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المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

  بالغ صحفي
   إقليم تاونات

  لمعالجة المياهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ينجز محطة جديد
  برنامج التزويد بالماء الشروب بإقليم تاونات   إنجاز اورتزاغ ويواصلدينة  بم

بتدشين صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا  ام  ، ق2010 نونبر 15 ثنينيوم اال
، آما اطلع جاللته من خالل بمرآز اورتزاغ  المحطة الجديدة لمعالجة مياه حقينة سد الوحدة

 ، على  للماء الصالح للشربيالمدير العام للمكتب الوطن،  عرض السيد علي الفاسي الفهري
 تاونات ، وذلك بمناسبة بإقليمتزويد بالماء الشروب  تقدم مشاريع برنامج تعميم الأطوار

  . اإلقليمالزيارة الملكية الميمونة لهذا 
 مشروع إطارالثانية ، في / لتر100 اإلنتاجيةتدخل محطة المعالجة الجديدة التي تبلغ طاقتها 

 مليون درهما ممول من طرف المكتب ، ويتضمن 75 بلغ إجماليامتكامل آلف غالفا 
 للماء الخام بالحقينة بواسطة بارجة عائمة ، قنوات جر الماء مأخذذلك انجاز المشروع آ

.  محطة لضخ الماء المعالجوأخيرا ، 3 م500سعته   آلم وآذا خزان8,6الخام على طول 
 مين التزويد بالماء الشروب وتلبية الحاجيات من هذه المادةأستمكن التجهيزات المنجزة من ت

 جماعات قروية بالمنطقة ، 9غفساي واورتزاغ وآذا ب دينة يد بمعلى المدى البعالحيوية 
نجاز  في طور اإلحالياشغال األ التي .توجد .  نسمة86 000 إلى تصل إجماليةساآنة لفائدة 

  .2011فيما ينتظر الشروع في تزويد الدواوير ابتداءا من شهر يونيو 
 ، الذي يمتد انجازه على فترة باإلقليمتعميم التزويد بالماء الشروب العام للبرنامج لبالنسبة 
 مكنت نسمة ، فقد 306 000 مليون درهما لفائدة 815 إلى  تصلإجمالية بكلفة 2004-2012

 مليون 267إلى  بكلفة مالية وصلت 2010 - 2004 المنجزة خالل فترة األولىمرحلته 
رحلة الثانية  المأما.  عند بدء البرنامج59 % آنسبة ولوج عوض 87 %درهم ، من بلوغ 

 عند انتهاء البرنامج في 98 % فستمكن من بلوغ نسبة ولوج نجاز،إلا في طورالتي توجد 
 تبلغ إجمالية مليون درهم ولفائدة ساآنة 548إلى  تصل إجمالية بكلفة 2012 أواخر
  . نسمة136 000

 المكتب ه النهج االستراتيجي الذي  يتبع إطاراالستثمارات المنجزة والمبرمجة في هذه تدخل 
 مخططات إطارمين التزويد بالماء الشروب عبر ربوع المملكة ، وفي أبخصوص تخطيط وت

االستثمارات هذه آما تقدم  .  تاوناتإلقليم قرويةتعميم التزويد بالماء الشروب لفائدة الساآنة ال
ة ندرة  تجهيز طاقات إنتاجية جديدة انطالقا من المياه السطحية ، الحل المالئم إلشكاليعبر

التي شكلت عائقا لتطوير شبكات التزويد بالماء  الموارد المائية الجوفية المحلية بالمنطقة
ن ي اقتصادية باإلقليم وتحس-برامج التنمية السوسيوالدفع بآما ستساعد على . الشروب باإلقليم

  . ظروف عيش المواطنين


