
 

 

 
 

2022يونيو  17  
 

ب  ي للكهرباء والماء الصالح للشر
لمسؤولي   ا يعن   المدير العام للمكتب الوطن 

ب  لتأمي    الميدانيي   للمكتب ويد بالماء الصالح للشر  جهاتمختلف بالت  

ي المملكة 
 
ي وضعية  لظ ف

 الحالي  اإلجهاد المائ 

************  
 

ي للكهرباء  ترأس، 2022يونيو  17يوم الجمعة 
، المدير العام للمكتب الوطن  ي

السيد عبد الرحيم الحافظ 
ب، اجتماعا هاما  حول  يميي   واإلقلالجهويي   و كزيي   مر المسؤولي   البحضور  الرباطبوالماء الصالح للشر

بوضع ويد بالماء الصالح للشر ي يتم المدن والمراكز ب ية الت  
ي للكهرباء لمكتب الا من طرف تزويدها الن 

وطن 
ب وا ةفلل استعدادا لماء الصالح للشر ي  خصوصا ، 2022 يةصيفال ت 

 
ي  ظل وضعيةف

ي الذي تعائ 
اإلجهاد المائ 

 . حاليا  منه بالدنا 
 
ي يتدخل  وضعيةتحليل لدراسة و هذا االجتماع،  قد خصصو 

ب بالمراكز الن  ويد بالماء الصالح للشر الت  
ايد بها المكتب ووضع خطة عمل  ي لتلبية الطلب المت  

ة الصيف الن  وب، خاصة خالل فت   عىل الماء الشر
ا بعودة المغاربة المقيمي   بالخارج 

ً
ي تو تتمت   أيض

امن الن  كذا ، و مع عيد األضىح المباركهذه السنة ت  
 . هذه الوضعية اجهةلمو والحلول الفعالة  الكراهاتامناقشة 

 

ي قد افتتح و 
ي تتبالظرفية الحالية االجتماع بالتذكت  هذا السيد عبد الرحيم الحافظ 

 عجز تسجيل بمت   الن 
ي حاد 

ها عىل التوازنات  الجفافبسبب تعاقب سنوات مائ  وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وتأثت 
ي للكهرباء للالمالية 

بمكتب الوطن  اإلصالحات و التحوالت  ، مع تسليط الضوء عىلوالماء الصالح للشر
ي 
 لمغرب. با اءقطاع الميعرفها الن 
 

ي إىل دعا االجتماع،خالل هذا 
ويد بالتعبئة  السيد الحافظ  ب مالجميع لضمان الت   ن ماء الصالح للشر

ي للكهرباء والماء الصالح  إنجاز خالل تشي    ع 
نامج االستثماري للمكتب الوطن  ي التر

 
المشاري    ع المدرجة ف

ب.   للشر
 

وب و أنه وتجدر اإلشارة   العجز المسجل عىل منالحد و التخفيف من أجل تلبية الطلب عىل الماء الشر
ة الصيف، وضع المكتب خطة عمل  حسي   تعىل المدى القصت  تهم مستوى بعض المراكز خالل فت 

ك وكذل المدمجة معالجةالحلول مبتكرة مثل محطات اللجوء إىل و  اإلنتاج والتوزي    ع منشآتمردودية 
ي للكهرباء والماء  اإلجراءات،مع هذه وموازاة جديدة. مائية وتجهت   موارد  تعبئة

يقوم المكتب الوطن 
ب ة  الصالح للشر  بعيد لتوسط واالم الطلب عىل المدىلتلبية  دائمةو هيكلة ممشاري    ع  إنجاز بتشي    ع وتت 

كذا و مياه البحر وتحلية  المياه معالجةجديدة ل محطات عن طريق انجاز ألجل تعزيز قدرته اإلنتاجية 
 . بعد التأكد من جودتها وإنتاجيتها  جديدة مائيةأثقاب  تجهت   



ورةعىل دير العام للمكتب مالضافة إىل ذلك، أكد السيد إو   التواصل مع السلطات المحلية تعزيز  ض 
ي من عجز أو اضطراباتحول وضعية ا بطريقة استباقية

ي تعائ 
ي المراكز الن 

 
وب ف ويد بالماء الشر ي  لت  

 
 ف

ويد  مجة من طرفاإلجراءات حول و  الت    المكتب لمعالجة هذه الوضعية.  المتر
 

وك تغيت  سل بهدف التواصلو  حمالت للتوعيةة برمجفقد تم  ،عمل المكتب خطة ومن أجل مواكبة
شيد ال المستهلك  عليه من التلوث.  ةفظاحمب والو الشر  الماء عمالستت 

 
ي ختام

 
ي جميع المشاركي   عىل الجهود المبذولة لتمكي   المكتب  االجتماع،هذا  وف

شكر السيد الحافظ 
ب من  ي للكهرباء والماء الصالح للشر

ي بال  أداءالوطن 
 
وب ف اتيجية لضمان توفت  الماء الشر دنا  مهمته االست 

ي ظروف جيدة من خالل تندعاهم ال كما 
 
وب ف ويد بالماء الشر يذ فتخاذ جميع التدابت  الالزمة لضمان الت  

 المسجل.  من العجز الحد و  للمكتب للتخفيف ةمهيكلالإجراءات رسيعة وتفعيل المشاري    ع 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


