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الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب: رافعة اأ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة     

طبقا لمقت�صيات الف�صل ال�صاد�س من القانون التنظيمي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، قرر 
المجل�س، بتاريخ 26 دجنبر 2012، اإعداد راأي، عبر اإحالة ذاتية، في مو�صوع حكامة قطاع الماء.

وقد اأوكل مكتب المجل�س في هذا االإطار، اإلى اللجنة الدائمة المكلفة بق�صايا البيئة والتنمية الجهوية، 
مهمة اإعداد تقرير في هذا المو�صوع.

�صادق   ،2014 مار�س   27 بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  والثالثين  ال�صاد�صة  العادية  الدورة  وخالل 
في  المائية  للموارد  المندمج  التدبير  طريق  عن  "الحكامة  المعنون:  التقرير  على  باالإجماع  المجل�س 

المغرب: رافعة اأ�صا�صية للتنمية الم�صتدامة".



راأي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

6

دو�عي �إبد�ء �لر�أي 

في اإطار االخت�صا�صات المنوطة بالمجل�س التي تمنحه حق االإحالة الذاتية، واعتبارا:
المياه  � تعبئة  مجال  في  وخ�صو�صا  الماء،  قطاع  لتدبير  �صيا�صته  في  تنكر  ال  مكت�صبات  �صجل  قد  المغرب  لكون 

ال�صالح لل�صرب، المعمم في  بالماء  مليون هكتار، والتزويد  اأكثر من 1.5  ال�صدود الكبرى، و�صقي  بوا�صطة  ال�صطحية 
الو�صط الح�صري، والذي قارب ن�صبا عالية تقترب من التعميم في الو�صط القروي؛

ولكون المغرب يعتبر نموذجا جهويا وقاريا في مجال تدبير الموارد المائية؛ �

يعتبر  � الذي   ،95-10 القانون  اأر�صاه  ت�صريعي  واإطار  الماء،  يتوفر على نموذج موؤ�ص�صي لحكامة قطاع  المغرب  ولكون 
نموذجيا في هذا المجال؛

الأفق  � وا�صحة  روؤية  للمغرب  تعطي  والطموح،  باالن�صجام  تتميز  للماء  وطنية  ا�صتراتيجية  طور  قد  المغرب  ولكون 
2030؛

2020، مخطط االإقالع  � اأورا�صا تنموية كبرى )مخطط المغرب االأخ�صر، المخطط االأزرق  اأطلق  ولكون المغرب قد 
ال�صناعي، وغير ذلك(، التي يرتهن اإقالعها بتوافر الموارد المائية، مما يزيد من ال�صغط على هذه الموارد؛

ولكون الحكومة المغربية ت�صتغل حاليا على بلورة مخطط وطني للماء؛ �

ولكون المخاطر التي تتهدد جودة وا�صتمرارية الموارد المائية، ب�صبب االأن�صطة الب�صرية، بلغت م�صتويات مقلقة: من  �
��ستخر�ج مفرط، وتلوث �أكثر فاأكثر �نت�سار� و�ت�ساعا. ومما تجدر �لإ�سارة �إليه �أنه يجري �ليوم ��ستخر�ج �أكثر من 900 

مليون متر مكعب من الماء �صنويا من المخزونات غير القابلة للتجدد في الفر�س المائية بالمملكة؛

ولكون المغرب، ب�صبب ندرة موارده المائية، م�صنفا بين البلدان التي تعاني اإرهاقا مائيا، وهي و�صعية تندر بالتحول  �
اإلى نق�س في المياه؛

جفاف  � )من  الق�صوى  الطبيعية  الظواهر  ا�صتداد  اأثر  من  التفاقم  �صوب  تنحو  الوطنية  المناخية  الو�صعية  ولكون 
المناخية؛ التغيرات  نتائج  وفي�صانات( كنتيجة من 

حجم  � اأمام  عجزا  كلها  ت�صجل  القطاع،  حكامة  وكذا  الجماعي،  المواطنين  وعي  فاإن  الو�صعية،  هذه  ورغم  والأنه 
التحديات والرهانات التي تواجهها البالد.

وان�صجاما  والبيئية،  واالقت�صادية  االجتماعية  الدعائم  بين  دائم  وت�صالح  توافق  تحقيق  اإلى  �صعي  وفي  اأخرى،  جهة  من 
مو�صوع  ذلك  في  بما  العالقة،  ذات  ال�صابقة  تقاريره  من  عدد  في  المجل�س  اإليها  خل�س  التي  والتو�صيات  النتائج  مع 
االقت�صاد االأخ�صر، بحيث اأنه من �صاأن مهن الماء اأن تمثل فيه حوامل وروافع لخلق الثروة ومنا�صب ال�صغل، قرر المجل�س 
اإطار  في  وذلك  المغرب،  في  للماء  المندمج  التدبير  الحكامة عن طريق  م�صاألة  معالجة  والبيئي  واالجتماعي  االقت�صادي 

اإنجازها للجنة الدائمة لدى المجل�س، المكلفة ب�صوؤون البيئة والتنمية الجهوية. اأوكل  اإحالة ذاتية 

جل�صات  من  عدد  وتنظيم  المتوفرة،  الدرا�صات  تحليل  الذاتية  االإحالة  هذه  لمعالجة  اعتمادها  تم  التي  المقاربة  وت�صمل 
االإن�صات اإلى الفاعلين والمتخ�ص�صين في مجال قطاع الماء )من وزارات، وموؤ�ص�صات ومكاتب عمومية، وفاعلين خوا�س، 
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وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء(، واإجراء درا�صة مقارنة الأربعة بلدان لها اأوجه ت�صابه مع المغرب، وتنظيم جل�صات 
تبادل ونقا�س في داخل المجل�س.

مو�ضوع �لر�أي و�أهد�فه 

اإلى  يرمي  والفر�س،  االأخطار  وكذا  الماء،  قطاع  في  القوة  ومكامن  ال�صعف  مواطن  تحليل  يعتمد على  اإذ  الراأي،  اإن هذا 

الفاعلين  مختلف  بين  ما  الم�صترك  العمل  من  الق�صوى  واال�صتفادة  الحكامة،  تلك  دعم  بهدف  عملية،  تو�صيات  �صياغة 

الموؤ�ص�صيين العاملين في هذا القطاع، ومواجهة تحديات التنمية بالمملكة في �صياق من الندرة المتفاقمة للموارد المائية.

بذلك فاإن اأهم اأهداف هذا الراأي تتعلق بما يلي:
تح�صين التنظيم الموؤ�ص�صي للقطاع واالرتقاء به، من اأجل �صمان تدبير مندمج والمركزي حقيقي للقطاع. �

دعم دور الهيئات الت�صاورية على مختلف الم�صتويات )الوطني والجهوي والمحلي(. �

والتنظيمية. � الت�صريعية  التر�صانة  تاأهيل 

واأخيرا، تحديد اأهم اإجراءات ومداخل التح�صين في مجال التخطيط وتعبئة وتوزيع وثمين وحماية الموارد المائية وتمويل 

هذا القطاع.

العمومية  ال�صلطات  تدعو  الراأي،  هذا  في  والبيئي  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  طرف  من  المقترحة  التو�صيات  اإن 

2020، في اال�صتراتيجية الوطنية للماء والبرامج القطاعية  اإلى ت�صريع الوتيرة الحالية لتفعيل االأهداف المحددة، في اأفق 

في مجاالت التطهير ال�صائل واقت�صاد الماء في الري. في نف�س ال�صياق، يو�صي المجل�س كذلك بتحديد اأهداف جديدة 

تحقيق  من  المحورين  هاذين  و�صيمكن  والمنزلية.  وال�صياحية  ال�صناعية  اال�صتعماالت  في  الماء  اقت�صاد  بتعميم  مرتبطة 

الموارد  بالمائة من مجموع   25 من  اأكثر  يمثل  ما  وهو  �صنويا،  الماء  من  متر مكعب  مليار   6.4 قدرها  للمياه  اإ�صافية  تعبئة 

المائية لبالدنا، واأكثر من �صتة اأ�صعاف المياه الم�صتخرجة حاليا من الموارد غير المتجددة، موزعة كما يلي:
31 بالمائة من خالل بلوغ الهدف المتمثل في معالجة 400 مليون متر مكعب من الماء �صنويا، من تحلية مياه البحر  �

وتخلي�س المياه ذات الملوحة العلية من ال�صوائب المعدنية؛
27 بالمائة من خالل موا�صلة �صيا�صة ال�صدود؛ �

25 بالمائة من خالل اإعادة التوجيه المكثفة نحو ال�صقي المركز و\اأو ال�صقي بتقنية الر�س؛ �

11 بالمائة من خالل اإعادة ا�صتعمال المياه العادمة واقت�صاد الماء في اال�صتعماالت ال�صناعية وال�صياحية والمنزلية؛ �

6 بالمائة من خالل تح�صين �صبكات الربط والتوزيع. �
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تو�ضيات من �أجل حكامة �أف�ضل لقطاع �ملاء يف �ملغرب

االعتبار  بعين  واأخذا  رفعها،  الالزم  والتحديات  الرهانات  واأمام  المغرب،  في  المائية  للموارد  الحالية  للو�صعية  اعتبارا 

الممار�صات الدولية المتميزة على ال�صعيد الدولي في مجال الحكامة، يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي 

بما يلي:

دعم �لت�ضاور و�لتدبير �لمندمج للمو�رد �لمائية على �لم�ضتوى �لوطني  .1

ت�صاور مو�صع عبر:
CSEC، ب�صفته موؤ�ص�صة وطنية للت�صاور والتوجيه والتقييم لل�صيا�صة  � دعم �صالحيات المجل�س االأعلى للماء والمناخ 

الوطنية في قطاع الماء والتطهير، وذلك من خالل:

وجمعيات  � البيئة  حماية  وجمعيات  الجهوية  المجال�س  ممثلي  واإ�صافة  الماء،  م�صتعملي  دور  )دعم  تركيبته  تو�صيع 
الم�صتهلكين(؛ حماية 

واإقرار وتيرة منتظمة الجتماعاته؛ �

الدائمة. � وتقوية دينامية لجنته 

تنمية مندمجة من خالل:
�  ،CIE للماء  الوزارية  اللجنة  اأ�صغالها  وتفعيل  بها،  خا�س  مر�صوم  اإ�صدار  عبر  اللجنة  على  الموؤ�ص�صي  الطابع  اإ�صفاء 

القطاعية،  والبرامج  ال�صيا�صات  بين  والتقاطع  التن�صيق  ت�صمن  اأداة  باعتبارها  العامة،  باأمانتها  الماء  قطاع  يتكفل  التي 
وخ�صو�صا  المتقدمة،  الجهوية  اإطار  في  المائية،  الموارد  تعبئة  اأولويات  مختلف  بين  والتحكيم  القرار  التخاذ  واإطارا 
م�صاريع نقل الماء من االأحوا�س ذات الفائ�س اإلى االأحوا�س المعوزة بالمملكة، مما يتيح تثمين ما يزيد على 800 
وذلك  �صابقا،  المبرمجة  الم�صاريع  مراعاة  مع  البحر،  في  مبا�صرة  اليوم  بها  يلقى  التي  المياه  من  مكعب  متر  مليون 
المائية  للموارد  المندمج  للتدبير  المديرية  والمخططات   ،PNE للماء  الوطني  المخطط  خالل  من  الخ�صو�س  على 

PDAIRE، الرامية اإلى تعبئة اأكثر من 1.7 مليار متر مكعب اإ�صافي من المياه بعد حين.

تنمية  � م�صاريع  وتمويل  الميزانية  في  واالإدراج  والم�صادقة  التخطيط  مرحلة  اأثناء  المندمج"  "البرنامج  مقاربة  اإقرار 
وم�صانع  مائية-فالحية،  وتهيئة  النهرية،  لالأحوا�س  واإعداد  وتحلية،  وتنقية،  ومعالجة،  تعبئة،  )من  المائية  الموارد 
ال�صنوي  االإعداد  اأثناء  منهجية  بطريقة  وذلك  وغيرها(،  الفي�صانات،  مخاطر  �صد  وتهيئة  ت�صجير،  واإعادة  كهرومائية، 

المالية. لقانون 

دعم التاآزر بين اال�صتراتيجية الوطنية للماء ونظيرتها المتبعة في مجال الطاقة، وذلك من خالل: �

 حت�صني برجمة ومالءمة م�صاريع الطاقات املتجددة )من �صم�صية وريحية وكتلة حيوية وغريها(، لتنمية املوارد املائية 	 
)حتلية ماء البحر الأغرا�س ال�صقي والتزويد باملاء ال�صالح لل�صرب على م�صتوى ال�صاحل، وتنقية املياه من ال�صوائب 

املعدنية، وتطهري املياه امل�صتعملة، واإنتاج الكهرباء انطالقا من االأوحال الع�صوية(.
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الرفع من ح�صة اإنتاج الطاقة ذات امل�صدر املائي )من معامل كهرومائية وحمطات �صغرية ومتو�صطة لنقل الطاقة بال�صخ 	 
يف  اخليار  لهذا  القبلية،  املرحلة  يف  االإدماج،  وعرب  واخلا�س،  العمومي  القطاعني  بني  ال�صراكة  ت�صجيع  عرب   ،STEP

اال�صتثمارات ال�صرورية لبناء ال�صدود وتعبئة املوارد املائية.
دعم ال�صالحيات والموارد الب�صرية والمادية لقطاع الماء في مهمات التخطيط والتتبع والحفاظ والحماية والمراقبة  �

اأجل  من  التلوث،  من  ال�صائلة  النفايات  وتخلي�س  ال�صائل  التطهير  خدمة  تعميم  اأن�صطة  اإدماج  مع  المائية،  للموارد 
�صمان �صد الحاجيات اإلى ماء ذي نوعية جيدة لكل اال�صتعماالت الحالية والم�صتقبلية، بما فيها حاجيات االأجيال 

المقبلة.

المائية. � للتهيئة  الكبرى  بالم�صاريع  الخا�صة  والتقييم  والتنفيذ  التخطيط  بين وظائف  الف�صل 

الوطنية  � والمخططات  الوطنية،  باال�صتراتيجية  الخا�صة  والتفعيل  والن�صر  والم�صادقة  التحيين  وت�صريع م�صل�صل  انتظام 
المياه الم�صتعملة. ال�صائل وتنقية  الماء والتطهير  والجهوية في مجاالت 

دعم �لت�ضاور و�لتدبير �لمندمج للمو�رد �لمائية على �لم�ضتوى �لجهوي و�لمحلي، من خالل:  .2

ح�صب  � الجهات،  اأو  االأقاليم  )م�صتوى  المحلي  الم�صتوى  على   ABH المائية  االأحوا�س  وكاالت  تمثيليات  تعميم 
خ�صو�صيات كل حو�س مائي(، وتحفيز اللجان )العماالت واالأقاليم( للماء، وتو�صيح مهام الم�صالح المائية.

للمغرب،  � المائية  االأحوا�س  م�صتوى  على  اأ�صغالها،  واأجراأة  مر�صوم،  بموجب  االأحوا�س  لجان\منتديات  ماأ�ص�صة 
والفاعلون  واالإدارات،  المنتخبون،  التالية:  الفئات  تمثيلية  ي�صمن  االنعقاد،  ومنتظم  مو�صعا  للت�صاور  ف�صاء  لجعلها 

المحلية. الحكومية  غير  والجمعيات  االقت�صاديون، 

المائية،  � للموارد  والمراقبة  والتتبع  والحماية  والتخطيط  المعرفة  المائية �صوب  االأحوا�س  توجيه مهام وكاالت  اإعادة 
اأن�صطة التوجيه والتتبع والمراقبة. عبر دعم و�صائلها الب�صرية والمادية، وعبر تركيز مهام مجال�صها االإدارية على 

تعميم عقود الفر�صات المائية، وذلك ح�صب مقاربة ت�صاركية، مع العمل في المرحلة القبلية على اإدماج الم�صتعملين  �
اإدارات  من  المعنية،  االأطراف  كل  م�صاركة  مع  وال�صناعيين(،  والماء،  للكهرباء  الوطني  والمكتب  )الفالحين، 

ومنتخبين ومنظمات غير حكومية وغيرها.

3.تاأهيل و�أجر�أة �لجهاز �لت�ضريعي و�لتنظيمي لقطاع �لماء، من خالل:

مراجعة قانون الماء )95-10(، مع الحر�س على �صمان مطابقته مع مقت�صيات الد�صتور الجديد، ومراعاة الجوانب الجديدة 

التالية:
ال�صالحيات الجديدة لوكاالت اأحوا�س الماء؛ �

الم�صوؤوليات في مجال تنفيذ و�صيانة وتمويل المن�صاآت المائية وم�صاريع تحلية مياه البحر والم�صاريع المتعلقة باإعادة  �
بعد معالجتها؛ العادمة  المياه  ا�صتعمال 

القوانين الجاري بها العمل في مجال معايير بناء و�صالمة المن�صاآت المائية، والوقاية من مخاطر الفي�صانات، وعملية  �
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تقنين �صرف المياه الم�صتعملة في البحر، ون�صب المبالغ المطبقة على التلوث ال�صائل(.

�أنماط تقديم �لم�ساعد�ت �لمالية لإعادة ��ستعمال �لمياه �لعادمة بعد ت�سفيتها. � ن�سر قر�ر�ت تحدد 

المبادئ  � وتفعيل  المائي  العمومي  الملك  احترام  الماء، وخ�صو�صا  لقانون  ال�صارم  للتطبيق  ال�صرورية  االآليات  و�صع 
"الملوث الموؤدي"، و"الم�صتخرج الموؤدي". التي تخ�س 

ت�صريع الم�صادقة على م�صروع القانون حول ال�صاحل، مع مراعاة تفاعالته مع قانون الماء. �

4.توفير عدد �أكبر من و�ضائل تعبئة �لمو�رد �لمائية مع تنويعها، عبر: 

غير  � المائية  الموارد  لتنمية  الوطني  المخطط  اإطار  في  والبعيد،  المتو�صط  المديين  على  ا�صتثماري  برنامج  و�صع 
وغير  العادمة،  المياه  ا�صتعمال  اإعادة  العالية،  المعدنية  الملوحة  ذات  المياه  معالجة  البحر،  مياه  )تحلية  التقليدية 

ذلك(.

وال�صو�صيو-اقت�صادية  � التقنية  نجاعتها  تقييم  اأجل  من  المياه،  وتهيئة  تعبئة  لم�صاريع  منهجي  قبلي  تقييم  نظام  اإن�صاء 
قيا�صا اإلى االأهداف المر�صومة لها. 

اأجل  � من  الفالحية،  المائية  واالأعمال  لال�صتغالل،  التقنية  والتجهيزات  ال�صدود،  �صيانة  عمليات  وع�صرنة  تعزيز 
�صمان ا�صتمرارها في العمل في ظروف مثلى، وا�صتباق خطر تدني قدراتها التخزينية ب�صبب التوحل. 

توازنها  � على  ال�صارم  الحر�س  مع  للتجدد،  القابلة  التقليدية  والجوفية  ال�صطحية  المائية  الموارد  تعبئة  موا�صلة 
المخططات  في  فا�صلة  �صبكات  باإدماج  خا�صة  االأمطار،  مياه  ا�صتعمال  واإعادة  جمع  تقنيات  وتطوير  وا�صتدامتها، 

للتهيئة.  الم�صتقبلية 

�إعادة �ل�سحن �ل�سطناعي للفر�ض �لمائية، خا�سة تلك �لتي تتعر�ض لال�ستغالل �لمفرط.  � ت�سريع برنامج 

وتقييم  �لماء،  و�قت�ضاد  �لطلب،  في  للتحكم  بر�مج  عبر  �لوطنية،  �ال�ضتر�تيجية  من  �لطلب"  "تدبير  محور  تعزيز   .5

�لمو�رد �لمائية على م�ضتوى مجموع �ضل�ضلة �لقيم لقطاع �لماء، عبر: 

تعميم وت�صريع البرامج الوطنية القائمة في مجال اقت�صاد مياه ال�صقي: 

البرنامج الوطني القت�صاد الماء في ال�صقي PNEEI، لتحويل ال�صقي بالجاذبية اإلى اأنظمة مقت�صدة في الماء )التقطير،  �
الر�س بالتغطية الكاملة، وغيرهما(، من اأجل التمكن، في اأفق 2020، من بلوغ ن�صبة 80 بالمائة من القدر الممكن 
تتراوح  بن�صبة  الزراعات  الماء �صنويا، والرفع من مردودية  اقت�صاد  2 مليار متر مكعب من  اقت�صاده، والمقدر بحوالي 

بين 10 بالمائة و100 بالمائة، وم�صاعفة متو�صط القيمة الم�صافة في كل متر مكعب من الماء.

2.1 مليار متر مكعب من الماء والرفع من القيمة الم�صافة  � PEI، من اأجل �صمان تثمين  برنامج تو�صيع مجال ال�صقي 
3.2 مليار درهم �صنويا. الزراعية بمقدار 
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و�صع عدادات مياه على م�صتوى الحفر لمجموع اال�صتغالليات المتو�صطة والكبرى، ومحاربة ا�صتخراج الماء ب�صكل  �
لل�صقي. قانوني  غير 

باأهداف  �  ،PNEEPI ال�صناعة  في  الم�صتعمل  والماء  لل�صرب  ال�صالح  الماء  القت�صاد  م�صتعجل  وطني  برنامج  اإعداد 
هذا  يمكن  اأن  وي�صتح�صن  لتطبيقه.  منا�صبة  تحفيزية  اآليات  و�صع  مع   ،2020 اأفق  في  بلوغها  يجب  مرقمة  وطنية 

البرنامج من تحقيق ما يلي: 

المقدار  � من  االأقل  على  بالمائة   58 ن�صبة  تحقيق  بهدف  التوزيع،  و�صبكات  بالماء  الربط  ومردودية  نجاعة 
اأفق  الربط في  بالمائة من   97 ن�صبة  بلوغ  اأجل  400 مليون متر مكعب �صنويا، من  الممكن والمقدر بنحو 
2020، و�صبكات توزيع بهدف بلوغ ن�صبة تفوق 60 بالمائة من القدر الممكن اقت�صاده، والبالغ 120 مليون 

متر مكعب �سنويا، بما يح�سن من مردودية �ل�سبكة �لوطنية للتزويد بالماء �ل�سالح لل�سرب بت�سع نقاط في 
اأفق 2020. وي�صتح�صن القيام بتف�صيل االأهداف على م�صتوى مجموع الجماعات المحلية، والتعاقد على 
والوكاالت  والماء،  للكهرباء  الوطني  )المكتب  لل�صرب  ال�صالح  الماء  توزيع  مجال  في  الفاعلين  مع  ذلك 

ال�صبكات؛ الت�صربات في  والمدبرين المفو�صين الخوا�س( بهدف محاربة 

اقت�صاد الماء في القطاعين ال�صناعي وال�صياحي، واالإدارات والبيوت، بهدف تحقيق ن�صبة 03 بالمائة من  �
تقنيات  وا�صتعمال  التقنية،  التجهيزات  افتحا�س  عمليات  ت�صجيع  خالل  من   ،2020 اأفق  في  التخفي�س 

مقت�صدة للماء، وتغيير عادات ا�صتهالك هذه المادة الحيوية؛ 

اإعادة ا�صتعمال المياه العادمة الم�صفاة حتى الم�صتوى الثالثي في ال�صقي بهدف تحقيق الهدف الوطني  �
الوطني للماء، من  2020 من قبل المخطط  اأفق  المياه في  بالمائة من تلك   50 اإعادة تدوير  المتمثل في 

المنا�صبة. والت�صعير  القوانين  خالل و�صع 

في  � المائية  الفعالية  �صمان  �صرورة  باإدماج   ،EIE البيئة  على  االأثر  درا�صة  من   03-12 القانون  من   6 الف�صل  تعديل 
قيا�س حجم  اأجل  للم�صروع، من  المائي  لالأثر  درا�صة  اإنجاز  عبر  وال�صياحة(،  وال�صناعة  )الفالحة  اال�صتثمار  م�صاريع 
الماء المحتمل ا�صتعماله في اإنتاج خدمة ما للم�صروع المزمع اإنجازه، ا�صتنادا اإلى المعايير الدولية في هذا المجال، 
ت�سجل  �لتي  �لزر�عات  �لأولوية لأنماط  و�إعطاء  �لماء،  �لم�ستثمرين على �ختيار تكنولوجيات مقت�سدة في  وت�سجيع 

حجم ا�صتعمال اأدنى للماء واإنتاجية كبرى للماء.

اآثارها االجتماعية  ت�صمين دفاتر التحمالت ل�صركات ا�صتغالل المياه المعدنية، مقت�صيات جديدة خا�صة بهدف تح�صين 

المحلية. ال�صاكنة  تنمية  واالقت�صادية على 

6. تعزيز �آليات وبر�مج حماية �لمو�رد �لمائية، عبر �الأعمال �الآتية: 

�سمان فعلية �لت�سريعات �لمتعلقة بطرح �لنفايات �ل�سائلة ومجموع �لقر�ر�ت �لمتعلقة بمعايير و�سروط طرح �لنفايات  �
والتنظيمي  الموؤ�ص�صي  االإطار  وتو�صيح  الطبيعة،  في  اأو  العمومية  لل�صبكة  ال�صرف  قنوات  في  ال�صناعية  ال�صائلة 
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اإعادة ا�صتعمال المنتجات الفرعية للت�صفية )كاالأوحال على �صبيل المثال(.  والتعريفي الذي تخ�صع له عملية 

بيئية محفزة،  � �صريبة  وتطبيق   ،)FODEP ال�صناعي  التلوث  اإزالة  اإلى �صندوق  )اإ�صافة  تحفيزية  تمويل  اآليات  تطوير 
اال�صتثمار  في  الراغبين  ال�صناعيين  اإلى  موجهة  ال�صناعية،  بالنفايات  باالإلقاء  المتعلقة  الجديدة  المعايير  �صوء  على 
)المقت�صدة  الخ�صراء  التكنولوجيات  في  اال�صتثمار  في  الراغبين  الوطنيين  وللفاعلين  التلوث،  اإزالة  م�صاريع  في 

الخام(.  للمياه وللمواد 

اإعداد مخطط وطني الإعادة ا�صتعمال المياه العادمة المنزلية الم�صفاة، ومخطط وطني الإزالة التلوث ال�صناعي.  �

محطات  � اإقامة  تعميم  اأي�صا  ويجدر  المنزلية.  للنفايات  الوطني  والمخطط  للتطهير  الوطني  المخطط  تفعيل  ت�صريع 
لت�صفية المياه العادمة الح�صرية في كل المراكز الح�صرية المتو�صطة وال�صغيرة، ق�صد تحقيق هدف وطني للت�صفية 
الموجه  القروي  التطهير  لي�صمل  للتطهير  الوطني  البرنامج  تطبيق  مجال  وتو�صيع   ،2020 اأفق  في  بالمائة   08 بن�صبة 

المتفرقة.  لل�صاكنة 

مع  � والناجع  الفعلي  التن�صيق  و�صمان  الجزاء،  على  والقدرة  الو�صائل  مجال  في  الماء  �صرطة  اخت�صا�صات  تعزيز 
االأجهزة االأخرى للمراقبة )مفت�صو البيئة، و�صرطة ودرك البيئة، واأعوان المياه والغابات(. 

الكميات  � معايير  يحدد  منا�صب  قانوني  اإطار  والمبيدات، من خالل  الكيماوية  لالأ�صمدة  العقالني  اال�صتعمال  تاأطير 
وتكوين  تح�صي�س  وببرامج  الم�صتهلك(،  اإلى  و�صوال  الم�صدر  )من  فعال  مراقبة  ونظام  المواد،  تلك  من  الم�صافة 
ب�صحة  ال�صرر  واإلحاق  الجوفية  المائية  الفر�س  تلويث  �صاأنها  التي من  المنتجات  ا�صتعمال هذه  للفالحين في مجال 

الم�صتهلكين.

م�ستوى  � على  للتلوث  وقابليتها  و�لجوفية(  )�ل�سطحية  �لمائية  �لمو�رد  ه�سا�سة  نقاط  تحديد  خر�ئط  و�سع  تعميم 
وغيرها(  والعيون،  واالآبار  والحفر،  )ال�صدود،  المياه  تجميع  ف�صاءات  لحماية  م�صاحات  وتحديد  مائي،  حو�س  كل 

لل�صرب.  الم�صتعملة 

7. �لنهو�ص بال�ضر�كة بين �لقطاعين �لعمومي و�لخا�ص في مجال �لماء، عبر: 

وتطهير  � تعبئة  مجاالت  في  المتخ�ص�صين  المغاربة  الخوا�س  الفاعلين  لتطوير  ال�صرورية  التحفيزية  االآليات  و�صع 
اإقليميا  الماء  مجال  في  المغربية  الخبرة  ت�صدير  دعم  من  �صيمكن  مما  المائية،  الطاقة  واإنتاج  الماء  وتحلية  وت�صفية 

ودوليا. 

التدبير المبا�صر والمفو�س لتوزيع الماء  � العمل، من منظور الجهوية المتقدمة، على تقييم التجربة الحالية في مجال 
ال�صالح لل�صرب، والكهرباء، والتطهير ال�صائل، وت�صفية المياه العادمة الح�صرية، ق�صد ا�صتخال�س النتائج والخبرات 
م�صتدام  الثالثة،  لال�صتعماالت  ناجع  نظام  تطوير  اأفق  في  والبيئي،  واالجتماعي  والمالي  التنظيمي  الم�صتوى  على 

اقت�صاديا، ل�صد الحاجيات الم�صتقبلية لال�صتثمارات على م�صتوى تراب كل جهة من جهات المملكة. 

تقييم ال�صيغ الحالية لتدبير الم�صاحات الم�صقية ولتوزيع الماء لل�صقي )المكتب الجهوي للتثمين الفالحي، تفويت  �
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ال�صقي في منطقة �صيت الكردان ب�صو�س( ال�صتخال�س الدرو�س منها، مما �صيمكن من اختيار نموذج اأف�صل للتوزيع 
البرامج الجهوية لمخطط المغرب االأخ�صر.  اإنجاز  لل�صقي، وتعزيز  الم�صتقبلية  الم�صاريع  في 

8. تطوير نموذج للتدبير �لعادل و�لم�ضتد�م �قت�ضاديا لقطاع �لماء، عبر: 

في  � الوطنية  المرجعية  يعتمد  ومنا�صب،  متنوع  تمويل  من  ي�صتفيد  وم�صتدام،  عادل  للماء  اقت�صادي  نموذج  اإعداد 
تطوير  اإمكانيات  مختلف  على  التركيز  عبر  للقطاع،  العمومية  الم�صاعدات  تعزيز  من  ويمكن  الماء،  محا�صبية  مجال 
الوطنية  وتعبئة اال�صتثمارات  والخا�س،  العمومي  القطاعين  بين  ال�صراكات  للجهات، وعلى  الذاتي  التمويل  قدرات 

االأجنبية. المبا�صرة  واال�صتثمارات 

االجتماعية  � العدالة  �صمان  مع  الماء،  لقطاع  الذاتي  التمويل  حجم  في  الزيادة  من  تمكن  لالأعمال  رافعات  تطوير 
والت�صامن بين الجهات. ولهذا الغر�س، يجدر القيام باالأعمال االآتية:

التعريفة، بما ي�صمن تطبيق حقيقة االأ�صعار ويراعي الخ�صو�صيات الجهوية؛ � اإ�صالح 

مراجعة الر�صم المفرو�س على ا�صتخراج المياه واحتالل الملك العمومي المائي، �

اإطار نظام �صريبي بيئي وتحفيزي، في ان�صجام مع المتطلبات الجديدة للقانون  � مراجعة ر�صوم التلوث، في 
للبيئة والتنمية الم�صتدامة؛ 99-12، بمثابة الميثاق الوطني  رقم 

ال�صقي. � التح�صيل، وخ�صو�صا في مجال  ن�صبة  تح�صين 

9.مالءمة بر�مج �لتربية و�لتكوين و�لتح�ضي�ص مع تحديات قطاع �لماء، عبر: 

وطنية  � لجنة  اإن�صاء  عبر  للماء  العمومية  ال�صيا�صات  وتتبع  ومحاربته،  التلوث  من  والوقاية  الماء،  اقت�صاد  برامج  مواكبة 
لالإعالم والتربية والتوا�صل والتح�صي�س، تخت�س بق�صايا الماء خ�صو�صا وم�صاكل البيئة عموما. ويجب اأن تتوفر هذه 
اللجنة على ميزانية خا�صة، وت�صند اإليها خا�صة مهمة تخطيط مجموع اأعمال االإعالم والتربية والتوا�صل والتح�صي�س، 
البيئة  والماء  الوطنية  التربية  )وزارات  الماء  قطاع  في  الفاعلين  مختلف  بها  يقوم  التي  والتدابير  الجهود  وتجميع 

والفالحة، والمكاتب الوطنية، وفاعلو توزيع الماء، والمنظمات غير الحكومية، وو�صائل االإعالم، وغير ذلك(. 

االقت�صاد  � لتنمية  وحامال  الذات،  قائم  وطنيا  �صناعيا  قطاعا  جعله  بهدف  الماء،  قطاع  في  المتدخلين  قدرات  تعزيز 
االأخ�صر، من خالل التحكم في التكنولوجيات الجديدة في القطاع، خا�صة على م�صتوى �صل�صلة اأن�صطة تحلية مياه 
المنزلية وال�صناعية.  العادمة  المياه  ا�صتعمال  العالية، وت�صفية واإعادة  المياه ذات الملوحة المعدنية  البحر، ومعالجة 
وت�صدير  ال�صغل  منا�صب  لخلق  جديدة  فر�س  اغتنام  المطاف  اآخر  في  يتيح  اأن  اال�صتثمار  هذا  �صاأن  من  و�صيكون 

اأفريقيا. اأفريقيا ومنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال  اإلى  الخبرة الوطنية 

المهند�صين  � مدار�س  ي�صم  الماء،  �صناعة  مجال  في  المهيكل  والتجديد  والتطوير  للبحث  وقطب  برنامج  و�صع 
والجامعات والوزارات المعنية والفاعلين االقت�صاديين، من اأجل تطوير الخبرة الوطنية وخلق فروع �صناعية جديدة 

في مجال مهن الماء والبيئة.
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10.تعزيز قدر�ت �لمتدخلين في قطاع �لماء في مجال تدبير معرفة �لمخاطر و�لتغير�ت �لمناخية، كالتالي:   

�  / المياه  )ا�صتخراج  المائية  الموارد  تمار�س �صغطا على  التي  االأن�صطة  والتتبع، وجرد  القيا�س  اأنظمة  تعزيز  المعرفة: 
التلوث(.

القرار، وتكوين  � اتخاذ  للم�صاعدة على  كاأداة  وتوظيفه  المائية،  للموارد  نظام لالإعالم مندمج وموثوق  التفاعل: و�صع 
فريق من الخبراء والم�صوؤولين القادرين على ا�صتغالل المعلومات المتوفرة التخاذ القرارات الكفيلة ب�صمان �صالمة 

الم�صتجدات.  المنا�صب مع  للتفاعل  ال�صرورية  التدابير  واتخاذ  والممتلكات،  االأ�صخا�س 

لل�سغوط  � �لمحتملة  و�لتطور�ت  �لمائية،  �لمو�رد  بو�سعية  متعلقة  و�سيناريوهات  وتوقعات  ��ست�سر�فات  �إنجاز  و�لوقاية: 
الممكنة على هذه الموارد، واال�صتراتيجيات ومخططات للتفاعل المنا�صب والمخطط له. 
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