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المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

  

  بالغ صحفي 
  إقليم تاونات 

  

 ينجز مشاريع هامة للتزويد بالماء الشروب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
  انطالقا من سد الوحدة وللتطهير السائل بمدينة قرية با محمد 

  
دم السيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني  ، ق2010 نونبر 11يوم الخميس 

للماء الصالح للشرب ، بين يدي صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا وأيده ، 
مشروع تزويد مدينة قرية با محمد والجماعات المجاورة بالماء الشروب انطالقا من سد 

محمد، وذلك بمناسبة الزيارة الملكية الوحدة ، ومشروع التطهير السائل لمدينة قرية با 
  . إلقليم تاوناتالسامية 

  
 مليون درهما ، والممول في 280يتضمن مشروع الماء الشروب ، الذي تبلغ آلفته المالية 

إطار قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،  انجاز مأخذ الماء 
 36الثانية، ووضع / لتر360بطاقة إنتاجية تبلغ  الوحدة ، ومحطة لمعالجة المياه  بسدالخام

 1000، وإنجاز محطة لضخ المياه وخزانين بسعة  الماء الخام والمعالج جرآلم من قنوات
وسيمكن هذا  المشروع، الذي سيتم الشروع في استغالله خالل شهر دجنبر .  لكل منهما3م

على المدى البعيد بمدن قرية با محمد ، و ، من تلبية وتامين التزويد بالماء الشروب 2011
 جماعة قروية تابعة ألقاليم تاونات ، 18امكانسة، و عين دريج، و مقريصات وزومي وآذا 

  . نسمة400 000وزان وشفشاون بساآنة إجمالية تصل إلى 
  

 مليون درهما ، فيدخل في إطار البرنامج 45أما مشروع التطهير السائل الذي تبلغ آلفته 
ي للتطهير السائل وأيضا في اطار برنامج تنقية حوض وادي سبو ،  ويتم تمويله الوطن

في إطار (وبلدية قرية با محمد ) عن طريق هبة من االتحاد األوروبي(بشراآة بين المكتب 
 شبكة التطهير على يع، ويتضمن ترميم وتوس ) PNAالبرنامج الوطني للتطهير السائل 

 محطتين لضخ المياه العادمة ، وإنجاز، ك بالشبكة  مشتر1340مع ربط  آلم 28طول 
 ، على أن تنتهي 2010هذا وستنطلق األشغال في نونبر . محطة لتصفية المياه العادمةو

  . 2012خالل شهر ماي 
  

يساهم هذا البرنامج في تفعيل المجهودات التي يقوم بها المكتب من اجل تامين واستمرارية 
المناطق ، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين آما سيوفر الحل التزويد بالماء الشروب بهذه 

النهائي إلشكالية تدبير قطاع التطهير السائل بمدينة قرية با محمد ، عالوة على األثر 
االيجابي في تحسين الظروف المعيشية والصحية للمواطنين وتحقيق ظروف التنمية 

  . االجتماعية واالقتصادية للمدينة


