل ادي نتلكم لمك كذ  سيفت حبال ا ة لتا

رو كذ  ة وتند لجوء ٕاىل املياه اجلوف ٔننا ا ٔمكن  ٔن حناولو لك ما  قلت ب
ة، حولنا  مليون مرت مكعب من سد موالي يوسف  20ٔثقاب استكشاف

ا كذ  ٔن طلق  60ش مييش لسد املسرية، ولكن ميكن يل نقول لمك ب
ش ي ل بني الويدان  وصل لسد احلنصايل مليون مرت مكعب من السد د

ش ميكن لنا  ه البارح،  ش يوصل من بعد لسد املسرية، هاذ اليش در
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ل اجلفاف،  ش يبقى فهيا املاء ما ترضرش من القضية د ش مرا نضمنو 
ل  ة د سبة لهذه املدينة الكربى والسياح ل كوش انقطاع يف املاء  وما 

  .بالد
ٔهيل الشبكة د ىل ت ، اشتغلنا  ل توزيع املدينة من تلبية وكذ

اهتا انطالقا من سد املسرية، وكذ اشتغلنا يف ٕاجناز السدود  اج
ٔسفي،  16الصغرى والتلية، عند  ش  ل مرا لجهة د سبة  ل سد 

ال ذ املياه يف هذه ا ٔ ة  ل مراق لنا العملية د   .وكذ د
ة ل در لجهة د سبة  يل ميكن يل نقول-ل اللت ا ٔنه  ف لمك وهو 

ل  د التعبئة د ٔثقاب  147كذ در وا رب ٕاجناز  لثانية  لرت 
ٔنه اليوم  يل اكنت مؤخرا جعلت  ت ا ضا ة، وامحلد  هاذ الف استكشاف
ش ما يبقاش عند هذاك  د إالماكنية  ن وا سبة لهذه اجلهة فاك ل

يل اكن عند يف املايض، وكذ اشتغلنا يف مرش  وع استغالل الضغط ا
ل وجتهزي حمطة  300جحم  ا مليون مرت مكعب انطالقا من سد احلسن ا

ل  سعة قصوى د نق  شغيل هذه  200معاجلة م مت  لثانية، وس لرت 
ل رب املق   . احملطة، ٕان شاء هللا، يف شت

يل تدارت  ٔمور ا ىل هذه ا دة  ٔنه ز ٔكد لمك وهو  يل بغيت ن ٕاذن ا
ٔحوا سبة لهذه ا يل هو ض ل ٔمر ا د ا ىل وا املائية، فاشتغلنا كذ 

مج  د الرب لعامل القروي در وا سبة  ل م وهو العامل القروي، 
ٔوال،  ٔنه،  لعامل القروي، وبغيت نقول ليمك فهاذ إالطار  اص  ايل  استع

ة؛ ستكشاف ٔثقاب    كذ البحث عن ا
ل حتلية املي  ٔننا ارشينا حمطات د ة نيا،  يل فهيا ملو اه وكذ املياه ا

، رشينا فهاذ  نق ش ميكن لينا كذ يمت استغاللها ودر حمطات م
يل غيمت استغاللها يف  26إالطار  اه البحر ا لية م نق لت ٕاقلمي  17حمطة م

ة  15و ا ٔ ٕاذن  ،(l’eau saumâtre)حمطة ٕالزا املعادن من املياه ا
ٔنه يمت استغال ش  لمناطق  9لها يف حىت يه  سبة  ل ٔقالمي  ل ا د

ىل رشاء  دة  هودات الكربى، ز  706القروية، وهذا كذ من بني ا
ٔن  ش ميكن لينا نضمنو  ات صهرجيية  راء شاح ة صهرجيية وكذ  شاح
ٔنه رمغ ذ  واور يف هاذ إالطار، ولكن ميكن نقول ليمك ب املاء يوصل 

ن بعض إالشاكليات ا ٔمكن اك اولو لكام  ا تن ة واح يل يه مطرو
س احلكومة،  يل يرتٔسها السيد رئ لجنة ا د ا نتجنبوها، و وضعنا وا

ل اليقظة ع اليويم ود ل الت   .د
د  ٔن عند وا  war)يف هذا إالطار يعين ميكن يل نقول ليمك ب

room)  ن مشالك، واش وصل املاء ما ن اك لضبط فا ش تنعرفو 
ٔي معلومة  وصلش ٔنمت مكنتخبني ف ع ومعلوم  كون هذاك الت ش  املاء 

ٔن املواطن  ٔنه نضمنو  ش  د  سا زودو هبا ما ميكن لينا ٕاال  ميكن ليمك 
ش كذ هاذ  ٔنه ما يوا ل اجلفاف و ما يترضش من هاذ إالشاكلية د
ري يف بعض  اها كذ فالعيد الك شوفوها وشف ا ت يل اح ت ا الصعو

  .املناطق

ا و  ت، حبال د اح نا بعض الصعو ٔنه وا لكن رضوري نقول ليمك ب
رشيو  لية  100كنا  ا ا إالماكنيات املالية يف هذا إالطار مع وزارة ا وعب

رشيو فقط  100ومع وزارة املالية  ، استطعنا  ل احملطات املتنق ، 41د
ل ٔن هاذ املشلك د املية  ٔزمة  ن  ٔن اك ري  الش؟  ش  اجلفاف ما اكي

ن فالشييل،  ن فالربتغال، اك ن يف ٕايطاليا، اك ن يف فرسا، اك فاملغرب، اك
د الطلب  ن وا ٔن اك لتايل هذا تيجعل  اطق فالعامل، و دة م ن يف  واك

ل حتلية املياه ل هاذ احملطات د ىل هاذ النوعية د وغيجيو يف .. بري 
رب ٕان شاء هللا، ٕاذن هذا من  ةشت يل يه مطرو   . مضن إالشاكليات ا

ناء واسترياد التجهزيات واملواد  ، عند صعوبة يف توفر اق كذ
لفة،  ٔ ن هاذ  (le tubage)الرضورية حبال ا ثقاب، ٕاذن اك ٔ سبة ل ل

ل  ل د شلك عراق يل يه ت د العواقب ا ٔورانيا عندها وا ل  ٔزمة د ا
ها، واكن من ا يل كنا سطر و هبا هاذ الوضعيةرامج ا ٔننا نوا   .ملفروض 

ا رمغ هاذ اليش لكه وحبال  ٔنه اح رجع ليه هو  غي  يل  ولكن كذ ا
يل يه  ذو تدابري ا ٔننا نت ٔسايس فهاذ اليش وهو  يل  يل تفضلتيو، ا ا
ايل، راه عطيتمك شنو مقنا به  ستع ن البعد  ٔي اك يلك،  عندها وقع 

ن  ٔنه يف هذا إالطار، ولكن اك يل ميكن يل نقول ليمك هو  يلك ا ما هو 
مج  لو فالرب يل كند يل بتوجهيات  27-20معلوم عند السدود الكربى ا ا

لها، عند  ة، رسعنا فإالجناز د ة سام يل هو اليوم يف  16ملك بري ا سد 
ل  سعة د ش نوصلو لـ  4طور إالجناز  ة  ل مرت مكعب ٕاضاف مليار د

ن هاذ مليار د 24 ل تعبئة املياه، اك سد  129ل مرت مكعب ٕاكماكنية د
يل بغينا  لو هاذ السنة، ولكن ا نطالقة د يل كذ اعطينا  صغري ا

ل د التدبري د كون وا ش  ليه كذ وهو العقد الفرشة  يل .. شتغلو  ا
ٔكرث ترضرا يل يه  روه فالعديد من املناطق ا اند ل املاء  دمج د  كون م

رشيد ب،  هنا بودن ال من ب ن ... يف هذا ا ٔن اك ٕاخل، وكذ اعترب ب
يل يه رضوري نقومو هبا ٔمور ا   :بعض ا

ل  ٔوال، زاف د ن بعض عند  وات، اليوم اك الضياع عند يف الق
متيش  وات  لتايل املراجعة وتطور  %40الق سيل، و ري ت ل املاء  د

ل الشباكت ال ال الفال وال يف جمال املاء الصاحل املردودية د  يف ا
  لرشب؛
ىل  نيا، ٔسايس  -عند كذ العمل  ٔمر  نة  - وهذا  وهو حق

ادي  لتايل  ل، و ل التو ٔن عند ٕاشاكلية د ارفني ب السدود، انتوما 
ل، ٕاذا رحبنا  ش نقلصو من هذاك التو اص  مج  ر رو  ٔي  %20ند

  ل املرت مكعب؛ٔننا رحبنا مليار د
ا بيغنا  لثا، لبحر، فاح مييش  يل  لبحر هذا املاء ا مييش  يل  املاء ا

شتغلو كذ يف هذا إالطار،  ا ت ٔكرث ترضرا، ٕاذن اح لمناطق  حنولوه 
يل  لبحر ا متيش  يل يه  ل هذه املياه ا ىل نقل د ة  ات امللك لتو طبقا 

ستغلوها، ويه كذ إ  يل بغينا  د تضيع وا لوا ميكن  يل  برية وا ماكنيات 
ىل استعامل املياه العادمة بعد معاجلهتا، ال  ستعملها، كذ العمل 
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ات اخلرضاء والغولف لسقي، املسا سبة    .ل
ار البيضاء  ل ا ل املدينة د ادي تد ٔن  وهنا ميكن يل نقول لمك ب

ادي نوسعو الشبكة  ة وتطوان،  ط وطن ىل الر دة  ش وفاس ز
ٔنه ميكن  ٔخرى كذ  ة  ش، ومن  لو يف هذا إالطار ومرا ند
ٔنه يف العديد  ، هنا ميكن يل نقول لمك ب ال الفال ستعملوها كذ يف ا

ول تيوصلو لـ  ة  %60من ا ل املياه املستعم يف اجلانب يف الفال د
ٔيت من معاجلة املياه العادمة؛ ي ت   فه

ريا ٔ ٔمور كذو مة يف هذا  ، من بني ا لهيا، ويه  يل مت الرتكزي  ا
لك  كونو واحضني اليوم، هنرض معمك  ا  إالطار، وهو حتلية املياه، اح
لرشب  اوزو هذه إالشاكلية املاء الصاحل  قة نت وضوح اليوم ٕاذا بغينا حق

يل هو يتطلب  ٔفق معني ٕاىل  1.8ا مليار مرت مكعب تيخصنا نوصلو يف 
ٔقل  ل هذ %50ىل ا يل يه مرتبطة د ه املياه، تيخصها جتي من املياه ا

 ، ا ن كذ يف ا ن يف العيون، اك ر، اك ٔاكد لية املياه، راه بدينا يف  بت
ادي نوسعو العديد من املدن اجلديدة،  ار البيضاء و وٕان شاء هللا ا
اص ٕان شاء هللا يف هذا إالطار، بعد  مج  د الرب رو وا ادي ند و

ال كون عند موافقة  ٔنه  ٔننا نضمنو  ٔساس  ىل  ال   امل يف هذا ا
سبة معينة د ال   .وا

صاد يف  ق ل  ٔن نقوم لكنا بعمل د ٔسايس وهو  ٔمر  وعند معلوم 
ة املائية ا   .املاء والن

ل  ة، هذا معل د ل الصنا ل املواطن، هذا معل د هذا معل د
ل إالدارة، هذا مع ة، هذا معل د ل السيا ل التعلمي، هذا معل د ل د

لمسامهة معنا من  ٔدعومك  ال، و ٔن ننخرط مجيعا يف هذا ا غي  امجليع، وي
يل  ات كذ احمللية ا س امجلا س املواطنات واملواطنني وحتس ل حتس ٔ
م يف  يل عندها دور  ٔسايس والغرف املهنية كذ ا ور  د ا عندها وا

ش ٕان شاء هللا ة مجيعا هذا إالطار،    .نوصلو لن
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ٔعطي اللكمة يف البداية  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
ٔحرار   .لفريق التجمع الوطين ل

شار، تفضل   .السيد املس

دل ادل  شار السيد    :املس
س احمل   رتم،السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

اهتا من  اج هنجت بالد يف ما سبق خمططات واسرتاتيجيات لتوفري 
اصة  ة،  ري اكف ٔهنا تبقى يف نظر  ىل موارد املائية، ٕاال  املاء واحلفاظ 

ة من توايل سنوات اجلفاف وحش ة املفاج  يف ظل تقلبات املناخ
ذ  شاء السدود اليت هنجهتا بالد م ساقطات املطرية، فلوال سياسة ٕا ال
ه، لاكن  كة املغفور  امل احلسن الثاين قدس هللا رو عقود، بفضل ح

ليه اليوم،  ري مما هو  ك  ٔ ٔسو   الوضع 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٕالج ٔن ننوه  راءات اليت اختذهتا احلكومة ٔمام هذا الوضع املقلق، البد 
س  يف محالت التوعية والتحس ك الل  لحظة، سواء من  دود ا ٕاىل 
ىل  ٔن احلفاظ  ىل اعتبار  ٕالقرار التعامل العقالين مع املوارد املائية، 
زويد  الل ضامن  ٔو من  ا مجيعا،  موارد املائية يندرج مضن مسؤولي

واور اليت تعاين من حش ا ملوارد املائية والبعيدة عن املنظومة املراكز وا
املائية القامئة ومواص ٕاجناز سدود تلية وسدود صغرى وٕايقاف سقي 
لجوء ٕاىل استعامل املياه  ات اخلرضاء بواسطة املاء الرشوب وا املسا

  .املعاجلة
ٔزمة، ٕاال  دة ا ف من  ريها سمتكن من التخف لك هته إالجراءات و

ة مما  ري اكف ، ٔهنا تبقى  ال الفال اصة يف ا لول بدي  ين  يتطلب ت
يات الري املتقدمة ىل تق بري و شلك  ىل حتلية املياه  د  ع   .رب 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ين سياسة مائية  ٔحرار ندعو ٕاىل ت ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ديدة لتوفري املاء تتو التنويع وتعدد مصادر املياه وابتاك ٔساليب  ر 

ار البيضاء جهة ا ٔكرث ترضرا،  جلهات ا ل  سطات، اليت -شلك مستع
ٔوالد حرز وداك واشتوكة، اليت عرفت  بريا، خصوصا مبنطقة  تعرف نقصا 
ىل  ي انعكس سلبا  اه السقي، اليشء ا رية ندرة يف م ٔ ٓونة ا يف ا

ة بت املناطق ال شطة الفالح ٔ لعديد من ا ش  شلك مصدر  يت 
، مما يتطلب  صادية ببالد ق ة و شطة الفالح ٔ ٔساسيا ل ٔرس وحمراك  ا
اوز هته  ار البيضاء لت اه البحر  رسيع من وثرية ٕاجناز حمطة حتلية م ال

  . إالشاكلية
شىت  ٔقالمي خصاصا يف املياه  ة من ا وبنفس احلدة، تعرف مجمو

ا  زام ف من استعامالهتا،  ات احلرارة ٕاكقلمي وزان، ولتخف مع ارتفاع در
رشيد استعامل املاء  ىل  كرس الرتبية  تداعيات هذا اخلصاص ندعو ٕاىل 
وية  د خمططات  ، مع اع ق املساواة يف توزيعه واجلودة يف استغال وحتق
ت اليت  د هنا من رصد الت متك ة  ىل مستوى لك  ٕالدارة املوارد املائية 

ات ت اج يف خمزوهنا املايئ مع  ك ليا، مع  اليا ومستق ها  وا
  .ستغالل

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة ب، اللكمة لفريق ا   .دامئا يف ٕاطار التعق
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
  .سشكرا السيد الرئ 

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن نعزت مبا تقوم به يف  لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا
ة لصاحب  ة السام ت امللك لتعل ذا  ٔمن املايئ، تنف احلكومة لضامن ا

ٔولو  ي يويل  ٔمن اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، ا ٔ ا برية مبس ية 
  .املايئ

منوذج  الصات تقرر ا ٕاننا ننطلق يف قراءتنا ملشلكة ندرة املياه من 
ة  ٔن املغرب سيعرف ن ٔظهر  ي طرح ٕاشاكلية املاء و التمنوي اجلديد، ا
نتقال من مر نقص املياه ٕاىل  ث مت  بريا، ح ة ضغطا  التغريات املناخ

  .مر ندرة املياه

ر احملرتم، السيد   الوز
ايئ لتدارك  ست هود احلكويم  ٔصا واملعارصة ننوه  ٕاننا يف فريق ا
ٔخر يف ٕاجناز املشاريع والربامج املسطرة يف إالسرتاتيجية السابقة، كام ننوه  الت
ل جتاوز تداعيات اجلفاف  ٔ الية من  ستع ملبادرات اجلديدة و

ام شلك    .ومشلكة ندرة املياه 
ولية ٕان  راسات ا ٔن ا ث  دا، ح ا ندرة املياه يف املغرب مقلقة 

فاء  ب يف اخ س ٔن ت ة ميكن  ٔن التغريات املناخ من  %80شري ٕاىل 
الل  ة يف اململكة    .سنة القادمة 25موارد املياه املتا

شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب ، فٕاننا يف فريق ا ل ذ ٔ و
لتفكري اه البحر نويص احلكومة   يف استعامل الطاقة النووية يف حتلية م

ث ميكن  ىل مشلكة ندرة املياه، ح لمي وٕاسرتاتيجي  وتقدمي جواب 
سامه بطريقة  ٔن  ددة  ىل استعامالت الطاقة املت دة  لطاقة النووية ز
ٔمن الغذايئ، وتضمن جماهبة  ٔمن املايئ وا ٔمن الطايق وا فعا يف جمال ا

ث دد من الت ، ح ال املق ٔج ال احلالية وا ٔج ها ا ت اليت ستوا د
ىل  ار جمد لتلبية الطلب املزتايد  ستعامل الطاقة النووية خ ٔن حتلية املاء 
ه  ىل و ملناطق املغربية  ٔحناء العامل،  اه الرشب والري يف مجيع  م

اد يف ا نقص  ه  ٔمال لهذه املناطق اليت توا  املياه، اخلصوص، مما يعطي 
ارب العاملية الناحجة ٔمام العديد من الت   .اصة وحنن 

ر احملرتم،   السيد الوز
دات صغرية القدرة  الت النووية ذات الو  small)تعد املفا

modular power reactors)  ول املق دا  اسبة  الت م مفا

رية الت النووية، واليت لها ٕاماكنيات اس ىل بناء املفا حمدودة،  ديثا 
عددة، مهنا ٕانتاج الطاقة  الت يف تطبيقات م وميكن استعامل هذه املفا
اليا حوايل  د يف العامل  د، ويو ٓن وا ة البحر يف  ئية وٕازا ملو الكهر

ٔقل من  40 دات الصغرية القدرة،  الت ذات الو ل من املفا  300مفا
الت حتت  د التطور، ونصف هذه املفا غاواط حرارية ق معلية التحضري م

الل السنوات القريبة القادمة ر  س   .و
ة حتتية  لمملكة املغربية ب  142.12قانونية مبوجب القانون رمق ٕان 

ٔكرث من  الني النووي وإالشعاعي، وهناك  ٔمن والسالمة يف ا املتعلق 
ٔطر املكونة  55 م من ا دد  ىل  دة  نص تنظميي لتزنيل هذا القانون، ز
از رقايب يف امس الواك املغربيةيف   .. هذا امليدان، وهناك كذ 

الت النووية ذات  ر احملرتم، ٕان استعامل هذه املفا ولهذا، السيد الوز
ٔخرى،  افسة حملطات الطاقات ا ٓن م ٔسعار ا دات الصغرية القدرة لها  الو

ستغرق من  الت  ٔقل من  6ٕاىل  3وٕان زمن بناء هذه املفا سنوات 
الت النووية ذات ا شغيل املفا لكفة  ٔن  حملطات الكربى، وكذ 

مة دات الصغرية يه كذ    .الو
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ب املوايل    .التعق
شار   .تفضل السيد املس

شار    :دمحم صبحي السيداملس
سشكرا السيد    .الرئ

ران،   السيدان الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ي  شكرو وزارة التجهزي يف خشصمك ا ر احملرتم، ك ٔوال، السيد الوز
اممك دا يف  مك ال تدخرون  ٔ االت و   .جيهتد يف مجيع ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ذ سنوات، وه ل املاء مشلك عويص مرتامك م اذ هاذ املشلك د

ىل وزارة التجهزي واملاء،  دها  املسؤولية مايش غنحملو مسؤوليهتا بو
تخبون ال العامل وال السادة الوالة وحىت  اكينة مسؤولية جامعية، ال م

يضيعو هاذ املاء راه حىت هوما مسؤولني يل    .املواطنني ا

ر،    السيد الوز
ب الوطين حىت هو مسؤول فهاذ املشلك هذا   .وحىت املك

ر احملرتم،السي   د الوز
ة  ن اتفاق ب الوطين اك يق  10املك ٓن  ات حلد ا سنوات مع جام

شارن معنا يف الفريق طلبو  ن السادة املس ٓن ما دارو فهيم والو، واك ا
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يق ما تلقاو  ٓن  ب الوطين، وحلد ا ل املك ر العام د د مع السيد املد مو
د، ولهذا كنطلب يف هاذ اجللسة  ش حىت يش مو لجنة  ستدعيو ا ش 

ا  لو، ولكن ٕاىل اكن مقرص حناسبوه، اح هيا، مايش كنبخسو العمل د جيي 
يل  ٔو ال اكن خمصوص نعاونوه، هذا هو ا لنا حماسبة احلكومة  ور د ا

ر   .تنطلبو السيد الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
ل احلسن ال  لمقو د ا كرنجعو  ل السدود، اح ن املشلك د ثاين اك

ىل هاذ  قوس اخلطر  ٔنه ندق  ٔمراك  ويل يف  رمحو يف املؤمتر ا هللا 
لت املغرب  يل  ل السدود يه ا ل اجلفاف، وفعال السياسة د املشلك د
شوفو  ش، وك ل اجلفاف، ولكن هاذ اليش ما اكف ىل املعض د يتغلب 

ة وامجل يكون السد يف جام ٔقالمي  ا بعض السدود يف بعض ا ة ما اح ا
ستافدش من هذاك املاء تعاين من اجلفاف   .ك

ل السدود زيد السياسة د ر، كنطلبو مازال    .ولهذا، السيد الوز
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

س لفريق احلريك، السيد الرئ ب املوايل    .التعق

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س احملرت    .مشكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
يد  ٔ بمك، نود يف الفريق احلريك الت ٔمه النقط الواردة يف تعق ال مع  تفا

ات التالية قرتا   :ىل املالحظات و
ٔمن  ٔوال، ق ا هتا بالد لعدة عقود بغية حتق هودات اليت بذ رمغ ا

ٔن العديد من ث  انقة، ح ٔزمة مائية  ٔن بالد تعرف   املايئ، ٕاال 
ري،  ٔ ت ا لحسا ىل  ٔ لس ا اصة تقرر ا راسات والتقارر الوطنية،  ا

ٔفق سنة  شلك تدرجيي يف   2050تنذر بتدهور وضعية املغرب املائية 
،  500لتصل ٕاىل عتبة الندرة املطلقة املمتث يف  لفرد سنو مرت مكعب 

ٓنية  قوس اخلطر، وستدعي اختاذ ٕاجراءات  ويه وضعية تدق 
اصة يف املناطق ومس  وية  ٔحضت ب ٔزمة، اليت  ر هذه ا ٓ تع حلد من 

ل  ٔحضت هتدد حىت مدن كربى ببالد م ة واجلنوب الرشيق، بل  الرشق
ر احملرتم ٔسفي، السيد الوز ار البيضاء و   .ا

زون  نيا، ٔمني ا ة الصعبة، فاحلكومة ملزمة بت يف ظل هذه الظرف
الل مضاعفة اجلهود لتزنيل سرتاتيجي لبالد من امل اء، وذ من 

دة السدود التلية وبلورة  ٔوراش السدود الكربى واملتوسطة وتوسيع قا
ه سياسة محلاية الفرشة املائية  رب توج ستزناف،  ة والسطحية من  اجلوف

ات وفق اخلصوصيات الطبيعية واملائية اجلهوية واحمللية والعمل  الزرا
ال لتدارك خمل ٔخرض"فات ستع  15املرتامكة ملدة " خمطط املغرب ا

ه املالية،  لكفة مادية خضمة خصصت  ي فضال عن لكف سنة، وا
كتفاء  ٔدىن من  ٔن يوفر احلد ا ر دون  لتصد ة يف مجملها  ات مو لزرا
ي  ة الغالء وحش املاء ا اصة يف ظل مو لمغاربة،  ٔمن الغذايئ  ايت وا ا

 ٔ   رس املغربية؛ٔثقل فعال اكهل ا
ء واملاء  لثا، لكهر ب الوطين  ٔقر مؤخرا املك ر احملرتم،  السيد الوز

زويد حوايل  لرشب بعجزه عن  ملياه الرشوب  54الصاحل  مدينة ومركزا 
، كام تعرف العديد من املدن والقرى انقطاع املاء 2022الل صيف 

ٔزمة العطش يف هذا الصيف، لرشب، مما ينذر ب وهو واقع  الصاحل 
منية واستعامل  ر يف  س ر احملرتم، الرفع من وترية  يتطلب، السيد الوز
ات الرتابية  اه البحر وتعزز الرشاكة مع امجلا لية م املوارد املائية البدي كت
ادا يف املاء  لمدن والقرى اليت تعاين نقصا  جعة ومستع  لول  ٕالجياد 

لرشب،  ستدعي الوضعية ٕاعامل التضامن املايئ بني اجلهات، الصاحل  كام 
كون املناطق  ٔن  عيا، فال يعقل  ق رهان العدا املائية جماليا واج بغية حتق

ٔة العطش ش حتت وط لامء وسقي السهول واملدن وتع   ..اجلبلية مصدرا 

س اجللسة   :السيد رئ
س   . شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  ٓن  ساللكمة ا   .، السيد الرئ

شار السيد عبد السالم بلقشور   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارن احملرتمني، ٔخوايت املس   ٕاخواين 

دا اليوم ٔ حزن  ر؟  ، السيد الوز ادي نقول    .ٔشنو 
ة هذا  ق ٔزمة عطش حق ش  ٔننا نع اللمك ب اليوم واحلكومة تعرتف من 

لسة دستورية عندها وقع، هاته اجل  ست  سابقاهتا ول ست  لسة اليوم ل
ء املغرب؟ املغرب  ن كرب ٔ ٔزمة العطش يف املغرب،  ادية، اليوم نناقش 
ي فكر قدميا يف معض  ىل مستوى بناء السدود، وا ي يعترب رائد  ا
دا، وحنن  مة  ديدة وخصص لها موارد مادية  املاء، وبىن لها سدود 

ٔننا اليوم ماذا سنقول  ال القادمة؟ وحنن اليوم نعرتف ب ٔج ٔنمت  %91ل و
لتو  ا،  %91قلهتا  ادي مينعها؟ اح يل  ري مرخصة، شكون ا ر  ٓ من ا

متيش بدون  ٔن مليون مرت مكعب  ذي، انتوما تتعرتفو ب انتوما اجلهاز التنف
يعمل شكون يه،  يل  متيش جلهات هللا ا موجب حق يعين مرسوقة، 

ا نن ، واليوم اح ري معقول بتا ات املائية واش هذا معقول؟  نقطا اقش 
ش  ٓن، ما عرف م وامسحو ليا راين معصب ا ادي نقول يش  ا واش  اح
ا ما خصناش نبقاو يف هذه املسؤولية لكنا،  ادي نقول، واش اح ٔش 
قشو فرص الشغل  ٔزمة العطش عوض ما  ا اليوم كناقشو  يفاش اح

رات  س قشو  قشو التطور و منو يف  (la croissance)الكربى و وا
عنتربوها يه السه ...  بالد يل كنا  ل املاء ا ا كناقشو رشيبة د ٕاخل؛ اح
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لنا لنا ويف الثقافة د   .عند يف التارخي د
ول يف بالد يف املغرب؟  ٔزمة عطش، واش هذا مق شو  اليوم كنع

ٔوراش الكربى امل  ٔخر يف ٕاجناز ا دود اليوم، ساءلنا ت ملاء ٕاىل  تعلقة 
ر،  ش ما حنملوك املسؤولية، السيد الوز ة دامئا  مرارا احلكومات املتعاق
ٔيه ولكن راه حىت سابقوك  ٔنت يف موقع املسؤولية  دك اليوم، اليوم  بو
ٔمام الوطن  ٔمام الضمري و ٔمام هللا و ة تتحمل املسؤولية  واحلكومات املتعاق

ٔمام امل   . و
ل سد  ل حتويل املياه د لنا املرشوع د ٔ ال يعقل، ال يعقل، ال يعقل، 
ىل مليار مرت مكعب سنو  زيد  دة ٕاىل الوسط وعند فائض ما  الو
رو ٕاذا اكن عند  يل تند ٔخرى ا مييش ما معناتو هذا إالجنازات ا
ادي  ٔشنو  ٔخرى،  ة  ا ىل حىت يش  العطش؟ ما بقى عند الرس 

رو  ل ند ٔزمة د ل العطش و ٔزمة د رو ٕاذا عند  ادي ند ٔشنو  اكع؟ 
ة ورامج صناعية؟  ة ورامج سياح رامج فالح ىل  لكمو  ا ت املاء واح
مج  ر ىل العطش، فني هو  لكمو  ني ت ق ا اليوم  لها واح فني هو املاء د

ة لسنوات وص  لفال يل تعطات  رات ا س ل املاء الفال و ا لها د فق
د ٕالنتاج فرص الشغل يف  ل الوح ٔن يه كذ الس دا  مة  كثريا ويه 
ة فني  ل الصنا ايل د ستع مج  ؟ وكذ الرب بالد والرثوة يف بالد

لو؟ ة فني يه املياه د ل السيا لو؟ والربامج د   يه املياه د
ار    ، ل العطش يف بالد ا تناقشو اليوم املشلك د لينا لكنا، واح

ٔمام هللا لكنا، هاذ  ا لكنا مسؤولني، مسؤولني  ار وعيب وحرام واح
سة وحزينة لنا  لسة بئ لسة اليوم مقززة و ادية، هذه  ست  اجللسة ل
ٔزمة  ا تناقشو  لنا، واح لكنا من املواقع د حكومة  مكسؤولني، كربملانيني، 

  .عطش يف املغرب
ء املغرب ختد ٔن كرب ت ب ىل اليوم حس ن  ا الرائد ش اليوم، واح

ٔكرث من  يل عند  ىل الصعيد الوطين ما بني السدود  200املستوى ا سد 
رية والصغرية والتلية   .الك

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شار السيد عبد السالم بلقشور   :املس
س؟   صايف، غتقمعين السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 

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

ة  لرصا شيد  ٔوال،  ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  حنن يف فريق 

ر، كام ننوه  ربمت عنه، السيد الوز ي  والوضوح والتصور العميق، ا
ربت عهنا احلكوم ة ٕازاء هاذ املشلكة واليت عكسهتا القرارات ليقظة اليت 

س احلكومة  رٔسه السيد رئ ي  عي الوزاري، ا ج ذة يف  املهمة املت
ملاء 2022يونيو  30بتارخي  ىل الزتويد  ي تناول ٕاشاكلية الضغط  ، وا

ٔكرث من  ي هيدد  لرشب، ا ٔمه  50الصاحل  ي اكن من  مدينة، وا
االقرارات الصادرة عنه،    :بع

ال؛ - ٔزمات مماث مستق لتدابري الهيلكية لتفادي الوقوع يف   مواص 
افة  - لية ذات الك ملدن السا اه البحر  ه ٕاىل حتلية م مواص التو

لية مبخزون السدود حسب الوفرة؛ ا  الساكنية لزتويد املدن ا
ٔحواض  - ٓت الرتابط بني ا ش ذات وفرة  (le transfert)مواص م

ٔم  كام هو ٔحواض الشاوية و ٔحواض سبو ب ٔولية لربط  يف الشامل، وا
 الربيع؛

ناء صهارجي مشحونة وحمطات معاجلة  - ٔكرث من مليار درمه الق تعبئة 
  .املياه املتحركة

ر،   السيد الوز
ور وزارة التجهزي واملاء  ا  ٔن تعطو توضي لتمك  ٓمل يف مدا كنت 

ٔن وزارة التجه ست مستغ لقطاع املاء، ف خيص تدبري املياه،  زي واملاء ل
ات، هناك وزارة  دة قطا ه  ل ف دبري استغالل املياه تتدا فهاذ القطاع ف

ت يش وزارة لية، س ا ة، هناك وزارة الطاقة واملعادن، وزارة ا .. الفال
ت، فلك هذه  ل يف هاذ تدبري املياه، املياه والغا ات تتدا دة قطا هناك 

ٔن ات جيب    .تتحمل مسؤوليهتا اليوم القطا

حن ال حناسب وزارة التجهزي لها، السيد . ف ور د وزارة التجهزي ا
ة، هو التحكمي، هو التعبئة، ٕاعطاء ٕاحصائيات عن  ر، هو املراق الوز
ٔن سعة خمزون  ىل  لكمتو اليوم  ام بصيانة السدود، فٕاىل  السدود، الق

ا ياله عند 11السدود هو  ل  4 مليار تقريبا، واح ات د املليار، احلاج
شلك  ر، كام تعلمون،  لرشب، السيد الوز من هاذ  %13املاء الصاحل 

ة، جيب  جب مراجعة سياسة الفال مييش هاذ املاء؟ ف زون، ففني  ا
ر  ٓ لكممت عن  لكممت عن الرسقة،  مك  ٔ ل،  لية التد ا ىل وزارة ا

كون صعبة لوزارة ا ة  لتجهزي، فٕاىل خرجت فرق بدون رخص، واملراق
ة ٔن يقوموا هبذه املراق ٔهنم ال ميكهنم  ٔنمت تعلمون  مل و ٔ  ٔ ة ف   ..املراق

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

شار السيد دمحم يوسف العلوي   :املس
ر احملرتم،   السيد الوز
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ٔرقام معربة وواحضة، فقد انتقلت حصة الفرد من املياه من ف  3500ا
لفرد سنو سنة  لفرد سنو يف  731ٕاىل  1960مرت مكعب  مرت مكعبا 

ام  645، لتصل ٕاىل 2005 ٔقل 2015مرت مكعبا فقط يف  ٔي مستوى   ،
ري من مستوى الفقر املايئ احملدد عند  لفرد سنو 1000ك   . مرت مكعب 

ر، السيد    الوز
حتاد  لية املياه، فٕاننا نعزت اليوم يف  ٕالضافة ٕاىل املشاريع الكربى لت

ٔكرث من  ٔن  ىل شلك  20العام ملقاوالت املغرب ب  (conteneur)حمطة 
زويد ما بني  ا من طرف رشكة مغربية، سمتكن من  دا مت ٕا  10.000س

سامه 50.000و ا، وهذا س لرشب يوم ملاء الصاحل  بال شك يف  سمة 
شودة   . وصول بالد ٕاىل السيادة املائية امل
ىل ، البد من العمل    :ٕاضافة ٕاىل ذ

بري  - شلك  ىل حتلية املياه  ديدة تعمتد  ة  ظومة فالح تطور م
يات الري املتقدمة؛ ىل تق  و

لجوء ٕاىل  - ات اخلرضاء بواسطة املاء الرشوب وا احلد من سقي املسا
 ة املعاجلة؛استعامل املياه العادم

ملدن واملراكز احلرضية  - كام ندعو ٕاىل حتسني مردودية شبكة التوزيع 
ر املاء  .مما سميكن من احلد من تبذ

ملناسبة ر احملرتم،  ما يه إالجراءات اليت : وسائلمك، السيد الوز
سبة  ل الوصول ٕاىل  ٔ ذها وزارمك من  سبة الزتود  %15س من 

منوذج التمنوي  ملياه الناجتة عن حتلية اه البحر كام ورد يف تقرر ا م
  اجلديد؟ 

ات حول الفرق بني مثن  ر، مد بتوضي مك، السيد الوز ٔيضا م نطلب 
لية، مقارنة مع املرت مكعب من إالنتاج  املرت مكعب من املياه الناجتة عن الت

عتبار مجيع التاكليف  ذ بعني  ٔ   .)التوزيع واملعاجلة(عتيادي، مع ا

ر،   السيد الوز
حتاد العام ملقاوالت املغرب عن دمعنا  يف اخلتام، نعرب لمك يف 
 ، لمجهودات اجلبارة اليت تبذلوهنا يف هذا القطاع الهام واحليوي يف بالد

اح ق والن   .ومتىن لمك اكمل التوف
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

حت ٓن لفريق  لشغلاللكمة ا   .اد املغريب 
شار   .تفضل السيد املس

لوش شار السيد بوشعيب    :املس
ىل مستوى  هتا بالد  برية بذ ر، ٕان جمهودات  حصيح، السيد الوز

خنفاض  ث  ٔزمة العطش، ح ات التحتية املائية، لكن مل متنع من  الب
ستعامل املفرط  ة  لب الفرشات املائية ن ٔ واصل ملستوى  م

ي ب الح س لمك، وتدهور جودة هذه املوارد  اء يف تد ة، كام  اطاهتا اجلوف
ة  يات تدبري جمال الرصف الصحي ومعاجلة املياه اجلوف ٔخر يف تق الت
تت  ط، لكها عوامل  لتنق ل السدود وضعف تعممي السقي  وٕاشاكلية تو

ات املائ  ق استدامة تلبية احلاج ية سائل فعالية السياسات املتبعة لتحق
ططات اخلاصة هبذا  لامء والربامج وا سرتاتيجية الوطنية  ومدى تفعيل 

طط املايئ  ال اك ، ٕاذ البد من إالشارة ٕاىل تعطل العديد من 2030ا
اه البحر   .املشاريع مكحطات معاجلة املياه العادمة وحتلية م

ر،   السيد الوز
لشغل نطالب احلكوم حتاد املغريب  ري ٕاننا يف فريق  ة بتوفري وسائل 

ستوري من هذه املادة احليوية،  لمواطن املغريب حقه ا تقليدية تضمن 
ة  ازمة، مع ضامن التقائية الربامج احلكوم ة و رشاف د مقاربة اس ع

مي ع والتق ليات الت ذ خمتلف الربامج املسطرة ووضع  رسيع يف تنف   .وال
ىل ما سبق، نقرتح اختاذ ٕاجراءات ر مهنا الوة  الية نذ   :استع

  ة اسب واخلصوصية اجلغراف شلك ي ستغالل الزراعي  ه  توج
ة؛ لكفة مائية وبي ٔقل    ب

  ٔحواض ٕاىل املناطق اليت تعاين من حتويل الفائض املايئ ببعض ا
لتضامن والعدا املائية بني اجلهات؛ قا   اخلصاص، حتق

  ري لمواد املائية  ف  دام املك ست رب رسيع  اصة  التقليدية، 
لتمك  ر، يف مدا ليه، الوز ي ركزمت  اه البحر، احلل ا حتلية م

؛  ومعاجلة املياه املستعم
 لتطهري السائل وماكحفة التلوث؛ ذ الربامج الوطنية  رسيع يف تنف  ال
  ،لرشب ملاء الصاحل  ة  ن العموم ٔما القطع مع ممارسة سقي ا

دام  لجوء املمهنج ٕاىل است  املياه العادمة؛وا
  صدار ٕ الل إالرساع  مواص إالصالح التنظميي واملؤسسايت من 

مجيع النصوص التنظميية لقانون املاء، وتعزز دور رشطة املياه 
ٔحسن الظروف  اهتا يف  وضامن استقالليهتا، حىت متارس صالح
عية  ج ٔوضاعها  هنوض ب رشية بقطاع املاء وا وتوفري املوارد ال

ق  .صاديةو

ديدة  سية تؤسس لثقافة  ري، وضع اسرتاتيجية تواصلية وحتس ٔ يف ا
  .لتعامل مع املاء

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكر السيد املس

عي اللكمة املوالية ج ميقراطي  ستوري ا ة ا   .مو
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شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
  .س احملرتمشكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
ر، حول ماهية املقاربة  ه لمك، السيد الوز ىل سؤالنا املو عطفا 

ب مبا ييل   :احلكومة لتدبري السياسة املائية الوطنية، نود التعق

ر،   السيد الوز
الل هبنا   ٔن  ي سبق لنا  ٓن، وا رته ا ي ميكن ٕا  ٕان النقاش ا

ىل  ين  شارن ين لس املس لجنة مب ل ا ا ملزيانية هذا القطاع دا اقش م
ساؤالت التالية   :ال

شاء السدود  ٔوال، برية ٕال مثرت بالد ٕاماكنيات  ستقالل اس ذ  م
ىل تعبئة رصيد مايئ  والتجهزيات املائية الرضورية، مما اكن  الوقع اجليد 

رشية والفالح  هود بدا بري لالسهتالاكت ال ة والصناعية، لكن لك هذا ا
اوز سنة من اجلفاف، وظهر حسب  الل مدة ال تت ري اكف  ٓن  ا

برية سب  راجعت ب نة السدود  ٔن حق  .معطيات الوزارة 
ال  ٔو ٔمر يتعلق برتسب ا ر؟ هل ا ٔسباب، السيد الوز ما يه ا

ة؟ ري اكف ٓت املائية  ش ٔن هذه امل ٔم  ٓت  ش   ونقص سعة امل
ر، حتتاج  نيا، ر يف استعامالت املاء، السيد الوز ة ظاهرة التبذ موا

ٓت املائية وشباكت الري والزتويد  ش ٔ من صيانة امل دجمة تبد ٕاىل سياسة م
ة  ة التلوث وماكحفة املسبقات الثقاف لرتشيد وموا س  ٕاىل التحس

ري عقالنية؛ ستعمل املاء بطريقة  ى الساكنة اليت   السلبية 
الل  لثا، ساقط  ار املكعبة من املياه اليت ت ٔم املاليني من ا

ٓت  ش دم وجود م لنظر ٕاىل  السنوات املمطرة ثلهثا يضيع يف البحر هباء، 
 التعبئة والتخزن؛

ري قانونية يف  رابعا، لفرشة املائية بطرق  ف  ستعامل املك هناك 
ر واستعامل ٓ ىل حفر ا ة املشددة  املياه السطحية بطريقة  غياب املراق

 ري قانونية؛
ة وحىت السطحية  امسا، ي تتعرض  املياه اجلوف ري ا الضغط الك

ٔو خملفات املياه املستعم  وية  ستعامل املبيدات واملواد الك لتلوث ٕاما 
ة واملياه العادمة؛  يف الصنا

ٔو  سادسا، لجوء ٕاىل حتلية ماء البحر واستعام يف الري  الرشب ا
يئ  ىل التوازن الب ر ذ  ٓ يئ ومدى  دي الب برين، الت يطرح حتديني 

ر س لتلكفة وجحم  دي املتعلق    .مث الت
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ة مو ب املوايل  لشغل التعق ميقراطية    .الكونفدرالية ا
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد حل  زيهاملس   :سن 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شخيص الوضعية احلالية ورصد  ام ب ٔصبح من الرضوري الق لقد 
ٔزمة املائية  ٔن ا عتبار  ذ بعني  ٔ الالت السياسة املائية، مع ا اخ
ٔعتاب الندرة  ىل  الد  رة، ف ا ست جمرد  ٔحضت هيلكية ول ملغرب 

لامء ة    .املزم
الالت خ تطال، سوء الربجمة ومدى دقة املعطيات  ٕان 

اس، واليت ال  ة، وذ يف ظل النقص احلاد يف حمطات الق الهيدرولوج
سبة ل اصة  شلك اكيف، و لسدود الصغرى  تغطي العديد من املناطق 

ردي وضع امللكفني هبذه  واملتوسطة اليت تود الوزارة ٕاطالقها، ٕاضافة ٕاىل 
ل سد وجلة  املهام، مما يؤدي ٕاىل بناء ة بعد البناء م سدود قد تظل فار

حلسمية سات وسد غرس  مخل   .السلطان 

ر،   السيد الوز
راجع الواردات من املاء تقريبا  الل السنة احلالية  شهد املغرب  س

سبة  ٓن %59ب ي بلغت حىت ا سبة ملء السدود ا راجع  ، %34، و
طق التغ ٔنه حسب م بريا و شلك ضغطا  شهد وهو ما س ة س ريات املناخ

ساءل ضان، ويف نفس السياق ن ٔيضا سنوات ف   :بالد سنوات جفاف و
ية ٕاىل  ٔوال، اه البحر، حبيث سمتكن هذه التق عن سياسة حتلية م

ىل الفرشة يف مستواها احلايل، ويف الوقت نفسه  متكن من احلفاظ  ا
ل الع ستعامل املياه يف القطاع الفال وحتسني د سمح  ديد من س

لكفة،  ٔقل  لية املياه ب برية لت ىل ٕاماكنيات  ٔن بالد تتوفر  ني، كام  الفال
تني حبريتني؛ ٔهنا مت وا   اصة 

ال، فقد اعمتد  نيا، د السدود اليت مل تعد  ش ساءل عن سياسة  ن
ق  د السدود هبدف حتق ش ات القرن املايض سياسة  ذ سبعي املغرب م

ٔمن املايئ، و بري يف ا ٔسهمت شلك  ٓت  ش ٔن ت امل ىل الرمغ من 
ب اجلفاف املزمن وظاهرة تغيري املناخ مل تعد  س ٔزمة املياه، فٕانه  تفادي 

ال يف املر احلالية؛   السدود 

ر،   السيد الوز
ادة توزيع  لثا، هل معدت احلكومة ٕاىل مراجعة السياسة املائية وٕا

 ٔ ملغرب؟  ب ندرة خريطة إالنتاج الفال  س ن الوضع اليوم صار مقلقا 
ت  ٔم و  املياه وتوايل سنوات اجلفاف، فال الفالح استفاد وال ا

رواهتا املائية؛ ل    مستق
الل مرشوع قانون املالية  رابعا،  2023هل رصدت احلكومة 

لتايل احلد من تداعياته  ل معاجلة املشلك؟ و ٔ ة من  دات اكف اع
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ج صادية و   عية؛ق
ٔال تفكر احلكومة يف مشاريع حتويل املياه من الشامل ٕاىل  امسا،

ية لالستفادة القصوى من املياه  ة وذ اق اجلنوب وفق نظرة اسرتاتيجية اس
ٔمطار؟ لهيا من ا   املتحصل 

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔطر  لرضورة كفاءات و حمل مسؤولياهتا  سرتاتيجيات س ٕان هذه 

رشيةالقطاع املايئ عتبار ٕاىل املوارد ال ادة  غي ٕا لتايل ي   .، و
ت لٕالنصات ٕاىل  لنقا ر، الزلمت مل تلتقوا  ٔسف، السيد الوز ول
لزتامات  ل لك  ٔ ر العام لهندسة املياه قد  ٔن املد اصة و هبم،  مطا
ٔثناء احلوار  لشغل  ميقراطية  ٔمام الكونفدرالية ا د هبا  إالدارية اليت و

  .عيج
داد هيلكة ٕادارية لقطاع املاء  اليا الرشوع يف ٕا ، يمت  ٕاضافة ٕاىل ذ

عيني ج ٔمر والرشاكء  لمعنيني  م  ب    .يف تغي
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

عية ج ة العدا  مو   .اللكمة املوالية 
شار   .تفضل السيد املس

شار حامين املس   :السيد املصطفى ا
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ات ىل ما تفضل به من توضي ر  ٔشكر السيد الوز   .بدوري 
ىل الرزمة اليت سواء  فقون  ٔننا لكنا م ىل  ٔعتقد  ٔمر  ويف واقع ا
ات  و الت مجموع الفرق وا ٔو يف مدا ر  وردت يف مدا السيد الوز

ىل تن  ٔن ما يتعني العمل  القة ش ذه وجع واقعا من تدابري، لكها لها  ف
ٔمطار، حبا اجلفاف  اه ا شح م هبذا إالشاكلية املتعلقة بندرة املياه، 
ة العدا  ا يف مجمو ٔصبح يتعاطى معها املغرب، ولكن حبس وي اليت  الب
صاص  ىل رضورة التعجيل مبسائل من مصمي اخ ٔن نؤكد  عية  ج

ملاء، يف ٕاطار ضامن احلكومة، من مصمي  صاص الوزارة املعنية  اخ
ة ات احلكوم   .لتقائية بني مجموع القطا

ل  هبنا احلكومة ٕاىل ٕاعامل هذا املفهوم د ٔن  ة  سبق لنا يف هذه القا
ٔيضا ٕاىل رضورة  ة، ودعو  ة املائية يف معظم السياسات احلكوم ا الن

جناز در  ٕ يئ واملايئ وضع ٕاطار قانوين يلزم املستعملني  ر الب ٔ ىل ا اسات 
ر الفال س   .ملشاريع 

ر  سمتر يف تصد ٔننا  ل املاء  ٔنه يف ٕاطار هذه املعض د ىل  ال يعقل 
ل املغرب نصدرو  يف ) le dessert(الطابق الثاين يف ٕاطار الصادرات د

لتايل خصنا نعيدو النظر يف هذه  ش املاء، و ا ما عند شلك ماء واح
ٔننا نواصلو نصدرو الس  رية املتعلقة ب ىل ) le dessert(ياسة التصد واحلال 

ل هذه  لمغاربة، يف ٕاطار التعبئة د يس  ة ٕاىل ضامن الطابق الرئ ا ٔننا يف 
يئ مي الب لتق ٔيضا نطالب بتفعيل القانون املتعلق    .املياه املتوفرة، 

ٔخرى مايش وزارة د ىل هذا القانون يعين وزارة  ل املاء، حصيح 
لهيا القانون  يل نؤكد  لتقائية ا صدر يف  49.17ولكن يف ٕاطار هذه 

دم ٕاصدار النصوص  2020غشت  ذ يف ظل  والزال موقوف التنف
يئ مي الب ٔمن لنا هذا التق ادي ت يل  يل يه ا ة ا   .التطبيق

الية يف توفري وتوريد  ليه هو ضامن العدا ا ٔكدو  يل ن ، ا كذ
  .ملياه الساكنة

ر،   السيد الوز
ل ارتفاع  ٔمرن، الس يف هذه الفرتة د راه العامل القروي يعاين ا
ر به  يل يد ٔمني املاء ا ستطيع ت لاكد  ات احلرارة، العامل القروي راه  در

لو   .الرشب، فضال عن توريد املاشية د
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب   آخر تعق شار اليس    .لمس

ا السطي شار السيد    :املس
ر   .شكرا السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔن الرصاع اليوم هو  ر، يدرك  ويل، السيد الوز ٔن ا لش ع  ٕان املت
كون رمبا حول النفط  ل لن  ٔن احلروب يف املستق رصاع حول املاء و

ددة والغاز، خصوصا يف ظل التحول الطايق  جتاه حنو الطاقات املت و
ٔمني هذه املادة  ستطيع ت ابع املاء، مفن  ىل م والنظيفة، بل ستكون حرو 
كون  ٔن  ريد  ولية، وحنن  ة ا ٔساسيا يف السا احليوية سيكون العبا 

ر ، السيد الوز   .كذ
ىل الوقت( ٔن  زاف  لشغل )ما غنطولش  حتاد الوطين  ، حنن يف 

ت املاء ملغرب، الس  ث  ٔمهية هذا املوضوع، ح ا ب ر، وٕاميا م يد الوز
ىل  يئ  صادي والب ق ار  نف ٔبواب  عي و من  ج لسمل  ددا 

  :فٕاننا نقرتح ما ييل - ال قدر هللا  - القرية كام املدينة 
ة  - مراجعة السياسة الزراعية مبا سميكن من التحول من الزرا

ست رية، اليت  ل املثال، التصد ىل س ٔمحر  زنف الفرشة املائية، البطيخ ا
ر، (l’avocat)ٔو  متتص  (l’avocat)، حسب بعض اخلرباء، السيد الوز

ات  ٔمر هذا خصنا  3اج ماليني مغريب من املاء، بطبيعة احلال هذا ا
ٔساسية، احلبوب  ات ا ىل الزرا قة، مقابل الرتكزي  ليه حق نوقفو 

لمغاربة، حىت ال تبقى بالد والقطاين، اليت تد ٔمن الغذايئ  ل يف ٕاطار ا
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ارج؛ ل  مرهتنة 
لقطاع، خصوصا  - رشية العام  ملوارد ال ر،  عتناء، السيد الوز

سباهتم  ىل مك لرشب، واحلفاظ  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  ملك
ام هبا يف اجتاه رمبا إ  ٔي خطوة تعزتمون الق هم يف  داث مؤسسة، وٕارشا

لرشكة اجلهوية  83.21اكينة مؤسسة وفق مرشوع قانون رمق  املتعلق 
اة ظروف هؤالء  ر، من مرا عددة اخلدمات، فالبد، السيد الوز م

لوطن؛ ٔسدوها   واخلدمات اليت 
اه البحر  - ٔ تعممي حتلية م بطبيعة احلال سبقوين الزمالء حول مس

ة والص  ات اخلرضاء ٔساسية واستغاللها يف الزرا ة وتعممي سقي املسا نا
ٔو املياه احملالة؛  ملياه املعاجلة 

ىل  - ربط املناطق اليت تعاين من ندرة املياه مع املناطق اليت تتوفر 
ل املثال ٕاقلمي  ىل س ال  ش م ر، ما عرف وفرة السدود، السيد الوز

ت عنده  ىل  4و رو مسرية  ل السدود، والناس لك سنة تيد د
ت  و ىل  يفاش نوصلو هلم املاء؟ وما يقاس  ش  العطش، واش ما عند
ٔمر  الية يف هاذ ا ٔقالمي، بطبيعة احلال العدا ا ة من ا ىل مجمو يقاس 

ٔساسية؛ ٔصبحت    هذا 
ٔسايس؛ - رسيع بوترية ٕاجناز السدود التلية، وهذا    مث ال
لس - ىل توصيات ا ر، ما قلتولناش  ىل  مث، السيد الوز ٔ ا

ن  ت، بطبيعة احلال اك لامء "لحسا طط الوطين  ، مث "2050-2020ا
لامء "كذ  ر " 2030-2010إالسرتاتيجية الوطنية  يل مشاو لالس ا

متويل   .وساو ا
ادة النظر يف هذه  ططات يه خص البد من ٕا بطبيعة احلال، هاذ ا

ة ٕاىل ٕانقاذ ب ا ٔننا يف  ىل اعتبار  ٔمور،  ة ٕاىل ا ا  من العطش، يف 
ٔمن الغذايئ ىل غرار ا لو  ٔمن املايئ د   .متكني املغرب من ا

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

بات ل مع التعق لتفا ر  لسيد الوز   .اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

ر التجهزي واملاءالسيد    :وز
﷽  

س،   السيد الرئ
شارن،   السيدات والسادة املس

خنراط يف الواقع يف  الت الهامة و ىل التد شكرمك  ٔوال،  بغيت، 
ال، ويف  ة يف هذا ا لتوجهيات امللك عها احلكومة، طبقا  السياسة اليت ت
ات وجهية، وما ميكن لنا ٕاال  ي اقرتا ٔدليمت هبا فه ات اليت  قرتا الواقع لك 

  .فهيامنشيو 

الت،  ات يف بعض التد يل  ٔمور ا غي فقط ندقق بعض ا  ٔ
  .ونعطي بعض إالضافات يف هاذ إالطار

ول اليت ستعاين من  ل يف ٕاطار ا ٔوىل وهو املغرب تيد النقطة ا
ٔن  لتايل من الرضوري  لينا، و يل هو حممت  ٔمر ا ة، وهذا  التغريات املناخ

رشاف واختاذ التد س ىل  و هذا نعمل  ش ميكن لنا نوا ابري الالزمة 
  .التطور

شو  تع شه بالد ف شوه وتع يل تنع النقطة الثانية وهو انه هاذ الوضع ا
ٔزمة  شو  قدمة الناجتة كذ عن اجلفاف، حىت هوما تيع دة دول م
ا الطوارئ املائية  ذت  ٔ ال ٕايطاليا  اطق، بل خرجو م دة م عطش يف 

سبة لـ  ل  5ل  les(اجلهات يف ٕايطاليا، فرسا العديد من د
départements ...( يل تعرفو بالد اليوم تتعرفو ٔمر ا ٕاخل، ٕاذن هاذ ا

قدمة يف الشييل يل يه م ول كذ ا   .ٕاخل... العديد من ا
ٔنه  م، وهو  يل هو  ٔمر ا د ا ىل وا فقني  لثة، وهو لكنا م نقطة 

د هو احلفاظ ار وا دا ذ راه ميكن يل  اليوم عند خ ىل املاء، ما 
ٔنه مىش لكيش، ٕاذن من  ٔن املاء هو مصدر احلياة  نقول ليمك حبمك 

ة و إالشاكليات املطرو ش ميكن لينا نوا هبو مجيعا  ٔننا نن   .الرضوري 
ل  سرتاتيجية د يف  2030-2009حصيح، اكنت ٕاشاكلية يف ٕاجناز 

دة مشاريع ٔخر يف  لبالد جمال املاء، وقع ت سبة  ل   .ٔساسية 
ت كذ  ٔنه اختذت بعض التدابري واكنت بعض الصعو  ، حصيح كذ
ل بعض املقاوالت ٕالجناز بعض  ال يف القدرة د ة، م يل يه اكنت مطرو ا

ا ما بغيناش نبقاو ... السدود ٕاخل، اكنت هاذ إالشاكليات، ولكن اليوم اح
يفاش ميكن لينا نوا شوفو  سبة شوفو املايض  ل ٔمر مجيعا  و هاذ ا

ٔمور ٔننا منشيو يف هاذ العديد من ا ل، وهذا يتطلب    .لمستق
ىل سياسة  سبة لسياسة السدود، امحلد   ل ٔوىل  النقطة ا
ش  ٔقل نلقاو  ىل ا ٔننا ميكن لينا  تنا  يل مك السدود، راه السدود يه ا

رمك يف  و هاذ إالشاكالت، ونذ ل السدود % 100ٔنه  2010نوا د
ش ميكن لينا  نا عند إالماكنيات  تغطات، وبفضل هذيك السدود بق

ٔن هاذ السدود  5رشبو  ساوش ب ٔمر كذ ما ن تالية، هذا  سنني م
و إالشاكلية  ش ميكن لينا نوا لتايل  ل التخزن، و تتعطينا إالماكنية د

ٔيت ني ت ل اجلفاف    .د
ٔنه ولكن  ٔنه النقطة الثانية وهو  ٔ معمك من الرضوري  يف نفس الوقت 

ل السدود عند  يل  16غنواصلو فهاذ السياسة د سد، ٕان شاء هللا، ا
ش نوصلو لـ  اهزن  كونو  ش ميكن  ا فهيم  ا انطلق ل  24اح مليار د

ل التخزن ل إالماكنية د   .املرت مكعب د
تو هبا لكمك، تتقولو ال  ٔساسية وج ن كذ نقطة  ٔنه املاء اك يعقل 

ل حتويل هاذ  لتايل رضوري منشيو يف جمال د لبحر، و خنليوه مييش 
ٔكرث انتظارات يف هذا  يل يه عندها  لمناطق ا لبحر  مييش  يل  الفائض ا
ش ننطلقو يف هذا  ا تندرسو  ٔن اح إالطار، وهنا ميكن يل نقول ليمك ب
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ٔنه تنعترب  الل هاذ احلكومة،  ٔسايس العمل ٕان شاء هللا  ٔمر  ٔنه هاذ ا و ب
لتايل هذا  ٓخر السنة، و ٔمر ينطلق من هنا  ش هاذ ا د  رو  وغند
د  ن وا ٔنه اك الش؟  ٔساسية،  ا تنعتربوها  يل اح ٔمور ا من بني ا
يل يه عندها خصاص يف  ستغلوها يف املناطق ا يل ميكن  إالماكنيات ا

لبحر حرام  مييش  لبحر، ٕاذن هذا من بني جمال املاء، وهاذ املاء  مييش 
شتغلو  ا ت بري ولكن اح د جمهود  ٔمور، ولكن راه ملكف يتطلب وا ا
ر املالية  س احلكومة والسيد وز رمهتا والسيد رئ شكر احلكومة  وت
ة  شتغلو مجيعا مع وزارة الفال لية ت ا ر املزيانية ووزر ا والسيد وز

ٔهداف ش ميكن لينا حنققو هاذ ا   .كذ 
م،  ٔمر كذ  ٔحواض املائية، هذا  نية، كذ الربط ما بني ا نقطة 
رو  ارفني تند ٔنمت  ا اليوم كذ  د الصورة، اح ولكن رضوري نوضعمك فوا

سمى بـ  صادي"دامئا ما  ق ليل  د "الت رو وا ٔن غند ، تنجيو تنلقاو ب
يل هو فا د السد ا دة من وا ال لو ش حنولو املاء م ل الربط  ملنطقة د

ش يوصل  هود وتيخصو الطاقة  شوفو املاء ٕاىل در هاذ ا الشامل، ت
ٔقل  30تيوصلنا بـ  يل يه  رو حتلية املياه ا لمرت مكعب، تنفضلو ند درمه 

كوش،  5درامه وال  7مثن بـ ٔهنا هاذ التحويل م لتايل تنفضلو  دارمه، و
ص د البعد اق كون وا ٔن  شوفو ما هو ٕاذن هذا كذ تيطلب  ادي وت

جتاه ا فهاذ  ارينا وامش يل اخ ه ا ٔننا نقومو به، ٕاذن هذا هو التو ٔجنع    .ا
مج  ٔساسية اكنت يف الرب لية املياه هاذي سياسة  ة لت س ل  ، كذ

سرتاتيجية  ل  ار 2030-2009د ل ا ٔنه احملطة د ، اكن املفروض 
اهزة يف  كون  ل السعيدية واكن امل 2016البيضاء  ٔن احملطة د فروض 

اهزة يف  ا  2018كون  ش، ولكن اليوم، ٕان شاء هللا، اح زا ما 
رة ا زنيدو نوسعو ا   .غمنشيو فهاذ إالطار و

فق معمك  ٔ م يل تفضلتيو هبا  كون %100الفكرة ا ، رضوري 
 ، لية، عند إالماكنية، امحلد  ش التضامن ما بني اجلبال واملناطق السا

راجع يف التلكفة  ٔن وقع  لية حبمك  لية املياه يف املناطق السا ٔنه نقومو بت
يل يه  ددة والطاقة الرحيية ا ىل الطاقات املت ا ترنكزو  ل إالنتاج، واح د
ا  ، واح ن ٕاماكنية كذ س اك يل تفضل السيد الرئ ٔقل مثن، ولكن حبال ا

ستعملو الطاق ني لك إالماكنيات، ميكن  ف ٔسايس وهو م يل  ة النووية، ا
حو  يار، وتنف خ يل تيعطينا  لكفة، هذا هو احملور ا ٔقل  كون عند  ٔننا 
ليه رضوري استعامل الطاقات  يل ركز  لرشاكت، جييبو لنا ولكن ا ال  ا
ٔن يمت ٕادراج  ٔخرى كذ رضوري  ة  كون نظيفة، ومن  يل يه  ا

ش ميكن لنا  ش ما املقاوالت املغربية  لنا احمللية  نطورو القدرات د
لنا  بية، ونقويو القدرات د ٔج لرشاكت ا نبقاوش كذ يف ٕاطار التبعية 

ل املياه لية د ل الت ال د   .الوطنية يف هذا ا
، تيخصنا  انب الفال ل سبة  ل يو  يل طرح كذ يف جمال القضية ا

بري يف ٕاطار هود  د ا ٔنه تدار وا رو ب ٔخرض وصلنا لـ  نذ املغرب ا
ط، السقي  700.000 لتنق ٔي السقي  ط  لتنق يل تيقومو  ار ا هك

ار ٕان شاء هللا من  احملوري، د يف هذه احلكومة بغينا نوصلو ملليون هك
ش 2026هنا لـ  رة  ا زيدو نوسعو هذه ا ادي  ٔنه  ، ٕاذن هذا تيجعل 

ال، ولكن يف نفس الوق ٔنه يف ٕاطار هذه زيدو نطورو هذا ا ت حصيح 
ن تيخصنا  ٔنه اك ٔي  ل تدبري الفرشة،  ة د ف شوفو الك ادي  عقود الفرشة 
د  اوزو وا ش نت ٔنه ما ميك ل  ٔسقف، السقف د حنددو بعض ا
ري من  ستغل الك ادي  يل  د املنتوج ا ل وا ل إالنتاج د املستوى د

صادية ق كون املردودية  ش  عية، ولكن يف نفس  الفرشة املائية  ج و
ة املائية وإالماكنيات املائية يف هذا إالطار ا   .الوقت كذ نضمنو الن

ة مع  شتغلو مع الوزارات املعنية، در اتفاق ٔن ت وهنا بغيت نقول لمك ب
شوفو  ش  لجنة مشرتكة يف جمال املاء و د ا ة عند وا وزارة الفال

يل اكينة وش ل إالنتاج والربجمة القدرات املائية ا وفو إالماكنيات د
كون يف هذا إالطار يل تيخصو  ش نضمنو هذا التوازن ا لية    .املستق

داد الرتاب  سبة ٕال ل ٔن  ٔن مع وزارة الطاقة، كذ الش كذ الش
ارض يف التصورات  كون  ٔنه يمت ٕادماج البعد املايئ  الوطين رضوري 

ادي  يل  ل املدن ا لية د كون املستق ادي  يل  ت ا ل البنا كون ود
غي منشيو فهيا  يل  ل، ورضوري كذ يف ٕاطار هذه الربجمة ا يف املستق

ٔفق  لامء يف  طط الوطين  دو ا كون عند 2050ٔننا تنو ٔننا  ش   ،
ٔنه هذه  ش ميكن لنا نضمنو  ه،  شارك ف يل جامعي ولكيش  تصور مستق

روها د يل بغينا ند ٔمور ا ادي ا ش  ني  ىل الهيدرو ال  لكمو م  ت
ن  ن الطاقة الشمسية اكينة، مز ني ٕاذا ما اكش املاء؟ مز رو الهيدرو ند
ر  ش ميكن ند ن رضوري املاء  الطاقة كذ الرحيية اكينة، ولكن اك

ني   .الهيدرو
ٔنه مايش نصدروها،  ادي نتجو بغينا  يل  ، هذه الطاقة ا ٔكرث من ذ

ٔن لكفة  بغينا  ٔقل  لية املياه ب ش نقومو بت سبة تبقى يف املغرب  د ال وا
ٔو الطاقة الرحيية يف املاء،  ٔنه خنزنو يف الواقع هذه الطاقة الشمسية  وجنعلو 
ادي  لكفة وهذا  ٔقل  ٔن هذا نوع من التخزن وستغلو املواطنني ب

سب ل لرشب  ملاء الصاحل  ش نضمنو كذ الزتويد  د  لجميعسا   .ة 
ة املائية  ا و واش الن ا تفضلتو وطرح وكذ يف ٕاطار هذا البعد اح
ٔن مرشوع القانون اجلديد  لنا، ميكن يل نقول لمك ب ارضة يف التصورات د
ة  ا ىل الن دة  ة املائية ز ا ل املناطق الصناعية فمت ٕادراج فهيا الن د

د  ر وا ادي يد يل  ٔنه اليوم ا ٔي  ة،  ال الصناعي الطاق ر يف ا س
ٔنه يتدار يف بعض املناطق  ٔنه يقوم مبعاجلة املياه العادمة، رضوري  رضوري 
ر حتلية  ستغل تد ٔهنا  لفوسفاط يف فوسبوراع  ب الرشيف  حبال د املك

اهتا الصناعية سبة حلاج ل يل ... املياه  ٕاخل، ٕاذن هذا هو التصور املستق
ه يف خرطني ف ا م يل اح الا سبة لهذا ا ل   . هذه احلكومة 

رو  ادي ند ة،  رو اتفاق ادي ند ة  لسيا سبة  ل ٔن  كذ الش
ة كذ مع إالدارات، ميكن نقول لمك  متيش يف  %5اتفاق ي  ل املياه فه د

ا ... إالدارات يف التعلمي صاد هنا اح ق ٕاخل، ٕاذن ميكن كذ نقلصو من 
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اص مج  ر ل املاء يف الوزارة در  سهتالك د   .ش نقلصو من 
ا بغينا ننخرطو معهم كذ  ات اح وكذ بغيت نقول لمك رؤساء امجلا
يفاش ميكن لنا  ىل ٕانتاج املاء ولكن كذ  لكمو  ات، ت رو اتفاق وند
ن العديد من  ٔن يف بعض املناطق اك صدو الطلب،  صدرو املاء ونق نق

ور د ا ن وا ل وزارة الضياع، وراه اك ادي خترج د ية، ٕان شاء هللا، 
سبة  ل لرشب  ش ما يبقاش استعامل املاء الصاحل  يل تطلب  لية ا ا ا
ل  لعديد، السقي كذ د سبة  ل ات اخلرضاء  ل املسا لسقي د
ت  لنا وخنتارو النبا ٔداء د ين تيخصنا حنسنو ا ٓخره، هذا  الشوارع ٕاىل 

زاف  ش  يل ما تتطل صاد يف ا ق ل  ل يف ٕاطار د املاء، هذا كذ تيد
ة املائية ا   .املاء والرتشيد والن

ل  يل يه مرتبطة هباذ القضية د يل تفضلتو هبا، ا لنقطة ا سبة  ل
ري  يل يه كذ  ر ا ٓ سبة ل ل ة  يل يه مطرو رشطة املياه واملشالك ا

لنا م ا الهدف د ٔكد لمك اح ٔ بغيت ن يل در هذاك اجلرد دار، مرخصة، 
ن، رمحه هللا، واكن رضوري يتدار  ل الطفل ر ارفني هاذ القضية د انمت 
يل يه ما عندهاش  ر ا ٓ ن العديد من ا ٔن اك ش نعرفو  هذاك اجلرد 

وفرة فهيا ري م ل السالمة    .السالمة، الرشوط د
برية ا د إالشاكلية  ن وا ٔن اك يل يه ولكن يف نفس الوقت تبني ب

يفاش  ٔمر،  يل بغينا نغريو، نغريو هاذ ا لتايل هنا ا ، و ة ببالد مطرو
ٔساسية  لول، ولكن احللول ا ٔمر رضوري نلقاو لو  ا هاذ ا غنغريوه؟ اح
ٔي  ش  د،  رو هذاك الشباك الوح ٔوال، ند ٔننا،  سبة لنا الهدف وهو  ل

ٔو ي ذ الرخصة  ٔ ش ي ال ما يضطرش مييش  د م ظر شهرن، ثالثة وا
ل  لقضية د سبة  ل ٔمورية  سهلو امل ش  ٔننا نغريو القانون  شهور 
كون  م هو  يل  ص، معلوم يف احلدود إالماكنيات، ولكن ا الرتخ
ة  يل يه مطرو ن، إالماكنيات ا ٔشنو اك ش نعرفو  ر  ٓ العدادات يف ا

كون معقلن د التدبري  كون وا ش  ال    . يف هذا ا
ٔننا نعرفو اح  ٔسايس وهو  يل  لنا ما خيلصو لنا والو، ا ا الهدف د

ل البالد ا ندرو إالماكنيات املائية د ش ميكن لنا اح   .لضبط 
ة مع رئاسة النيابة العامة من  د االتفاق ٔخرى، كذ در وا ة    من 

ل  ارض اليت تيحرروها كذ الرشطة د لم ٔمهية قصوى  ل ٕايالء  ٔ
زيدو نطورو هاذ رشطة املياه، ولكن املياه ٔننا  ، وبغينا يف هاذ العمل كذ 

د الوعي راه ما غنوصلو حلىت  رو ٕاىل ما اكش وا ٔ نقول لمك، نعياو ما ند
لتوعية سبة  ل ال  ٔننا نعملو مجيع يف هاذ ا ا  يل تيطلب م ة، وهذا ا   .ا

مل ىل النقطة املرتبطة  ة  رس لكمنا كذ  ا  يل اح رشية، ا وارد ال
متىن، ٕان شاء هللا،  د الرغبة، ت ا عند وا ٔن اح ٔكد لمك ب ميكن يل ن
ل  يل تعطا ٕاماكنيات د ل مرشوع قانون ا لقانون املالية املق سبة  ل
ٔن هاذ  لوزارة،  سبة  ل رشية  ل املوارد ال الزتويد وتطور إالماكنيات د

ل م" صفر"السنة اكن عند  س احلكومة د اصب الشغل احملدثة، رئ
ٔكرب خصوصا يف هاذ  15ٔعطا  ات  صب شغل ٕاضايف، ولكن احلاج م

، هذا  ٔحواض املائية كذ سبة ل ل شو، خصوصا  يل تنع الظروف ا
ا ما ميكن لنا منشيو ٕاال يف ٕاطار  اص، وكذ اح هود  د ا تيطلب وا

ٔن هاذ التدبري ا لنا وهو  كون ٕاال يف ٕاطار شاريك، الهدف د يل ما  ملستق
ال لني يف هاذ ا ت ومع لك الفا   .شاريك مع النقا

ي  ا فهيا، وكذ الواكالت فه ، انطلق د امحل ريا، التوعية راه در وا ٔ
مك  ادي نطلب م يل  د القضية، وا ال، ودر وا ٔة يف هذا ا لكها معب

د املنصة  رو وا ادي ند يل دار تنخرطو معنا فهيا،  د ا ٔي وا ش  رمقية 
ٔو ال  صاد يف املاء  ق ل  ل ٕاما التوعية ٕاما د ال د هود يف هاذ ا د ا وا
ٔننا نعرفو به، وكربو  ٓخره،  ل تعبئة املياه ٕاىل  يل هو د كذ معل ا
ٔمسى وهو،  لنا ا خرطني فهاذ الهدف، الهدف د ٔن راه لكنا م ان ب الب
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