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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع  من   إخبارية   نشرة 

 تطوير استراتيجيات استرداد كلفة المياه في المغرب 

 2021يونيو حزيران/  15أثينا ، 

ايد  ك ،يتعرض المغرب ز ي المنطقة، لتهديد مت 
المياه. يرجع ذلك إىل زيادة الطلب عىل وشح  ندرة  بسبب  العديد من البلدان األخرى فز

ي إمدادات المياه  
ي الالناتج عن  المياه إىل جانب االنخفاض المتوقع فز

العوامل  تغتر المناخز إىل زيادة التكاليف مجتمعة  . تؤدي هذه 

بالمياه   االمتعلقة  المائيةصعوبة    موتفاق  زدياد بسبب  الموارد  الذي  الوصول إىل  السدود  ، األمر  مثل رفع  كلفة  أكتر   
ا
يتطلب حلوًل

 .أو تحلية المياه للمناطق الساحلية المعالجة القائمة أو إعادة استخدام مياه الرصف الصحي 

المياه والبيئة  يقوم يموله االتحاد األوروبي   (WES)  مشروع دعم  الحالي    الذي  الوقت  ال  علىفي  في  لللمغرب  لدعم  تقديم  وضع  بدء 

مشروع دعم المياه والبيئة في المغرب  منسق أكد السيد عمر بنجلون،  استراتيجيات السترداد التكاليف واألدوات المتعلقة بإنتاج المياه.  

  ( WES)  دعم المياه والبيئةمشروع  تاحي للنشاط الثالث الذي ينفذه  جتماع االفتخالل اال  ،مدير إدارة البحث والتخطيط بوزارة المياهو

تمويل الحلول المستقبلية  تمكين الدولة من  ما يتعلق ب  التكلفة أمًرا حيويًا إلدارة المياه في المغرب، خاصةً استرداد    أنإلى  في المغرب،  

 .حلية المياهللتخفيف من اإلجهاد المائي في البالد من خالل خيارات مثل ت

فريق(،  Michael Scoullos)  األستاذ مايكل سكولوسوأشار   المياه والبيئة    رئيس  التي   إلى(  WES)مشروع دعم  المياه  ندرة  أن 

أيًضا إلى  ي يؤدي  تغير المناخكما أفاد بأن اليعاني منها المغرب تتفاقم بسبب زيادة الطلب على المياه لألغراض المنزلية والزراعية.  

المياه.   في موارد  بأن  انخفاض كبير  في    اً "هناك عددونوه  تساعدنا  يمكن أن  التي  تعزيز   خفضمن األدوات  تشمل  المائي  اإلجهاد 

مياه  معالجة  استخدام  ، إضافةً إلى  تجميع المياهطرق  توفير المياه وترشيد استخدام وضرورة  استخدام الموارد الجديدة، وزيادة الوعي ب

ال ل.  وتشجيع استخداماتهاصحي  الصرف  ناجعة  إلى ثالث طرق  المياه.  كما أشار  إنتاج  تكاليف  التوازن وتغطية  من  يتم هذا  تحقيق 

واإلنصاف والفعالية عند  كما أشار إلى ضرورة إيالء األهمية لقضايا محورية كالكفاءة . ةخالل التحويالت والمنح والضرائب والتعرف

ناجعة  من خالل هذا النشاط الجديد إلى الخروج بخطة  ( يطمح  WESن مشروع دعم المياه والبيئة )وأكد على أالمياه.    ةفإدخال تعر

 ." بمفيدة للمغرو

Rambøll Danmark A/S )  أ/س   ائتالف رامبول دنمارك  الشريك  من خبير(، الJan Raad-Harmجان راد )-السيد هارم  يقود

consortium  ،)  ،النشاط في  هذا  حاليًا  العمل على  وسيبدأ  المستخدم  التعرفة  نظام  المختلفة  إجراء    يتبعهتحليل  التي  تقييم لألدوات 

المياهتُستخدم   تكاليف  على صياغة    السترداد  بالنهاية  ليغروساستراتيجية  ليعمل  السيد جاك  اختتم  المياه.  تكاليف  استرداد   تحسين 

(Mr. Jacques Legros)  من ا  بعثة،  إلى  األوروبي  بالاالتحاد  االجتماع  على  لمغرب،  للمياه  أ تأكيد  المالئمة  التعرفة  إدخال  ن 

 .سيساعدنا أيًضا في الحفاظ على المياه لألجيال القادمة

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 مشروع دعم المياه والبيئة 

البح في منطقة حوض  المائية الشحيحة  الموارد  إدارة  إلى حماية البيئة وتحسين  الجنوبي  الجوار  والبيئة في منطقة  دعم المياه  المتوسط.  يهدف مشروع  األبيض  يعالج هذه ر  وسوف 
مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  هو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن  مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل  ه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبيهذ صدرت

 األوروبي. 
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