
 
 

 

2022غشت  18  

  
 بالغ صحف 

ب يرسل    للكهرباء والماء الصالح للشر
لتقص  مركزية لجنة المدير العام للمكتب الوطن 

ة مارشيكا بالمتعمد ل حقيقة التلويث الناضورإقليم بحير  

*-*-*-* 

ة مارشيكا لالمتعمد  لتلويثا الناظور حولبجمعيات  عدةعن الصادرة  العريضةعقب   يفاد م ا، تبحير

ب مكتبتابعة لللجنة مركزية  ي للكهرباء والماء الصالح للشر
 عليمات منبناًء عىل ت ،قطاع الماء -الوطن 

ة خالل ،المدير العام السيد  عن حالة  لتقصي مدينة الناظور ل إىل 2022 غشت 6إىل  4 الممتدة من الفير

ة مارشيكا. المياه العادمة  جميع نقاط ترصيف ي بحير
 
 ف

 

ي قامت بهابعد 
ة تبير  أنه لم يتم مالحظ ،نقاط الترصيفمختلف اللجنة إىل هذه  الزيارات المختلفة النر

تطهير المختصة بالفرق التظل و  نقاط. ال بهذهرائحة  أي انبعاثأو  للمياه العادمةأي ترصيف متعمد 

ي للكهرباء  السائل
بالتابعة للمكتب الوطن   ل ةمعبأ والماء الصالح للشر

ً
 تدبير اقبة و مر وال تدخر جهدا

ة الصيف  التطهير السائل خدمة ي تتمير  و خالل فير
ا من  د فبتواالنر

ً
مدينة ىل إالزائرين عدد كبير جد

هيئة تالمستمر مع السلطات المحلية ووكالة  تقوم مصالح المكتب بالتنسيق ذلك،موازاة مع و  . الناظور 

ة مارشيكا  موقع اإلجراءات الالزمة لتجنب أي ترصيف اتخاد ( من أجل AASLMNالناظور )ب بحير

ة المذكورة ة نظرا ألهميتها عل الصعيدين  ،محتمل نحو البحير وذلك بهدف المحافظة عىل هذه البحير

 . ي ي واإليكولوج   البيولوج 

 

برنامجا تب المك ينجز  ،بير الكه منطقة الناظور تشهدالذي  اقتصادي-السوسيولتطور ا ةومن أجل مواكب

 نذكر منه ،ير لكباعىل مستوى الناظور  التطهير السائلمنظومة استثماريا مهما يهدف إىل تحسير  وتعزيز 

 : عىل الخصوص

 

ي نصار  العادمةمياه الإنشاء محطة جديدة لمعالجة  •
رخانة ف -االيون طأ -من نوع الحمأة المنشطة بن 

ي  7000بسعة تبلغ 
 
األشغال حاليا توجد و ، مليون درهم 140بكلفة تزيد عن و  يومالمير مكعب ف

ي 
 
ة ومحطات الضخ ومحطة معالج التطهير السائل شبكةعىل  سيخفف الضغططور اإلنجاز، مما ف

ي الناظور.  التطهير السائلمياه 
 
 ف

 

ور، لناظابالحالية  المياه العادمةوتحسير  أداء محطة معالجة  التطهير السائلإعادة تأهيل شبكة  •

ي طور االنطالق األشغالحيث أن  مليون درهم 55بتكلفة تتجاوز 
 
 ، مما سيمكن منالمتعلقة بها ف

 . العادمةمياه المعالجة محطة وزيادة قدرة  منشآت التطهير السائل الحاليةتحسير  أداء 

 


