
الوزارة المنتدبة لدى وزیر الطاقة والمعادن
والبیئة المكلفة بالماءوالماء

وكالة الحوض المائي لتانسیفت

بـــــالغ صحفي
، اجتماع سفيآ-والیة مراكشعلى الساعة العاشرة صباحا بمقر 2016فبرایر 5الجمعة انعقد یومھ 

رئاسة تحت ، 2015وكالة الحوض المائي لتانسیفت برسم الدورة الثانیة لسنة لالمجلس اإلداري 
. المكلفة بالماء،الطاقة والمعادن والماء والبیئةلدى وزیرالمنتدبة رة یلوزاةالسید

وتضمن جدول أعمال ھذا االجتماع النقط التالیة:
؛الوزیرةالسیدة كلمة -
؛2015سنة المصادقة على محضر اجتماع المجلس اإلداري للدورة األولى برسم-
تقدیم عرض للسید مدیر الوكالة حول:-

؛2016برسم سنة كالةالوبرنامج عمل
 2016- 2015دجنبر من السنة الھیدرولوجیة –لفترة شتنبر الحالة الھیدرولوجیة.

مداوالت أعضاء المجلس اإلداري؛-
رفع برقیة والء وإخالص إلى صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا.-

في السنوات التي تم الشروع فیھا العملیاتإلى مواصلة 2016برسم سنة وكالة الیھدف برنامج عمل 
تانسیفت بأحواضلى عملیات جدیدة تروم التقییم والتدبیر المندمج للموارد المائیة إباإلضافة، الفارطة
التالیة:المحاورھم المشاریع في أیجاز إویمكن،زولنوكإقصوب 

وتنمیة الموارد المائیة:تدبیر
تحسین من أجل واآلبار، وذلك بواسطة األثقاب لمیاه الجوفیة عملیات التنقیب على انجازإ-

؛وتزوید العالم القروي بالماء الشروبالمیاه الجوفیةمعرفة 
والجوفیة؛القیام بحمالت القیاس للتتبع والتقییم الكمي والكیفي للمیاه السطحیة -
تحدیث وصیانة تجھیزات وشبكات القیاس الھیدرولوجي والھیدروجیولوجي وأنظمة وتعزیز -

اإلنذار بالفیضانات؛
مجاري األودیة على مستوى منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي بعض دراسة لتحدید نجازإ-

لتانسیفت؛
.2015- 2003دراسة لتقییم نشاط الوكالة خالل الفترة نجازإ-



ظ وحمایة الموارد المائیة:افالحالحمایة من الفیضانات و
وكذا ، بمنطقة نفوذ الوكالةمركزا 20لالفیضانات المھددة بمناطق التحدید لإعداد دراسات -

)2(على عمالة مراكشةموزعمراكز 10الدراسات المتعلقة بالحمایة من الفیضانات ل 
؛)1(سفيآو) 3(، الحوز)3(،  شیشاوة)1(واقالیم قلعة السراغنة

:بكل من مراكزفي اطار شراكات الفیضانات منالحمایة أشغالنجازإ-
o(إقلیم اثنین اوریكةشیشاوة) وإقلیم(إیمنتانوتمدینة (عمالة مراكش) ،اوالد حسون

الممولة من طرف صندوق محاربة اثار الكوارث الطبیعیةالعملیاتطار إفي الحوز)
)CAS-FLCN (؛
o : (إقلیم الرحامنة) شغال؛ نجاز الشطر الثاني من األإسیدي بوعثمان

) عمالة مراكش(یمورإیت أمركزلمعالجة المیاه العادمة بةمحطنجازالمالیة إلالمساھمة -
؛)إقلیم اسفي(محطة لمعالجة المرجانو

شغال صیانة وترمیم أوكذا ،التغذیة االصطناعیة للفرشة المائیةعملیاتدراسة لتقییم نجازإ-
عتبات التغذیة؛

الھندسةمنشآت والمعدات الھیدرومیكانیكیة والكھرومیكانیكیةوإصالحصیانةوتجدیدأشغال-
.للسدودالمدنیة 

ات التعاون:عملی

نجاز مشاریع التقییم والتدبیر المندمج للموارد المائیة إعلى متابعة 2016ستعمل الوكالة خالل سنة 
) والوكالة األلمانیة KfWطار شراكة وتعاون مع كل من البنك األلماني للتعاون (إالتي تنجز في 

الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي مع التنبؤ واإلشعار بالفیضانات ع ومشروكذا )GIZللتعاون الدولي (
)JICA(.

یدرولوجیةالحالة الھ:

فقد ، 2015دجنبر31إلى غایة2015للفترة الممتدة من فاتح شتنبرالحالة الھیدرولوجیةفیما یخص 
عرفت التساقطات المطریة بصفة عامة بأحواض تانسیفت، لقصوب وإكوزولن عجزا وصل في 

سنة عادیة. بالنسبة لنفس الفترة ل%55مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضیة و80%لىإالمعدل 
بتاریخ %70ن معدل نسبة ملء السدود المستعملة بالمنطقة تناھزإ، فوبالرغم من ذلك

نجاز البرنامج المحدد للسقي والتزوید بالماء الصالح للشرب إ، مما یمكننا من 2016فبرایر 04
خالل ھذه السنة دون مشاكل.


