
 

 

 

بالغ صحفي  

السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء 

كاشي شينوزوكا سفير اليابان بالمغرباستقبل السيد تي الصالح للشرب،  

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

عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني السيد استقبل ، 2021 يونيو 3يس مخيوم ال

سيد مرفوقا بال بالمغرب يسفير اليابانالكاشي شينوزوكا اتالسيد ، والماء الصالح للشرب للكهرباء

يم إبتو، الممثل المقكاشي اتالسيد و، الكاتب األول المكلف بالتعاون من أجل التنمية ساكوداكاشي ات

 .للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب

 ءماالالوفد الياباني حول آفاق التعاون في مجاالت الكهرباء وللتباحث مع مناسبة زيارة هذه الومثلت 

 .التطهير السائلولشرب الصالح ل

تحت الرعاية  ،على األهمية التي توليها المملكة المغربيةالحافظي السيد شدد  ،خالل هذا االجتماع

أبرز ، صددال هذافي . اءقطاع المنمية لت ،هللا نصرهلصاحب الجاللة الملك محمد السادس، السامية 

الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي  البرنامجالتزامات المكتب في إطار الحافظي السيد 

 أن المكتبو. 2020يناير  13والذي تم توقيع االتفاقية الخاصة به أمام جاللة الملك في  2020-2027

مليار درهم من  38,7 مشاريع بكلفة تصل إلى إنجازفي طور  الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

التزويد بالماء الشروب على تأمين  منهذه االستثمارات كن ستمومليار درهم.  115,4إجمالي ميزانية 

 .المعيشية للسكان الظروفوتحسين  المملكةصعيد 

 نميةالتي تركز على تولمملكة لة يستراتيجية الطاقاالالحافظي عرض السيد من جهة أخرى، است

شاريع فحوى المالسفير كما تقاسم مع السيد الطاقات المتجددة، انطالقا من اإلنتاجية للكهرباء القدرة 

 رطة الطريق الجديدة للمكتب.اهيكلة لخمالرائدة وال

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالتعاون مع  أنجزأن المكتب قد  إلىالعام المدير السيد أشار كما 

 من المئات تكوين اخاللهتم من  التياألفريقية للبلدان قدرات لتنمية الالعديد من البرامج الناجحة 

 يين.تقنال

في  والماء الصالح للشرب عن رغبة المكتب الوطني للكهرباءالحافظي ، أعرب السيد اإلطارفي هذا 

ية دول األفريقالالسائل مع تطهير ب والوالشروالماء الكهرباء  مجاالت فيمهارته خبرته وتقاسم أكبر ل



للمكتب الوطني كوين التفي جديدة تقنيات وتمويل  تعاون الثالثيللبرامج جديدة إنجاز من خالل 

 .من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للكهرباء والماء الصالح للشرب

التجربة المغربية في مجال  كاشي شينوزوكا، سفير اليابان لدى المغرب،االسيد ت من جهته، ثمن

، وأعرب عن رغبة اليابان في تطوير التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء الطاقيةوالموارد المائية تدبير 

مع سفارة اليابان في المغرب استمرار التواصل ، تم االتفاق على رضالغا . لهذوالماء الصالح للشرب

ير وتطو وبرامج المكتبانجاز تمويالت جديدة لمشاريع  من اجل الوكالة اليابانية للتعاون الدوليومع 

 لفائدة دول افريقيا جنوب الصحراء.الثالثي  وتقوية التعاونفي مجال االبتكار التكنولوجي  التعاون

إلى  يعودوالماء الطاقة الكهربائية  توتجدر اإلشارة إلى أن التعاون بين المغرب واليابان في مجاال

 قرويةكهربة الالمنها على وجه الخصوص عديدة التعاون مجاالت هم هذا . وقد منتصف التسعينيات

 كذاو والتطهير السائلالماء  ومراقبة وتتبع جودةوالقروي الشروب بالوسطين الحضري  التزويد بالماءو

 فريقيا جنوب الصحراء.بإفاعلين لفائدة مستفيدين يمثلون الكوين الت

 

 

 

 


