
 

  
 بالغ صحف 

وب والتطهير   تتباحث حول الحلول لتدبير الجمعية المغربية للماء الشر

  
  ظل العجز المائ 

 
ات المناخية ف  التغير

 

*-*-*-* 
 

وب نظمت  ندوة  ،بسل  2022أكتوبر  19األربعاء يوم   ،(AMEPAوالتطهير )الجمعية المغربية للماء الشر
ي  العجز  دبير تمهمة حول موضوع "

ي ف 
ات المناخية ظل المائ   . "التغير

 

ي بد الرحيم عالسيد  بحضور هذه الندوة الهامة  تانعقدوقد 
ي للكهرباء  ،الحافظ 

المدير العام للمكتب الوطن 
وب  ب ورئيس الجمعية المغربية للماء الشر  100 حوالي مشاركة بو  (،AMEPAوالتطهير )والماء الصالح للشر

ي ومتدخل  فاعل
 تستعرا  الوضعية المائية الحالية ببلننا فرصة ل هذه الندوة  تشكل. وقد اء المقطاع ف 

حة اآلراء بخصوص الكراهات و  تبانللو   هذه الوضعية. لمواجهة الحلول المقير

 
ي كلمته 

ي أشار السيد عبد الرحيم  الفتتاحية،وف 
ي تسياق خاص وبع، إل أن تنظيم هذه الندوة الحافظ 

ي ف 
د يأئر

ي 
أمام مجلسي ، احب الجاللة الملك محمد السادس نرصه هللا وأيدهلص أيام قليلة من الخطاب التاريخ 

لمان يعية الثانية و الير إشكالية  عىل خلله جللة الملكالذي أكد ، بمناتسبة افتتاح الدورة األول للسنة التشر
ي من الماء بالمغرب ا

ي  إجهان لذي يعائ 
ي ذوتتماشر ه. بنيوي مائ 

ه الندوة مع التوجيهات الملكية السامية النر
ورة إل و  ه الشكاليةذله نعت لمعالجة رسيعة تعبئة جميع تطوير حلول متكاملة ومستدامة ومبتكرة مع ض 

 . ا العجز ذلمواجهة ه الجهات الفاعلة
 

وب والتطهير  الجمعية المغربية للماءرئيس أشار السيد كما  بشدة بالمغرب تأثرت  ةالمائي الوضعيةإل أن  الشر
ات المناخية بفعل  تبة عن هالتغير   . الجتها انخراط كل المتدخلير  لمع ه الوضعية تتطلبذوأن التحديات المير

 

ي هذا اإلطار و
 
ي عىل  ،ف

ي يتطلبشدن السيد الحافظ 
ا ت أن تدبير هذا العجز المائ   المائيةلموارن لأفضل  دبير

ي هذا المجال وخاصة تحلية  شجيعوت الجوفية و السطحية
إعانة تطوير و  البحر  مياهالتقنيات المبتكرة ف 

 ،تدفق نحو البحر العير  المياه ضياعللحد من  مائيةوالربط بير  األحوا  الالمياه العانمة المعالجة  عمالاتست
ي  عىل أهمية التوعية كما أكد   . ةلمائيالنجاعة اباإلضافة إل تحسير  

 للماء والتحسيس للتستعمال العقلئ 
ي لهذه الموارن الحيوية والمحافظ دير والقطع مع كل أشكال التب

 . عليها من التلوث ةوالتستغلل العشوائ 

 

قدم ممثل المديرية العامة للمياه عرضا حول تطور الوضعية المائية بالمغرب مع تقديم حصيلة  ،ومن جهته
ات المناخية وكالموارن والحاجيات الحالية  ي تفرضها التغير

ا الحلول لتدبير ذوالمستقبلية والكراهات النر
يف للفوتسفاط برنامج هال ي باألحوا  المائية. كما قدم ممثل المكتب الشر

ا المكتب لتطوير إنتاج ذعجز المائ 
ي ترتكز عىل إعانة اتستعمال المياه واللجوء للموا

اتيجيته النر غير  رن المائيةالماء للتستعمال الصناعي واتسير
ي ه التقليدية

 ة ذممثلة جماعة الرباط الجراءات المتخ عرضتلك ذ. باإلضافة إل ا المجالذوالبتكارات ف 
ي للماء عىل صعيد الجماعة. لتدبير أمثل واتستعمال 

 عقلئ 

ي مجال تعبئة الموارن ذ كما وجب الت
ي قطاع الماء ينجزون اتستثمارات ضخمة ف 

المائية وانتاج كير  أن الفاعلير  ف 
وب وا ي الماء والتطهير السائل. لالماء الشر

تطهير السائل بهدف توفير بنية تحتية تسمح بالولوج إل خدمنر



 
ي للما 

نامج الوطن  ي ويمثل الير
وب ومياه السقر علقة به تي تم التوقيع عىل التفاقية المذال 2027-2020ء الشر

مثال  ،مليار نرهم 115ي تبلغ كلفته ذوال ،وأيده احب الجاللة الملك محمد السادس نرصه هللاصأمام 
ي هعىل المجهونات ضيحا 

 ا القطاع. ذالجبارة لمختلف المتدخلير  ف 

 

ي تهم أتساتسا :  ه الندوة بتوصيات هامةذوقد خرجت ه
ي والنر

 لمواجهة وضعية العجز المائ 

ي للماء، انهاء. 
يل المخطط الوطن   وتي  

ي . تشي    ع انجاز 
نامج الوطن  ي الير

وب ومياه السقر  ،2027-2020للماء الشر

 . تطوير إعانة المياه العانمة المعالجة،

ي  افظة عىل الموارن الجوفية عير انهاء. المح
 وحفر اآلبار العشوائية، الضخ الغير القانوئ 

ة انجاز مشاري    ع تعبئة الموارن و انتاج الماء  .   ،تشي    ع وتير

ي كلفة مشاري    ع تعبئة الموارن وإ . التحكم
 نتاج الماء،ف 

. بعير  العتبار توفر الموارن المائية  ذ . أخ ي ائر
ي تهيئة المجال الير

 ف 

 

اكة بير   من جهة أخرى،و  وب والتطهير  شهدت هذه الندوة توقيع اتفاقيات رسر  الجمعية المغربية للماء الشر
 . هذه المدارس طلبةو  الجمعيةأعضاء  المقاولت للدعم والتواصل بير   ىكير وأرب  ع مدارس  

 
ي قطاع الملجمعية  تأكيدا لدور ا هذه الندوةيمثل انعقان و 

يهدف إل تطوير  يذال بالمغرب، اءكفاعل رئيسي ف 
ي وتشجيع  اتيخر ي هذا المجال.  المقاولت هذا القطاع التسير

 الوطنية العاملة ف 


