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الوضعية املائية

ماوهو ملم،325وملم11.5بيناملعدلفيتراوحتمطريةتساقطاتاليومغايةوإلى2021شتنبرفاتحمنذبالدناشهدت•
:يليماسجلحيثالفترة،لنفسالتساقطاتمعدلمعمقارنةالوطنيالصعيدعلى%50بيقدر عجزايشكل

أبي،اللكوسسبو،نون،واد-درعةغريس،-زيز-كيرأحواضصعيدعلى%48إلى%17بينماتتراوحبنسبةعجز -
؛والشاوية،رقراق

والساقيةملويةماسة،-وسوسوتانسيفتالربيعأمأحواضصعيدعلى%65إلى%50بينماتتراوحبنسبةعجز -
الذهبوادي-الحمراء

التساقطات املطرية 

، حيث انتقل من قيمة 2022-2018انخفض معدل املساحة املغطاة بالثلوج بشكل كبير على مستوى اململكة خالل الفترة •
(.%89عجز حوالي )2022كيلومتر مربع في عام 5000إلى 2018كيلومتر مربع في 45000قصوى تبلغ 

.(%65انخفاض)2022عامفييوًما14إلى2018عامفييوًما41منملحوظبشكلالثلوجتساقطأيامعددوانخفض•

التساقطات الثلجية 

وقد فاق متوسط .2010و 2020،2017بعد سنوات 1981بكونها السنة الرابعة األكثر حرارة منذ سنة 2021سنة تميزت

.2010-1981درجة  مئوية املعدل املناخي املعتاد للفترة 0.9الحرارة بحوالي 

درجة الحرارة
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الوضعية املائية

كنسبة % 30,2أي ما يعادل 3مليار م4,87حوالي 2022يوليوز 5السدود إلى غاية  بحقيناتبلغ حجم املخزون املائي •

.سجلت في نفس التاريخ من السنة املاضية% 46,5ملء إجمالي مقابل 

املخزون املائي بالسدود

مقارنة %   85مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب 1,83حوالي 2021بلغ حجم الواردات منذ فاتح شتنبر •

.باملعدل السنوي 

، %71، %54تعاقب سنوات جافة، حيث سجلت على التوالي نسب عجز سنوي يقدر ب 2022الى 2018عرفت الفترة من •

.مقارنة باملعدل السنوي % 85و % 59

وهو ما 3مليون م51: على سبيل املثال سجل سد سيدي محمد بن عبد هللا هذه السنة أدنى واردات مائية في تاريخه •

.مقارنة مع املعدل السنوي %93يعادل عجزا بلغ 

الواردات املائـــــية 
انخفاض إجمالي للواردات املائية

نسبة ملء منخفضة بمعظم السدود 
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الوضعية املائية ببالدنا
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2022يوليوز 05إلى غاية 

املخزون املائي
الواردات املائية 

2021منذ فاتح شتنبر 
التساقطات املطرية 

2021منذ فاتح شتنبر 

األحواض املائية

امللئنسبة 
)%(

الحجم الحالي
(3مليون م)

الحجم العادي
(3مليون م)

باملقارنة مع 
)%(املعدل  

معدل الواردات 
(3مليون م)

الواردات املسجلة
(3مليون م)

باملقارنة مع
)%(املعدل  

معدل 
التساقطات

(ملم)

التساقطات 
(ملم)املسجلة 

48,1 828 1722 -89 1444 152 -46 607 325 اللوكوس

48,7 2704 5554 -90 4410 452 -47 530 281 سبو

9,7 77.5 798 -82 1110 210 -57 189 81 ملوية

34,3 372 1082 -92 738 58 -51 338 165 أبي رقراق

9,1 450 4955 -78 3193 706 -54 373 171 أم الربيع

47,9 109 227 -72 368 102 -52 254 122 تانسيفت

16,4 120 731 -89 552 60 -54 248 113 سوس ماسة

19,6 66,3 313 -78 139 31 -17 142 118 زيز كير غريس

21,2 145 740 -84 552 71 -48 131 68 درعة واد نون 



الوضعية املائية

املوارد املائية الجوفية

ت جل بسبب ضعف هذه التساقطات املطرية واالستغالل املفرط للمياه الجوفية كذلك، عرف•

:الفرشات املائية انخفاضا في مستوى املاء على الشكل التالي

وهي الطبقات ( ةأكثر من متر في السن)الطبقات املائية التي عرفت معدال مهما النخفاض مستوى املياه •

افا ونذكر منها ...سوس، وسايس، والحوز، وتادلة، والبحيرة: املائية األكثر استنز

:  ونذكر منها( نةأقل من متر في الس)الطبقات املائية التي عرفت معدال أقل انخفاضا في مستوى املياه •

.عين بني مطهر، وبرشيد، والشاوية، وأنجاد، والرمل، والغرب، والعيون 
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الوضعية املائية
سلوك غير مسؤول تجاه املوارد املائية

االستغالل غير املرخص لآلبار مما يؤدي إلى•
استنزاف الفرشة املائية

ضياع األخذ غير القانوني للمياه من قنوات نقل وتحويل املياه مما يؤدي الى•
:لشربكميات مهمة من املياه قبل استغاللها في تلبية الحاجيات من مياه ا

ي يجب من أجل تأمين املاء الشروب والصناعي ملدينة آسف:على سبيل املثال •
اليوم يجب /3م140000ليصل )افراغ ضعف إلى ضعفي حجم الحاجيات 

اليوم وهو ما يعادل ضعف حاجيات مراكش الكبير من /3م540000إفراغ 
(  املاء

يجب علينا تغيير سلوكنا وتعاملنا مع املوارد املائية خاصة في فترة الندرة•
مع ضرورة انخراط والتزام جميع املستعملين (فرشة مائية متبقية30)الرفع من وتيرة إبرام عقود الفرشات املائية •

بمضامين هذه العقود
7

عدد النقط 

املائية غير 

املرخصة

عدد النقط املائية 

املرخصة

عدد النقط املائية 

املحصاة

عدد 

العماالت/واألقاليم 

املشمولة بعمليات 

اإلحصاء

املدة الزمنية مارس-ماي 

2022

236.412 22.519 258.931 66 العدد اإلجمالي

عدد اآلبار واألثقاب التي تم إحصاؤها خالل عمليات الجرد التي شملت أرجاء التراب الوطني



مقارنة الوضعية املائية الحالية مع فترات الجفاف خالل الثمانينات والتسعينات

1985-1980جافةفتراتعدةخاللتسجيلهاتم(%31منأقل)السدودمللئالحاليةالنسبةأناملالحظ•
2002-2001و2000-19951998-1990و

عبر يرةاملسسدمياهمنوتزويدهاالشروبباملاءطنجةمدينةتزويدعجز إلىأدىباملغربعامجفاف:1994•
1995سنةالبواخر

اليحو وارداتهاإجماليبلغحيثاالطالق،علىجفافاالفتراتأشدهي2022الى2018مناملمتدةالفترةأنإال •
17.6تسجيلتمأنبعدمتتالية،سنواتخمسخاللوارداتإجماليأدنىيشكلأصبحماوهو 3ممليار 16.7
1995الى1991مناملمتدةالفترةخاللأدنىكحد3ممليار 

املدنمنالكثير والفالحيالقروياملجالإلىباإلضافةالتأثير بلغالفترةفهذه،املاضيةالجفاففتراتبخالف•
.الحضريةواملناطق

وضعيات مماثلة للجفاف
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وضعيات مماثلة للجفاف دوليا

للمنطقة املمتدة من الحدود مع بلجيكا الى املحيط %30إلى 20يقدر عجز التساقطات يقدر ب :فرنسا •
ا ألربع مستويات من الاألطلس ي و 

ً
شدة تم تقييمها تم فرض قيود تدريجية ومؤقتة على استعمال املياه  وفق

إضافة إلى .ةالتنبيه الشديد ، واألزمو التنبيه،  و اليقظة ، : حسب البيانات الهيدرولوجية املسجلة وهي 
؛ياهدعوة جميع املواطنين إلى ضبط استهالكهم اليومي للمو حمالت تحسيسية واسعة االنتشار، 

؛1961يعد في املرتبة الثانية منذ عام و   %55عجز في التساقطات : اسبانيا  •

عجز في ملء السدود؛%50في التساقطات و%30عجز : تونس     •

٪ من أراض ي البرتغال مصنفة في 77حيث1931العجز في التساقطات املطرية  كان مماثال لسنة :البرتغال•
؛حالة جفاف حاد

(2022من يوليوز الى أواخر دجنبر )مناطق جافة بشمال البالد 5إعالن حالة الطوارئ ب : إيطاليا•

دوليا

تعد دول البحر األبيض المتوسط   من بين مناطق العالم األكثر تضرًرا من نقص المياه 

وعواقب تغير المناخ
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باألحواض املائيةالوضعية الحالية للموارد املائية
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لى تعرف جميع األحواض املائية عجزا مهما أثر ع
االمدادات املائية انطالقا من السدود لسد 

الحاجيات املائية



11

الدار البيضاء الشمالية–محور الرباط : النظام املائي ألبي رقراق والشاوية 

الرباطحور ملتزويدهللاعبدبنمحمدسيديسدمنانطالقاالسنويةلإلمداداتاملتوسطالحجميبلغ•
250:حواليةالشماليالبيضاءالدار–سليمانوبنواملحمديةبوزنيقةووالصخيراتوتمارةوسالالرباط
.3ممليون 

باألحواض املائيةالوضعية الحالية للموارد املائية
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الدار البيضاء الشمالية–محور الرباط : النظام املائي ألبي رقراق والشاوية 

يوليوز 05بتاريخهللاعبدبنمحمدسيديسدبحقينةاملائياملخزونحجمبلغ•
مقابلإجماليملءكنسبة34,3%يعادلماأي3ممليون 334,3حوالي2022
.املاضيةالسنةمناليومنفسفيسجلت61,2%

باألحواض املائيةالوضعية الحالية للموارد املائية

فائضيلتحو مشروعمناألول الشطر إنجاز تسريععلىواملاءالتجهيز وزارةتقوم
قراق،ر أبيحوضإلىلسبو املنعسدمنأو بورنةكوديةسدمنسبو حوضمياه

فيلهاستغالفيالشروعبهدفاستعجالي،بشكلأولىكمرحلةث/3م15بصبيب
.2023سنة
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-برشيد-بيةالجنو البيضاءالدار منكللتزويداملسيرةسدمنانطالقاالسنويةلإلمداداتاملتوسطالحجميبلغ
.3ممليون 300:جريربن-اليوسفية–بنور سيدي-آسفي-الجديدة-سطات

بن جرير-ةاليوسفي–سيدي بنور -آسفي-الجديدة-سطات-برشيد-الدار البيضاء الجنوبية : النظام املائي لسد املسيرة 

باألحواض املائيةالوضعية الحالية للموارد املائية

ملءكنسبة5,5%يعادلماأي3ممليون 134حوالي2022يوليوز 05بتاريخاملسيرةسدبحقينةاملائياملخزونحجمبلغ
.املاضيةالسنةمناليومنفسفيسجلت%11,82مقابلإجمالي

لجديدةواوآسفيسطات-البيضاءالدار جهةمنبكلالبحر مياهتحليةمحطاتمشاريعإنجاز إطالق
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:النظام املائي لتزويد مراكش 

االمداداتاملتوسطالحجميبلغ
نالحسمركبيمنانطالقاالسنوية

ويعقوبادريسسيدي-األول 
دلتزويتاكركوستاللة-املنصور 
.3ممليون 73:الكبرى مراكش

باألحواض املائيةالوضعية الحالية للموارد املائية

2021/07/05 2022/07/05 الــســدود التي
تزود مراكش 

(%)نسبة امللء باملاء (3مليون م)الحجم  (%)نسبة امللء  (3مليون م)الحجم 

30,2 71,4 13,7 32,4 الحسن األول 

84,3 2,1 74,2 1,8 سيدي ادريس

10,7 5,7 21,1 11,2 تاكركوستلال

55,6 38,5 46,4 32,2 ر يعقوب املنصو 

سيرةاملسدمناملجاورةواملدنالكبرى مراكشتزويددعم
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-ةالسعدي-بركان-الناظور -حمادي ملحور  وجدةمركب سدي محمد الخامس ومشرع : النظام املائي لتزويد مدن جهة الشرق 
راس املاء-زايو-تاوريرت -العيون الشرقية 

ممليون 90:حماديمشرع-الخامسمحمداملائياملركبمنانطالقاالسنويةلإلمداداتاملتوسطالحجميبلغ

دعم التزويد باملاء الصالح للشرب من املياه الجوفية

باألحواض املائيةالوضعية الحالية للموارد املائية

مليون 12,3حوالي2022يوليوز 05بتاريخحماديمشرع-الخامسمحمداملائيباملركباملائياملخزونحجمبلغ
.املاضيةالسنةمناليومنفسفيسجلت%19,2مقابلإجماليملءكنسبة5%يعادلماأي3م

الضفة)ستوتوالدأالضخةمحطمنالدريوشو الناظور أقاليمومراكز ملدنالشروبباملاءلتزويداتأمينيتم
عليمواليالضخةمحطمناملاءورأسوالسعديةبركانقليمإومراكزملدنو ،ث/ل1300:(ملويةلوادياليسرى 

للناظور البحر مياهتحليةمحطةمشروعإنجاز إطالقمعث/ل500:(ملويةلوادياليمنىالضفة)



اإلجراءات املتخذة لتأمين التزويد باملاء
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اسات بعد تعيين هذه الحكومة ، قامت وزارة التجهيز واملاء بدق ناقوس الخطر حول االنعك

ع التي كان من املحتملة على وضعية التزويد باملاء الشروب ومياه السقي مع التذكير باملشاري

خلين في مجال وقد تمت تعبئة جميع املتد. الالزم إنجازها في إطار االستراتيجية الوطنية للماء

لول املاء حيث تم عقد عدة اجتماعات على املستوى املركزي والجهوي من أجل استباق الح

تمزج بين املمكنة لتجاوز هذه الوضعية املائية االستثنائية من خالل ابتكار حلول مندمجة

ية واملياه الغير استعمال املياه السطحية واملياه الجوفية وكذا تحويل املياه بين األحواض املائ

ويمكن تلخيص هذه اإلجراءات كالتالي. االعتيادية ، إضافة إلى االقتصاد في املاء



اإلجراءات املتخذة لتأمين التزويد باملاء
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يعجممعاتفاقياتإطار فياملاءمنعجزاتعرفالتياملائيةباألحواضاستعجاليةإجراءات➢
املعنية؛والجهاتاملتدخلةالحكوميةالقطاعات

القرويبالعالمشربللصالحالاءباملالتزودتأمين➢

املاءيفاالقتصادوبرنامجاملعالجةالعادمةاملياهوإعادةالبحر مياهتحليةتهمالتياإلجراءات➢

السدودتوحلمكافحةإجراءات➢

اململكةأقاليمبمختلفوتليةصغرى سدودإنجاز ➢

ومتوسطةكبرى سدودإنجاز ➢

املياهتوزيعقنواتمردوديةتحسينإجراءات➢

املاءفيلالقتصادوالتحسيسالتواصلوبرنامج➢



ا اإلجراءات االستعجالية  املتخذة لتأمين التزويد باملاء باألحواض املائية التي ستعرف عجز 

ذه الوضعيةفي ظل الوضعية املائية االستثنائية تم استباق الحلول املمكنة لتجاوز ه

خلين تنسيق بين مختلف املتداتخاذ مجموعة من اإلجراءات االستعجالية ب:  2021خالل شهر دجنبر •
والرامية إلى ضمان التزويد باملاء الصالح للشرب 

تجاوز التوقيع على مجموعة من االتفاقيات بين مختلف املتدخلين من أجل إعادة توزيع العجز و •
:مليار درهم موزعة كالتالي2,335تبعاته، وهمت ثالث أحواض وجهة ، بكلفة إجمالية تقدر ب 

مليون درهم1318: حوض ملوية-
مليون درهم202: حوض أم الربيع-
مليون درهم522: حوض تانسيفت-
مليون درهم293: جهة درعة تافياللت-
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حالة تقدم انجاز االتفاقيات

على مستوى حوض ملوية

ث لتزويد مدينة وجدة واملناطق التابعة لها باملاء الصالح للشرب ؛/ل165اثقاب بصبيب اجمالي يبلغ 6استغالل •
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

(ةوكالة الحوض املائي مللوي): ث على الشكل التالي/ل150,5التنقيب عن موارد مائية جوفية جديدة، مكنت من تعبئة •

ث/ل12: الصبيب املستخرج : تم انجاز ثقب استكشافي : مدينة العيون الشرقية  –

ث /ل58: الصبيب املستخرج : تم انجاز ثقبين استكشافيين : مدينة تاوريرت –

ث/ل55.5: الصبيب املستخرج: اثقاب استكشافية  6تم انجاز :مدينة جرسيف –

ث /ل25: الصبيب املستخرج : اثقاب استكشافية 3: مدينة وجدة –

ث /ل33.5: الصبيب املستخرج : اثقاب استكشافية 3: مدينة بركان –

(أجاجةمياه )ث /ل88: الصبيب املستخرج : اثقاب استكشافية و دراسية 6: مدينة الناظور و الدريوش –

-لتزويد الناظور 2022ابتداء من فبراير " موالي علي"و " أوالد ستوت"الشروع في استغالل مياه محطات الضخ •
املكتب الوطني للكهرباء واملاء ): ث /ل1800الدريوش وبركان والسعيدية وراس املا باملاء الصالح للشرب بصبيب 

( الصالح للشرب

تعبئة مياه جوفية إضافية وإطالق مشروع تحلية مياه البحر بالجهة الشرقية 
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حالة تقدم انجاز االتفاقيات

على مستوى حوض ملوية

هاية شهر يونيو نأظرفتهافتح : إطالق دراسة شاملة لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في الجهة الشرقية•

مليون متر مكعب سنويا في 200مليون متر مكعب سنويا في مرحلة أولى، لتبلغ 100قدرة انتاجها . 2022

(وزارة التجهيز واملاء). مرحلة ثانية

بية الحاجيات الشروع في إنجاز قناتين للتزويد باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد مشرع حمادي لتل•

ايو  املكتب (ث/ل820بصبيب )ومحور بركان ( ث/ل1800بصبيب )ملناطق الناظور والدريوش وز

؛الجهوي لالستثمار الفالحي مللوية 

م تزويد كل من بالطبقات املائية الجوفية لدعاألجاجةالشروع في اقتناء وحدات متنقلة لتحلية املياه •

؛املكتب الجهوي لالستثمار مللويةث/ل350بركان، والناظور والدريوش، بصبيب إجمالي يبلغ 

.اللجنة الوطنية(سدا11)برمجة الشطر األول من السدود الصغرى والتلية •

تعبئة مياه جوفية إضافية وإطالق مشروع تحلية مياه البحر بالناظور 
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حالة تقدم انجاز االتفاقيات

على مستوى حوض أم الربيع

نة، بصبيب تم االنتهاء من إنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بشبكة جنوب املدي•
توزيع عادل للعجز : 2022متر مكعب في الثانية قبل متم سنة 2.5متر مكعب في الثانية ثم املرور ل1.5

(املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب وليديك ) املائي بين املدن 

التي مكنت من الشروع في استغالل األجزاء ( (barges flottantesتم االنتهاء من وضع منصات الضخ •
( املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب)؛2022سد املسيرة في أبريل لحقينةالسفلية 

ر إطالق طلب التعبير عن االهتمام إلنجاز مشروع محطة تحلية مياه البح2022تم خالل شهر مارس •
24فة يوم سطات في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم فتح األظر -بجهة الدار البيضاء

؛(املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.)2022يونيو 

رب، عبر تفويت التسريع في إنجاز محطة تحلية مياه البحر لتأمين تزويد مدينة آسفي باملاء الصالح للش•
للماء 3مليون م15للماء الصناعي و3مليون م22)للمكتب الشريف للفوسفاط مهمة إنجازها 

.2022، حيث سيتم الشروع في استغاللها أواخر سنة (الشروب

هاتحلية مياه البحر وإعادة استعمال املياه العادمة بعد معالجت: دعم التعبئة الفعلية للموارد املائية الغير التقليدية 
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حالة تقدم انجاز االتفاقيات

على مستوى حوض أم الربيع

البحر كما سيتم تأمين تزويد مدينة الجديدة باملاء الصالح للشرب، انطالقا من محطة تحلية مياه•

املكتب الشريف )2023من سنة النصف األول خالل ( للماء الشروب3مليون م25)بالجرف األصفر 

(للفوسفاط

(سطات–ء جهة الدار البيضا)؛برمجة إنجاز سد تلي كشطر أول من االتفاقية، لتتبعه سدود تلية أخرى •

اقبة عمليات أخذ املياه الغير املصرح بها من األودية والقنوات متعددة االستعماالت• رغم أنها تعزيز مر

(مختلف املتدخلين املعنيين).مازالت دون املستوى املطلوب

تحلية مياه البحر : دعم التعبئة الفعلية للموارد املائية الغير التقليدية 
وإعادة استعمال املياه العادمة بعد معالجتها
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حالة تقدم انجاز االتفاقيات

على مستوى حوض تانسيفت
خصوصا مدينة تعزيز اللجوء إلى املياه الجوفية عبر إنجاز أثقاب جديدة لدعم تزويد مختلف املناطق باملاء الصالح للشرب و •

(وكالة الحوض املائي لتانسيفت)أثقاب 4مراكش، حيث تم االنتهاء من انجاز 

تم استهالكها ما بين أبريل من سد موالي يوسف لتزويد مدينة مراكش باملاء الصالح للشرب3مليون م20تخصيص حوالي •
(وكالة الحوض املائي لتانسيفت واملكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الحوز )؛ 2022ويونيو 

(املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب)إنهاء أشغال قناة الجلب من سد املسيرة؛•

شغال في طور األ )تأهيل شبكة التوزيع ملدينة مراكش من أجل التمكن من تلبية حاجيات هذه املدينة انطالقا من سد املسيرة •
(وكالة التوزيع مراكش)؛(االنجاز

(آسفي-جهة مراكش)؛(سد16)برمجة إنجاز الشطر األول من السدود الصغرى والتلية •

املستوى تعزيز مراقبة عمليات أخذ املياه الغير املصرح بها من األودية والقنوات متعددة االستعماالت رغم أنها مازالت دون •
(مختلف املتدخلين)املطلوب؛

مختلف )مؤسسة على صعيد مدينة مراكش من أجل تحسين النجاعة املائية100اطالق عمليات تدقيق االستهالك ب•
(املتدخلين

تحسين مردودية شبكات توزيع املاء الصالح للشرب وتدبير الطلب على املاء
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حالة تقدم انجاز االتفاقيات

على جهة درعة تافياللت

ث فيما تم /ل40ث عبر إنجاز أثقاب استكشافية، حيث تم تحويل ثقب منها إلى ثقب استغاللي بصبيب /ل147تعبئة •

إنهاءها خالل الشروع في تحويل األثقاب املتبقية وتجهيزها، وسيتم تسلم املنشآت بصفة تدريجية حيث من املرتقب

(وكالة الحوض املائي لكير زيز غريس)ث؛/ل200ويقدر الصبيب املرتقب تعبأته ب2022يوليوز 

انطالقا من سد حسن الداخل، وتجهيز محطة معالجة متنقلة بسعة 3مليون م3الشروع في إنجاز مشروع استغالل حجم •

رباء املكتب الوطني للكه). تافياللت-، لتأمين محور الرشيدية2022ث وسيتم تشغيل املحطة أواخر شتنبر /ل280قصوى 

(واملاء الصالح للشرب

تعبئة مياه جوفية إضافية 
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:التاليةياتالعملإنجاز تمالقروي،بالعالمللشربالصالحباملاءالتزويدتأمينيخصفيما

1660وقرويامركزا20لللشربالصالحباملاءالتزويدتأمينمشاريعإنجاز :2020سنة-
درهم؛مليار 1,2منأكثر تبلغإجماليةبكلفةدوارا

منوأكثر قرويامركزا10لللشربالصالحباملاءالتزويدتأمينمشاريعإنجاز :2021سنة-

؛درهممليون 960بتقدر إجماليةبكلفةدوارا1300

دوارا 4930مركزا و 80: 2022-2020حصيلة اإلنجازات 

لقرويبالعالم اشربللصالح اء الالحالة الراهنة لوضعية التزود بامل

:2022سنة
بكلفةالقرويبالعالمللشربالصالحباملاءالتزويدلتأمينجديدةمشاريعإنجاز برمجة

.دوارا1970حواليو قرويامركزا40منأكثر تهمدرهممليار 2حواليتبلغإجمالية

لفة تتم حاليا مراجعة عدد المراكز والدواوير التي تستلزم تعميم وتأمين التزويد بالماء الشروب وكذا ك

.مليار درهم27مليار درهم عوض  35,58االستثمارات المقدرة ب 
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البرنامج التكميلي االستعجالي

تم،عجزاستعرفالتياملناطقفيالقرويبالوسطللشربالصالحباملاءالتزويدلتأمين

بين2022أبريلر شهفياتفاقيتينعلىالتوقيعتمحيثوتكميلياستعجاليبرنامجتخصيص

:أجلمنواملاليةاالقتصادووزارةالداخليةوزارة

الداخليةوزارةمصالحطرفمندرهممليون 471بمبلغصهريجيةةشاحن706شراء▪

إقليمعمالة75علىلتوزيعها تعرفتيالوالدواوير باملراكز الشروبباملاءالتزويدلتأمينو

؛عجزا

اقتناء▪ إزالةمحطة15وإقليم17فيالستغاللهاالبحر مياهلتحليةمتنقلةةمحط26و

.درهممليون 400يبلغإجماليبمبلغأقاليم9فيالستغاللهااألجاجةاملياهمناملعادن
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:علىالحكومةانكبت

سيتمثحيوللسقيللشربالصالحباملاءالتزويدلدعمطموحبرنامجانجاز ▪

لميموكوآسفيوالداخلةالبيضاءالدار منبكلاملياهتحليةمحطاتإنجاز 

املقبلة؛األشهر فيببرمجتهاسنقومأخرى محطاتمعوالناظور 

قلة؛متنمحطاتبواسطةاألجاجةاملياهمناملعادنإزالةمواصلةعلىالعمل▪

املساحاتسقيألغراضاملعالجةالعادمةاملياهاستعمالإعادةتوسيع▪

لسقيوتطوان،وطنجةالرباطمدنفيحالياالشأنهو كماالخضراء
حيةالسياالفنادقوحاجياتالصناعيةواالستعماالتالفالحيةاألراض ي

لهذهملائيااملخزونلتكويناملائيةالفرشاتولتطعيمالكولفمالعبلسقي

افاتعرفالتيالطبقات متواصال؛استنز

مهمةمهيكلةإجراءات 
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:علىالحكومةانكبت

تخزينها؛سعةلزيادةالسدودمناألوحالإزالةبرنامجوتنزيلوضع▪

؛2024و2022بيناململكةأقاليمبمختلفصغير سد129إنجاز▪

عاتالقطامختلفمعاملسطرةالبرامجحسبومتوسطةكبرى سدودإنجاز ▪

املائية؛األحواضووكاالتاملعنية

الجوفية؛ياهللماملفرطاالستغاللمنللحداملائيةالفرشاةعقدوثيرةتسريع▪

ووضعاملياهسرقةمنوالحدوالتوزيعالجر شبكاتمردوديةلتطوير برنامج▪

.طحيةوالسمنهاالجوفيةاملستهلكةاملائيةاملواردقياسمنتمكنعدادات

مهمةمهيكلةإجراءات 
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إجراءات االقتصاد في استعمال املاء
اسة املائيةيعد تدبير الطلب على املاء واالقتصاد في استهالكه محورا أساسيا في السي

:اإلجراءات املتخذة لالقتصاد في املاء

عات دورية السيد وزير الداخلية لوالة الجهات وعمال العماالت واألقاليم واملقاط▪
التخاذ تدابير لترشيد استهالك املياه؛

يد والتي تهم إجراءات لترش.....والراشيديةووجدةقرارات عاملية بكل من مراكش ▪
استهالك املياه؛

ة وعمال تفعيل لجان اليقظة واللجان اإلقليمية للماء التي يترأسها السادة الوال ▪

األقاليم إلصدار قرارات استعمال املاء وتدبير فترات الجفاف حسب الحالة

؛(االقتصاد في استعمال املاء ملختلف املستهلكين) الهيدرولوجية

.ظرفيةمنع استعمال املاء لسقي األراض ي الفالحية واملساحات الخضراء في هذه ال▪
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إجراءات التواصل والتحسيس حول الوضعية املائية 

القنواتمنعددعلىالنطاق،واسعةبصريةسمعيةحملةإطالقتم-
اقععلىوكذاواالذاعيةالتلفزية هر شبدايةمنذاالجتماعيالتواصلمو
ىعلوالحثاملاءاستهالكفياالقتصادبضرورةللتحسيسرمضان،
مليون 67التواصلهذاوحقق.استعمالهترشيدفيبمسؤوليةاالنخراط

.رقميةبصمة

تزامنايةاالبتدائالتعليميةاملدارسمنبمجموعةاملاءأقسامحملةانطالقة-
القادمالجيلوعيتعزيز قصدوذلك،2022للماءالعامليباليوماالحتفالمع

عليه؛الحفاظثقافةوترسيخمبكر عمر فياملاءبأهمية

.مانطلقت أواخر شهر يونيو حملة تواصلية أكثر قوة عبر وسائل االعال -

30



إجراءات التواصل والتحسيس حول الوضعية املائية 

تم2027-2020السقيومياهالشروبباملاءللتزويدالوطنيالبرنامجتنفيذإطار وفي-
البرنامج،بهذاالخاصةوالتحسيسالتواصلاستراتيجيةإعداد2020سنةخالل

.ئيسيينالر املتدخلينجميعبينتشاركيبشكلتواصليعملمخططإلىوترجمتها

هذهتفعيليفاملذكور البرنامجفياملتدخلينكافةوكذاواملاءالتجهيز وزارةشرعتوقد-
اتجاهاملاءيمستعملسلوكتغيير أجلمنبالتحسيسيتعلقفيماخاصةاالستراتيجية

الحيوية،املادةهذه

ياتخصوصحسبالمحليمستوىعلىوالتحسيسالتواصلحمالتتوطين-

امجبربإعدادالمائيةاألحواضوكاالتتقوماالطارهذاوفيالمياهمستعملي

األقاليموعمالوالةالسادةبرئاسةاليقظةلجانمعالماءفيلالقتصادالتواصل
.والتحسيسالتواصلبرامجعلىللمصادقة

:املاءاستهالكفياالقتصادعلىاملواطنينحثالىالتحسيسيةالحمالتوتهدف-
.الفاتورةفيإضافية%20تحفيزيوازي االستهالكمن%20اقتصاد:20/20
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إحداث لجنة القيادة لتتبع البرنامج االستعجالي للماء

للتتبع عن كثب تنفيذ اإلجراءات املسطرة
الذيالوزاري االجتماعخاللاللجنةهذهإحداثتقرر 

املعنيةالقطاعاتجميعوتضم2022يونيو30فيانعقد
رنامجببتتبعإليهاعهدواملاء،التجهيزوزارةإشرافتحت

للشربالحالصباملاءاملستمربالتزوديتعلقفيماالحكومة
حسبةاملالئمالحلول اقتراحوكذااململكةمناطقجميعفي

.املائيالوضعتطور 
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2027-2020مراجعة مضامين البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 

33

البرنامجمضامينوتحديدبمراجعةحالياالحكومةتقوم

تقدمضوءعلى2027-2020والسقيالشروبللماءالوطني

التيتاألولوياوحسباملبرمجةللمشاريعالتقنيةالدراسات

بسببعاتراجتعرفالتياملائيةاملواردوضعيةحالياتفرضها

.املناخيةالتغيراتتأثير

إنجازعبتسريالبرنامجهذافياملتدخلينمختلفيقومكما

قاوالتاملومصاحبةمواكبةعبراملختلفةواإلجراءاتاملشاريع

فيبراءخبواسطةالتقنيالتأطيربتعزيزالدراساتومكاتب

.املاءقطاعميادين



اإلكراهات املتعلقة بتنفيذ اإلجراءات املسطرة لتجاوز هذه الوضعية

مدىلىع(والجفافوالجائحةالحرب)الدوليةاالستثنائيةالظرفيةتأثير ▪

املحددة؛اآلجالفياملسطرةاملشاريعبتنفيذااللتزام

اقتناءتوفر صعوبة▪ املشاريع،يذلتنفالضروريةواملوادالتجهيزاتواستيرادو

؛األثقاباستغاللبغرض(tubage)األغلفة:املثالسبيلعلى

بماللتحليةةاملتنقلاملحطاتالقتناءالعامليالصعيدعلىالشرسةاملنافسة▪

filtres)مصفاةفيها membranaires)؛

ومداءالبنأوراشفياملستعملةاألوليةاملوادألسعار استثنائيارتفاع▪

ودعقفسخطلبإلىالشركاتبعضدفعمماالضخوتجهيزاتالقنوات

.املبرمةالصفقاتبعض
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إجراءات التواصل والتحسيس حول الوضعية املائية 

SCRIPTS COM OV 
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