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 والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك نتائج

المغرب في للمیاه المستدامة اإلدارة تحقیق في المساعدة  

  :نبذة موجزة
يواجه المغرب، مثل كثير من بلدان منطقة المغرب، تحديات شديدة في إدارة واستخدام موارده المائية بصورة أكثر  

وقد عمل البنك الدولي لإلنشاء  . استدامة، وفي تطوير خدمات إمداد المياه والصرف الصحي التي تتسم باإلنصاف والكفاءة

المياه أدت إلى إيالء أولوية أكبر للحفاظ على الموارد، وكفاءة استخدام  والتعمير مع المغرب في سلسلة من إصالحات قطاع

 الذين الريفيين عدد في طفرة تحقيق في أيضاً اإلصالحات هذه وأسهمت . المياه، مع التركيز بصورة خاصة على الري

 الحضرية المناطق أطراف تقطن التي المعيشية األسر عدد وزيادة للشرب، صالحة مياه إلى الوصول سبل لهم توافرت

  .الصحي الصرف وخدمات المياه توصيل من المستفيدة

  : التحدي
وبسبب ندرة مياه األمطار وعدم توزيعها بصور منتظمة، تعتبر المياه قضية تنمية اجتماعية واقتصادية أساسية في بلدان 

ز قدرات إمدادات المياه وأنظمة الري واسعة ومنذ االستقالل، وجه المغرب استثمارات كبيرة لبناء السدود، وتعزي المغرب

وعلى الرغم من النجاح الكبير  . النطاق، وذلك لضمان الوفاء بالطلب على المياه في المناطق الحضرية وللنشاط الزراعي

طلب لهذا التركيز القوي على جانب العرض، إال إن ذلك لم يصاحبه سياسات متوازنة تستهدف تحقيق االستدامة مثل إدارة ال

. على المياه، والحفاظ على موارد المياه وحمايتها، وتنمية الخدمات بصورة تتسم باإلنصاف في المجتمعات الريفية والفقيرة

النقص المتزايد في المياه،  : وكانت هناك حاجة لتكييف إستراتيجيات إدارة المياه في المغرب لمواجهة عدد من التحديات

دمات، والتغيرات البطيئة في التشريعات، وبرامج البنية األساسية المحدودة، والنمو والفجوات الملحة في توصيل الخ

 القطرية المساعدة إستراتيجية في الملحة األولويات أحد المياه كانت عليه، وبناء . الديموغرافي الضاغط، وتغير المناخ

. 2009 – 2006 للسنوات والتعمير لإلنشاء الدولي البنك مع المغرب وضعها التي بالمغرب الخاصة

:لنتائجا  
يستغرق نجاح اإلصالحات في قطاع المياه زمناً حيث إن هذه اإلصالحات ربما تنطوي على تغيير الممارسات والعادات 

وال يستثنى المغرب من هذا، فأهداف برنامج المياه في المغرب المتمثلة في االستدامة طويلة  .االقتصادية الراسخة في بلد ما

إضافة إلى ذلك، ففي بلد متوسط الدخل  . 2009 – 2006واإلنصاف لم تتحقق إال بصورة جزئية أثناء فترة السنوات  األجل

مثل المغرب، ال يمكن أن تُعزى التحوالت في قطاع المياه بصورة حصرية إلى أي برنامج محدد للجهات المانحة، حيث إن 

وبرغم ذلك ساهم برنامج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير الخاص  . هذه التحوالت تعتمد في األساس على قيادة الحكومة

 من المقدم اإلقراض وأدى ). بال رجعة(بالمياه بصورة كبيرة في ظهور سياسات المياه المتجددة وأولويات البنية األساسية 

 ساعد كما الزخم، من خاصة حالة إلى يقدمها التي االستشارية واألعمال السياسات ألغراض والتعمير لإلنشاء لدوليا البنك
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 المياه إمدادات سياسات وإصالحات والري، المائية، الموارد وإدارة الحوكمة، مجال في اإلضافية المكاسب زيادة على

 اإلستراتيجية األساسية البنية برامج في الشروع على البنك من المقدمة االستثمارية القروض عملت بينما الصحي، والصرف

  . وتيرتها تسريع أو الجديدة السياسات بأهداف المرتبطة

 :  تاريخه حتى الملموسة اإلستراتجية النتائج وتتضمن

وباإلضافة إلى االستمرار في السعي  . تغير في نهج سياسات المغرب إزاء المياه، وهذا في حد ذاته خطوة لألمام ·

دت الحكومة مجدداً على السياسات والنفقات ، شد2007نحو تعبئة موارد المياه السطحية التقليدية، فبدءاً من 

إدارة الطلب؛ والحفاظ على الموارد وحمايتها؛ وتطوير بدائل  : الخاصة بمجموعة من األولويات الجديدة للمياه

وسيساعد هذا الزخم المصاحب لهذه السياسة الجديدة على تنويع برامج  . جديدة مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها

 . وتحقيق الفائدة المثلى منها، وبمرور الوقت، سيؤدي إلى مزيد من اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياهاالستثمار 

مليار درهم مغربي حيث  34وثمة مثال على هذا التطور يتمثل في إطالق برنامج كفاءة استخدام مياه الري بقيمة 

في المائة من خالل تحويل  50 – 30قدر بنحو يستهدف هذا البرنامج تحقيق مكاسب من كفاءة استخدام المياه ت

 مساعدات الحالي الوقت في الدولي البنك مجموعة وتقدم.  أنظمة الري التقليدية إلى تكنولوجية موفرة للمياه

 موارد الستكمال ماسا سوس منطقة في المياه تحلية مجال في والخاص العام القطاعين بين مبتكرة شراكة لتطوير

 . الجوفية المياه على والحفاظ الري

على نحو تام حيث يضع هذا القانون األساس  1995ثمة عالمة فارقة أخرى تتمثل في سن قانون المياه لسنة  ·

 قرض وعمل . هيئات المركزية لحوض النهر 7إلدارة متكاملة لموارد المياه في المغرب، وبموجبه تم إنشاء 

 مراسيم كافة على المصادقة على المساعدة على بالمياه المعنية التنمية سياسات مساندة لصالح الموجه الدولي البنك

 .  معلقة كانت التي المياه قانون تنفيذ

يسير المغرب اليوم على الطريق الصحيح متجاوزاً المستهدف تحقيقه من األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن خدمات  ·

المياه والصرف الصحي، ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة اإلنفاق العام على البنية األساسية إلمدادات المياه 

اق العام دعماً لبرامج البنية األساسية للصرف ، زاد اإلنف2009 – 2005في السنوات ما بين  . والصرف الصحي

في المائة من  5الصحي وإمدادات المياه في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها، وفي المناطق الريفية من 

 وتتضمن ). وهو ما يغطي أيضاً إدارة موارد المياه والري(في المائة  25إجمالي اإلنفاق العام على المياه إلى 

 :  تقدماً شهدت التي المحددة المجاالت

i. 87 لتتجاوز المياه إلى الوصول سبل زيادة مع الريفية المناطق في المياه إمدادات برامج وتيرة تسريع 

 . 2004 في المائة في 50 مقابل 2009 في المائة في

ii.  70إطالق البرنامج الوطني للصرف الصحي في المناطق الحضرية لزيادة تغطية شبكات المجاري من 

 . في المائة 7في المائة إلى  60في المائة، وزيادة الحد من تلوث مياه الصرف من  80في المائة إلى 
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 قيد أو بها العمل يجري مشروعات وجود مع الصحيح، الطريق على البرنامج هذا يسير ،2009 وحتى

  . الحضرية المناطق سكان ثلثي يغطي بما الحجم متوسطة البلدات ومعظم المدن، جميع في اإلعداد

:المَتبع النھج  

 بوضع البنك قام مؤسسية، هشاشة من يعاني الذي المغرب في المياه قطاع مساعدة والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك يتسنى كي

 والصرف المياه، وإمدادات والري، المياه، موارد إدارة مجال في العملية الخبرة دمج على يعمل" المياه لفريق" موحد نهج

 التنمية مجال في أي القطري، البرنامج في بها واالرتباط األخرى واألهداف األنشطة دفع على النهج هذا ويعمل.  الصحي

 تمثل المضمار، هذا في وعمالً. والحوكمة العام، القطاع وإصالح ،)واإلسكان الزراعة في سيما ال( واالقتصادية االجتماعية

 إدارة جعل مع المغرب، في الشاملة واالجتماعية االقتصادية التنمية في المياه إسهام زيادة في النهج لهذا الجوهري الهدف

 وتم . إستراتيجية بصورة السياسات ألغراض واإلقراض االستثمارية القروض أدوات دمج وتم .وإنصافاً استدامة أكثر المياه

 تحديد نحو الموجه النهج هذا لتمحيص القدرات لبناء ومهام واستشارية، تحليلية، أنشطة تضمن جوهري ببرنامج القيام

 للسياسات، االجتماعي األثر وتقييمات الفقر، وأوضاع القطاع، هذا تمويل البرنامج هذا وتناول . السياسات احتياجات

 وتعرفة المياه، لمرافق المالية والهندسة اإلقليمية الهيكلة وإعادة الجوفية، المياه إدارة وإستراتيجيات الري، أنظمة وإصالح

 .  األداء وتنظيم المياه، مرافق

 سياسات قرض أول المغرب في المياه تنمية سياسة مساندة قرض أصبح ،2007 يونيو في المنتهية المالية السنة وفي

 وأوجه وتخطيطية، ومالية، ومؤسسية، تشريعية، فجوات ويعالج شامل، إصالح برنامج يساند وهو للمياه، فقط مخصص

 إضافية إصالحية خطوات بتصميم الحكومة قامت القرض، لهذا اإلعداد إطار وفي . المغرب في المياه قطاع في قصور

 خدمات إلى الوصول سبل وتوفير والري، المياه، لموارد المتكاملة واإلدارة المياه، قطاع في الشاملة الحوكمة لتحسين

 تضمن مكثف تحليلي بعمل المشروع هذا تصميم تدعيم وتم . الخدمات هذه وتقديم الصحي والصرف المياه إمدادات

 من المساندة من مسبوقة غير مستويات إلى إضافة االجتماعي، واألثر الفقر ألوضاع وتحليالن العام، اإلنفاق استعراض

 والصرف والمياه للري الفرعية القطاعات في اإلصالح مكاسب تحويل إلى وباإلضافة . المعنية الوزارات بين حوار خالل

 والحفاظ الطلب، إدارة مستوى ارتفاع في تمثلت التنمية سياسات قرض لبرنامج إستراتيجية األكثر النواتج فإن الصحي،

  . المغرب في المياه إستراتيجية في جديدة دافعة قوى هذا كل باعتبار الموارد وحماية المياه، على

 جانب من جديدة سياسات تنفيذ مساندة نفسه الوقت وفي األساسية، البنية لتشييد االستثمارية القروض عمليات تصميم وتم

 المناطق في المياه وإمدادات المياه، على والحفاظ الري نظم تحديث مثل الواقع أرض على والالمركزية المركزية الهيئات

 .الحضرية المناطق في الصحي الصرف خدمات وتوفير الحضرية، بالمناطق المحيطة المناطق في الخدمات وتطوير الريفية،

ملخص زمني تسلسل  
  : فنية ومساعدة تحليلية، وأنشطة إقراض، 2009 – 2006 المغرب في المياه برنامج تضمن
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 – 2006عمل قطاعي برامجي واقتصادي، السنوات المالية (سنوات  3عمل قطاعي برامجي واقتصادي لمدة  -
 هيكلة إعادة) 1( تتناول منجزة تحليلية ومهام أنشطة .يطإلثراء المعلومات بشأن أولويات اإلصالح والتخط) 2008

 مستدامة إدارة إستراتيجيات إعداد) 3( القطاع؛ تمويل تخص قضايا) 2( القطاعات؛ متعددة التوزيع لمرافق إقليمية

 للبرنامج إستراتيجي استعراض) 5( الري؛ قطاع تشغيل على القائمة العامة الشركات إصالح) 4( الجوفية؛ للمياه

  . المياه تعرفة إلصالح االجتماعي واألثر الفقر أوضاع تحليل) 6( و الصحي؛ للصرف الوطني

مليون دوالر أمريكي لمشروع إمداد المياه وخدمات الصرف الصحي في  60قرض استثماري محدد بقيمة  -
 تحقيق في المساعدة إلى وباإلضافة ). 2006بدأ في السنة المالية (المناطق الريفية مع الهيئة الوطنية لمياه الشرب 

 المدفوعة الخدمات نطاق في التوسع المشروع هذا يشجع المغرب، في أقاليم 5 في لأللفية اإلنمائية األهداف

 . الطلب باعتبارات

برامج قروض ألغراض سياسات التنمية لمساندة اإلصالحات في مجال الحوكمة، واإلدارة المتكاملة لموارد المياه،  -
 سياسات لصالح موجه قرض على الموافقة تمت . ة أنظمة الري وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحيوكفاء

  . أمريكي دوالر مليون 100 بقيمة التنمية

قيد التنفيذ منذ السنة (ماليين دوالر أمريكي  7منحة من الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النواتج بقيمة  -

آليات دعم مستندة إلى تحقيق نواتج لتوصيل الخدمات في األحياء الفقيرة المحيطة بالمناطق لتجربة ) 2007المالية 

 في محاكاة إلى التجريبية المشروعات تفضي أن المتوقع ومن.  الحضرية في الدار البيضاء، وطنجة، ومكناس

 . البشرية للتنمية الوطنية المبادرة لمساندة بأكمله الغرب مستوى على الحضرية المناطق

 . قرض استثماري محدد قيد اإلعداد في حوض أم الربيع لمشروع يستهدف تحديث نظام الري والحفاظ على المياه -

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إنتاجية مياه ). 2010مليون دوالر أمريكي مزمع تقديمها في السنة المالية  70(

أنظمة الري، وخدمات وتكنولوجيا في المزارع مع مساعدة وسيضم استثمارات في .  الري بصورة مستدامة بيئياً

 أم حوض لهيئة فنية مساعدة المشروع هذا مع وستترافق . تستهدف توجيه المزارع إلى محاصيل عالية القيمة

 .الجوفية المياه استخراج في والتحكم االستهالك خفض إلى التحول إلدارة الربيع

 يستهدف الشرب لمياه الوطنية الهيئة مع والريفية الحضرية المناطق في المياه ألنظمة محدد استثماري قرض -

 المناطق في بالمياه اإلمداد خدمات نطاق وتوسيع النقل، وأنظمة للشرب الصالحة المياه إنتاج أنظمة تطوير

 مزمع أمريكي دوالر مليون 175( المغرب في أقاليم 4 في المعيشية لألسر المياه توصيل ذلك ويتضمن الحضرية،

 ). 2010 المالية السنة في تقديمها

 التابع المشروع هذا يهدف .قرض استثماري محدد قيد اإلعداد لمشروع الصرف الصحي في حوض أم الربيع  -

 مع المياه، استخدام وإعادة التلوث من الحد وأنظمة الصحي، الصرف تطوير إلى الشرب لمياه الوطنية للهيئة

 ومزمع أمريكي دوالر مليون 40 بمبلغ يقدر( المياه جودة معايير لتطبيق الربيع أم حوض هيئة قدرات تعزيز

 ). 2010 المالية السنة في تقديمه
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 من مقدمة القدرات لبناء منحة تنفيذ مع 2009 المالية السنة منذ التنفيذ قيد المياه موارد إدارة على المناخ تغير آلثار تقييم

  . الربيع أم حوض هيئة في المناخ تغير مع للتكيف البشرية والموارد بالسياسات الخاص الصندوق

والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك مساھمة  
إلعداد أو  2009 – 2005تُقدر مساهمات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير المقدمة للموازنة على مدى فترة السنوات المالية 

مليون دوالر من منح الصناديق  8.5دوالر أمريكي يتعين أن يضاف إليها مليون  2.2تطوير المهام المذكورة أعاله بواقع 

  . الدولي البنك معهد قدمها التي والتمويلية الفنية المساهمة من القدرات بناء أنشطة استفادت وقد . االستئمانية

ويتضمن اإلقراض الذي تم االرتباط بتقديمه أو صرفه مؤخراً أثناء هذه الفترة قرضاً لسياسات التنمية، وقرضاً استثمارياً 

 المالية السنة في تقديمه المزمع) اإلعداد قيد( اإلضافي اإلقراض ويتضمن . مليون دوالر أمريكي 160محدد بقيمة إجمالية 

   .أمريكي دوالر مليون 295 بمبلغ تقدر محددة استثمارية قروض ثالثة 2010

الدولي البنك مجموعة مشاركة  
 قطاع في الوطني دون المستوى على اإلقراض أدوات لتطوير الدولية التمويل مؤسسة مع والتعمير لإلنشاء الدولي البنك تعاون

 الصرف مياه إدارة مشروع لتمويل مغربية بنوك اتحاد مع المخاطر بتقاسم اتسمت ناجحة عملية إنجاز وتم  .المغرب في المياه

 حيث من( كبيرة بصورة أفضل تمويل شروط على الحصول الجديدة لمرفق العملية هذه وتتيح ،2007 في الجديدة منطقة في

 الدولية التمويل مؤسسة مع حالياً والتعمير لإلنشاء الدولي البنك ويتعاون  .تجارية بنوك من )القرض استحقاق أجل أو الفائدة

  . ماسا سوس منطقة في حكومية برعاية الخاص القطاع جانب من إنشاؤها تم تحلية محطة تطوير بشأن

 الشركاء
أدى تنفيذ برنامج المياه التابع للبنك للدولي لإلنشاء والتعمير إلى خلق فرصة لتجديد التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة 

، )بنك التنمية األلماني(لجهات الوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة األلمانية للتعمير األخرى في هذا القطاع حيث تضمنت هذه ا

وتضمن التعاون مع البنك األفريقي للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، المتصدر للدور .  والبنك األفريقي للتنمية

مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق ، واالشتراك في تمويل 2004القيادي، إعداد مذكرات سياسات المياه 

 استعراض إعداد تم األلماني، التنمية وبنك والتعمير لإلنشاء الدولي البنك بين مماثلة شراكة خالل ومن . 2006الريفية 

 . 2008 في الصحي للصرف الوطني للبرنامج إستراتيجي
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 الخطوات التالیة
 المغرب حكومة مع المياه شراكة في التالية الخطوات تتضمن ربما بها، العمل الجاري المشروعات تنفيذ إلى باإلضافة

 يتعلق فيما المناخ تغير مع التكيف لصالح الموجهة واالستثمارات اإلضافية اإلصالحات يرافق وإقراض سياسات حوار

 ومحاكاة وتنظيمه، الصحي والصرف المياه إمدادات قطاع هيكلة وإعادة الري، قطاع وتحديث المياه، موارد بإدارة

  . البالد أنحاء كافة في الحضرية بالمناطق المحيطة المناطق في الخدمات لتوصيل التجريبية المشروعات
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