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  ــــالغ صحــــــب
 ف 

ب    للكهرباء والماء الصالح للشر
 أيامينظم المكتب الوطن 

 
   بمناسبةتحسيسية  ا

 
وع ف الشر

وعال استغالل لفتال مشر  جديد للتطهير السائل بمركز مير

  
 إقليم سيدي إفن 

*-*-*-* 
 

ي للكهرباء و 
ب الماء الصالح لنظم المكتب الوطن  ، 2022 ز يوليو  فاتحيونيو إىل  28من ، قطاع الماء -لشر

لفت، أيامبالتعاون مع السلطات المحل  ية والمجلس البلدي لمير
 
وع وذلك بمنللتوعية والتواصل  ا اسبة الشر

وع التطهير السائل ب ي استغالل مشر
 
لفت التابع ف . إلقليم مركز مير ي

 سيدي إفن 
 

 عروضتتضمن العديد من األنشطة،  ، تم تنظيماأليامخالل هذه 
 
 توعوي ا

 
الجهات الفاعلة  فائدةل ة

وع مأهمية لتحسيسهم بمع المواطنير   مكتبلل الميدانية فرقلل لقاءات تواصلية وكذا  المحلية،  التطهير شر

لفت بمركز السائل الجديد  ي  دورهو  مير
 
وتحسير   ائيةموارد الملالمستدام ل التدبير الحفاظ عىل البيئة، و ف

 الظروف المعيشية للسكان. 
 

وع وي  هم لفتمركز بالسائل  التطهير  مشر من  نجازهإوالذي تم  ،مليون درهم 54 تقدر كلفته، الذي مير

ي ال(، و AFDبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية )المكتب  طرف
ي بنك ال، و (KFW) للتنميةبنك األلمان  األورون 

ي )BEIسثممار )ال ل طبيعية بتقنية األحواض ال العادمةالمياه بناء محطة معالجة  ،(UE( واالتحاد األورون 

ي اليوم، وبناء وتجهير  أرب  ع محطات  804بطاقة 
 
 لعادمةالمياه اونقل  جمعضخ، ومد شبكة للمير مكعب ف

 . إيصال 1700 نجاز وإ لمك  22,4بطول 
 

وع،الهذا  يدخلو  ي  ضمن مشر
نامج الوطن  ك الي  لعادمة االمياه  عمالوإعادة است للتطهير السائلالمشير

لفت . كما (PNAMالمعالجة )  جةندممن برنامج التنمية الم المراكز المستفيدة ضمنيوجد أن مركز مير

أمام  2016سنة  بالداخلةالمتعلقة به  ةتفاقيال ، والذي تم التوقيع عىل ا2021-2016 لألقاليم الجنوبية

 يقدر ب الذي و نرصه هللا وأيدهجاللة الملك محمد السادس صاحب ال
 
 ماليا

 
مليون  539رصد غالفا

 للتطهير السائل.  درهم
 

وع و  لفت،  الهامسيساهم هذا المشر ي التنمية االجتماعية واالقتصادية لمركز مير
 
لقطاع اخصوصا و ف

ي بعىل الشواطئ  ةظفحام، من خالل السياحي ال
ة الصيف تشهد  المنطقة النر ا كبخالل فير

 
ا تدفق ير 

 واألجانب. لمصطافير  المحليير  ل


