بالغ صحافي

الدار البيضاء في 22 ،مارس 2018

التدبير المستدام للموارد المائية
التزام ليدك باقتصاد الماء لِما يعادل  1,2مليون نسمة في أفق 2020
ينظم االحتفال باليوم العالمي للماء هذه السنة تحت شعار « :الطبيعة ألجل المياه» ،و يسلط الضوء على ضرورة المحافظة على
التنوع البيولوجي المرتبط بالماء و باستعماله.
و في إطار التزامات المناخ التي اتخذتها ليدك استعدادا لمؤتمر كوب ،22يبرز على الخصوص االلتزام رقم  3الرامي إلى «اقتصاد
الماء لما يعادل  1,2مليون نسمة في أفق سنة  ،»2020الذي هو التزام طموح يرتكز على خبرة «المهنة» و يجد امتداده في تعبئة
مجموع األطراف المعنية.
و بهدف تحسيس أطرافها المعنية بالتدبير المستدام للموارد المائية ،تعتمد ليدك بمناسبة اليوم العالمي للماء سنة  2018منظومة
تحسيسية على المستويين الداخلي و الخارجي تعرض من خاللها الرهانات المتعلقة بهذا الموضوع و أعمال ليدك في هذا المجال.
هكذا ،يشارك اإلئتالف المغربي من أجل الماء في إحدى جلسات المنتدى العالمي للماء حول موضوع « :استعماالت الماء متعددة
القطاعات و التكيف مع التغيرات المناخية» ،و يوقع على مذكرة تفاهم مع رابطة المقاوالت من أجل الماء و التغيرات المناخية
( ،)BAFWACلتشجيع التدبير المستدام للماء بالمغرب و على المستوى الدولي.
من جهة أخرى ،تعتمد ليدك حملة تواصلية في شبكات التواصل اإلجتماعي ،بوكاالتها للزبناء و كذا على المستوى الداخلي ،تقدم
خاللها أعمالها في ميدان التدبير المستدام للموارد و السلوكيات اإليكولوجية التي يتعين اعتمادها للمساهمة في ذلك.
و يشمل البرنامج أيضا تنظيم زيارة لمحطة تصفية المياه العادمة لمديونة و للفضاء التجريبي للزراعة الحضرية لفائدة مدرسين و
ممثلي عدد من الجمعيات.
في األخير ،و في إطار شراكة بين مؤسسة ليدك ألعمال الرعاية و جمعية مدرسي علوم الحياة و األرض ،تم تخصيص أنشطة يوم
الخميس  22مارس لورشة تدارسية للتفكير في وسائل التحسيس بالماء في الوسط المدرسي ،تليها ندوة بمشاركة األطراف المعنية
بالتدبير المستدام للموارد المائية بالدار البيضاء الكبرى .و تختتم هذه التظاهرة بتسليم جوائز الدورة الثانية لمسابقة أكوافيديو
(.)Aqua’viséo

ليدك ،فاعل ملتزم لفائدة التدبير المستدام للموارد المائية
تسهر ليدك بشكل دائم على محاربة ضياع الموارد المائية و تحرص على تأمين اإلمداد بالماء الشروب ،و ذلك بفضل تقنيات
مبتكرة لكشف و إصالح تسربات الماء .سنة  ،2017قام المفوض له بمراقبة حوالي  4000كلم من شبكات الماء الشروب خالل
عمليات المراقبة الليلية .و قد تم كشف و إصالح أكثر من  1300تسرب في القنوات ،و كذا  15000تسرب في اإليصاالت و مراكز
العد ،مما مكن من اقتصاد  3ماليين متر مكعب من الماء الشروب.

مراقبة دائمة لجودة الماء الشروب
ليدك تزود زبناءها بماء مطابق للمعيار المغربي  .NM 03.7001و تتم بشكل صارم مراقبة مطابقة الماء عند دخوله للخزانات و
خروجه منها ،و ذلك 24ساعة 24/و 7أيام ،7/انطالقا من مركز اليقظة و القيادة المركزية ،ابتداء من وصوله للخزانات ،و في شبكة
التوزيع و إلى غاية توجيهه للبيضاويين .تتم في الوقت حينه مراقبة معايير مثل المواد العالقة ،الكلور و الحرارة .و يتم يوميا تحليل
العينات من  167نقطة موزعة في مجموع والية الدار البيضاء الكبرى .و قد أنجز مختبر ليدك «البيلما» سنة  2017أكثر من
 80000تحليل بكتيريولوجي و فيزيوكيميائي بلغت إجمالي مطابقتها نسبة  %100بمجموع المجال الترابي للتدبير المفوض ،مع
اإلشارة إلى أن المتطلبات القانونية المغربية تحدد عدد هذه التحليالت في  35000تحليلة في السنة.

اإلئتالف المغربي من أجل الماء  :أول ندوة  -زيارة حول موضوع
»تطهير الساحل ،رهان الدار البيضاء الكبرى«
باعتبارها عضوا مؤسسا لإلئتالف المغربي من أجل الماء ،نظمت ليدك يوم  9مارس األخير ،أول ندوة – زيارة من سلسلة
الندوات التي أطلقها اإلئتالف المغربي من أجل الماء سنة  .2018و تم خالل هذه التظاهرة تقديم الرهانات و الحلول التي تم
تطويرها من طرف الفاعلين المعنيين في ميادين المحافظة على الساحل و جمع و معالجة المياه العادمة.
و على إثر هذا اللقاء الذي شهد مشاركة ممثلين عن السلطات المحلية ،جمعيات مهنية ،مقاوالت ،صناعيين و جامعيين ،سيتم
نشر تقرير يعرض أهم توصيات هذه المناظرة.

األرقام األساسية للماء الشروب سنة  2017بالدار البيضاء الكبرى







اقتصاد  3ماليين متر مكعب،
توزيع أكثر من  200مليون متر مكعب،
أكثر من  6188كلم من الشبكات،
نسبة مردودية الشبكة ،%76,56
 36خزان تبلغ طاقتها االستيعابية  677 130متر مكعب،
 19محطة للضخ و  20جهاز رفع الضغط،
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