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 السياسات تقييم في البرملان به يضطلع أن ينبغي الذي الدور  على فصوله من عدد في 2011دستور  نص

ل إلاطار، هذا وفي. العمومية عَّ
َ
 لتقييم موضوعاتية لجنة إحداث عبر الجديدة املهمة هذه النواب مجلس ف

 .العمومية السياسات

 السياسات تقييم لعمليات مرجعي دليل وتطبيق لتطوير الشمولي إلاطار في التقييمي التقرير هذا ويندرج

 .النواب مجلس قبل من العمومية

إجراء تقييم ملجموع  عزمه على، بعد املصادقة على إلاطار املرجعي للتقييم، مجلس النواب كدوقد أ

إنجاح هذا التقييم على املجلس  حرصلكن . السياسات العمومية املنجزة في مجال التنمية القروية

قرر حصر هذا التقييم على برنامجين تجال املدددة، بالنظر إلى لا و  6102 أبريلقبل نهاية دورة 

 الصالح للشربماء املكتب الوطني لل اللذين ينفذهماشبكات الكهرباء واملاء الصالح للشرب للتجهيز ب

 ( PERG) ة الشموليلكهربة القرويا،وهما برنامج (ONEE) والكهرباء

 (.PAGER)القروي باملاء الصالح للشرب  العالم لتزويد الوطني البرنامجو 

مجلس النواب ثالثة ب لجنة تقييم السياسات العمومية أعدتتقييم هذين البرنامجين،  ومن أجل إنجاز 

وقد تم فيما بعد . بشكل شمولي لهذين البرنامجينأسئلة تقييمية تساعد في فهم إلاشكاليات املرتبطة 

 .توزيع هذه ألاسئلة إلى معايير للتقييم خاصة بكل برنامج على حدة

وقد . الجاريتنفيذهاةلعمليات التقييم البرملاني اختبار لإلطار املرجعيويعتبر هذا التقييم ألاول بمثابة 

وكان ...(. امليدانية املسوحاتآجال قصيرة جدا، غياب )أنجز هذا التقييم في ظروف صعبة للغاية 

لعمليات التقييم التي سينجزها مجلس  ألاساسيةالهدف منه في املقام ألاول تدديد عوامل النجاح 

 .في املستقبل النواب

 ،إجراء هذا النوع من التمارين الكبرى التي تواجهالصعوبات للوقوف على لية مناسبة وكانت هذه العم

الشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج عند إطالق  بشكل كبير لم يكن معروفا " البرامج العمومية"ألن مفهوم 

تتوفر على نظام  لم تكن إلادارات ، كما أنالعالم القروي باملاء الصالح للشرب الوطني لتزويد والبرنامج

العناصر التي ينبغي الانتباه الدروس املستخلصة و  تركيبي بشأن انظر ملخص. )معلوماتي مالئم، إلخ

 (.عمليات التقييم البرملاني املقبلة الوارد في امللحقإليها في 
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 لإلجابة على هذه ألاسئلة الثالثة، نظرا لضيق الوقت، على تدليلاملعتمدة وقد اقتصرت املنهجية 

مع  مقابالتالوثائق والبيانات املقدمة من قبل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب وعلى 

نظرا لعدم توفر  في بعض الجوانبةمحدوديهذا التقييم  يالحظ فيلذلك، . املوظفين بهذا املكتب

لدى إلادارات الوطنية واملدلية ألاخرى أو مسوحات ميدانية أجريت على  متعلقة باملوضوعبيانات 

 .الجمعيات القروية واملنتخبين املدليينلدىممثلين عن الساكنة املعنية، و 

وعلى الرغم من هذه الاحتياطات، . الاستنتاجاتونتيجة لذلك، فإن هذا التقرير يتوخى الحذر من حيث 

 لكهربةلمقترحات استراتيجية هامة من أجل سياسة جديدة في صياغة فإن التقييم يساعد 

 .التنمية القروية بما يخدموتعميم التزويد باملاء الصالح للشرب  القروية

لعمليات تقييم السياسة العمومية التي سينجزها مجلس  ليس نموذجا، فإن هذا التقييم وعليه

احترام إطار لإلطار املرجعي املعتمد، ومن تم في  مالءمةالنواب في املستقبل والتي ستجرىفي ظروف أكثر 

 .ملعايير الدوليةا
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 مقدمة

الشمولي  ةلكهربة القروياإنجاز تقييم لبرنامج  إلىمجلس النواب، من باب التقييم الاختباري،  سعى

(PERG )القروي باملاء الصالح للشرب  العالم لتزويد املندمج والبرنامج(PAGER .) ويرمي هذا التقييم إلى

 .من أجل تقييم السياسات العمومية من قبل مجلس النواب الذي تم إنجازهإلاطار املرجعي  تعزيز 

فضال عن ذلك، يهدف هذا التقييم إلى تقدير آثار مختلف التدخالت في إطار هذين البرنامجين على 

إلدخال تدسينات واقعية وقابلة  آلياتراح تنمية املناطق القروية وإلى تقديم توصيات إلى الحكومة واقت

هذه التوصيات، في مرحلة أولى، من قبل اللجنة املوضوعاتية  وقد صيغت. للتطبيق في املناطق القروية

لهذا الغرض، وفي مرحلة ثانية،  تكوينهالتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية القروية والتي تم 

 .قانونه الداخلي جلس وفقا ملقتضياتاملستقدم إلى 

وقد صاغت اللجنة املوضوعاتية ثالثة أسئلة تقييمية وحددت، فضال عن ذلك، معايير لكل سؤال 

 ةلكهربة القرويابرنامج ينبغي استعماله من أجل تقدير النجاحات والصعوبات التي اعترضت تنفيذ 

 (.PAGER)القروي باملاء الصالح للشرب   العالم والبرنامج الوطني لتزويد( PERG)الشمولي 

تدليل املعاينات  عززهاوهكذا، أسفر كل سؤال من هذه ألاسئلة التقييمية عن خالصات وتوصيات 

 .النوعية والكمية

 على املستوى  اجدواه( 2)، وللبرنامجينالانسجام الداخلي ( 1): بـ وتتعلق هذه ألاسئلة على التوالي 

 .بالنظر لتطور السياق اأهدافه نجاعة( 3)الاجتماعي ووالاقتصادي 

الشمولي  ةلكهربة القرويافي إطار برنامج  ةاملعتمدةالعملي الاختياراتإلى أي مدى كانت  (0)

(PERG ) القروي باملاء الصالح للشرب   العالم لتزويد املندمج والبرنامج(PAGER) الئمة م

 لهدف العام؟ل

 

التدقق من مدى مالءمة ألاهداف  فيإلاجابة على هذا السؤال املتعلق باالنسجام الداخلي،  تتمثل

العملياتية وظروف التنفيذ للهدف العام املتوخى، أي تعميم الولوج إلى الكهرباء واملاء الصالح للشرب 

 .كخدمة أساسية للساكنة
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( PERG)الشمولي  ةربة القرويلكهاالترابية التي ساهم فيها برنامج  املجاالتما هي أنواع  (6)

بشكل أكبر في تنمية (PAGER)القروي باملاء الصالح للشرب   العالم والبرنامج الوطني لتزويد

 ألانشطة السوسيو اقتصادية القروية؟

القروي   العالم لتزويد املندمجوالبرنامج ( PERG)الشمولي  ةلكهربة القروياهل ساهم برنامج (2)

في تحسين الظروف املعيشية للساكنة القروية وفي تنمية (PAGER)باملاء الصالح للشرب 

 الاقتصادية؟وألانشطة الاجتماعية 

 
بغض النظر عن تدقيقها ألهدافها الخاصة  للبرنامجينتدديد الفائدة العامة  إلىمجلس النواب  يسعى

 .التنمية السوسيو اقتصادية في املناطق املعنية في مجالوالتدقق من آثارها غير املباشرة 

مالئمة لإلشكاليات ( PERG)الشمولي  ةلكهربة القروياإلى أي مدى كانت أهداف برنامج  (3)

 إنتاج الطاقة، وتوزيعها واستعمالها؟: الراهنة لكهربة العالم القروي

القروي باملاء الصالح للشرب   العالم لتزويد املندمج البرنامج إلى أي مدى كانت أهداف (3)

(PAGER)مالئمة لإلشكاليات الراهنة إلنتاج املاء الصالح للشرب، وتوزيعه واستعماله؟ 

 
مة أهداف البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي ءمالمدى تدليل  فيهذا السؤال  يتمثل الجواب عن

(PERG ) القروي باملاء الصالح للشرب   العالم لتزويد املندمجوالبرنامج(PAGER ) ملجموع الرهانات

يتعلق بالتدقق من مدى تقديم هذين البرنامجين لحلول فإن ألامر وبالتالي، . في املناطق القروية الحالية

 .لإلشكاليات املرتبطة بتلك الرهانات

برنامج بالخاصة  1قوبغية إلاجابة على هذه ألاسئلة الثالثة، تم إنجاز تدليل معمق ملجموع الوثائ

القروي باملاء الصالح للشرب   العالم لتزويد املندمجوالبرنامج ( PERG)الشمولي  ةلكهربة القرويا

(PAGER ) املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب بوتبادل أراء ومعلومات مع املسؤولين(ONEE) 

ومع ذلك، تجدر إلاشارة إلى أنه، بالنظر لآلجال . (املديرية العامة للجماعات املدلية)ووزارة الداخلية 

 .املدددة وملدة إنجاز هذا التقييم، لم يكن من املمكن إجراء مسح ميداني لدى الفاعلين املعنيين

  

                                                           
1

 .القائمة الكاملة للوثائق واردة في الملحق 
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، املناخبمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للمجلس ألاعلى للماء و ، أكد جاللة امللك مدمد السادس 1002في سنة 

جعل تعميم الولوج ناظمها العمل على الرغبة التي تدذو املغرب في وضع سياسة شاملة ومندمجة لدورة حياة املاء، 

 .لم ألاولوياتللماء الشروب بالعالم القروي يتصدر س  

ب خطاب املولوي السامي، أوكلت مسؤولية  البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب للمكتالهذا عقب 

، ورسم ضمن أهدافه املسطرة آنذاك املذكور  بالبرنامجمنذ ذلك الحين  الذي تكلفالوطني للماء الصالح للشرب، 

 .1002في أفق % 00باملاء الصالح للشرب تناهز العالم القروي د يبلوغ نسبة تزو 

تتمكن باديتنا من تدقيق ما يتعين إيالء عناية أكبر لتفعيل برنامج تزويد العالم القروي باملاء الشروب حتى  [...]

 .ننشده لها من نماء

لزم جميع املتدخلين في قطاع املاء وباألخص املكتب الوطني للماء 
 
وسواء تعلق ألامر بالبوادي أو الحواضر، فإننا ن

الصالح للشرب لبذل قصارى جهودهم من أجل تأمين تزويد كافة املجموعات السكانية بمملكتنا باملاء الشروب مع 

 ". ل والتضامن الفعالمراعاة شروط الجودة والسالمة الصحية والتوزيع العاد
 .1002يونيو  12لدورة التاسعة للمجلس ألاعلى للماء واملناخ  املنعقدة في ا في افتتاحمقتطف من نص الخطاب امللكي السامي                                        

 

وبلوغ الهدف املنشود، أسس املكتب الوطني للماء الصالح للشرب استراتيجيته  ألامثلولالضطالع بمهمته على الوجه 

 :على املبادئ املدورية التالية

 باملاءالشروب حق مكفول لجميع املواطنين؛ التزود -

الفوارق املوارد املائية، مع استهداف تقليص  تعاني من نقص فيالتي للمشاريع املهيكلة وللجهات  ألاولويةإعطاء  -

 مة بين الجهات في مجال الولوج إلى املاء الصالح للشرب؛القائ

 خدمة التزويد باملاء الصالح للشرب؛ استدامةضمان  -

 ضمان مراقبة جودة املاء املوزع؛ -

يميز حلول مناسبة لتدبير هذه املادة الحيوية وفق السياقات والخصوصيات املدلية وطابع التنوع الذي بلورة  -

 ؛ العالم القروي باملغرب

 لين الحضري والقروي؛امن التآزر بين املج الاستفادة -

 دعم الشراكة مع الجماعات الترابية؛ -

 .تبني مقاربة تشاركية مع الساكنة القروية -
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 : النشأة األولى  -1
 

خالل العشرين سنة ألاخيرة، سجل املغرب تطورا ملحوظا على مستوى تعميم ولوج واستفادة ساكنة العالم القروي 

في حين  14%ما معدله  2001من خدمات للماء الشروب، حيث لم تكن تتجاوز نسبة الولوج لهذه الخدمة في سنة 

مليون نسمة  12,7ت الساكنة القروية تقدر بـ  في تلك الفترة، كان. باملجال الحضري  81%كانت تلك النسبة تبلغ 

 .دوارا 01000موزعين على 

ملاء الشروب بتونس خالل نفس اعلى سبيل املقارنة،كانت نسبة ولوج واستفادة ساكنة العالم القروي من خدمات 

 .مليون نسمة 4,2من أصل ساكنة قروية تونسية تناهز  49.9%الفترة املرجعية تصل إلى 

 اعتمادوصعوبة  هذا التأخير إلى النقص املسجل على مستوى مصادر التمويل وإلاعتمادات املالية،وتعزى أسباب 

 .تولي وضمان التخطيط العام داخل القطاع على بنسق حكامة تدبيرية بسبب تعدد املتدخلين وغياب جهاز قادر 

 :ـ ، وتتعلق أساسا بكما تدخل اعتبارات أخرى ترتبط بطبيعة املجال القروي نفسه في تكريس التأخير

حيث نجد أن حجم إلاستثمارات الهامة التي يقتضيها تزويد العالم القروي بالناء )ضعف مردودية إلاستثمارات  -

 الشروب ال يوازيها  أهمية حجم املبيعات من هذه املادة الحيوية؛

تبعا لذلك  يصعبالولوج إليها، و  يصعب التضاريسصعوبة تسيير املنئآت املتناثرة جغرافيا على مناطق وعرة  -

 .     استغاللها

املتعلق   95-10املصادقة على القانون  تمتللخروج من تلك الوضعية التي كان يعرفها قطاع املاء في تلك الفترة، 

 : باملاء والذي نصت إحدى فقرات مذكرته التقديمية على أن القانون املذكور 

في  جهة من املائية املوارد تطور  استشرافية تضع نصب أعينها  نظرة، قائمة على مائية وطنية سياسة إقرار إلىيسعى " 

 كما يتضمن القانون املتعلق باملاء مقتضيات . من هذه املادة من جهة اخرى  الوطنية لحاجياتعالقتها بتطور ا

تقليص و ين الجهات، ب ضامنالولوج إلى خدماته، على أساس الت وتعميم، املاء استعمال ترشيد إلى ترمي قانونية

 ."اململكة تراب جموعمل املائي ألامن تدقيقنامج يروم ر في إطار ب منه، الاستفادةفي التباينات القائمة بين املدينة والقرية 

تسريع وتيرة تقليص  بغية القروية والجماعات إلادارة بين للشراكة املالئم إلاطار خلق في فعال بشكل سيساهم كما".... 

 ".مجال التزويد والربط باملاء الشروب في والبادية املدن بين الفوارق 

لفائدة ساكنة  البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب2001في هذا إلاطار، وضعت الحكومة في سنة 

تدسين إلى  يطمح املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروبوعند إطالقه وانطالقه، كان البرنامج . العالم القروي

وقد انيطت مهمة . 1020في أفق  80%إلى مدارج نسبة رفعها مؤشرات ونسب والولوج لخدمات املاء الشروب و 

العامة للماء التابعة للوزارة املكلفة باألشغال العمومية، مع إشراك املكتب الوطني للماء الصالح  باالدارةالتنفيذ 

 .للشرب كمساهم تدت وصاية نفس القطاع الوزاري 

  



 

 

8 
 

 البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشربأهداف  -2

 2001 خالل إطالقه سنةلبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب الثالثة املعلنة ل هدافألا  تتمثل

 :في  

 ؛1020أفق من الساكنة القروية في % 00لفائدة  تعميم توفير املاء الشروب بالوسط القروي -

 خدمات التزويد بهذه املادة لفائدة ساكنة العالم القروي؛استدامة ضمان  -

 .معايير املعتمدة الجاري بها العملومطابقة هذه الجودة للضمان جودة املاء الشروب  -

وذلك مراجعة هذه ألاهداف وتتميمها، أعلنت الحكومة عن  1001في نونبر  خالل تقديم البرنامج الحكومي

من الساكنة القروية مع تقليص السقف % 00الصالح للشرب لفائدة  نسبة الولوج للتزود باملاءبالرفع من 

، مع إلابقاء على الهدفين املتعلقين تباعا بضمان جود 1002بلوغ الهدف املرسوم ليصبح في أفق الزمني ل

 .خدمات التزويد بها واستدامةاملياه 

أنظمة التزويد باملاء الصالح  بتأهيليقض ي  إضافياماء الصالح للشرب هدفا بدوره، رسم املكتب الوطني لل

 .الاختالالت التي كانت تشوبها في ضوء للشرب

ويعرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب الولوج للماء الصالح للشرب باإلحتكام إلى نسبة الساكنة 

ويتم . مترا مربعا في منطقة معينة 100ال تتجاوز ة املاء الصالح للشرب في مديط دائر املستفيدة من التزود ب

 الفردية إلايصاالت بواسطة التزويدعلى أن العمومية،  النافوراتمن التزويد باملاء الشروب بشكل أساس ي 

 .خيارا إضافيا للتزويد باملاء الصالح للشربيظل 

ولوج معقول  السكان الذين يتيسر لهمهذا املؤشر بدصة املنظمة العاملية للصحة  تدددعلى سبيل املقارنة، و 

لترا يوميا لكل شخص على  10)لكمية مياه مناسبة ( دقيقة مشيا على ألاقدام 21توازي على أبعد تقدير مسافة )

 (.ألاقل
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 الفاعلون والحكامة -3

نسق منظومة ن ضم يندرج نظام الحكامة الذي سطر للبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب

شار جميع الفاعلين الوارد ذكرهم في القانون امل ويتدخل. 2لقطاع املاء 01-20القانون  اتوخاهي تالحكامة الشاملة ال

 .والاشراف عليه إليه في تنفيذ البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب

التوجهات إلاستراتيجية الكبرى التي يترجمها القطاع الحكومي املكلف باملاء إلى  واملناخملجلس ألاعلى للماء اويرسم 

لبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب ويتدمل مسؤولية اهذا ألاخير أهداف ويرسم . أهداف

 .تدقيقها

 :أخرى في هذا البرنامج عمومية وتتدخل مؤسسات

 الجماعات املدلية من خالل املديرية العامة للجماعات املدلية؛ بمواكبةفوزارة الداخلية تتكلف  -

تدسيسية والتربية على السالمة الصحية  وتتكفل وزارة الصحة بمراقبة جودة مياه الشرب والقيام بدمالت -

 املهيأة؛ املاء للساكنة واملراقبة الصحية لنقاط

  الهيئاتمج للمياه باعتبارها ألاحواض املائية بالتدبير املند في حين تقوم وكاالت -
 
  الوحيدة التي خ
 و 

َ
ت صالحيات ل

 .التنظيمفي مجال  ةواسع

 )آنذاك  الوزير ألاول للماء التي يرأسها املشتركة وزارية الاللجنة  تضم و 
 
جميع الفاعلين املعنيين  ،(رئيس الحكومة حاليا

والقيام بالتدكيم  أعمالهابالبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب من أجل ضمان تنسيق 

 .في حالة الضرورةاملناسب 

أسند ، 1002إال أنه بعد الخطاب امللكي لسنة . للمياهالعامة  لإلدارة، أوكلت مهمة تنفيذ البرنامج 1002حتى سنة 

للبرنامج املذكور لفائدة الجماعات أصبح الجهاز التنفيذي الذي ، الصالح للشرب لماءلللمكتب الوطني ألامر  

 .القروية

 إنتاجومنشآت  البرمجة والدراسات وتنفيذ وتدبير مدطات الصالح للشرب وتشمل مهام املكتب الوطني للكهرباء واملاء

لهذا الغرض، خصص املكتب الوطني . باململكة ةيع املناطق القرويوتوزيع املاء الصالح للشرب على مستوى جمضخ و 

برنامج التزويد باملاء الصالح للشرب لفائدة مصلحة خاصة ب ،على املستوى املركزي  الصالح للشرب للكهرباء واملاء

عنى حصريا
 
يتعلق ألامر باملديرية  املركزية لتعميم املاء  :ر وتتبع تنفيذ البرنامج املذكو  باإلشراف الساكنة القروية ت

 .املشتركةوكاالت الاملديريات العشر للمكتب وكذا شبكة  أعمالها على في تعتمدالصالح للشرب، التي 

تزويد العالم القروي باملاء من أجل تنفيذ برنامج  أساسياعلى املستوى املدلي، تشكل الجماعات القروية شريكا 

 .الصالح للشرب

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

البنك إلافريقي للتنمية –التقرير التقييمي للمشروع التاسع للتزويد باملاء الشروب والربط بشبكة التطهير :  املصدر -7

  1002مايو 
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                                    :اختصاصات هذه ألاخيرة في مجال املاء  املدلية لجماعاتبااملتعلق  220.21القانون التنظيمي رقم  يددد

مهام خلق وتدبير املرافق والتجهيزات العمومية التي يقتضيها توفير خدمات  الترابية دائرتها داخل بالجماعة تناط" 

 .من القانون التنظيمي املذكور  00مقتطف من املادة " )[...]تدبير املاء والكهرباء : القرب

بعد مصادقة ...( التدبير املباشر، أو التدبير املستقل او التدبير املفوض)نمط التدبير املجلس الجماعي  بشأن ويقرر 

 .وزارة الداخلية

من أجل املصادقة على مشاريع  الصالح للشرب مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء وثيقبشكل  هذه ألاخيرة نسقوت

 .املائية املوارد ندرةمخاطر   وحسبناتها املالية تزويد الجماعات باملاء الصالح للشرب على أساس قدراتها وإمكا

لمكتب لاملصالح إلاقليمية و رؤساء الجماعات املدلية املعنية  وتضم ؛ العماالت الوالة والعمالألاقاليم و لجان  ويترأس

الصالح للشرب تزويد العالم القروي باملاء برنامج وتقوم بمهام تتبع وتقييم  ؛ الصالح للشرب الوطني للكهرباء واملاء

 .أو املالية/التقنية و إلاجراءاتجل املصادقة على بعض أستوى املدلي، ويمكن أن تتدخل من على امل

 :فهمأما باقي الفاعلين املدليين، 

 رافقمل اليومي تدبيرالوصوال إلى مهام  الصغرى التي تتكلف بمهام استغالل التجهيزات  املاء مستعملي جمعيات

 .توزيعوشبكات ال

مراحل استغالل  جل الدعم خاللأمن وأحيانا ، غالبا خالل املراحل ألاولى تتعبأ، التي املنظمات غير الحكومية

وتتدخل املنظمات غير الحكومية أساسا من أجل القيام بأنشطة تدسيسية في أوساط الساكنة القروية  .املرفق

 ...الصحي وجانب النظافة الجانب ةترشيد استعمال املياه، ومراعا لدعوتها إلى

. تعمل على ضمان تنفيذ مشاريع تزويد العالم القروي باملاء الشروب والتطهير التي ،التعبئة إلاجتماعية مجموعات

املشروع  إنجاز مطالبة بالقيام بمهام التدسيس وإشراك الساكنة في جميع مراحل  دورة  املجموعاتوتكون هذه 

 بضرورةإلاخبار والبرمجة على مستوى ألاقاليم والجماعات، تكوين الوحدات املكلفة بالتدبير وبتدسيس الساكنة )

 ...(.الصحية ةواعد السالمقمراعاة 
 

وقد . العالم القروي ساكنة الذين هم ينمع املستفيد صال ا وتواباملتدخلون على املستوى املدلي الحلقة ألاكثر قر ويعتبر 

 .  املاء الصالح للشربال تستفيد من للساكنة القروية التي  ةإحصائي مالتمن الضروري القيام بدكان 

 

 مليون نسمة 4, 13يصبح ن أقبل مليون نسمة   12,7إلىمن املاء الشروب ، وصل عدد املستفيدين 2001في سنة 

 .1021سنة 

 :التاليكعلى الجهات وتتوزع الساكنة املستفيدة 
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1022، (باملائة)توزيع الساكنة القروية على جهات اململكة  إلاثني عشر : 2بياني رسم   

 

 
    1022 املندوبية السامية للتخطيط، إلاحصاء العام للسكان والسكنى :املصدر

 

وتجدر إلاشارة إلى . في تنفيذ برنامج تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب أساسياشريكا  الجهات املانحةتعتبر و 

بعين إلاعتبار عند التخطيط  أخذهالتي يتم االجهات املاندة تعتبر من املعايير  املالية من جانباملوارد أن تعبئة 

الجهة  ويبقى أن لكل مشروع تدبيره امليداني الخاص الذي ينبغي أن يالئم أنماط التدبير الذي تعتمده . للمشاريع

 . املاندة

التزويد باملاء الصالح  مشروع على مستوى مراحل إنجاز  القطاع الخاصتدخالت  ،في النهاية ،أن نغفل ينبغيوال 

 . ألاشغال ودعم إلاستغاللووالتواصل  وعيةوالتدراسات الجدوى : للشرب

  

10,6% 

6% 

12,5% 

10,3% 

9,6% 13,5% 

19,3% 

8% 

8,7% 

1,1% 
0,2% 

0,3% 
Tanger-Tetouan-Al Hoceima 
Oriental 
Fès-Meknès 
Rabat-Salé-Kénitra 
Béni Mellal-Khénifra 
Grand Casablanca-Settat 
Marrakech-Safi 
Drâa-Tafilalet 
Souss-Massa 
Guelmim-Oued Noun 
Laayoune-Sakia El Hamra 
Eddakhla-Oued Eddahab 
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 إلاستغاللمبادئ  -2

 :املعايير التاليةالعمومية بناء على  النافورات بناء عبر د باملاء الصالح للشربيتزولامشاريع  ةتمت برمج

نسب ولوج دنيا  بهاللمناطق التي  ألاولويةحيث تم إعطاء :املاء الصالح للشرب إلىمستوى نسبة الولوج  -

 ؛ءللما

 هامة؛ مائيةموارد  علىتتوفر حيث يتم التركيز على املناطق التي : املوارد املائية توفر  -

وقع أكبر على معدل تزويد الساكنة  لهاللمشاريع التي إعطاء ألاولوية تم : الكلفة والوقع على نسبة التزويد -

 الفردية؛ للربط باإليصاالت أقلباملاء الصالح للشرب بكلفة 

 ؛والساكنة الجماعات القروية مؤشرات قبول  -

 .وجود مصادر تمويل املشاريع -

 

 املتمثلة (والتقنية واملاليةإلادارية ) من الشروط تم وضع عددبالنسبة ملشاريع إنجاز الربط باإليصاالت الفردية، و 

 : أساسا بـ

إلى املكتب الوطني ت املنجزة شآناملاملشروع وتفويت  إطار  املالي للجماعة في الالتزامبشأن  جلس الجماعياملتداول -

 من أجل ضمان تسييرها؛ الصالح للشرب كهرباء واملاءلل

 ل وإنجاز ألاشغال؛يتمو الالتوقيع على اتفاقية  -

 باإلنخراط في املشروع؛ ساكنة املستفيدةال التزام -

 ؛  كدد أدنى  القرية كوانينمن 70%درهم على سبيل التسبيق من طرف  100دفع مبلغ -

 ؛امترا طولي 20طول شبكة التوزيع لكل مسكن مدددة في  تدديد-

 .امترا طولي 10 اأقصاه املتوسط في مسافةطول شبكة الربط تدديد  -

 

من مشاريع البرنامج املندمج لتزويد  ةدإنجاز كل مشروع على ح يتطلبهاوقد تم تقييم مبلغ كلفة إلاستثمارات التي 

 . العالم القروي باملاء الصالح للشرب

 برنامج خاص وضعإعادة إلاعتبار ألنظمة التزويد باملاء الصالح للشرب وتأهيلها، تم  ولبلوغ ألاهداف املسطرة في مجال

 .بذلك

يمكن إجمالها في  تأهيلتم التفكير في حلول  أنظمة التوزيع بها،في سجلت اختالالت وبالنسبة ملجموع القرى التي 

 :نوعين

ويقوم هذا الحل على ربط منظومة التزود باملاء الصالح : ، يتعلق بمنهجية التأهيل من خالل إلادماجألاول النوع 

أو بصدد إلانجاز  قائماسواء كان هذا املشروع )للشرب بمشروع مهيكل للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

 ؛(أو مبرمجا
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ويروم هذا الحل ترميم  منظومة التزود  : التأهيلاملحلي عن طريق إعادة  إلاصالحالنوع الثاني، يتعلق بمنهجية 

 .اختالالت تعتريهاإعادة تأهيل كل مكوناتها التي  باملاء الصالح للشرب القائمة من خالل

سيناريوهات من أجل تدديد معايير وقد تم وضع أربع  .مخطط إنجاز مشاريع إعادة التأهيل قيد الدرسوما يزال 

:ألاحقية  

 لكل مواطن؛بالنسبة ي سقف للكلفة عدم تدديد أ: ألاول  السيناريو -

 .، أو أقل من ذلكدرهم 20.000في  ،الخاصة بكل مواطن الربطكلفة تدديد : السيناريو الثاني -

 : السيناريو الثالث -

  أو أقل منها درهم 2000 في الخاصة بكل مواطن الربطكلفة تدديد. 

  درهم 0000أقل من في كلفة إعادة التأهيل الخاصة بكل مواطن تدديد 

 : السيناريو الرابع -

  أو أقلدرهم  1000 فيالخاصة  الربطكلفة تدديد. 

 درهم 2100أو تساوي  ،كلفة إعادة التأهيل الخاصة بكل مواطن أقل من. 

 

بين ما املبلغ  ويتراوحويبقى تقييم كلفة إلاستثمارات التي يقتضيها هذا البرنامج رهينا بالسيناريو الذي سيتم اعتماده، 

 .ماليير درهم 0و 2,6

 التركيبة املالية (2

العمومية على تركيبة مالية قوامها  النافوراتمن خالل  يد باملاء الصالح للشربويرتكز تمويل مشاريع التز

 :التشارك وفق نسب املساهمات التالية

 من كلفة املشروع؛  80%:مساهمة املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  -

 من كلفة املشروع؛ % 21: املدلية مساهمة الجماعات  -

من كلفة املشروع على أساس حد أقص ى ال يتجاوز سقف  %  01: مساهمة الساكنة املستفيدة  -

 ؛البيت/درهم 100

 :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب في تمويل حصته على مصادر التمويل التاليةويعتمد 

 رة املاء الصالح للشرب؛الضريبة إلاضافية املفروضة في إطار فوت -

 ؛الدولةميزانية  منالسنوية  املخصصات -

،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الدوليبنك الألابناك املدلية، )القروض التي تمندها مختلف الجهات املاندة  -

للتنمية، الصندوق العربي لإلنماء الاقتصادي والاجتماعي، البنك إلافريقي للتنمية، الوكالة  إلاسالميالبنك 

 ؛(الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار ألاوروبي، البنك ألاوروبي لإلنشاء والتعمير، البنك ألاملاني للتعمير

، البنك ألاملاني للتعمير، إلاتداد الدوليبنك الالبنك ألاوروبي لإلنشاء والتعمير، قطر، )ئتها تعبتتم  املنح التي  -

 (.الاوربي، بلجيكا، صندوق دعم التنمية، إسبانيا، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
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 البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب  حصيلة تركيبية ملنجزات

 القروي باملاء الصالح للشربالجغرافي للبرنامج املندمج لتزويد العالم النطاق ( 2

البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب تعميم ولوج عموم الجماعات القروية للمملكة   يتوخى

باملقابل، تم إنجاز جزء من أنظمة التزويد بهذه املادة الحيوية بشكل مباشر من  .لشبكة التزويد باملاء الصالح للشرب

 .القروية أو في إطار نظام الوكاالت املستقلةطرف الجماعات 

 إنجازات البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب( 1

لتتبع وضبط حصيلة إلانجازات التي تدققت في إطار البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، 

النسبة العامة للساكنة  صالح للشرب مؤشرا دالا أساسيا يدتكم إلىاملكتب الوطني للكهرباء واملاء اليستعمل 

 .املاء الصالح للشرب خدمةاملستفيدة من 

هذه املادة الحيوية وفق التعريف الذي لالنسبة املئوية للساكنة القروية التي استفادت من الولوج  ويمثل هذا املعدل

من إنجازات على مستوى توسيع الربط بشبكة التزويد باملاء ويتيح هذا املؤشر قياس ما تدقق (. 0. ص)سبق بيانه 

 .الفردية باإليصاالت أو من خالل الربط العمومية النافورات الصالح للشرب، سواء عبر

بلوغ نسبة ولوج مستدام للماء  يتوخىالبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب  جدير بالتذكير أن

 .معايير الجودةاحترام ، مع 1002الساكنة القروية في أفق سنة من   90%فائدة أكثر من الصالح للشرب ل

ه ألن قياسه ليشكل بدوره معيارا ينبغي الوقوف عي الفردية باإليصاالت الربط بواسطة أن التزويدإلى  ،يشار أيضا

ن من قياس نسبة السكان الذين  تم تزويدهم باملاء الصالح الشروب 
 
ولم . الفردية باإليصاالت الربط من خالليمك

 .يددد البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب أهدافا وال جدوال زمنيا لهذا املؤشر

 

  



 

 

15 
 

 معدل الولوج إلى املاء الصالح للشرب - أ

 9تعريف معدل الولوج إلى املاء الصالح للشرب في إطار البرنامج املندمج 

خدمات املاء الصالح إلى املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب طريقة حساب النسبة إلاجمالية للولوج  حدد

 .البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي بهاته املادة الحيويةفي إطار للشرب 

 : املطبقة( أو القياس)حتساب الا  صيغة

من خالل والتي يمكن الحصول عليها ، نسبة الولوج برسم سنة مالحساب (  أو عملية قياس) وتطبق عملية حسابية

وفق  على مجموع الساكنة برسم نفس السنةمعينة قسمة مجموع الساكنة املستفيدة بمنطقة معينة خالل سنة 

 : الصيغة الحسابية التالية

 

 

 

انتقلت نسبة التزود باملاء فقد املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب،   معطياتوحسب ما ورد في 

 .1021في سنة  %  95إلى  2000سنة %  38من، الشروب

 

 .2021و 2001تطور نسبة الولوج لخدمات املاء الشروب بين سنتي   :1رسم بياني         

 
 معطيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب :املصدر

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

 الولوج إلى املاء الصالح للشرب املصدر مذكرة املكتب الوطني بشأن معدل -9

38% 
43% 

48% 50% 
54% 

61% 

70% 

77% 

85% 87% 89% 91% 92% 93% 94% 94,5% 95% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  املرجعية سنةال نفس مجموع الساكنة املستفيدة بمنطقة معينة خالل                                                                                
 ----------------------------------------------------------------   =  مرجعية نسبة الولوج برسم سنة

 مجموع الساكنة برسم نفس السنة                                                                                                             
 

 



 

 

16 
 

طر برسم سنة  ،إذن ،يتضح والذي حدد في سقف نسبة تزويد باملاء الشروب  1002أنه لم يتم بلوغ الهدف الذي س 

سنوات  ثالث، أي بعد تأخير دام 1020ولم يتم بلوغ الهدف املسطر إال سنة . %  01، حيث بقي في حدود%  00تناهز

   20.عن املوعد املددد

نسمة من ساكنة العالم مليون  12,8استفادة  تعني، وهي النسبة التي 1021في سنة % 01تم بلوغ نسبة  وفي النهاية

لم يستفيدوا  شخص 220.000م، مما يعني أن حوالي  100شروب على مسافة أقل من الالقروي من الولوج للماء 

 .من التغطية بعد  

فقد . تعتريها اختالالتتم ربطها بأنظمة التزويد باملاء الشروب مليون نسمة    2,9همية بمكان إلاشارة إلى أن ومن ألا 

التراب الوطني  مجموعغطت خمس دراسات  1020لصالح للشرب ابتداء من سنة املكتب الوطني للكهرباء واملاء ا أنجز 

 ،                 الصالح للشرب، فاتضح من خالل تشخيص الوضع ءالتي يعرفها نظام التزويد باملا جل تشخيص إلاختالالتأمن 

 تعتريهامن الساكنة التي تلج إلى خدمات املاء الشروب تستعمل أنظمة تزويد باملاء الشروب  % 01أن ، 1021في سنة 

 .ختالالتا

  2,6إلعادة تأهيل أنظمة التزويد باملاء الصالح للشرب في العالم القروي بين  الضرويالغالف املالي التقديري  ويقدر 

 .مليار درهم، حسب السيناريوهات التي وضعتها هذه الدراسات 8,1و

 التي تسجلها الساكنة التي استفادت من الولوج لخدمات املاء الشروب  إلاختالالتنسبة : 0رسم بياني               

 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، دراسة تقييمية حول تاهيل منظومات التزويد باملاء الشروب : املصدر

 . 1022خالصة تركيبية، دجنبر . بالعالم القروي

 

، فإنه من الالزم أيضا إلاستجابة قد تدقق بالفعلالتجهيزات ألاساس ي لنسبة الولوج من زاوية إقامة إذا كان الهدف 

 .   خدمات الولوج للماء الصالح للشرب، مع أخذ مستوى أداء نقط الولوج لوظائفها بعين إلاعتبار استدامةلشرط 

 

 

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

 1021إلاحصاء العام للسكان والسكنى  -مليون نسمة بالعالم القروي، معطيات املندوبية السامية للتخطيط 13,4على أساس  -20
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مليون   9,87الساكنة القروية التي تستفيد من ولوج فعلي لخدمات املاء الشروب ارتفع إلى عدد وعليه، يتضح أن 

 .ملاء الصالح للشربخدمة قارة من اال تتوفر على  في الوسطنسمة    3,54تناهز  بقيت ساكنة، 1021وفي سنة . نسمة

 تحليل النسبة إلاجمالية للولوج للماء الصالح للشرب وفق توزيعها الجهوي 

معلومات املكتب الوطني للكهرباء الجهات وبناء على  حسب ،تتوزع النسبة إلاجمالية للولوج للماء الصالح للشرب

 :يلي كما ،1021واملاء الصالح للشرب برسم سنة 

 النسبة الجهة

 %99 جهة الداخلة وادي الذهب

 %99 الساقية الحمراء - جهة العيون 

 %97 واد نون  - جهة كلميم

 %94 جهة سوس ماسة

 %90 آسفي - جهة مراكش

 %94 خنيفرة - جهة بني مالل

 %91 سطات - جهة الدار البيضاء

 %96 تافياللت - جهة درعة

 %98 القنيطرة - سال - جهة الرباط

 %82 الحسيمة - تطوان - جهة طنجة

 %89 الجهة الشرقية

 %92 مكناس - جهة فاس

 لح للشرباالمكتب الوطني للكهرباء والماء الص معطيات: المصدر

سجلت الحسيمة -تطوان-فجهة طنجة. يتضح من خالل نسبة الولوج للماء الصالح للشرب وجود تفاوتات بين الجهات

ويمكن فهم هذا املعطى من خالل إلاحتكام إلى . نقطة عن املعدل الوطني 20فارق أي ب، %82 ألاقل بالنسبة بها 

ألاكثر ارتفاعا قياسا بباقي جهات  بيتلهذه الجهة والتي تجعل من كلفة ربط كل الجغرافية الجبلية الوعرة  املميزات

 .اململكة
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 اختالالت تعتريهانسبة الساكنة املتوفرة على منظومة تزويد باملاء الشروب  : 1الرسم البياني 

 
 معطيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب :املصدر    

 

.   لشرب اختالالتل تزويدها باملاء االصالح يعتري نسب الساكنة التي  من حيث ةباملقابل، نجد هناك تفاوتات إقليمي

أنظمة تزويدها باملاء الصالح  تعتري الساكنة،  اتضح أن إقليمين ال  حالة تزويد استقراء وتتبع عينة منفمن خالل 

                            أقاليم ة سبعةمن ساكن %00أيت ملول، في حين أن  - بكل من برشيد وإنزكان ألامر ويتعلق  ،اختالالتأي للشرب 

 .تزويدها باملاء الصالح للشرب اختالالت ةأنظم تعتري ( ، صفرو، تاونات، تازة وموالي يعقوبفكيكإفران، طانطان، )

 

 ملاء الصالح للشرببانسبة الربط الفردي . ب

 22تعريف نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب من خالل إلايصاالت الفردية 

نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب من خالل  لحسابملاء الصالح للشرب ااملكتب الوطني للكهرباء و  يعتمد

ة بإيصاالت فردية برسم سن ةاملزود ةهي حاصل قسمة الساكن :في إطار البرنامج الصيغة التالية  إلايصاالت الفردية

 .معينة على مجموع الساكنة برسم نفس السنة مرجعية

 

 

 

 

 

 

 مذكرة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب حول نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب: املصدر  -22
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 سنة مرجعية مجموع الساكنة املستفيدة بمنطقة معينة خالل                                من  الح للشربـــــــــــالربط بشبكة املاء الصنسبة 

 ---------------------------------------------------------                             =            برسم سنة مرجعية ما إلايصاالت الفرديةخالل 

 املرجعية مجموع الساكنة برسم نفس السنة                                                                                                                                             

 

 



 

 

19 
 

معدل الربط في إطار البرنامج املندمج املبين أعاله نسبة السكان القرويين املستفيدين من إلايصاالت الفردية  ويعكس

 .في إطار البرنامج

 تحليل معدل الربط الفردي بشبكة املاء الصالح للشرب في إطار البرنامج املندمج

 %00لوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب حسب املكتب ا 1021بلغت نسبة الربط الفردي بالوسط القروي في عام 

وحسب املندوبية . مليون نسمة يدصلون على املاء من خالل إيصال إلى املنزل  5,3على املستوى الوطني، وهو ما يعادل 

 .على املستوى الوطني % 37,8، 1021السامية للتخطيط فقد بلغ معدل الربط الفردي في الوسط القروي في 

حسب املكتب الوطني للكهرباء واملاء  1021الفردي بشبكة املاء الشروب بالوسط القروي في وكانت نسبة الربط 

 :الصالح للشرب كما يلي 

 النسبة الجهة

 40% جهة الداخلة وادي الذهب

 56% جهة العيون الساقية الحمراء

 59% جهة كلميم واد نون 

 57% جهة سوس ماسة

 52% جهة مراكش آسفي

 50% خنيفرةجهة بني مالل 

 15% جهة الدار البيضاء سطات

 76% جهة درعة تافياللت

 24% جهة الرباط سال القنيطرة

 19% جهة طنجة تطوان الحسيمة

 39% الجهة الشرقية

 35% جهة فاس مكناس

 معطيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب :املصدر                      

ونسبة ، %   76 وهيدرعة تافياللت  - جهة في سجلتنسبة أعلى لتباينات القائمة بين جهات اململكة، بين ا  وتبين نسبة

 .الحسيمة-تطوان-بجهة طنجة %  19عن  تجاوز تأدنى لم 

 تحليل جودة املياه

مختبرا جهويا أو إقليميا تابعا  12، تم تتبع جودة جميع أنظمة التزويد باملاء الشروب من خالل 1021في سنة 

املعيار املغربي لجودة املاء  ةعدم مطابقمن نظم  التزويد باملاء الشروب   %1 سجلت، 1001في سنة و. للمكتب

 .الشروب
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 ثمارإلاست

مليار درهم من أجل تزويد ساكنة يبلغ  16,8، تعبئة غالف مالي ناهز 1021و 2001بين ما في الفترة املمتدة تمت 

 :كما يلي حسب السنوات الاستثمارن توزيع هذا ويمك. باملاء الصالح للشرب 12,8تعدادها  

                      وليا بلغأالبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب استثمارا  تطلب :1000و  2990بين  -

 نسمة؛ 1.202.200مليون درهم من أجل تغطية حاجات ساكنة تناهز  221

نسمة رصد مبلغ  1111000عدد السكان املستفيدين من البرنامج إلى  ازدياداستدعى  :1002و  1002 بين -

 مليار درهم؛ 1,386استثماري  إضافي وصل إلى 

 نسمة؛ 872 886 3تقدر بـ   ةمليار درهم لتغطي حاجات ساكن 5,976تمت تعبئة مبلغ   :1009و 1000بين  -

 نسمة؛ 000 612تقدر بـ  ةساكن تزويد مليار درهم من أجل 3,545تم استثمار  :1023و 1020بين  -

 .نسمة  000 110تقدر بـ  ةساكنتزويد مليار درهم من أجل  5,3تم استثمار :1020و 1023بين سنتي  -

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  توقعاتامليزانية املخصصة لتمويل  أنيشار في النهاية إلى 

مليار درهم من أجل ضمان إلاستمرار في الجهود التي بذلت  1,7قد حددت في   1022-1022برسم سنتي 

 . 1022في متم سنة  %  96.5سلفا لبلوغ نسبة ولولج لهذه املاد الحيوية بالعالم القروي تقدر بـ 

املبلغ إلاجمالي املعبأ من أجل مجموع املشاريع التي تم إنجازها أو تلك التي الزالت قيد إلانجاز منذ ويصل 

 .رهمدمليار  18,5 إلى 2001سنة 

املستفيدة من  ةاملندمج باملاء الصالح الشروب نسبة الساكنة القروي ويعكس التعريف الذي أعطي لنسبة التزويد

 .املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب برنامجإيصاالت فردية في إطار ال

نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب من خالل إلايصاالت الفردية في إطار البرنامج املندمج لتزويد العالم  تحليل

 القروي باملاء الشروب

، حسب املكتب الوطني %  40 استقرت نسبة ربط الساكنة القروية من خالل إيصاالت فردية على معدل وطني ناهز 

مليون نسمة في املناطق القروية التي تتوفر   5,3ويوافق هذا املعدل ما مجموعه . للكهرباء واملاء الصالح للشرب

بالعالم  وقد استقر ربط الساكنة القروية من خالل إيصاالت فردية. منازلها على إيصاالت فردية تربطها بالشبكةب

 .حسب املندوبية السامية للتخطيط %   37,8ناهز  معدل وطني فيالقروي 

املكتب الوطني  حسب معطيات، 1021حتى متم سنة  بلغت نسبة ربط الساكنة القروية من خالل إيصاالت فردي

 : للكهرباء واملاء الصالح للشرب، حسب التوزيع الجهوي التالي
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 1020ربط الساكنة القروية من خالل إيصاالت فردية حسب الجهات برسم سنة 

 1020نسبة الربط بإيصاالت فردية لولوج خدمات املاء الشروب حسب الجهات برسم سنة  :1خريطة 

 
 معطيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب :املصدر 
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 أهم إنجازات البرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروببحصيلة تركيبية 

أن البرنامج الوطني  سيتبينباملاء الشروب،  ةالقروي ةلتزويد الساكن ةزاوية إنجاز البنيات التدتي إذا نظرنا لألمر من

من الساكنة باملاء الصالح  90% املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب قد مكن من بلوغ هدف تزويد

 .مليار درهم  16,8تقدر بـ  ستثمار الا من أجل  سنوات، واستدعى صرف اعتمادات ثالثللشرب، مع تأخير يناهز 

من ساكنة العالم القروي التي تتوفر  مليون  نسمة 12,8أي ما يعادل  %  95، وصلت هذه النسبة1021سنة  خالل

لم تشملهم  من الساكنة القرويةمواطن   000 610 بقي  تبعا لذلكو . مترا 100على نقط تزود باملاء ال تبعد بأكثر من 

 .التغطية باملاء الشروب

منظومة تزويد باملاء الصالح بيتوفرون على تغطية  % 28 يعادل، أي ما مليون نسمة  2,9أن  أيضا إلىإلاشارة نبغي ي

 .اختالالت تعتريهاللشرب 

غير املستفيدين من الولوج للماء الصالح  ضمنمن ساكنة العالم القروي  مليون نسمة 3,54 ، ظلت1021في سنة 

 .، أي أنهم مزودون ولكن بمنظومة تعتريها اختالالتدائمللشرب بشكل 

تزويد باملاء الصالح الويبقى مبلغ إلاعتمادات املالية التقديرية الواجب تعبئتها من أجل إعادة تأهيل منظومة 

 .رهممليار د 8,1و2,6غالف مالي يتراوح بين فيللشرب مستقرا 

ورده املكتب الوطني أ، حسب ما 1021الربط باإليصاالت الفردية بالعالم القروي برسم سنة  ةاستقرت نسبو 

بالعالم القروي  يتوفرون على  مليون مغربي  5,3، أي أن%  40معدل وطني قدره  فيللكهرباء واملاء الصالح للشرب، 

 .خدمات املاء الصالح للشرب الفردية بمنازلهم

التأكد من جودة  يتوخىالتزويد باملاء الصالح للشرب املستعملة بالعالم القروي لتتبع  ةجميع أنظم إخضاعوتم 

 .املياه
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 لبرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروبلإلانسجام الداخلي 

 املعتمدة سؤال ومعايير التقييم

 املنجزة في إطار إلانسجام الداخلي التكامل الجيد بين مختلف ألاهداف ووجود ديناميات بين املشاريع وألاعمال يعني 

 .نفس البرنامج

 :يتبلور بشكل أكثر كلما كانت ألاهداف العمليةمعين ويتعين التأكيد على أن إلانسجام الداخلي لبرنامج 

 مرتبطة بالهدف العام؛ -

 ؛في ما بينها ةمتكامل -

 . تيسير الانسجامعلى  ةقادر  -

البلورة الفعلية  تيسر إلى اختيارات استراتيجية ميدانية  ،التنفيذ خالل ،هذه ألاهداف العملية ةستتم ترجمو 

 .الداخلي للبرنامج لالنسجام

  :نسجام الداخلي للبرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروبويتعلق السؤال التالي باال

 

 

 

 : امليدانية التالية ختياراتسيتم تدليل الا على هذا السؤال،  لإلجابة

 أشكال التخطيط؛  -

 والتقنية؛ الاقتصادية الاختيارات -

 بصيغ التمويل؛ ةالاختيارات املتعلق -

 ؛املعتمدة أنماط الحكامة -

 .  املساطر وإلاجراءات إلادارية املعتمدة -

ويمكن الحكم على انسجام أهداف البرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب باإلحتكام 

 :إلى معايير التقييم التالية

 املعتمدة والهدف العام؛ العمليةين ألاهداف ب الارتباط درجة -

 مدى التكامل القائم بينها؛ -

 . املتوقعةعلى التوظيف ألامثل ملجموع الديناميات  رةالقد -

  

بالماء الصالح إلى أي حد كانت اإلختيارات العملية التي تمت في إطار البرنامج الوطني المندمج لتزويد العالم القروي 
 للشرب متناسبة مع الهدف العام؟
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 أنماط البرمجة (2

 :بمرحلتين منذ انطالقه البرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب مر  

بالبرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء طالق العمل ان ةمرحل: 1002و 2990بين  ةاملرحلة املمتد

 الصالح للشرب 

العامة  لإلدارةالبرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب أوكلت أشغال الشطر ألاول من 

ن البرنامج الوطني و  .خالل تلك الفترة للمياه
 
              بالعالم القروي من  إلى املاء من رفع نسبة الولوج خالل تلك الفترةمك

مركزا من  22021يتوزعون على  مواطنمليون   6,3، أي بمعدل ربط شمل 1002 ةسن  48%إلى 2001سنة  %14 

 .تم إحصاؤهاا مركز  01000مجموع 

ملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب حصريا مهام تعميم إلاستفادة من أنيطت با : 1002 ابتداء من سنة 

 .ملاء الصالح للشربا

هد 1002ابتداء من سنة  تزويد املاء  ةملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب بمهمة التكفل بوضع أنظمإلى ا، ع 

، مع إع النظم القائمة التي تعرف بعض  ادة تأهيل وتأهيلالصالح للشرب باملناطق التي لم تشملها التغطية بعد 

قدمه املكتب الوطني للكهرباء واملاء إذ ، 1001 ةإال ابتداء  من سن ينطلقالتخطيط لم  مسلسلويبدو أن  .ختالالتالا 

 .مراحل مفصليةلى ع يمتد خمسةالصالح للشرب وفق تصور 

 املستوى الوطنيالوضعية العامة للتزود باملاء الشروب على تشخيص  -أ 

وارتكز هذا التدليل على . تدليلية شمولية لوضعية التزود باملاء الشروب على املستوى الوطني دراسةاملكتب  أنجز 

باقي املتدخلين في  لألغذية والزراعة وبمساهمة ألامم املتددة بدعم من منظمة 1001 ةأنجزت سن ةتشخيصيدراسة 

القطاع الحكومي املكلف بالصحة، وكتابة الدولة املكلفة باملاء  ةتزويد العالم القروي باملاء الشروب، خاص مشروع

هذه الدراسة التدليلية ألاولية من الوقوف على وقد مكنت . والبيئة، فضال عن املديرية العامة للجماعات املدلية

، ومناطق أخرى لم فبقيت غير مزودة باملاءيد باملاء الشروب برامج التزو آنذاكلم تشملها واقع عدد من املناطق التي 

ينبغي  اثني عشر إقليماوعليه، تم تدديد  .صعوبات في التزود باملاء الشروبأو ، ضعيفةسوى معدالت ولوج  تدقق بها

 :  بما في ذلكاألولوية في ترتيب سلم إلاستفادة أن تدظى ب

 سطات والصويرة؛ آسفي، الجديد،ة، أقاليم القنيطر : ألاطلسية الساحليةالسهول  -

 .شفشاون وتطوانو  تازةو  تاوناتو  الحسيمةو أقاليم الناظور : مناطق الريف -

 .إقليم أزيالل: ألاطلس الكبير -

 إقليمية توجيهيةضع سلم اولويات، وتدديد وتنفيذ برنامج دراسات مخططات و  -ب 

وقد . املذكورة عشر  يمن ألاقاليم إلاثن إلاقليمية الخاصة بكل إقليم التوجيهيةاملكتب دراسات حول املخططات  أنجز 

وضعية التزود باملاء الشروب و إقتصادية لألسر، -مكنت هذه املخططات من تجميع معلومات حول الوضعي السوسو
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التوصيف و ، (السدود وقنوات الري  ةحقين)على مستوى ألاقاليم املعنية، وكذا مواردها املائية الجوفية والسطدية 

إقليم وخصوصية الحاجات املعبر عنها من هذا املادة الحيوية، دون إغفال الخصوصيات كل الديمغرافي لساكنة 

 . التي تم تجميعها في قاعدة معطيات خرائطية الطبيعية لألقاليم املعنية

وقياس كتل إلانشاءات وكذا  تصميمللحلول التقنية املتوخاة، وتعريفا ملعايير  تشخيصاتضمنت تلك املخططات و 

 .اقتراح جدول زمني إلنجاز مخطط العمل املقترح على فترات

تزويد العالم التجهيزات ألاساسية الخاصة بالوقوف على مختلف أنماط تسيير وتدبير  التوجيهيةاملخططات  توخت

                املنطقة، يميز السياق العام الذي  الخدمات، وبالتالي اقتراح النمط ألاكثر مالءمة مع الستدامةالقروي باملاء ضمانا 

 .موضوع الدراسة

 بنك مشاريع وتدديد برنامج أولويات إنشاء -ج 

وقد . التي أعدها التوجيهيةاملشاريع التي استقر رأي  املكتب على اختيارها وفق املخططات  ةبنك املشاريع الئد يضم

ولويات بشأنها، خاصة املعايير املتعلقة ألا  تدديدتم اعتماد العديد من املعايير التي أخذت بعين إلاعتبار من أجل 

أضعف نسب الولوج، واملشاريع ألاكثر وقعا على نسب الولوج وكذا توفر املوارد املائية في املنطقة  سجلتباملناطق التي 

 .ترتيب ألاولويات ت فيد أهم املعايير التي تدكمحعن كل مواطن أ لفةتكالتشكل  كما. املعنية

على املستويين )عن كل مواطن تددد بناء على عملية حسابية إحصائية لبنك املشاريع  التكلفةأن إلى  يشار أيضا

نسبة املشاريع حسب  اختيار وقد اختلف سقف . التوجهيةيتم وفق املخططات  الاختيار لى أن هذا ع( املدلي والوطني

 .ية املتاحةلاملا عتماداتتقدم البرنامج والا 

 والبدث عن مصادر التمويل( عقد البرنامج)تدديد برنامج على سنوات  - د

 :كان اختيار املشاريع التي يتم إدراجها ضمن البرامج املنجزة على سنوات يتأسس على

 ؛التوجيهيةللمخططات  تبعا الشروع فيهاأشغال الدراسات التي تم  تقدموضعية  -

 ؛ةوتعبئة املوارد املائية في املناطق موضوع الدراس تدديد الالتزامنتيجة برنامج  -

 .الجماعات القرويةمع السكان و والحوارات  املناقشاتنتائج  -

لى عوقد كانت املشاريع التي تم اعتمادها مشاريع خضعت على ألاقل لدراسة جدوى واحدة وتقع في مناطق تتوفر  -

لدى الجهات املاندة واملؤسسات املالية  مرحلة البدث عن مصادر تمويلاملكتب  يباشر عندئذ،  .موارد هيدرومائية

 .املدلية

 وضع البرنامج السنوي  -هـ

م الدراسات و  يراعى في وضع البرنامج السنوي تأكيد وجود املوارد الهيدرومائية بكمية وبجودة كافيتين مدى تقدُّ

لذلك، كانت هذه املشاريع  ؛ الساكنة من طرفاملشاريع املبرمجة  قبول توفر مصادر التمويل فضال عن و التقنية، 

ْينا تزويجو  توعيةبعمليات مسبوقة   .جتماعي 
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تقييم اتساق برمجة هذه ألاعمال مع أنساق املخطط الشمولي إلنجاز البنيات  تمكن من وال نتوفر على أي عناصر  

 .التدتية

 ةحول تزويد العالم القروي باملاء الشروب من الوقوف على أنظم 1001التشخيصية املنجزة سن مكنت الدراسة و 

وقد اتضح بناء على خالصات هذه الدراسة أن نسب . التزود التي تعتريها اختالالت بناء على خالصات عينة مرجعية

إدراج مكون جديد في منظومة البرنامج  ،وتم في أعقاب ذلك .إليها املشار في املنظومات  % 24وصلت إلى  الاختالل

 يعتريهاالتزويد باملاء الشروب التي  ةاملندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب قوامه إعاد تأهيل وتأهيل أنظم

 .النقص أو  القصور 

اء واملاء الصالح هذه الوضعية، قام املكتب الوطني للكهرباستدراكا ل الاستثمارات املتوقعةها يكتستوأمام ألاهمية التي 

 1020 ةمع املديرية العامة للجماعات املدلية والقطاع الوزاري املكلف باملاء ووزارة الصحة في سن ةللشرب بشراك

 الالت، مع تقييم البرنامج الوطنيبإنجاز  دراسة شاملة لحصر الئدة أنظمة التزويد باملاء الشروب التي تعتريها اخت

الصعوبات التي تطرحها نسبة  حجم وقد أبانت تلك الدراسة عن. لتأهيل منشآت تزويد العالم القروي باملاء الشروب

لبة الا  %10ختالالت التي قدرت بـ الا 
َ
وتلك املتعلقة  (%49)ختالالت ذات الصلة بعدم توفر املوارد املائيةمع غ

 .(34%)بصعوبات التدبير

 

  



 

 

27 
 

 
خالصة . املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، دراسة تقييمية حول تأهيل منظومات التزويد باملاء الشروب بالعالم القروي: املصدر

 1022تركيبية، دجنبر 

 

 طبيعتها ويمكن من تأهيل يالئمختالالت التي تستدعي حال أربعة أنماط من الا  تشخيصعلى أساس هذا التدليل، تم 

 .عنيةملالتجهيزات ا

 :التمييز بين وهكذا يمكن

عاد تأهيلها بمعزل عن  - ل؛ضمن مشروع م   إدراجهاأنظمة التزويد باملاء الشروب التي ال يمكن أن ي   هيك 

 ؛صياغتهاأنظمة التزويد باملاء الشروب التي ال يمكن أن تؤهل إال من خالل إعادة  -

 ؛الصيانةتأهيلها عن طريق إلادماج أو ل ةإمكاني ثمةأنظمة التزويد باملاء الشروب التي  -

ما التأهيل والتي تستدعي لزو  إعادةأنظمة التزويد باملاء الشروب التي ال يمكن أن تؤهل عن طريق إلادماج أو  -

رة 
َ
بتك  ...(..وضع مشاريع جديدة، شاحنات صهريجية)حلول م 

ل حتى يكفل لها هذا ألاخير سبل إلاستدامة وجوديو   .املوارد ةقصد باإلدماج ربط البنية املختلة بمشروع مهيك 

 .    من جديد دون خلل قابلة لالستعمالجميع مكونات منظومة التزويد باملاء الشروب  جعلإعادة التأهيل  وتعني

الفئات ويمكن توزيع الساكنة التي كانت منظومات تزويد مناطقها باملاء الصالح للشرب تعاني من اختالالت حسب 

 :ألاربع التي تددثنا عنها كما يلي

  

28% 

72% 

نسبة االختالالت التي تعتري التجهيزات قياسا على الساكنة التي تلج خدماتها  : 5الرسم البياني    

 نسبة الساكنة التي تلج خدمات منظومات تزويد سقيمة

 نسبة الساكنة التي تستفيد من منظومات سليمة 

خدمات منظومات تزويد بها  نسبة الساكنة التي تلج

 اختالالت
       نسبة الساكنة التي تستفيد من منظومات سليمة
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 الفئات وساكنتها حسب  الدواويرتوزيع  : 2الجدول 

 الساكنة عدد الدواوير

الشروبنوع منظومة التزويد باملاء  النسبة املائوية  

حسب العدد 

 إلاجمالي

 عدد الدواوير

النسبة املائوية 

حسب عدد 

 السكان إلاجمالي

0202ساكنة   

23% 1 802 21% 611 469 

أنظمة التزويد باملاء  :2الفئة 

عاد  الشروب التي ال يمكن أن ي 

تأهيلها بمعزل عن إدماجها ضمن 

ل هيك   مشروع م 

15% 1 167 17% 490 552 

أنظمة التزويد باملاء  :1الفئة 

الشروب التي ال يمكن أن تؤهل إال 

 بنائهامن خالل إعادة 

52% 4 093 53% 1 562 751 

التزويد باملاء  أنظمة  :0الفئة 

الشروب التي تتيح إمكانية تأهيلها 

 البناءعن طريق إلادماج أو إعادة 

10% 794 9% 264 491 

أنظمة التزويد باملاء  : 1الفئة 

الشروب التي تستدعي لزوما حلول 

رة
َ
بتك  تأهيل م 

 املجموع 262 929 2 100% 856 7 100%

 1022خالصة تركيبية ، دجنبر . حول تأهيل منظومات التزويد باملاء الشروب بالعالم القروي ةاملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، دراسة تقييمي: املصدر

 

التأهيل،  ةإعاد منحىندو ي ألاول : هيل قد تم تدارسهاأن نوعين من الحلول التي تتيح التأ تبعا لهذا التقسيم، نالحظ

ارتفاعا  كلفة إعادة التأهيل تكون أقل تفضلكلفة تنفيذ الحلول التي  إلى أن يشار . خيار إلادماج لاخر غلب يفي حين 

 .إلى حلول إلادماج عن كلف اللجوء %  40بمعدل 

الناجمة عن شروط التمويل التي إلاعتبار إلاكراهات املالية يأخذ بعين ألامثل  وفق السيناريو تنفيذ التأهيل وكان 

 .ة التي سيتدملها املواطنفوكذا الكل الجهات املاندة تضعها
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 :سيناريوهات  أربعوعليه، يمكن القول أنه تم تدارس 

 تكلفة عن كل مواطن؛العدم وضع سقف  :السيناريو ألاول  -

 درهم؛ 20000تكلفة عن كل مواطن عن الأن تساوي أو تقل  :الثاني السيناريو  -

 :أن يتم اعتماد سقفين :السيناريو الثالث -

o  درهم 2000تكلفة عن كل مواطن في إطار تنفيذ خيار إلادماج أقل من او تساوي 

o  درهم 0000تكلفة عن كل مواطن في إطار تنفيذ خيار إعاد التأهيل أقل من او تساوي 

 :يتضمن بدوره سقفين :الرابع السيناريو  -

o  درهم 1000تكلفة عن كل مواطن في إطار تنفيذ خيار إلادماج أقل من او تساوي 

o  درهم 2100تكلفة عن كل مواطن في إطار تنفيذ خيار إعاد التأهيل أقل من او تساوي. 

وأشطر على مراحل منظومات التزويد باملاء الصالح للشرب في  التدرجعلى  ةالتدخل املقترح ةاستراتيجيوتقوم 

وقد تمت . األولويةب التي ينبغي أن تدظىالتدخل منظومات التزويد  يفق كل سيناريو، على أساس أن يراعللتدخل و 

 :في  الخطاط التالية  هو مبينبرمجة تنفيذ إعاد ة التأهيل على املستوى الوطني على أربع مراحل للتدخل كما 

 
 
  لالتأهي ةإعاداختيار  التخطيط املتحكم فيمنطق : 2طاطة خ

 

 1020دراسة لتقييم تأهيل منظومات تزويد الوسط القروي باملاء الشروب،  يناير  :املصدر
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نفس منطق التخطيط الذي ورد مفصال في الخطاطة أعاله تم على مختلف سيناريوهات التكلفة من أجل وطبق 

 .املقترحةإقرار أشطر التنفيذ 

إنجازات تأهيل منظومة التزويد باملاء الصالح للشرب بناء على اختيار السيناريو  ةبرمج بعد بإقرار  ةالحكومتقم ولم 

 .   التي سيتم اعتمادها املالية ةبالتركيب رهينا،  والذي يبقى بدوره سيتم اختيارهالذي 

 

نسبة الولوج لخدمات املاء الصالح للشرب في مناطق على اعتبار أنها أول معيار للتخطيط، ال تأخذ . 2خالصة 

لهذه النسبة أن  يمكن بالتاليوال . منظومات التزويد التي تعتريها اختالالت ،بعين إلاعتبار ،معينة

أساسا  وبالتالي فإنها ال تشكلنسب الولوج الفعلي للماء الصالح للشرب، لتمثيلية  تشكل عينة

 .األولويةحظى بالتي ينبغي أن تتحديد املناطق ل

 لدى الجهات املانحة؛ ةالتخطيط السنوي رهين بتعبئة التمويالت الالزم. 1خالصة 

اختالالت  تشوبهابرنامج إعادة التأهيل بين منظومات التزويد باملاء الشروب التي  يميز تصميمال . 3خالصة 

إلى التوقف التام عن  اختالالت تفض ي به تواجه، ومنظومات التزويد باملاء الشروب التي متكررة

 .إلاشتغال

أن  ذلك من شأنو برنامج إعادة التأهيل،  في إطار  اعتمادهلم يتم بعد  اختيار السيناريو الواجب . 2خالصة 

ستدام يحول   .دون تعميم الولوج الفعلي للساكنة لخدمات املاء الشروب بشكل م 
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 تقنية-السوسيو إلاختيارات (1

 ،لقنوات الربط والتوزيع وكذا مدطات الضخ ةبالنسب إقامتهاعلى املستوى التقني واختيار نوعية املنشآت التي يتعين 

البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء تمت مالءمة العمومية،  النافورات وبناءمدطات املعالجة والتخزين و 

 . طق املعنيةللمنا املميزات الطبوغرافيةالصالح للشرب مع 

 

 للتزويد باملاء الشروب حسب كل منشأة ةتكلفة منظومتوزيع  :2الرسم البياني رقم 

 

 

 .املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب معطيات  :املصدر

دراسات الجدوى التي تسبق إطالق املشاريع،  والذي تدقق خالل مراحلاملجال  ةمع طبيع املالءمة ههذت وارتكز 

 :أساسا على

  أو بناء ميدانية  مسوحاتاعتمادا على  واملدددة إماإجراء الدراسة  خاللالتي تم إحصاؤها  ةالساكنحجم

 ان والسكنى؛لإلحصاء العام للسك ةالسلطات أو بناء على النتائج الرسمياملعطيات التي تقدمها  على 

  هذه املدة  مالءمةالتوقعات الديمغرافية التي يصل أفق توقعها إلاستشرافي عموما عشرون سنة؛ ويمكن

وتقوم التوقعات إلاستشرافية . املشاريع الحضرية أو القروية املندمجة من قبيلالزمنية مع املشاريع الخاصة، 

بالعالم القروي وفق الصيغة الحسابية التي تعتمدها املندوبية  نسبة النمو الديمغرافياملعدل الوطني لعلى 

 السامية للتخطيط؛

 ينفذ التي  ةخصوصيات املنطقالفردي املتوخى أي معدل طلبات الربط املعبر عنها مع استدضار الربط  معدل

 .الربطمبلغ  تسديدعلى  وقدرتهم السكاناملشروع ورغبة  فيها

 الحصة املرتقبة من املاء :  

لترا يوميا  00، مع معدل أدنى يفوق فردلترا في اليوم الواحد لكل  10 :فرديةاليصاالت املعنية باإل  الساكنة -

 خالل السنوات ألاولى للمشروع؛ فردلكل 

، مع معدل أدنى فردلترا في اليوم الواحد لكل  10 :فرديةالإلايصاالت  من خالل تزويدهاالتي تم الساكنة  -

 .خالل السنوات ألاولى للمشروع فردكل لترات يوميا ل 20يفوق 

80% 

10% 

10% 

Canalisations 

Génie civile 

Equipements électriques 
et hydro-mécanique 

 مد القنوات

 الهندسة المدنية

التجهيزات الكهربائية 

 والهيدرميكانيكية
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حاجاته  تلبيةكمعدل يومي للشخص الواحد من أجل  التر   ـ 10ب  توص ي املنظمة العاملية للصحة فإنلتذكير ول

، فقد بلغ متوسط 1021وحسب إلاحصائيات املتوفرة برسم سنة . النظافةفي مجال الشرب و ألاساسية من املاء 

 معدل إلاستهالك تراوحلترا، في حين  8,32العمومية  للشخص الواحد من ماء النافوراتمعدل الاستهالك اليومي 

 .لترا يوميا 11و 10الفردي بين  الربطعن طريق  للشخص الواحد من املاء الذي يصل اليومي

املنطقة  تميز لنمو  دون أخذ الخصائص التي لعلى املعدل إلاجمالي  ةالديمغرافي الزيادةحساب  ومن جهة أخرى يعتمد

مجموعة  أيضا الاعتبار بعين  وتأخذ...(. قتصادية، مستوى التنميةاإغالق أنشطة /فتح هجروية،الوالدات، مناطق )

استعمال ب، أو (مثال مغاربة العالم)التوافد املوسمي لألشخاص بأساسا  خاصة ما يرتبطمن املتغيرات املوسمية 

جودتها أو ندرتها خالل فصل الصيف، أو خالل فترات ألاعياد  تراجعاملستهلكين املؤقت لبعض املوارد البديلة بسبب 

 .اليوميالذروة  لام  عَ م   في حساب ،واملواسم

يؤخذ بعين إلاعتبار الانخفاض املوسمي الستعمال املاء في بعض  نه ال إنفس املنهجية، يمكن القول وعلى أساس 

خالل املواسم  ةأشغال فالحي)إلاعتيادية  مساكنهم الاقتصاديةألانشطة  حيث يغادر السكان بسبب بعضاملناطق 

 (.املطيرة مثال

هذا إلانخفاض يستدعي خصوصا القيام باختيارات تقنية للمنشآت واتخاذ تدابير خاصة تراعي إلاضطرابات التي 

 .اشتغالهاوتعيق  املنظومةب تلحقيمكن أن 

 :وينبغي التأكيد على ما يلي

 60 % ساعة في اليوم، مهما كان الفصل؛ 11التزويد باملاء الشروب تشتغل  أنظمةمن 

 40 % ساعة في اليوم؛ 21التزويد باملاء الشروب تشتغل ملدة  أنظمةمن 

  التزويد باملاء الشروب تشتغل أقل من ساعتين في اليوم أنظمةمن % 12و  0ما بين. 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  اعتمدهاختيارات التقنية وإلاقتصادية التي تتددد الا . 0 خالصة

 ؛على ضوء دراسات جدوى  سابقة ملشاريع املنشآت

بالقدر الذي تمكن من تدديد حجم معقول  شاملةحساب الطلب على املاء  أن مقاييسال يبدو . 6 خالصة

  .للمنشآت
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 للتمويل عتمدةاملختيارات الا  (3

البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح  تنفيذستثمارات من أجل جموع الا مل بلغت القيمة املالية املرصودة

 .1021و 2001بين سنتي  ،مليار درهم  16,8للشرب 

تدمل  هكذاو . وقد اعتمد املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب منهجية تشاركية لتمويل البرنامج املذكور 

درهما لكل واحدة، في حين  11000غالفا ماليا يقدر بـ  تطلبتالنافورات العمومية، التي من كلفة  %  80املكتب 

 .كل كانون  عندرهم  100في حدود مبلغ  %1املستفيدون  و ن التكلفة، م %  15تدملت الجماعات القروية

التكلفة بالتساوي بين الجماعة  توزيعدرهم عن كل ربط، فيتم  2000بـ  كلفته املقدرة الفرديأما بالنسبة للربط 

إضافية لتكلفة إلانتاج إذا كان املشروع  %    15ويمكن للجماعة أن ترفع مساهمتها بـنسبة . القروية واملستفيدين

 .إنتاجيا مكونايتضمن 

ما  دفعتمويل املشروع، وبعد حصتها في الجماعة  تسديدألاشغال إال بعد الشروع في إنجاز ال يتم والجدير بالذكر أنه 

    .بيت/درهم 100في  املتمثلللمبلغ املالي املسبق  البيوت من %20اليقل عن 

املجالس و  الجماعات القرويةو املديرية العامة للجماعات املدلية )شركاء املكتب  دفعهااملساهمات التي  وبلغ إجمالي

مليار  2,5حوالي  1021لولوج للماء الصالح للشرب حتى متم في إطار برنامج تعميم ا( املجالس الجهويةو إلاقليمية 

 .درهم

مليار منها على شكل  11,5مليار درهم،   13,8عبأ املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب من جهته حوالي و 

املاندة تم مندها  أن املبالغ التي ساهمت بها الجهاتب ،التذكيرويجدر  .من الدولة دعممليار على  شكل  0,8قروض و

 :2001ستثمارات السنوية منذ سنة ويبين الرسم البياني التالي الا . ةدكل مشروع على ح برسم

 ( بماليين الدراهم)ستثمارات السنوية الا : 2الرسم البياني رقم 

 

 حول البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب  مذكرة :املصدر
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 100من معدل مساهمات سنوية قدرها  وانتقلتأن إلاستثمارت عرفت ارتفاعا مضطردا  بوضوحالحظ ي

 .1000إلى أكثر من مليار درهم كمعدل استثمارات سنوية ابتداء من سنة  1001و 2001مليون درهم بين 

ر رتكز ي. 7خالصة 
َ
بتك  .تمويل منشآت النافورات العمومية على نموذج تشاركي وم 

الكوانين القروية مهما كانت البيوت و تعتمد هذه التركيبة املالية على مبدآ املساواة بين جميع . 8 خالصة

 .تكلفة املنشأة

يجعل نموذج التمويل الخاص بالبرنامج املندمج لتعميم تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب . 9 خالصة

 . الجهات املانحة تنفيذه مشروطا بتعبئة املوارد املالية التي توفرها
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 املعتمدة أنماط الحكامة (2

البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب مساهمة العديد من املتدخلين  تطلب، 2001منذ إطالقه سنة 

ويتعلق ألامر أساسا باملجلس ألاعلى للماء واملناخ ومختلف . وإلاشراف عليهتنفيذه و  التخطيط للبرنامجمن أجل ضمان 

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، وزارة الداخلية، )القطاعات الحكومية املتدخلة في مجال املاء الصالح للشرب 

 ...(.وزارة الصحة

 فيوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  هاتبلور يقرر التوجهات إلاستراتيجية الكبرى التي  فاملجلس ألاعلى للماء واملناخ

البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء املتوخاة من ويقوم هذا القطاع الوزاري بصياغة ألاهداف . أهداف

 . الصالح للشرب، ويتدمل مسؤولية بلوغها

 ألاطرافجميع  فتضم، رئيس الحكومة حاليا الوزير ألاول سابقاالتي يرأسها  للماءاملختلطة وزارية الاللجنة أما 

القيام بمهام و بالبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، من أجل ضمان تنسيق جهودهم املعنية 

 .عند الحاجةالتدكيم 

أن  1002 ذاملعتمدة من لبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرباستراتيجية تفعيل اتوخت وقد 

وحسب القوانين . شريكا مدوريا في تنفيذ البرنامج الجماعات القرويةفعلى املستوى املدلي، تعتبر . تكون تشاركية

خاصة خدمة وتدبير املرافق والتجهيزات ذات الطابع الجماعي،  إحداثالجاري بها العمل، تتدمل الجماعات مهام 

 ةوتقوم هاته ألاخيرة بمواكب .د مصادقة وزارة الداخليةبع مط التدبير اعي بشأن نويقرر املجلس الجم. توزيع املاء

وعليه، وبتنسيق مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح . الجماعات من خالل املديرية العامة للجماعات املدلية

وشح املياه  ةاملالية لكل جماعة قروية وحسب مخاطر الندر  ةوزارة الداخلية على املشاريع وفق القدر  تصادقللشرب، 

 .كل منطقةفي 

إحدى أهم هيئات الحكامة في تنفيذ برنامج املندمج  اللجان إلاقليمية ولجان العماالتعلى املستوى املدلي، تشكل 

تدت رئاسة الوالة والعمال وبدضور رؤساء الجماعات  تجتمعفهي  ،لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب

يتمثل دورها الرئيس ي في ضمان تتبع و  ،للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب الخارجيةاملعنية واملصالح 

 على املستوى املدلي، مع التدخل لاني عند وتقييم البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب

 .أو املالية/التقنية و إلاقتضاء من أجل املصادقة على بعض القضايا

فاعال كبيرا في تنفيذ البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي  ،من جهتها ،التي تشكل الجهات املانحةوال يمكن إغفال 

شروع من مشاريع البرنامج مخاصة بكل الالحكامة امليدانية الاشارة إلى أنه يتم تدديد وتبقى . باملاء الصالح للشرب

 . مناسبا الجهات املاندة تراهنمط التدبير الذي  على الندو الذي يجعلها تالئم

أن تكون تشاركية من خالل توخت  1002الحكامة التي تم العمل بها منذ  أنمن غم على الر . 20 خالصة

 إشراككان من ألافضل  هعلى املستوى املحلي أو املركزي، فإن ،إشراك جميع الفاعلين املعنيين

 .الساكنة املستفيدة والفاعلين الجمعويين

 ومستمرا بين الوزارات وثيقاستدعي تنسيقا مما يتدبير املاء  تتقاطع عدة تدخالت في .22 خالصة

 



 

 

36 
 

 لتنفيذ با الخاصة املساطر وإلاجراءات إلادارية( 0

عالم القروي باملاء الصالح برنامج املندمج لتزويد الالباملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  تكفلمنذ أن 

 :ما يرجع إلى في وخاصةتدسين املساطر إلادارية،  تتوخى، تم اتخاذ العديد من التدابير التي للشرب

 تجميع طلبات عروض ألاثمان في مجموعات حسب املعايير التقنية والجغرافية واملالية؛ -

 التمويل املسبق للمشروع؛  ضمانعلى سبيل التسبيق من أجل   %20بة نس دفعاشتراط  -

، مغاربة كانوا أم أجانب، دونما حاجة لإلدالء املقاوالت سواء كانت مغربية أو أجنبيةفتح الصفقات في وجه  -

 .املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشربباعتماد من 

على و . املمولةحسب الجهة املشاريع، و  بناء على نوعيةوض طلبات العر من جهة أخرى تم اعتماد مسلسل الرد على 

 :بين جميع املشاريع ةمعايير رئيسية مشترك ثالثةالرغم من ذلك، البد من إلاشارة إلى أنه توجد 

من أجل إنجاز مشاريع تزويد العالم القروي  امستوى الكفاءة الواجب توفرهيتعلق ألامر ب : القدرة التقنية -

إلى املراجع التي اتفق عليها املتعاقدون بشأن  بالعودةويتم تقييم مدى توفر هذه القدرة  .باملاء الشروب

 إلانجاز الفعلي ملشاريع مماثلة؛

، بدسب حجم املتوقعةتكاليف الاستثمار بالقياس إلى ويقصد بها متانة الوضع املالي للمقاولة  :القدرة املالية -

 برسم السنوات املداسبية الثالث ألاخيرة؛ ملقاولة صاحبة العرضاإلادالء برقم معامالت  وينبغي. املشاريع

 .لتسهيل تنفيذ املشاريع الاعتماداتالعروض على الحصول على  أصحابيراد به قدرة : التمويلمصدر  -

باب املنافسة في وجه املقاوالت الوطنية والدولية بدون شك في تقليص كلفة التنفيذ، وإن كان قد  فتحوقد أسهم 

 .  إنجاز املشاريع ومراقبة مدى التزامها بدفتر التدمالت تتبعما يرجع إلى تسبب في خلق بعض التعقيدات في 

 .عدم احترام الجدولة الزمنية لإلنجاز بعض املقاوالت في التي واجهتهاومن جهة أخرى، تسببت الصعوبات املالية 

بعروض تقليص لتكاليف  املتقدمينصفقات في وجه جميع أنواع ال إلنجاز ةفتح باب املنافسعن نجم .21 خالصة

 البرنامج التي تواجه صعوبات مما تسبب في تأخر إنجاز عدد املقاوالت  ، وارتفاعإلانجاز
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 لبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشربلقتصادية املنافع الاجتماعية والا

 واملعايير املستعملة في التقييم  السؤال

قتصادية للبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح املتعلق باملنافع الاجتماعية والاأما السؤال الثاني 

 :على الشكل التاليللشرب فيمكن صياغته 

 

 

بغض النظر لبرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب يتعلق هذا السؤال باملنافع العامة ل

اقتصادية للمناطق -التنمية السوسيوكان البرنامج لم يضع كهدف رسمي له  نوإ .عن مدى تدقق أهدافه الخاصة

 21(. مفيدة أو غير ذلك)غير مباشرة في هذا املجال  آثار مع ذلك  ،فقد كان لهالقروية، 

أسهم إذ  منافع إيجابيةذا من هذا املنطلق، يعتبر البرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب 

 :الولوج لخدمات املاء الشروب بشكل ملموس في تنمية أو تدسين

 النظافة؛ ظروف -

 ؛للسكانالوضع الصحي  -

 ظروف التمدرس؛ -

 .للدخل ةاملدر  ةمناصب الشغل وألانشط -

 :وهي، 1021و1001 الفترة ما بين التقييمية على دراسات أنجزت برسم  ةبهذه النقط ةدراسة املعايير املرتبط وتستند

 : على الساكنة املشروع  وآثار النتائج التي تدققت تقرير بشأن  :آثار البرنامج تقرير البنك الدولي حول  -

وقع برنامج )لشرب والتطهير الصالح لبرنامج التزويد باملاء في إطار  لفائدة الساكنة القروية املساعدة التقنية

 ؛(الوكالة الفرنسية للتنمية/البنك الدولي

 ؛1020للتنمية،  ةالتقييم النهائي لبرنامج تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، الوكالة البلجيكي -

 بشأن أهداف ألالفية في ما يرجع إلى ومنظمة الصحة العاملية ةلحماية الطفول صندوق ألامم املتددةتقرير  -

 ؛1002 - التددي الحضري والقروي للعشرية: املاء الصالح للشرب والتطهير

املكتب /والزراعة ألاغذيةتزويد العالم القروي باملغرب باملاء الشروب، منظمة بشأن تشخيص ي التقرير ال -

 ؛1001، الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

ْين للسكان والسكنى لسنتي نتائج إلاحصائين  -  .1021و 1001العام 

مراكز الشماعية )وآسفي  ةشملت العينة التمثيلية إقليمي الجديد، آثار البرنامج بخصوص تقرير البنك الدولي حول 

منها تم  002أسرة،  1110وتشكلت العينة من (. ومازاغان، وموالي عبد هللا وأوالد فرج وآسفي الجنوبية وسيدي عابد

خالل تنفيذ املشروع، في حين تم  012ابها قبل الشروع في إنجاز مشروع التزويد باملاء الصالح للشرب، و استجو 

 .بعد إلانتهاء من إنجاز املشروعة أسر  000استجواب 

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

 .نتيجة مطابقة للتوقع كأهداف رسمية" الوقع"مفهوم في حساب النتائج غير املتوخاة في ألاصل فيما يعني " ألاثر"يدخل مفهوم  -21

 

هل ساهم البرنامج الوطني المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في تحسين ظروف عيش الساكنة 
 اقتصادية بالمناطق المعنية؟-السوسيو نشطةألاالقروية وفي تنمية 
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 يمكن أن تشكل أساسا هافإنلم تشمل إال إقليمين من مجموع عماالت وأقاليم اململكة،  ةه العينذن هإوحيث 

توجهات  استغاللباملقابل، يمكن القول أن العينة مكنت من . خالصات مرجعية قابلة للتعميم على الصعيد الوطنيل

أما بالنسبة لباقي . شروط النظافة والتجهيزات ألاساسية لفائدة ألاسر من قبيلاملرجعية  حول بعض املؤشرات

 ةتقارير منظمالعناصر، مثل الصحة وظروف الحياة املدرسية، فقد تم تدليلها من خالل املعطيات املستقاة من 

 .وبية السامية للتخطيطألاغذية والزراعة وكذا املند ةالصحة العاملية، ومنظم

 
 تحسين شروط النظافة في املناطق القروية (2

تطبيق القواعد الجاري بها العمل في مجال : تدسن ظروف وشروط النظافة بعاملين مدوريين اثنين يتأثر 

ويمر التطور إلايجابي لهاذين العاملين التدسيس بالقواعد ألاساسية . النظافة ووضع أنظمة تطهير فعالة

 .للنظافة وتوفر املاء الصالح للشرب لدى ألاسر القروية

 :قواعد وضوابط النظافة في ما يلي 21(يونسيف) لحماية الطفولةتددة صندوق ألامم امل وقد حدد

 إلاغتسال الجسدي  باستعمال الصابون أو بدون صابون؛ -

 توفر مرافق صحية ومرافق استدمام؛ -

 بنيات تدتية أخرى للنظافة والتطهير؛ توفر  -

 .املستعملة تصريف املياه العادمة -

 

 املياه على النظافة  وقع

لدراسة أن نسبة ألاسر لعينة  التي تشكل البنك الدولي في املناطق أنجزهاالدراسة التي من خالصات  يستفاد

 .1021سنة  %0لتصل إلى  1020 ةسن %20التي ال تتوفر على مرافق صحية منزلية تراجعت من 

العام للسكان والسكنى التي خلصت إلى التطور امللحوظ لنسب ألاسر التي  إلاحصاءهذا التوجه نتائج وأكدت 

بالرشاش تتوفر على تجهيزات صحية أساسية تقتض ي استعمال املاء، مثل املرفق الصحي املنزلي، والحمام 

(Douche) ام                   بالنسبة للمرفق الصحي املنزلي 2001سنة  % 6 ,32هذه النسبة من   انتقلتوقد . والحم 

 .%45,9.إلى  التقليدي والحمام  Doucheبالنسبة للحمام  %  23,8، ومن1021سنة  %  83,4إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

 (. الاغتسال)الحد ألادنى من معايير الحصول على املاء، الرفع من مستويات النظافة والوقاية  – 21
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بالرشاش وحمام مرفق صحي وحمام )رافق صحية أساسية توزيع ألاسر حسب توفرها على م :0الرسم البياني 

 ( تقليدي

 
 1022و 1002املندوبية السامية للتخطيط، إلاحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي  :املصدر

 

نقط   50,8بتسجيل )قد تطور بشكل ملحوظ ف، الذي يعتبر حيويااملنزلية  ةأما بالنسبة للتجهيز باملرافق الصحي

ام Doucheمقارنة بالحمام ( سنة 10إضافية خالل  نقطة إضافية خالل   22,1حيث لم تسجل إال) التقليدي والحم 

 (. نفس الفترة املرجعية

ألاسر التي  فإن عددالذي تدقق على مستوى التزود بالتجهيزات الصحية منذ إطالق البرنامج،  الواضحورغم التطور 

الحمام املنزلي ال يتوفر على صنبور خاص ويوجد في نفس  ما نجد أنفغالبا، . قليلة تتوفر على حمامات منزلية مجهزة

 .الفضاء املخصص للمرفق الصحي املنزلي

 

 Doucheبالحمامات التجهيز   :2الرسم البياني 

 

 الوكالة الفرنسية للتنمية/ تقرير حول وقع البرنامج أنجز من طرف البنك الدولي :املصدر
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ألاسر القروية تختار أكثر فأكثر فقد أصبدت : سجل نفس التطور على مستوى اختيار موقع املرفق الصحي املنزليو 

التي تتواجد  ةاملنزلي ةتخصيص مساحة للمرفق الصحي املنزلي في قلب املنزل، لتنتقل بذلك نسبة املرافق الصحي

 .   1021في سنة  %  70إلى   1020سنة  %  64داخل املنزل من 

د على شاكل ومهما يكن من أمر، فإن هذا التطور كان مصحوبا بوضع تصميم هندس ي نموذجي النموذج املعتمد  ةموحَّ

 .لباقي الغرف الداخلية باملنزل  ةمداذي ةاملنزلي ةفق الصحيافي الحواضر، حيث تكون املر 

 

 نازل القروية املموضع املرفق الصحي املنزلي داخل :  2الرسم البياني 

 
 الوكالة الفرنسية للتنميةو  البنك الدولي أنجزهتقرير حول وقع البرنامج  :املصدر

البرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، رغم التوسع الجغرافي للمساحة التي يغطيها  و

، فقد عرفت نسبة ألاسر التي تصرف مياهها حجم كتلة املياه املستعملةبالتالي و  ،إلايصاالت الفرديةخاصة تطور 

 52,1%إلى  % 38,1، حيث انتقلت من 1021و 1001تطورا ملحوظا بين سنتي  العادمة في شبكات التطهير واملطمورات

 يترتبالصحي في الطبيعة، مع ما  صرفالتصرف مياه ما تزال ( % 47,9)حوالي نصف ألاسر  كان، 1021وحتى سنة 

 . عن ذلك من إضرار بالبيئة وأضرار صحية
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 نمط تصريف املياه العادمة:  0الرسم البياني

 
 1021و 1001ن للسكان والسكنى لسنتي ان العامااملندوبية السامية للتخطيط، إلاحصاء :املصدر

 .مرات إلاستدمام أسبوعيا بعددالنظافة  في تدسنالوتأثر مستوى 

وحسب موقع الحي السكني ( الاستدمام يكون متكررا خالل فصل الصيف)هذا العدد بدسب الفصول  ويختلف

 (.الحمامات العموميةاستعمال  تفضل ألاسر القريبة من املراكز )

من جديد لعينة الدراسة التي شملتها دراسة البنك الدولي املذكورة، نجد أن نسبة البالغين الذين  بالرجوعو 

 1020بين سنتي  %22 إلى %10بعد إنجاز البرنامج لتنتقل من  ازدادتقد  ،مرات أو أكثر أسبوعياثالث يستدمون 

 .رسم نفس الفترة املرجعيةب  %22إلى  %01وسجل نفس التطور لدى ألاطفال حيث تطورت النسبة من  . 1021و

 

 املنزلي لدى البالغين الحمامستدمام أسبوعيا في عدد مرات الا   :0الرسم البياني

 
 لوكالة الفرنسية للتنميةوا من طرف البنك الدولي أنجزهتقرير حول وقع البرنامج  :املصدر
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  (. Douche) املنزلي الحمامأسبوعيا في  ألاطفال ستدماماعدد مرات   :20الرسم البياني

 

 الوكالة الفرنسية للتنميةو  البنك الدولي أنجزهتقرير حول وقع البرنامج  :املصدر

 

ألاسر وعاداتها  تسجيل تغير في سلوكمشاريع التزويد باملاء الشروب، تم  تنفيذأيضا في النهاية إلى أنه بعد يشار و 

ألاسر التي تصرف مياه غسل  ةفقد تراجعت نسب. في غسل  وتنظيف املالبس تستعملاملرتبط بتصريف املياه التي 

ورها   (.قبل البرنامج %  54بعد أن كانت هذه النسبة تناهز  % 27)املالبس خارج د 

 تصريف مياه غسل املالبس  :22الرسم البياني

 

 

 

 

 

 

 

 الوكالة الفرنسية للتنمية/ تقرير حول وقع البرنامج انجزه من طرف البنك الدولي :املصدر

 

 على ظروف السكن ةاملتوقع آلاثار 

البرنامج، تم تسجيل تدسن ملحوظ على مستوى املساكن؛ ولوحظ توجه عام لدى ألاسر باإلستثمار في  تنفيذعقب 

 (.قبل البرنامج % 28، مقابل مساكنهاتغييرات وإصالحات على  أدخلت من ألاسر  %02)بنايات جديدة 

19% 

2% 

46% 

35% 35% 

61% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Avant (2010) Après (2014) 

1 fois 

2 fois  

3 fois et plus 

46% 

73% 

54% 

27% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Avant (2010) Après (2014) 

Intérieur 

Extérieur 

 مرة واحدة

 مرتان

ثالث مرات 

 أو اكثر

 (4101)قبل (                                           4102)بعد 

داخل 

 المنزل

خارج 

 المنزل

 (4101)قبل (                                         4102)بعد       



 

 

43 
 

 

 نسبة ألاسر التي قامت بإدخال تحسينات على مساكنها   :21الرسم البياني

 

 الوكالة الفرنسية للتنميةو  البنك الدولي أنجزهتقرير حول وقع البرنامج  :املصدر

 .القروية ةمهم وأسهم في تدسين مستوى عيش الساكنتقدم البرنامج مكن من تدقيق أن  نستنتج في الختام

وإذا استثنينا استمرار مؤشر تصريف املياه املستعملة في الطبيعة، فإن البرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي 

التجهيز باملرافق والبنيات )باقي املؤشرات املتعلقة بالنظافة   شملباملاء الصالح للشرب مكن من تدقيق تطور إيجابي 

 .(...التدتية  الصحي، عدد مرات إلاستدمام

 

ساهم التزود باملاء الصالح للشرب بشكل ملحوظ في تحسين شروط النظافة وفي تجويد مستوى . 23 خالصة

 .عيش الساكن القروية

 .التي يتم تصريفها مباشرة في الطبيعة ةارتفاع منسوب املياه العادمفي البرنامج  مقابل ذلك، تسبب. 22 خالصة
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 :  القرويةتحسن ملحوظ في الوضع الصحي للساكن  (1

اعتمادا على في املناطق القروية،  22الشروب ءالتزويد باملا حالةتشخيص  دراسة بشأن إنجاز  1001 ةعرفت سن

، (املديرية العامة للجماعات املدلية أنجزتهبدث )جماعة قروية  2100دصل عليها لدى تجميع املعطيات امل

 (.التقييم مسوحات)مركز  2000و( أبداث ميدانية لوزارة الصحة)إلاقليمية لوزارة الصحة  واملندوبيات

فمن . ع والظروف الصحية للساكنة القروية املستجوبةاوضوقد بينت هذه الدراسة ألاثر إلايجابي للبرنامج على ألا 

منها ساكنتها من مشاكل  %01ي تعانال مركزا استفادوا من مشاريع التزويد باملاء الصالح للشرب،  22110أصل 

 . مرتبطة بعدم استعمال املاء

املرتبطة بعدم استعمال املياه ملؤشرات املتعلقة باألمراض انخفاض اوتفيد إحصائيات وزارة الصحة استمرار 

وهكذا، انتقلت . بفضل تعميم الولوج للماء الصالح للشرب في الوسط القروي ، وذلكوألامراض التي تصيب الشباب

املنحى التنازلي سنة  هذا ويتكرس. 1001سنة  %  10,2إلى  2001سنة %   27,8نسب وفيات الفئات العمرية الشابة من

 .% 1,6من خالل تسجيل نسبة  1021

بنسبة  1021و 1001بين سنتي ( dysenterie)قد تقلص عدد حاالت إلاصابة املسجلة بالعالم القروي بمرض الزُّحار و

كما أن وزارة الصحة لم تسجل حاالت إصابة بالكوليرا منذ سنوات . 000إلى  2022النصف حيث تراجعت من 

 .عديدة

فقد . تراجعت حاالت إلالتهاب الرغامي بفضل التدسن الذي عرفته ظروف النظافة والسكنومن جهة أخرى 

 أقاليم كانت تسجل بها املستويات القصوى من إلالتهاب الرغامي  خمسةأوضحت خالصات دراسة ميدانية همت 

أسهمت بشكل جلي في  أن مشاريع التزويد باملاء الشروب( فجيج وطاطاو  ورزازاتو  زاكورةو  وهي أقاليم الرشيدية)

ريبي  .1001برسم سنة  5%لتصل إلى مستويات دون نسبة ( trachome folliculaire)تقليص استشراء اللغام الج 

هذه  تتراجعقبل أن  % 69,6نسب استشراء تبلغ  2002فعلى سبيل املثال، كان إقليم زاكورة يسجل  حتى سنة 

 . 2%إلى  1001في سنة  النسبة

همان في ايس ،في تطور مستمرالذي يوجد تطهير الالولوج للماء الصالح للشرب ولنظام  إنيمكن القول  وإجماال 

عدية واملعوية بفضل
َ
عوامل تلوث املياه التي تشكل عناصر  الحد من خفض حاالت واحتماالت إلاصابة باألمراض امل

 .تخصيبها

ساهم البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب في تقليص جلي ملعدالت الوفاة في . 20 خالصة

 صفوف الشباب وفي في الحد من استشراء ألامراض املرتبطة بعدم استعمال املاء  

 

 

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

  (ش.ص.م..و.م)منظمة ألاغذية والزراعة  –دراسة تشخيصية لحالة التزويد باملاء الشروب بالعالم القروي باملغرب  – 22
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 تحسين ظروف التمدرس (3
 

 على ظروف الحياة املدرسيةآثار 
 

عن  1000بشراكة مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، أعلنت وزارة التربية الوطنية في سنة 

إلى يهدف وقد كان هذا البرنامج . إطالق البرنامج الوطني لتأهيل وإعادة التأهيل البيئي للمدارس القروية

 22. شربتعميم تزويد املؤسسات املدرسية بالعالم القروي باملاء الصالح لل

 :شطرينإلى وقد تم  تقسيم البرنامج 

واملاء الصالح  املكتب الوطني للكهرباء متر عن منشآت 200املدارس املتواجدة على مسافة أقل من  -

مؤسسة تعليمية تم ربطها بشبكة املاء الصالح للشرب بين سنتي  2022مر بـ ويتعلق ألا : للشرب

 ؛1021و 1000

متر عن منشآت املكتب الوطني للكهرباء  1000و 200املدارس املتواجدة على مسافة تتراوح بين  -

مؤسسة تعليمية  100مر بـ ويتعلق ألا  .(توسيع الشبكة إلىلذلك وتدتاج تبعا )واملاء الصالح للشرب 

 .منها لان في طور الربط بشبكة املاء الصالح للشرب 200

 

لدى فئات ألاطفال في سن التمدرس بالعالم القروي و  التمدرسوقد ساهم البرنامج في تدسين معدالت 

من  1021و  2001فقد انتقلت نسب التمدرس بين سنتي . عشر سنة 21سنوات و 2املتراوحة أعمارهم بين 

لفئة الفتيات،  ة، وكان التدسن أكثر وضوحا بالنسبنقاط إضافية 50,9، أي بتسجيل  91,6%إلى  % 40,7

 21برسم نفس الفترة، وبنقاط إضافية بلغت   %90,1إلى   %26,1اللواتي انتقلت معدالت تمدرسهن من 

 .   نقطة

 نسبة التمدرس: 20الرسم البياني        

 

           1021و 1001املندوبية السامية للتخطيط، إلاحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي  :املصدر
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 التعليمآلاثار على مستوى 

 :إثنين يتعين تناول لاثار التي لوحظت على هذا املستوى بنوع من الحيطة إلعتبارين

 ليس للبرنامج وقع مباشر على نسبة التعلم، وال يمكن  -
 
 إال بعد مدة طويلة؛ لهذا الوقع أن يكون مباشرا

نسبة التعلم والعديد من العوامل التي تتجاوز إطار البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي  هناك تالزم بين -

 .باملاء الصالح للشرب

في صفوف ألاشخاص البالغين عشر  2001 ةفي العالم القروي بالعالم القروي منذ سن 20ألامية ةوقد تراجعت نسب

 بأن، 1021سنة  % 47,5  إلى 2001 ةسن75%انتقل هذا الرقم من و . سنوات أو أكثر
 
نسبة النساء غير  علما

 .قياسا بنسبة الذكور تبقى مرتفعة املتمدرسات 

 

 نسبة محو األمية :41الرسم البياني 

 

 1022و 1002ن للسكان والسكنى لسنتي ان العامااملندوبية السامية للتخطيط، إلاحصاء :املصدر

.  

 ةعن ألانشط التخليفي تدسين ظروف الفتيات اللواتي استطعن باملاء الصالح للشرب الدواوير  عدد منأسهم تزويد 

أصبح القروية عدد ألاطفال الذكور باملدارسأن كما . والتدصيل ةالتي كن يزاولنها بتخصيص وقت أكبر للدراس املتعبة

 .يوازي عدد الفتيات

بفضل تحسن ظروف الحياة إيجابا على تمدرس الفتيات، الصالح للشرب أثر التزويد باملاء . 26 خالصة

 .جلب املاءاملتمثلة في  املنهكة  ألاعمالاملدرسية وتقليص 

 

 

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

 .يعني معدل ألامية ألاشخاص الذين ال يعرفون القراءة وال الكتابة – 20
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 وألانشطة املدرة للدخل الشغلفرص ( 2

كدراس  شغلمنصب  000حوالي )إضافية، مباشرة  شغلمكن برنامج التزويد باملاء الشروب من خلق مناصب 

 ةجمعي 2000تم إحداثها، دون احتساب  ةر يصغجد مقاولة  000أو غير مباشرة داخل  10(قائمين على تدبير املنشأة

 .ويد العالم القروي باملاء الصالح للشربالبرنامج املندمج لتز خالل إنجاز مشاريعمستعملين التي رأت النور لل

مكن البرنامج من خلق ماليين أيام العمل بمناسبة إنجاز مشاريع تزويد مختلف جهات اململكة باملاء  ومن جهة أخرى 

 .الشروب

 122فقد بين تقرير صادر عن البنك الدولي أنه من أصل . إلاشارة إلى انخراط أكبر للنساء في أنشطة جديدة وتنبغي

 (.حارسات قائمات على تدبير املنشأة  %6أي بنسبة )منها تديرها نساء  12افورة عمومية، ن

نشاط تربية املواش ي البرنامج، حيث تبين من خالل عينة الدراسة أن نسبة ألاسر التي تمارس نشاط تربية  تأثر و 

بروز أنشطة جديدة مدرة بهذا  ويفسر . من ذي قبل 93%بعد إطالق البرنامج، مقابل %  52املواش ي تراجع بنسبة 

  .نشاط تربية املواش ي عوضت...( الزراعات السقوية، غرس ألاشجار املثمرة، التعاطي لتسيير املقاهي واملطاعم)للدخل 

الدواجن بفضل النافورات العمومية، فضال عن تمكينه فئات عديدة من تنويع  ةيجابا على نشاط تربيإالبرنامج  وأثر 

حرفية،  ةصناع)لدخل واستبدال ألانشطة املرتبطة بالتنقل املنهك من أجل جلب املاء بأنشطة بديلة أنشطتها املدرة ل

، لوحظ الوقع إلايجابي على مستوى تقليص نسبة ألاشغال الشاقة الصددفي هذا ...(. بستنة ات،حيوانبعض التربية 

كةو نه 
 
 .ألاعمال امل

 1021من ألاسر تعتبر أن مهامها أصبدت أقل إنهاكا في سنة   86%ويفيد تقرير البنك الدولي حول وقع البرنامج أن 

 .1020قياسا مع سنة 

 

 تقليص األشغال الشاقةتصور األسر لدور البرنامج في  :01الرسم البياني 

 

  الوكالة الفرنسية للتنمية/ تقرير حول وقع البرنامج انجزه من طرف البنك الدولي :املصدر

 

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

  ش.ص.م.ك.و.م –مذكرة حول البرنامج  – 10
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 : مكوناتأربع كان للبرنامج وقع إيجابي على ألانشطة املدرة للدخل من خالل  نستنتج إذن أنه

 البرنامج؛ تنفيذفرص العمل املباشر وغير املباشر التي أتاحها  -

 انطالق أنشطة خدماتية جديدة؛ -

 تربية الدواجن؛ سلسلةتعزيز  -

، مع النهوض بأنشطة جديدة مدرة للدخل الساكنة القروية تتعبتخفيف أعباء جلب املاء التي كانت  -

 ...(.يةالتقليد الصناعةمشاركة النساء في التعاونيات النسائية، )

 

 

 .للدخل ة مكن التزويد باملاء الصالح للشرب من املساهمة في تنمية أنشطة جديدة مدر . 27 خالصة
 

 . باملناطق املعنية للشغل املشروع من خلق فرص جديد تنفيذمكن .  28 خالصة 
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 أهداف البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب مالءمة

 ألاسئلة واملعايير املستعملة في التقييم 

لبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح املتوخاة من األاهداف  يمكن صياغة السؤال املتعلق بمالءمة

 :في ما يلي للشرب، 

 

 

ئمة ال البرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب تظل م يمكن ان نعتبر مبدئيا أن أهداف

 :إذا أخذت بعين الاعتبار ما يلي لإلشكاليات الحالية 

 توفر املرفق العمومي للولوج للماء؛ -

 الولوج للماء الشروب؛ خدمة -

 تنامي الطلب على املاء الصالح للشرب؛ -

 الولوج؛ ةباملناطق القروية صعب ةإلاشكاالت الخاص -

 .  التنمية املستدامة في ما يرجع إلىالرهانات املتوقعة  -

طرت للبرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، يتضح أن وبال رجوع إلى ألاهداف التي س 

علن،  موضوع تكنأعاله لم  تمت إلاشارة إليهامجموع إلاشكاالت التي  أن البرنامج الوطني املندمج  وعليه يعتبر هدف م 

يركز على تجهيز العالم القروي بالبنيات التحتية للتزويد باملاء  ابرنامج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب

 .الصالح للشرب

 

  

 مالئمةأي حد يمكن اعتبار أهداف البرنامج الوطني المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب  إلى
 لإلشكاليات الحالية للماء إنتاجا، وتوزيعا واستعماال؟ 
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 للولوج للماء العموميةخدمة التوفر  (2

توفر الخدمة  يمكنلتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب،  والتجهيزات ألاساسيةاملنشآت  إقامة إلى جانب

على هذا التقييم ويتم . مدى استفادة املواطن من املواكبة والخدمات املناسبة من تقييمللولوج للماء  العمومية

العديد من املؤشرات التي تتعلق بنسبة الولوج للماء الصالح للشرب، والقرب وتعدد نقاط املاء وسياسة  أساس

 .ألاسعار املتبعة

 نسبة الولوج للماء الصالح للشرب  ( أ

ءمة لقياس مدى توفر خدمة الولوج العمومية للماء الاملؤشر ألاكثر متظل نسبة الولوج للماء الصالح للشرب 

ويبدو أن هذا املؤشر قد .  الشروب في إطارالبرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب

              نسبة نالاقتراب م، قبل أن يستقر بمجرد 1002و 2000مسارا تصاعديا بين سنتي  ،الاولى ةفي املرحل ،واصل

95   %  . 

 4101و 0991تطور نسبة الولوج لخدمات الماء الشروب بين سنتي  :41الرسم البياني 

 
 ش .ص.م.ك.و.م -مذكرة حول البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب :املصدر

بجهة  %  82أما بخصوص التوازنات الجهوية، فيمكن تسجيل بعض التفاوتات التي تتراوح بين حد أدنى يصل إلى 

هذه الجهة ألابعد عن هدف  تبقىو  .نقطة تدت متوسط املعدل الوطني 20 أقل بـ الحسيمة، أي -تطوان-طنجة

. من تكلفة إلايصال أو الربطذلك ستدعيه يويمكن تفسير هذا ألامر بالطبيعة الجبلية الوعرة للجهة وما . %90

 مشروع ينجر املكتب حالياوعلى الرغم من ذلك، 
 
مليار درهم بالجهة ويعتزم إنجاز   2,2الف مالي قدره غب ا

 .1011و  1022استثمارات على صعيد الجهة بقيمة مليار درهم  بين سنتي 
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 4101الجهات برسم سنة  نسبة الولوج لخدمات الماء الشروب حسب :02الرسم البياني 

 
 ش .ص.م.ك.و.م -مذكرة حول البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب :املصدر

 

لساكنة القروية من ولوج فعلي للماء الصالح للشرب، البد من الوقوف املسبق على لفائدة اوللوقوف على ما تدقق 

الرسم البياني أعاله تترجم فقط وجود  يبينفنسبة الولوج للماء الشروب كما . لوظائفها القائمة،مدى أداء املنشآت 

، دون أن تمندنا معطيات إضافية (يصاالت الفرديةإلا النافورات العمومية و)توزيع املياه الصالح للشرب لمنشآة 

من  28%،  كانت نسبة 1020أنه في سنة  ويبدو . حول وضعيتها ومستوى استعمالها من طرف الساكنة القروية

 .الساكنة القروية تتوفر على منظومة تزويد باملاء الشروب بها اختالالت

   28% إلى  2005سنة   24.5%من نسبة  انتقلتختالالت قد زادت على املستوى الوطني، حيث أن نسبة الا  ويبدو 

 .2010سنة 

مكلفا بتعميم الولوج لخدمة التزويد باملاء  1001وملا أصبح املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب في سن 

، فرفع نسب ةألاساسي الخدمة هالقروية التي ال تتوفر على هذ املجاالتلتجهيز  أعطى اهتماما خاصابالعالم القروي، 

 .1021سنة  % 95إلى  1001سنة   61%الولوج من 

دراسات في مجموع التراب الوطني لتبين وتقييم إلاستثمارات الضرورية إلعادة  خمس، أطلق املكتب 1020سنة  في

 .تأهيل أنظمة الولوج للماء الصالح للشرب

أيضا أنظمة  استدضرناوإذا . ملاء الشروباليتوفرون على اشخصا بالعالم القروي  220000 كان، 1021سنة  في

للماء  دائممليون شخص دون ولوج   3,5، يبقى أكثر من (1021برسم سنة  28%) اختالالتالتي تشوبها التزويد 

  .الصالح للشرب بالعالم القروي
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. 

 نمط توزيع املاء الصالح للشرب ( ب

من أجل ضمان تعميم املاء الصالح للشرب بالعالم القروي، نهج البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء 

 :التوزيع الشروب نمطين في

 النافورات العمومية؛ -

 .إلايصاالت الفردية -

 ويبقى النمط ألاكثر انتشارا هو نمط النافورات العمومية، 
 
َم أن البرنامج ب علما  

م  على أساس  2001باألساس سنة  ص 

 .هذا النمط في التوزيع

القروية كهربة المن خالل برامج مثل برنامج  ةوقد تم بالتدريج فك العزلة عن العديد من املراكز القروية، خاص

مستوى عيش الساكنة املدلية، مما ساهم في رفع البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب،   أو الشمولي

من خالل الدراسة التي قام بها املكتب سنة  ذلكوقد اتضح . حجم الطلب على إلايصاالت الفردية وبالتالي ارتفاع

ستجَوبة  92%أظهرت نتائجها أن التي  1001
 
 .بإيصاالت فردية منازلهاربط تتطلع إلى من ألاسر امل

وأن هذا  ة، خاص(أي النافورات العمومية)إلاختيارالذي وقع عليه نجاعة نمط التوزيع مساءلة  ،تبعا لذلك ،ويتعين

، واستدامة أطول ة أعلىجودبتبدث عن نمط توزيع التي  :النمط ال ينسجم والحاجات التي تعبر عنها الساكنة القروية

 .ويسر أكبرقل تظار أمعدالت انو ، أقل صعوبةوب، وضمانه صحية

 

 سياسة ألاسعار( ج

ينبغي الصالح للشرب تقييم سياسة ألاسعار املطبقة في إطار البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء  من أجل

 . نمط إلايصاالت الفرديةو نمط النافورات العمومية التمييز بين 

 

 : حالة النافورات العمومية

لساكنة القروية حدد املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب مبلغ مساهمة متساوية لمن أجل ضمان معاملة 

للشخص كما يددده املكتب الوطني املاء  سعر كما أن متوسط . درهما 100ألاسر املستفيدة في سقف ال يتجاوز 

 ،الجهات حسبتغير يبالوسط القروي، و  املطبقالحارس املكلف بتدبير النافورة يوافق ثمن بيعه حسب الشطر ألاول 

يعتبر و  .درهما  3,81 إذ يبلغ درهم للمتر مكعب بمراكش في مقابل حد أعلى بوجدة  1,70بين حد أدنى يقدر بـ إذ يتراوح 

َباع  هذا السعر أقل من السعر الذي 
 
 . به هذه املادة الحيوية في إطارنظام الوكاالت املستقلة أو التدبير املفوض ت

 2للمستهلك من طرف الحراس القائمين على تدبير النافورات العمومية  بين  الصالح للشربثمن بيع املاء  ويتراوح

 200و 20، فاتورة متوسطة ما بين 12شهريا ةمكعب أمتار  20ويوافق متوسط استهالك من . دراهم للمتر املكعب 20و

فإن إقبال ألاسر القروية على املاء يجعل فاتورة استهالكها تتجاوز  ،وكما يبين ذلك الرسم البياني التالي. درهم شهريا

 .من طرف الساكنة القروية (درهما 10" )املقبول "السقف 

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

  ش.ص.م.ك.و.م: املصدر  – 12
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   0241رأي مستعملي النافورات العمومية القروية بشأن األسعار حسب متوسط الكلفة الشهرية برسم سنة : 04الرسم البياني 

 

 1001ش .ص.م.ك.و.م -لتزويد باملاء الشروب في العالم القروي باملغربا حالة تشخيصبشأن دراسة  :املصدر

 ،          1021في  في أوساط العالم القروي الصالح للشرباء من امللذكر، فقد كان معدل الاستهالك اليومي والجدير با

لترا من املاء  10أي الصحة العاملية  ةلترا، أي بمتوسط استهالك أقل مرتين من املستوى الذي تنصح به منظم 8,32

شكل عامال في حمل يأن  لسعر بيع املاءويمكن . من الشرب والنظافةلحاجاته  الاستجابةمن أجل  فرديوميا لكل 

 .من املاء على تقليص استهالكها الفئات ذات الدخل املددود ،الساكنة

على أساس مستوى الدخل كما هو ال توجد سياسة للتمييز إلايجابي في تسعيرة فاتورة استهالك املاء من جهة أخرى و 

 .مة ألاشطر املطبقة باملجال الحضري الحال بالنسبة ملنظو 

للتزود باملاء مثل لابار او املطفيات، على الرغم من غياب ضمانات  ةلذلك، تلجأ الساكنة القروية إلى مصادر مجانيو 

 .هذه املصادر فيالجودة 

 : الفردي الربطحالة 

داث امليدانية التي قام بها البنك الدولي في العديد من ألاقاليم، تبين أن التكلفة املتوسطة التي ببعد الدراسات وألا 

 2000الفردي تبلغ  للربط ةن التكلفة املتوسطإوحيث . درهم 0000 هي في حدوديمكن أن تتدمل أداءها الساكنة 

، على أساس أن (درهم 0100أي بمبلغ )درهم، فقد تقرر أن يساهم املستفيد من إلايصال الفردي بنصف التكلفة 

 .القروية بالنصف الباقي ةتساهم الجماع

 :يتمثل في ألاسر  لفائدةنظام تسهيالت في ألاداء  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب وقد اعتمد

 ؛املشروع درهم على سبيل التسبيق من طرف كل أسرة قبل إطالق  100دفع مبلغ  -

 درهم أخرى بعد إنجاز ألاشغال؛ 100قدره دفع تسبيق ثان  -

             قد تصل إلى ملدةعند الربط عن طريق إلايصال الفردي أو على دفعات  ةدرهم املتبقي 1100مبلغ  تسديد -

 .5%ه سنوات بسعر فائدة قدر  2
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من  ميال  20مسافة تتجاوز والتي تقع على  عزولة عن الدواوير واملراكز القروية املعنيةامل للبيوت القرويةأما بالنسبة 

إلاضافية  ةللتكلف ممن إيصاالت فردية شريطة تدمله مبدورهوا فيدتسيأن  ن ألصحابها، فيمكالتجمعات السكنية

على نفقتها، أن تبني  لجماعةلكما يمكن  .ملد وتوسيع الشبكة أو أن تتدمل الجماعة القروية تلك التكاليف نيابة عنهم

 .الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب على الدعم التقني للمكتب وتعتمد في ذلكفردية اليصاالت إلا شبكة 

وعندما . 40% ، 1021عند نهاية  بلغت نسب التزويد باملاء الشروب من خالل إلايصاالت الفردية بالعالم القروي;

ت الفردية، يتضح أن هاته إلايصاالت تبقى قتصادي للمستفيدين من إلايصاال والا-الاجتماعينقوم بتدليل املستوى 

 . مرتفعةمتاحة بشكل حصري لألسر القروية التي تتوفر على مستويات دخل 

بالمغرب  االجتماعي واالقتصادينسبة الربط بالماء الشروب عبر إيصاالت فردية حسب المستوى  :00الرسم البياني 

  0221برسم سنة 

 
 .لشروب في العالم القروي باملغربدراسة تشخيصية للتزويد باملاء ا :املصدر

  دخالألاعلى ألاسر من  % 20بالنسبة لـ  %   93,6تتراوح بين ةنالحظ أن نسبة ألاسر التي تستفيد من إيصاالت فردي

 .بالنسبة للمجموعة الثانية من ألاسر ألاكثر غنى   45,6و

ألاسعار املطبقة على بيع املاء الصالح للشرب بالنسبة لإليصال الفردي نفسها تلك املطبقة  ومن جهة أخرى، تعتبر 

 .بالوسط الحضري 

 :رضا املستعملين  –د 

 :تتمثل في  النافورات العموميةو التي يثيرها مستعمل 11كانت املشكالت الثالثة ألاساسية،، 1001في سنة 

 املسافة التي يتوجب قطعها؛ .2

 البيع؛تسعيرة  .1

 . الذي ينعكس على صبيب املياه في النافورات العمومية غير الكافيمستوى ضغط املياه  .0
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التي كانوا يقطعونها  المسافة التي يقطعونها لىمستوى رضا مستعملي النافورات العمومية القروية ع :02الرسم البياني 

 0241بالمغرب في 

 
 1001ش .ص.م.ك.و.م -باملاء الشروب في العالم القروي باملغربلتزويد ا بشأن تشخيص حالةدراسة  :املصدر

أما بالنسبة لألسر التي تتجاوز . مترا 100ويبدو أن املسافة التي تبدو مقبول ومعقولة بالنسبة لألسر القروية تقل عن 

رضا منها عبرت عن عدم رضاها أو مستويات %  70متر، فإن  100العمومية  ةاملسافة التي تفصلها عن النافور 

 .هذه الخدمة املرفقية عن ضعيفة

، 1021سنة  الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب املكتب أنجزهاي تحول الوقع ال ةامليداني ويستفاد من الدراسة

 :مايلي

بعد  %  87إلى  %  65بينها وبين النافورة العمومية من  ةرضا الساكنة قياسا باملسافة الفاصل انتقل معدل -

 ؛ انتهاء املشروع

قبل إنجاز املشروع إلى  %  66رضا الساكنة عن مواعيد فتح وإغالق النافورات العمومية من  انتقل معدل -

 ؛ بعد إنجازه %  90

 ؛%  86إلى  %  62من  الانتظار رضا الساكنة عن مدة  انتقل معدل -

 ؛ %  77 إلى  %   65 امللء انتقلت منالرضا عن سرعة  -

 .%  85إلى   77%الرضا عن مستويات النظافة في مديط النافورات العمومية بدوره من  انتقل معدل -
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من الولوج لخدمات املاء الصالح  غير مستفيدينشخصا  620000، بقي أكثر من 1020متم  في : 29 خالصة

لتزويد باملاء اباملقابل، وإذا أخذنا بعين إلاعتبار نسبة إلاختالالت التي تعرفها منظومات . للشرب

مليون شخصا بالعالم القروي   3,5نإ، يمكن القول 1022سنة  %  28الشروب والتي وصلت

 .  املاء الشروب قار من إمداد   يستفيدون ال

ثمن بيع املاء املطبق على مستوى النافورات العمومية بعين إلاعتبار القدرة الشرائية ال يأخذ  : 10 خالصة

أما ثمن بيع املاء املطبق من . للساكنة القروية ويقف حائال دون استهالك املاء بمعدالت معقولة

 .ضبططرف الحراس واملسيرين، فإنه ال يخضع ألي 

مبالغ بسبب  على املداخيللفئة ألاسر التي تتوفر على أ ر متاح إال نمط إلايصاالت الفردية غي : 12 خالصة

 (.درهم 3000)املستفيد  يتحملهااملساهمة املرتفعة املطبقة التي ال 

البرنامج ن الفلسفة التي تأسس عليها أال إ ،التزود بإيصاالت فردية تفضلالقروية  ةالساكن أغلبية : 11 خالصة

تزويد الجماعي للساكنة ال تتقاطع مع الاملندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب والقائمة على 

 .انتظارت عموم الساكنة

 

  



 

 

57 
 

 استدامة خدمة الولوج إلى املاء الصالح للشرب( 1

 اختالالت منظومة التزويد باملاء الشروب( أ

، %  6,85نموا سنويا بلغ 1021و 2001في الفترة املمتدة بين  للشرب الصالح عرفت نسبة ولوج الساكنة لخدمات املاء

وقد تم بالتدريج . فقط بالنسبة للساكنة القروية %  0,27 في حين ظلت النسب السنوي لنفس املؤشر في حدود

دد بالفعل، فقد كان عو . خدمات املاء الشروبإلى الولوج  في مجال 2001منذ  املسجلالتأخير الكبير  استدراك

 220000مليون شخصا، ليتقلص عددهم إلى   9,3السكان القرويين الذين ال يلجون إلى هذه املادة في ذلك التاريخ 

 .1021شخصا في سنة 

تطور الساكنة القروية المغربية المرشحة لإلستفادة من الولوج لخدمات الماء الشروب مقارنة : 01الرسم البياني 

 0241و 4111التي استفادت بين سنتي  بالساكنة

 

 والتخطيط ش  واملندوبية السامية لإلحصاء.ص.م.ك.و.م: املصدر

ينبغي وعليه، . مليون نسمة  2,9، أي من الساكنة % 28 ة اختالالت منظومة التزويد باملاء الشروب على استفاد وتؤثر 

 .منظومة التزويد باملاء الشروب بالتركيز على استدامة خدمات الولوج  للماء الشروب حالةتدليل 

الشروب تعتريها اختالالت برسم سنة نسبة الساكنة التي ولجت لمنظومة تزويد بالماء : 01الرسم البياني 

0241 

 

 مذكرة حول البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب : املصدر
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نتائج دراسة  حسبمنظومة الولوج لخدمات التزود باملاء الشروب،  تعتري ألاسباب الرئيسية لإلختالالت التي  وتتمثل

يل أنظمة التزويد تأه في أفق 1021املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب في شهر دجنتبر  أنجزهاتقييمية 

 :في ما يلي، بالعالم القروي

 املوارد املائية؛ في نقص -

 جود املياه؛ ضعف -

 شح وتراجع املوارد املائية؛ -

 التجهيزات وتهالكها؛ تقادم -

 سوء التصميم؛ -

 غياب الصيانة؛ -

 .سوء التدبير -

 ختالالت التي تعرفها منظومة التزويد بالماء الشروب بالعالم القروياالأهم أسباب : 02الرسم البياني 

 

 بالوسط القرويدراسة تقييمية حول تاهيل منظومات التزويد باملاء الشروب : املصدر

مر بنقص كميات قة بتوفر املوار د، سواء تعلق ألا املشاكل املتعلبالقروي  بالوسطختالالت التي تم تسجيلها الا  وترتبط

 .جودتها ضعفاملياه أو 

دراسات خمس  1020واملاء الصالح للشرب سنة املكتب الوطني للكهرباء  أنجز هذه الوضعية،  ومن أجل معالجة

ظم التزويد باملاء  ةعاداملمكن اعتمادها إل ميدانية غطت مجموع التراب الوطني من أجل تقييم السيناريوهات 
 
تأهيل ن

 .التأهيل والكلفة ةعدد النظم املعنية بإعاد و ، املعنية بذلكالشروب، والوقوف على حجم وتعداد الساكنة 

مليار  8,1و 2,6مليون نسمة، بتكلفة إجمالية تتراوح بين  2,6و  2,4ما بين  التي تم وضعهاالسيناريوهات  وشملت

الجهة التي ستتكفل بإعادة تأهيل منظومة  بشأنقرار عن ينبغي التأكيد على أن هذه الدراسات لم تسفر بعد و . درهم

 .القروي التي تعرف اختالالت باملاء بالوسطالتزويد 
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 الصالح للشربجودة املاء ( ب

من الولوج للماء بالعالم  الاستفادةتعميم  يدظى باألولوية ويالزمهدفا  الصالح للشربتشكل مراقبة وتتبع جودة املاء 

ووزارة الصحة ووكاالت  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشربأظهرت دراسة قام بها كل من  وقد. القروي

 .ألاحواض املائية وجود العديد من املتدخلين في مجال تتبع مستويات جود املاء

 

م األجهزة المكلفة بتتبع جودة مياه منظومات التزويد بالماء الشروب بالمغرب برس: 02الرسم البياني 

 0241سنة 

 
 1001ش .ص.م.ك.و.م -دراسة تشخيصية للتزويد باملاء الشروب في العالم القروي باملغرب :املصدر

التي يدبرها املكتب الوطني للكهرباء واملاء  الصالح للشرب، خضعت جميع منظومات التزويد باملاء 1021في سنة 

 شتغلتعلى مستوى الجهات وألاقاليم، ال مركزيا مختبرا  12الصالح للشرب لتتبع مستويات جودتها، بفضل تعبئة 

 .ISO/CEI17025الجودة  ةعالم وفقتدت إشراف  مختبر مركزي معتمد، 

 :للكهرباء واملاء الصالح للشرب  وفق مقاربتين الوطني التتبع من طرف املكتب أنجز هذاوقد 

 واملرتقب القائمةالجهوية التوزيع  للدواوير املداذية لقنوات ةباملغرب بالنسب ةاملعتمد ةتطبيق معايير الجود -

 .بناؤها

 .مستقلة توزيع مقاربة مبسطة بالنسبة للدواوير التي تزود من خالل منظومات -

أهمية الحفاظ على بالساكنة  نوعية، و وتصفيتهاهاتان املقاربتان أساسا على حماية املوارد، وتطهير املياه  وتقوم

 .مستويات جودة املياه، خاصة عند نقلها وتخزينها

من املنظومات  %20إال أنه يتضح أن  ،املياه الصالحة للشرب، تتم بشكل منتظم عمليات تطهير املاء ةولضمان جود

   .ت مناسبةاملطهرة يدويا أو بواسطة تجهيزا تسنعمل املواد املتبقية %02لم تستعمل قط مطهرات، في حين ان نسبة 
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من  %10على مستوى  املطهر ألاكثر استعماال( نوع من ماء جافيل )    Sodium  l’hypochlorite de  ويبقى

الوطني للكهرباء  املكتبعلى مستوى منظومات )، متبوعا بالكلور للشرب الصالح منظومات التزويد باملاء

كبسوالت الكلور  فيما تتذيل( للتوزيع وكذا شركات التدبير املفوض ةواملاء الصالح للشرب، والوكاالت املستقل

 . املستعملةة ا وزارة الصحة ترتيب املواد املطهر هاملضغوط التي توزع

عازلة حول نقاط  ة، خاصة في ظل غياب منطقة حمايةمنظومة الجود وتهدد ةوتبقى مخاطر التلوث قائم

 .  بالعالم القروي املياه

 

منظومات التزويد بالماء الشروب بالمغرب المحدثة في إطار ماء المصادر تلويث نقاط : 02الرسم البياني 

 0241برسم سنة 

 

 1001 -دراسة تشخيصية للتزويد باملاء الشروب في العالم القروي باملغرب: املصدر

46% 

15% 

14% 

9% 

7% 

7% 

Latrines, fumiers, engrais 

Agriculture, crues 

Mine, huileries, décharge, 
eaux usées 

Puits non couvert 

Abattoir, Souk 

Cimetière 

مراحيض، أسمدة عضوية، 

 أسمدة اصطناعية

 فيضانات، فالحة

معاصر، مطارح معادن، 

 ، مياه مستعملةنفايات

 آبار غير مغطاة

 مجازر، أسواق

 معامل إسمنت
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 تدبير املاء الصالح للشرب( ج

 

وفق القوانين الجاري بها العمل، مسؤوليات املرافق والتجهيزات العمومية ذات الطابع الجماعي،  بالجماعات تناط

هذا التدبير من خالل وكاالت مستقلة للتوزيع أو من خالل يمكن أن يتم و . خاصة املسؤوليات املتعلقة بتوزيع املاء

 .التدبير املفوض أو من خالل أنظمة تدبير أخرى 

 2101جماعة من أصل  010 إنويبقى نمط التدبير الجماعي املباشر النمط ألاكثر انتشارا داخل املراكز القروية، حيث 

م  جماعة معنية بالبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب وقع اختيارها على هذا النمط التدبيري الذي يه 

 . قروية التي تلج لخدمات املاء الشروبمن الساكنة ال %  88مليون نسمة، أي  11,8

 

 توزيع الجماعات والساكنة حسب متعهدي التوزيع:  0الجدول 

 النسبة
عدد السكان برسم 

1021سنة   
 النسبة املائوية

 عدد الجماعات

 املدلية

الجهة املكلفة بتدبير 

عملية توزيع املاء 

 الصالح للشرب

املدلية الجماعات 843 65,8% 000 830 11 88,3%  

0,3% 40 000 1,8% 23 

الوكاالت املستقلة 

 للتوزيع

11,2% 1 500 000 30,9% 396 

-.ش.ص.م.ك.و.م

-قطاع املاء  

0,2% 30 000 1,6% 20 

شركات خاصة 

 مفوض لها

 املجموع 1282 100% 000 400 13 100%

 والتطهيروزارة الداخلية، املديرية العامة للجماعات املدلية، مديرية املاء : املصدر

اط تتراوح بين التفويض أنم ةويتخذ التدبير املفوض عد. التدبير املفوضاملتبقية في إطار  %21ويتم تدبير نسبة 

 .وكالة والتسيير الذاتيبالوالتسيير 

 تجاه الجماعة بضمان خدمات، بما لها وبما عليها، مقابلبه شخص ذاتي أو اعتباري هو عقد يلتزم بموج: التفويض

القرى واملراكز القروية التي تقع ضمن  ضللعالم القروي، يهم نظام التفوي بالنسبة. الخدمة مستعملو  يؤديه مبلغ مالي

 .وريضال لشركات ليديك وأمانديس الخدمة بها ي تم تفويضتال املجاالت الترابية
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بنفس منطق يشتغل  ال املستغل إال أن، املرفقإال استغالل  مبدئيا  يشملال بعقد  يتعلق ألامر  قد:  التسيير بالوكالة

ل املستدقات املفوترة للمشتركين في الخدمة لحساب الجماعة املدلية بالرغم من يتدصيتم و . عليهما بما له و  الالتزام

  .  ك هو املسير لأن الذي يقوم بذ

في تدبير املاء الصالح للشرب منذ بدء العمل بالبرنامج املندمج لتزويد العالم  ةظهرت صيغ جديد :التسيير الذاتي

 :ويتعلق ألامر بـ. القروي باملاء الشروب

 جمعيات املستعملين؛ -

ن على التسيير كنمط بدأ املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب العمل به لتدبير و الحراس القائم -

 النافورات العمومية؛

 Jamaâ  ".الْجماعة"التعاونيات و -

الحرص على ضمان تدبير مستدام ومربح لتجهيزات املاء  بضرورة ،من جهة ،ذاك مدكوما أو ويبقى اختيار هذا النمط 

عد املسافة، طبيعة الطبقات الرسوبية)صوصيات كل جماعة قروية عن غيرها بخأخرى  ةهجالشروب، ومن   ...(.ب 

 التدبير المفوض أنماطمختلف  خطاطة تفسر: 2 خطاطة

 
  دليل منهجي ملشاريع التزويد باملاء الشروب والتطهير بالوسط القروي: املصدر
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 :أدوار ووقع كل نمط من أنماط التدبيريبين باختصار ما يلي،  في

 

 دور ووقع كل نمط تدبيري:  2الجدول 

 

 الفاعل
طبيعة النشاط 
 موضوع املناولة

 ش.ص.م.ك.و.دور م العدد الوقع

حارس 
مكلف 
 بالتسيير

تسيير وصيانة 
ورة العمومية فالنا

 وبيع املاء

استمرارية خدمة  -
 زويد باملاءالت

صيانة وضمان نظافة  -
 النافورة العمومية

حارس  0000اكثر من 
 مكلف بالتسيير

تكوين الحراس املكلفين  -
 بالتسيير

 املساعدة التقنية -

جمعيات 
 املستعملين

تدبير شبكات التوزيع 
عدد على مستوى 

 مددود من الدواوير

لتزويد ا مرفقاستمرارية 
 باملاء

 

جمعية  2000أكثر من 
ستعملي املاء الشروب، مل

منها مع  100
 ش.ص.م.ك.و.م

جمعيات مسيري تكوين  -
 مستعملي املاء الشروب

 املساعدة التقنية -

 بطاقة حول البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب: املصدر

مرفق املياه، وصيانة وضمان نظافة  ةلزوما على الحراس املكلفين بالتسيير الحرص على ضمان استمراريويتعين 

سلبا وبشكل مباشر على ولوج املرتفقين لخدمات التزود  ،حتى ولو ملدد مؤقتة ،غيابهم ويؤثر  .لنافورات العموميةا

طني للكهرباء واملاء الصالح للشرب منظومة بطاقات املكتب الو  اعتمد  هاته، التدبير مشاكلولتجاوز . باملاء الشروب

 .مركزا 10 حوالي  مسبقة الدفع  الستعمال النافورات العمومية على مستوى 

إن النمط ، فخرى ألا باقي ألانماط  بهيمنة ،ورغم مددودية اللجوء إلى جمعيات املستعملين في العالم القروي قياسا

بعدد ألاشخاص الذي يشترطه  ةكما ان الشروط املتعلق. التزويد باملاءستمرارية خدمة املذكور يمكن من ضمان ا

 ن غيابم قد يترتب لنظام الحراس القائمين بالتسيير وما ات يجعل من هذا النمط بديال أفضلقانون تأسيس الجمعي

 .اب الحراسفي غي، عضاء جمعيات املستعملين بالتناوبكل أ يضمنهااحترام مبدأ استمرارية هذا املرفق العمومي 
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نسبة  أنكما . دائما مضمونة ديمومة توفر املاء الشروب على مستوى النافورات العمومية ليست. 13خالصة 

مليون   3,5لتصل  1002ختالالت ارتفعت منذ اتعتريها د التي الساكنة التي تلج خدمات منظومة تزوي

إلاختالالت مشاكل تتعلق باملوارد املائية، في حين هذه ويقف وراء حوالي نصف . 1022شخصا في متم سنة 

  .ألاخرى  ختالالتفي ثلث الا  ةيتسبب سوء التسيير وغياب الصيان

،  خضعت جميع منظومات التزويد باملاء الشروب التابعة للمكتب الوطني للكهرباء 1020في سنة . 12خالصة 

 .واملاء الصالح للشرب لتتبع مستويات جودة مياهها

 ةاملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب اهتمامه على تعميم إلاستفادة من الولوج لخدم ركز . 10 خالصة

لذلك، الزال تدبير . التزويد باملاء الشروب على حساب التكفل بمسؤولية تدبير توزيع املادة التي ينتجها

 .بين يدي الجماعات التوزيع في الشق ألاكبر منه 

املكتب مهام التسيير، يكون بفي ذات آلان  مكلفينمهام توزيع املياه لحراس  هتفويض من خالل .16خالصة 

قد ساهم في وضع مقاربة مبتكرة تروم تحميل املستفيدين  الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

   .مسؤولية تدبير املنشأة
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 : املستعملين بإيصاالت فردية عند وضع نافورات عمومية أو ربط تطور الطلب على املاء الصالح للشرب( 3

ين ثفي أفق الثال لالستهالكالتطور املرتقب  بعين الاعتبار املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  يأخذ

 .غرافي باملجال القرويو الديمالنمو سنة املقبلة، وفق نظرة استشرافية حول تطور حاجات الساكنة و 

 لكل أسرة  10بالنسبة للنافورات العمومية، استهالكا قدره على هذا ألاساس، تفيد التوقعات 
 
 يوميا

 
مقابل لترا

 .لنمط إلايصاالت الفردية ةلترا في اليوم الواحد لكل أسرة بالنسب 10

 .لترا 8,32 يصل إلى 1021في سنة معدل إلاستهالك اليومي لكل مواطن مغربي بالعالم القروي كان 

 

  2105اإلستهالك اليومي لكل نسمة باللتر برسم سنة : 5الجدول 

 املديرية الجهوية إلاستهالك اليومي لكل نسمة باللتر

11,82 
أكادير إداوتنان، شتوكة آيت باها، كلميم، سيدي إفني، ) 2املديرية الجهوية 

 (تزنيت ثم زاكورة

7,85 
قلغعة السراغنة، شيشاوة، الصويرة، مراكش، / الحوز ) 1املديرية الجهوية 

 (الرحامنة، آسفي واليوسفية

7,13 
خريبكة، الفقيه بن صالح، بني مالل، برشيد، بنسليمان، ) 0 املديرية الجهوية

 (أصيال، سطات

7,2 
تمارة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي -الصخيرات) 1املديرية الجهوية 

 (سليمان، القنيطرة

8,55 
الحسيمة، بوملان، كرسيف، إفران،موالي يعقوب،فاس، )  1املديرية الجهوية 

 (تازة وصفرو 

 (انكاد، جرادة، الناظور، فكيك ثم تاوريرت -بركان، وجدة) 2 املديرية الجهوية 11,94

 (الحاجب، الراشيدية، إفران، خنيفرة، مكناس وميدلت)  2 املديرية الجهوية 5,94

 (أوسرد والسمارة)  0 املديريةالجهوية 9,86

5,82 
أنجرة، العرائش، وزان، سيدي قاسم -شفشاون، الفدص)  0املديرية الجهوية 

 (وطنجة

5,39 
الدار البيضاء، الجديدة، مديونة، ) املديرية الجهوية للساحل ألاطلس ي

  )املدمدية ثم سيدي بنور 

 متوسط إلاستهالك الوطني 8,32

 1021معطيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  :املصدر
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اليومي للشخص الواحد كما  ستهالكمن متوسط الا  50% يمثل أقل من املبين أعاله  يتضح أن مستوى إلاستهالك

 .حددت معدله منظمة الصحة العاملية

باملقابل، ال نتوفر على معطيات كافية بشأن طريقة عمل النافورات العمومية وإلايصاالت الفردية والتي تشتغل دون 

ن العوامل التي تؤثر على استهالك املاء الشروب  توفر خدمة تزويد مستمر من عدمه، )اختالل، حتى نستطيع تبيُّ

 ...(  لتزويداملستهلك لولوج خدمة ا يواجههاالسعر، الصعوبات التي 

التصور الذي حكم  قياس املنظومات  القروية للتزويد باملاء الشروب تجاوز مستوى إلاستهالك :  17خالصة 

  الحالي للساكنة
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 إلاشكاليات الخاصة التي تعيشها املناطق القروية الصعبة( 2

برنامجا حول التأهيل  1021-1021الشطر الثاني من برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم رؤية  تضمن

 .الترابي من أجل الولوج للماء الصالح للشرب

املديرية العامة للجماعات املدلية بتنسيق مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب،  أعدتفي هذا إلاطار، 

 .باملاء الصالح للشرب مناطق قروية معزولة زويدلت ابرنامج

دوارا، ومن خاللهم  2011 تزويدإقليما من أجل  11جماعة ضمن النفوذ الترابي لـ  022ويستهدف هذا البرنامج 

 .نسمة  111000

 .مليون درهم 211إنجاز املشروع تعبئة غالف مالي قدره  تطلبو 

من  % 37,6بنسبة )مليون درهما  120واملاء الصالح للشرب في التمويل املكتب الوطني للكهرباء  ةمساهم تبلغو 

لة لتزويد ( الغالف املالي إلاجمالي للبرنامج موزعة على ( نسمة 01110 يسكن بها)دوارا  222من أجل إنجاز مشاريع مهيك 

 .إقليما 20

را، ادو  02مهيكلة استفاد منها  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب مشاريعأنجز ، 1021في متم سنة 

 .مجموع الدواوير املبرمجة من % 54شكلنسبة ت

لم يتم  جديدةتجربة  1021املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب برمج برسم سن تجب إلاشارة إلى أن و 

باملنشآت  امركزا قرويا معزوال يتعذر ربطهم 10لتشمل حوالي  تقض ي بتوسيع الربط باملاء الصالح للشرب إطالقها بعد

إنجاز مشروع تزويد جماعات تابعة ألقاليم أزيالل،  فيهذه املبادرة وتتمثل . التي تم إنجازها في إطار مشاريع مهيكلة

تعمل  وبني مالل وقلعة السراغنة وورزازات والرحامنة وتنغير باملاء الصالح للشرب عن طريق الضخ بمضحات

 .بالطاقة الشمسية

وقد تم اختيار املراكز القروية املستهدفة التي ال تدخل ضمن أي برنانمج من برامج التزويد باملاء الشروب بناء على 

 :املعايير التالية

 مدلية؛ ةتوفر املركز القروي على موارد مائي -

عبر الشبكة على املدى  ةالكهرببرنامج مشمول بمركز قروي لم يشمله برنامج كهربة العالم القروي وغير  -

أكثر من كيلومتر )القريب، مع بعد املسافة التي تفصل نقطة املاء التي سيتم تجهيزها عن شبكة الكهرباء 

 (.واحد

ملشاريع الولوج  لخدمة التزود باملاء الشروب  التقليديةوستكون التركيبة املالية لهذه املشاريع مشابهة للتركيبة املالية 

 .لقرويبالعالم ا

 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب برامج خاصة بلفك العزلة عن بصفة عامة، لم يضع . 18 الصةخ

 بعض املناطق املعزولة؛
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حلوال ملشكل تزويد املناطق  تضمنتبرامج وطنية في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية   تم إنجاز . 19 الصةخ

، موارد املبادرة الوطنية للتنمية البشريةوقد ضخت . إليها املاء الشروبإيصال املعزولة التي يصعب 

بها املكتب الوطني للكهرباء واملاء مالية تكميلية لهذا الغرض بجانب املوارد املالية التي ساهم 

 .إنجاز هذه البرامجالذي يساهم من أجل  الصالح للشرب 
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 املستدامةالرهانات ذات الصلة بالتنمية ( 0

ربط الساكنة بشبكة املاء الصالح  يتوخى البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب مادام 

وفرة وتعميم استعمال املاء الشروب تطرح مشكلة التطهير السائل بالعالم القروي ومآل نتائج للشرب، فإن 

 .املياه العادمة

 :بعين إلاعتبار الجوانب التاليةج التطهير موعليه، يتعين أن يأخذ برنا

 الفضالت؛ -

 املياه العادمة؛ -

 حماية نقاط املاء؛ -

 النفايات الصلبة؛ -

 .مياه التساقطات املطرية -

 

 :برنامج التطهير أساسا تفادي تلويث الوسط البيئي، من خالل ضمان يتوخىو 

 حماية ألافراد من ألامراض؛ -

 مخاطر التلوث؛حماية املوارد املائية الجوفية والسطدية من  -

 ؛...(تربة، مجاري املاء، البديرات)الوسط البيئي املستقبل  ةالحفاظ على جود -

 تفادي تناسل الحشرات الحاملة لألمراض وألاوبئة؛ -

 . غير النظيفة واملظاهر الوقاية من الروائح الكريهة  -

مج لتزويد العالم القروي باملاء املندالبرنامج  يأخذ بعين الاعتبار فيالتطهير بالعالم القروي لم ومع ذلك فإن 

من بناء منظومة تطهير على  بعض الحمالت التدسيسية ، فإن ألامر لم يمكن على الرغم منو  .الشروب

 .مستوى الدواوير التي استفادت من الولوج لخدمات االتزويد باملاء الشروب

سنة  الذي صاغه املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ونشره ويمكن الوقوف في الدليل العملي

حيث املوقع حسب خاصيات ، على نمطين من أنماط التطهير بالعالم القروي، وهما متغيران يتغيران 1002

 :يتم التطهير 

للسكان املتفرقين على  بالنسبة للتجمعات السكنية الكثيفة  أو  الجماعي شبهالتطهير الجماعي أو  -

 مجموعات كثيفة، مع التركيز على التجمعات السكانية التي تستهلك كتال مهمة من املياه؛

، بالنسبة للتجمعات السكنية ذات الكثافة الضعيفة والتي تعرف مساكنها تشتتا التطهير الفردي -

 .مجاليا

 

وال  ،1001سنة  36%سائلة في حفر تجميع مقابل نصف ألاسر بالعالم القروي تصرف نفاياتها ال ، كان1021في سنة 

، ما سنوات خلت 20قبل  1,7%السائل مقابل  من ألاسر  على ربط بشبكة عمومية للتطهير % 2,9 تتوفر سوى على 

 .يتم تدقيق تطور ملحوظ في مجال التطهير لم هيعني أن

  َم لم ي   باملاء الشروبالبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي وتؤكد هذه ألارقام أن 
 
ن من إنجاز منظومة تطهير موازية ك

ألامر الذي تمخض عنه زيادة في  و ملنظومة تعميم وإعادة تأهيل منظومات تزويد العالم القروي باملاء الشروب، وه

قذف بها في الطبيعة   .مما يؤثر على البيئةنسبة املياه العادمة التي ي 
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أن إنجاز مشروع التزويد باملاء الشروب عن طريق مضخات تعمل بالطاق الشمسية تشكل منهجية  والجدير بالذكر 

ال تدتاج ألي نوع من أنواع  الطاقة الشمسيةمن مصادر  التي يتم انتاجهاوأن جيل الطاقة  ةصديقة للبيئة، خاص

 .اري للغازات التي تتسبب في إلاحتباس الحر  وليست بالتالي مصدر انبعاثإلاحتراق، 

 

تصرف نفاياتها السائلة في حفر تجميع مقابل  1021حوالي نصف ألاسر بالعالم القروي حتى سنة  كانت. 30 الصةخ

 .من ألاسر  على ربط بشبكة عمومية للتطهير السائل% 2,9 ال تتوفر سوى و  . 1001سنة  % 36

 . تشجيع التنمية املستدامة أو حماية البيئة تتوخىتوفر معلومات بشأن املبادرات التي تال  .32خالصة 
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 خالصـــــــــــــــــــــــــات

 

 برنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب لل الانسجام الداخليخالصات حول 

 

 

 

 

مادامت لم تأخذ بعين الاعتبار مع أهداف التعميم  منسجمةلم تكن  يولألا املعايير املطبقة في إطار املخطط  . أ

 .اختالالت تعتريهاتأهيل منظومات التزويد باملاء الشروب التي 

 ساعدت على إنجاز  للشربالصالح البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء  التركيبة املالية املعتمدة في . ب

 .البرنامج

 

 الصالح للشرباقتصادية البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء -السوسيو املنافعخالصات حول 

 

 

 

 

 

د باملاء الصالح للشرب بشكل ملحوظ في تدسين شروط النظافة وفي تجويد مستوى يأسهم تعميم التزو . ج

 .القروية ةعيش الساكن

تبعا  ،التي يتم تصريفها مباشرة في الطبيعة وتشكل ةتمخض عن البرنامج ارتفاع في منسوب املياه العادم . د

 .مصادر إضرار بالبيئة ،كلذل

 

 خالصات حول جدوى ألاهداف التي رسمها البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب

 

 

 

 

مع  الهدف  مإلى التزود بإيصاالت فردية، وال تتقاطع بذلك إنتظاراته القروي يتطلع غالبية سكان العالم . ه

من أجله البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الشروب والقائم على تعميم  صيَغ الوحيد الذي   

  .التزويد باملاء الشروب من خالل النافورات العمومية

ال يأخذ سعر بيع املاء املطبق على مستوى النافورات العمومية بعين إلاعتبار القدرة الشرائية للساكنة  . و

 .املاء بمعدالت معقولة القروية ويقف حائال دون استهالك

صالح للشرب مالئمة لإلشكاليات بالماء الالوطني المندمج لتزويد العالم القروي إلى أي حد يمكن اعتبار أهداف البرنامج 
 الحالية للماء إنتاجا، وتوزيعا واستعماال؟ 

صالح للشرب مالئمة لإلشكاليات الوطني المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الإلى أي حد يمكن اعتبار أهداف البرنامج 
 الحالية للماء إنتاجا، وتوزيعا واستعماال؟ 

صالح القروي بالماء الالوطني المندمج لتزويد العالم بأي معنى كانت االختيارات العملية المعتمدة في إطار البرنامج 
 للشرب منسجمة مع الهدف العام؟
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رات العمومية غير مضمونة بسبب تظل مسألة استدامة وتوفر التزويد باملاء الشروب من خالل النافو  . ز

 .تم تسجيلها على مستوى منظومات التزويد بهذه ملادة الحيويةيختالالت التي الا 

بالشكل و  ،لح للشرب بعين إلاعتبارالبرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصا لم تأخذ أهداف . م

 .التطهير والرهانات التي يقتضيها الحفاظ على البيئة ةإشكالي ،الكافي
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 توصيـــــــــات

 

، يعرض الجدول التالي الئحة التوصيات إلاستراتيجية واملقترحات ألاكثر وردت سابقاعلى أساس الخالصات التي 

 .عملية

 العمليةاملقترحات  التوصيات إلاستراتيجية

إدراج ديمومة الخدمة وجودة املياه كركيزتين  (2

أساسيتين وتعميم البرنامج املندمج لتعميم تزويد 

 .العالم القروي باملاء الشروب

 .ح -ه  –أ راجع الخالصات     

التفكير الشمولي في البرمجة وتدديد ألاولويات في ما  -

يرجع إلى إلانجازات الجديدة وتأهيل منظومة 

 باملاء الشروب التي تعتريها اختالالتالتزويد 

التعجيل بتنفيذ خيار سيناريو  إعادة تأهيل  -

منظومات التزويد باملاء الشروب التي تعتريها 

 اختالالت مع وضع الامكانيات الالزمة لتنفيذه

التوجه ندو حلول تدبير أكثر نجاعة ملنظومات  -

 التزويد باملاء الشروب

في مراقبة  ضمان انخراط أحسن لوزارة الصحة -

 جودة املياه 

 زيادة حصص الاستهالك -1

 

 .و  خالصة التراجع 

على إلاستهالك في العالم تدفز تبني سياسة أسعار  -

 القروي تراعي مستويات الدخل

تشجيع إلايصاالت الفردية، خاصة من خالل تركيبة  -

 مالية أكثر مالءمة

إدماج التطهير االسائل وحماية البيئية ضمن  - 0

ألاهداف التي تدظى باألولوية في البرنامج املندمج لتعميم 

 تراجع الخالصتان . تزويد العالم القروي باملاء الشروب

 ط - د

وضع برنامج الستدراك التأخير املسجل في مجال  -

 التطهير السائل

مستوى حماية املوارد  على  وضع أهداف واضحة -

 املائية الجوفية

دعم التناغم بين ألاطراف الفاعلة في البرنامج ال - 1

 املندمج لتعميم تزويد العالم القروي باملاء الشروب 

 ةالوزاريالقطاعات تقوية العمل بين 

 ج    تراجع الخالصة

إشراك الجهات في و العمل الوزاري املشترك  تعزيز  -

منظومتي الحكامة والتمويل املعتمدتان في البرنامج 

 املندمج لتعميم تزويد العالم القروي باملاء الشروب 

 

التنصيص ضمن املراحل املقبلة على اهداف عملية  - 1

 .ومؤشرات نجاعة واضحة

 

 .هـ - ج – ترجع الخالصات أ

استكمال ألاهداف السنوية ومؤشرات النجاعة  -

بمؤشرات ترصد إلاشكاالت الحالية التي يعيشها 

 ( في ما يرجع إلى التزود باملاء)العالم القروي 

 إنجاز دراسات حول الوقع على فترات منتظمة -

القيام بتقييمات سنوية لألعمال التي تدققت  -

 والتواصل بشأنها
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