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بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آهل وحصبه آمجعي.
الس يد الرئيس احملرتم؛
السادة الوزراء احملرتمون؛
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون.
طبقا دلس تور  ،2011وخاصة الفقرة الثانية من الفصل  ،101والنظام ادلاخيل جمللس نا املوقر ،خاصة
املواد من  308ال  ،316يرشفين آن آعرض عىل آنظار اجمللس املوقر التقرير اذلي آعدته اجملموعة املوضوعاتية
املؤقتة امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية ،ابعتبارها مترينا دميقراطيا عىل قدر كبري
من المهية ميارس يف اطاره الربملان احدى الليات املوكوةل اليه طبقا لدلس تور ،واملمتثةل يف تقيمي العمل احلكويم
مع ما يس تلزمه ذكل من اعامل خمتلف الليات الترشيعية والرقابية ومن تنس يق وتعاون مع الهيئات واملؤسسات
ادلس تورية والقطاعات الوزارية املعنية.
بداية امسحوا يل آن آس تعرض خمتلف اخلطوات اليت قطعها جملس املستشارين لجل العداد لهذه
اجللسة الس نوية ،فاستنادا ال ادلس تور وال مقتضيات النظام ادلاخيل رشع اجمللس يف التحضري للجلسة
املذكورة عرب مراسةل خمتلف الفرق واجملموعة الربملانية بغية اقرتاح املواضيع اليت ترغب تقيميها ،وهو ما آسفر
عن اختيار موضوع " تقيمي السرتاتيجية الوطنية للامء ." 2009
مبارشة بعد ذكل ،راسل املكتب خمتلف الفرق واجملموعة الربملانية بغية اقرتاح من ميثلها داخل اجملموعة
املوضوعاتية املؤقتة اليت آولك لها نظامنا ادلاخيل هممة التحضري للجلسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية.
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وبرئاسة الس يد عبد احلكمي بنشامش رئيس جملس املستشارين انعقد الجامتع الول يوم  07ماي
 ،2019ومتزي هذا الجامتع بلكمة توجهيية للس يد رئيس اجمللس حيث ذكّر فهيا ابملقتضيات ادلس تورية
والتنظميية املؤطرة لهذه العملية مقدما حملة عن جتربة الس نوات املاضية والرتامك اذلي حققه اجمللس يف هذا
الباب ،حبيث اكن اجمللس س باقا لتفعيل هذا املقتىض ادلس توري س نة  ،2015مذكرا ابملراحل اليت قطعها
والكراهات اليت حالت دون مبارشهتا يف بداية دورة آكتوبر كام ينص عىل ذكل النظام ادلاخيل.
ويف اطار هذا اللقاء الويل ،متت هيلكة اجملموعة املوضوعاتية ابنتخاب مكتهبا عىل الشلك التايل:

الصفة ابللجنــــــة

الفريـــــق

الامس الاكمــــــل
 .1رحال املاكوي

الرئيس

الس تقاليل للوحدة والتعادلية

 .2الطيب البقايل

النائب الول للرئيس

احلريك

 .3عائشة ايتعال

النائب الثاين للرئيس

ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 .4آبو بكر آعبيد

املقرر

الشرتايك

 .5عبد الصمد قيوح

عضوا

الس تقاليل للوحدة والتعادلية

 .6احلو مربوح

عضوا

الصاةل واملعارصة

 .7ابراهمي اشكييل

عضوا

الصاةل واملعارصة

 .8آمال ميرصة

عضوا

العداةل والتمنية

 .9محمد البكوري

عضوا

التجمع الوطين للحرار

 .10العريب العرايش

عضوا

الحتاد العام ملقاولت املغرب

 .11آمال العمري

عضوا

الحتاد املغريب للشغل

 .12رجاء كساب

عضوا

الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل
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خالل اجامتعها الثاين املنعقد بتارخي  28ماي  ،2019انكبت اجملموعة عىل وضع برانمج زمين لجناز
هممهتا واملهنجية املراد اتباعها للحصول عىل املعطيات والبياانت الرضورية لجناز تقريرها ابملزج بي اللقاءات مع
الوزراء املعنيي بتزنيل السرتاتيجية الوطنية للامء واملؤسسات العمومية وبعض املهنيي ،مث القيام ابلزايرات
امليدانية للمناطق اليت تعاين من نقص املياه واس تزنافها بشلك مفرط ،كام مت حتديد احملاور اليت ستش تغل علهيا
اجملموعة املوضوعاتية ،واملضمنة يف الاسرتاتيجية الوطنية للامء التالية:
 تدبري الطلب وتمنية املوارد املائية؛ تدبري وتطوير هذا العرض؛ احملافظة عىل موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة؛ احلد من اخملاطر الطبيعية املتعلقة ابملياه والتأقمل مع تغريات املناخ؛ مواصةل الصالحات التنظميية واملؤسساتية؛ -حتديث آنظمة املعلومات وتقوية القدرات والوسائل.

الس يد الرئيس احملرتم؛
السادة الوزراء احملرتمون؛
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون.
استنادا ال عنارص املهنجية املعمتدة رشعت اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة يف اجناز املهمة املوكوةل الهيا
مس تعينة يف ذكل بفريق معل اداري وضعته ادارة املؤسسة رهن اشارهتا.
وهبدف توضيح الرؤية ،وحىت يكون تقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلسرتاتيجية الوطنية للامء
واخملطط الوطين املنبثق عهنا موضوعيا ،وهجت اجملموعة ،تطبيقا ملقتضيات املادة  316من النظام ادلاخيل،
مذكرة ال رئاسة اجمللس بتارخي  06غشت  2019طلبت من خاللها عقد اجامتعات مع عدد من القطاعات
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احلكومية ،ويتعلق المر بطلب حضور مجموعة من الوزراء لالجابة عىل التساؤلت ادلقيقة واحملددة املوهجة
الهيم ويتعلق المر ب:

• وزير التجهزي والنقل واللوجستيك؛
 حدد اخملطط الوطين للامء برانجما لالقتصاد يف املاء الصاحل للرشب ،توقع آن تصل نس بة الطلب ال 117مليون مرت مكعب يف الس نة ،يف آفق  ،2020ما مصري هذا الربانمج وهل من معطيات حول تنفيذه
واملنجزات احملققة؟
 توقع اخملطط الوطين للامء اجناز السدود الكربى التالية (آكدز ،تودغا ،بولعوان ،ابب اوندر ،رابط اخلري،فاسك ،رشاط ،عي قصوب ،س يدي عامر ،اتغزيرت ،ايت زايت ،ملداد ،اغينوآاك ،تيوزاغي ،خنغغرو،
س يدي عبو ،س يد املوخفي ،لقصوب) يف آفق  ،2020ما مدى حتقق هذا الهدف؟
 ما مدى اجناز الهداف املسطرة املتعلقة بعقدة الفرشة املائية ،واجناز التغذية الصطناعية ( 24فرشةمائية حبجم  205مليون مرت مكعب)؟
 مدى احرتام لكفة الستامثرات املوهجة للحواض املائية يف خمتلف التدابري املنحدرة من احملاور الساس يةلالسرتاتيجية الوطنية للامء (تدبري الطلب عىل املاء وتمثينه ،تدبري وتمنية العرض ،حامية موارد املياه والوسط
الطبيعي والتكيف مع املتغريات املناخية)؟
 مك تبلغ املزيانية اخملصصة لصيانة السدود؟ وما يه نسبهتا مقارنة مع مبلغ الستامثرات؟ ما يه نس بة اجناز مرشوع حتويل املياه بي الحواض املائية؟ ال آي حد سامه اخملطط الوطين للوقاية من الفيضاانت من حتقيق الهداف املرجوة ،خاصة يف جمالحامية الشخاص واملمتلاكت؟
 ما مدى تزنيل آليات املراقبة اليت وضعهتا وزارتمك للمحافظة عل جودة املياه السطحية واجلوفية؟5

 ما مدى اجناز برانمج التغذية الصطناعية للفرشات املائية واذلي مشل  24فرشة مائية حبجم اجاميل 200مليون مرت مكعب؟ وكذا ما يتعلق بهتيئة وحامية الحواض املنحدرة؟
 -هل مت ارساء نظام وطين مندمج للمعلومات عن املاء يضم مجيع املعطيات املتعلقة ابملاء؟

• وزير الفالحة والصيد البحري؛
 يف اطار تدبري الطلب عىل املاء يف جمال السقي مضن الربانمج الوطين لالقتصاد يف ماء السقي ،توقعاخملطط آن تصل املساحة املرتقب حتويلها ال نظام السقي املوضعي ال  920 000هكتار يف آفق2030
و 550.000هكتار يف آفق  14( 2020مليار مرت مكعب) ،ما مدى حتقيق هذه الرقام وما يه الجراءات
والليات املرصودة لبلوغها؟
 ما يه التدابري املتخذة لتنظمي مجع النفاايت من الضيعات الفالحية؟ ما يه اجلهود املبذوةل لتقني اس تخدام املبيدات يف املناطق املعرضة للتلوث وحبسب خرائط حساس يةالفرشات املائية؟
 ما يه النتاجئ احملققة يف اطار تطوير التجهزيات السقوية ،من انحية جحم الستامثرات والآاثر املرتتبة عناقتصاد مياه السقي؟
 -ما مدى مالءمة مشاريع اخملطط الخرض ورهان الندرة املائية؟

وزير ادلاخلية؛
 تضمن اخملطط الوطين للامء آن نس بة الربط بش باكت التطهري ستبلغ  % 90يف آفق  2030و % 80يفآفق  2020ما مدى حتقق هذه النسب وحنن عىل انهتاء السقف الزمين املتوسط 2020؟
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 هل مت حتقيق الهداف املتوقعة للرفع من مردودية ش باكت توزيع املاء الصاحل للرشب ابلواكلت املس تقةلللتوزيع ،ببلوغ نس بة آداء تصل ال  % 80.7مع مطلع 2020؟
 مك بلغت نس بة اجناز حمطات معاجلة املياه العادمة اليت تضمهنا اخملطط الوطين للامء واليت حدد لها 48مركز يف الفرتة ما بي 2020 - 2015؟
 ما مدى اجناز برانمج هتيئة املطارح واعادة تأهيلها؟ -هل مت اعداد اخلرائط اخلاصة ابملناطق املهددة ابلفيضاانت حبسب لك حوض مايئ؟

• املدير العام للمكتب الوطين للكهرابء واملاء؛
 هل مت حتقيق الهداف املتوقعة للرفع من مردودية ش باكت توزيع املاء الصاحل للرشب ابلواكلت املس تقةلللتوزيع ،بلوغ نس بة آداء تصل ال  % 80,7و % 80للمكتب الوطين للكهرابء واملاء؟
 هل اس تطاع املكتب حتقيق رهان الولوج للامء الصاحل للرشب تبعا للسقف الزمين  2020ومايه نس بةالولوج املسجةل؟
 حدد اخملطط الوطين للامء برانجما لالقتصاد يف املاء الصاحل للرشب، توقع آن تصل نس بة الطلب ال  117مليون مرت مكعب يف الس نة ،يف آفق  ،2020ما مصري هذاالربانمج وهل من معطيات حول تنفيذه واملنجزات احملققة؟
 مامدى اجناز مشاريع حمطات حتلية ماء البحر وهل مت اس تعامل الطاقات املتجددة لتخفيض تلكفهتا؟ -مامدى الزتام املكتب حبصته يف التكفل ابلربانمج الوطين للتطهري السائل وتنقية املياه العادمة؟
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 كام استمثرت الرصيد الواثئقي املتوفر يف هذه املادة سواء تعلق المر ابدلراسات الصادرة عن عدد مناملؤسسات آو ابلتفاعل احلاصل بي احلكومة وجملس نا املوقر من خالل اجللسات الس بوعية للس ئةل
الشفهية للفرتة املمتدة مابي دورة آكتوبر  2011ال ممت دورة آكتوبر .2019
وعىل مس توى آآخر اس تفاد الس يدات والسادة آعضاء اجملموعة والطامق الداري املرافق هل من لقاء
تكويين ملدة يومي  3-2آكتوبر  2019مبقر اجمللس لتقوية القدرات يف جمال تقيمي الس ياسات العمومية بتأطري
من خبرية سويرسية يف جمال تقيمي الس ياسات العمومية من جامعة لوزان.
ومن جانب مدى الزتام احلكومة مع مبادرات اجملموعة جسل جتاوب بعض الوزارات واملؤسسات
العمومية مشكورة مع مطالهبا الرامية للحصول عىل املعلومات واحلضور مع آعضاء اجملموعة للرد عىل تساؤلهتم
ويتعلق المر ب:






وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك؛
وزارة الفالحة والصيد البحري؛
وزارة ادلاخلية؛
املكتب الوطين للامء والكهرابء؛
واكلت الحواض املائية.

وانطالقا من املعطيات اليت حصلت علهيا اجملموعة املوضوعاتية ،متكنت من اجناز املهمة املوكوةل الهيا،
من خالل هذا التقرير اذلي يلخص مجموع العمل اذلي قامت به اجملموعة املوضوعاتية آثناء آداهئا ملهمهتا
التحضريية للجلسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية.
ولقد اعمتدت اجملموعة يف اعداد هذا التقرير عىل مهنجية قامت يف خطوة آول عىل اجناز حفص
تقارير ودراسات صادرة عن عدد من املؤسسات ادلس تورية ومؤسسات احلاكمة يف مواضيع ذات عالقة
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مبوضوع املاء ،وكذا العروض اليت مت تقدميها من طرف القطاعات احلكومية اليت جتاوبت مع مطالب اجملموعة
خالل اللقاءات املنعقدة معها ،ممّا مسح ابطالع موسع وحتليل خملتلف الواثئق املذكورة.
وانكبت اجملموعة املوضوعاتية يف خطوة اثنية عىل حتليل املعطيات املتوفرة ووضع حماور جتميعية للعدد
الهائل من القضااي والشاكليات املثارة ،وهو ما تاله صياغة مسودة للتقرير واعطاء الضوء من آجل صياغة
التقرير الهنايئ.
واس تغرقت اجملموعة يف آشغالها سلسةل من الجامتعات ادلورية واملتواصةل انهزت  10اجامتعا مبعدل
ساعتي عن لك اجامتع ،دون احتساب للوقت املس تغرق يف افتحاص الواثئق.
ولقد عانت معلية العداد لهذا التقرير ابعتباره آرضية للجلسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية من
عدة صعوابت وعراقيل متثلت آساسا يف:
✓ الظرفية الس تثنائية والطارئة جراء حاةل الطوارئ الصحية اليت تعرفها بالدان عىل غرار غالبية ادلول واليت

ل تزال آآاثرها مس مترة.
✓ عدم اس تجابة بعض القطاعات املعنية ابلسرتاتيجية املراد تقيميها مع مطالب اللجنة خبصوص توفري
املعطيات الالزمة ابلرمغ من املراسالت املتكررة واملساعي املبذوةل يف هذا الطار واتصالت متعددة
ويتعلق المر بوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.
✓ عدم مالءمة قواعد النظام ادلاخيل جمللس املستشارين املنظمة لعمل اجملموعة مع هذا الختصاص
ادلس توري اخملول للربملان ،مما حال دون اماكنية الزام القطاعات احلكومية املعنية بتزنيل حماور
الاسرتاتيجية الوطنية للامء واخملطط الوطين املنبثق عهنا للحضور آمام آعضاهئا والرد عىل تساؤلهتم من
هجة مث مدها ابملعطيات والواثئق الالزمة لجناز هممهتا عىل الوجه املطلوب.
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تقدمي:
لقد شلك موضوع املاء وترش يد اس تعامهل آحد آبرز الولوايت يف الس ياسة الرش يدة لصاحب اجلالةل
املكل محمد السادس نرصه هللا وآيده منذ اعتالء عرش آسالفه املنعمي ،واذلي ما فئت يذكر ويعطي توجهياته
محلاية هذه الرثوة احليوية ويف مقتطف من خطاب العرش لس نة  2018من احلس مية.

" ……….ان حرصنا عىل الهنوض ابلوضاع الجامتعية ،ورفع التحدايت القتصادية ،ل يعادهل ال معلنا عىل
احلفاظ عىل املوارد السرتاتيجية لبالدان وتمثيهنا؛ ويف مقدمهتا املاء ،اعتبارا دلوره الرئييس يف التمنية
والاس تقرار.
قال تعال " :وجعلنا من املاء لك يشء يح" .صدق هللا العظمي.
فاخملطط الوطين للامء ،جيب آن يعاجل خمتلف الشاكلت املرتبطة ابملوارد املائية خالل الثالثي س نة
القادمة".
جسد خالهل ماكنة وآمهية هذا املورد احليوي.
ولعل اشارة جالةل املكل محمد السادس ،حفظه هللا يف آكرث من مناس بة وآكرث من خطاب ال
اشاكلت وندرة املياه آكرث دليل عىل الوضعية احلرجة اليت تعرفها بالدان فامي يتعلق ابملياه ،من خالل اعطائه
توجهياته السامية للحكومة قصد اس تكامل الربانمج الوطين الولوي املتعلق ابملاء وتدبريه.
ويف هذا الطار ترآس جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ،بتارخي  18آبريل  2019ابلقرص املليك
ابلرابط ،جلسة معل خصصت لشاكلية املاء واذلي نبه هبذه املناس بة ال اشاكلت ندرة املياه اليت تعرفها
مناطق الشامل والرشق نتيجة ادلينامية الس ياحية والصناعية اليت تعرفها ،كام آعطى توجهياته السامية للحكومة
قصد اس تكامل الربانمج الوطين الولوي املتعلق ابملاء وتدبريه.
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وجتسدت هذه املاكنة والمهية للرثوة املائية بشلك آسايس من خالل مضامي ادلس تور املغريب لس نة
 2011واذلي يضمن اسفادة املواطنات واملواطني من احلق يف احلصول عىل املاء والعيش يف بيئة سلمية،
وذكل وفق قاعدة املساواة ،مبعىن آن الس ياق هو س ياق حقويق ابمتياز .مؤكدا احلرص عىل حامية املوارد
وضامن اس مترارية ثرواتنا الطبيعية ،معتربا املاء يف قلب رهان الس تدامة يف اطار حاكمة فعلية مبنية عىل
املشاركة والنصاف واملساواة والطار القانوين املالمئ.
فاملؤكد آن املاء يرتبط رآسا بطبيعة املناخ ،وارتباطا بذكل فاملناخ ببالدان جد متنوع ومعدلت املوارد
الطبيعية من املياه يف املغرب تصنف من بي الدىن يف العامل نظرا للتساقطات غري املنتظمة حسب الفصول
واملناطق .مما حذا ابملغرب ال الخنراط منذ فرتة طويةل يف س ياسة التحمك يف هذه املوارد املائية.
ودلمع مسار التمنية يف البالد بشلك عام وتمنية املوارد املائية عىل وجه اخلصوص ،مت اجناز العديد
من البنيات التحتية املائية الهامة ،واليت آمنت نسبيا ال حد الآن احلاجيات من املياه .وتتكون هذه البنية
التحتية للمياه من  130سد كبري بسعة اجاملية بلغت  17مليار مرت مكعب ،واللف من الآابر للتقاط املياه
اجلوفية.
ومع ذكل ،ما فتئت املوارد تتضاءل بسبب تسارع تغري املناخ حنو السوآ ،وضعف تمثي اس تخدام
املياه يف الزراعة والس تغالل املفرط لحتياطيات املياه اجلوفية يوازيه تدهور يف جودة هذه املوارد املائية
بسبب التأخر يف تقنيات تدبري جمال الرصف الصحي ومعاجلة مياهه.
ووفقا ملعطيات واكلت الحواض املائية لس نة  2017يتكون املكل العام املايئ الطبيعي من حوايل
 77.884لكم من جماري املياه و 4.647لكم مربع من املسطحات املائية و 250.400لكم مربع من فرشات املياه
اجلوفية و 783من املنابع املائية ،فامي يتكون املكل العام الصطناعي من  145سد كبري بسعة ختزينية تزيد عن
 17.6مليار مرت مكعب و 157سد صغري وحبريات تلية بسعة ختزين آولية تبلغ حوايل  86مليون مرت مكعب.
كام يتكون املكل العام الصطناعي من عدة آلف من الكيلوميرتات من القنوات وآانبيب املياه والسوايق.
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ويصل معدل التساقطات املطرية يف املغرب ال  140مليار مرت مكعب يف الس نة ،والتبخر
 118مليار مرت مكعب يف الس نة ،يتوفر املغرب عىل اماكنيات من املوارد املائية الطبيعية يقدر متوسطها
الس نوي حبوايل  22مليار مرت مكعب ،مبا يف ذكل  18مليار مرت مكعب من املياه السطحية ،و 4مليار مرت
مكعب من املياه اجلوفية ،آي ما يعادل  700مرت مكعب للفرد يف الس نة.
وتمتزي موارد املياه السطحية بتقلبات جد كبرية تتفاوت حسب الس نوات من  5ال  50مليار مرت
مكعب.
وحسب تقرير البنك ادلويل حول تلكفة التدهور البييئ الصادر س نة  ،2017يعد املغرب من بي
العرشين بدلا الكرث حشا من حيث توفر املوارد املائية ،وحسب معطيات القطاع امللكف بقطاع املاء فان
معدل نصيب الفرد الواحد من املاء اذلي اكن يقدر حبوايل  1.700مرت مكعب يف الس بعينات ،آصبح ل
يتجاوز حاليا حوايل  700مرت مكعب ،مع الشارة ال آن هذا الجتاه التنازيل للموارد املائية آخذ يتفامق جراء
تدهور جودهتا مبختلف آنواع امللواثت الصلبة مهنا والسائةل وبأصنافها اخملتلفة املزنلية والفالحية والصناعية .1
وللمحافظة عىل املاكسب ومواهجة التحدايت املطروحة ،ولعطاء دفعة جديدة لتعزيز س ياسة املياه،
قدمت الاسرتاتيجية الوطنية للامء جلالةل املكل يف  14آبريل  2009يف فاس.
وحتمك يف وضع هذه السرتاتيجية ثالث دعامات آساس ية .2
 ادلعـامة الول :آهداف ذات طموح كبري لتلبية احتياجاتنا املائية بشلك مس تدام ،ولكن آيضا محلايةآنفس نا بشلك دامئ ضد آآاثر ظاهرة الاحتباس احلراري؛
 ادلعـامة الثانية :تغيري جذري يف سلوكياتنا (اس تخدام وادارة املورد) من خالل ادارة منسقة للطلبواملوارد؛

1
2
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 ادلعـامة الثالثة :الدارة احلقيقية للمياه عىل املدى الطويل ،وتضمنت س تة حماور آساس ية هتم: .1تدبري الطلب وتمنية املوارد املائية؛
 .2تدبري وتطوير هذا العرض؛
 .3احملافظة عىل موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة؛
 .4احلد من اخملاطر الطبيعية املتعلقة ابملياه والتأقمل مع تغريات املناخ؛
 .5مواصةل الصالحات التنظميية واملؤسساتية؛
 .6حتديث آنظمة املعلومات وتقوية القدرات والوسائل.
وتتلخص مضامي حماور الاسرتاتيجية املذكورة فامي ييل:

 .1تدبري الطلب عىل املاء وتمثينه:
متثل احملاور ذات الولوية للس ياسة املائية املس تقبلية يف القتصاد يف اس تعامل املاء وتمثينه يف جمال
السقي ورفع فعالية تدبري املاء الصاحل للرشب والس يايح والصناعي ،ابلضافة ال احلرص عىل جناعة الاس تعامل
املتعدد للموارد املائية وكذا الخذ بعي الاعتبار عامل وفرة املوارد الاكفية للامء يف توطي وتصممي واجناز
املشاريع ويف اعداد الرتاب الوطين معوما.
وهتم اجراءات تدبري الطلب عىل املاء آساسا التحمك يف الطلب واحلد من هدر املياه وتمثيهنا ،كام
هتدف ال الرفع من املردودية التقنية والجامتعية والقتصادية والبيئية لس تعاملت املاء.

 .2تدبري وتمنية العرض:
يعد الرفع من العرض عىل املاء آحد راكئز اخملطط الوطين للامء وذكل بتعبئة املوارد املائية الالزمة قصد
مواهجة الطلب عىل املاء يف آفق س نة .2030
ولتمنية العرض سيمت تفعيل مجموعة من التدابري والجراءات املشار الهيا يف اخملطط املذكور واليت تشمل
ما ييل:
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 مواصةل تعبئة املياه السطحية عن طريق اجناز السدود الكربى:
اجناز سدود كربى مبعدل ثالثة سدود س نواي تناهز سعهتا الجاملية حوايل  4ماليري مرت مكعب س متكن
من احلصول عىل جحم اضايف يقدر مبليار مرت مكعب س نواي ال حلول عام .2030

 دمع التمنية احمللية للمياه السطحية مبواصةل اجناز السدود املتوسطة والصغرى:
ان مواصةل اجناز السدود املتوسطة والصغرى من شأنه املساعدة عىل التمنية احمللية واجياد حلول
ملشألك الزتويد ابملياه وخاصة ابلوسط القروي واملناطق اجلافة واليت تعرف خصاصا يف املوارد املائية.
لالشارة ،فان اجناز هذه املشاريع ل ميكن آن يمت ال يف اطار التفاقيات بي احلكومة ومجعيات
مس تعميل املاء مع حتديد حقوق والزتامات الطرفي وضامن الصيانة والاس تغالل والسالمة ،وابلتايل جدوى
هذه املشاريع.

 تعبئة املوارد املائية غري التقليدية ،كتحلية مياه البحر واعادة اس تخدام مياه الرصف الصحي
املعاجلة:
يف الواقع س تلعب حتلية املياه دورا كبريا يف املس تقبل اذ من احملمتل آن تصل القدرة عىل حتلية مياه
البحر يف آفق  2030وفقا لدلراسات املنجزة حىت الآن ال  510ماليي مرت مكعب س نواي.
ابلضافة ال حتلية مياه البحر ،يعترب حتلية املاء الجاج احدى البدائل لتجاوز املشألك احمللية للزتود
ابملاء يف ظل غياب حلول بديةل آخرى ،من خالل برانمج العمل يرتقب آيضا توفري ما يناهز  30مليون مرت
مكعب س نواي عن طريق حتلية املاء الجاج.
فامي يتعلق ابعادة اس تخدام موارد مياه الرصف الصحي ،وعىل آساس ادلراسات السرتاتيجية لعادة
اس تخدام مياه الرصف الصحي املعاجلة فان اخملطط الوطين للامء هيدف ال اعادة اس تعامل مايناهز  474مليون
مرت مكعب س نواي يف آفق  2030و 573مليون مرت مكعب ال آفق .2040
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 حتويل املياه من آحواض الشامل الغريب ال آحواض الوسط الغريب:
ان مرشوع اخملطط الوطين للامء اقرتح آيضا مرشوع حتويل املياه قصد التخفيف من العجز احلاصل يف
بعض الحواض يف اطار التضامن بي اجلهات .وهيدف هذا املرشوع الكبري ال حتويل فائض املياه من
آحواض الشامل ال املناطق اجلنوبية اليت تعرف نقصا مزتايدا ،وقد آظهرت دراسة اجلدوى الولية آن ما يناهز
 800مليون مرت مكعب ميكن حتويلها من آحواض لو ،اللكوس وس بو ال آحواض آيب رقراق ،آم الربيع
واتنس يفت.
ويرتقب اجناز هذا املرشوع عىل ثالث مراحل ،حيث يكن الشطر الول يف حتويل املياه من وادي
ورغة ال سد املسرية جحم  370مليون مرت مكعب يف الس نة وتبلغ لكفة هذا الشطر حوايل  14مليار درمه،
آما اللكفة الجاملية للمرشوع فتقدر ب  30مليار درمه .يف هذا الطار سيمت حتديد جدول زمين لجناز
املرشوع والرتتيبات املؤسساتية واملالية من خالل ادلراسات اجلارية من قبل كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء ووزارة
الفالحة.

 مجع وتعبئة مياه المطار:
هتدف هذه العملية ال احملافظة عىل املامرسات واخلربات املتوالية عرب الجيال يف املغرب وحتسيهنا
ودمع اللجوء الهيا يف اطار الرشاكة بي السلطات احمللية وامجلعيات ومس تعميل املاء وذكل بدمع من القطاعات
احلكومية املعنية.
وابملوازاة مع هذه اخملططات التمنوية وحفاظا عىل الرتاث الوطين املايئ ،تبىن اخملطط الوطين للامء
خطة احلفاظ عىل املنشأآت املائية لتخزين املياه اخلامة وصيانة السدود الكربى والصغرى.

16

 -3احملافظة عىل موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة:
يتضمن هذا احملور النقاط التالية:
✓ احلفاظ عىل جودة املياه وماكحفة التلوث:
تنفيذ هذه العملية يعمتد عىل معرفة متعمقة جلودة املوارد املائية ،ومصادر التلوث ،وكذا اقرتاح برانمج
وقايئ وماكحفة التلوث ،وذكل عرب:
 ترسيع وترية تنفيذ الربانمج الوطين للتطهري السائل ،وتصفية املياه العادمة ،هبدف بلوغ نس بة %90يف آفق 2030؛
 الربانمج الوطين للتطهري السائل يف العامل القروي ،هبدف بلوغ نس بة  % 90يف آفق س نة 2030؛ الربانمج الوطين ملاكحفة التلوث الصناعي؛ تفعيل اخملطط الوطين لتدوير النفاايت املزنلية وماشاهبها؛✓ احلفاظ عىل املياه اجلوفية.
تعمتد الاسرتاتيجية الوطنية للامء عىل املدى املتوسط والبعيد عىل ارساء تدبري مس تدام ،وذكل
من خالل:
 تعزيز نظام املراقبة وفرض عقوابت يف حاةل الاس تغالل املفرط؛ احلد من خض املياه اجلوفية (اعادة النظر يف التسعرية ،الغاء ادلمع يف حاةل الاس تغالل املفرط)..؛ تعزيز دور واكلت الحواض املائية يف تدبري الفرشات املائية وتعممي وارساء تدبري مس تداموتشاريك ،يف اطار تعاقدي (عقود الفرشات املائية)؛
 التغذية الاصطناعية للفرشات املائية اليت تعرف جعزا؛17

 اعادة حقن املياه العادمة بعد تصفيهتا لس تعاملها يف الري ( 100مرت مكعب يف آفق )2030؛✓ احملافظة عىل املناطق احلساسة والهشة.
يتوفر املغرب عىل عدة مناطق ذات آمهية ايكولوجية ،خاصة املناطق الرطبة والبحريات الطبيعية
والواحات والسواحل.
هذه املناطق احلساسة همددة ابلضغط املامرس علهيا بسبب النشطة الاقتصادية املتنوعة عىل املوارد
الطبيعية ،واليت هتدد توازهنم واس تدامهتم ،ذلكل اكن من الرضوري وضع اسرتاتيجية للحفاظ عىل هذه املناطق
احلساسة والهشة ،وذكل عرب:
 حامية الحواض املائية اليت تصب يف منابع السدود ضد التأآلك؛ وضع برانمج للحفاظ عل املوارد املائية؛ وضع برانمج محلاية املناطق الرطبة والبحريات الطبيعية؛ احملافظة عىل الواحات وماكحفة التصحر؛ حامية السواحل؛ احلد ومراقبة خض املياه اجلوفية اليت تؤثر عىل البحريات الطبيعية مبارشة؛ -حتسي تزويد البحريات عرب احنراف جماري املياه ،وهتيئة حافات السدود الصغرى يف املنبع.

 -4احلد من اخملاطر الطبيعية املتعلقة ابملياه والتأقمل مع تغريات املناخ:
هذا احملور يتضمن بعض الجراءات تمتثل يف:
 حتسي وتطوير حامية الشخاص واملمتلاكت من الفيضاانت من خالل؛

18

 اكامل املبادرات املتضمنة يف اخملطط الوطين للحامية آو الوقاية من الفيضاانت :حتديد  20موقعاللحامية س نواي؛
 ادماج خماطر الفيضاانت يف خمططات الهتيئة الرتابية ،وخمططات الهتيئة احلرضية ،وخمططاتهتيئة الحواض املائية؛
 تطوير وحتسي املعارف يف جمال التوقعات اجلوية ،وكذا الهيدرولوجيا يف املناطق احلرضية؛ تطوير آنظمة النذار وخمطط النذار؛ تطوير آليات المتويل (التأمينات ،صناديق الكوارث الطبيعية)؛ان الوقاية من الفيضاانت يشلك موضوعا شائاك ،ويتطلب تدخل العديد من املتدخلي والفاعلي
والوحدات :املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب ،الواكلت ،امجلاعات الرتابية ،واكلت الحواض املائية ،وهو
ما يتطلب حتديد الختصاصات بي لك هذه الطراف بشلك دقيق.
 ماكحفة وحماربة آآاثر اجلفاف :خمطط تدبري اجلفاف للك حوض من الحواض املائية.
ابلنس بة للوقاية والكفاح ضد آآاثر اجلفاف ،فهيي تس توجب تبين اسرتاتيجية وطنية متشاور بشأهنا،
ومرتبطة مبخططات تدبري اجلفاف عىل مس توى مجيع الحواض املائية تتوىخ:
 توصيف وحتديد خصوصيات اجلفاف؛ وحتديد وحرص مؤرشات التتبع؛ تنفيذ برامج بنيوية :تتوىخ تنويع مصادر ختزين الحتياط املايئ؛ وضع خمططات اس تعجالية؛ -تطوير مياكنزيمات وآليات المتويل ،من قبيل التأمينات ،وصناديق الكوارث الطبيعية؛
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 - 5مواصةل الصالحات التنظميية واملؤسساتية؛
منذ  1990اعمتد املغرب ترسانة ترشيعية عرصية ،وذكل من خالل املصادقة عىل قواني جد هامة،
ويتعلق المر ابلقانون رمق  10.95املتعلق ابملاء ،وقواني ذات الصةل ابلبيئة.
وهكذا مت تسجيل تقدم همم من خالل تنفيذ القانون  ،10.95لكن هذا التقدم جيب آن يكون معززا ب:
• اس تكامل املقتضيات التنظميية الرضورية لتنفيذ مجيع مقتضيات القانون  10.95املتعلق ابملاء ،ويتعلق
المر ابلنصوص ذات الصةل ب:
 الوقاية والتصدي للفياضاانت؛ اعالن حاةل ندرة املياه وتدبريها يف آوقات اجلفاف؛ تنفيذ مبدآ " امللوث يؤدي"؛• مراجعة القانون املتعلق ابملاء ونصوصه التطبيقية ،دلمج اجلوانب اليت ل يغطهيا القانون خاصة:
 ترصيف املياه العادمة يف البحر؛ حتلية مياه البحر؛ -اقتصاد املياه.

 -6حتديث آنظمة املعلومات وتقوية القدرات والوسائل:
من آجل تأمي املواكبة الالزمة وتطبيق حماور هذه السرتاتيجية ،يتوجب من الدارة ابملوازاة مع ذكل
مواكبة وتتبع تطور قطاع املاء عرب املوارد البرشية والوسائل الرضورية ،وذكل من خالل:
-

حتديث الدارة وتطوير آنظمة املعلومات ،آخذا بعي العتبار بشلك آسايس اقرار نظام للمعلومات
حول املاء موجه للمهنيي وابيق الرآي العام؛

-

حتديث وعرصنة ش بكة القياسات؛
تقوية ودمع الحباث العلمية والتمنية؛

-

تطوير الكفاءات.

-
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احملور الول:
تدبري الطلب وتمنية املوارد املائية.
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اعمتدت الاسرتاتيجية الوطنية س تة حماور آساس ية آولها حمور " تدبري الطلب وتمنية املوارد املائية "،
اذلي يتناول لك ما يتعلق ابلس ياسة املائية يف خمتلف القطاعات القتصادية ،الفالحية مهنا ،الس ياحية
والصناعية ،والسعي ال مأسسة النجاعة املائية من خالل مواكبة توفري املوارد الالزمة لجناز املشاريع املتعلقة
ابعداد الرتاب الوطين ،والتحمك يف الطلب واحلد من هدر املياه وتمثيهنا والرفع من املردودية التقنية والجامتعية
والقتصادية والبيئية لس تعاملت املاء.
لقد اخنرط املغرب منذ مطلع اللفية الثالثة يف ورش كبري وطموح مه خمتلف القطاعات احليوية من
خالل عدة خمططات (اخملطط الخرض ،خمطط الترسيع الصناعي ،اخملطط الطايق ،اخملطط الزرق  )...واليت
اكنت موضوع جلسة تقيمي ابجمللس س نة ،2017واليت اكن لها آآاثر كبرية عىل املاء سواء من حيث ارتفاع الطلب
واس تزناف الفرشة املائية وكذا آآاثر التلوث.
ويعد تدبري الطلب عىل املاء وتمثينه آحد راكئز اخملطط الوطين للامء نتيجة التطور الاجامتعي
والقتصادي اذلي يعرفه املغرب واذلي رفع من الطلب عىل املاء سواء ما يتعلق ابملاء الصاحل للرشب عىل
مس توى احلوارض والقرى وتزويد القطاعي الصناعي والس يايح ابملاء وسقي ادلوائر الفالحية للسقي الكبري
والسقي املتوسط والصغري ،ابلضافة ال حتسي املعايري البيئية املتعلقة ابملاء مبا يف ذكل جودة املياه.

 .1اس تعامل املاء وتمثينه يف جمال السقي؛
حسب اخملطط الوطين للامء ،فان الربانمج الوطين لالقتصاد يف ماء السقي س ميكن من مواصةل حتويل
آنظمة السقي ال املوضعي بوترية حتويل  50000هكتار س نواي:
 -بلوغ نس بة  % 50من املساحة املسقية الجاملية يف آفق  2020و % 70يف آفق ،2030
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حيث مت بلوغ مليون و 600آلف هكتار ال حدود س نة  2018وبلغت املساحة اجملهزة حاليا ابلسقي
املوضعي حوايل  560آلف هكتار موزعة عىل مجيع هجات اململكة .3
وحبسب آآخر الرقام املرصح هبا فقد بلغت نس بة .4 %66

 التجهزي الهيدروفاليح للمساحات املرتبطة ابلسدود واملقدرة ب  160.000هكتار (منطقة الغربواللوكوس آساسا).
 سقي آكرث من  1.5مليون هكتار. 51,016,860هكتار

تطور السقي العرصي
 −خمطط املغرب الخرض (.)2008
 −س ياسة السدود الكربى وتمنية السقي.
كام س يأيت ذكره يف احملور املوايل فقد مت وضع ،كهدف ،برجمة انشاء من  2ال  3سدود كربى يف
الس نة يف اطار تزنيل الاسرتاتيجية الوطنية للامء ،حيث مت اجناز مخسة سدود مهنا طيةل هذه الس نوات،
حبسب ترصحي لرئيس احلكومة ابجللسة العامة املتعلق ابلس ياسة العامة آمام جملس النواب ،واذا ما مت اعتبار
 - 3جواب رئيس احلكومة خالل اجللسة الشهرية املتعلقة مبحور الس ياسة املائية  22يوليوز .2019
 - 4عرض وزير الفالحة والصيد البحري مبناس بة تقدمي املزيانية الفرعية آمام جملس املستشارين لس نة .2020
 - 5عرض وزير التجهزيوالنقل واللوجستيك واملاء آمام اللجنة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنيةللامء 23 ،آكتوبر .2019
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املعدل املذكور يفرتض آن يكون املغرب مع مطلع  2020قد بلغ ما مجموعه  30سد كبري ،وعليه انطالقا مما آجنز
تكون نس بة الجناز ابلنس بة لهذا الهدف ابلاكد تناهز % 20تقريبا.
آما ابلنس بة خملطط تمنية السقي فقد مت تزنيهل من خالل عدة برامج مهت الربانمج الوطين لالقتصاد
يف مياه الري ،برانمج توس يع الري ،برانمج تعزيز الرشاكة بي القطاع العام واخلاص يف جمال الري مث برانمج
تأهيل وعرصنة دوائر الري الصغري واملتوسط ،بلغت املساحة املسقية ،ال ممت  ،2019حوايل 800.000
هكتار كنتيجة لهذه الربامج حبجم استامثرات بلغ  36.1مليار درمه.6
وحبسب رآي العديد من املهنيي واخلرباء ،فقد اكن لتساع املساحات املسقية عدة آآاثر اجيابية وسلبية
يف نفس الوقت ،حيث تمتثل اجلوانب الجيابية يف الرفع من النتاجية والقدرة التنافس ية للقطاع الفاليح
ابخلصوص ،آما اجلوانب السلبية فتتجىل يف اس تزناف الفرشة املائية السطحية والباطنية وتلويهثا ،اضافة ال
ترضر بعض املناطق من هذا التوسع ،خاصة زاكورة وسوس والشامل الرشيق نظرا لعدم مالءمة الطلب مع
العرض.
كام مت اعامتد نظام لتمثي ماء السقي واختيار املزروعات القل اس هتالاك للامء وفقا للبياانت التالية التايل:
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الحجم المائي الالزم النتاج  1كلغ من المحصول الزراعي

 - 6عرض وزير الفالحة والصيد البحري آمام اجملموعة املوضوعاتية بتارخي  :فرباير .2020
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المزروعات

الدرة الكلئية
الموز
الفصوليا الخضراء
الطماطم
العنب
البطيخ األحمر
البطاطس
الحوامض

 .2رفع فعالية تدبري املاء الصاحل للرشب
وقد تعهدت احلكومة ابلرفع من مردودية ش باكت توزيع ماء الرشب ال  % 78يف آفق  2025ورفع
نس بة الربط الفردي ابلوسط القروي ال  % 50يف آفق  2020و  % 70يف آفق .7 2030
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تحسن كبير في مستوى تلبية الحاجيات من املاء الصالح للشرب

املسامهة يف تغطية جزء من احلاجيات الطاقية:

 - 7عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اللجنة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء 23 ،آكتوبر  ،2019ص.22:
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املسامهة يف تغطية احلاجيات الطاقية–تطور الطاقة الهيدرومائية املنشأة (ميغاواط( .8

ويعترب ضامن المن املايئ الوطين ومواكبة التطور الاقتصادي والاجامتعي آول الهداف السرتاتيجية
الرئيس ية للمخطط الوطين للامء ،حبيث يسعى ال رفع الطاقة املنشأة من  1730ميغاواط ال  2800ميغاواط
يف آفق .2030
ويف اطار احملافظة عىل املاء معلت الواكلت املس تقةل لتوزيع املياه عىل الرفع من مردودية ش باكت
توزيع املاء الصاحل للرشب ،من % 62.7س نة  2001ال  % 69.3س نة  ،2010لتبلغ  % 75.34س نة
 ،2019مما مكن من توفري ما مقداره  553مرت مكعب ،آي مبعدل  % 30.74مليون مرت مكعب يف الس نة.

آ .تزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للرشب؛
هبذا الشأن سامهت وزارة ادلاخلية يف الفرتة املمتدة ما بي  2015و ،2020يف اجناز عدة مشاريع
تتعلق بزتويد العامل القروي ابملاء الصاحل للرشب ،بغالف مايل حوايل مليار درمه ،وآجرآة عدة برامج اس تعجالية
لزتويد الساكنة املترضرة من اجلفاف ابملاء الرشوب بواسطة الشاحنات الصهرجيية واقتناء خزاانت املياه
البالستيكية ،حيث رصد لجل ذكل مبلغ  871مليون درمه مابي  2016و.2020

 - 8عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اللجنة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء 23 ،آكتوبر .2019
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ب .تأمي الزتود ابملاء الصاحل للرشب عىل الصعيد الوطين.
لقد مت وضع نظام معلومايت وطين لنظمة الزتود مجليع املدن واملراكز وادلواوير القروية ،مما س ميكن من
تتبع حاةل الزتويد عىل الصعيد الوطين ،حيث معلت الوزارة عىل تأمي الزتود ابملاء الرشوب بلك من
آاكدير وطنجة الكربى واتركيست واحملاور اجملاورة لها وكذا مدينة ادلار البيضاء ،بلكفة تقدر ب  850مليون
مموةل لكيا من املزيانية العامة لدلوةل.

ت .الربانمج الوطين للزتويد ابملاء الصاحل للرشب ومياه السقي (.)2027/2020
هيدف ال ترسيع وترية الاستامثرات املوهجة ال تمنية العرض املايئ والتحمك يف الطلب عىل املاء وتمثينه
ومواصةل العمل لتعممي تزويد الوسط القروي ابملاء الصاحل للرشب ،مضن اتفاقية اطار مت توقيعها آمام آنظار
صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وآيده ،يوم  13يناير  ،2020بتلكفة اجاملية تقدر 115.37
مليار درمه.

ث .مشاريع يف طور الجناز.
✓ تقوية وتأمي الزتويد ابملاء الصاحل للرشب :بلكفة اجاملية تقدر حبوايل  23.44مليار درمه ،وتشمل
تنفيذ برامج هميلكة هتم تقوية النتاج مبحطات املعاجلة واجناز قنوات اجلر وتأمي قنوات النقل والتوزيع
عىل مس توى املدن واملراكز.
✓ تقوية الزتود ابملاء الصاحل للرشب يف العامل القروي :بلكفة اجاملية تقدر ب  27مليار درمه ،ويريم ال
تعممي الزتود ابملاء الصاحل للرشب ابلوسط القروي والقضاء عىل الهشاشة اليت تعرفها بعض املناطق
خصوصا خالل فرتات اجلفاف.
✓ برجمة  659مركزا قرواي بلكفة  5مليار درمه ،مما س ميكن من تعممي اليصالت الفردية جبميع املراكز
القروية واليت يصل عددها  1273مركزا بساكنة تقدر ب  1.9مليون نسمة.
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✓  7876دوارا بلكفة  9.86مليار درمه ،مما س ميكن من تعممي الزتود ابملاء الصاحل للرشب جبميع ادلواوير
واليت يصل عددها  42.456دوارا بساكنة تقدر ب  11.5مليون نسمة.
وتعهد اخملطط الوطين للامء بترسيع وترية تنفيذ برانمج ترش يد اس تعامل املاء واعادة التأھيل البييئ
ابلقطاع الس يايح واعادة تدوير املاء ابجملال الصناعي ،9مواكبة التطور الصناعي واملنجمي؛ جناعة الس تعامل
املتعدد للموارد املائية.

 .3اكراهات املوارد املائية:
يمتثل معظمها يف حمدودية هاته املوارد وتأثري التغريات املناخية والارتفاع املزتايد للطلب عىل املاء،
ابلضافة ال الضغط املزتايد عىل املوارد املائية اجلوفية بسبب:10
 جتاوز احلجم املتجدد يف الاس تغالل؛ اس تزناف مفرط (حوايل مليار مرت مكعب يف الس نة)؛ اختالل موازنة جل الفرشات املائية؛ تراجع مس توى الفرشات املائية؛ تراجع مردودية منشأآت الضخ؛ -نضوب بعض العيون.

 .4اكراهات التدبري املندمج للموارد املائية:
 صعوبة التنس يق وضعف الالتقائية بي خمتلف الاسرتاتيجيات القطاعية؛ تأخر يف تطبيق لك مقتضيات قانون املاء ورضورة مالءمته مع تطور متطلبات التمنية املس تدامة؛ - 9عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اللجنة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء 23 ،آكتوبر  ،2019ص.22:
 - 10عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اللجنة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء 23 ،آكتوبر  ،2019ص.15 :
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"ملوث-مؤدي"؛
 تطبيق الليات املالية محلاية املوارد املائية تطبيقا ملبدآ ِّّ توفري املوارد املائية الاكفية ملشاريع اعداد الرتاب الوطين؛ .5حمدودية تمثي املوارد املائية .11
 رضورة اس مترار تطوير مردودية ش باكت توزيع املاء الصاحل للرشب وآنظمة السقي؛ التأخر احلاصل يف جتهزي املساحات املرتبطة ابلسدود؛ حمدودية مس توى اعادة اس تعامل املياه العادمة بعد تنقيهتا؛ -الرفع من املردودية التقنية والجامتعية والقتصادية والبيئية لس تعاملت املياه؛

 - 11عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء .ص.17 :
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احملور الثاين:
تدبري وتمنية العرض املايئ.
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يدخل الرفع من جحم العرض املايئ يف اطار احللول املزمعة لمتصاص العجز املايئ وتلبية احلاجيات
مس تقبال.
وهتم خمتلف اماكنيات زايدة العرض من املاء من طرف اخملطط الوطين للامء واليت مت اقرتاح خطط
بشأهنا تنويع مصادر الزتويد عرب:
 مواصةل تعبئة املياه السطحية بواسطة السدود؛ مواصةل معليات التنقيب والبحث عن املوارد املائية اجلوفية ،من آجل اس تكشاف خمتلفالفرشات املائية السطحية والعميقة عىل الصعيد الوطين ،مع اختاذ اكفة التدابري الرامية ال عقلنة اس تعامل
اخملزون املايئ اجلويف وحاميته من لك آشاكل الاس تزناف؛
 اس تغالل املوارد املائية غري التقليدية (حتلية مياه البحر ،واعادة اس تعامل املياه العادمة)؛ حتويل املياه من مناطق الوفرة ال مناطق اخلصاص.وموازاة مع خطط التمنية املشار الهيا آعاله ولضامن اس مترارية الرثوة املائية الوطنية ،مت اعامتد خطة للحفاظ عىل
منشأآت التخزين املائية واملزمع اجنازها.

 .1تعبئة املوارد املائية:
آ .مواصةل تعبئة املياه السطحية عرب اجناز السدود.
مكنت الس ياسات الرادية املتبعة منذ آكرث من مخسي س نة يف جمال تعبئة املاء من توفر بالدان عىل
جتهزيات مائية سامهت يف تأمي احلاجيات املائية للصناعة والس ياحة والفالحة املسقية عىل نطاق واسع ،حيث
ارتكزت آساسا عىل انشاء السدود من آجل ختزين املياه يف الس نوات املاطرة واس تعاملها يف آعوام اخلصاص.
اضافة ال ذكل ،فان السدود تشلك مجيعها مواقع مبؤهالت طبيعية واماكانت هممة من شأهنا املسامهة
يف تنويع العرض الس يايح مما سيسمح بفتح آآفاق كبرية للتمنية وخلق فرص الشغل لفائدة الساكنة احمللية.
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ويتوفر املغرب حاليا عىل  145سدا كبريا بسعة ختزين تقدر ب  18,6مليار مرت مكعب موزعة عىل
جل الرتاب الوطين .ويوجد حاليا  14سدا آآخر يف طور الجناز بسعة ختزين اجاملية قدرها  2,7مليار مرت
مكعب.
وعالوة عىل السدود الكربى ،يتوفر املغرب عىل 130سدا صغريا ومتوسطا ويوجد زهاء  30سدا يف
طور الجناز بسعة ختزينية اجاملية تبلغ  21 ,85مليار مرت مكعب هدف تلبية طلبات حملية عىل املاء الصاحل
للرشب والسقي وارواء املاش ية .12
ونظرا لدلور املهم اذلي تضطلع به السدود الكربى والصغرى يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية
واحمللية ،وحامية البنيات التحتية والرضية الفالحية من الفيضاانت ،وتوفري الطاقة الكهرومائية ،فقد تقرر اجناز
السدود الكربى مبعدل  3ال  5سدود يف الس نة ،ومواصةل اجناز السدود الصغرى واملتوسطة مبعدل 10
سدود س نواي  13وفق مقاربة تشاركية مع اجلهات وامجلاعات الرتابية واملس تفيدين من آجل املزيد من النجاعة
ودميومة اس تغالل هذه املنشأآت يف ظروف جيدة ،حيث مت جرد  900موقعا مؤهال لجناز سدود صغرية
وتلية ،تشمل مجموع الرتاب الوطين .وس تخضع هذه املواقع دلراسات تقنية واقتصادية وبيئية مفصةل من آجل
برجمة السدود القابةل لالجناز.
وفامي خيص اجناز السدود الكربى ،فقد عرفت س نة  2019اهناء اجناز آشغال  3سدود كربى بلك
من اقلمي ميدلت والعرائش وتطوان ودخول اخلدمة املائية لسد وجلة السلطان ابقلمي امخليسات ،وسد تميقيت
ابقلمي الرش يدية ،كام عرفت س نة  2020الانهتاء من بناء سد مشليفن ابفران واليت اكن من املفرتض خاللها
دخول اخلدمة لربعة سدود كربى )سد قدوسة ابقلمي الرش يدية ،سد س يدي عبد هللا ابقلمي اترودانت ،سد
خروب ابقلمي طنجة ،وسد تودغة ابقلمي تنغري).

 - 12عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اللجنة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء  23آكتوبر .2019
 - 13الربانمج احلكويم .2021-2016
32

آما ابلنس بة للسدود الصغرى ،فقد مت اهناء اجناز آشغال آربعة سدود صغرى ومتوسطة بأقالمي بنسلامين
واحلس مية والرحامنة واحلوز بلكفة مالية اجاملية بلغت  166مليون درمه والوزارة منكبة عىل مواصةل اجناز
آشغال بناء  23سدا صغريا ومتوسطا مبختلف آقالمي اململكة ،حيث تقدر اللكفة املالية الجاملية لجناز هذه
السدود ب  570مليون درمه.
وحسب املعطيات الواردة عن املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ،فقد مكنت هذه
املنجزات من تعبئة واس تغالل التساقطات املطرية جبميع هجات اململكة بغية التغلب عىل آآاثر اجلفاف وحماربة
التصحر وحتسي الولوج ال املاء الرشوب للساكنة ،حيث بلغت نس بة التغطية للوسط احلرضي %100مع
ممت س نة  2017وآزيد من  % 97ابلوسط القروي مع ممت س نة  ،2018آي ما يعادل  12,8مليون نسمة من
الساكنة املس تفيدة.

مالحظــــــات:
يكشف حتليل املعطيات املضمنة يف اطار اخملطط الوطين للامء عن بعض آوجه النقص تتعلق عىل
اخلصوص مبا ييل:
✓ التفاوت بي توارخي اجناز السدود وتوارخي التجهزي املايئ -الفاليح للمناطق املسقية الواقعة يف الرايض
العليا للحواض.
✓ اختيار انشاء بعض السدود يف مناطق تعاين هشاشة يف مواهجة تأآلك الرتبة يف الحواض الهنرية ،مما
يفيض ال ترسب الوحال يف قاعها وابلتايل ضياع نس بةهممة من الطاقة التخزينية.
✓ التأخر يف وترية اجناز السدود وخصوصا ادلراسات اليت تأخذ وقتا كبريا مما حيول دون حتقيق الهداف
املسطرة وراءها.
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كام آنه ووفقا للمعطيات الصادرة عن السلطة احلكومية امللكفة بقطاع املاء ،فان  % 40من السدود الكبرية
يف املغرب ترتاوح آعامرها مابي عامي و 23س نة و % 46مهنا بي 24و 45س نة ،و % 14تزيد آعامرها عن
 45س نة آما ابلنس بة للسدود الصغرية والسدود التلية ،فهيي تتوزع حسب آعامرها عىل النحو التايل:
 % 47مهنا ترتاوح آعامرها بي س نة واحدة ال  20عاما ،و  % 26بي 21و 40عاما ،و  % 3تزيد
آعامرها عن  40عاما ،بيمن  % 24املتبقية مهنا مل يمت حتديد س هنا وابلتايل ،فان حامية وصيانة هذه املنشأآت
تكتيس آمهية ابلغة.

آ .امليـــاه اجلوفيـــة.
تشلك املياه اجلوفية يف املغرب موردا اسرتاتيجيا ويه متثل قرابة  % 20من املياه املتاحة ببالدان،
وميكن متيزي س تة جمالت هيدروجيولوجية كربى متجانسة حتتوي عىل  130فرشة مائية جوفية متفاوتة المهية
من بيهنا  32فرشة معيقة و 98فرشة سطحية.
ويشمل تعزيز العرض املايئ كذكل ،اس تكشاف املياه اجلوفية من آجل تعبئة موارد جديدة ،لتقوية
الزتويد ابملاء الصاحل للرشب يف املناطق اليت تشكو من قةل املوارد املائية السطحية ،حيث تشلك هذه املياه
اجلوفية املورد السايس للامء الصاحل للرشب لساكن البوادي وتسامه يف تأمي تزويد العديد من املدن ابملاء.
كام آن هذا املوردالاسرتاتيجي مسح بتطوير السقي اخلاص عىل مساحات هممة وانتاج غالل ذات قمية مضافة
عالية توجه آساسا للتصدير.

مالحظـــــــة:
✓ ارتفاع الضغط عىل املوارد املائية اجلوفية من خالل جتاوز احلجم املتجدد يف الاس تغالل والاس تزناف
املفرط (حوايل مليار مرت مكعب يف الس نة).
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 .2تعبئة املوارد املائية غري التقليدية.
تشمل تدابري تعبئة املوارد املائية غري التقليدية ما ييل:

آ .حتلية مياه البحر.
لقد آصبح من الرضوري اعتبار اللجوء ال حتليةمياه البحر حال بديال يف العديد من مناطق املغرب،
نظرا لكون بالدان تتوفر عىل رشيط ساحيل ميتد عىل طول  3500لكم.
ويف هذا الطار ،قام قطاع املاء يف س نة  2010ابجناز دراسة اسرتاتيجية حول حتلية مياه البحر عىل
الصعيد الوطين واليت مكنت من جرد ودراسة املناطق الساحلية سواء املطةل عىل احمليط الطليس آو البحر
البيض املتوسط واملؤهةل لنشاء حمطات لتحلية مياه البحر.
وقد مكنت هذه ادلراسة كذكل من القيام جبرد آويل حلاجيات البالد من املياه احملالة عىل املدى
البعيد ،حيث اكن املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب س باقا يف انتاج املياه احملالة من آجل سد
حاجيات القالمي اجلنوبية من املاء الصاحل للرشب عىل اخلصوص .ومت انشاء عدة حمطات لتحلية مياه البحر)
طانطان ،آخفنري ،العيون ،بوجدور) بقدرة انتاج اجاملية تناهز  17مليون مرت مكعب يف الس نة لتقوية الزتويد
ابملاء الصاحل للرشب .كام آن مشاريع حمطات آخرى توجد يف طور الجناز بلك من العيون واحلس مية وس يدي
افين وطرفاية بقدرة انتاج اجاملية تصل ال  19,4مليون مرت مكعب يف الس نة .14
ولتعزيز الزتويد ابملاء الصاحل للرشب مبدينة آاكدير والزتويد مبياه الري بدائرة اش توكة ،مت اطالق
آشغال اجناز مرشوع مشرتك بي وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت واملكتب
الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب بقدرة انتاج اجاملية تصل ال  100مليون مرت مكعب يف الس نة يف
املرحةل الول و 146مليون مرت مكعب يف الس نة يف املرحةل الثانية.

 - 14عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء خالل اجامتع اجملموعة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء.
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مالحظـــــات:
✓ التأخر يف اجناز بعض مشاريع حتلية ماء البحر واليت اكنت مسطرة يف اطار اخملطط الوطين للامء ونذكر
من بيهنا:
 مرشوع حتلية ماء البحر ابملكتب الرشيف للفوسفاط اليت اكن من املقرر اهناء آشغالها مابي 2017 .2020 مرشوع حتلية ماء البحر ابلرشيط الساحيل تزنيت افين اليت اكن من املقرر اهناء آشغالها س نة.2017
 الطاقة النتاجية احلالية تبقى منخفضة كثريا مقارنة مع الهداف املسطرة يف السرتاتيجية (400مليون مرت مكعب يف الس نة).

ب .اعادة اس تغالل املياه العادمة املعاجلة.
تشلك املياه العادمة املزنلية والصناعية مصدر تلوث ولكهنا آيضا تعد موردا مائيا اكمنا بعد معاجلهتا
وفق ما تقتضيه رشوط الاس تعامل املوهجة اليه .ويكتيس الاس تعامل املنظم واملراقب للمياه العادمة بعد تنقيهتا
آمهية كبرية تتجىل فامي ييل:
 تعبئة موارد مائية اضافية بكيات تمتزي ابنتظام كبري مما يسامه يف امتصاص العجز املايئ احمليل؛ حامية البيئة وسالمة الساكن رشيطة آن يمت اجراؤها وفق الضوابط املعموةل هبا؛ تمثي املواد املتحلةل يف املياه العادمة والتخفيف من اس تعامل المسدة الكاميوية.وحسب املعطيات الواردة عن القطاع الويص ،يمت العمل عىل تشجيع ودمع اعادة اس تعامل املياه العادمة،
يف اطار تشاريك وحتاوري مع مجيع الفرقاء والطراف املعنية من آجل استامثر املياه املصفاة ،وذكل عرب تبين
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برانمج وطين مشرتك للتطهري السائل واعادة اس تعامل املياه العادمة يف العامل القروي واحلرضي (. )PNAM
وهيدف هذا الربانمج ال تدارك التأخري املسجل يف هذا اجملال بتحسي جودة مياه الهنار والوداين ،ومناطق
الاس تجامم والوساط الطبيعية من خالل:
 التوصل ال ربط شامل لش بكة التطهري بنس بة تفوق  % 80عىل القل يف آفق  2020و % 90يفآفق 2030؛
 تقليص التلوث بنس بة  % 80عىل القل يف آفق  2020و % 90يف آفق 2030؛ اعادة اس تعامل املياه العادمة املطهرة بنس بة  % 100يف آفق .2030وحسب املعطيات الواردة عن وزارة ادلاخلية فقدمت اجناز  153حمطة ملعاجلة املياه العادمة 51،حمطة
مهنا مت اجنازها خالل الفرتة املمتدة مابي  2015و ،2019حيث تصل نس بة الربط ابلوسط احلرضي ال
.%76,5
ويبلغ جحم املياه العادمة  674مليون مرت مكعب يف الس نة تمت معاجلهتا بنس بة  .% 50كام تبلغ نس بة
خفض التلوث .15 % 74

مالحظــــــات:
✓ اشاكلية التلوث مازالت قامئة حيث آن برانمج  PNAMهيدف ال تقليص التلوث بنس بة % 80عىل
القل يف آفق .2020
✓ تأخر كبري عىل مس توى اعادة اس تعامل املياه العادمة يف الوسط القروي علام آن عدد ساكن العامل القروي
يقدر حبوايل  15مليون نسمة ،تنتج يوميا  160.000مرت مكعب من املياه العادمة )وفقا دلراسة متعلقة
بربانمج التطهري السائل ابلعامل القروي آجريت س نة .(2015
 - 15عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء خالل اجامتع اجملموعة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء.
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✓ ضعف الطاقة الجاملية حملطات معاجلة املياه العادمة واليت تاكد تصل ال  395.000مرت مكعب يف
اليوم ،مهنا  58.600مرت مكعب يف اليوم فقط قابةل لعادة الاس تعامل.
✓ احلاةل املهرتئة لش باكت التطهري السائل اليت اكنت تسري من طرف امجلاعات واليت حتتاج ال استامثرات
اضافية لعادة تأهيلها.
✓ اشاكلية املياه العادمة الناجتة عن الوحدات الصناعية واليت تس تلزم معاجلة قبلية مما يؤثر عىل ش باكت
التطهري وعىل حمطات املعاجلة.
✓ عدم الاس تفادة من خمرجات حمطات املياه العادمة بشلك لكي مما ينتج عنه ريم جزء همم مهنا يف البحر.

 .3حتويل املياه بي الحواض.
يندرج مرشوع حتويل املياه آو " الربط بي الحواض املائية " من الشامل ال وسط البالد ،مضن
التدابري املسطرة يف اطار احملور املتعلق بتدبري وتمنية العرض والعمل عىل توطيد التضامن بي هجات اململكة
لتوفري املاء الرشوب لتلبية احلاجيات من مياه السقي ،ويرتكز هذا املرشوع عىل الربط بي الحواض املائية
لس بو وآيب رقراق من هجة ،وحويض آيب رقراق وآم الربيع ،آي من الحواض اليت تعرف فائضا يصعب التحمك
فيه حمليا كحوض س بو ،حنو آحواض آيب رقراق وآم الربيع اليت تعرف خصاصا يف املاء .ويقدر فائض املياه
املمكن حتويهل ب  800مليون مرت مكعب.
وهيدف هذا املرشوع الضخم لتحويل املياه بي الحواض ال:
 تغطية العجز اللكي اذلي تعاين منه دوائر الري بداكةل. توفري مياه الري ابحلوز وبرش يد واملنطقة الساحلية بي الرابط وآآسفي واليت يمت سقهيا حاليا ابملياهاجلوفية اليت تعرف اس تغالل مكثفا.
 تأمي الزتويد ابملاء الصاحل للرشب للمنطقة الساحلية املمتدة من الرابط ال ادلار البيضاء.38

وحسب معطيات تقدم هبا القطاع الويص ،فقدمت الانهتاء من ادلراسات المتهيدية للمرشوع وكذا دراسة
التأثري عىل البيئة ،كام يمت حاليا تنس يق اكمل مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت،
مواصةل اجناز ادلراسات لتحديد اخلصائص التقنية املفصةل للمرشوع وجدوةل اجنازه وكذا منظومة المتويل املالمئة
هل .وقد حدد اجناز املرشوع يف مرحلتي:
 اجناز منشأآت الربط بي حوض س بو عىل مس توى سد منع حنو حوض آيب رقراق عىل مس توى سدس يدي محمد بن عبد هللا.
 اجناز منشأآت الربط بي حوض آيب رقراق عىل مس توى سد س يدي محمد بن عبد هللا وحوض آم الربيععىل مس توى سد انفوت اذلي ستمت تعليته آو سد املسرية.
آما ادلراسات التصمميية فقد انطلقت منذ مارس  2015عىل مدى  7س نوات وهتم منشأآت الربط من
قنوات وآانبيب وسدود ومأآخذ للامء وحمطات للضخ واملنشأآت امللحقة الرضورية.

مالحظـــــة:
✓ التأخر الكبري يف تفعيل هذا الربانمج ابلرمغ من آمهيته نتيجة ادلراسات املفصةل اليت مازلت متواصةل.
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احملورالثالث:

احملافظة عىل موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة.
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يف ظل ندرة املوارد املائية وتزايد الطلب علهيا من طرف خمتلف القطاعات ،يعد احلفاظ علهيا وحاميهتا
من التلوث آحد راكئز الاسرتاتيجية اجلديدة لتطوير قطاع املاء.
ولتحقيق هذا املبتغى ،آحاطت الاسرتاتيجية الوطنية للامء هذا املوضوع من اجلوانب التالية:

 .1احلفاظ عىل جودة املياه وماكحفة التلوث

16

تنفيذ هذا احملور يتطلب معرفة معيقة جلودة املوارد املائية ،ومصادر التلوث ،وذكل عرب:
 ترسيع وترية تنفيذ الربانمج الوطين للتطهري السائل ،وتصفية املياه العادمة ،هبدف بلوغ نس بة %90يف آفق 2030؛
 الربانمج الوطين للتطهري السائل يف العامل القروي ،هبدف بلوغ نس بة  %90يف آفق س نة 2030؛ الربانمج الوطين ملاكحفة التلوث الصناعي؛ تفعيل اخملطط الوطين لتدوير النفاايت املزنلية وماشاهبها؛ احلفاظ عىل جودة املياه وماكحفة التلوث.لتفعيل حامية جودة املياه وماكحفة التلوث مت وضع سلسةل من الربامج مهنا:
 الربانمج الوطين للتطهري السائل ( )PNAاذلي هيدف ال تنقية واعادة اس تعامل  %100منمكيات املياه املس تعمةل بعد تنقيهتا يف آفق ،2030
 الربانمج الوطين للنفاايت املزنلية الصلبة ()PNDM الربانمج الوطين لهتيئة الحواض الهنرية ()PNABV؛ برانمج الوقاية ومعاجلة املياه املس تعمةل الصناعية؛ برانمج الوقاية ومعاجلة املياه املس تعمةل للصناعات التقليدية . 16الاسرتاتيجية الوطنية للامء.
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ويمت اتمي معلية تتبع جودة املياه السطحية واجلوفية من قبل واكلت الحواض املائية وقطاع البيئة
ووزارة الصحة والفاعلي يف جمال توزيع املاء الصاحل للرشب.
ويعد مبدآ "امللوث املؤدي" ،يف هذا الطار ،من بي املقتضيات الساس ية اليت جاء هبا قانون املاء
 ، 36.15اذلي ينص عىل آن الشخاص املزاولي للنشطة اليت من شأهنا آن تتسبب يف التلوث وتدهور
الوسط الطبيعي ،ملزمون بتحمل تلكفة هذا التدهور من خالل دفع ااتوات ترصيف املياه العادمة ،وقد وضع
هذا القانون ،تشجيعا لهؤلء الشخاص املامرسي خملتلف النشطة امللوثة ،اماكنية اس تفادهتم من دمع مايل
مينح من قبل واكلت الحواض املائية ،يف حاةل ما اذا الزتم هؤلء ابلتقليل من التلوث آو ازالته،ال آن الواقع
آثبت صعوبة تطبيق الليات املالية محلاية املوارد املائية تطبيقا لهذا املبدآ .17
ويثري موضوع تدبري واحملافظة عىل جودة املياه املالحظات التالية:
✓ عدم ضبط مكوانت املكل العام املايئ:
يتطلب املكل العمويم املايئ احصائه وجرده وتثبيت حدوده وتأمينه ،وتمتثل آمهية هذه املسطرة يف حاميته
من لك ترام آو اس تغالل ل مرشوع ومن مجيع آشاكل التدهور .غري آن تدبري هذا اجلانب من قبل القطاع
امللكف ابملاء وواكلت الحواض املائية يثري عدة مالحظات:
 ممتلكتات املكل املايئ غري مضبوطة بشلك اكف من قبل واكلت الحواض املائية؛ عدم حتديد وفرض دورية التقيمي الكي للموارد املائية بأي مقتىض قانوين آو تنظميي؛ ضعف نس بة ختصيص آرقام جرد لنقاط املياه اجلوفية اذلي خيضع ملسطرة خاصة حمددة مبقتىضمرسوم (الآابر ،الثقاب).
 ولتحسي الوضع لبد من:17

 عرض الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اجملموعة بتارخي  23آكتوبر .201942

 تزنيل النصوص التنظميية اليت جاء هبا قانون  36.15لتسهيل حتديد واحملافظة عىل املكل العمويماملايئ (حتديد املكل العمويم ،اس تخراج املكل العمويم ،رشوط حتديد مدارات احملافظة ومدارات
املنع)؛
 فرض دورية حمددة للتقيمي الكي للمياه السطحية واجلوفية؛ رفع نس بة املساحات اليت يمت حتديدها ابلتنس يق مع الدارات املعنية بتحديد املكل العام املايئ.✓ بطء وترية وضعف نس بة الربط بش بكة التطهري السائل ومعاجلة املياه العادمة:
حددت الاسرتاتيجية الوطنية للامء ،كهدف لها ،ترسيع وترية تنفيذ الربانمج الوطين للتطهري السائل
وتصفية املياه العادمة يف الوسطي احلرضي والقروي ،هبدف بلوغ نس بة % 90يف آفق س نة .2030
وملواهجة اشاكلية التطهري السائل ،آطلق املغرب منذ س نة  2006برانجما للتطهري السائل ومعاجلة
املياه العادمة ) (PNAهيدف ال التوصل ال ربط شامل لش بكة التطهري بنس بة تفوق  %80يف الوسط
احلرضي حبلول س نة  ،2020و % 90يف آفق  ،2030وتقليص نس بة التلوث الناجت عن املياه العادمة ال
آقل من  % 60س نة .2020
وبلغت نس بة الربط الجاميل بش بكة التطهري ،حسب معطيات احلكومة يف الوسط احلرضي %76
س نة  ،2018يف آفق بلوغ  % 80س نة  ،18 2022و% 95يف آفق ،19 2040علام آنه حدد كهدف ،بلوغ
نس بة % 80س نة  ،2020و % 90يف آفق س نة  2030يف اطار الاسرتاتيجية الوطنية للامء ،كام بلغ عدد
حمطات معاجلة املياه العادمة  140حمطة س نة  ،20 2018و 144س نة .21 2019

 - 18جواب رئيس احلكومة خالل اجللسة الشهرية مبجلس النواب  27يناير .2020
 - 19عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اجملموعة املوضوعاتية.
 - 20جواب رئيس احلكومة خالل اجللسة الشهرية مبجلس النواب  27يناير .2020
 - 21عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اجملموعة املوضوعاتية.
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ويف ترصحي آآخر لحد املتدخلي يف قطاع املاء ،خالل جلسة اس امتع آمام اجملموعة مت اجناز آزيد من
 153حمطة معاجلة للمياه العادمة .22
وبلغ جحم املياه العادمة ،حسب القطاع امللكف ابملاء 674 ،مليون مرت مكعب يف الس نة ،23ونس بة
معاجلهتا ال  ،% 45.4يف آفق بلوغ نس بة  % 60س نة  ،24 2022علام آنه حددت نس بة  % 60كهدف
يتوقع بلوغه س نة .25 2020
ويف ترصحي آآخر لحد املتدخلي يف قطاع املاء ،خالل جلسة اس امتع آمام اجملموعة بلغت نس بة املعاجلة
 % 55س نة .26 2019
آما يف الوسط القروي ،حسب ترصحي القطاع امللكف ابملاء ،فقد بلغت نس بة الربط بش بكة التطهري
السائل نس بة  ،% 50مهنا  % 10مرتبطة بش باكت هميلكة ،يف انتظار آن تبلغ آكرث من  % 80يف آفق
 . 27 2040علام آنه حددت نس بة  % 90كهدف يتوقع بلوغه يف س نة  2030يف اطار الاسرتاتيجية الوطنية
للامء.

املصدر :جواب رئيس احلكومة خالل اجللسة الشهرية مبجلس النواب  27يناير .2020

 - 22عرض الوزير املنتدب دلى وزير ادلاخلية آمام اجملموعة  28دجنرب .2020
 - 23عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اجملموعة املوضوعاتية.
 - 24جواب رئيس احلكومة خالل اجللسة الشهرية مبجلس النواب  27يناير .2020
 - 25التقرير الس نوي للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ لس نة .2018
 - 26عرض الوزير املنتدب دلى وزير ادلاخلية آمام اجملموعة  28دجنرب .2020
 - 27عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اجملموعة املوضوعاتية.
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هذا ،ورمغ اجلهود املبذوةل يف جمال التطهري السائل ،يف الوسط احلرضي ،فان هذا المر يثري عدة
مالحظات تمتثل خاصة يف:
 التعرث والبطء املسجلي يف جمال الربط بش بكة التطهري السائل؛ ( %70قبل س نة % 76 ،2008س نة .)2018
 تعدد املتدخلي يف تدبري التطهري السائل وصعوبة التنس يق والالتقائية بي خمتلف الاسرتاتيجياتالقطاعية؛ (املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ،وزارة ادلاخلية ،واكلت التدبري املفوض)
 تردي حاةل ش باكت التطهري السائل؛ الاختالل اذلي تعانيه العديد من حمطات التطهري؛ اشاكلية املياه العادمة الناجتة عن الوحدات الصناعية واليت تس تلزم معاجلة قبلية مما يؤثر عىل ش باكتالتطهري وعىل حمطات املعاجلة؛
 اشاكلية مأل الوحال الناجتة عن حمطات معاجلة املياه العادمة ورفض عدة جامعات لس تقبالها يفمطارهحا؛
 ضعف الطاقة الجاملية حملطات معاجلة املياه العادمة واليت تاكد تصل ال  395.000مرت مكعب يفاليوم ،مهنا  58.600مرت مكعب يف اليوم فقط قابةل لعادة الاس تعامل. 28
وهبدف ترسيع وترية اجلهود املبذوةل يف جمال التطهري السائل يف الوسط القروي ،مت خالل س نة 2018
اعامتد الربانمج الوطين للتطهري السائل املندمج ( )PNAMيف اطار ادماج الربانجمي الوطنيي للتطهري
السائل ومعاجلة املياه العادمة ابلوسطي احلرضي والقروي .كام مت وضع املعايري القانونية والتقنية لمتكي
الصندوق الوطين للتطهري السائل من تقدمي ادلمع املبارش للجامعات واملراكز القروية.
 - 28املكتب الوطين للامء والكهرابء.
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ويبقى الوضع يف العامل القروي مقلقا ،ذكل آنه ابلرمغ من اجملهودات املبذوةل لزتويد العامل القروي ابملاء
الصاحل للرشب ،فان تعممي اس تعامهل يطرح مشلك التطهري السائل ومأل املياه العادمة ،خاصة وآن الرصف
الصحي ابلوسط القروي يكتيس آمهية ابلغة يف احلد من تلوث املوارد املائية وحتسي ظروف عيش الساكنة
القروية.
ووفقا دلراسة متعلقة بربانمج التطهري السائل ابلعامل القروي آجريت س نة  ،2015فان التطهري السائل
واعادة اس تعامل املياه العادمة قد جسل تأخرا ،حبيث آن نس بة الربط بش بكة الرصف الصحي يف العامل القروي
ل تتجاوز  ،% 10يف حي آن نس بة معاجلة املياه العادمة ل تتجاوز  ،%3رمغ آن الهدف احملدد يف
الاسرتاتيجية الوطنية للامء هو بلوغ نس بة  %90يف آفق س نة  ،2030علام آن عدد ساكن العامل القروي يقدر
حبوايل  15مليون نسمة ،تنتج يوميا  160.000مرت مكعب من املياه العادمة .29
فالتطهري يف العامل القروي مل يؤخذ بعي الاعتبار يف الربانمج املندمج لزتويد العامل القروي ابملاء
الرشوب ،حيث مل يمت بناء منظومة تطهري عىل مس توى ادلواوير اليت اس تفادت من الولوج خلدمات الزتويد
ابملاء الرشوب .30
يف س نة  2014اكن نصف الرس ابلعامل القروي ترصف نفاايهتا السائةل يف حفر جتميع ،مقابل % 36
س نة  ،2004ول تتوفر سوى  % 2.9من الرس عىل ربط بش بكة معومية للتطهري السائل ،مقابل %1.7
قبل  10س نوات خلت ،مما يعين آنه مل يمت حتقيق تطور ملحوظ يف جمال التطهري.31
وهذا ما يؤكد آنه حي مت وضع برامج تزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للرشب ،مل يمت ،ابملوازاة مع
ذكل ،اجناز منظومة للتطهري السائل ،وهو ما نتج عنه زايدة يف نس بة املياه العادمة اليت يقذف هبا يف الطبيعة،
مما يؤثر عىل البيئة وعىل املياه اجلوفية.

 - 29تقرير اجمللس العىل للحساابت س نة .2018
 - 30تقرير تقيميي للربانمج املندمج لزتويد العامل القروي ابملاء الصاحل للرشب – جملس النواب.
 - 31تقرير تقيميي للربانمج املندمج لزتويد العامل القروي ابملاء الصاحل للرشب – جملس النواب.
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وتشلك الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية املس تدامة اليت تضم عددا من الربامج ،و" الربانمج الوطين
للتطهري السائل واعادة اس تعامل املياه العادمة " ،اذلي يعد برانجما مندجما بي " الربانمج الوطين للتطهري
السائل ابجملال احلرضي والقروي" ،و"الربانمج الوطين لعادة اس تعامل املياه العادمة" ،فرصا ساحنة من آجل
التحسي وترسيع الوترية ،خاصة من آجل توس يع جمالت اس تعامل املياه العادمة املعاجلة لتشمل الري يف امليدان
الفاليح ،والاس تعامل يف امليدان الصناعي.
✓ ضعف مراقبة مطابقة احلدود القصوى للصب:
وفقا للامدة  109من القانون رمق  36.15املتعلق ابملاء ،فانه ل ميكن ترصيف املياه العادمة ابملكل العام
املايئ ال اذا توافقت مع احلدود القصوى للصب ،اذلي يعين ،طبقا ملقتضيات املادة  11من املرسوم رمق
 2.04.553املقدار القىص ملعيار يشري ال التلوث ،ويؤدي عدم احرتاهما ال تدهور جودة املياه،
ووفقا دلراسة متعلقة بربانمج التطهري السائل آجنزت لصاحل القطاع امللكف ابملاء س نة  2015حول
تقيمي تطبيق املرسوم رمق  2.04.553الصادر يف  24يناير  2005يتعلق ابلصب والس يالن والريم واليداع
املبارش وغري املبارش يف املياه السطحية واجلوفية ،فان جحم املياه العادمة اليت يمت ترصيفها من طرف القطاع
الصناعي بلغ آكرث من  964مليون مرت مكعب يف الس نة ،مهنا  80مليون مرت مكعب يف الس نة يمت ترصيفها
ابملكل العام املايئ ،ويف هذا الصدد توجب املادة  12من هذا املرسوم الصادر س نة  2005عىل آن تكون
املمزيات الفزايئية والكمييائية والبيولوجية للك صب متطابقة مع احلدود القصوى للك صب ،احملددة بقرارات
مشرتكة للسلطات احلكومية امللكفة ابدلاخلية واملاء والبيئة والصناعة ولك سلطة حكومية آخرى معنية ،هذه
احلدود قد تكون اما عامة واما خاصة ابلنس بة لبعض النشطة .ال آن القرارات التطبيقية للحدود القصوى
اخلاصة ابلصب املطبقة عىل بعض النشطة الصناعية تبقى ضعيفة ،نظرا لتأخر تطبيق النص املذكور ،حيث
مل تنرش اجلهات املعنية قرارها املشرتك ال س نة  ،2013ومل يدخل حزي التنفيذ ال س نة  ،2018وقد آدى
هذا التأخر يف تطبيق النص املذكور ال اس تحاةل منح تراخيص ترصيف املياه العادمة اخلاصة ابلنشطة
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الصناعية اليت ل تتوفر عىل القرارات اليت حتدد احلدود القصوى للصب اخلاصة هبا ،وعليه فان ترصيف املياه
العادمة غري املرصح هبا بقي غري خاضع ملراقبة املطابقة مع احلدود القصوى للصب اليت تبارشها واكلت
الحواض املائية .32
✓ تعرث مشاريع ماكحفة التلوث الصناعي:
معلت واكلت الحواض املائية منذ س نة  2011عىل اعامتد آلية ملاكحفة التلوث الصناعي محلاية املوارد
املائية ،وذكل عرب متويل املشاريع اليت هتدف ال ازاةل التلوث الصناعي املايئ.
وقد اس تفاد  38مرشوعا متعلق ابنشاء حمطات معاجلة املياه العادمة من املساعدة املالية املمنوحة من
قبل واكلت الحواض املائية ،بلغت قميهتا  143.07مليون درمه .33
غري آنه وعىل الرمغ من اجلهود اليت بذلهتا واكلت الحواض املائية لمتويل هذه املشاريع ،فان نس بة
 %50من حمطات معاجلة املياه العادمة ،واليت سامهت واكلت الحواض املائية يف متويلها ،مل يمت تشغيلها
بعد .وجتدر الشارة ال آن بعض هذه احملطات ل يمت اس تغاللها رمغ الانهتاء من آشغالها ،اضافة ال صعوبة
تطبيق الليات املالية محلاية املوارد املائية تطبيقا ملبدآ "ملوث – مؤدي".
✓ نقص جودة املياه:
حسب مقتضيات املادة  3من مرسوم رمق  2.97.787الصادر يف  4فرباير  1998واملتعلق مبعايري جودة
املياه وجرد درجة تلوهثا ،فانه جيب القيام بتقيمي نوعي للموارد املائية اذلي جيب اجنازه مرة لك مخس س نوات.
وحسب تقرير للبنك ادلويل ،حتت عنوان"اجلودة غري املعروفة :آزمة املياه غري املرئية"  ، 34يعد املغرب
من بي البدلان اليت تتجاوز فهيا النرتات يف مياه الرشب ،غالبا ،عتبات المان التقليدية ،ليس فقط بسبب
الرتكزيات العالية يف املياه السطحية ،ولكن آيضا بسبب تلوث املياه اجلوفية ،حيث ذكر آن جودة املياه يه
 - 32تقرير اجمللس العىل للحساابت س نة .2018
 - 33تقرير اجمللس العىل للحساابت .2018
 - 34تقرير البنك ادلويل حتت عنوان :اجلودة غري املعروفة :آزمة املياه غري املرئية.
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متوسطة ،وآن  % 4مهنا فقط تعترب جيدة .مثال يف منطقة ادلار البيضاء – سطات  % 80من املياه اجلوفية
اليت ميكن آن تصل مساحهتا ال  3000كيلو مرت مربع يه ملوثة ،بسبب التلوث الناجت عن الترصيفات الصناعية
والتلوث الناجت عن النرتات املوجودة يف المسدة.
كام آنه وحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ صدر س نة  ،35 2014فان الاس تخدام
غري املعقول للمسدة واملبيدات احلرشية ،وتغيري نوعية طبقات املياه اجلوفية وهتديد اس تدامهتا ،هل عواقب
وخمية عىل الصحة العامة والتنوع البيولويج والبيئة ،خاصة عىل املوارد املائية من حيث المك والنوع.
وتثار مشلكة جودة املياه خاصة يف العامل القروي ،حيث يس تعمل جزء من الساكن مياه المطار
والينابيع ،بسبب عدم توفر املياه الصاحلة للرشب ،خاصة وآن معدل اس تخدام مبيدات احلرشات مرتفع جدا،
مما يؤثر بشلك مبارش عىل المن الغذايئ واملايئ ،زايدة عىل ندرة املياه اليت آصبح يعرفها املغرب( ،من حوايل
 5602مرت مكعب يف الس تينات ال حوايل  700مرت مكعب للشخص حاليا) ،مما جيعل من الصعب احلصول
عىل مياه جيدة ،حيث لكام اخنفضت مكية املياه زاد تركزي النرتات.
وميكن تلخيص املصادر الرئيس ية لتلوث املياه عىل النحو التايل:
-

التلوث املزنيل :يف املتوسط يمت ترصيف  600مليون مرت مكعب من مياه الرصف الصحي املزنلية،
حتتوي عىل ما يقارب من  360.000طن من املواد العضوية يف البيئة دون معاجلة ،حيث يكون تركزي
املواد العضوية مرتفع يف مياه الرصف الصحي يف املناطق احلرضية.

-

التلوث الصناعي :تنقل املياه العادمة الصناعية حوايل  140.000طن من املواد القابةل للكسدة س نواي،
حيث يمت اطالق حوايل  %40مهنا يف البيئة ،ويتعلق المر ابلنشطة الصناعية اخلاصة ابلتغذية،
الزراعة ،اجللود ،مصانع الورق ،مادة املرج ،املنسوجات وغريها.

 - 35تقرير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ لس نة .2014
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-

التلوث الزراعي :ينتج هذا التلوث بشلك آسايس عن اس تخدام المسدة ويف املتوسط يمت اس تخدام
 720.000طن من المسدة و 8.500طن من املبيدات احلرشية س نواي يف املناطق املزروعة.

-

التلوث العريض :قد حدث آكرث من  30ترساب منذ س نة  1985وتؤدي الزايدة يف حركة املرور عىل
الطرق ونقل املواد اخلطرة ال تعريض مرافق مياه الرشب وخزاانت السدود ابلقرب من الطرق
الرسيعة خلطر التلوث.
وحسب معطيات تقدم هبا القطاع امللكف ابملاء ،مبناس بة تقدمي مزيانية س نة  ،36 2020فان مس توى

جودة املياه يعرف تدهورا يف معظم نفوذ واكلت الحواض املائية ،حيث تعاين بعض املناطق من الآاثر
السلبية للتلوث عىل املوارد املائية من جراء املياه العادمة املزنلية والصناعية غري املعاجلة ،وكذا التلوث الناجت
عن املطارح غري املراقبة واس تعامل المسدة واملواد العضوية ،وآظهرت التحاليل املنجزة آمهية جحم املقذوفات
واملواد العضوية ،الشء اذلي يويح بظهور مشألك مس تعجةل جيب مواهجهتا خالل الس نوات املقبةل ،كام هو
الشأن ابلنس بة لنفوذ واكةل احلوض املايئ اللوكوس ،ملوية ،آيب رقراق – الشاوية.
وجتدر الشارة آيضا ال التعرث القامئ والبطء عىل مس توى تقدم تنفيذ اخملططات والربامج املتعلقة مبحور
حامية البيئة ،وابلتايل املوارد املائية وحتسي فضاء عيش املواطنات واملواطني ،واليت تتطلب ترسيع وترية
تنفيذها ،ويتعلق المر ابلربانمج الوطين للتطهري السائل ومعاجلة املياه العادمة ،والربانمج الوطين حملاربة التلوث
السائل ،وبرانمج تدبري املوارد الكاميوية اخلطرة ،وبرانمج التدبري املندمج للمناطق الساحلية ،اذلي جيب آن
ينتقل من املرحةل التجريبية ليشمل مجموع املناطق الساحلية.

 - 36عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء خالل تقدمي مزيانية س نة .2020
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 .2احلفاظ عىل املياه اجلوفية .37
تعمتد الاسرتاتيجية الوطنية للامء عىل املدى املتوسط والبعيد عىل ارساء تدبري مس تدام ،وذكل من
خالل:
 تعزيز نظام املراقبة وفرض عقوابت يف حاةل الاس تغالل املفرط؛ احلد من خض املياه اجلوفية (اعادة النظر يف التسعرية ،الغاء ادلمع يف حاةل الاس تغالل املفرط)..؛ تعزيز دور واكلت الحواض املائية يف تدبري الفرشات املائية وتعممي وارساء تدبري مس تداموتشاريك ،يف اطار تعاقدي (عقود الفرشات املائية)؛
 التغذية الاصطناعية للفرشات املائية اليت تعرف جعزا؛ اعادة حقن املياه العادمة بعد تصفيهتا لس تعاملها يف الري ( 100مرت مكعب يف آفق .)2030لبلوغ هدف احلفاظ وحامية املياه اجلوفية ،فان الجراءات املقرتحة عىل املدى املتوسط والطويل تسعى
ال ارساء تدبري مس تدام وادخال منط جديد للحاكمة اجليدة لتشجيع املشاركة والرشاك ،وحتميل خمتلف
الفاعلي املسؤوليات ،وذكل من خالل ثالث راكئز تمتثل يف:
 ارساء تدبري مس تدام تشاريك يف اطار تعاقدي ،من خالل عقود الفرشات املائية؛ التغذية الاصطناعية للفرشات املائية ذات العجز؛ احملافظة عىل جودة املاء.حسب تقرير صادر عن منظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة س نة  ،38 2016تشلك املياه اجلوفية
حنو  % 50من مصادر الري يف بعض دول شامل افريقيا من بيهنا املغرب ،وآدت الثورة يف جمال املياه اجلوفية

 - 37الاسرتاتيجية الوطنية للامء.
 - 38تقرير منظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة س نة .2016
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واليت حدثت مع اس تخدام الآابر النبوبية وتكنولوجيا املضخات اللية الفردية ال ازدهار القطاع الزراعي
املسقي اخلاص ،مما آدى ال التوسع يف آنظمة الري ابملياه اجلوفية ،وهو المر اذلي حذا هبذه ادلول ،ومن
بيهنا املغرب ،ال اللجوء ال العديد من الطرق لس تعادة الس يطرة عىل مصادر املياه اجلوفية ،حيث اعمتد
املغرب طريقة تعاقدية مبتكرة لدارة املياه اجلوفية بشلك تشاريك عرب عقود ادارة املياه اجلوفية.
ويثري موضوع تدبري واحملافظة عىل املياه اجلوفية عدة مالحظات:
✓ اس تغالل مفرط ملياه بعض الفرشات املائية:
حسب تقرير منظمة الغذية والزراعة للمم املتحدة السالف اذلكر ،آدى الفراط يف اس تخراج آكرث من
نصف املياه اجلوفية ال اخنفاض مس متر يف منسوهبا وآمناط غري مس تدامة لس تخداهما.
وتشري تقديرات القطاع امللكف ابملاء ال آن املوارد املائية اجلوفية تعرف ضغطا كبريا بسبب جتاوز
احلجم املتجدد يف الاس تغالل ،والاس تزناف املفرط ،حوايل مليار مرت مكعب يف الس نة ،دون وجود روافد
تغطي ذكل ،مما آدى ال. 39
 اختالل موازنة جل الفرشات املائية؛ تراجع مس توى الفرشات املائية؛ تراجع مردودية منشأآت الضخ؛ نضوب بعض العيون.✓ جلوء ضعيف لعقود الفرشات املائية ملواهجة الاس تغالل املفرط للمياه اجلوفية:
تكتيس عقود الفرشات املائية آمهية ابلغة يف حامية املياه اجلوفية من الاس تغالل املفرط ،وذكل لكوهنا
تسمح بوضع هنج تشاريك وتعاوين للتدبري املس تدام والرش يد للمياه ،ويف نفس الوقت ضامن درجة من التمنية

 - 39عرض وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء آمام اجملموعة املوضوعاتية.
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الفالحية وسوس يو-اقتصادية قصد جتاوز اخلطر والاس تغالل املفرط ملوارد املياه اجلوفية ،وكذكل حتقيق خطة
معل تشاركية وتفاوضية متاش يا مع التوصيات والحاكم الواردة يف اخملطط الوطين للامء ،واخملطط املديري
املندمج للموارد املائية ،للحفاظ وحامية املوارد املائية اجلوفية ،وضامن احلفاظ النوعي والكي والتمنية املس تدامة
لهذه املوارد.
وقد آخذ قانون املاء  36.15بعي الاعتبار مرشوع عقود الفرشات املائية ،فطبقا للفصل  114منه،
فانه ميكن لواكلت الحواض املائية اللجوء ال ابرام عقود التدبري التشاريك للفرشات املائية.
ورمغ آمهية هذه العقود ،فان اللجوء الهيا يبقى جد ضعيف ،حيث مل يمت ،حسب الحصائيات الواردة
يف مرشوع جناعة الداء مبناس بة تقدمي مرشوع املزيانية لس نة  . 40 2020اجناز سوى  3عقود فرشة مائية
برمس س نة  ،2019يف آفق اجناز  10س نة  2020و 14س نة  2021و 18س نة  ،2021رمغ آنه اكن قد حدد،
كهدف ،يف مرشوع حول جناعة الداء مبناس بة تقدمي مزيانية  ،2018التوقيع عىل  10عقود برمس س نة ،2019
و 14س نة  2020من بي  34فرشات مائية ذات آولوية .41
وقد ازدادت هذه الوضعية صعوبة بسبب كون:
 عقد الفرشة يعمتد عىل العديد من الرشاكء ،مما يعرقل آحياان احرتام برانمج صياغة العقود؛ طول وتعقد مراحل صياغة هذه العقود ،وصعوبة تنفيذها؛ عدم صدور نص تنظميي حيدد رشوط وكيفيات ابرام عقد التدبري التشاريك كام نصت عىل ذكلاملادة  114من القانون 36.15؛
 -عدم اس تعامل تقنية اعادة احلقن الاصطناعي للفرش املائية املعرضة لالس تغالل املفرط؛

 - 40مرشوع جناعة الداء برمس الس نة املالية .2020
 - 41مرشوع حول جناعة الداء برمس الس نة املالية .2018
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وبذكل فان اس تزناف املياه اجلوفية وضعف اللجوء ال عقود التدبري التشاريك للفرشات املائية حيولن
دون اعامل مبدآ احلاكمة والتدبري السلمي للمياه اجلوفية.

املصدر :مرشوع حول جناعة الداء برمس الس نة املالية 2018

املصدر :مرشوع حول جناعة الداء برمس الس نة املالية .2020

✓ غياب ش به اتم يف حتديد مدارات احملافظة ومدارات املنع:
يعترب حتديد مدارات املنع واحملافظة ذو آمهية قصوى يف حامية املياه اجلوفية من التدهور ،خاصة يف
املناطق اليت هيدد هبا اس تغالل املياه اجلوفية ابخلطر املوارد املائية املوجودة ،ويمت هذا التحديد من قبل
السلطات احلكومية اخملتصة ،حيث انه حسب الفصل  110من القانون  36.15املتعلق ابملاء ،فانه يمت فرض
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قيود عىل الرتخيصات آو الامتيازات املتعلقة بلك اس تغالل للمياه اجلوفية ،سواء تعلقت حبفر الآابر آو اجناز
الثقاب آو جلب املياه اجلوفية ،واليت علهيا مراعاة مقتضيات مدارات احملافظة آو املنع احملدد مبقتىض املواد
 110و  111و  ،112وكذا مقتضيات عقد التدبري التشاريك املربم مبقتىض املادة  114من قانون 36.15
املتعلق ابملاء ،ووفقا للمرسوم رمق  2.97.657الصادر بتارخي  5فرباير  1995واملتعلق بتحديد مناطق امحلاية
ومدارات احملافظة واملنع ،غري آنه انذرا ما يمت اللجوء لهذه العملية من قبل القطاع امللكف ابملاء وواكلت
الحواض املائية ،حبيث مت حتديد الفرشة املائية اش توكة مكدار للمحافظة مبوجب مرسوم نرش س نة .2017
ويقدر جعز املياه اجلوفية يف املنطقة ،وفق معطيات لوزارة الفالحة ،ب  90مليون مرت مكعب يف
الس نة .مما دفع ال اطالق مرشوع اجناز حمطة لتحلية مياه البحر س نة  2018يف آفق بداية تشغيلها س نة
.42 2021
وجتدر الشارة ال آن القطاع امللكف ابملاء قام ابجناز  8مشاريع لحداث مدارت احملافظة واملنع
للفرشات املائية ذات الولوية واملهددة ابلس تزناف كسايس والشاوية واحلوز وجماط ،ويه مشاريع يف طور
املصادقة.
ومن آجل تأمي املكل العام املايئ لبد من:
 اصدار نص تنظميي خيص معايري ورشوط حتديد مدارات امحلاية املقربة والبعيدة؛ نص تنظميي يتعلق برشوط حتديدي مدارات احملافظة ومدارات املنع.✓ تدهور جودة املياه اجلوفية بسبب التلوث الفاليح:
يف اطار غياب آلية محلاية املوارد املائية من التلوث الفاليح ،يعرف تلوث املياه اجلوفية بسبب
الاس تعامل غري املراقب للمسدة الكاميوية واملبيدات الفالحية ارتفاعا ملحوظا بسبب تسلل املبيدات الكاميوية
ال آعامق الرض ،حيث من املتوقع آن يرتفع اس هتالك المسدة ال آكرث من  %150وفقا دلراسة آجنزهتا وزارة
 - 42عرض وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت خالل تقدمي مزيانية .2020
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الطاقة واملعادن ومعهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة ،مما سزييد من خطر تلوث املوارد املائية ،يف ظل عدم
وضع آلية لتشجيع الفالحي عىل احلد من آآاثر التلوث والتقليص من اس تعامل املواد الكاميوية الفالحية.
كام تعاين موارد املياه اجلوفية ،خاصة القريبة من احمليط الطليس ،آيضا من مس توى عال من التلوث
خصوصا:
 ارتفاع مس توى النيرتوجي يف بعض اخلزاانت ،اذ قد يتجاوز املس توى احلد القىص املسموح بهيف بعض النقاط وهو  50ملغم يف اللرت وحيث يكون الضغط من الزراعة والري شديدا.
 امللوحة ،بسبب الاس تغالل املفرط. .3احملافظة عىل املناطق احلساسة والهشة . 43
يتوفر املغرب عىل عدة مناطق ذات آمهية ايكولوجية ،خاصة املناطق الرطبة والبحريات الطبيعية
والواحات والسواحل.
هذه املناطق احلساسة همددة ابلضغط املامرس علهيا بسبب النشطة الاقتصادية املتنوعة عىل املوارد
الطبيعية ،واليت هتدد توازهنم واس تدامهتم ،ذلكل اكن من الرضوري وضع اسرتاتيجية للحفاظ عىل هذه املناطق
احلساسة والهشة ،وذكل عرب:
 حامية الحواض املائية اليت تصب يف منابع السدود ضد التأآلك؛ وضع برانمج للحفاظ عىل املوارد املائية؛ وضع برانمج محلاية املناطق الرطبة والبحريات الطبيعية؛ -احملافظة عىل الواحات وماكحفة التصحر؛

 - 43الاسرتاتيجية الوطنية للامء
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 حامية السواحل؛ احلد ومراقبة خض املياه اجلوفية اليت تؤثر عىل البحريات الطبيعية مبارشة؛ حتسي تزويد البحريات عرب احنراف جماري املياه ،وهتيئة حافات السدود الصغرى يف املنبع.يقصد ابملناطق الرطبة حسب اتفاقية "رامسار" ادلولية  44اليت صادق علهيا املغرب س نة  ،1980تكل
املناطق اليت تغطهيا املستنقعات والرايض املوحةل وتوجد هبا مياه ،الطبيعية آو الاصطناعية ،حيث تكون
راكدة آو ماحلة ،مبا يف ذكل املساحات اليت تغمرها مياه البحر واليت ل يتجاوز معقها خالل املد املنخفض
س تة آمتار.
وتوفر هذه املناطق خدمات كثرية وتلعب آدوارا غاية يف المهية ،خاصة اذا علمنا آن لها مزااي طبيعية
هتم احلفاظ عىل التنوع البيولويج ،كام متتاز جبودة مياهها وعذوبهتا ،وتزداد قوة عندما تكون مرتبطة بأحواض
مائية كبرية ،وتشلك ثروة طبيعية منتجة ملواد خمتلفة تدخل مضن املتطلبات املعيش ية لالنسان ،كام تعمل عىل
تصفية املياه اخملزنة لتغذي الفرشة الباطنية بطريقة طبيعية وبدون تاكليف ،و تغذي الآابر عىل مدار الس نة،
ابلضافة ال توفريها لفضاء ايكولويج همم ،اذ حتتوي عىل تنوع احيايئ همم يشمل  700صنف من النبااتت
وآكرث من  1400صنف من الفقرايت ،وتعترب حمطات عبور هممة لهجرة الطيور.
وللمناطق الرطبة همام آخرى مكراقبة الفيضاانت والتقليل من آخطارها والتحمك يف ادلورة الهيدرولوجية
والتجديد املتواصل للمياه اجلوفية ،وتوقيف الرواسب واملواد السامة والكاميئية وازالهتا طبيعيا .اضافة ال مزااي
آخرى تكن يف قدرهتا عىل تصفية املياه العادمة وحتويلها ال مياه عذبة وذات جودة عالية ،انهيك عن اخلدمات
اليت تقدهما عىل املس تويي احمليل والوطين واضطالعها بدور رئييس يف خمتلف امليادين الاقتصادية والسوس يو
اجامتعية والبيئية ،خاصة يف ماكحفة الكوارث الطبيعية والتغريات املناخية.

" - 44رامسار" معاهدة دولية للحفاظ والاس تخدام املس تدام للمناطق الرطبة ،حتمل التفاقية امس مدينة رامسار اليرانية.
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ويعد املغرب من ادلول الول يف منطقة شامل افريقيا اليت تتوفر عىل مناطق رطبة متنوعة ،ويضم
حاليا آكرث من  84منطقة رطبة مصنفة ومحمية من دلن املندوبية السامية للمياه والغاابت ،من مضهنا  41ساحلية
وتضم آزيد من  20حبرية داخلية وحوايل  30سدا ،45مبقابل ذكل تشري دراسة حديثة ال آن هناك حوايل
 300موقع عىل مساحة  400آلف هكتار حتتاج ال التصنيف.
ويثري تدبري املناطق الرطبة يف املغرب املالحظات التالية:
✓ مواهجة املناطق الرطبة خلطر التدهور:
مل حتظ املناطق الرطبة ابملغرب بعد ،ابلهامتم اذلي تس تحقه رمغ توقيع اململكة عىل التفاقية ادلولية
للحفاظ والاس تخدام املس تدام للمناطق الرطبة "رامسار".
فوفق تقرير صدر عن الئتالف املغريب من آجل املناخ والتمنية املس تدامة س نة  ،46 2019وتقارير
هجوية آخرى صدرت مبناس بة اليوم العاملي للمناطق الرطبة ،آن هذه املناطق ابعتبارها منظومات بيئية ،تلعب
آدوارا حيوية من الناحية الاجامتعية والاقتصادية واليكولوجية ،وآن حاميهتا تعترب من الرافعات الساس ية
للتمنية احمللية والوطنية لمه القطاعات الاقتصادية ،ومن آمه وسائل قدرة البالد عىل مواهجة حتدايت اجلفاف
والتغريات املناخية.
ونبه الئتالف ،اذلي يضم مئات امجلعيات والش باكت اليت تش تغل يف جمالت البيئة والتمنية املس تدامة،
ال اخلطر اذلي هيدد وضعية هذه املناطق يف املغرب ،مشريا ال آهنا تواجه ايقاعا مزتايدا من التدهور بسبب
عدم كفاية اجملهودات املبذوةل وطنيا من طرف عدد من املؤسسات والقطاعات امللكفة بتدبريها وحمدودية
املقارابت والليات والماكنيات املرصودة ،وان آغلب املناطق الرطبة املدرجة يف املغرب تواجه اس تغالل
مفرطا ملواردها الطبيعية ،وان نصف املناطق الرطبة ابملغرب اختفت منذ بداية القرن العرشين.

 - 45لكمة لاكتبة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة خالل لقاءهجوي ابلقنيطرة مبناس بة اليوم العاملي للمناطق الرطبة فرباير.2019
 .- 46تقرير الئتالف املغريب من آجل املناخ والتمنية املس تدامة س نة .2019
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وآورد التقرير آن الاس تغالل اجلائر والفراط يف اس تغالل املوارد الطبيعية من نبااتت وآسامك والضخ
املفرط للمياه قصد الزراعة ،والتلوث النامج عن النفاايت الصلبة والسائةل والمتدد احلرضي ،لكها آس باب تسهم
يف تدهور واختفاء هذه املناطق ،كام آن فرتات اجلفاف تشلك مصدر هتديد لها ،حيث تتبخر مياهها
وتلحق رضرا جبودهتا ،اضافة ال بعض املظاهر اليت تقيض عىل الغاابت احمليطة هبا.
يشار ال آن املغرب مل يس تطع تسجيل آكرث من  26موقعا رطبا يف تصنيف اتفاقية "رامسار" مبساحة
اجاملية قدرها  274.286هكتار ،من بي  84منطقة رطبة ذات آمهية بيولوجية وايكولوجية ،و 300موقع
رطب يغطي  400آلف هكتار ،مقابل  41موقعا مصنفا يف تونس ،و 50موقعا مصنفا يف اجلزائر و 74يف
اس بانيا.
واجامل ،ميكن القول ان امليثاق الوطين للبيئة والتمنية املس تدامة والقانون املتعلق ابملاء ،والقانون املتعلق
ابملناطق احملمية ،ميكن آن يشلكوا اطارا ترشيعيا ميكن من تدبري فعيل لمه املناطق الرطبة ابملغرب انسجاما
مع توهجات وتوصيات اتفاقية "رامسار".
كام آن امجلاعات الرتابية واجلهات ميكن آن تلعب دورا يف هذا الصدد ،نظرا للدوار املنوطة هبا يف جمال
التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية ،وذكل بتعاون مع خمتلف املتدخلي يف اجملال ،اضافة ال
رضورة تكثيف اجلهود من آجل جرد املناطق الرطبة والرتافع من آجل تصنيفها مكحميات لوقف ماتتعرض هل
من اس تغالل مفرط وغري عقالين وتمثي اس تغاللها لكوهنا تضطلع بدور ايكولويج وتسامه يف احلد من آآاثر
التغريات املامخية.
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احملور الرابع:
احلد من اخملاطر الطبيعية املتعلقة ابملياه
والتأقمل مع التغريات املناخية
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لقد آصبح تغري املناخ ظاهرة ل ميكن التنكر لها آو اخفاء آ آاثرهايف خمتلف بدلان العامل ،مما يفرض عىل
مجيع ادلول آخذها بعي الاعتبار ويه تضع س ياساهتا الطاقية والاقتصادية والبيئية والاجامتعية والثقافية.
لقد حصل توافق دويل حول رضورة العمل عىل التقليص من خماطر الكوارث مبا يسمح ابنقاذ الرواح
البرشية والتخفيف من اخلسائر اليت تنتج عن الكوارث الطبيعية ،هاته اخلسائر اليت تزداد بفعل المنو ادلميغرايف،
تدين جودة املساكن واملباين العمومية ،وعدم احرتام ضوابط السالمة يف البناء ،ضعف وهشاشة التجهزيات
والبنيات التحتية ،عدم التحمك يف اس تعامل الرايض املوجودة داخل املناطق احملفوفة ابخملاطر ،مثل السهول
املعرضة للفيضاانت وجماري الوداين ،الرضار والتغريات اليت تتعرض لها البيئة.
ولقد آظهرت نتاجئ ادلراسة اليت آجنزهتا الهيئة احلكومية ادلولية املعنية بتغري املناخ ،جحم التحدايت اليت
سيمت مواهجهتا يف آفق س نة  2030واليت اكنت وراء تطوير الس ياسات ادلولية يف جمال الكوارث.
ولقد اكن املغرب عرضة للعديد من حالت الفيضاانت والكوارث الطبيعية عىل امتداد فرتات متقطعة
خالل العقود املاضية آبرزها فياضاانت آورياك س نة  ،1995والغرب واللكوس س نوات ... 2010-2009اخل.
ومن آجل مواهجة هذه الآفة الطبيعية ،قام قطاع املاء س نة  2002ابجناز دراسة اخملطط الوطين للحامية
من الفيضاانت مكنت من جرد قرابة  400موقع همدد ابلفيضاانت ،متت دراس هتا والتشاور بشأهنا عىل صعيد
واكلت الحواض املائية مع خمتلف القطاعات املعنية.
ويعد املغرب آحد الطراف املوقعة عىل التفاقية الطار للمم املتحدة بشأن التغري املنايخ واليت صادقت
علهيا بالدان س نة  ،1995حيث آنشأت اطارا للهداف اليت يسعى املغرب ال حتقيقهيا لفراز حاكمة جيدة
يف جمال املناخ ،من آجل مواكبة الزتاماته ادلولية والوفاء هبا ،ابلرمغ من آن املغرب ل يصنف مضن البدلان
امللوثة  % 0.16من اجاميل انبعااثت الغازات ادلفيئة.
كام قام املغرب بتضمي الفصل  40من ادلس تور مقتضبات حتث وتلزم برضورة تضامن امجليع آمام
الكوارث الطبيعية" :عىل امجليع آن يتحمل ،بصفة تضامنية ،وبشلك يتناسب مع الوسائل اليت يتوفرون علهيا،
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التاكليف اليت تتطلهبا تمنية البالد وكذا تكل الناجتة عن العباء النامجة عن الآفات والكوارث الطبيعية اليت
تصيب البالد".
وتأيت الفيضاانت واجلفاف عىل رآس الظواهر املناخية اليت تؤثر يف املوارد املائية ،وتتعدد الوسائل اليت
اس تعملت يف املغرب للحامية من الفيضاانت ،ومهنا عىل وجه اخلصوص ،وضع حواجز وقائية يف الهنار الكربى
خاصة وادي س بو ،وترصيف املياه املتجمعة يف السهول الزراعية الكربى ،وبناء السدود لتخزين املياه ،وتأمي
املساكل اكلقناطر والنفاق والرايض الزراعية الكربى الواقعة ابلقرب من جمرى مايئ كبري.
وقد سامهت س ياسة تشييد السدود اضافة ال توفري املاء الصاحل للرشب ،واملاء املس تعمل يف اجملال
الصناعي ،بشلك فعال يف حامية املمتلاكت والشخاص من الفيضاانت يف السهول الزراعية الكربى ،بفضل
ادلور السايس اذلي يوفره السد كخزان خضم للمياه يف التخفيف من تدفق الس يول.
ويتضمن هذا احملور عنرصين ابرزين الول؛ يتعلق ابلتدابري املتخذة للحد من الظواهر الطبيعية املتعلقة
ابملياه .والثاين يتعلق ابلتدابري املتخذة للتأقمل مع املتغريات املناخية.

 .1امحلايـة من الفيضانـات:
كام ل خيفى عىل امجليع ،آن الفياضاانت تشلك الوجه البرز للمخاطر الطبيعية املتعلقة ابملياه ،ولهذا
يالحظ آن السرتاتيجية الوطنية للامء خصته بسلسةل من الجراءات والتدابري من آجل حامية الفراد
واملمتلاكت من الفيضاانت يف السهول الفالحية الكربى تمتثل يف:
 اجناز حواجز لحتواء الودية الكربى ،س بو عىل وجه اخلصوص؛ اجناز قنوات ترصيف املياه عىل صعيد كربايت السهول الفالحية؛ بناءسدود التخزين وتأمي املنشأآت الفنية والطرق واملساكل يف ادلوائر الفالحية الواقعة قرباجملاري الكربى للمياه.
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واضافة ال تلبية احلاجيات من املاء الصاحل للرشب والصناعة والتمنية الفالحية وانتاج الطاقة ،سامهت
س ياسة السدود بشلك ملحوظ يف حامية الفراد واملمتلاكت من الفيضان يف السهول الفالحية الكربى.
وعىل اثر ذكل ،مت تفادي الفيضاانت الكربى اليت اكنت تسجل يف املايض يف سهول الغرب واللوكوس...
ويف اطار رشاكة مع وزارة ادلاخلية رشع قطاع املاء منذ س نة  2003يف تنفيذ توصيات دراسة امحلاية من
الفيضاانت حيث متت معاجلة  100موقعا همددا عن طريق بناء سدود صغرى وهتيئة جماري املياه.
وعىل صعيد آ آخر آجنزت املندوبية السامية للغاابت وماكحفة التصحر معليات آخرى قصد املسامهة يف احلد من
ظاهرة الفيضاانت عىل مس توى قرابة عرشة من املدن واملراكز وابلخص يف احلوض املنحدر بعالية آورياك.
كام مت اختاد تدابري وقائية هتم الرفع من فعالية آنظمة النذار املبكر وابلخص عىل مس توى وداين آورياك
وآيب رقراق وورغة ومارتيل واملاحل.
ولقد متثلت الجراءات والتدابري الوقائية فامي ييل:
 هيلكة نظام النذار ابلتقلبات اجلوية؛ تقوية نظام املراقبة الهيدرولوجية بتجهزي حمطات جديدة لالشعار ابلفيض واعامتد آنظمة جديدةلرسال املعطيات؛
 تنظمي ش باكت العالم والتنس يق بي خمتلف املتدخلي.ولتعزيز هذه املنظومة ،معلت مديرية الرصاد اجلوية الوطنية عىل حتسي التوقعات الفورية والقصرية
ومتوسطة المد وتقوية قدرات مراقبة الظواهر اجلوية.
لقد اس توجب حتسي حامية الفراد واملمتلاكت تنفيذ مجموعة من الجراءات التقنية والتنظميية للامء،
فاستناد ال توهجات اخملطط الوطين للوقاية من الفيضاانت والاسرتاتيجية الوطنية للامء ،وعىل آساس
التوصيات الصادرة مع القطاعات املعنية ،تضمن برانمج العمل املقرتح ،اجراءات غري هيلكية تمتحور حول:
 تغيري الطار الترشيعي املنظم لتدبري خطر الفيضاانت؛63

 حتديد املناطق املعرضة خلطر الفيضاانت واعداد خرائط لها حسب الحواض املائية؛ صياغة واثئق التخطيط والهتيئة اجملالية بشلك يسمح ابلتحمك يف اس تعامل اجملال ابملناطق املعرضةللفيضاانت؛
 دمع الوقاية بتعميق املعرفة يف جمال التوقعات اجلوية مقرونة بتوقع الفيض وابلشعار هبا وخبطط الغاثةوالتدخل؛
 -دمع الارتقاء ابلليات املالية ،التأمي وصندوق الكوارث الطبيعية ،وآليات التشاور والنس يق.

 .2التدابري املتخذة للتأقمل مع املتغريات املناخية:
لقد آطلقت الوزارة املنتدبة امللكفة ابملاء والبيئة خطة وطنية للحامية من الفيضاانت هتدف ال جرد
املواقع املهددة واجناز آشغال امحلاية واعامتد آليات حتسي الوقاية بتلكفة  11,5مليار درمه ،حيث مكنت من
جرد  1032نقطة سوداء ،كام متت معاجلة  250موقعا ،ومتت كذكل يف هذا الصدد دراسة آكرث من 700
موقعا ،مع ادماج معطى الفيضاانت يف واثئق اعداد الرتاب الوطين وهتيئة اجملال ،كام قامت احلكومة ابلعمل
عىل تطوير آليات الرصد والنذار املبكر.
وفق التقرير الصادر عن اجمللس الاعىل للحساابت بشأن تقيمي الكوارث الطبيعية لس نة  ،2016فان
عنرص اخملاطر الطبيعية مل حيدد بشلك واحض يف خمتلف القطاعات اليت تتدخل يف تدبري الكوارث الطبيعية،
ومع ذكل فقد آحدثت صناديق قطاعية خاصة ابخملاطر ،من آمهها صندوق ماكحفة آاثر الكوارث الطبيعية،
فضال عن صناديق آخرى تسامه يف ماكحفة الكوارث مهنا:
 صندوق الآفات الطبيعية؛ الصندوق اخلاص ابنعاش ودمع الوقاية املدنية؛ الصندوق الوطين الغابوي.64

عرض الس يد مدير واكةل حوض آم الربيع آمام السادة آعضاء اجملموعة املوضوعاتية بتارخي  6يناير
:2021
يف اطار العرض اذلي قدمه الس يد مدير واكةل حوض آم الربيع خبصوص احملور املتعلق ابحلد من
الخطار املرتبطة ابملاء والتغريات املناخية ،قامت الواكةل بتحسي الوقاية وامحلاية من الفياضاانت عرب متابعة
تطبيق الجراءات املتخدة يف اطار الربانمج الوطين للحامية من الفياضاانت:
يف اطار مواكبة الهتيئة اجملالية والعمرانية ،وخمططات الهتيئة قامت واكةل احلوض املايئ لم الربيع
وبتنس يق مع الواكلت احلرضية املتواجدة ابحلوض بدراسة وحتديد املناطق احملددة ابلفيضاانت لفائدة 273
مدينة ومركز عىل صعيد  14اقلمي ،حبيث بلغت تلكفة هذه ادلراسات عرشة ماليي درمه.
كام قامت الواكةل ابجناز برانمج همم للوقاية وامحلاية من الفيضاانت وفق آولوايت حددت يف رشاكة مع
الطراف املعنية.
ويلخص اجلدول املوايل آمه منجزات الواكةل والتدابري البنوية للحامية من الفيضاانت خالل الفرتة املمتدة
بي .2020-2009
اإلقليم

عدد الصفقات والمواقع المعالجة

كلفة اإلنجاز (مليون درهم)

خنيفرة

13

34,50

خريبكة

3

13,45

بني مالل

23

86,27

الرحامنة

9

29,20

قلعة السراغنة

5

40,7

أزيالل

12

30,30

آسفي

3

11,60

الجديدة

4

33,90

سيدي بنور

6

32,5

سطات

1

6,40

ميدلت

1

1,00

المجموع

80

320
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وخالل نفس الفرتة قامت املصاحل املركزية للوزارة ابجناز آشغال امحلاية من الفيضاانت عىل مس توى
اقلمي خنيفرة وبين مالل ،الرحامنة ،قلعة الرساغنة ،آزيالل ،آسفي ،اجلديدة ،خريبكة بلكفة مالية انهزت 340
مليون درمه.

عرض الس يد مدير واكةل حوض سوس ماسة آمام السادة آعضاء اجملموعة املوضوعاتية بتارخي  6يناير
:2021
ويف اطار التقليل من تأثري الخطار املرتبطة ابملاء والتأقمل مع التغيريات املناخية ،مت حتسي حامية
الساكن واملمتلاكت من الفيضاانت يف اطار الربانمج الوطين للحامية من الفيضاانت.
ويف اطار صندوق حماربة الكوارث الطبيعية ،متكنت الواكةل من احلصول عىل متويل  12مرشوعا ،مهنا
 11مرشوع س نة  ،2017ومرشوع واحد س نة  2016مبا مجموعه  217.10مليوم درمه ومهنا  62.51مليون
درمه من الصندوق الوطين حملاربة الكوارث الطبيعية.

تطور املزيانيات املرصودة ملشاريع امحلاية من الفيضاانت ابدلرمه.
48.864.947,31

)*( 2020

34.591.847,96

2019

16.437.464,94
11.586.246,50
9.379.166,89
16.017.913,61
14.521.545,94
10.005.999,32
14.008.441,02
5.925.899,20
8.556.913,57
60.000.000,00

50.000.000,00

40.000.000,00

30.000.000,00
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عرض الس يد مدير واكةل حوض درعة واد نون آمام السادة آعضاء اجملموعة املوضوعاتية
بتارخي  6يناير .2021
قدم الس يد املدير منجزات واكةل حوض درعة واد نون واملمتثةل يف جرد  266موقعا همددا
ابلفيضاانت ،مشلت ادلراسات ال حد الآن  75مهنا ،كام متت معاجلة  55يف املائة بلكفة اجاملية
بلغت  230مليون درمه ،حيث سامه مجموعة من الرشاكء يف متويل هاته الشغال.
 .3تقيمي التدابري املنجزة يف اطار اخملطط الوطين حملاربة الفيضاانت:
 نقص عىل مس توى الطار القانوين اذلي ينظم تدبري الفيضاانت ،حيث تبي وجود عدة تداخالتعىل مس توى الختصاصات ،بسبب تعدد املتدخلي العموميي وغياب اسرتاتيجية موحدة خاصة
ابمحلاية من الفيضاانت.
 -اجنازات مادية ومالية ل ترىق ال الهداف احملددة ابخملطط الوطين حملاربة الفيضاانت.

 .4آمه املعيقات اليت حتول دون تدبري آمثل خلطر الفيضاانت:
 غياب حتديد اكمل للمكل العمويم املايئ ،الش ئي اذلي نتج عنه تنايم البناايت يف جماري مياه الودية،وابلتايل احتالل آراض يف املناطق املعرضة للفيضاانت؛
 قياسات وآجحام غري مالمئة للمنشأت اخملصصة للعبور؛ رضورة حتسي التنس يق بي خمتلف اجلهات املعنية ،وذكل حبيث جيب آن تمت معلية التنس يقوالتشاور بي الوزارة امللكفة ابلتجهزيوالنقل واللوجيستيك وواكلت الحواض املائيةآو املديرية امللكفة
بهتيئة املوارد املائية؛
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 نقص يف صيانة جماري املياه والتخطيط املايئ ،حيث تشمل عدة جوانب من بيهنا الطرح العشوايئللنفاايت املزنلية ،ووجود غطاء نبايت غريمالمئ عىل ضفاف وجماري الهنار وردم هذه اجملاري من آجل
توس يع املساحة اليت ميكن البناء علهيا ،واهنيار وانزلق الضفاف غري املس تقرة آو احلواجز املقامة محلاية
املساحة القابةل للبناء...
 رضورة ضبط املعطيات ومتابعة النتاجئ السلبية املتعلقة بتوحل السدود ،حيث تسجل آاثر التوحلعىل حقينةالسدودعىل عدة مس توايت ،خصوصا عىل مس توى جحم املياه والداء اجليد وسالمة
السدود من هجة ،وعىل مس توى التقليص من قدرة التحمك يف الفيضاانت من هجة آخرى ،وقد ينتج
عن هذه احلاةل ،خطر الترسابت يف اجتاه املناطق املهددة ابلفيضاانت املوجودة يف السفوح.
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احملور اخلامس:
مواصةل الصالحات التنظميية واملؤسساتية.
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يعمتد قطاع املاء يف تنفيذ همامه عىل التأطري املؤسيس والقانوين للقطاع ومالمئة النظم والقواني اليت
حتكه ابس مترار.
ومن آجل تنظمي اس تعامل هذا املورد اكن لزاما عىل السلطات العمومية ،التدخل لوضع اطار قانوين
يعقلن اس تعامهل وحيدد وضعيته ال جانب تبين اسرتاتيجية وطنيةبنظرة استرشافية لتدبري هذه الرثوة من آجل
حاميهتا واحملافظة علهيا من امللواثت والاس تعاملت غري القانونية.
يعترب ظهري فاحت يوليوز  1914املتعلق ابلمالك العمومية كول نص قانوين ينظم اس تعامل املاء ويهنج
مجيع آنواع املياه مضن المالك العامة املائية ،بعد ذكل مت اصدار عىل التوايل القواني التالية:
ظهري  ،1916ظهري  ،1919ظهري  ،1925ظهري .1951
ان خمتلف الترشيعات اليت صدرت يف عهد امحلاية تبنت مبدآ امللكية العامة للامء لكهنا مل تعد مالمئة
للتطور اذلي عرفه اجملال السقوي خصوصا التدبري املعارص للموارد املائية بشلك عام ،ومل تس تجب ملتطلبات
التمنية الاجامتعية والاقتصادية للبالد.
من هذا املنطلق حاول املرشع املغريب يف آواخر القرن املايض مجع هذه النصوص القانونية اليت خلفها
الاس تعامر وتنقيحها واعادة النظر يف العديد من مقتضياهتا من آجل اصالح جمال تدبري املكل العام املايئ من
خالل اصدار مقتضيات قانونية جديدة يف هذا اجملال ويتعلق المر:
 القانون رمق  95-10املتعلق ابملاء اذلي جاء لالجابة عىل مجموعة من الس ئةل املطروحة حيث مل
يقترص عىل اعادة صياغة الترشيعات اجلاري هبا العمل حفسب بل حاول تمتميها واضافة آحاكم
جديدة تتعلق مبجال تدبري املكل العام املايئ واليت مل يمت التعرض لها يف الترشيعات السابقة.
فقد وضع آلية حتديد املكل العام املايئ واليت بواسطهتا يمت تبيان احلدود التقنية والقانونية للمكل العام
املايئ ،ومن مت توضيح حقوق الشخص املعنوي وحقوق الغري ال جانب ضبط اخملالفات املرتبطة ابملكل العام
املايئ.
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آما عىل مس توى آ آخر فان هذا القانون قد آانط هممة تدبري هذه المالك ال آهجزة مركزية وآخرى
حملية وذكل انسجاما مع التوجه الالمركزي لتدبري الشأن العام والتدبري الالممتركز للس ياسات العمومية.
 القانون رمق :36-15 :يف اطار تزنيل الاسرتاتيجية الوطنية للامء مت اصداره من آجل املالمئة مع
الطار القانوين واملؤسسايت لس امي دس تور  ،2011والقانون الطار مبثابة ميثاق وطين للبيئة
والتمنية املس تدامة ،واجلهوية املوسعة.
اضـافة الـــى معاجلة بعض النواقص اليت مل ينص علهيا القانون  ،95-10حيث جاء يف هذا الطار
مبقتضيات جديدة لرتش يد اس تعامل املاء واحلفاظ عىل موارده وذكل من خالل:
 تطوير مؤسسات حامية املوارد املائية اكجمللس العىل للامء واملناخ واجمللس الداري لواكةل احلوض املايئ؛ حتلية ماء البحر واعادة اس تعامل املياه املس تعمةل لتقوية العرض املايئ وتقني الطلب عليه مع احلفاظ عىلجودهتا من حيث المك والكيف؛
 تدخالت رشطة املاء مع التنصيص عىل خمالفات جديدة تامتىش واملقتضيات اليت متت اضافهتا؛ الرفع من العقوابت الزجرية ،حيث انتقلت الغرامة املتعلقة ابلعتداء عىل املنشأآت املائية والتجهزيات من 600درمه كحد آدىن ال  6000درمه ومن  6000كحد آقىص ال  25000درمه؛
 رفع العقوبة السجنية من شهر ال  3آشهر عن لك اس تغالل للمكل العام املايئ بدون عقد امتياز ابلنس بةللحالت اليت اشرتط القانون عقد الامتياز لس تغاللها؛
 قانون الساحل :31-06 :هيدف هذا القانون بهتيئة الساحل املغريب يف واهجتيه الطلس ية
واملتوسطية وحاميته واس تصالحه واحملافظة عليه ،ابلساس ال التوفيق بي املتطلبات الساس ية
محلاية املنظومة اليكولوجية للساحل املغريب ورضورات التمنية الاقتصادية والاجامتعية للمملكة
كام مينع القاء مقذوفات تلوث املصبات املائية آو املياه البحرية آو تلحق رضرا بصحة النسان
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آو النبات آو الوحيش .ابس تثناء احلالت املنصوص علهيا حرصاي يف املادة  ،41وبناء عىل
ترخيص مرفق بدفرت للتحمالت من السلطة الدارية اخملتصة ،كام ينص عىل وضع تصممي وطين
وتصاممي هجوية تدمج حامية الساحل وهتيئته يف الس ياسات القطاعية.
 قانون رمق  :30 -15يتعلق بسالمة السدود :حيث هيدف ال حتديد القواعد املتعلقة بسالمة
السدود هبدف وتأمي حامية الشخاص واملمتلاكت من الخطار املرتبطة بوجود هذه املنشأآت،
حبيث تضمن مجموعة من املقتضيات والجراءات املتعلقة ابلسدود مهنا:
-

القواعد املتعلقة بسالمهتا ،لتأمي حامية الشخاص واملمتلاكت؛

-

املساطري املنظمة لعمليات تشييدها واس تغاللها وصيانهتا ومراقبهتا؛

-

حتديدآدوار خمتلف املتدخلي يف اجملال ،هماهمم ومسؤولياهتم؛

-

حتديد قواعد ورصد سالمة السدود القامئة ومراقبهتا؛

-

عقوابت زجرية يف حاةل خمالفة آحاكم القانون.

آما من حيث اجلانب املتعلق ابملراس مي التطبيقية وجب الشارة ال كون القانون املذكور تضمن آكرث
من  30مرسوم تطبيقي لتزنيهل وحلدود اجناز هذا التقرير صدر مهنا س تة مراس مي بنس بة حوايل  8يف املئة فامي
ظلت ابيق املراس مي يف النتظار.

املراس مي التطبيقية للقانون رمق  36.15اليت صدرت مشلت:
 مرسوم رمق  2.17.690الصادر يف  10ربيع الخر  1439املوافق ل  15يناير  2018ابجلريدة الرمسيةعدد  ،6639يتعلق بواكلت الحواض املائية؛
 مرسوم رمق  2.18.453الصادر يف  4حمرم  1440املوافق ل  17سبمترب  2018ابجلريدة الرمسية عدد 6712بتحديد رشوط وكيفيات تعيي رشطة املياه ومزاولهتم ملهاهمم؛
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 مرسوم رمق  2.18.339الصادر يف  3ذي القعدة  1439املوافق ل  17يوليوز  2018ابجلريدة الرمسية،عدد  ،6736يتعلق ابخملطط احمليل لتدبري املياه؛
 مرسوم رمق  2.18.233الصادر يف  20يوليوز  2019ابجلريدة الرمسية عدد  ،6797يتعلق بتأليف وتس يرياجمللس العىل للامء واملناخ؛
 مرسوم رمق  2.18.768الصادر يف  19ش تنرب  2019ابجلريدة الرمسية عدد  ،6814يتعلق مبجالسالحواض املائية.
 مرسوم الصادر يف  20يونيه  2019ابجلريدة الرمسية عدد  ،6788يتعلق بتكوين ومعل جلان العاملت اوالقالمي.
 مرشوع مرسوم رمق  15.01.2021صادق عليه اجمللس احلكويم بتلرخي  14يناير  ،2021يتعلق بتحديدالضفاف احلرة للمكل العمويم املايئ.
من هجة آخرى يعمتد قطاع املاء يف تدبريه عىل خمتلف املتدخلي من وحدات استشارية ،ووزارات
ومصاحل اتبعة لها ،مؤسسات معومية ،جامعات ترابية ،ومجعيات يف اطار تكريس مبدآ ادلميقراطية التشاركية،
اذلي تضمنه ادلس تور اجلديد للمملكة (فصل  13دس تور  ،)2011وذكل انسجاما مع التوجه الالمركزي
لدلوةل ،حيث فرض هذا الاختيار عىل ادلوةل خلق بنيات لمركزية ملكفة بتدبري املكل العام املايئ وذكل يف
اطار س ياسة القرب سواء تعلق المر ابلالمركزية الرتابية آم الالمتركزاملرفقية ،ولك ذكل من آجل دمع الطار
املؤسسايت املتعلق بتدبري املكل العام املايئ .وهكذا تتوزع الوحدات عىل الشلك التايل:
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 .1الهجزة التقريرية يف وضع الس ياسة املائية:
آ .الوزارة امللكفة ابعداد الرتاب والبيئة واملاءاحملدثة يف هناية  2002اليت آولك لها الاختصاص يف جمال
تدبري املكل العام املايئ واحداث كتابة ادلوةل امللكفة ابملاء دلى الوزارة ليصبح منذ س نة  2007حتت مسؤولية
وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،وليلحق ابتداء من  3يناير  2012بوزارة الطاقة واملعادن واملاء.
ويف  12ديسمرب  2013تولت الوزارة املنتدبة امللكفة ابملاء هممة القيام ابعداد وتنفيذ س ياسة احلكومة
يف ميادين املاء والرصاد اجلوية واملناخ والزتويد ابملاء الصاحل للرشب.
كام آن قانون املاء خول للوزارة الوصية عىل القطاع صالحيات هامة مهنا التنس يق بي الواكلت ،هتيئة
املنشأآت املائية الكربى وصيانهتا ،اعداد النصوص القانونية والتنظميية املتعلقة ابملاء ،اضافة ال ترآس اجملالس
الدارية للواكلت وكذا اللجن اليت يمت احداهثا من طرف هذه اجملالس ملساعدهتا يف جمال التخطيط والربجمة
والتدقيق ،كام تتول حتسي تزويد الساكنة القروية ابملاء الصاحل للرشب واملسامهة يف آشغال التطهري مث تزويد
املدارس العتيقة واملساجد ابملاء الصاحل للرشب واملسامهة يف آشغال التطهري.
ب.وزارة ادلاخلية :متارس عدة اختصاصات يف جمال تدبري املوارد املائية ،اما بطريقة مبارشة كام هو
الشأن يف الاعرتاف ابحلقوق املرتتبة عىل املياه وتدبري املياه اليت تندرج يف املكل العمويم آو بطريقة غري مبارشة
كتدخلها يف جمال تدبري املكل العام املايئ بواسطة امجلاعات الرتابية .فوزارة ادلاخلية تراقب آعامل امجلاعات
الرتابية وابلتايل فهيي تراقب املاكتب والرشاكت اخلاصة امللكفة بتوزيع املاء والكهرابء يف اطار تدبريها املفوض
لهذا القطاع كام آهنا توفر املساعدة التقنية للجامعات احمللية فامي خيص املاء الصاحل للرشب والتطهري وذكل عن
طريق مديرية املاء والتطهري.
كام تتدخل الوزارة يف جمال تدبري املاء عن طريق مجموعة من املديرايت.
ج .وزارة الفالحــــة :ملكفة ابس تعامل املوارد املائية بغرض الري وترش يد اس تعاملها يف هذا اجملال ،وتعترب
املاكتب اجلهوية لالستامثر الفاليح منسق آعامل وزارة الفالحة عىل املس توى اجلهوي ،يف جمال تطور
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منو وتدبري السقي والهتيئة الهيدروفالحية ،واس تعامل املوارد املائية اخملصصة جملال السقي ،وتشارك واكلت
الحواض املائية يف تدبري املكل العام املايئ فامي خيص جمال الري.
د .املندوبية السامية للمياه والغاابت ( :)2003تلعب دورا همام يف تدبري املكل العام املايئ من خالل حماوةل
توفري وجودة املوارد املائية وحامية احليواانت املائية وذكل من خالل ابداء رآيه حول الرخص املمنوحة
للمؤسسات املصنفة اليت تصب مياهها يف املكل العام املايئ كام يعهد لهذا القطاع السهر عىل حامية املوارد
املائية ضد لك اخملالفات اليت من شأهنا آن تؤثر سلبا عىل الرثوة السمكية عن طريق ممارسة الرشطة الدارية.
معوما تتول املندوبية اختصاصات هممة يف ميدان احملافظة عىل البيئة الطبيعية حيث آنيطت هبا هممة
القيام ابعداد وتنفيذ س ياسة تمنية موارد تربية السامك ابملياه القارية مع تمثي خمتلف املنتوجات واخلدمات
والامتيازات املتعلقة هبا كام تعمل املندوبية عىل تنس يق اعداد وتنفيذ الربامج املتعلقة بتصممي الهتيئة اخلاصة
ابلحواض املائية واملنزتهات واحملميات الطبيعية وتقيميها بتشاور مع خمتلف الوزارات وكذا الهيئات املعنية.
وهكذا فهيي تتول تنس يق واعداد وتنفيذ الربامج املتعلقة بتصاممي الهتيئة اخلاصة ابلحواض املائية
واملنزتهات واحملميات الطبيعية وتتبع تنفيذها وتقيميها بتشاور مع خمتلف الوزارات وكذا الهيئات املعنية ،وآمهية
املندوبية يف جمال احملافظة عىل البيئة واملوارد الطبيعية ابلنظر ال اتساع جمال تدخلها (ميدان املياه ،ميدان
الغاابت ،ميدان ماكحفة التصحر) ولك جمالت التدخل هذه لها تأثري مبارش وغري مبارش عىل جمال تدبري املكل
العام املايئ.
ه .املكتب الوطين للامء والكهرابء :احملدث س نة  ،1972مؤسسة معومية ذات صبغة صناعية وجتارية
تمتتع ابلشخصية املعنوية والاس تقالل املايل .طبقا للفصل الثاين من الظهري املنظم هل فان همامه الساس ية
تمتثل يف:
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 )1ختطيط متويل اململكة ابملاء الصاحل للرشب؛
 )2آعامل ادلراسة والجناز والتس يري اخلاصة جبر املياه الصاحلة للرشب اليت قد تولكها احلكومة اليه؛
 )3تس يري مصاحل توزيع املياه الصاحلة للرشب ومصاحل التطهري السائل يف امجلاعات ،اذ عهد اليه
بتس يري هذه املصاحل؛
 )4تقدمي املساعدة التقنية يف ميدان السهر عىل جودة املاء الغذايئ اذا طلبت احدى املؤسسات
العمومية ذكل؛
 )5اجراء املراقبة ابتصال مع السلطات عىل تلوث املياه املمكن اس تعاملها للتغذية البرشية؛
 )6تقدمي املساعدة التقنية ال الشخاص العموميي اذلين يطلبون ذكل لجل آعامل ادلراسة آو
الجناز آو التس يري اخلاصة بنظام جر املياه الصاحلة للرشب آو توزيعها.

 .2الهجزة الاستشــــارية.
آ .اجمللس العىل للامء واملناخ :آحدث س نة  ،1981من بي الهجزة املهمة اليت نص علهيا قانون ،10-95
هيئة استشارية عهدت اليه هممة وضع اخلطوط الكربى للس ياسة املائية الوطنية ومتابعة الرصاد اجلوية يف
عالقهتا ابلتساقطات املطرية كام يبدي رآيه يف مجموعة الاسرتاتيجيات واخملططات الوطنية يف هذا اجملال من
بيهنا:
 اخملطط الوطين للامء؛ الاسرتاتيجية الوطنية لتحسي املعرفة ابملناخ والتحكمي يف آاثره عىل منو موارد املياه؛ خمططات التمنية املندجمة ملوارد املياه ابلحواض املائية ولس امي توزيع املاء بي خمتلف القطاعاتاملس تعمةل وبي خمتلف هجات البالد آو نفس احلوض وكذا مقتضيات استامثر وحامية موارد املياه
واحملافظة علهيا.
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ب .اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ :مؤسسة دس تورية استشارية مس تقةل تأسست يف 21
فرباير .2011

 .3املؤسسات الالمركزية:
 امجلاعات الرتابية (اجلهات ،العاملت ،امجلاعات)؛ اللجان القلميية؛ مجعيات مس تخديم املياه لغراض زراعية؛ واكلت الحواض املائية :آحدثت طبقا للقانون رمق  ،10.95مؤسسة معومية تمتتع ابلشخصية املعنويةوالاس تقالل املايل ،هممهتا تمتثل يف تقيمي وختطيط وتدبري موارد املياه عىل صعيد الحواض املائية.
 املاكتب اجلهوية لالستامثر الفاليح :آحدثت س نة  ،1966هممهتا دراسة واجناز املشاريع املتعلقة ابلهتيئةالهيدروفالحية والعقارية ،تدبري املوارد املائية املس تعمةل يف الفالحة ،تس يري التجهزيات الهيدروفالحية
وضامن خدمة ماء السقي لفائدة الفالحيي مث التمنية الفالحية.
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خالصات التقرير
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بعد مرور عرش س نوات من تقدمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء آمام جالةل املكل ،يتضح آن مسار تفعيل
هذه الاسرتاتيجية قد تعرث كثريا من انحية الزمن احملدد ذلكل وكذا الجنازات اليت مت التعهد هبا مضن مضامي
هذه السرتاتيجية ،وذكل راجع لعدة اعتبارت ذات طابع عام ومهنا ماهو مرتبط بتزنيل لك حمور من حماور
السرتاتيجية.
ففامي يتعلق ابخلالصات العامة يسجل:
✓ عدم تفعيل اخملطط الوطين للامء حال دون الوصول ال الهداف املسطرة وكذا توفري آرضية
معطيات ملموسة لعامتدها يف هذا التقيمي؛
✓ عدم اس تقرار القطاع الوزاري اذلي يرشف عىل هذا القطاع احليوي حبيث جسل تأرحجه بي العديد
من القطاب الوزارية ،ال جانب تشعب وتعدد املتدخلي يف جمال املاء؛
✓ غياب رؤية واحضة لتدبري قطاع املاء مبعطيات ومؤرشات قياس مضبوطة ،مما جعل القطاع آمام
سلسةل من الربامج واخملططات املتضاربة يصعب معها اماكنية الرصد والتقيمي العلمي الرصي؛
✓ غياب اللتقائية يف الربامج ذات الصةل ابملاء يف ظل غياب التنس يق يف اعداد الربامج وكذا عند
تزنيلها ،رمغ احداث بعض هيئات التنس يق حيث آن فعاليهتا تظل ش به منعدمة؛
✓ عدم مالءمة اجملهودات املبذوةل مع ادلور احليوي والرئييس لقطاع املاء؛
✓ عدم وضوح الرؤاي ينطبق آيضا عىل البعد املايل لتزنيل السرتاتيجية اليت بدورها طالها التأرحج من
س نة لخرى آمام عدم انتظام العامتدات املالية املرصودة ذلكل؛
✓ ادارة اس تخدام املياه اجلوفية احلالية غري مس تدامة ،وتثري قضااي واشاكليات هممة ،تقتيض رضورة
معاجلة مشلك احلاكمة يف التدبري مبشاركة فعاةل من ذوي املصلحة والفاعلي يف اجملال ،خاصة
مس تخديم املياه ،بغية اجياد حلول للمشألك الكرث احلاحا ،وحتديد التدابري ذات الولوية؛
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✓ عدم ادماج التطهري السائل يف العامل القروي مضن الهداف اليت حتظى ابلولوية ،مما يقتيض وضع
برانمج لس تدراك التأخر املسجل يف جمال التطهري السائل ،محلاية املوارد املائية اجلوفية.
✓ التقـدم الـذي حققتـه الاسرتاتيجيات القطاعيـة ملسـأةل تطـور اخملاطـر املناخيـة وآنـواع هشاشـة
اجملالت الرتابيـة ،مفـا زالـت ّ احلاجـة ماسـة الـى اعمتـاد مهنجيـة معـل منظمـة وشـامةل مـن آجـل
ادمـاج اخملاطـر املناخيـة فـي معليتـي تصـور الاسرتاتيجيات القطاعية والتخطيط عىل املديي
املتوسـط والبعيـد مث اعـادة النظـر مـن منظـور دينامـي يف توهجات الس ياسات القطاعيـة حسـب
تطـور آنـواع هشاشـة اجملالت.
✓ عدم توفر املغرب عىل آرضية وطنية معلية ختول هل الرشوع يف تنفيذ التوهجات الس ياس ية الرضورية
يف هذا اجملال وكذا تنس يق آنشطة خمتلف املتدخلي يف تدبري اخملاطر.
✓ عدم تفعيل العديد من املقتضيات القانونية " القانون  " 15.36املرتبط ابلتشاور والتشارك مع
الطراف املتدخةل جامعات ترابية قطاعات وزارية؛
✓ صعوابت تصفية العقارات لجل بناء السدود بشلك خاص والعديد من املشاريع املائية معوما؛
✓ اشاكلية الرتايم عىل املكل املايئ؛
✓ ضعف هجاز املراقبة وحمدوديته آمام اتساع النفوذ الرتيب للحواض املائية؛
✓ تزايد املساحات املسقية بشلك ل يتالءم واملوارد املائية املتاحة؛
✓ توغل مياه البحر يف بعض الحواض املائية (سوس-ماسة منوذج)؛
✓ الس تزناف املضطرد للمياه اجلوفية.
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واجامل تتلخص آمه منجزات الس ياسة املائية يف معوهما يف اخلطاطة التالية  47؛

وعىل مس توى الوضعية الجاملية للرثوة املائية ببالدان وتوزيعها اجلغرايف تبعا للنفوذ الرتيب ووفقا للبياانت
الساكنية للحواض املائية فتبدو عىل النحو الآيت 48؛

 - 47عرض مدير واكةل احلوض املايئ لسوس ماسة درعة آمام آعضاء اجملموعة برتخي  6يناير  ،2021مبقر جملس املستشارين.
 - 48عرض مدير واكةل احلوض املايئ لسوس ماسة درعة آمام آعضاء اجملموعة برتخي  6يناير  ،2021مبقر جملس املستشارين.
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التوصيات

82

 .1احلرص عىل ضامن الالتقائية والتنس يق يف الس ياسات والربامج املتعلقة ابملاء؛
 .2وضع خطط لدارة املوارد املائية عىل مس توى لك هجة ،مراعاة للخصوصيات لمتكيهنا من رصد التحدايت
اليت تواهجها حاليا ومس تقبليا ،مع حتديدالجراءات املطلوب اختاذها ملواهجة تكل التحدايت وحتديد آدوار
ومسؤوليات لك هجة يف تنفيذ تكل الجراءات؛
 .3وضع خريطة هجوية لتنويع النتاج الفاليح ،متاش يا مع املوارد املائية املتاحة ملواصةل التحمك يف توسع
املساحات املزروعة؛
 .4مراعاة الاندماج بي مشاريع السدود واملشاريع الفالحية لتمنية الزراعات املالمئة واملمثنة للمياه؛
 .5تبين س ياسة مائية تتوىخ تنويع وتعدد مصادر املياه ملواهجة مجيع التحدايت املطروحة يف هذا اجملال
وابتاكر آساليب جديدة وغري تقليدية لتوفري املاء؛
 .6جتس يد فعيل انحج لس ياسة التغريات املناخية عىل مس توى املدن واجملالت الرتابية ،انطالقا من
الاختصلصات اجلديدة املوكوةل ال اجملالس اجلهوية لعداد الرتاب واخملطط املديري اجلهوي كداتي
حامستي للتعبئة والتفعيل عىل مس توى اجملال الرتايب؛
 .7مواصةل اجناز سدود تلية لتعبئة مياه الفياضاانت وانعاش الفرشاة املائية ملواصةل اجملهودات؛
 .8احلد من املزروعات املس تزنفة للفرشة املائية ،وتشجيع املزروعات اجملالية املتكيفة مع التغريات املناخية؛
 .9احلد من الاس تعامل غري املعقلن والعشوايئ للمواد الكاميوية يف اجملال الزراعي نظرا خلطورهتا عىل النسان
وتلويث املياه اجلوفية؛
 .10حامية املوراد املائية من التلوث للتطبيق الصارم للقواني املتعلقة مبنع تلوث املياه ،والزام املنشأآت الصناعية
والس ياحية مبعاجلة خملفاهتا طبقا للمقاييس الصحية قبل القاهئا يف اجملاري املائية؛
 .11تمثي مياه الرصف الصحي ،ومعاجلهتا واس تعاملها للزراعة اما مبارشة عن طريق الري آو عرب اعادة تغذية
الفرشة املائية؛
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 .12اجناز قنوات الرصف الصحي خملتلف امجلاعات القروية للحد من تلوث املياه اجلوفية؛
 .13وضع اجراءات مالمئة وقابةل للتنفيذ للرفع من قدرة املغرب عىل اجتذاب الاستامثرات اخلرضاء واملشاريع؛
 .14تفعيل مبدآ التضامن املايئ الوارد يف قانون املاء لتلبية حاجيات القالمي اليت تعاين من نقص حاد يف املاء؛
 .15اجناز دراسات هيدرولوجية ومائية ملعرفة احلجم احلقيقي للموارد املائية وحتديد املكل العمويم املايئ محلايته
من الاس تغالل املفرط والرتايم غري املرشوع؛
 .16مواصةل الصالحات املؤسساتية والقانونية ،خاصة الرساع يف اصدار املراس مي التطبيقية املنصوص علهيا
يف قانون املاء  ،36.15حىت يتس ىن خملتلف املتدخلي آداء املهام املوكوةل الهيم؛
 .17تعزيز وتقوية دور رشطة املياه للتصدي لالس تغالل املفرط للمياه اجلوفية ،ولك آشاكل الاس تغالل غري
املرشوع للرثوة املائية ،وذكل مبدها ابملوارد البرشية الاكفية والوسائل اللوجيستيكية ،بشلك يتناسب مع
النفوذ الرتايب للحواض املائية ،ومتكيهنا خاصة ،من الوسائل الرضورية لفرض سلطهتا قصد حاميهتا من
لك اعتداءات؛
 .18دمع واكلت الحواض املائية ابملوارد البرشية الالزمة ،لمتكيهنا من آداء هممهتا عىل آحسن وجه ،نظرا
لدلور الفعال اذلي تقوم به عىل مس توى لك هجة؛
 .19وضع برانمج دامئ ومتواصل للتحسيس والتوعية يف موضوع ترش يد اقتصاد املاء.
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املراجـع املعمتـدة
 -1وثـــــــــائق عـامـــــة:
❖

ادلس تور املغريب؛

❖

اخلطب امللكية؛

❖

تقرير امخلس ينية؛

❖

الترصحي احلكويم (يناير ( )2012آبريل)2017؛

❖

ترصحي رئيس احلكومة حول احلصيةل املرحلية ،يوليوز  2014وماي 2019؛

❖

تقرير آهداف اللفية.

 -2وثـــــائق ومستندات متخصصة:
❖

جلسات املساءةل الشهرية لرئيس احلكومة؛

❖

حمارض الس ئةل الشفهية مبجليس املستشارين والنواب؛

❖

تقارير املزيانية الفرعية للقطاع لس نوات- 2015-2014-2013-2012-2011-2010 :
2016؛

❖

خمطط املغرب الخرض "السرتاتيجية الطموحة "؛

❖

حنو اقتصاد آخرض من آجل تمنية مس تدامة يف املغرب (2014الوزارة املنتدبة دلى وزير
الطاقة واملعادن واملاء ولبيئة؛

❖

احلصيةل املرحلية للمخطط الخرض (جتاوز الهداف) حوار مع وزير الفالحة والصيد
البحري.
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 -3مستندات ودراســـــات لالس تئنـــــاس:
❖

تقارير اجمللس العىل للحساابت؛

❖

تقارير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي؛

❖

تقارير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ:
 -ادماج التغريات املناخية يف الس ياسات العمومية 2016

❖

تقرير املندوبية السامية للتخطيط " املغرب بي آهداف اللفية من آجل التمنية وآهداف
التمنية املس تدامة ،املكتس بات والتحدايت؛

❖

تقرير “المم املتحدة اللجنة الاقتصادية لفريقيا مكتب شامل افريقيا "الاقتصاد الخرض
يف املغرب"؛

❖

العروض املقدمة آمام اجملموعة من طرف القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية:
 وزارة النقل والتجهزي واللوجستيك؛ وزارة الفالحة والصيد البحري؛ املدير العام للمكتب الوطين للكهرابء واملاء؛ وزير ادلاخلية؛ -مدراء واكلت الحواض املائية؛
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آعضاء الفريق الداري املواكب لعمل اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة
امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية اخلاصة مبناقشة وتقيمي الس ياسة العمومية
املتعلقة ب " :الاسرتاتيجية الوطنية للامء "
حمور ادلمع

امس الطار

املهمة الدارية

املوضوع

الرشاف العام
الرشاف الداري
التنس يق الداري
والبيداغويج

وحيد خوجة
حسن الفاطمي
عيل الطرية

آمي عام اجمللس
مدير الترشيع واملراقبة
اطار ابلمانة العامة

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

اسالم بداد

اطار مبديرية الترشيع واملراقبة

مصطفى شاكيل

اطار بلجنة املالية

 -مراجعة وتنس يق مواضيع التقرير.

اطار مبديرية الترشيع واملراقبة
فريق البحث

 -املراسالت والواثئق والتواصل.

كرمية بنحالل
اطار مبديرية الترشيع واملراقبة
مقر خدي
ادلويري محمد

اطار مبديرية الترشيع واملراقبة
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احملور الول:
تدبري الطلب وتمثي املوارد املائية
احملور الثاين:
تدبري وتطوير العرض املايئ
احملور الثالث:
احملافظة عىل موارد املياه والوسط الطبيعي
واملناطق الهشة
احملور الرابع:
احلد من اخملاطر الطبيعية املتعلقة ابملياه
والتأقمل مع تغريات املناخ
احملور اخلامس:
مواصةل الصالحات التنظميية املؤسساتية

الفهــرس
احملـــــــــــــــــاور

الصفحة

تقدمي:
احملور ا ألول :تدبري الطلب وتمنية املوارد املائية.
 .1اس تعامل املاء وتمثينه يف جمال السقي.
 .2رفع فعالية تدبري املاء الصاحل للرشب.
 .3اكراهات املوارد املائية.
 .4اكراهات التدبري املندمج للموارد املائية.
 .5حمدودية تمثني املوارد املائية.
احملور الثاين :تدبري وتمنية العرض املايئ.
 .1تعبئة املوارد املائية:
 .2تعبئة املوارد املائية غري التقليدية.
 .3حتويل املياه بني ا ألحواض.
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احملور الثالث :احملافظة عىل موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة.
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 .2التدابري املتخذة للتأأقمل مع املتغريات املناخية:
 .3تقيمي التدابري املنجزة يف اطار اخملطط الوطين حملاربة الفيضاانت:
 .4أأمه املعيقات اليت حتول دون تدبري أأمثل خلطر الفيضاانت:
احملور اخلامس :مواصةل الصالحات التنظميية واملؤسساتية.
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