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 الوزارة المنتدبة لدى وزٌر الطاقة والمعادن
 والبٌئة المكلفة بالماء والماء         

 وكالة الحوض المائً لتانسٌفت                                                     

 

 بـــــالغ صحفي

 

، اجتماع مجلس سفًآ -والٌة مراكشعلى الساعة العاشرة صباحا بمقر  7107فبراٌر  10 األربعاءانعقد ٌومه 

المنتدبة لدى رة ٌلوزا ةرئاسة السٌدتحت ، 7106وكالة الحوض المائً لتانسٌفت برسم الدورة الثانٌة لسنة  ةإدار

 المكلفة بالماء. ،الطاقة والمعادن والماء والبٌئة  وزٌر

 وتضمن جدول أعمال هذا االجتماع النقط التالٌة:

 انىسٌزة انمىخدبت انمكهفت بانماء؛ انكهمت االفخخاحٍت نهسٍدة 

 انمىؼقد بخارٌخ 2016  سىت انمصادقت ػهى محضز اجخماع مجهس إدارة انىكانت نهدورة األونى بزسم 

 بخحىاوث، إقهٍم انحىس؛ 7106ٌىنٍىس  05

 زض انسٍد مدٌز وكانت انحىض انمائً نخاوسٍفج حىلػ: 

o ؛7106وجاس انبزوامج انمانً نسىت إ 

o  ؛2017مشزوع بزوامج ػمم انىكانت بزسم سىت 

o انحانت انهٍدرونىجٍت؛ 

 مىاقشت أػضاء انمجهس اإلداري؛ 

 ػزض انمداوالث نهمصادقت؛ 

  باهلل.رفغ بزقٍت والء وإخالص نهسدة انؼانٍت 

على أقالٌم صاحب الجاللة  السادة عمالو، اسفً –جهة مراكش  والًوقد حضر اشغال هذا االجتماع كل من السٌد 

والسادة رإساء الغرف  ،قالٌمالسٌدة والسادة رإساء مجالس العمالة واألو، رئٌس الجهة السٌدو آسفً،-جهة مراكش

لٌة وجمعٌات مستعملً الالجماعات السعن ، وممثلٌن مدٌنة مراكشوالسٌد رئٌس المجلس الجماعً ل، الجهوٌة

 .ممثلً المإسسات العمومٌة ومصالح الوزارات المتدخلة فً قطاع الماءالسٌدات والسادة والمٌاه، 

ٌؤتً فً إطار المساهمة مع باقً البرامج القطاعٌة  2017برسم سنة الذي وضعته الوكالة إن مشروع برنامج العمل 

التً تم الشروع فٌها  العملٌاتمواصلة من كذلك  جتماعٌة واالقتصادٌة بهذه المنطقة، وسٌمكنللنهوض بالتنمٌة اال

 بؤحواضالتقٌٌم والتدبٌر المندمج للموارد المائٌة  ،التتبعالى عملٌات جدٌدة تروم  باإلضافة ،فً السنوات الفارطة

 : التالٌة المحاوراٌجاز اهم المشارٌع فً  وٌمكن ،زولنواك -قصوب  -تانسٌفت 

o بواسطة لمٌاه الجوفٌة عملٌات التنقٌب على ا نجازإحٌث ستواصل الوكالة اشغال  :وتنمية الموارد المائية تدبير

القٌام وكذا  ،تزوٌد العالم القروي بالماء الشروبو المٌاه الجوفٌةتحسٌن معرفة من أجل واآلبار، وذلك األثقاب 

، تحدٌثضافة الى عملٌات إ ،والجوفٌةلمٌاه السطحٌة لموارد اللتتبع والتقٌٌم الكمً والكٌفً  القٌاس بحمالت

 ،اإلنذار بالفٌضاناتوأنظمة  والهٌدروجٌولوجًالهٌدرولوجً  الرصدشبكات مختلف تجهٌزات  تعزٌز وصٌانة

 خمٌس اوالد الحاج )اقلٌم اسفً(.بالفٌضانات ب وخصوصا انجاز محطة جدٌدة لإلنذار
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o  تحدٌد ل إعداد دراساتفً هذا االطار ستقوم الوكالة ب : المحافظة على الموارد المائيةوالحماية من الفيضانات

دراسات تقنٌة و ،موٌسات وغمات ،الزات ،ودٌة تانسٌفتأمن تهم مقاطع الفٌضانات بالمهددة مناطق ال

الحماٌة من متعلقة بدراسات وكذا  ،طبوغرافٌة لمراقبة كمٌات مواد البناء المستخرجة من الملك العام المائً

 ،(7الرحامنة) ،(7الٌوسفٌة) ،(4الصوٌرة )، (0) شٌشاوةعلى اقالٌم  ةموزع امركز 03ل الفٌضانات 

طار إفً الفٌضانات  منلحماٌة ( عملٌة ل00) أشغال انجازعلى الوكالة كما ستعمل  .(7) سفًآو( 7)الحوز

 ،شٌشاوة( إقلٌم) إٌمنتانوتمدٌنة ومدٌنة شٌشاوة  ،)عمالة مراكش( حسون دأوال جماعةكل من  حهمشراكات 

إقلٌم قلعة )اوالد عموش  دوار ،(الٌوسفٌة)إقلٌم  مركز ثالث اغودومركز سٌدي شٌكر و الٌوسفٌة مدٌنة

سٌدي بوعثمان و )إقلٌم الحوز(العامرٌة  دوارورٌر وأٌت أ مركز ،(إقلٌم الصوٌرة)مركز تمنار  ،(السراغنة

إقلٌم ) سنًأ مركزبلمعالجة المٌاه العادمة  ةمحط نجازإلللوكالة المالٌة المساهمة لى إضافة إ ؛)إقلٌم الرحامنة(

شغال صٌانة وترمٌم عتبات التغذٌة أنجاز إكما سٌتم  .(اسفً إقلٌم) المرجمادة محطة لمعالجة كذا و( الحوز

المعدات الهٌدرومٌكانٌكٌة  وإصالح صٌانة ،تجدٌد أشغال نجازإو ،مجاط -االصطناعٌة للفرشة المائٌة الحوز

 .المتواجدة بمنطقة نفوذ الوكالةللسدود المدنٌة  الهندسٌةمنشآت و والكهرومٌكانٌكٌة

o مشارٌغ انخً حىجش فً اطار شزاكت وحؼاون مغانػهى مخابؼت سخؼمم انىكانت  7107سىت  خالل ات التعاون:عملي 

انٍاباوٍت نهخؼاون ىكانت ان كذا و (GIZانىكانت األنماوٍت نهخؼاون اندونً )و (KfW) ىمٍتنهخكم مه انبىك األنماوً 

 :وانخً حهم (JICAاندونً )

 ؛ انبهجت وشٍشاوة-دراساث انخدبٍز انمىدمج نحىضً غٍغاٌت 

 ؛انمائٍتححٍٍه مىظىمت حخبغ وحقٍٍم انمىارد  دراست 

 ؛ مجاط -دراست إػداد ػقد انفزشت انمائٍت نهحىس 

 حطىٌز شبكت انخىبؤ واإلشؼار بانفٍضاواث. 

 : الحالة الهيدرولوجية

التساقطات المطرٌة بؤحواض  بلغ معدل، 7107ٌناٌر 25و 2016خالل الفترة الممتدة ما بٌن فاتح شتنبر

مقارنة مع نفس الفترة  % 128ارتفاعا بنسبة بذلك مسجال  ملم، 160ما ٌناهز لن وزوإك -لقصوب -تانسٌفت

خٌرة أما التساقطات الثلجٌة األالعادٌة. لسنة من انفس الفترة  مع مقارنة %7وانخفاضا بنسبة من السنة الماضٌة 

 سنتمتروهمت اساسا اقلٌم الحوز. 31و 4الجهة فتراوحت مابٌن  عرفتهاالتً 

نجاز إ، مما ٌمكننا من 7107ٌناٌر 25 تارٌخ ب 82% ناهزٌمعدل نسبة ملء السدود المستعملة بالمنطقة كما ان 

للسقً للتزوٌد بالماء الصالح للشرب وORMVAH) و  (ONEE-BEمع المكتبٌن المعنٌٌنالبرنامج المحدد 

 خالل هذه السنة دون مشاكل.


