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 706 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٓخرربيع  72  الثال  .م)2202 نومفرب 22ه (4144  ا
السيد    الرئاسة: شار  نياملس ح اخلليفة  محمد  ٔول،  جملس   ا س  لرئ

شارن  . املس
ت عرشةساعتان    :التوق قة  ومثاين  ة    ،دق السا من  قة   الثالثةابتداء  ق وا

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

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

س اجللسة:  ني، رئ شار السيد محمد ح   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

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

ران احملرتمان، السيدان     الوز
شارات،   السيدات املس

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

والسادة  السيدات  ٔسئ  اجللسة  هذه  خنصص  شارن،  املس لس 
لهيا.  ٔجوبة احلكومة  شارن و   املس

لسة اليو   كام تعلمون، ٔن ختصص  لمساء الشهرية، اكن من املقرر  م 
س احلكومة بوعكة  ب ٕاصابة السيد رئ س ل هذه اجللسة  ٔج لكن تقرر ت

، متىن  ل. حصية طارئة،  فٕاننا  شارن، الشفاء العا   مس جملس املس
ٔعامل   دول  ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ا ل الرشوع يف تناول  ٕاذن ق

لسي  لكمة  العادة ا ٔعطي كام يه  لس هذه اجللسة،  ٔمني، ٕالطالع ا ا د 
ت. ال د من مراسالت وٕا ىل ما    املوقر 

ٔمني.    تفضل السيد ا

شار   ٔمني ا السيد املس   : لس مصطفى مشارك، 
س.    شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي. 
س احملرتم،    السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارون    احملرتمون، السيدات والسادة املس

ٔسئ اليت توصلت هبا الرئاسة من   سبة ل رخيه    2022نونرب    16ل ٕاىل 
ي اكلتايل:    فه

ٔسئ الشفهية:  - ؛  41ا  سؤ

ابية:   - ٔسئ الك ؛  52ا  سؤ
ابية:  - ٔجوبة الك .  25ا  جوا

س.    شكرا السيد الرئ

س    : اجللسةالسيد رئ
ٔمني.    شكرا السيد ا

ٔعامل هذه  دول  شار؟ سهتل    اجللسة.. نعم السيد املس
  نقطة نظام؟ 

  تفضل. 

شار     محمد بودس:  السيد املس
س،    السيد الرئ

ىل التوايل،  د احلادثة مؤملة، وهذه لمرة الثانية  لس عن وا ٔود ٕابالغ ا
لفت هاذ الصباح   يال و  13اليل  ل   40ق ىل مستوى إالقلمي د جرحيا، 
ل   ني من ق د  زة، هذه سن ٔكرث   18تقريبا يف نفس املقطع، تقريبا وا يال و ق

  جرحيا..  35من 
ادي نـ..    ٕاذن ٕاىل مسحتو 

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

سري اجللسة.  ٔو  يل  ا لنظام ا ٔن تتعلق    فقط نقطة نظام جيب 

شار     محمد بودس:  السيد املس
س ٕاىل امسحتو.  ..   ٕاذن السيد الرئ

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
اه..  ة وقدم رية وقع نفس اليشء يف نفس هاذ القا ٔ   يف املرة ا

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    الرسا وصلت السيد املس

ادة، وهاذي حوادث اكينة كثرية.    ادي تويل عند 

شار السيد محمد بودس:    املس
  الفاحتة.   نقراو

س اجللسة:    السيد رئ
مس هللا.    اله قراو الفاحتة 

مك.    الرٔي رٔ
  سم هللا الرمحن الرحمي 
لَْعـلَِمنيَ  ِ َرّبِ ِا۬ ِ لَْحْمُد  ِن الرِحميِ ﴾  1﴿   ِا۬ نِۖ ﴾  2﴿   الرْمحَ ِ ّ ِ يَْوِم ِا۬ ِ   ﴾ 3﴿   َم
تَِعُنيۖ   َْس َك  نَْعُبُد َوا َك  تَِقَمي    ﴾ 4﴿ ا لُْمْس َط اَ۬ َ لّرصِ َا۬ َ ْهِد َن    ﴾ 5﴿ُا۪ ِ َا۬ َط  ِرصَ
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ْم    نَْعْمتَ  مْ   ﴾ 6﴿َلَْهيِ َلَْهيِ لَْمْغُضوِب  ِّنيَۖ َوَال   َْريِ ِا۬   مني. ٓ   ﴾ 7﴿   اَ۬لضال
ىل  وحصبه   ٔيم و ىل سيد محمد عبدك ورسو النيب ا لهم صل  ا

 . سل   وسمل 
ىل املرسلني، وامحلد    ان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم  سب

  رب العاملني. 
رمحهم سهتل.. ، هللا    ٕاذن 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ران احملرتمان، السيدان     الوز

ة يف البداية لقطاع  ٓنية املو ٔسئ ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
دة  هنا و ب ٔسئ جتمع  السيارات"، ويه  ة  ارة حول "صنا والت ة  الصنا

  املوضوع. 
لفريق   لكمة  ا ٔعطي  البداية  ويف  دة،  وا دفعة  عرضها  ليمك  ٔقرتح 

سط سؤا حول "موضوع  ملغرب".شرتايك ل ة السيارات    ٓفاق صنا
شار احملرتم.    تفضل السيد املس

شار السيد سامعيل العالوي:    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ة السيارات  سائلمك عن ٕاسرتاتيجية احلكومة يف دمع وتطور قطاع صنا

 .   ببالد
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شا   ر. شكرا السيد املس

لشغالني   حتاد العام  شار احملرتم، من فريق  السيد املس لكمة لمك،  ا
  ملغرب لتقدمي السؤال. 

س.    تفضل السيد الرئ

لول محمد حرمة:  شار السيد ا   املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ملغرب؟  ة السيارات  ٓفاق صنا   سائ حول 

  وشكرا.

س اجل    لسة: السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

شارن من الفريق احلريك.  د املس ٔ لكمة    ا
س.    تفضل السيد الرئ

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

ران،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ملغرب منوا رسيعا يف السنوات  ة السيارات  رية. عرف قطاع صنا ٔ   ا
القطاع   ذة لتطور هذا  التدابري املت سائلمك حول  ٔساس،  ا ىل هذا 

د.    الوا
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ٔحرار.  شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ لكمة    ا
شار.    تفضل السيد املس

شار   ك:   السيد املس ٓيت م   كامل 
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم، السيد ال    وز
ملغرب؟ ة السيارات  ٓفاق صنا   ما يه 

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

عية.  ج ة العدا  شارن من مجمو د املس ٔ لكمة    ا
شار.    تفضل السيد املس

ه:  ن فق شار السيد محمد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ل   د ٓفاق  وا الواقع  عن  ر،  الوز السيد  و سائلمك،  ة انتاج  صنا
  السيارات. 

هذا،   القطاع  لهذا  عية  ج و صادية  ق ر  ٓ ا عن  كذ  سائلمك 
لو واملردودية  ة د وإالنتاج القطاع  ل هذا  التبعات د وسائلمك كذ عن 

لو.  ٔهداف د ق ا لو وحتق   د
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

دة والتعادلية.  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة    ا
  تفضل. 

ش:  شار السيد محمد بولع   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ٔولوية مركزية يف السياسة الصناعية،   ملغرب ب ة السيارات  حتظى صنا
ة  صنا ٓفاق  عن  سائلمك  ا   ، سنو سيارة  مليون  ٕانتاج  هدف  ٔفق  يف 
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ملغرب.   السيارات 
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب.  شارن من فريق  د املس ٔ لكمة    ا
  . اليس رىض  تفضل

شار السيد    رىض امحليين:  محمد املس
ران،    السيدان الوز

شارون احملرتمون،    السيدة والسادة املس
ملغرب ة السيارات  ٓفاق صنا ر، حول    ؟ سائلمك، السيد الوز

  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔصا  شارن من فريق ا د املس ٔ لكمة    واملعارصة. ا
  اليس ادبدا. 

شار السيد الشيخ امحدو ادبدا:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارن،    السيدات والسادة املس

ر، حول التدابري املعمتدة لتطور   سائلمك، السيد الوز يف هذا إالطار، 
  قطاع السيارات وتعزز املاكسب اليت حققها. 

س. شكرا السيد    الرئ

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

لشغل.  حتاد املغريب  شارن من فريق  د املس ٔ لكمة    ا
شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة مرمي الهلواين:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ة السيارات   ٓفاق صنا سائلمك عن  لشغل،  حتاد املغريب  مس فريق 

  ؟ ببالد
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

 
1 Société Marocaine de Construction Automobile 

ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا
ر.  لمنصة السيد الوز   تفضلوا 

ض مزور،   ر السيد ر ارة:   وز ة والت   الصنا
  مس هللا الرمحن الرحمي 

ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ىل رسول هللا و   والصالة والسالم 
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارن،    السيدات والسادة املس
سبة   ل واسرتاتيجي  م  موضوع  هو  اليل  املوضوع  هذا  ىل  ٔشكرمك 

ديثة يف بالد هبذا احلجم، بدات يف   ة هذه  الصنا ، هاذ    1959لبالد
اك  ب ، عندها تقريبا  SOMACA)1(صوم ديثة ببالد ، ولكن يف هذا احلجم 

 0سنة ما كنا كنصدرو تقريبا والو،    15سنة هاذي    15سنة، ومن    15
ل سيد  ل الفعيل د ل سيد والتد درمه تقريبا، واليوم بفضل الرؤية د
القطاع، هذه  لهذا  لو  د مع  وا لو  د بة  واملوا القطاع  هذا  هللا ينرصو يف 

ايس يف الصادرات،  2022السنة   ، ٕان شاء هللا، حبول هللا، غنحطمو رمق ق
ل الصادرات يف قطاع    100غنوصلو ٕان شاء هللا لـ   رمه د ل ا مليار د

ة السيارات،  ري يف القول.   100صنا رمه، سه  ل ا  مليار د
ل  ة د ٔننا نوصلو ٕاىل طاقة ٕانتاج ٔهداف اليل اكنت مسطرة يه  اليوم، ا

ل مليون س  ة د سيارة اليل يه موجودة  700.000يارة، عند طاقة ٕانتاج
ل رشكة  د ام  ر  مد طرف  من  تدار  اليل  الن  ٕا مج  ر وعند  ٓن،  ا

س   النت ل رئاسة احلكومة   (Stellantis)س املقر د ني يف  ٔسبو هادي 
ل   د املصنع  ل  د ة  إالنتاج القدرة  ٔن  زتاد )  (Peugeotو و غتضاعف 

ة، وبـ    250.000 ة   20.000وال    10.000سيارة ٕاضاف لهيا مجمو لنت  اليل 
)Renault ئية، ٕان شاء هللا القدرة سبة لسيارة الكهر ل ة  ٔيضا يف طن  (

ة من هنا ل سيارة، يعين الهدف املسطر    970.000غتوصل   2025 ـإالنتاج
ها هو السنة  مليون سيارة يف  ل  ة د ٕانتاج لنا،   لوصول ٕاىل طاقة  ن 

الشطر   هلم، هذا  دو  نو ش  ناو  تي املصانع  وبداو  ليه  شتغلو  ك وبدينا 
ٔول.    ا

ة السيارات  ل صنا سبة لالسرتاتيجية د ل الهدف الثاين اليل مسطر 
ل   سبة إالدماج د ني وال  ا، كام تتعلمو ه%80هو  سنني كنا    3ذي سن
ل   سبة إالدماج د ثقة، موثقة من طرف ، اليوم عند مو %60،  58يف 

ل   سبة ٕادماج د ل قطع الغيار    %64، يعين  %64الوزارة،  ل القمية د د
ل السيارة كتصاوب يف املغرب،   ل قطع الغيار اليل   %64د ل القمية د د

ة   كتكون السيارة مو ٔيضا من طرف ا الن  ن ٕا تتصايب يف املغرب، واك
سبة إالدماج د ٔهنم غيوصلو ل ب يف هناية السنة، ٕان شاء   %69ل  الثانية 

الن يف   ش هللا، غمنشيو حنققو يف هاذ إال ربة،  لهيا  رو  هناية السنة وند
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ل   سبة إالدماج د نا نوثقو هاذ  ا ميكن ل شتغلو فهيا.   %69حىت اح   اليل ت
ا    3الل   ، الهدف  %69وصلنا لـ    %60،  58  منسنوات كنا مش

الش%80هو   ة السيارات   ،  ل صنا ش نوليو املنصة د هاذ الهدف؟ 
ٔكرث تنافسية يف العامل،  ة السيارات ا صة لصنا ٔكرث تنافسية يف العامل، م ا
اديني    ا  هذا هو الهدف، وهذا هو الطموح اليل عند يف بالد واح

ري   ش يش بالد من  اديني  ما اكي ة،  رس اديني   ان يف العامل   2و   ب
ن الهند    2 سبة إالدماج، اك ان خضمة، اليل وصلت لهاذ التنافسية وهاذ  ب

نا يف التنافسية   نقطة تقريبا، در نصف املسافة   20والصني اكنو الفرق بي
امني وال    3 لتنافسية.  سنني  3سنني، وبقات لنا  لهيم  ش نوصلو    ٔخرى 

من الء  إال الكربون،  من  الء  إال هو  الثالث  ل    الهدف  د الكربون 
ل املغرب يتوصلو بطاقة  ش لك املصنعني د شتغل  ة، واحلكومة ت الصنا

ٓن.  لصوه ا ٔقل من اليل تي ئية نظيفة بتلكفة    هر
ء    ،ش نفرس لمك هاذ اليش بوضوح ل الكهر مثن د يف العامل اكمل ا

زادو، يف املغرب احلكومة   4وال    3،  2تضاعف   ث احملروقات  مرات، ح
سبة ا ل ال  مثن،  ا نفس  ىل  افظت  احلكومة  مثن،  ا نفس  ىل  فظت 

لمصنعني.  سبة  ل ٔرس ال    ل
ادي  ليه يف ٕاطار احلكومة، املصانع  شتغلو  اليوم، هاذ املرشوع اليل ت

بـ   ٔقل  نظيف بتلكفة  ء، وكون  لكهر لصوه    %30يتوصلو  اليل تي من 
مثن اليل هو   ، هاذ ا ٔخرى مرا  3مرات وال    2دا ول ا ٔقل مقارنة مع ا ت 
زيدو هنبطوه بـ   لمصنعني املغاربة وغيتوصلو بطاقات   %30وال    20ادي 

  نظيفة، هذا هو التحول والهدف الثالث. 
ئية، وهاذ التحول   لو يف ٕاطار السيارة الكهر ٔننا ند الهدف الرابع هو 

ري ا ش  ث ما اكي امئ، ح ٔو التنقل ا يئ  ل التنقل الكهر ء. د   لكهر
ل   ة د ا فاملغرب عند طاقة ٕانتاج سيارة   40.000هاذ التحول بدا، اح

لـ   ئية، اليل ٕان شاء هللا غتطلع  د  100.000هر  2، وٕاىل اكن عندمك وا
ئية من   هر يل اكينة اهنا فالبارينغ اليل يه سيارة  دقائق راه السيارة د

ري فاملغرب، وال ال فالعامل اكمل. تصممي مغريب واليل تتصنع    يل عندها ٕاق
ٔ رشهتا شوف اليل بغاها   ىل هاذ العبارة اليل ما    -حىت  ومسحو ليا 

شارن ولكن غنقولها   بو   -تتقالش فاملس ل مليون.  10  ..اليل بغاها حيك ج   د
ب،  ن التعق ٔخرى.. اك ة  ل املليون،   10من    درمه.  100.000د

ن حت سبة لهاذ التحول، هذا اك سبة إالدماج، كام تتعرفو  ل ٔيضا يف  ول 
ئية بني  ل السيارة الكهر ت فالقمية املضافة د ، %30و 25ٔن ثقل البطار

ت غنفقدو هاذ التنافسية اليل  ل هاذ البطار ة د ا الصنا ش اح ٕاىل ما در
ات يف  ىل  15ت د ٕاجيابية  د  شتغلو، وعند امحلد  ٕاشارات  ام وك
سنة  ٕاماكنيات  بني  د  املو يف  وغنكونو  ال،  ا هذا  يف  ر   2024س

ٔيضا   2025و ة املغربية و ت يف الصنا مبنتوج مغريب اليل غيوفر هاذ البطار
لتحول.  سبة  ل اورة؛ هذا    املنصات الصناعية ا

شغل   ك القطاع  اليل   220.000هاذ  لو  د ٓفاق  ا املغرب،  يف  كفاءة 

ليه يف السنوات   شتغلو  سامه بـ  ت ٔنه  ٔربعة املق هو  ٔو ا  80.000الثالثة 
لق  120.000ٕاىل  ل  صب شغل ٕاضايف فااللزتام احلكويم د  400.000م

ة  صنا قطاع  ل  د واملسامهة  ة،  الصنا قطاع  يف  صايف  شغل  صب  م
اديني يف هذا إاليقاع.  %25السيارات هو تقريبا   ا  ل املسامهة واح   د

 ٔ ل  ٔشنو وقع يف السنة ا سبة لاللزتام د ل ليه،  ا اشتغلنا  وىل؟ اح
ة لك سنة تقريبا    400.000 صب شغل صايف اليل خصها ختلق فالصنا م

غمييش  80.000يعين   اليش  هاذ  ولكن  ٔوىل ب ،  ا السنة  يف  ا  لق تدرج، 
ن خصاص    73.000 يعين اك شغل صايف،  صب  كون   72.800م ش 

ل   قة عند خصاص د ات 7200عند ا لنا ويف االتفاق مج د ، ويف الرب
ني املق عند رؤية   الل السن لهيا  شتغلو  اها وفاملشاريع اليل ك اليل سن

صب شغل، يعين الهدف   353.000مرشوع، مرشوع    1250ش ختلق   م
ش يتحقق وٕان   برية ٕان شاء هللا  املسطر من طرف احلكومة عندو ٕاماكنية 
اصب   لك وم ة  الصنا الشغل يف  سبة ملناصب  ل نفوتوه  ش  شاء هللا 

  الشغل يف قطاع السيارات. 
مثرن   املس لب  كت التنافسية  الصادرات؟ هاذ  ل  ٓفاق د ا ٔشنو يه 

 ٔ ة السيارات من د وكتويل القطب ا ل صنا ٓفاق د كرث تنافسية فالعامل، ا
ٔن من د    200سنني وصل    4 رمه، هو  ل ا سنني نضاعفو   4مليار د

لنا يف قطاع السيارات، وهاذ اليش ممكن، هاذ اليش ممكن،  الصادرات د
ة السيارات   ل صنا ل الصادرات د رتفاع د يف   %35.5ري هاذ السنة 

9   ٔ ا مربجمة ٔشهر  واليل  اية  اليل  واملشاريع  ٔيدينا  بني  اليش  هاذ  وىل، 
لهاذ  ش نوصلو  ٕان شاء هللا وحبول هللا،  ا،  تتصاوب غمتك واملصانع اليل 

صب شغل و  100.000الهدف   صب    100.000،  120.000و  80.000م م
سيارات   100شغل،   ة  صنا ٕاىل  التحول  ة،  ٕاضاف رمه  ا ل  د مليار 

ء، والشطر  ري هو    الكهر ٔ لتصممي، ا سبة  ل رتفاع من القمية املضافة 
كنا ة،  فالصنا لنا  د ٔجور   ..يعين  اليل عندو  ب  ا  اح لينا  معروف  اكن 

ش   اليش  وهاذ  خفضة،  عند ب ل  م ولينا  واليوم  ٔولني،  ا مثرن  املس نا 
لص  سبة  ل املنصة و لهاذ  سبة  ل العامليني  مثرن  املس ل  ة رتاف د نا

ة واجلودة، يعين انتقال من ب ( ب اليل عندو إالنتاج )  low costلك، 
ٔجور بداو كريتفعو شوية. best costٕاىل ب (   ) وا

ة السيارات،   ،واملر الثالثة لول يف صنا ني ل د كونو م ا  ٔن اح يه 
شتغلو يف ٕاطار تصممي   10.000اليوم والو عند  ندسة، اليل ك ندس و

ري السيارات اليل كتصاوب فاملغرب، بل سيارات اليل ا لسيارات، ومايش 
فهاذ مراكز   لو  يعين ميل كتد ع،  الرف الطراز  فالعامل اكمل وذات  يتصاوبو 
اليل   ، املق فالسنوات امخلس  غيجيو  اليل  السيارات  شوفو  ك الهندسة، 

ل الطراز العايل والعايل   لنا، ود دا، هاذ يتصممو من طرف الشباب د
البيضاء ار  فا موجود  موجود،  شوفو،  نديك  ن  اك   اليش 

(Casanearshore)،    ٔننا نوصلو لـ ندسة    25.000والهدف هو  ندس و
 . ٔربعة املق   يف تصممي السيارات يف السنوات ا



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

5 

ٓخرربيع  27  ) 2022 نومفرب  22(  1444 ا

  وشكرا.

س اجللسة:     السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ات.  ٔن تتحقق هذه الطمو   متىن 
ر،   ىل جواب السيد الوز ب  قل ٕاىل التعق لكمة يف البداية  و ون ٔعطي ا

شرتايك.    لفريق 
شار احملرتم.    تفضل السيد املس

شار السيد سامعيل العالوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر، شكرا،   ىل عرضمك.  السيد الوز
ملغرب نق نوعية يف السنوات   ة السيارات  رية، يعرف قطاع صنا ٔ ا

ة  ظومة صنا مثر يف م س بية كربى  ٔج ات صناعية  ذب مجمو واستطاع 
من   وقربه  إالسرتاتيجي  اجلغرايف  املوقع  من  بذ  دة  مستف السيارات، 
اليا   ج  ٔصبح ي ث  خفضة التلكفة، ح مة م ام  ىل يد  ٔسواقها، وتوفره 

، يصدر نصفها ٕاىل اخلارج، وهيدف لز  700.000 دة إالنتاج  سيارة سنو
ٔن القمية املضافة التصنيعية احملققة  2025ليصل ٕاىل مليون سيارة حبلول   ، ٕاال 

توج   ىل م ٔخرى لعدم توفر املغرب  ان  رها حنو ب ل املغرب، يمت تصد دا
ة الالزمة.  ولوج المة جتارية، يف ظل غياب اخلربة التك   وطين حيمل 

ىل تطور ا لتايل، فعىل احلكومة العمل  ملهن املرتبطة هبندسة تصنيع  و
ة  ية من ف ملصانع ا ل التحمك يف مساطر إالنتاج املتعلقة  ٔ السيارات من 
بتاكر   جمال  لتطور  ية  ا إالنتاج  ٔساليب  و طرق  وضبط  الرابع  اجليل 
نية   ة  كوي ظومة  ٔنه يبقى ٕارساء م ة السيارات، كام  وإالبداع يف جمال صنا

دجمة  ده الكف  وم لرفع من قدرات اليد العام الوطنية، قصد تطور و ل 
ٔولية ربة وطنية يف   س استرياد املواد ا جمال هندسة وتصنيع السيارات، ول

ت واحملراكت.  ٔجزاء العر ت لتجميع    واملكو
الوطين   لتصنيع  علق  م ين  كويين،  مج  ر بلورة  من  البد  ٔنه  كام 

ت   العر ٔجزاء  و بتاكر لمحراكت  كرس  خمتصة،  حملية  وطنية،  مبراكز 
حث   ٕاىل  ٕالضافة  حمضة،  وطنية  ات  تو م روز  ىل  وحتفز  وإالبداع 
ارات  كرس اجلانب الهنديس ونقل  ىل  مثرن يف هذا القطاع املهم  املس
ل تطور املنتوج املغريب، كام يتعني تنويع الرشاكت املرتبطة  ٔ التصنيع من 

الس  ال تصنيع  ٔوروبية  مب ا ري  ٔخرى  ىل القارات ا اح  نف رب  يارات، 
اصب الشغل، يف  لتبعية، الس مشلك فقدان م اطر املرتبطة  لتقليص ا

ٔورويب.  مثر ا اب املس س   ا ا
اء العقاري   ، البد من توفري الو اكم ظومة تصنيعية م ٕالضافة ٕالرساء م

الس  ة  صنا جمال  يف  شيطة  ال متويالت لمقاوالت  ا ٕاىل  والولوج  يارات 
ستفادة من التكون املهين التطبيقي   ر املنتج و الس الرضورية املتعلقة 
ال  ليات الرضورية لهنوض مب يك، وهو ما شلك ا شطة املصنع ا ٔ املتعلق ب

التصنيع اجلهوي  ىل  شجيع  ال السيارات، وكذ  ٔجزاء  الوطين  التصنيع 
ال  توج وطين  واحمليل حملراكت  ٕاىل م هناية  ا لوصول يف  ت،  سيارات والعر

ال. 100% ول كرتيا م ٔسوة ببعض ا  ،  
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ملغرب.  لشغالني  حتاد العام  لكمة لفريق    ا
شار.    تفضل السيد املس

شار السيد  لول املس   محمد حرمة:  ا
س احملرت    م. شكرا السيد الرئ

السيارات   ة  صنا ٔو  ام  شلك  ة  الصنا عن  اليوم  احلديث  ميكن  ال 
ىل  املطلوب  الهيلكي  التحول  داث  ٕا ٔن  ىل  يد  ٔ الت اص دون  شلك 
ق هنضة صناعية،  رب تطور، بل حتق صادي الوطين مير وجو  ق الصعيد 
ة وحىت  ضة التحوالت املناخ لص من ق صاد الوطين من الت ق متكن    حىت 

الل  وي  ٔصبح معطى ب ي  ٔثري اجلفاف ا دة ت ف من  متكن من التخف
 . عية يف بالد ج صادية و ق ىل احلياة  رية  ٔ   السنوات ا

الصناعية   ات  القطا ة واملنتظرة من  املطرو ت  الرها فٕان   ، ذ لك 
ل.  ٔج   يه كربى وال تتحمل الت

ه بالد يف قطاع السيا ي حقق اح ا ذ سنوات يؤكد ٕان الن رات وم
زخر هبا بالد والكفاءات املغربية اليت ميكهنا،  ىل إالماكنيات املهمة اليت 
االت  ٔن تبدع يف العديد من ا اح و ٔن حتقق الن لها الفرصة،  ٔحتيت  ٕاذا 

اح فهيا مستعصيا.    اليت قد يبدو الن
لعمل احلكويم يف هذا القطا نا يف مغرة التنويه  ٔن ال طبعا، ال ميك ع 

العامل  حقوق  رتام  ا ىل  العمل  احلكومة  مسؤولية  من  ٔنه  ىل  نؤكد 
ٔن هذا القطاع حيتاج ٕاىل كفاءات واخلربة  هنوض هبا، وذ  والعامالت وا
ن يتعني  لعامل ولعامالت ويف هذه املصانع، وا ٔيضا حيتاج  ، ولكن  املؤه

ىل ضامن مجيع حقوقهم.    احلرص 
، نؤكد ىل ذ منوذج التمنوي اجلديد تتطلب    وعطفا  ٔن ٕاعامل مضامني ا

رات.  س ىل مستوى  الية  ق العدا ا   لرضورة حتق
ام به يف   ي يمت الق ر، مضاعفة العمل ا مك، السيد الوز ، هنيب 
ة  قطاع صنا مرتبطة خبصوصية  راهات  ٕا من  ي ال خيلو  إالطار، وا هذا 

ىل يقني ٔننا  ري  ون   السيارات،  املمتث يف  ة ذاهتا  ا الق شاطروننا  مك  ٔ
ول  ري املق ٔنه من  اء الرتاب الوطين، و ٔر ٔن تعم اكفة  التمنية يف بالد جيب 

رسعتني.  سري التمنية يف بالد    ٔن 
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارامل شكرا السيد    احملرتم.  س
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لفريق احلريك.  لكمة    ا
س. تفضلوا السيد    الرئ

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

ر،    السيد الوز
هوادت مثن ا ل بناء سياسة   ٔوال،  ٔ هتا احلكومات السابقة من  اليت بذ

ليا من   دة، سياسة وجمهودات نقطف مثارها اليوم، ويربز ذ  صناعية وا
التصنيع،  القطاعية يف جمال  ططات  ٕاطار ا احملققة يف  النتاجئ املهمة  الل 

مج "ٕاقالع" سنة   و"امليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي" سنة   2005بدءا برب
رسيع الصناعي    2009 " و"خطة إالنعاش الصناعي 2020-2014و"خمطط ال
الصناعي  2023- 2021 رسيع  ال الثاين من خمطط  جليل  هتاء  وا  "2021-
ي تعرفه بعض 2025 الل التطور ا ه من  ٔت تظهر مالمح جنا ي بد ، ا

السيارات  ة  صنا العالية  املضافة  القمية  ذات  دة  الوا الصناعية  ات  القطا
رات. وصنا   ة الطا

رمق   إالطار  القانون  تزنيل  انتظار  يف  ثاق    03.22نيا،  "م مبثابة 
ر   س شجيع  ديدة ل ٔرضية  لق  ر، من  ر"، ال بد، السيد الوز س

الوطنية   املقاو  الل حتفزي  ة، من  الصنا قطاع  املقاو   -يف  ىل  ٔؤكد  و
ل ضام  -الوطنية   ٔ ائيا وعقار ومتويال، من  هتا وضامن السيادة ج ن تنافس

ملغرب".  ارية "صنع    الصناعية لبالد ومن بوابة دمع العالمة الت
ملغرب  السيارات  قطاع  ر،  الوز السيد  ٔو  س  الرئ السيد  لثا، 
ت  ئية وبطار هر ٔسالك  اكنيك و هبا من م املرتبطة  الصناعية  واملنظومة 

د ٔرقاما مهبرة   ،ومقا دا، حيقق  ا وا ٔحضت قطا السيارات،  إالطار وقطع 
من   ٔزيد  لق  ٕاذ  شغيلية،  ال قدراهتا  مستوى  السيد  1800ىل  ٔنمت  و  ،

ٔن اكن  اوبتو قلت لنا ب ر، د  صب شغل.  220.000الوز   م
ا   رات، اح س ، ف خيص  نا  ناك كذ ٔنمت قلت لنا    76.7  ج مليار 

غيو  مليار    100د   ر، وت الوز ليه، السيد  هننيومك  ا  درمه، هذا لكه اح
ادي ميتص  د اليل  ٔن هذا هو املشغل الوح جتاه،  بالد متيش يف هاذ 

قلت  -لنا   ما  ر وويف  السيد الوز ا يف   10.000  -،  ل املهندسني، واح د
ش توصلو لـ   شجعومك   25.000طموح  ا ت ندس، وهذا هو العمل، واح

لمك. ليه ؤوب د ىل العمل ا شجعومك  ا ت ٔننا يف املعارضة اح   ، رمغ 
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ب.  ٔحرار يف ٕاطار التعق لكمة لفريق التجمع الوطين ل   ا
شار اليس كامل.    تفضلوا السيد املس

شار   ك:   السيد املس ٓيت م   كامل 
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم، السيد     الوز
ٔهنا  ال، ونؤكد ب قها يف هذا ا لك ٕاجيابية إالجنازات اليت مت حتق ل  س
ٓفاق  ىل  ٔثريها  ستعرض جحمها وت اصة عندما   ، سبة لنا ولب ل مفخرة 
ام   شغل يد  ا،  ٔكرث اندما ة ا ٔحضت الصنا ة السيارات اليت  قطاع صنا

دم وي  230.000مة، تقدر بنحو   مليار    100فوق رمق معامالته سقف  مست
  درمه. 

سيارة  ٔول  استطاعت صنع  واليت   ، بالد ه  ف اخنرطت  ي  ا ه  التو
سبة   ئية ب لطاقة الكهر شتغل  يبلغ سعرها حسب قولمك،  %100مغربية 

شلك اكمل  مي، واليت مت تصمميها وصنعها  ر، عرش ماليني سن السيد الوز
  يف املغرب.

ريد ٔ  هود  ارج املاراكت  هذا ا الصة  ة سيارة مغربية  ن يتواصل لصنا
ٔن هذه  ، خصوصا و ٔننا لنا من املقومات ما جيعلنا ننجز ذ اصة و العاملية، 
رسيع الصناعي الناحج  صاد الوطين بفعل خمطط ال ٔوضاع اق ريت  ة  الصنا

يق اجلهات، خصوصا اليت تعاين من ضع  ىل  ف وإالرساع يف تزنيلها وتعمميها 
ر.    س

ىل رضورة:    ، نؤكد 
اة    - ال الرمقي، مع مرا ة السيارات يف ا رسانة قانونية تعزز صنا تطور 

ذ ٕاسرتاتيجية التحول الرمقي؛    ٕارساء حاكمة فعا وسلس مالمئة لتنف
كون   - رشي، عن طريق  شلك مسمتر يف الرٔس املال ال ر  س

ر  والتكون املسمتر، نظرا مل س عامل حمفز جللب  ه  شلك هذا التو ا 
ة السيارات؛  ٔفضل ملتطلبات صنا شلك  ابة  ست   و

ة    - بتاكر الصناعي والبحث يف قطاع صنا ٔمهية كربى خلدمة  ٕايالء 
المات الرشاكت العاملية، اليت متارس  ٔسامء و ال مجليع  ح ا السيارات وف

شجيعه رية ل شاط فرصا اس   م يف هذا الباب. هذا ال
بري ٕالنعاش   شلك  ليه احلكومة  ٔن هذا القطاع تعمتد  ه  مما ال شك ف
ٔحرار  صاد احمليل، وتوفري فرص شغل، وحنن كفريق التجمع الوطين ل ق
ملغرب  ٔول قطاع مصدر  ة السيارات جلع  ىل قطاع صنا اليا  راهن 

ب   ة س ر اليت تالحق قطاع الفال ساقطات املطرية.ولتعويض اخلسا   ق ال
هودات اجلبارة اليت تقومون   خر بعملمك و ا يف وهبذه املناسبة، ٕان فريق

ٔكفاء.  ٔطرمك ا   هبا مبعية 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

عية.  ج ة العدا  مو لكمة    ا
شار احملرتم   . تفضلوا السيد املس

شار السيد محمد  ه: املس   ن فق
س.    شكرا السيد الرئ
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ر،    السيد الوز
بغينا   القطاع، ولكن  اليت حققها هذا  املهبرة  النتاجئ  مثن  احلال،  بطبيعة 
ىل هذوك اليل الرشاكت  لية  ا ىل املردودية ا ر،  سائلمك، السيد الوز

(les sous-traitants marocains)   هلم من إالعراب ٔشنو هو املوقع د
هل ب د ٔجراء والنص ل ا ىل املردودية د ساءلوش  م من هاذ املردودية؟ ما ت

ل هاذ  ل هاذ إالنتاج وهاذ القمية اليوم د ٔشنو يه املردودية د ل هذا..  ود
ل   ر د   مليار.  82التصد

لمنتوج املغريب، وهنا بغيت   سائلمك كذ عن حتسني القمية املضافة 
ية، ( ٔشنو املردود l’ingénierieمنيش لمسائل اليل يه تق ٔشنو وصلنا؟   (

ٔمور هاذي.  ٔ هذه؟ فني وصلنا يف هاذ ا ل هاذ املس   د
) ل  د اليوم  ه  يعين la tendanceالتو ئية،  الكهر ات  الصنا هو   (

مك   ٔ ر، اليوم يف ٕاطار هاذ االتفاقات اليل تتربموها  واش قدرتو، السيد الوز
ال، خصوصا يف   جتيبو لنا الرشاكت الكربى اليل عندها متوقع ممتزي يف هاذ ا

ادي  لهيا  ت اليل يه اليوم التنافس  ٔقل يف جمال البطار ىل ا ٔو  جمال 
مك خصمك   ٔ شوفو قلتو لنا ب دا، وانتوما ت بري  ش توصلو    3كون  سنني 

زيد  الهند، راه الهند والصني ما غتبقاش واقفة يف هذيك البال ادي  صة راه 
  لقدام. 

ر" وبطبيعة احلال   س ثاق  ل "م ىل هذيك القضية د ا اليوم  اح
اليل بغيت نوصل،    ٔ القطاعية،  رات  س ل دمع  ه د د التو ه وا ف
ل  د ال  ا هاذ  القطاع  هاذ  ٔن  ب نقولو  ٔننا  هو  نوصل  بغيت  اليل  الرسا 

ٔو هاذ قانون االٕ  ر اليوم  ه س ٔن يمت التو ر خص جيب  س ل  طار د
مثر  س ش متيش  كون اجلرٔة عند احلكومة  كون اجلرٔة نقولها لك صدق، 
لنا   د اخليارات  يف   ٔ ٔخط ٔننا  ونقولو  تج  وم مرحب  ٔنه  القطاع،  هاذ  يف 
ٔمن   ش توفر لنا ا ار اسرتاتيجي  ار اكن خ ة يف املغرب خ السابقة، الفال

ة الغذايئ،   ار ٔن هناك عوامل طبيعية  ش نتوفقو  ٔسف ما قدر ولكن ل
ل  د مليارات  من  ما خرس  راه  اليوم  تنقول  لتايل  و لنا،  د إالرادة  عن 
ٔش  ٔخرض، يعمل هللا  لجيل ا ايني  ا  ٔخرض وها اح مج ا رامه يف الرب ا

ه املردودية.    غنخرسو ف
ل ٔننا.. القطاع د سمع ب هنار ميل ت ل    ذاك ا ة تيد ل   60الفال مليار د

دا،   ليه يشء كثري وكثري  ٔنفق  ليه وما  رضيبة وما رصف  مي  السن
لطنا   لنا ونقولو راه  يار د خ كون هذا  ٔننا  كون عندها اجلرٔة  تنقول 

يار.  خ   ومنشيو لهاذ 
ل  ر د ل تصد لهيا القضية د ٔ الثالثة اليل بغيت هنرض  لمس سبة    ل

رشي سيارة،    السيارات، غي  يل املغريب هاذ املواطن  ا ا املنتوج ا اح
ٔنه خيلص ( ة 2TVAواش مايش.. واش معقول وطبيعي  ) حبال السيارة املنت

لو خيلص .. يف املغرب، حبال السيارة اليل هذا ل السيارة د س ؟ ٕاىل بغى 

 
2 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

منشيو ٔنه خصنا  ب شوفوش  ت ما  واش   ٔ يعين  ات،  الواج ٕاطار    نفس  يف 
هاذ  شجعو  ت اليوم  املغريب، وحىت  املنتوج  شجعو  ش  ة  حتفزيات رضي
فهيا   اليل  املغربية لكها خصها متيش يف رشاء سيارات  إالدارات  ٔن  املبادرة 
ٔي نوع السيارة  شوف  غي  متيش ت شوفو اليوم ميل  ٔن ت إالنتاج الوطين 

ل "رونو" را ة يف املغرب د ت ا م مثن طلعت من  يف املغرب وا حىت    18ه ا
لتايل....  17و ، 16لـ  10ومن   23   مليون و

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ى الوقت.   هت   ا
ب.  دة والتعادلية يف ٕاطار التعق لو ستقاليل  لفريق  لكمة    ا

شار.    تفضل السيد املس

ش:  شار السيد محمد بولع   املس
س. شكرا السيد    الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
كونو صاحلني ونورو   ش  ي تقدممت بعرضه، و ىل العرض ا شكروك  ت
ش ما  ل الرشاكت الصناعية، و ىل املشاريع وجحم املنجزات د الرٔي العام 

تتحتضن اليل  ة  جام س  رئ  ٔ لها،  د احلجم  من  املنطقة    نقللوش  د  وا
رات، ذاك  ة السيارات والطا ىل بعض رشاكت صنا صناعية اليل تتوفر 

خرو به.  ر، تنف   اليش، السيد الوز
ار وال   ٔخ سمع يف ا يش بعينك مايش حبال اليل ت شوف دا ميل تتجي 
شوف   ت تيفرح،  اليش  ذاك  عي،  ج التواصل  ل  د املواقع  يف  شوفو 

يق ا لقدام.املغرب فني وصل، و   خلري 
إالجنازات  هباذ  ر،  الوز السيد  قليت،  اليل  حبال  مكغاربة  خرو  تنف ا  اح
ة  لنا ويف صنا ل البالد د صادية د ق خرو لك من سامه يف التمنية  وكنف

ديدة   ،السيارات خصوصا الوطنية، مصانع  ات  الصنا ل  ويه مفخرة د
لها تقريبا شهر وال يف لك   تاح د ف مت  )، دامئا امحلد  trimestre(ت

مثرن  ث املس ر؟ ح الش السيد الوز يقصدو املغرب،  انب  ٔ مثرن ا املس
. الد ر ف س ل  قو فاملناخ د   ي

ا  اح السيارات،  ل  د الروايض  تنفخوش  ما  ر،  الوز السيد  ا،  واح
ر، نقولوها ا مصنعني   كنصنعو السيارات، السيد الوز ٔمحر، اح نا  ا و واح

ر السيارة  رات، واملثال حبال اليل قال السيد الوز ٔجزاء الطا لسيارات و
هبا   ا  ل   %100اليل  د فالباب  واقفة  مغربية  دي  ٔ ب ة  ومصنو مغربية 

ليه،  وصلنا  ا  اح ها  امحلد   شوفوه،  ت كنا  معر  ما  اليش  هاذ  الربملان، 
ري فها لقدام. وزيدو نتفاءلو  لنا مايش    ذ اليش وشوفو املغرب د

هودات اليل  ىل ا ل الوزارة  ر، الناس د شكرو، السيد الوز وهنا ت
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ري إالجيابيات، عند  روش  ش ما نذ ر،  ري، السيد الوز تتقوم هبا، من 
املشلك  وهو  حتلهم  لمك  د الوزارة  قادرة  ساط  هوما  اليل  لك  املش بعض 

شغيل ل رات حبال  املرتبط  س لهاذ  ، حبال املناطق الصناعية احلاضنة 
سيق مع ( كون عندها ت ية، خص الوزارة  ) 3l’ANAPECملوسة وال كز

كون مالمئ لسوق الشغل. ل املنطقة، وتضمن  لساكنة د ٔولوية    وتعطي ا
املغرب  السيارات يف  ة  ل صنا د منوذج  ا ر،  الوز السيد  اخلتام،  يف 

يتعمم  مجيع  خص  يف  رائد  مغرب  عند  وكون  ات،  القطا يق  ىل 
ات.    القطا

س.    وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب. لكمة لفريق    ا
شار   . ، اليس رىضتفضل السيد املس

شار السيد محمد رىض امحليين:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

مك. شكرمك، الس  ىل جوا ر،    يد الوز
ذ   م يتعترب  السيارات  فقطاع  امجليع،  تيعرف  قطاع    2014يف  ٔول 

ٔكرث  ة يف املغرب واملصدرة  مصدر يف املغرب، حبيث تعترب السيارة املنت
،   70من   ٔورو ث جحم املبيعات يف  ين سيارة من ح ٔول و دو يف العامل 

د.  شلك ج ره    وهو مكسب هام جيب اس
ديثة  ك  ظومات  اق م ان الوطنية  الصناعية  سرتاتيجيات  ام جشعت 

ه  ة القصوى ببلو قل ٕاىل الرس ٔن القطاع ي ومستدامة، واليوم تؤكدون لنا 
ة حنو  و سمح بتطور هندسة حملية م ي  ، ا ولو مستوى النضج التك
املستوى  ىل  تنافيس  مركز  ٕاىل  والتحول  الغد  سيارات  لتصممي    العاملية 

نتظارات  كربت  لكام  راهات  وإال ت  د الت تفامقت  لكام  ٕاذ  العاملي، 
ت.    والرها

ر احملرتم،    السيد الوز
عض النقط  ل تطور هذا القطاع ف ٔ ا من  ىل رؤي رو من  ادي  تت نذ

هنا:    ب
ندماج احمليل (  - ) يف العمق  l’intégration localeتطور مستوى 

ىل   ش مع العمل  ٔساسية وحتويلها يف املغرب،  ٔولية ا استخراج املواد ا
شلك ( م القطاع واستغاللها لالرتقاء  les inputsيه اليل ت ) اليل تيحتا

الل تقوية  ىل مستوى يف قدرهتا التنافسية، من  ٔ ة السيارات ٕاىل  بصنا
لقطاع؛  دراليات الصناعية املرتبطة    التعاون املهين بني خمتلف الف

-  ) ة  العموم لطلبيات  الولوج  )  la commande publiqueربط 

 
3 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 

ندماج احمليل؛  سبة معينة من  ق   بتحق
ة    - ل الصنا ة من ج ) من  l’industrie 4.0، (4.0نيا، تعزز الصنا

صطناعي والبحث والتطور؛  اكء  بتاكر وا  الل 
ال  - من  السيارات  ة  صنا من  الكربونية  البصمة  خفض  ل  لثا، 

ة  اق ذ مدة سياسة اس هنج بالد م ث  ددة، ح دام الطاقات املت است
لوصول  سرتاتيجية الطاقة اليل كهتدف ٕاىل تطورها مع الطموح  ف يتعلق 

ام   %52لـ   ئية املربة حبلول  ددة يف الطاقة الكهر من حصة الطاقات املت
2030 .  

ٔوربية اجلديدة، ة ا لمعايري البي لنظر  ة    و ة الطاق ا ٔصبحت الن فقد 
سرتاتيجيات الوطنية.  سية يف    ٔولوية رئ

الل   ىل تعزز الثقة فاملنصة الصناعية املغربية من  ٔيضا ما شتغلو  البد 
لني  بة مجيع الفا ٔيضا جيب موا يات الكهربة يف التصنيع املغريب، و ال تق ٕاد

سرتاتيجي.  ل ٕاجناح هاذ التحول  ٔ   يف القطاع من 
مع املقاوالت   تقوية املعايري املغربية وكذ الرقابة املعيارية ووضع تدابري 
متويل والولوج   ىل مستوى ا اصة  الصغرى واملتوسطة العام يف القطاع، 
ة  ر، وهو ما سميكن من تعزز ماكنة صنا ٔ لالس اء العقاري املعب ٕاىل الو

ىل مستوى السوق العاملي.  ملغرب    السيارات 
  شكرا.و 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة.  لكمة لفريق ا   ا
شار احملرتم.    تفضل السيد املس

شار     الشيخ امحدو ادبدا:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ىل هذا العرض املمتزي. ر  ٔشكر السيد الوز   ٔ بدوري 
ن صاحب اجلال امل   برية من  حيظى قطاع السيارات بدمع وعناية 
دد من املصانع   ىل تدشني  اللته  رب ٕارشاف  محمد السادس نرصه هللا، 

ات حتت رئاسته الفعلية، كربوتوول االتفاق املوقع يف   ع اتفاق يونيو   19وتوق
رب    2015 رؤسه يف دج ع  2017و ري    26  حلفل توق صناعي مرشوع اس

ال،   وليني يف ا لني ا ر وتص  ..اململكةما جيعل  يف قطاع السيارات، فالفا د
دها يف  ويل، وسا ىل الصعيد ا ىل املنافسة  اذبية قادرة  نوع و قوي وم
ولكها  السيايس،  ستقرار  و ٔمن  وا سرتاتيجي  اجلغرايف  املوقع  ذ 

ة حت  شمل ب ٔموال، كام  البة لرؤوس ا ين  عوامل  ال وت تية مؤه الستق
لبالد.  صادية  ق ارة احلرة والتنوع والرشاكت السياسية و اطق الت   م

ر احملرتم، حنن يف   ساع سوق السيارات احمليل، السيد الوز وجبانب ا
ٔمهية ما حتقق يف هذا الباب، مما  ىل  ٔن نؤكد  ٔصا واملعارص نود  فريق ا
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ائدات   اوز  تت القطاع  ٕارادة  لمملكة يف قطاع  جعل  التقليدية  الصادرات 
ن  داث  ىل ٕا دت  ٔن تعزز تنافسية القطاع سا ة والفوسفاط، كام  الزرا
ن  ديد من مؤسسات التكون يف  ل  ة السيارات، وظهر بفضلها ج صنا
ة من الرشاكت  يار مجمو زتاز اخ ة السيارات، وهنا ستحرض بفخر وا صنا

ٔور يا و ٓس شطهتا من  ٔ ة حنو اململكة املغربية.   نقل    الرشق

ر احملرتم،    السيد الوز
الوطين،   صاد  لالق قاطرة  شلك  ٔصبح  السيارات  ة  صنا قطاع  ٕان 
ك،  يل احلديد، البالس ٔخرى من ق ات ا لصنا لنظر لالرتباط الوثيق 
السيد   ساءل،  ت... ٕاخل، جيعلنا ن والبطار ئية  الكهر ٔسالك  سيج، وا ال

ر، حول فاتورة استرياد هذه املواد من العم الصعبة، مما جيلعن ا نفكر الوز
  د يف نقل تصنيعها حمليا. 

الهجينة   السيارات  من  إالجاميل  املنتوج  ضعف  الفريق  يف  ل  س كام 
سجع  إالضافة ٕاىل غياب محالت  لسوق، ف صصة  ئية، خصوصا ا والكهر
ٔن هناك ضعف  لرمغ من التحفزيات اجلبائية احلالية، كام  ناهئا  ىل اق الزبون 

ا ة  الب تغطية  مستوى  لسيارات ىل  اخلاصة  لشواحن  اخلاصة  لتحتية 
ىل املستوى الوطين.  ئية    الكهر

ر،    السيد الوز
ال، هننؤك بـ   مليار   100هننؤك مبائة مليون سيارة ٕان شاء هللا ومستق

ر بـ   رمه، هننؤك السيد الوز ل ا ٔننا،   25.000ٕاىل    10.000د ندس، ٕاال 
لسيارة اجل ر، هننؤك كذ  ر، اليل واقفة السيد الوز ديدة، السيد الوز

متناوك ما تفارقش معها.    قدام الربملان، ولكن 
ٔمه  لمك، ومن  ىل الوزارة د ذات  ر، عند مؤا ، السيد الوز قلت 
اكنت   شارن  املس مجيع  رمبا  ر  الوز السيد  الية،  ا العدا  ذات يه  املؤا

ا بغينا املغرب يتحول ٕاىل ٔقطاب صناعية، مجيع  عندمه هذه املالحظة، اح  
داث  ٕا رب  لنا  بغينامك حتلوها   ، ل البطا لك د اجلهات مؤه عندها مش

ٔقطاب، عند ( ل Tanger Medهذه ا ا امحلد  راه قريب يت )، ا
ة،    10 رمه مرشوع خضم، بغيناك كذ حبمك عند بوابة ٕافريق ل ا مليار د

ستافد، ٔن اجلهات لكها خصها  ستافد من هذه   حبمك  مجيع اجلهات خصها 
ادية الوزارة. ش  ات، وهاذ الطريقة والوثرية    الصنا

ق العدا   ش تنخرط فعليا يف حتق ال  متىن مستق ر،  لهذا، السيد الوز
ة  ري بني طن ش ما يبقى  الية،  دمك اكزا.  -ا يطرة،    الق

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

  را.شك
لشغل.  حتاد املغريب  ب لفريق  ٓخر مدا يف ٕاطار التعق   ٕاذن، 

شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة     مرمي الهلواين:  السيدة املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
لق سالسل   بري و شلك  خر هبذا القطاع اليل تطور  ا مكغاربة نف اح

لمك    -التصنيع اليل   اء يف اجلواب د لو   -كام  اوز الصادرات د ادي يت
ٔزيد    100 عي شغل  ج ىل املستوى  الل هذه السنة، و مليار درمه 
ىل    220.000من   نتوفرو  ٔصبحنا  و  ، العام اليد  لتصنيع    3من  صات  م

يطرة، هاذ اليش اكمل  ة والق ار البيضاء وطن تلفة  هتا ا السيارات مبكو
ات التحتية   ف يف الب ر املك الس لمجهودات اليل قامت هبا بالد  تريجع 
ٔمين،  وا السيايس  ستقرار  و ومطارات،  وحمطات  وطرق  موا  من 

ب زخر  وما  ر،  س ىل  رشيعات حمفزة  ل دها  ىل واع كفاءات  من  ه 
ٔكرب  اصة من قربه من  متثل بصفة  مستوى اليد العام وموقع اسرتاتيجي، 

لسيارات.  ية    سوق اسهتال
رؤوس  من  املزيد  جللب  ة  احلا ٔمس  يف  بالد  ر،  الوز السيد  نعم، 
الشغل،   لق فرص  ة واليل تت املنت رات  س سبة  ٔموال والرفع من  ا

ر، يف ٔكرث خللق فرص شغل اليل حترتم حقوق   ولكن، السيد الوز ة  ا
عي، ولنا   ج العامل، احلق يف التنظمي النقايب، احلق يف الترصحي يف الضامن 
ل رشكة رونو،   ٔسوة حسنة م يف ذ مناذج من هاذ الرشاكت، ما نعتربه 
ل النقايب  رتام العمل النقايب، واستطاعت فهيا املفاوضات مع الفا ث ا من ح

حت  ة جامعية، بل الربوتوول ( ىل اتفاق ع  ق التوق لشغل) حتق اد املغريب 
يعترب   وىل  امليا  روتووال  ٔصبح  اجلاحئة  يف  ٕاخواننا  داروه  اليل 

(benchmark) معادية اليل  ر،  الوز السيد  الشغل،  اصب  م مايش   ،
اليل  الشغل  اصب  م مايش   ، لبالد القانونية  السيادة  ما حترتمش  لعامل، 

ٔجور زهيدة. هتر  عية وستغل عرق العامل ب ج   ب من مسؤوليهتا 
ث التنافسية يف   قدمة من ح لفعل حتتل مراتب م بالد استطاعت 
ىل  ال  ا دة يف هذا  الر ىل  لينا احلفاظ  هتا، و السيارات مبكو ة  صنا
ىل املزتايد  ال  إالق الفرص اجلديدة يف  العريب وإالفريقي واغتنام   املستوى 

ئية والهجينة.    السيارات الكهر
ت صعبة ما ميكن لناش حنققها ٕاال ب ر، حتد   ـ: ٕاهنا، السيد الوز

املبتكرة   - الشابة  الطاقات  بدمع  رشي  ال املال  الرٔس  يف  ر  س
لية ة املستق ولوج ىل املهارات التك   ؛ والتكون 

ت النقابية   - رتام حقوق العامل والعامالت، يف مقدمهتا احلقوق واحلر ا
ة  لرفع من إالنتاج   ؛ وحتفزيمه 

ىل   - شجيعه  ىل استفادة املسهت املغريب من هذا التطور ل احلرص 
خفضة  د م ٔمثنة  ناء السيارات ب   ؛ اق

مثني املواد اخلام الرض   - ددة و ف يف الطاقات املت ر املك ورية  س
لهيا املغرب  يتوفر  لت والفوسفاط اليل  ل الكو ٕالنتاج السيارات اخلرضاء م

ماكنيات هائ    ؛ ٕ



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

10 

ٓخرربيع  27  ) 2022 نومفرب  22(  1444 ا

ات، اليل   - ة احلافالت والشاح ملوازاة مع ذ مبنظومة صنا م  ه
لتطور.  صات قاب  ىل م وفر فهيا املغرب    ت

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

دود الوقت   ب يف  لتعق ر، تفضلوا لمنصة  لكمة لمك، السيد الوز ٕاذن ا
ر.    املتبقى لمك، السيد الوز

ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
شارن  شكرا السيدات والسادة   شجيعات،  املس ىل ال ب و ىل التعق

 . سبة لبالد ل د    ٔوال، لهذا القطاع اليل هو وا
ٔ يف   د املس ش نصفي وا ش يش قطاع يف املغرب  و ٔول، ما اكي ا

ت النقابية حبال قطاع السيارات.  رتم الشغي وقانون الشغل واحلر اليل تي
ري واحضلكهم م  ن مصنع،   ).. ( ة وقلتو يل اك مهنم، وهرض فهيا البار

ش ما  مكل،  امسح يل  مكل هللا خيليك،    امسح يل ،  امسح يل روش.. ري   ند
ن مصنع    قولتو ش ما نقولوش املدينة اليل ما    هناليا اك ط  قريب من الر

ت شوفو،   لك معه... ٕاخل، هاذ املصنع مش رتم قانون الشغل، وعند مش تي
رتمش  مثر يف املغرب وما تي كون يش مس ٔن  ول  ري مق ش،  ث ما اكي ح

ت النقابية.  رتمش احلر   قانون الشغل وما تي
متث  لو  هاذ املصنع ا رممت معه    %98يلية د ٔ يف النقابة اليل كمتثلو فهيا و

ة يف   رممت معه اتفاق ٔ ة هاذي شهرن، هاذ املصنع  رب  12اتفاق ، 2022  شت
ة..  لهيا، واتفاق شتغلو  ن تطور ت ة، اك   وعندي االتفاق

س اجللسة:    السيد رئ
شار.  السيدهللا خيليك    املس

ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
ة ..   اتفاق قلتو،  اليل  حبال  يه،  ٓخر  ا املصنع  مع  ة  لالتفاق سبة  ل و

قش الية، ولكن ميكن لنا  ل  وم ل صارم د الت وٕاىل اكن تد ٕاىل اكن تد
رتمش  ٔن ما حترتمش الشغيل وما يت ل،  ث هاذ اليش ال يق احلكومة، ح

  .   قانون الشغل يف بالد
ن   ادي تتفقو مع  -اك ٔخرى اليل قانون    -ىل هاذ اليش    ا و ات  قطا

سبة لهاذ  ل ه  ٔقل من هاذ القطاع هذا، وهذا ال مزايدة ف رتم  الشغل ت
ات.    القطا

لحكومة وقانون   م يويم  الية هو اه الية، العدا ا لعدا ا سبة  ل
ادي تصوتو  ليه اليوم، وٕان شاء هللا،  ادي تصوتو  ر، اليل كنتو  س
ركز  هو  هبا،  توصلت  اليل  املعلومات  حسب  ل  املق ٔسبوع  ا يف  ليه 

ها توفري  ٔسايس هو  ا لو  د الية،    ذوالهدف  ا ل العدا  ٔسس تد مي هو 
ٔيضا   ن  مع، اك ري ا ش  الية، ما اكي ر لتوفري العدا ا سبة لالس ل مع  ا

ٔخص الكفاءات اليل موجودة.  ٔيضا التمثني، و ن  ه، اك   التوج

الصناعية   املنصات  مثر  املس لهيا،  كنقلبو  اليل  التنافسية  ٔيضا  ن  اك
اك اليل  صناعية  صة  م ٔول  ات،  ت فني  ري معروفة  من  الد  ف عند  نت 

ار   ا ناء  م دا  كتبدا  برية  صة صناعية  ٔول م املنامج  دا  اليل  املنصات 
  البيضاء. 

ة املتوسط، هادو هوما   ل طن ا من مور امليناء د ين قطب صناعي 
ار اليل موجودة فاملغرب.   املنصات الصناعية الك
ة فالناظور.  صة صناعية كربى مرتق   لث م

صة .  رابع م ا ة فا   صناعية كربى مرتق
ل البالد، ذها رية د ت الك ىن قرب من البوا صات صناعية اليل كت و م

ستافدش من   ٔخرى ما  ا ٔن اجلهات  ري ذاك اليش.. هذا ال يعين  من 
ثالثة   ةصنا ىل  هرضات  مشكورة،  شارة  املس ٔستاذة  وا السيارات، 

ل صنا ن ق  ةٔقطاب د يبان اليل السيارات، ولكن اك يل اليل بدا  طب دا
ٔيضا اليل هو ضوا  ىن  يت ن القطب اليل بدا  اس، واك ل مك هو القطب د
ٓخره،  ليه ٕاىل  شتغلو  ر اليل بدينا ك ٔاكد ل  ٔيضا القطب د ن  دة، اك و
ل  ٔ ث هاذ املناطق فهيا الكفاءات وفهيا التنافسية الالزمة من  الش؟ ح

ل قطع الغيا دد د لسيارات. تصنيع  سبة  ل   ر 
املغربية   والعالمة  لسيارة  سبة  مغربية هاذ %100ل بعالمة  ، سيارة 
املنارة   فاخرة  سيارات  اه،  شف ٕاىل ...  (Laraki)و   (La Menara)اليش 

ٔسابيع القلي املق غتخرج  سيارة مصنعة   ٓخره، فالسنوات املاضية ويف ا
هيم  هيا، وكنمتىن  خرو  فاملغرب بعالمة مغربية ٕان شاء هللا، اليل ميكن لنا نف

ويل ٕان شاء هللا.  اح فالسوق املغريب والسوق ا ق والن   التوف
لقمية املضافة واملردودية اليل هاذ اليش كنحسبوه، هاذ اليش  سبة  ل

سبة ا ٔوال،  ن  ٕالدماج، ولكن بعض الناس يتحسب القمية املضافة حبال اك
يقولو   رو احلساب،  ا  ميشيو يد لو،  ها اح الحشال كند ستوردو    مش ك

تقاد  ن احلساب خصو  الفرق، ولكن اك رو هاذ  ا حشال كنصدرو ويد اح
ة ف شوية،   اليل مطرو السيارة  ستوردو خصنا حنيدو  ك اليل  هذاك اليش 

  ٔوال.  ،لالسهتالك
امل ٔيضا  اليلو خصنا حنيدو  ن  ث    ا ل جتهزي املصانع، ح ٔ كنجيبو من 

امل  سنة، و هاذ  ثالثني  سنة،  عرشن  سنني،  عرش  شتغلو  غيبقاو  ن  ا
مع   احلساب  در  اكمل،  اليش  هاذ  كنحيدو  ني  م مضافة،  قمية  لقو  وغي

لو بني   ل القمية املضافة   %45و  40امجلارك، حساب موثق، كنوليو ند د
ة اليل يه كتبقى فاملغرب.    الصاف

ن   ل الطاقة، الطاقة عند مستوردة، اك قمية مضافة مستوردة، حبال د
سبة  ل التبعية  هاذ  غنقلصو  ددة  املت لطاقات  حنولوها  ادي  ميل  اليوم 
ٔكرب اليل عند  ٔسواق، معلوم السوق ا ل ا لتبعية د لطاقة، اليل كرتجعين 

ليه   كنصيفطو  اليل  ٔوريب،  ا السوق  ا هو  م قريب  من    %80  تقريبااليل 
سوقو فـ  ي لنا  لنا، ولكن السيارات د .  72السيارات د   دو

ٔصل  من  رخييا  املصنعني  ث  ح املصنع،  ىل  ٔيضا  هرضتو  التبعية، 
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ٔورو يه سيارة بعالمة رومانية،  يعات ف ٔكرب م ا فريس، ولكن السيارة 
ٔيضا   ٔخرى الثانية  سيارة اليل كتصنع فاملغرب، ورٔسامل فريس، السيارة ا

 ) ٔيضا  المة  ن  ولكن اك ولكن Opelفرسية،  ٔملانية،  المة  اليل يه   (
دجمة بني رشكة فرسية ورشكة ٕايطالية. ل رشكة اليل يه م   رٔسامل ميكن د

)Donc(،   ٔصل من  اكنو  لفعل  الرشاكت  وهاذ  العوملة،  اكينة  اليوم 
ل ن جوج د دجمة، اك املية م املصنعني   فريس، ولكن اليوم والو رشاكت 

هاذ  ن  املغرب، اك اليل يف  امليا  امليا واملصنع اخلامس  الرابع  املصنع  بار، 
ٓخرون، ولكن اليل خصنا نعرفو  ش جنلبو مصنعني  ا  التنافسية اليل غمتك
املبيعات  ل  ٔوريب، اخنفاض د اليل هو السوق ا لنا  ري د هو السوق الك

ه يف هاذ السنة   ل السيارات ف ويف نفس الوقت املبيعات   %26،  %26د
ل السيارات املغربية يف هاذ السوق ارتفعت بـ   ، الطلب إالجاميل %50د

بـ   بـ    %26اخنفض  ارتفعو  لنا  د السيد  %50واملبيعات  قال  ما  ا  وا  ،
ٔور يتفوق  لسيارات الشخصية  ٔول مصدر  شار اليوم املغرب وىل  املس

ىل  ، ور ىل  ن،  ىل اليا ول اليل ىل الصني،  دد من ا ىل  ٔمراك، و  
دا.  م  م و ة السيارات، وهذا  رخي يف صنا   عندمه 

ليه بتاكر هرض  سبة لالبتاكر،  ندس اليوم    10.000عند    ،ل
تيصممو ٔملانية،    اليل  العايل:  الطراز  من  والسيارات  اكملها  السيارات 

يف  هنا  صمو  ت املغرب،  يف  هنا  صمو  ت ة،  ٔمرك فرسية،  ريطانية، 
ٕاىل    10.000املغرب،   الوصول  هو  والهدف  ندس   25.000ندس 

ش نوصلو لهاذ العدد من هنا و  ليه  شتغلو    سنني ٕان شاء هللا.  3ت
وهاذ الكفاءات املغربية كتصمم السيارات وكتصمم   واليوم هاذ الشباب

املصنع  نصنعو  ش  اليوم  الكفاءات  وعند  السيارات  ل  د املصانع  ٔيضا 
مثرن  ش مس ٔبواب والشهية  ح لنا ا والسيارة، وٕان شاء هللا هباذ العالمة تف
ٔخرى بدمع من الوزارة، راه بدينا يف  دد من السيارات ا ٓخرن يصممو 

را راسة اليل تنحتاجوها املغاربة. ا ل ا ٔنواع د ل هاذ ا   سة د
اجلبايئ   مع  ل سبة  خنمت    -ل لـ   -ش  سبة  ل ال  ن  اك اجلبايئ  مع  ا

)TVA  ،ٔكرب مثن  سوق يف املغرب  ٔن السيارة ت شوفو  ) ولكن بعد املرات ت
ٔوروبي  ا ٔسواق  ا يف  ٔقل  مثن  اع  ت شوفها  وت املغرب  يف  تتصنع  ة،  ويه 

بعض  ل  د قوي  مع  راجع  هذا  ئية،  الكهر لسيارات  سبة  ل ٔخص 
ان   الب بعض  يف  السيارات  لهاذ  ارش  وم قوي  مع   ، ٔورو يف  ان  الب

يخفض الرضيبة و( يدمع املصنعني،  ٔوروبية، راه املغرب  ) حىت يه TVAا
ل السيارات اليل مصاوبة يف املغرب سبة لعدد د ل خفضة  ٔي  ،م يدمع  و ضا 

ش  امجلارك  لصش  تت ما  اليل  ئية  الكهر السيارات  هاذ  ل  سترياد د
ل املغاربة   . كون يف املتناول د

ل الشحن مغربية   ن اليوم حمطات د ل الشحن اك سبة لمحطات د ل و
الرتاب %100ٔيضا   ىل  نوزعوها  ش  خمطط  ن  واك وتصنيع،  ٕابداع   ،

  الوطين.  
  وشكرا.

س    اجللسة: السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية يف   شكرمك  ل، وت ىل التفا ر،  شكرا، السيد الوز

  هاذ اجللسة. 
ة   ٔسئ املو قل ل شارون احملرتمون، ن ٕاذن، السيدات والسادة املس
ر احلارض معنا يف هاته اجللسة  لسيد الوز لقطاع التجهزي واملاء، ورحب 

ٔسئ املربجمة فهيا.   ىل ا   لجواب 
ه  ويف شرتايك، موضو لفريق  ، "ٔزمة املاء ببالد " البداية مع سؤال 

سط السؤال.  شارن من هذا الفريق ل د املس ٔ   فليتفضل 
س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد السالم بلقشور:    املس
ر،    السيد الوز

ة ندرة  ام هبا ملوا املياه  سائلمك حول إالجراءات اليت تعزتم احلكومة الق
  ؟ ببالد

س اجللسة:    السيد رئ
ا دفعة   ، نطر دة املوضوع كذ هنا و ٔسئ جتمع ب ٔن هذه ا ما دام 

دة.    وا
الفريق   شارن من  د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا قل ٕاىل السؤال الثاين،  ون

  احلريك.  
شار.   تفضل السيد   املس

شار   ريس:  السيد املس   عبد الرحامن ا
س. شكرا السيد    الرئ

  السادة الوزراء، 
شارن،    ٕاخواين املس
شارات،    ٔخوايت املس

تبعات اجلفاف   اصة يف ظل  املاء،  ادة يف جمال  ٔزمة  تعرف بالد 
ة.  لتغريات املناخ ر السلبية  ٓ   وا

التدابري  حول  احملرتم،  ر  الوز السيد  سائلمك،  ٔساس،  ا هذا  ىل 
ٔمن املايئ لب ة العا لضامن ا   ؟ الداحلكوم

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ا شار  لمس لكمة  لوي لتقدمي السؤال.    ا شارة لبىن  ٔو املس   السطي 
شارةتفضيل     احملرتمة.  املس

شارة   لوي:  السيدة املس   لبىن 
ر،    السيد الوز

زويد املناطق  ل  ٔ ذوهنا  سائلمك عن التدابري وإالجراءات اليت س
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لرشب.  ملاء الصاحل    النائية 

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

ٔصا واملعارصة.  لكمة لفريق ا   ا
شار.   تفضل السيد   املس

شار   يش:   السيد املس   ليد الربن
  شكرا.

ر احملرتم، حول   ل لندرة  سائلمك السيد الوز ٔم ا لتدبري  ٕاسرتاتيجيتمك 
  املياه؟ 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
لشغل.  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د املس ٔ لكمة    ا

س.   تفضل السيد   الرئ

شار     لهين الكرش:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

وية ٔزمة الب ل جتاوز ا ٔ ملغرب   ما يه التدابري اليت اختذمتوها من  لامء 
صادية ق عية و ج   ؟ وتداعياهتا 

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

دة والتعادلية.  لو ستقاليل  لفريق  لكمة    ا
شار.   تفضل السيد   املس

شار   لمي:  السيد املس   محمد 
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
الية اليت  ما   ستع ق  يه إالجراءات والتدابري  لهيا لتحق ستعمتدون 

ٔمن املايئ؟    ا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
لكمة  لشغل.  لالحتادا   املغريب 
شار.   السيدتفضل    املس

شار  لوش:   املس   السيد بوشعيب 
س.    شكرا السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
شارون،    السيدات والسادة املس

رية، مع   ٔ ٔكرث يف السنوات ا وي تفامق  العجز املايئ ببالد هو معطى ب

شخيص  خول يف  ل ٓن  ا ة، وال داعي  املناخ والتغريات  اسمترار اجلفاف 
ٔهنا معروفة عند امجليع.    الوضعية 

ة، ومل  مات احلكومات املتعاق ٔمن املايئ يف صلب اه ٔ ا كن مس ٕاذ مل 
برية الٕ  ، فالعديد من  تبذل جمهودات  لول مستدامة لندرة املاء ببالد جياد 

دامه   ة يف است ا ٔساس ٕاىل ضعف الن رجع  ملاء  إالشاكليات املرتبطة 
الري  اه  م ر  كتبذ القانون  حلزم والرصامة وتطبيق  يل  الت تتطلب ٕاال  وال 

لفرشة املائية ات  ارج القانون واستزناف بعض الزرا ة  يف   وخض املياه اجلوف
السياسات املتبعة ومدى  سائل فعالية  ت  تعاين نقص املياه، مما  اطق  م
تفعيل  د مت  ٔي  ات املائية، وٕاىل  تلبية احلاج ق استدامة  جناعهتا يف حتق
مج  ال اكلرب ططات اخلاصة هبذا ا لامء والربامج وا سرتاتيجية الوطنية 

لامء   ٔولوي  ا اء يف  2027-2020الوطين  ،    كام  اجلال خطاب صاحب 
طط املايئ   ٔكتور، وا تاح دورة  لنظر ٕاىل التعرث 2030نرصه هللا، يف اف  ،

اه  العادمة وحتلية م املياه  املشاريع مكحطات معاجلة  العديد من  تعرفه  ي  ا
  البحر. 

ات القرن   ذ سبعي ار حتلية املياه م ت خ ٔن بالد دش فعىل الرمغ من 
ٔنه ظل   ري  ىل املايض،  اخليار، سواء  هذا  تطور  عن  البعد  بعيدا لك 

ذ.  ٔو التنف ٔو الربجمة    مستوى التخطيط 
ذة لتمنية العرض املايئ   ر، عن إالجراءات املت  سائلمك، السيد الوز

ل مشلك الولوج ٕاىل املاء ببالد    ؟و

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

 ٔ لكمة لفريق التجمع الوطين ل   حرار لتقدمي السؤال. ا
  . اليس كامل تفضلوا

شار     كامل صربي:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
السنة والسنوات   املطرية هذه  ساقطات  ال النقص احلاد يف  ا مع  زام
طرف  من  اختاذها  املزمع  وإالجراءات  التدابري  ٔمه  ما يه   ، ببالد رية  ٔ ا

شاء   ل ٕا ٔ لسقي والرشب وتعمميها وزارمك من  اه البحر  لية م دات لت و
ٔطلسية واملتوسطية لتغطية العجز احلاصل ل ا يف هذه املادة   ىل السوا

  احليوية؟ 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

اه البحر".  ٔصا واملعارصة حول "حتلية م لكمة لفريق ا   ا
س؟    عندمك توضيح السيد الرئ

ن    ٔسئ يف نفس احملور.  2سؤال؟ ال عندمك اك
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شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ل تعزز   ٔ ام هبا من  سائلمك عن إالجراءات والتدابري اليت تودون الق

؟  شها بالد ة ندرة املياه اليت تع   حتلية املياه ملوا
  شكرا.و 

س    اجللسة: السيد رئ
ٔحرار يف نفس هذا احملور   ين لفريق التجمع الوطين ل قل ٕاىل سؤال  ن

ملناطق القروية النائية".  لرشب    حول "انقطاع املاء الصاحل 
شار.    تفضلوا السيد املس

سامعييل:  شار السيد موالي املصطفى العلوي    املس
س.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
شارن احملرتمني، السيدات والسادة امل    س
ر احملرتم،    السيد الوز

ل احلد   ٔ ام هبا من  ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة اليت تعزتمون الق
ة لهذه املادة  ات املتكررة واملفاج نقطا سب  ة الساكنة احمللية  من معا

؟    احليوية جبل املناطق القروية املسهتدفة ببالد
  شكرا.

س    اجللسة: السيد رئ
  صطفى. املشكرا موالي 

لشغالني.  حتاد العام  لكمة لفريق    ا
شارة.    تفضيل السيدة املس

ل:  ة خور ي شارة السيدة ف   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ر؟  سائلمك السيد الوز   عن قضية املاء وٕاشاكليته، 
  ا.وشكر 

س اجللسة:     السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ٔحرار.    ٓخر سؤال يف هذه السلس لفريق التجمع الوطين ل
ابد.    تفضل اليس 

دل:  ابد  شار السيد    املس
س،    السيد الرئ

  شكرا.

ر احملرتم،    السيد الوز
د من   ل الية اليت مت اختاذها من طرف وزارمك  ستع ما يه التدابري 

ىل الزتويد مبياه الرشب، ولكن دة   س فقط  ٔزمة اليت لها تداعيات ل هذه ا
د سواء؟  ىل  ة  ة والصنا ىل قطاعي الفال   ٔيضا 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔسئ  ىل هذه ا لجواب  ر التجهزي واملاء،  لكمة لمك، السيد وز ٕاذن ا
دة.    دفعة وا

لمنصة.  ر   تفضلوا السيد الوز

ر التجهزي واملاء:  ركة، وز زار    السيد 
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ىل سيد محمد و وحصبه.    والصالة والسالم 
س احملرتم،    السيد الرئ

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    السالم 

شارات وا ٔشكر السيدات والسادة املس ٔن  شارن  ٔود يف البداية  ملس
دا وهو قطاع املاء  وي  ٔسئ املهمة واملتعلقة بقطاع ح ىل طرح هذه ا
سبة لبالد وإالشاكليات  ل ىل ندرة املياه  ة  ٔثري التغريات املناخ اصة ت و
ام هبا يف هذا   مت الق ة والتدابري اليت مت اختاذها والسياسات اليت س املطرو

ال.    ا
ٔشكر السيد  ٔن  ٔريد كذ  م هبذا  و ه ىل  شارن  ات والسادة املس

رشيعية   ورة ال تاح ا املوضوع، خصوصا بعد اخلطاب املليك السايم يف اف
لهذا   ت  ٔولو ا ٔولوية  و قصوى  ٔمهية  امل  ال  ٔعطى  ث  ح رية،  ٔ ا

 . سبة لبالد ل ٔسايس    القطاع احليوي ا
ة    لعدة اعتبارات: ويف الواقع هاذ املوضوع هو موضوع السا

مؤمتر   - ٕاطار  يف  الشيخ  رشم  يف  مؤخرا  كنا  وهو  ٔول:  ا عتبار 
ٔطراف   قة مرة نعاين 27ا ة يه حق ٔن التغريات املناخ لك يقر ب ، واليوم ا

هنا املغرب. ول ومن ب   مهنا وتعاين مهنا العديد من ا
ة فلها يف جم ٔنه هاذ التغريات املناخ ٔنمت تعلمون ب ال املاء  يف هذا إالطار 

ٔساسيني:    انعاكسني 
ات احلرارة:  ٔول وهو ارتفاع مستوى احلرارة ودر  نعاكس ا

ات احلرارة فهذا   ل در رتفاع د ٔن مع  ٔنمت تعلمون ب ويف هاذ إالطار 
عندو  تيكون  نيا  و التبخر،  ىل  ٔوال  وقع  عندو  ىل   تيكون  كذ  وقع 

برية   انعاكسات  عندو  تيكون  فهو  لتايل  و ة،  الفال ىل  و ت  ىل النبا
عي.  ج   الصعيد 

ل ارتفاع   سبة د سبة لهاذ السنة فال ل ٔن  واليوم ميكن يل نقول لمك ب
ٔكرث  ة مقارنة مع املتوسط يف السنوات املاضية، بل  احلرارة وصل ٕاىل در
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ٔكتور امل  ات، ويف  5ايض مدينة تطوان وصل الفرق  من ذ يف شهر  در
اوزو   قي   3البية املدن ما كنت ٔن الوقع احلق ني ب ات، هذا اليل تي ر ل ا د

. سبة لبالد ل ة  ل التغريات املناخ   د
ل الواردات املائية   :الوقع الثاين وهو معلوم، الرتاجع د

ٔوال  لكمو  ت املائية،  الواردات  ىل  كنتلكمو  ساقطات  ميل  ال ىل 
امل يف  ال  ليه  ٔكد  كام  السنة  هاذ  ٔن  ب ارفني  ٔنتوما  وهنا  املطرية، 
ٔكرث من   ذ  ٔكرب جفاف م ي سنة اليل عرفت  خطابه السايم، فهاذ السنة فه
راجعت بـ  ساقطات املطرية  ل ال سبة د ٔنه ال ة وهو  ثالثة عقود، والن

ٔن هذا47% م فهاذ اليش وهو  تالية   ، ولكن اليل  ٔربع سنوات م ٔيت بعد  ي
السنوات  ري من  ك ٔكرب  الوقع اكن  ٔن  اليل جعل  ل اجلفاف، هذا هو  د

  املاضية. 
لثلوج   ات املغطاة  لمسا سبة  ل شوفو  نا  ، ٕاىل ج ٔكرث من ذ بل 

ٕاىل   تتوصل  املايض  يف  اكنت  ما    45.000اليل  السنة  هاذ  مربع،  يلومرت 
ش   راجع بـ    يلومرت مربع،  5000جتاوز لتايل الواردات املائية   %85ٔي  و

بري،   د الرتاجع  ساقطات املطرية ومن الثلوج فعرفت وا اليل تتجي من ال
ش ٕاىل   ٔن ما وصل مليون مرت   1.980مليار مرت مكعب،    2اليل جعلت 

ل وصل ٕاىل  مكعب فقط، ٔنه الرتاجع املس   . %85ٕاذن هذا تيجعل 
، وهذا اليل جعل   ٔخرى كذ سبة ملء السدود نقطة  سبة ل ل ٔنه 

اية اليوم، فهو وصل ٕاىل فقط    %34يف الوقت اليل كنا يف    %24اليوم ٕاىل 
زون   ل احلجم اليل هو ا ٔنه العدد د ٔكرث من ذ وهو  السنة املاضية، بل 

ٔقل من   ن، وهو  اليل اك ل املياه  املليار    3مليار مرت مكعب، عند    4د
ا فهيا.مليون مرت مكعب،  880و ل الوضعية اليل اح ني اخلطورة د   هذا تي

ساقطات   رب ٕاىل اليوم، اكنت بعض ال ٔنه الشهر احلايل، من شت حصيح 
ٔقل من املتوسط بـ   ٔحسن من السنة املاضية، ولكن  ، ٕاذن %60املطرية 

ني سبة لهاذ السنة.  هذا تي ل ا  ٔن إالشاكل الزال مطرو   ب
ٔنه يف ٕاطار هاذ املعطى   م، وهو  د املوضوع  ىل وا بغيت كذ نتلكم 
ل الواردات املائية فوقع كذ  ىل هذا الرتاجع د دة  ٔن ز ٔسايس، وهو  ا
ارفني هذا   ل الفرشة املائية، واليوم إالخوان رامه  ستغالل مفرط د د  وا

 ٔ ٔنه اكن سنو ترتاجع الفرشة املائية مرت ٕاىل  ا ا هاذ السنة   2مر، ب ار، اح ٔم
ٔكرث من   ورة وصلنا ٕاىل   3وصلت ٕاىل  ال يف زا ان م ٔح ار ويف بعض ا ٔم

ار.  6ٔكرث من  ٔم   ا
ني  ، وهذا اليل تي ا وصلنا  ٔمر اليل اح ني اخلطورة دا وهذا اليل تي

ة اليل تي  ق ن ٕاشاكلية حق ٔن اك ها لك قوة، وكذ نفس ب خصنا معلوم نوا
لرشب اليل  ل املاء الصاحل  ٔن اكن ٕاشاكل د اليشء وقع يف ملوية العليا، 
كون هنا  ٔنه  ش  ة  ستكشاف ٔثقاب  ستعملو هاذ ا ٔننا  اكن رضوري 

لمواطنات واملواطنني.  سبة  ل لرشب    ضامن املاء الصاحل 
رجع لو  ٔمر واقع.  ٕاذن اليل بغيت نقول،  ٔن هاذ ا   لك وضوح، ب

ٔبيض  لبحر ا سبة  ل رات اليل اكينة  ٔن هنا حسب التقد ىل  نيا 

ل  ول د ، ميس العديد من ا ري بالد ميسش  ٔن هاذ اليش ما  املتوسط، 
ٔن  ىل  ٔبيض املتوسط، فهو حسب املعطيات اليل اكينة، كنتلكمو  البحر ا

د الرتاجع من   كون وا من   %30ٕاىل    20اليل ما بني    2050هنا ٕاىل  ادي 
لنا.    الواردات املائية د
ذ تدابري ٕاذن الوضع فهو   ٔن تت ٔصعب، و من الرضوري  غيكون 

ٔمر.  ة هذا ا   قوية ملوا
لتايل  ة اليل يه واقعية و ق النقطة الثانية ٕاذن الوضع ها هو، ٕاشاكلية حق

وها.    رضوري نوا
ٔنه اليوم امحلد  املغرب النقطة الثانية اليل رضو لهيا، وهو  ٔكدو  ري ن

ٔمر.  و هاذ ا ش ميكن لنا نوا راكامت ٕاجيابية    عندو كذ 
ال امل احلسن   ٔعطى انطالقهتا  ٔوال، بفضل سياسة السدود اليل 
فاليوم  ٔيده هللا،  ال امل محمد السادس  الثاين رمحه هللا واليل واصلها 

ٔن ب نقولو  لنا  ل    ميكن  د مة  ٔرضية  ا د  وا عندو    149عند  اليل  سد 
اية   ل التخزن ٕاىل  قة   19إالماكنية د   3مليار مرت مكعب، يعين عند حق

اية  800مليار و مليار مرت مكعب،   19، ولكن عند إالماكنية نتخزنو ٕاىل 
د ش ميكن لنا نضمنو وا ال  ح لنا ا  ٕاذا اكنت عند سنة ممطرة قوية فغتف

ستحرضوه.  3 م اليل تيخصنا  ٔمر    سنوات بدون ٕاشاكلية، هذا 
ن   اه الرشب، مهنا   88سد صغري وعند    137واك ل معاجلة م حمطة د

اه البحر، وهنا  9 ل حتلية م ل احملطات د ٔة لتحويل املياه.  16د ش   م
لهاذ   قوية  ة  موا هنا  كون  ٔن  الرضوري  من  فاليوم   ، ذ رمغ 

ىل   إالشاكليات الكربى انطالقا من هذه إالجنازات، انطالقا كذ مما حتقق 
لس  املؤسسايت مع ا الصعيد  ىل  املاء وكذ  قانون  القانوين مع  الصعيد 

لامء ىل  ٔ ما هو   ،ا كذ لك  مع  املايئ  ل حوض  د الواكالت  كذ  مع 
الرت  د  وا عند  ٕاذن  ٓخره،  ٕاىل  املاء،  ل  د إالقلميية  لجن  يبة  مرتبط 

ة هاذ إالشاكلية.  ىل موا د كذ  سا   مؤسساتية اليل يه ت
ٔننا ننخرطو يف ٕاطار   ٔمر، رضوري  و هاذ ا ش ميكن لنا نوا اليوم، 
الربملان،  تاح  اف السادس يف  ال امل محمد  اليل وضعها  الطريق  ارطة 

ر هبا:   ارطة الطريق نذ   وهاذ 
ا  املشاريع  جناز  ٕ رسيع  ٔوال، ال لامء  وهو  ٔولوي  ا مج  الرب يتضمهنا  ليت 

لرشب ما بني  ليه؛ 2027-2020الصاحل  اوب  و السؤال وغن   ، طرح
ىل استكامل بناء السدود املربجمة، ولكن كذ الشباكت   نيا، العمل 
اليل هو رضوري  ديد  املائية، وهذا يشء  ٔحواض  ا ما بني  الربط  ل  د

ليه؛    وغنتلكم 
واستعامل  ا  طمو ٔكرث  ادرات  وم رامج  ٕاطالق  رضورة  لثا، 
ما   ٔننا  ٔي  املاء،  يف  صاد  ق جمال  يف  خصوصا  احلديثة،  ات  ولوج التك
تيخصنا   العرض،  كذ  شوفو  تيخصنا  لطلب،  فقط  و  نتو خصناش 
ىل  العمل  كذ  لعرض  سبة  ل و الطلب،  يف  صاد  ق كذ  شوفو 

املياه  حتلية  غي    استعامل  ي اليت  العادمة  كذ  يه  اليل  املياه  واستعامل 
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  معاجلهتا. 
كون هذه السياسة سياسة   ٔن  ىل رضورة  ال امل  ٔكد كذ  و

ٔن مايش سياس ٔن ينخرط   اتقطاع معني يه سياس  اتامجليع،  غي  اليت ي
انب املاء يف لك السياسات القطاعية   ذ  ٔ ٔن ت ذ هبا،  ٔ ٔن ت فهيا امجليع، و

التلكفة  اليت   عتبار  بعني  ذ  ٔ ا الواقع، ورضورة  ٔرض  ىل  مطبقة  يه 
لموارد املائية.  ة  ق   احلق

غي   لسؤال املطروح اليوم، وهو ما يه السياسة اليت سي سبة  ل ٕاذن 
طلق فهيا   ؟ سنقوم هبا، وس

ٔول يشء وهو توحض  لامء،  طط الوطين  ٔسايس وهو ا ٔوال، اليشء ا
هنا   من  سنقوي  ماذا  يه 2050الرؤية،  ما  لضبط  نعرفو  ٔنه  ش  ؟ 

و؟  ت؟ ما يه التغريات؟ ما يه كذ إالشاكليات اليت تيخصنا نوا ٔولو ا
ٔكرث من ذ  ذها يف هاذ إالطار؟ بل ا وما يه كذ اخليارات اليت س
داد لمخططات  ٕال لامء ارتباط عضوي  طط الوطين  كون لهاذ ا ٔن  غي  ي

لجهات.  سبة  ل لموارد املائية  لهتيئات املندجمة    التوجهيية 
ا ترنكزو   ٔول يشء اليل اح ٔن  لتايل، اليوم واليل ميكن يل نقول لمك، ب و

ك  دادها  ٕ ٔننا نقوم  ططات التوجهيية  ٔن هاذ ا شارية مع  ليه، وهو  ة  ف
كون هنا   ٔن  ٔساس  ىل  خنراط ا رؤساء اجلهات ومع اجلهات يف اململكة 

لامء.  طط الوطين  لامء ويف ا   رايب يف السياسة الوطنية 
طط وهو  ىل ا ٔي ميل كنتلكمو  طط،  ٕاذن الرؤية إالسرتاتيجية، ا

ىل الصعيد اجلهوي ٕاسرتا دة بربامج واحضة املعامل، وكذ  اصة ٔج تيجية 
كون كذ  ٔنه هاذ العمل اليل غنقومو به يف جمال املاء  ادي جتعل  اليل 
ل املواطنات واملواطنني من   ات د ىل تلبية احلاج ة والعمل  سامه يف موا
ة،  ات، ال يف جمال الفال ل القطا ات د اج ة، ولكن كذ يف تلبية 

ة و ة، ال يف جمال السيا ٔخرى، وجنعلو ال يف جمال الصنا االت ا ال يف ا
كون فهيا بعد املاء   ٔن  ططات التمنوية اليت تقوم هبا اجلهات  ٔنه الربامج وا

لية.    ارض بقوة يف هذه التصورات املستق
السادة   شكر  لسو، وت ليه وتن شتغلو  ك اليل  ٔسايس  ٔمر  ٕاذن هذا 

اجل  الس  ا هوما  اليل  اجلهات  ل  د واملاكتب  اجلهات  عند رؤساء  هوية، 
ٔن كنعتربو حبال اليل  ٔننا نوضعو هاذ السياسة مجيعا،  ش  لقاءات مسمترة 

ل امجليع.  ٔمر د ٔن هذا  ال امل ب   ٔكد 
رسيع   ٔسايس وهو  ٔمر  ة  لتوجهيات امللك ٔنه طبقا  النقطة الثانية، وهو 

ل ٕاجناز السدود، عند اليوم حبال اليل قلنا   اليوم   سدا، عند  49وثرية د
د   سدا يف طور إالجناز    16سدا اليل هوما يف طور إالجناز، هاذ    16وا

ٔكرث من   ٔننا نوصلو ٕاىل  نا ٕان شاء هللا  ل   24ادي ميك مليار مرت مكعب د
ٔمر.  ادي ميكن لنا خنزنوه بفضل هاذ ا زون املايئ اليل  ل ا   إالماكنية د

ٔننا   ليه اليوم وهو  شتغلو  لسو مع املقاوالت اليل  ٕاذن العمل اليل ك تن
املدة   من  نقلصو  لنا  ميكن  يفاش  شوفو  وت السدود  هذه  جناز  ٕ تتقوم  يه 
ة  ف ٔقرب وقت ممكن، هبذه الك اهزة يف  كون  ش هذه السدود  ية  الزم

رسيع وثرية ٕاجناز هذه  ال امل رضورة  ليه  ٔكد  ٔوال ما  ادي نضمنو، 
كون عند   املشاريع والسدود الكربى، ويف نفس  ٔن  الوقت كذ غنضمنو 

ام بتلبية  ىل العمل يف الق د  سا ادي  ل السدود اليل  د الشبكة د وا
ات اليل يه رضورية فهاذ إالطار.    هذه احلاج

ت   لتعل ٔنه كذ طبقا  سبة لهذه املشاريع الكربى، وهنا  ل نية  نقطة 
ا يف الربط ما بني السدود، وخصو  ة فانطلق ٔحواض املائية،  امللك صا ما بني ا

ٔمر؟  ىل هذا ا الش كنتلكم  ٔيب رقراق،  ل  ما بني حوض سبو واحلوض د
ادي  ٔسبوع املايض، و ة ا ٔسايس يف هاذ املوضوع، ووقعنا االتفاق ٔن هو 
اة اليل  د الق ادي تدار وا ٔنه  ٔسبوع، الهدف وهو  ٔشغال هذا ا تنطلق ا

لبحر  مييش  اليل اكن  ٔكرث ترضرا، املاء  اليل هو  لمناطق  وه  نو ادي 
ادي نوصلوه ٕاىل سد  ل حوض سبو  ادي جنيبوه من سد املنع د لتايل  و
ن عبد هللا اليل عندو رابط كذ مع   ن عبد هللا واليل هاذ سد محمد  محمد 
ار   ادي يبدا يوصل املاء كذ ٕاىل ا ٔنه  ادي جنعلو  ار البيضاء، اليل  ا

ار البيضاء اجلنوبية،  البيضاء الش ار البيضاء اجلنوبية املية ولكن كذ ا ا
ل ٕان    اهي  اليل تيجي املاء من سد املسرية، والفكرة وهو من هنا لغشت املق

ادي ميكن لنا حنولو   ٔننا نضمنو املاء    340شاء هللا  ش  مليون مرت مكعب، 
البي ار  ل سبة  ل ط وال  لر سبة  ل لرشب ال  ٔن  الصاحل  ضاء، وعوض 

لبحر.    هذا املاء مييش 
بري ٔمهية قصوى واليل    ، م  ،ٕاذن هذا مرشوع مليك  د ا اليل عندو وا

ادي ميشيو من سد   ٔنه  ري اليل تيجعل  ل يف ٕاطار املرشوع الك   كدية" تيد
ىل املدى املتوسط، ٕاذن هذا هو التصور العام    "املسرية"ٕاىل سد    "الربنة

ه يف هذا إالطار.  ا ف   اليل انطلق
فاجلهات وإالخوان لثا، السدود الصغرى عند اليوم مربجمة وإالخوان  

ٔمر، عند   ا هاذ  ارفني  شارن  اليل   129املس تيل،  وكذ  سد صغري 
لـ   هنا  ٔنه من  ه، وعند  ف ٔشغال  ا هاذ دار  ت  2024غتنطلق  العديد من 

ل  جناز هاذ السدود بدمع من الوزارة د ٕ ي اليل غتقوم  السدود، واجلهات فه
ٔسايس  ور  د ا لية، واليل تيلعبو وا ا لطبع وزارة ا التجهزي واملاء، ومع 
لحامية من   سبة  ل لامشية، و سبة  ل سبة كذ املاء  ل لري و سبة  ل

ت.  ضا   الف
ٔن عند ف رمك ب رو    135قط  نذ ادي ند ا    129سد تيل ٕاىل اليوم، اح

ل  ٔسايس، ويد ٔمر  د ا ، ٕاذن هذا كذ وا فهاذ ثالث سنوات املق
م يف ٕاطار جتميع املاء.    فٕاطار معل اليل هو 

ل   تو واحضني،  كونو  ش  ٕاشاكلية  عند  وهو   ، ذ ٔخرى  نقطة 
ٔ ميكن يل  ة، و ق سبة السدود، هاذ إالشاكلية ٕاشاكلية حق ل  نقول لكن 

كون عند   نا    30لسد محمد اخلامس، كنا كنتظرو  مليون مرت مكعب، لق
ش   (la bathymétrie)مليون مرت مكعب، ٕاذن در دا    2ٔقل من  

مج ٕان شاء   د الرب ل اليل اكينة، ودر وا ل التو سبة د لضبط ال نعرفو 
ش حنلو ه اذ إالشاكلية يف بعض السدود هللا، اليل غينطلق السنة املق 
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ش ميكن  ل السدود  رو التعلية د ٔخرى غنضطرو ند ويف بعض السدود ا
ش  ٔن ما ميك ٔمور اليل مت ختطيطها،  ستعملوها، ٕاذن هذا من بني ا لنا 
ل ملء السدود وما نلقاوهاش  سبة معينة د د ال ٔن عند وا ىل  ركزو 

ٔسايس، ٔمر  ني نبغيوها، ٕاذن هذا  د   م ش تدار وا ارفني،  ٔنتوما  ٔن 
ٔشنو  و فالسدود،  عند  ٔشنو   ، عند ٔشنو  نعرفو  يخصنا  إالسرتاتيجية 

رنجع لو ف بعد.  ٔمر اليل  ة، وهذا  لمياه اجلوف سبة  ل   عند كذ 
ٔن   ب ارفني  ٔنتوما  ٔمطار،  ا اه  م لتجميع  اص  مج  ر كذ  وعند 

، عند ثقافة  ات تتدار  هاذي امحلد  لتايل هاذ املطف برية فهاذ إالطار، و
ستعملوها  ٔنه  ات، وجنعلو  لمطف رجعو  ٔقالمي، الفكرة نعاودو  فالعديد من ا

ٔو كذ إالماكنيات املائية.  ٔننا نعب ش    كذ 
ٔنتوما   ل حتلية املياه،  ىل اجلانب د ٔمر، رضوري نتلكم  ىل هاذ ا دة  ز

ٔن اليوم عند ساقطات املطرية والرتاجع   ارفني ب ل ال مع هاذ إالشاكلية د
ياطات فهاذ إالطار، وهنا   رو اح ل الواردات املائية، رضوري كذ ند د

ٔنه بغينا اليوم   ه، وهو  ديد اليل اخنرطنا ف ه  د التو وال   %10عند وا
اه الرشب، عند مليار و  11% ل م رشبو    300د مليون مرت مكعب اليل ك

ه    300، هاذ املليار و سنو ة من حتلية املياه،   140مليون ف مليون ماج
املاء  هاذ  تغذي  اليل  املياه يه  ل حتلية  النصف د من  ٔكرث  ٔن  بغينا  ا  اح
ه  ه؟ بغينا منشيو فهاذ التو الش بغينا منشيو فهاذ التو لرشب،  الصاحل 

ة.  لتوجهيات امللك ٔغراض، وهذا طبقا  ل ا   جلوج د
 ٔ ا لمدن  الغرض  سبة  ل لرشب  الصاحل  املاء  غنضمنو  ٔنه  وهو  ول 

ساقطات املطرية  راجع ال ة و يفام اكنت التغريات املناخ لية    ؛ السا
ٔنه غنضمنو لية    نيا، وهو  ا لمدن اليل يه يف ا سبة  ل كذ املاء 

ٔن هادوك السدود، ماء السدود يف عوض  لجبال والعامل القروي،  سبة  ل و
املدن   هاذ  طرف  من  ستغل  غيبقى  فهو  لية  السا املدن  لهاذ  مييش  ما 
التضامن  غيكون  ة  ف الك هباذ  القروي،  العامل  كذ  طرف  ومن  لية  ا ا

قي اليل غيكو ل واجلبال فالوقت اليل اكن يف احلق ن هاذ املرة ما بني السوا
لية.  لمدن السا يعطيو املياه    العكس، هوما اجلبال هوما اليل اكنو 

ديدة اليل اخنرطنا  ة  ٔن ر م، ميكن نعتربوه ب د التحول  ٕاذن هذا وا
ن العديد اليل بدينا فهيا   فهيا يف ٕاطار هاذ السياسة، واليل ٕان شاء هللا اك

ار البيضاء،  حب سبة ل ل لية املياه  سبة لت ل ل  نطالقة د ٔعطينا  ٔن  مك 
ٔسفي، وعند كذ  سبة  ل ديدة،  ل سبة  ل  ، ا سبة ل ل كذ 
املدن ٕان  ٓخره من  ٕاىل  لناظور،  سبة  ل دة،  سبة لو ل ٓخر ال  مج  ر

كون مج ميل  ليه وغنعطيمك الرب ليه يف ٕاطار   شاء هللا، وغنتفقو  االتفاق 
اولو ندفعوها دفعة  س احلكومة، وغن يرتٔسها السيد رئ ل املاء، اليل  جلنة د
عند  كون  ٔشغال و ا تنطلق لك  ش  املق  لسنة  سبة  ل ٔي  دة  وا
ٔنه هاذ إالشاكلية ما يبقاش هذاك الضغط اليل  ٔرضية اليل غتجعل  د ا وا

شوه اليو    م. عند اليويم اليل تنع
ىل استعامل املياه العادمة،  ركزو  ٔننا  ، رضوري  ٔخرى كذ ة  من 

ل  ٔن كذ عند خزان د لها؟  الش استعامل املياه العادمة واملعاجلة د
ن  اهد ٔننا نعملو  ستغلش، هنا رضوري  لبحر واليل ما ت مييش  املاء اليل 

د  ش ميكن لنا ستعملو هاذ املياه العادمة، الفكرة وه مليون   25و عند وا
ستعملو اليوم بغينا من هنا لـ   مليون   100نوصلو لـ    2025مرت مكعب اليل ت

يف   نوصلو  ش  مكعب  وهذا    340ٕاىل    2030مرت  مكعب،  مرت  مليون 
سبة  ل لرشب  ستعملو املاء الصاحل  ش هاذ املياه يف عوض ما  د  سا

ل  سبة  ل ات اخلرضاء وال  ل املسا لمالعب  لسقي د سبة  ل شوارع وال 
ستعملو هاذ املياه املعاجلة وهذا غيكون عندو..  ضية، فغ   الر

لنا   غميكن  املعاجلة  املياه  هاذ  بعض  وهو  الفكرة   ، ذ من  ٔكرث  بل 
كذ غيكون عندو   ٔجشار، وهذا  ل سبة  ل ة  فالفال ستعملوها كذ 

ٔمر. سبة لهاذ ا ل د الوقع ٕاجيايب    وا
، رضوري ات يف اخلطاب املليك   كذ ٔساسية اليل  ىل نقطة  نتلكمو 

ٔوال   الهدف وهو  ة، هنا  املياه اجلوف السايم يه مرتبطة برتشيد استغالل 
دمو مع   ة شنو فهيا، وهنا تن   (cadastre)نعرفو شنو يه هاذ املياه اجلوف

د اخلريطة مسح وطين،  رو وا لضبط حشال.. ٕان شاء هللا غند ش نعرفو 
ة ومن بعد غنوسعوها ٕان شاء هللا، الفكرة وهو غنبدا ام ل الر ملنطقة د و 

ر اليل اكينة، حشال   ٓ ل ا لضبط حشال د اليل (la profondeur) نعرفو 
ٔننا نعرفو   ٔمور اليل غتجعلنا  رو  ، وند مت استعام ل املاء ت اكينة، حشال د

ال عقود  ل  د فإالطار  ونواصلو  ن  اك قة  حق اليل  الصعيد  شنو  ىل  فرشة 
د   عقود فرشة، ولكن   35عقود فرشة بغينا نوصلو لـ    8الوطين، د عند وا

ة املرجوة. لن ش ميكن لنا نوصلو  ل املاء  دمج د   كون هاذ التدبري م
ٔمر ىل هاذ ا دة  سبة   ،ز ل صاد يف املاء،  ق ىل  شتغلو  ٔننا  وهو 

ٔسايس وهو حت  ٔمر  صاد يف املاء  سيل لالق وات ت سني املردودية، عند الق
ٔقل   ىل ا ل  لتايل تيخصنا نوصلو ملردودية د وات   %80و سبة لهاذ الق ل

ستعملوه لكو، هذا من   ٔننا  ه  ٔ ٔقل املاء اليل عند واليل عب ىل ا ٔننا  ش 
ٔساسية.  ٔمور ا   بني ا

ل رسقة املياه، وهنا ة إالشاكلية د ، كذ موا كذ العمل    هنا
امجلاعي  املوضعي  السقي  ٕاىل  التحويل  الل  الري من  ٔنظمة  ىل حتديث 

ط، عند    ،والفردي لتنق ار بغينا نوصلو ملليون   700ٔي السقي  ٔلف هك
لـ   ار من هنا  ق لشبكة نقل   2026هك التدق ل  جناز د ٕ وكذ غنقومو 

ش نعرف ة  لرشب وحىت يف الفال سبة وتوزيع املاء الصاحل  و شنو يه ال
ضياع.  متيش    اليل يه 

ل  ستغالل املفرط د ٔنه  ليه كذ وهو  ٔكد  ٔمر اليل  ىل ا دة  ز
ش حنددو  ة  ٔمر مع وزارة الفال ا يف هاذ ا ة رضوري وانطلق املياه اجلوف
طقة   طقة م ر يف لك م د يد لوا ات اليل ميكن  ٔو الزرا ت  ما يه النبا

ل عقود الفرشة،  حسب القدرات املائ  ال د ات م ية، ودر هاذوك االتفاق
يبقاش  ما  ش  ة  الفال ووزارة  املالية  وزارة  بني  قرارات  اختذت  وكذ 

ستعمل كثري   ات اليل يه  مع لبعض الزرا ليتعطى ا املاء، الفكرة هو   د
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ش لكيش   الرتايب  الصعيد  ىل  كذ  واحض وكون  طط  ا د  وا كون 
ٔشنو هو  سب  يعرف  ٔ مثني  ستعامل و د  ة وكون وا ما إالماكنيات املتا

  لمياه. 
مراجعة   كذ  هو  املاء  يف  صاد  ق ل  د ال  ا يف  كذ  وهنا 
در  ٔمور  ا ٔنه من بني  ب تعلمون  ٔنمت  لنا مكواطنات ومواطنني،  السلوك د

ش بلغنا املواطنات واملو  سرتاتيجيات التواصلية  اطنني كذ العديد من 
ة  ل التلفزة وإالذا ة، عند كذ مع الرشكة الوطنية د إالشاكليات املطرو

عو   2Mوالتلفزة وكذ   ٔنتوما ت ة، راه  رامج يوم رو  ٔنه يد ش  ة  اتفاق
ٓخره،   ة ٕاىل  ٔشنو هوما احللول املمك ة و لك املطرو ٔنه تيفرسو املش ش 

ٔسايس وهو ن ولكن اليل  ٔن هاذ الوعي يؤدي ٕاىل   ولكن هاذ الوعي مز
صدو،   نق نبداو  تيخصنا  لتايل  و السلوك  ميل تغيري   ،ٔ يتوض د  الوا وميل 

ٓخره،  لو، ٕاىل  غي يغسل السيارة د د ت ٔواين، ميل الوا د تيغسل ا الوا
ٔمر.  سامهو يف هذا ا ٔننا كذ  ش  لنا اليويم    تيخصنا نغريو السلوك د

ن   ، اك ٔن، امحلد  ل ٕاجيايب  ميكن نقولو  وهنا بغيت نقول لمك ب د التفا وا
اليل هوما دارو   ٔساتذة اجلامعيني  ا العديد من  ٔن عند  ه،  مع هذا التو
انة  ال، هنا كذ ف ات يف هذا ا ٔعطاو اقرتا دراسة يف هذا املوضوع و

الفكر   ، امحلد  ال،  ا هذا  اين يف  ٔ دارو  كذ اليل  املدين  متع  ا هو  ة 
هاذ  يف  معنا  ينخرطو  ن  مستعد فهم  كذ  شارن  املس السادة  خرط،  م

ات ٔكد    ..ش نلقاو كذ  ... ٕاخلاليشء مع رؤساء امجلا ال امل  ٔن 
ٔن نصل ٕاىل   لتايل من الرضوري  ٔن هذه سياسة امجليع، و ٔمور:  3،  2ىل    ا

ٔول، وهو  - ٔمر ا ة ٕاشاكلية ندرة املياه؛ ا  خنراط امجلاعي ملوا
امل طلب    - ال  ٔن  تعاقدات مع..  كون  ٔن  الثانية وهو  النقطة 

يف  التعلمي،  ة يف جمال  العموم إالدارات  مع  قدوة  كون  إالدارة  ش 
ٕاىل   ة...  السيا ة،  الصنا ة،  الفال ات  القطا مع  املتعددة،  االت  ا

ٔننا نغريو  ش  لنا فهاذ إالطار. ٓخره،  ٔسلوب د  كذ ا

تيخصنا   اليوم  ٔننا  وهو  ٔساسية،  اليل يه  النقطة  د  بوا خنمت  وبغيت 
ش نتلكم ٔن اليوم ما ميك ٔن    ونعرفو، ب ىل ٕاشاكلية املاء وندرة املياه بدون 

سمى بـ   لها يف ٕاطار ما  ٔمن الغذايئ.   (le nexus)ند   ما بني املاء الطاقة وا
ٔمن ٔمن الطايق  ٔن تيخصنا ا ٔمن الغذايئ وتيخصنا ا ،  املايئ، تيخصنا ا

دجمة ورؤية مشولية،   د رؤية م كون يف ٕاطار وا ٔمر تيخصو  لتايل، هاذ ا و
ٔعطى   اليل هو تيجعل ه اليل  ا فهو التو ال، اح لية املياه م سبة لت ل ٔن 

ددة والطاقات اليل يه خرضاء يف  ستعملو الطاقات املت ال امل وهو 
لية املياه   انب املرتبط بت ل سبة  ل ه  ٔننا كذ يف ٕاطار التو هذا إالطار، 

ة ولسقي، واليل نضمن لفال سبة غمتيش كذ  د ال الل م  وكذ وا ن 
ٔلك كذ وإالماكنية  كون عند ا رشبو، نبقاو  ٔن نبقاو  ٔننا جنعلو  ذ 
ىل  ة  الطاق التبعية  من  نقلصو  ٔننا  و واملواطنني،  لمواطنات  التغذية  ل  د

ويل.    الصعيد ا

  وشكرا لمك.

س    : اجللسةالسيد رئ
ىل هذا اجلواب. ر    شكرا السيد الوز

ىل جواب الس  ب  قل ٕاىل التعق ر. ن   يد الوز
شرتايك.  لفريق  لكمة يف البداية  ٔعطي ا   و

س.    تفضل السيد الرئ

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

ر،    السيد الوز
لمك ب يف الرد د شارن    لكمتو يف التعق ىل السيدات والسادة املس

زيد عن   قة، من    27احملرتمني، تقريبا ما  قة اليل اكنت خمصصة   36دق دق
  لمك.

ا وال   ا وال اكف كن ال شاف لمك مل  ٔسف، اجلواب د الكن، ل وال    ضاف
عا.    مق

ٓن   ا من  اذ  تت ادي  اليل  الية  ستع إالجراءات  ىل  ٔلنامك  س ا  اح
اجل ر  ٓ ة  يف ملوا سدود  و  نب ادي  ٔننا  ب اوبنا  تت ر،  الوز السيد  فاف، 

ل التخزن ٕاىل  لنا د لطاقة د لنا  زاد احلصة د ادي  ل و مليار   24املستق
ٔنت   و الوقت  اليوم، دوزيت  ل  د ىل اجلفاف  كنتلكمو  ا  اح مرت مكعب، 
ساقطات  ال ق  وكذ  احلراري،  حنباس  اجلفاف،  ٔسباب  لنا  رشح  ت

ٔن اجلفاف راه معروف من عهد سيد املطر  ني  ة، يف  ية والتقلبات املناخ
ذ   م ام   7يوسف،  الربعينات،  ل  د داملغرب  واجلفاف  جعاف،  سنوات 

ات. ن ل ال ري د ٔ   البون، واجلفاف ا
قال، اجلفاف  اليل ت القة هباذ اليش  ديد وما عندو  اجلفاف مايش 

ة يف اق رتازية، اس ٔنه معطى  خصو ٕاجراءات ا كون دامئا، ونعرفوه ب  ،  بالد
ما   ال،  مستق اجلفاف  معض  و  نوا لنا  ميكن  ش   ، بالد يف  هيلكي 

اكريث يف معض املياه لوضع احلايل ا الية  لول استع ش  ، وحىت  ٔعطيتو
زيد عن   دينا به لعرشات السنني، ما  ا و س سنة   20هذاك احلل اليل 

من   املياه  حتويل  ل  سد د ٕاىل  و  م بعد  ومن  رقراق  ٔيب  ٕاىل  دة  الو سد 
د   ىل وا ري  لكمت  ٓن، راه  ليه ا لكمت  مرت مليون    300املسرية، اليل 

القطاع  ل  ٔن املاء د ني  لرشب، يف  الصاحل  املاء  ل  اليل يه د مكعب 
  الفال ما اكش اكع يف اجلواب د هنائيا.  

ل اجلفا  نعاكسات د شوفو  ٓن ت ىل  وا لها  ر د ٓ ة وا اه الفال ف وم
ر، مليون و ، القطاع الفال حيترض، السيد الوز ٔلف   600القطاع الفال

ار يف عطا ة يف املغرب، القطاع احليواين   ،هك ٔحواض املسق ل ا ة د املسق
ر، اليوم عند نقص يف  دا، القطاع احليواين، السيد الوز م  راجع  يف 

ٔن احلليب  %30حلليب بـ  احلليب، مادة ا ، وهنا هاذ الناس راه لكهم تيعرفو ب
الف وهذاك   ٔ د، وهذا من جراء ق ا وا لشلك اليل اكن م راه ما بقاش 
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ة. ت ري م فعة و ري  ٔخرى  ستعملوه يف مواد  ل السقي اليل كنا ت   املاء د
لحوم امحلراء لـ   ادي يطلع ا لحم ها هو    90و  80اليوم، عند كذ ا

ساقطات   100و ش  م اليل تنقول لمك ٕاىل ما اكن ىل هاذ ال درمه، وعقلو 
ل الف يف القريب العا ٔ ش عند  ادي تويل صعوبة الولوج ٕاىل   ،وما اكن و

ة.  ل الفال لحوم امحلراء يف املغرب، وهذا من جراء ق املياه د   ا

ر،    السيد الوز
اش اعطي ٔن    ما  اليوم  املغاربة  ٔن  طم ٔنك  وكنمتىن  الية  استع لول 

ىن   غتن لنا  تقولش  ما  الية،  استع لول  ٔعطينا  دا،  وحمرج  م  سؤال 
ل التخزن.  2025و 2024السدود يف  زتاد الطاقة د   و

س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ى الوقت.   هت   ا
ن.     ٕاوا قلت اليل اك

قل ٕاىل الفريق احلريك. إ    ذن ن
س.    تفضلوا السيد الرئ

ريس:  شار السيد عبد الرحامن ا   املس
س.    شكرا السيد الرئ
ر.    شكرا السيد الوز

شخيص والرتاكامت   ٔنه ال ر، كام قال اليس عبد السالم  رمبا السيد الوز
ٔنتوم و اليوم   ٔ كنتفا  ٔ و املغرب،  يف  عند   دا  كثرية  راسات  ا ل  ا  د

د املسح طوبوغرايف  رو وا ادي تد ٔنتوما تتقولو  ر، و اوبو، السيد الوز كت
ة ري   ،ىل املياه اجلوف ل واش  راسات اليل اكنو ق بغيت نعرف هاذوك ا

لك  اه فهاذ الوزارة  راسات ومييش، وهذا ٕاشاكل عرف ر ا يد ا  اكن اليل 
ادي جتا دا واليل  مة  ل ٔسف، واليل يه وزارة اليل  ة د ىل مجمو وب 

ٔمن   ٔمن الغذايئ وا ل ا ر، د لهيم، السيد الوز إالشاكليات اليل هرضت 
ن والو، " ش املاء ما اك ٔمن املايئ، وٕاىل ما اك وجعلنا من املاء لك  الطايق وا

  ". يشء 
دا، وهاذ الثقل هذا  بري  د الثقل  ليمك وا ر،  لتايل، السيد الوز و

مي اليل  دمك  بو دمايش  ىل وا هنرضو  اليوم  ليه، فعال   la) كن جتاوبو 
stratégie)     كنعاودو جنيو اليوم تنلقاو نفس   2050،  2020اليل اكنت من

اليل تطرحو ت  ا فهيا    إال ر، ولكن  الوز السيد  ل  اليل ق الوزراء  لسادة 
ل   يل هو القضية د اه د ن رت  ٔ مة واليل   la)بعض املسائل اليل يه 

connecte)  .ل حتلية املاء   ما بني هاذ السدود وكذ القضية د
بري  د املنتوج  جو وا ادي ت مك  ٔ ٔن رمغ  ر،  شوف، السيد الوز ٔ ت

ادي تعملو ىل  و ٔننا نتفامهو اليوم  ة  ر، لك رصا هذا بغيت، السيد الوز
فوقاش  الوقت  ىل  خلصوص  املشاريع، و هاذ  ل  د التزنيل  ل  د الطريقة 

ر،  ش الوقت، السيد الوز ٔن ٕاذا ما اعطيتو جزو هاذ املشاريع،  ادي ي
سناو وا  ين حبال غن اود  سناو  سامو كن ادي نبقاو غن د راه حبال ٕاىل 

اليوم خصنا جواب  ٔن  ني  ٔخرى، يف  ٔجوبة  اود جييو  ٔخرى  تة  الوق
نعرفو بغينا  لية  الت ل  د القضية  وهاذ  ر،  الوز السيد  ع،   la) مق

technologie)     لها طالع مثن د كون ا ش  اد ات واش ما  اجلديدة اليل 
ستقطبو   بغيتو  رامك  ٔخرى  دول  ٔن  ب سمعو  وت لهيا  هترضو   la)اليل 

technologie)  . لها، بغينا نفهمو كذ   د

ر،    السيد الوز
ال  ٔ غنعطيك م شها،  بغينا نفهمو كذ إالدارة وإالشاكالت اليل تتع
ني  ل املاء يف  شو يف ٕاشاكالت اليوم د ا تنع ر، اح سيط، السيد الوز

ة   ل در ش يتجمع د لس  اللت حىت لشهر    -ا ش   9ف توش  ما متك
هاذ  جتيو ٔ  غيطلقو  فوقاش  ش جتيو حترضو  ر،  الوز السيد   les)نتوما 

agences de bassins)   يف ٕاشاكل  ن  لتايل اك هلم،  د املسائل  يطلقو 
ر.     إالدارة، السيد الوز

ٕاصالح  رو  تد لمك  ميكن  ش  يل  دا كون  إالصالح  بعد  ٔنه  كنمتىن 
ا يف  يش  دا يدور  قى  ت ٔنه  دا  بري  ٕاشاكل  ٔنه  ل ار  د واليب 

  الوزارة وال جميب. 
 ٔ ر،  لهيم خشصيا، السيد الوز ٔن هاذ املشاريع يتزنلو وتوقف  كنمتىن 
اليل  تنفهمو شكون  ناش  بق ما  راه  ٔنه  لهيم  توقف  ك خشصيا  تنطلب م

دم يف ذيك الوزارة.    تي
س.    شكرا السيد الرئ

س    : اجللسةالسيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ
شارة لبىن  لمس لكمة    لوي.  ا

شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة    لوي:   لبىن املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ال   زتاز مضامني خطاب  ستحرض  ملغرب  لشغل  اكحتاد وطين 

ه   ،حفظه هللا  ،امل رشيعية احلالية واليت تطرق ف تاح السنة ال مبناسبة اف
  اللته ٕاىل موضوع املاء.  

مي إالسرتاتيجية الوطنية لامء   اتية اخلاصة بتق ة املوضو مو ر بتقرر ا ونذ
ة من   لصت ٕاىل مجمو ا جملسنا املوقر هناية الوالية املنرصمة واليت  د ٔ اليت 

ذها ب  ٔ غي  عتبار. التوصيات اليت ي   عني 
ا بعد اخلطاب   ٔن تقدم ني  رملاني ٔنه سبق لنا مبعية مجموعتني  كام شري ٕاىل 
تدبري  ٕاشاكلية  اقشة  م ل  ٔ من  لية  ا ا جلنة  عقد  بطلب  السايم  املليك 
ٔسف اسمترار احلكومة  ٔي رد مما يعكس مع ا ٔن نتلقى  املوارد املائية دون 
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لس مبقاربة ٕاقص ائية عكس جملس النواب وهو ما ندعو يف التعامل مع هذا ا
  ٕاىل جتاوزه. 

ر،    السيد الوز
رشية،  ة وال ت البي د ة من الت ٔمن املايئ ببالد يصطدم مبجمو ٕان ا

ر مهنا:    نذ
ال    - ٔنظار  ٔمام  لامء املوقعة  ٔخر يف تزنيل إالسرتاتيجية الوطنية  الت

ل  2009امل سنة    سنوات سابقة؛  10ٔي ق
لامء؛ ضعف التق  - ة  ة املو   ائية السياسات العموم
ل   - س ل بالد مستوى جفاف مل  س توايل سنوات اجلفاف، ٕاذ 

ٔكرث من  ذ    عقود؛  3م
ميغرايف؛  - منو ا زايد ا ب  س يل  ا   ارتفاع الطلب ا
ٔفواكدو    - وا اكلبطيخ  املائية  لفرشة  املستزنفة  الزراعية  السياسة 

  ٔعضاء احلكومة؛ واحلوامض، عكس ما يدعيه بعض 
لتوزيع؛  - ات التحتية املرتبطة    ضعف الب
وبعض    - ة،  الزرا يف  املستعم  ٔدوية  ا ب  س املائية  الفرشة  تلوث 

ان الزيتون؛  ل خملفات مر   املامرسات الصناعية م
رمت السيد   - لرسقة، كام ذ ة شباكت التوزيع وتعرض املياه  ضعف مراق

ل قليل.  ر ق   الوز

حت ا  ٕاننا يف  م وٕاميا  شارن  املس لس  مب ملغرب  لشغل  الوطين  اد 
رشيعية،  لني مبا فهيم املؤسسة ال ٔمهية هذا املوضوع ومبسؤولية مجيع املتد ب

  : ندعو ٕاىل

از رشطة املياه، مبا    - ٔوضاع شغي القطاع وتعزز  هنوض ب رضورة ا
ضطالع مبهامه    ؛ ميكن من 

لية ربط املناطق الصعبة والنائية ب   - اه الت لامء مبا فهيا م وات وطنية  ق
ة ندرة املياه هبذه املناطق، خصوصا يف فصل الصيف، وذ  ل موا ٔ من 
اليت   العطش  مبسريات  ر،  الوز السيد  رمك،  ونذ اجلهات،  تضامن  ٕاطار  يف 

ٔن إالقلمي يضم  اصة و ت ونوا فاس،  و قلمي  ٕ   ؛ سدود  5اكنت 
ل مضن  مراجعة السياسة الزراعية و  - ات اليت تد جتاه حنو املزرو

عوض  املاء،  من  برية  مكيات  ٕاىل  حتتاج  ال  واليت  لمغاربة  الغذايئ  ٔمن  ا
ستزنف الفرشة املائية؛  ر واليت  لتصد ة  ات املو   املزرو

رشيد اسهتالك املاء خصوصا   - شجيع ودمع الوسائل املبتكرة يف جمال 
ال الزراعي؛    يف ا

ال   - البحث  ىل دمع  اح  نف و املائية  املوارد  تدبري  لعقلنة  ه  املو علمي 
ارب الفضىل يف تدبري املوارد؛    الت

ريا - ٔ   تغيري العقليات واملناجه لالسهتالك.  ،و
  

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة.  لسيدة املس   شكرا 

ٔصا واملعارصة لكمة لفريق ا   . ا
شار احملرتم.  لتفض    السيد املس

ليد   شار السيد  يشاملس   : الربن
ر.    شكرا السيد الوز

دم   ة و لتغريات املناخ نعاكسات السلبية  ىل املاء و زايد الطلب  ٕان 
ميغرايف املسمتر  منو ا ب ا س ات من املياه املزتايدة  تناسب املوارد مع احلاج

عية   ج واملشاريع  والتمنية  ات  احلاج تلبية  ٕاىل  ٕالضافة  صادية،  ق و
ٔساسا بندرة  ت الكربى املرتبطة  د ريد من الت  ، الكربى اليت تعرفها بالد

اصة اجلفاف.  ة القصوى،  ال الظواهر املناخ   املوارد املائية واستف
تاح الربملاين واحضا   الل اف اء اخلطاب املليك السايم  يف هذا الصدد، 

سائلنا مجيعا  ورص املائية  لموارد  الراهنة  احلا  ٔن  اللته  ٔكد  ث  حيا، ح
ة واملسؤولية يف  لرصا يل  ا الت يض م حكومة ومؤسسات ومواطنني وتق

  التعامل معها ومعاجلة نقط الضعف اليت تعاين مهنا. 

ر احملرتم،    السيد الوز
هوادت اليت تقوم هبا احلكومة يف   جمال تزنيل الربامج  مثن هبذه املناسبة ا
اه السقي لفرتة ما بني   ملاء الرشوب وم واليت    2027-2020الوطنية لزتويد 

ر  ال امل محمد السادس نرصه هللا يف ينا   . 2020ٔطلقها 
قلمي جرسيف ونطالب   ٕ ة  ر جيابية رجمة سد  ٕ ل  ويف هذا الصدد، س

ي ت شاء هذا السد ا رسيع يف ٕا ل بري، ملناسبة  شغف  ظره الساكنة 
ملنطقة. اه الرشب والسقي وتطعمي الفرشة املائية  سامه يف توفري م  ٔنه س

قلمي جرسيف،  ٕ لول معلية ملشلك املاء الرشوب  جياد  ٕ ٔيضا  نطالب 
ٔن مشلك املاء  امل إالقلمي، ٕاال  هودات اجلبارة اليت يبذلها السيد  فرمغ ا

لك اليت   ٔكرث املش ٕالقلمي، سواء يف الوسط احلرضي  يعترب من  تؤرق الساكنة 
  ٔو القروي. 

ري  ه حنو املوارد املائية  لتو ٔمهية القصوى  ىل ا ٓخر، نؤكد  انب  من 
ال من احللول الناجعة  ٔصبح  ٔمر  ٔن هذا ا م  مل  ىل  التقليدية واحلكومة 

لك لال ابة رصحية ملش ٕا املاء، وميثل  ىل  لطلبات املزتايدة  ابة   الندرة ست
ٔمن الغذايئ، ويضمن جماهبة   ٔمن املايئ وا واملسامهة بطريقة فعا يف جمال ا

اال دة من   ٔج ها ا ت اليت ستوا د   ل القادمة. ت
املياه   سبة معاجلة  الرفع من  ر احملرتم،  السيد الوز  ، ملوازاة مع ذ و

ر يف جمال البحث   س ادة استعاملها و ىل العادمة وٕا اح  نف العلمي و
ة اليت استطاعت   ٔمراك الالتي يا و ٓس ٔورو و ولية الرائدة يف  ارب ا الت

ة مباء البحر.  ات املسق   تطور سالالت من الزرا
خيص   ف  ريك،  كرث  هللا  النقطة  د  وا ر،  الوز السيد  خيص،  ف 

لهي  لهيم وسديتو  لطتو  ات،  دمو الالفا ي م، السيد  هاذوك الناس اليل 
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ريك،   كرث  متا، هللا  املواطنني  ل  القوت يويم د د  ن وا ر، راه اك الوز
دامني متا وال ذوك  ش ذوك املوظفني اليل  ل  شوفو هلم يش  خصمك 

ل. ش حناولو ندرو هلم يش    الناس اليل متا 
ر. و    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.  لمس   شكرا 

ة الكو  مو لكمة  لشغل. ا ميقراطية    نفدرالية ا
س.    تفضل السيد الرئ

لهين الكرش:  شار السيد    املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

ٔمر الطارئ، بل يه وليدة  ست  ٔزمة املائية اليت تعرفها بالد ل ٕان ا
ٔمن املايئ  ق ا سرتاتيجي لتحق ٔمهلت البعد  صادية  يارات سياسية واق اخ

ضيات القانونية املؤطرة لتدبري املوارد املائية، ورامكت   ٕاخفاقات يف تفعيل املق
اصة القانون  ملاء.   95.10و   املتعلق 

ر،    السيد الوز
ختاذها   ٔزمة اخلطرية  ٔمام هذه ا ٔيدي  وفة ا ٕاذ اكنت احلكومة مل تقف مك
ىل  ركز  مل  ما  مكمت  ري  ستظل  جمهوداهتا  فٕان  املبادرات،  من  ة  مو
ٔن حومكة هذا   لتقائية،  ىل  ٔجرٔة قامئة  ىل  ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل و
د، ويف هذا الصدد نقرتح ما   القطاع احليوي يتعدى مسؤولية القطاع الوا

  ييل: 
دة لتدبري القطاع  - ة    ،ٕارساء حاكمة ج ادئ الفعالية والشفاف ىل م قامئة 

ي  رشي ا لعنرص ال حملاسبة، والعناية  ٔداء وربط املسؤولية  ة يف ا ا والن
ال منوية؛   يعد فا ٔي ٕاسرتاتيجية  اح   ٔساسيا لن

واملياه    - املائية  الفرشة  ستزنف  اليت  ات  الزرا وتفادي  السقي  عقلنة 
ري مع هو ٕاجراء  ٔن رفع ا  اكيف؛ السطحية، 

شطة الصناعية؛  - ٔ لرشب يف ا  احلد من استعامل املياه الصاحلة 
ه هذه    - ٔثب لية، ملا  ر املدن السا سا تعممي ٕاقامة حمطات حتلية املياه 

ٔيضا   ال يسء  ر، لكن هناك م ٔاكد ال  ر م ة، وخنص  احملطات من جنا
لعيون اليت رمغ املزيانيات اليت  مت خضها يف هذه احملطة    يه حمطة حتلية املياه 

شلك يويم لها  ة مل تلب مطلب ساكنة العيون يف الزتويد  دود السا ٕاىل 
لرشب؛ من من املادة احليوية،   املاء الصاحل 

ة وتدبري املاء    - شجيع البحث العلمي يف جماالت املناخ والتغريات املناخ
اليو  دورية اجلفاف مايش  ا  اح ٔن  ٕالسرتاتيجية،  من  وربط ذ  م، يه 

مايش  د،  ل ٕاسرتاتيجية  ٕاجراءات  بوضع  مطالبة  ٓن  ا احلكومة  ات،  ن ال
و؛  يفاش نوا ىل احللول وال   حىت يوقع اجلفاف ونبداو نقلبو 

ٔثري الظواهر    - ليه والوقاية من ت وضع خمطط وطين لتدبري املاء واحملافظة 

دها ما مي  شارية، الوزارة و ة وذ وفق مقاربة  ش ختدم خصها  املناخ ك
شارات مع لك الهيئات السياسية والنقابية وامجلعوية يف هذا إالطار؛  ح اس  تف

املغريب    - متع  ا شمل مجيع رشاحئ  ف ل التوعية والتثق يف محالت  ك
راسية،   ا املقررات  ٔيضا يف  ا  وٕادما املاء  وندرة  املناخ  وتغري  املياه  حول 

ر  ونبداو ند ٔزمة  ا تتوقع  اين، مايش حىت  ٔ رو  ند ٕاشهارية وال  و وصالت 
متع املغريب يه اليت   ى ا لق ثقافة  لك، بل جيب  اين لن حتل املش ٔ ا

لك.    حتل املش

ر،    السيد الوز
اوزة،   م ٔصبحت  عقود  ذ  م الوزارة  هنجهتا  اليت  املائية  السياسة  ٕان 

ٔي سياسة مل   ٔن  رى  هتا فٕاننا  الالت اليت شا خ جتعل وحىت ال نقف عند 
كون  لني فلن  دم ٕارشاك لك الفا ماهتا و رشي يف قلب اه من العنرص ال
حمل  س املائية  لسياسات  ٕاسرتاتيجية  ٔي  ٕان وضع  الفشل،  ٕاال  مصريها 
ٔداء   هيا يف  لقطاع املايئ، واليت رمغ تفا رشية  لرضورة املوارد ال مسؤوليته 

سب لها ٔي حتفزي ي   .. ذواجهبا دون 
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ستقاليل لفريق  لكمة  دة والتعادلية.  ا   لو
شار.    تفضلوا السيد املس

شار السيد    لمي:   محمد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ينا اكمل الثقة يف  ا وصادقا،  ا واكف ي اكن شاف مك ا ىل جوا شكرا 

ىل مك وقدرمك  ذ خمتلف الربامج كفاء  تدبري هذا القطاع احليوي املهم، وتنف
 . متمي وتطور العرض املايئ ببالد سهم يف تعزز و   مبا 

دة والتعادلية   ستقاليل لو مس الفريق  ٔجسل  ٔن  ر،  ٔود، السيد الوز
لسياسة القطاعية يف  إالسرتاتيجيات اجلديدة  جيابية  ٕ شارن  املس لس  مب

الل جمال تدبري ا زون املايئ، من  ل يف ا ة العجز املس ملوارد املائية ملوا
ٓت املائية، وذ  ش الية والتمكيلية، مبا فهيا بناء امل ستع ة من الربامج  مجمو
اخلطاب  نص  املناسبة  هبذه  مستحرضن  ة،  السام ة  امللك ت  لتعل وفقا 

ة احلالية، ا ورة اخلريف تاح ا ٔزمة  املليك السايم يف اف اللته ٕاىل  ه  ي نبه ف
  املاء. 

ر احملرتم،    السيد الوز
السدود لضامن   رات يف جمال  رب اس املايئ مير ح  العرض  مثن  ٕاذ 
مثني  لامء الرشوب وتعزز التمنية احمللية ب ٔمن املايئ، وتعممي الولوج والتوازن  ا

ة جهة طن ٔقالمي  ا لعدد من  سبة  ل الوضع  احمللية، كام هو  املياه   -موارد 
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ل املثال ٕاقلمي و  -تطوان ىل س لرمغ من وجوده بني احلسمية، و ال،  زان م
ات ودواور ٕاقلمي وزان   ل جام ازن، فٕان  دة وسد واد ا ن، سد الو سد
ٔكرث من سؤال  اد يف هذه املادة احليوية، وهو ما يطرح  تعاين من نقص 

ٕالقلمي. ل العديد من املشاريع    حول م
ملاء ال  ة سيدي رضوان  ه اخلصوص ربط دواور جام ىل و صاحل ومهنا 

ٔشغال.  ث شهدت هذه العملية تعرثا وبطئا يف ا   لرشب، ح
لمصاحل املعنية قصد   مك  ر، ٕاعطاء توجهيا مك، السيد الوز  نلمتس م

ظره الساكنة.  ن ت ي معر طويال وا متام هذا املرشوع، ا ٕ   التعجيل 
ر احملرتم.    وشكرا السيد الوز

س    : اجللسةالسيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

حتاد املغريب لكمة لفريق    لشغل يف الوقت املتبقى.  ا

شار السيد    لوش:   بوشعيب املس
ر،    السيد الوز

لتقائية سيق و زة    ٕان سياسة املاء ببالد تتطلب الت ٔ يق ا وتفعيل 
لامء واملناخ ىل  ٔ لس ا   . املعنية اك

احلالية   راهات  إال ة  ملوا لشغل  املغريب  حتاد  فريق  يف  نؤكد  ٕاننا 
ىل اختاذ حزمة من إالجراءات:  لمك،  اء يف تد لية، كام    واملستق

اه البحر وحمطات معاجلة املياه    - الرفع من وثرية ٕاجناز حمطات حتلية م
ال ٕاجناز املشاريع اليت مت ٕاطالقها؛ الع ٓ  ادمة، مع ضبط 

ل   - ٔ ال احلرضي، من  ٔمطار يف ا اه ا سمح حبصاد م فرض مساطر 
ص التجهزي والبناء؛  راخ  ختزهنا واستغاللها، وملا ال سهنا يف ٕاطار رشوط 

ادة    - وٕا املاء  صاد  اق جمال  يف  احلديثة  ة  ولوج التك وسائل  استكامل 
دام امل  ىل الفرشاة است ة واحلفاظ  ياه العادمة ورشيد استغالل املياه اجلوف

 املائية؛ 
من    - تعاين  اليت  املناطق  ٕاىل  ٔحواض  ا ببعض  املايئ  الفائض  حتويل 

لتضامن والعدا املائية بني اجلهات؛  قا   اخلصاص، حتق
ات املواطن املغريب    - اج عي لتلبية  ج ٔول  الرفع من جحم الشطر ا
سي   ط من املاء؛ ال
؛  - ط يف القطاع الفال ٔو التنق ارية السقي املوضوعي   فرض ٕاج
لتعامل مع    - ديدة  لثقافة  تؤسس  تواصلية  ريا، وضع ٕاسرتاتيجية  ٔ و
 املاء. 

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لفريق التجمع ٔحرار  ا   تفضل.  ،الوطين ل
  اليس كامل صربي. 

شار السيد كامل صربي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
شها   ل هذه الوضعية املؤملة اليل كتع مي الرصحي د ىل التق شكرمك  ٔوال 

رو ٔننا نذ ، والزم  رية   بالد ٔ ل صاحب اجلال ا ة د ات السام ٔنه التو ب
  ٔن اليوم تدبري املاء هو مسؤولية امجليع. 

اليل   املشلك  د  وا هذا  فعال  ٔن  ب ر،  الوز السيد  كنعرفو،  لكنا  اليوم 
ش لنا اليوم حنملو شو بالد ملدة سنوات، ما ميك ر    كتع املسؤولية لهذا الوز

ل   ٔ ٔو احلكومة احلالية، وهذا مايش من  اماحلايل  ولكن هذا واقع،   ،ا
  هذا مسؤولية كتحملها احلكومات السابقة. 

من   شار ال تقاطعين  السيد املس شار،  السيد املس قاطعتكش  ٔ ما 
 .   فض

د ا  ة هناك وا ل هذه الق ٔنه اليوم دا ٔ تنقول ب ة ٕاذن هذا واقع  مو
ات اليل عندها  ل القطا ة د مو د ا شتغل فوا من الكفاءات املهنية اليل ك

القة مع تدبري املاء.    القة مع املاء وعندها 
دو   ٔوال ما حنملو املسؤولية نعطيو بعض احللول، وسا اكن من املفروض 

ل ا ري التدبري د ٔن اليوم كام قلت مسؤولية امجليع، اليوم  ملاء، احلكومة، 
ٔن ما  ة لهذه الوزارة،  اكف ل املاء اليوم خصنا نعطيو إالماكنيات ا التدبري د
خصنا   دا،  قليل  رمبا  التوعية  ل  د ة  الناح من  التلفزة  اليوم يف  شوفوه  ك

ٔكرث.   نعطيو ٕاماكنيات 
ل السقي، اليوم اليل كنعرفو   وات د نيا، املشلك الثاين هو ٕاصالح الق

ن، وهاذ اليش   ٔن  اك يضيع يف    %40اليل خصهم يعرفوه املغاربة،  من املاء 
ٕاذن   سنوات،  ملدة  إالصالح  د  وا ش  عرفا ما  وات  الق ٔن  ت،  رس ال

يتحمل هاذ املسؤولية؟   شكون اليل 
نت يف بالد هاذي   ل اجلفاف  سنوات، اكنوا الوزراء    10املؤرشات د

ٔخرى، اليوم ٔمور ا ملاء، هيمتون  دي امجليع، مجيع إالخوان    ال هيمتون  ٔ  ٔ
كون مزايدة فهاذ املشلك  ٔو معارضة، ما خصناش  لبية  ٔ ومجيع الفرق سواء 
دة  كونو كذ نعطيو يد املسا كونو رصحيني، خصنا  هذا، اليوم خصنا 
رس،  د من املهنة اليل  لو، لك وا د من املنصب د ر لك وا لسيد الوز

ل املاء ا ٔي مغريب فاق يف ٔن املشلك د ٔو  نا  د ف ٔي وا ٕالخوان، هو 
ن.  ادي يعرف هو املشلك فني اك اد  ين وما لقاش  ل الروب   الصباح و

ٔولوية لهذا القطاع،   ٔنه تعطى ا ا كنطلبو ب ر، اح ٕاذن اليوم، السيد الوز
لنا يف فريق التجمع الوطين   ا السؤال د اكيف لهذا القطاع، اح مع ا تعطى ا

ٔحرار اك ري ٕاذا  ل ٓخر، رمبا من  ش يش بديل  ن واحض، البديل اليوم ما اكي
ٔن يف   ا سعداء،  كونو اح ل حتلية املياه، اليوم خصنا  اكن، هو احملطة د
ىل احلكومة السابقة اليل اكن فهيا حزب التجمع الوطين  لكمتو  احلكومة وكام 

كون احملط ٔنه  ٔساس  ىل  ٔرص  ة ف سري قطاع الفال ٔحرار  لية  ل ل الت ة د
. طقة قا ر اليوم م ٔاكد ر، لوال هذه احملطة ملدينة  ٔاكد ل املاء يف مدينة    د
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  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔصا لكمة لفريق ا   واملعارصة.  ا
س.    تفضلوا السيد الرئ

شار السيد    املرابط:  امخلار املس
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن ننوه ومثن مبا قامت به  مس  لس املس ٔصا واملعارصة مب فريق ا
مرور   بعد  اصة  احملرتم،  ر  الوز السيد  مك  ٕاجيا مع جوا ل  ونتفا احلكومة 
ٔولوية يف   لمغاربة وحيظى  سبة  ل سنة من تدبريمك لقطاع يعترب اسرتاتيجيا 

ي ا نرصه هللا  السادس  امل محمد  اجلال  صاحب  قة   رؤية  حق خشص 
ٔن: " ه ب اء ف ي  ري وا ٔ املغرب  الوضعية املائية ببالد يف خطابه السايم ا

لك   املش ل مجيع  وال ميكن  مايئ هيلكي،  اد  ٕا ش يف وضعية  يع ٔصبح 
البالغة ٔمهيهتا  و املائية املربجمة، رمغ رضورهتا  التجهزيات  بناء  ى  مبجرد  هت ". ا

  .   خطاب صاحب اجلال
ث حث صاحب ا جلال نرصه هللا احلكومة واملؤسسات واملواطنني ح

ر احملرتم،   جلدية الالزمة، السيد الوز ٔبعادها  ذ ٕاشاكلية املاء يف لك  ٔ ٕاىل 
ل يف   س ٔصبحنا  ث  قلمت، ح ، كام  و ٔصبح ب املايئ  اد  ٕان ٕاشاكل إال
والتغريات  اجلفاف  ظل  يف  املياه  ٔزمة  مؤرشات  ارتفاع  رية  ٔ ا السنوات 

ٔنظمة املائية، مما يثري العديد من  املن ا ىل هشاشة بعض  نت  ٔ ة اليت  اخ
يل:    املالحظات من ق

ملياه؛  - دم تنويع مصادر الزتويد    ٔوال، مشلك 
اه البحر.  - ٔخر يف بعض حمطات حتلية م   نيا، الت

ملغرب من  ٔن نعاين  ريد  لك املغاربة ال  ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا
اه احلكومة يف هذا الصدد ٕاىل رضورة:    ٔزمة ندرة املاء، ونثري ان

ىل استعامل الطاقة النووية السلمية والسلمية؛  -1 اح   نف
ستعامل الطاقة   -2 ولية يف جمال حتلية املياه  ارب ا ستفادة من الت

 النووية؛ 
القطاع  -3 شجيع الرشاكت بني  الل  ة من  مضاعفة اجلهود احلكوم

 العام واخلاص يف جمال حتلية املياه؛ 
ر والتنافسية   -4 س ىل  دة  رسيع بتعديل القوانني لتكون مسا ال

ا،   ولوج ستعامالت السلمية لطاقة وتوطني التك القة  اصة يف  و
 النووية. 

ٔو  احلرارية  الطاقة  من  هائ  املياه حتتاج ٕاىل مكيات  ٔن حتلية  حصيح، 
مي ٔنه  ٕاال  ئية،  املتوسط الكهر املدى  ىل  املرتفعة  التلكفة  هذه  كن خفض 

مع   يتاكمل  اسرتاتيجي  ل  النووية  ا  ولوج التك دام  است رب  والطويل 

ددة.    مصادر الطاقات املت
ة   ىل مجمو اح  نف طالع و ر احملرتم، ٕاىل  وهنا ندعومك، السيد الوز

ء ولية الناحجة اليت استطاعت توفري الكهر ارب ا اه البحر   من الت وحتلية م
النووية   الت  املفا هذه  وسطة،  م ٔو  صغرية  نووية  الت  مفا طريق  عن 

واملتوسطة   متزي    (Small and medium-sized reactors)الصغرية 
عن   تقل  ئية  هر لبناء    300بقدرة  سمح  هتا  وتصم ئية  هر غاوات  م

منطي.    ا
دد   م م  اه  ٔ بد رية  ٔ ا السنوات  واملتوسط يف  الصغرية  الت  ملفا

ٔرسع.    احلجم، ٕاذ تقدم فرص بناء وسلمي 
ٕاذا   يل..  امسحو  س،  الرئ السيد   ، ٔرد ٕاذا  الوقت، خبالصة،  فلضيق 
لطاقة  ٕاال  لينا  مفا  الطايق  ٔمن  وا الغذايئ  ٔمن  وا املايئ  ٔمن  ا يعين  ٔرد 

ددة.    النووية لتمك الطاقات املت
  وشكرا.

س اجلل    سة: السيد رئ
  شكرا.

ٔحرار. لكمة لفريق التجمع الوطين ل   ا
  تفضلوا موالي املصطفى. 

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

يل ف خيص  ل د ل الزم لصوت د يل  ٔ بدوري تنضيف الصوت د
رامك.  ٔزمة اليل اكنت هيلكية و ٔن هذه  ل املاء،  ٔزمة د   ا

ٔن هذا ٕارث اليل  وتن كون لمك يف العوان،  ر، هللا  قول لمك، السيد الوز
ش   2009ورثوه ومن   تو  لها ج دة، ولكن التزنيل د اكنت إالسرتاتيجية وا

ة يف هاذ  ات امللك ل التو لو والتزنيل د ىل هاذ التزنيل د تزنلوه، كهننئمك 
  الباب هذا. 

ر،    السيد الوز
بالد يف   املائية عرفت  املوارد  بندرة  مرتبطة  مائية  ٔزمة  رية  ٔ ا ٓونة  ا

املاء   دم تنوع مصادر  ستغالل و ساقطات املطرية وسوء  ب ق ال س
رشت  دة هذا الوضع املقلق  ٔمام  ىل املصادر التقليدية، و د فقط  ع و
ٔزمة  ا هاته  دة  من  ف  لتخف إالجراءات  من  ة  مجمو ختاذ  احلكومة 

  طني احلرضي والقروي. لوس
لامء  نقطاع املتكرر  شتيك من  لرمغ من ذ فالزال املواطن  ٔنه  ٕاال 
ملياه   كررا  م ا  انقطا تعرف  اليت  يفرة  خ مدينة  ا  منوذ املدن،  من  ة  مبجمو
شه  ة، وهو ما تع هيك عن نقص جودهتا بفعل ارتفاع سبة امللو الرشب، 

ات القروية   ة من امجلا اب اليت عرفت  ٔيضا مجمو ة الق جام يفرة  قلمي خ ٕ
ملعض   سيب  ل  ٕاجياد  بغية  املهرتئة  توزيع  شبكة  ٔهيل  ت مؤخرا مرشوع 
والثلجية  املطرية  ساقطات  ال ق  جراء  الرشوب  املاء  يف  احلاصل  النقص 
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ندرة  ٔكرب ملعاجلة ٕاشاكلية  هود  ة  ا ٔن يف  ر والعيون، ٕاال  ٓ ا ونضوب 
اه الرشب   رب ٕاجناز  وانقطاع م لساكنة، وذ  ات الرضورية  وتلبية احلاج

سبة الولوج ٕاليه.  لرشب والرفع من    مشاريع يف قطاع املاء الصاحل 

ر،    السيد الوز
ة من املناطق   ىل مجمو اما  اكد يصبح  ٕان مشلكة انقطاع املاء الرشوب 

ي ه اخلصوص ٕاقلمي خ ىل و ٔقالمي اململكة، و فرة،  اجلبلية والقروية مبختلف 
ي يوفر حوايل  لمغرب.   %40هذا إالقلمي ا ياطي املاء    من اح

ة  جام برية مرتبطة بندرة املياه  ات تعرف ٕاشاكالت  ل امجلا ٔن  ٕاال 
ال حلل يليت سعدٓ ٓيت ٕاحساق، الربج،    مانة،  واو  ا ال  ، وستدعي تد

 .   هذه املعض
ساكنة   الساكنة  ل  تؤرق  املعض  هاته  ٔن  واور  كام  ا من  العديد 

العديد مهنم  بل وجتعل  ستقرار هبا،  ىل  شجع  اجلبلية واليت  واملناطق 
اه الرشب، ٕاضافة ٕاىل ترضر  ىل م لحصول  ا  يقطعون مسافات طوي يوم

ساقطات املطرية.  اه السقي وق ال ة ندرة م ة ن شطهتم الفالح ٔ  

س اجللسة:    السيد رئ
شار. شكرا السيد شكرا،    املس

ملغرب. لشغالني  حتاد العام  لكمة لفريق    ا
شارة.    تفضلوا السيدة املس

ل:  ة خور ي شارة السيدة ف   املس
س.    شكرا السيد الرئ

لشغالني   حتاد العام  ر، هيمنا يف فريق  مك السيد الوز ال مع جوا تفا
  ملغرب ٕابداء املالحظات التالية: 

لرؤية املل  - ٔن  ٔوال، نعزت  ، ونعترب  ٔ املائية يف بالد لمس ة املتبرصة  ك
السنة  هذه  تاح  اف خطاب  يف  عهنا  املعرب  ة  السام ة  امللك التوجهيات 
ة  احلكوم ات  القطا مجيع  طريق معل  ارطة  شلك  ٔن  رشيعية، جيب  ال

ة املعنية؛    واملؤسسات العموم
ذ السياسات    - داد وتنف ٔمهية ٕا ىل  يد  ٔ ة ذات  نيا، جندد الت العموم

املقاربة   من  نطور  ٔن  هو  ٔمه  ا ٔن  نعترب  ٔننا  ري  املائية،   ٔ ملس الص 
سية والتواصلية حول معض املاء.    التحس

شلك   ر  لتبذ سم  ي ي لامء ا سهتاليك احلايل  ٕان اسمترار السلوك 
سرتاتيجيات؛  ططات و فشال لك ا ٕ   بري لهذه املادة احليوية، هيدد 

ة    - لثا، حنن مع لك إالجراءات والتدابري اليت رشعت السلطات العموم
اه  ن ٔن نثري  ريد  نا  يف اختاذها لوقف استزناف الرثوة املائية الوطنية، ولك
ة،   ٔوضاع العامل والعامالت يف بعض الضيعات الفالح ٕاىل وجوب العناية ب

ن قد يترضرون من ت القرارات.   ا
ٔن نتوقف يف ة يف  ونود   هذا إالطار، عند منوذج بعض الضيعات الفالح

صادية  ق ة  الظرف مورد رزقهم يف ظل هذه  قطع  ن مت  ا طاطا،  ٕاقلمي 

وي.  عي ب ٔصال من خصاص اج عية الصعبة يف ٕاقلمي يعاين  ج   و
امات    - رشية من ا ٔمهية اعتبار املوارد ال ىل  يد  ٔ رابعا، من الواجب الت

ٔن  الثالث،  ٔننا سعداء ب سرتاتيجيات اجلديدة اليت وضعهتا وزارمك، كام 
امئ هلم  ا وإالنصات  عيني  ج الرشاكء  ىل  اح  نف ٔن  ئقمك  نقرٔ يف و

ت إالسرتاتيجية يف معل الوزارة؛  ٔولو د ا ٔ   شلك 
لربامج    - يتعلق  ف  الية  ا العدا  اة  املهم مرا ٔن من  نعترب  امسا، 

ٔن هناك العديد من  وامل  ذها يف قطاع املاء، وذ  شاريع اليت سوف يمت تنف
االت بفعل غياب العدا  ٔقالمي اليت تعاين من اخلصاص يف العديد من ا ا

ة.  رات العموم س   يف توزيع 
يتعلق   ف  قطيعة  القطاع  هذا  جيسد  ٔن  الرضوري  من  فٕانه   ،

ٔن هن الية، س  ت ا ئية تعاين اخلصاص املهول يف هذه لتفاو ٔقالمي  اك 
  املادة احليوية. 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ٔحرار.  ب لفريق التجمع الوطين ل رية يف ٕاطار التعق ٔ   ٕاذن املدا ا
ابد.    تفضل اليس 

دل:  ابد  شار السيد    املس
ر احملرتم،    السيد الوز

حكومة   امجليع،  ود  تضافر  املياه  بندرة  سم  امل الراهن  الوضع  يض  يق
ىل موارد املائية احلالية،   وجممتعا، لتحسني استعامل الرثوة املائية واحلفاظ 
مكن يف ق  ٔزمة جيمتع فهيا ما هو طبيعي،  ات هاته ا ٔن مس ىل اعتبار 

ٔساسيا ساقطات املطرية اليت تعترب موردا مائيا  رشي يتلخص ال ، وما هو 
لسقي والرشب.  صصة    يف سوء استغالل املياه ا

ا املائية،  ادة النظر يف سياس ٔزمة، وجب التفكري ٕال ويف ظل هاته ا
دة  الر لضامن  ام  امال  و احلياة  ٔساس  تعترب  املادة  هاته  ٔن  اعتبار  ىل 

ات فالح  تو اتنا الغذائية من م اج ٔمني  ة لبالد وت هيك عن  الفالح ة، 
ش  شلك مورد  ة اليت  شطة الفالح ٔ صادي ل ق ىل املردود  احلفاظ 

لعامل القروي.  اصة  ٔرس، و لعديد من ا   قار 
ديدة   ٔساليب  سياسة مائية تتو تنويع وتعدد مصادر املياه وابتاكر 

البيضاء ار  ا جهة  ترضرا  ٔكرث  ا جلهات  ل  مستع شلك  املاء    -لتوفري 
اه  سطات   رية ندرة يف م ٔ ٓونة ا بريا، واليت عرفت يف ا اليت تعرف نقصا 

شلك  ة بت املناطق اليت  شطة الفالح ٔ ىل ا السقي، مما انعكس سلبا 
ة  الفالح شطة  ٔ ل ٔساسيا  وحمراك  ٔرس،  ا من  ة  مو ش  مصدر 

يتطلب   مما   ، ببالد صادية  ق اال و م حتلية  ٕاجناز حمطة  ه رسيع من وثرية 
اوز هاته إالشاكلية.  ار البيضاء لت   البحر 

شىت  املياه  يف  خصاص  ٔقالمي  ا من  ة  مجمو تعرف  احلدة،  وبنفس 
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ني يف املناطق القروية   ري من الفال ٔن الك ث  رشيد، ح استعامالهتا ٕاكقلمي 
ٔزيد من   ر  ٓ ل احلصول    100التابعة لهذا إالقلمي يضطرون حلفر ا ٔ مرت من 

ٓسا الزاك   ىل املياه، ٔخرى ٕاكقلمي وزان و ٔقالمي  شه  ي تع ٔمر ا وهو نفس ا
ٔقالمي املترضرة اليت ال تعمتد يف مواردها املائية  ريها من ا وسيدي ٕافين، و

ساقطات املطرية.  اه ال ىل الفرشة املائية وم   ٕاال 

ر احملرتم،    السيد الوز
ستدعي كذ بذل جمهود مضاعف   هيدف ٕاىل  ٕان هاته الوضعية املقلقة 

لضياع والتلوث  هتا من لك ما قد جيعلها عرضة  ٔمن املوارد املائية وحام ضامن 
ل  ٔم لشلك ا ة استعاملها  مثيهنا وجنا ىل  ستزناف املفرط، مع العمل  و
املائية،   لرثوة  مستزنف  ٔو  مرشوع  ري  استعامل  لك  مع  حبزم  والتعامل 

اهتا م  اج اصة بضوا املدن اليت تؤمن  ة.  و   ن املوارد املائية اجلوف
اه البحر  يل حتلية م ىل املوارد املائية البدي من ق كام ندعو ٕاىل الرتكزي 

ات املواطن مبياه الرشب اج ٔمني  ال لت ر يف هذا ا س   ، ودمع وحتفزي 
ات  املسا سقي  العادمة الستغاللها يف  املياه  ة  تصف كام جيب دمع مشاريع 

لتجمعا لرشب وتفاد لضياع ت اخلرضاء  اه  د م ت احلرضية بدال من اع
احلرضي،  ال  لساكنة  ا  ق حق نفسا  م شلك  اليت  اخلرضاء  الفضاءات 
ر  ٓ شلك بديال ل لوسط القروي ل ديدة  ٔثقاب مائية  لق  ٕالضافة ٕاىل 

ا جفافها، حىت  ال ال قدر هللا تفامق   القامئة يف  ايق يف  ت  نعمل شلك اس
ٔزمة.    هذه ا

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

لكمة لمك السيد  بات، عندمك تقريبا    ٕاذن ا ىل التعق لرد  ر    دقائق.   9الوز

ر     واملاء:   التجهزيالسيد وز
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س،    السيد الرئ
شارون،    السيدات والسادة املس
لك   شكر  بغيت  وكذ  ٔوال،  الهامة،  الت  التد ىل  لني  املتد

او هبا.  ات اليل  قرتا ساؤالت وكذ    ال
ات حول العديد من النقط   ٔ ٕاذا مسحتو رضوري نعطي بعض التوضي

هيا.    اليت متت التطرق ٕا
الية اليت مقنا هبا   ستع لتدابري  علق مبا هو مرتبط  ٔول م التوضيح ا

  واليت نقوم هبا. 
د  ٔوال، التذك  ن وا ٔن اك بني ب رب املايض، ف ذ شهر نومفرب ودج ٔنه م ري ب

لتايل  ل جفاف، و كون سنة د ادي  ٔن هذه السنة اكنت  ه ٕاىل  التو
ٔكرث ترضرا ووضعنا   ٔحواض املائية ا شوفو ما يه ا ٔننا  ا  اتق ىل  ذينا  ا
ش  اجلهات  رؤساء  مع  ات  اتفاق إالطار ووقعت  هذا  الطريق يف  ارطة 

ٔم الربيع  ان  سبة حلوض  ل سبة حلوض ملوية وال  ل ال، ال  ا يف هذا ا طلق

ة سيفت وال در اللت.  -وال    ف
د   ٔمر، هاذ اليش لكو لكف وا ىل هذا ا دة  مليون    400مليار و  2وز

اليل  الصغرى  السدود  ل  د مج  الرب د  وا كذ  در  ىل  دة  ز درمه، 
ل   ليه د د سد، ولك  129لكمت  ٔكرث من هاذ اليش كذ در وا ن 

لعامل القروي.  سبة  ل لرشب  ملاء الصاحل  لزتويد  اص  مج    الرب
ب  لتنق ال حلوض ملوية فقمنا  سبة م ل ٔ اليل ميكن يل نقول لمك، وهو 
ملاء الصاحل لرشب  ش الزتويد  ت  ديدة اليل مك ة  ىل موارد مائية جوف

ة لتا ريوش، مقنا  العيون الرشق دة وراكن والناظور وا رت ورسيف وو ور
ٔننا وصلنا   ش  يل  ستعامل حمطات الضخ والد ستوت وموالي  كذ 
اتني لرشب انطالقا من سد مرشع حامدي  ملاء كذ لهذه املدن، مقنا ٕاجناز ق

نطالقة ٕاىل   ٔعطينا  او يف املناطق   11و ادي يت سد ٕان شاء هللا اليل 
  ة  الرشق

ادي دار حتلية املياه   ٔنه  ش  نطالقة كذ  ادي نعطيو  ىل  دة  وز
ٔنه  ٔساس  ىل  ٓخر السنة ٕان شاء هللا،  ريوش من هنا  ما بني الناظور وا

ل    ٔنتوما ٔنه يف ٕاطار إالسرتاتيجية د ٔنه اكن مفروض  ، اكن  2009ارفني ب
ل حتلية املياه يف   د احملطة د كون وا ٔنه  يف السعيدية،   2018مفروض 

ادي ننطلقو يف  ا امحلد   ال، واح ٔي يشء يف هذا ا ام ب ولكن مل يمت الق
  هذا إالطار. 

اة ربط شبكة  هتاء من ٕاجناز ق ٔم الربيع فاال سبة حلوض  ل ٔن  ، الش كذ
صة خض  وب املدينة، مقنا كذ بوضع م شبكة ج ار البيضاء  اه شامل ا م

(les barges flottantes)  السفلية ٔجزاء  ا استغالل  من  ت  اليل مك  ،
نة سد املسرية   . حلق

حتل  ل  د حمطة  ٕاطالق  ىل  لعمل  كذ  ار  مقنا  ل سبة  ل املياه  ية 
كون ثالث  ادي  ادي تنطلق السنة املق و البيضاء، اليل ٕان شاء هللا، 

من   اهزة،    2026سنوات  كون  مليون مرت مكعب    200ٕان شاء هللا 
ادي توصل ٕاىل   ٔوىل، و مكعب ف بعد، هاذ مرت  مليون    300لمر ا

اهزة يف   كون  مفروض  اكن  تنطل  2016احملطة  هاذ مل  طلق مع  ق، س
  احلكومة. 
ة    ،كذ لجوء ٕاىل املياه اجلوف لطبع ا سيفت، فاستعملنا  سبة لتا ل

لرشب  ملاء الصاحل  ش  ديدة، كذ زود مدينة مرا ٔثقاب  الل  من 
لب املاء من سد  اة  ٔشغال ق هتينا من  من سد موالي يوسف، كذ ا

ل  ش مرتبطة هبا، و تايل غميكن املاء يوصل كذ من متا، املسرية، اليل ما اك
ات انطالقا من   ش لتلبية احلاج ٔهيل شبكة التوزيع ملدينة مرا ىل ت دة  ز

  سد املدينة. 
ة سبة جلهة در ل  ، ة    -وكذ ٔثقاب استكشاف اللت فدر كذ  ف

ة در حملور  لرشب  املاء  مع  ل  ا ا احلسن  سد  اللت،   -واستعملنا  ف
ةوكذ السدود   ر سبة  ل ن    -الصغرى  اللت، اك سد صغري اليل   33ف

  غيمت ٕاجنازه. 
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ٔن   ش نقول ب ا مواصلني ت ٕاذن، هذا  ٔمور، واليل اح دارت العديد من ا
ٔن العديد من   ٔحواض املائية املترضرة، استدراك لكون  لك ا سبة  ل فهيا 

ٔمور اليل اكنت مربجمة يف إالسرتاتيجية من هنا ٕاىل   ام   2030ا ما متش الق
التطورات  ٔن  ة،  املناخ التطورات  هاذ  عتبار  بعني  ذا  ٔ هبا، وكذ 
قة ويه وقع حتول، اجلفاف دامئا اكن، ولكن  ي حق رهنا فه ٔو ال  ة بغينا  املناخ
شو  ا تنع ل اجلفاف، اليل اح تالية د ٔربع سنوات م اليوم اجلفاف فهو تيزتاد 

ٔننا ٔمر رضوري  عتبار.  اليوم، وهاذ ا ذه بعني  ٔ   ن
ذينا  ا القروي،  لعامل  سبة  ل لرشب  الصاحل  لامء  سبة  ل  ، كذ
كذ العديد من التدابري، اليوم ميكن يل نقول لمك فهاذ الفرتة فهو وصلنا ٕاىل 

لرشب، بفضل   700مليون و  2 ملاء الصاحل  ٔلف ساكنة من العامل القروي 
ا  ن ات الصهرجيية اليل اق ىل العديد    700مهنا    الشاح دة  ة صهرجيية ز شاح

املاء   نوصلو  ش  ة  ستكشاف ٔثقاب  ا ٕاطار  هبا يف  مقنا  اليل  ٔمور  ا من 
لعامل القروي. سبة  ل لرشب    الصاحل 

لية،  ا ا، ٕان شاء هللا، مع وزارة ا ن ٔمر اق ىل هذا ا دة  ولكن، ز
ادي    26 اليل  البحر،  اه  م لية  لت نق  م الرشق حمطة  ة  مهنا  ستافد 

ة لطن سبة  ل يدق وشفشاون،  الف املضيق،  ش،  العرا والناظور،   -راكن 
ار البيضاء  -تطوان رشيد وسيدي بنور واجلديدة،   -احلسمية، ا سطات، 

ٔسفي سبة  ل  ، يطرة كذ سبة لق ل ىل رشيد،  لكمتو  الصورة،    ،اليل 
ت، وسيدي ٕافين، طانطان و  زن ر و نق ٕالزا   15لكممي، ؤاكد حمطة اليل م

قلعة  الصورة،  ٔزيالل،  رت،  ور ك،  فك ة،  ا ٔ ا املياه  من  املعادن 
 . ا ٔسا الزاك وا ورة، سيدي ٕافين،    الرساغنة، زا

ٔن حشال داملناطق  ارفني ب ٔنتوما  ٔن  ش نضمنو،  ٕاذن هذا كذ جمهود 
املا ب، ولكن  الصب ن  املاء، اك ن  ادي حنليوه  القروية اك لتايل  و ء ماحل، 

دة انطلقت   يو يف و لمواطنني، ٕاذن هذا كذ راه بديناه، شف ش يوصل 
ٕاىل   ٔمر، واليل غتوصل  ا ل هاذ  الثانية، وهذا    115ٔول حمطة د لرت يف 

ستفادة من املاء الصاحل  د العديد من املواطنات واملواطنني من  ادي سا
  لرشب. 

ش  ٔسايس، حصيح،  ٔمر اليل هو  د ا ىل وا غي كذ نتلكم   ٔ
ل الواردات املائية،   بري د راجع  ن  ٔزمة، اك ن  كونو كذ موضوعيني، اك
ري سد املسرية بقات  ل السدود، ميكن يل نقول لمك  بري د ن اخنفاض  اك

ه ٕاال   ي   100،  %4ف فاش مليون مرت مكعب، هذا واقع، هذا واقع، ٕاذن 
و مع هذا الواقع ىل   ؟غنتوا قي اليل تيخصنا نطرحوه  هذا هو السؤال احلق

عند  اكن  ٔنه  وهو  ليه  ركز  بغيت  واليل  ٔسايس  اليل  و  ٔنفسنا، 
ٔشنو هو اخليار؟  ارات،    خ

ٔو ال لتوليد  ة،  لفال ٔو ال  لرشب،  لامء الصاحل  ٔولوية  واش نعطيو ا
  الطاقة؟ 

ٔولوية ا ٔن  سبة ملواطنات  اعترب ب ل ت وهو املاء الصاحل لرشب  ٔولو
لسقي ئية، هذا هو املنطق    ،واملواطنني، مث  سبة لتوليد الطاقة الكهر ل مث 

اليل  ٔنه رمغ هاذ اليش  تعرفوه، وهو  ؟ بغيتمك  ٔشنو در ه،  ف ا  اليل مش
و مليار  ٔعطينا  راه  قال  اكن    100ت اليل  السقي،  ملاء  مكعب  مرت  مليون 

يوصل جلوج مليار د السنة املاضية اكن  ف مليار والسنة اليل ما    2املايض 
ل   ة ال نقاش 800مليار و  2ق ه، ترضرو الفال راجع هذا ال نقاش ف ، وقع 

ن   ، ولكن اك ه، العديد من املناطق السقوية ترضرت، هذا حصيح كذ ف
ٔنه يواص ش  ة  لمياه اجلوف هلم استعامل، وراه قالوها إالخوان،  لو إالنتاج د

ذوه  يخصنا  ل رشيد، هذا كذ واقع اليل  لمنطقة د سبة  ل خصوصا 
عتبار.    بعني 

املنظور   د  بوا نا  ج إالشاكليات  هاذ  حنلو  لنا  ميكن  ش  ا  اح لكن 
لكمنا   ه هاذ حتلية املياه اليل  سرتاتيجي وهو ف اسرتاتيجي، هاذ املنظور 

ل  ني  ف ا م ٔننا ندرسوها يف هذا إالطار، لهيا واح لطاقة النووية  سبة 
، ويف  لنا هو ذ ىل حسب التلكفة وإالنتاج والهدف د ش شوفو  ولكن 
ا غتدار   سبة ل ل ال  رو غتكون م نفس الوقت حىت هاذ املياه اليل غند

ة يف هذا    5000 ستافدو مهنا الفال لمنطقة السقوية اليل  سبة  ل ار  هك
  ال. ا

ٔساسية  ة، الفكرة ا لفال سبة من هاذ حتلية املياه غمتيش  د ال ٕاذن وا
ٔننا   ٔن هاذ املناطق اليل يه سقوية،  ٔنه نضمنو  لهيا، وهو  ركزو  اليل بغينا 

ل ش فاملستق لرشب، املاء  هذا هو اليل خصنا    ..نضمنو لها املاء الصاحل 
ليه، الفكرة هو ما نبقاوش نوسعو، نضم  ل ركزو  ميومة د ٔقل ا ىل ا نو 

ل وهو  ٔن هذا هو املستق ة  ىل املياه اجلوف هاذ إالماكنيات املائية وحنافظو 
ل.  سرتاتيجي لبالد يف املستق زون    ا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة:     السيد رئ
ر   . شكرا لمك السيد الوز

ىل    مسامهتمك يف هذه اجللسة. وشكرمك كذ 
ٔسئ املربجمة يف هذه   لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف وهبذا 

  اجللسة. 
  شكرا لمك مجيعا. 

  رفعت اجللسة. 


