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 غ صحفيبال
 

ب ي للكهرباء والماء الصالح للشر
 يستقبل  المدير العام للمكتب الوطن 

ي  مجلس التعاون دول وفدا من ي التعاون تطوير  سبل لتباحث حوللالخليج 
 
 ت جال م ف

بلكهرباء والماء ا  والتطهير السائل الصالح للشر
*-*-* 

 

   بالرباط، 2022 جنب  د 21يوم األربعاء 
  المدير العام للمكتب الو  ،استقبل السيد عبد الرحيم الحافظ 

طن 

بللكهرباء والماء الصالح   .الخليج    التعاونمجلس دول  منرفيع المستوى وفدا  ،للشر
 

ك بي    اللقاء ويدخل هذا    لفريق العمل المشبر
  إطار االجتماع الثان 

 
لس التعاون مجو  يةالمغربالمملكة ف

  مجاال 
 
 . بالمغرب 2022 جنب  د 21و 20 والذي انعقد يوم   والتطهب  السائلوالماء  ت الكهرباء الخليج   ف

المغرب  بي    التعاون سبلو الجانبي   فرصة للتباحث مع ممثل  هذه الدول حول تجربة  اللقاءهذا  وقد مثل

  هذه ال مجلس التعاون الخليج   و 
 
 .  ت مجاال ف

 

  بداية
 
ربة المكتب لالطالع عل تج أن   رقراقمعالجة المياه  قام الوفد بزيارة ميدانية لمحطة، اللقاء  هذا  وف

  
 
وب والتقنيا ت المستعملة انتاج ف   الماء الشر

 
 معالجة المياه. من طرف المكتب ف

 

  أعضاء الوفد حيث ا استقبل ،الميدانية وبعد هذه الزيارة
اتيجي ستعرضالسيد الحافظ    اسبر

 
ة المكتب ف

ب الكهرباء ميادين   . والتطهب  السائلوالماء الصالح للشر
 

  أبرز  ،الكهرباء بفيما يتعلق 
  تهدف إىل السيد الحافظ 

اتيجية الطاقية للمملكة المغربية النر  تممي   االسبر

ويد بالطاقة الكهربائية وتطوير الطاقا ت المتجددة.  متلك يحيث أشار السيد المدير العام أن المغرب البر 

  القدرة 
 
قدرا ت هائلة من الطاقة الشمسية والريحية مكنته من بلوغ نسبة مهمة من الطاقا ت المتجددة ف

  . لعالم  اكيلوواط ساعة بكلفة تعد من بي   األكبر تنافسية عل الصعيد الأتاح إنتاج  مما  المنشمةية الكهربائ

اتيجية طاقية جديدة تهدف إىل يكما أشار الس  قليصتد المدير العام إىل أن المغرب يعمل عل بلورة اسبر

.   جديدةطاقا ت مصادر  تطوير التبعية للخارج مع   كالهيدروجي   األخض 
 

  مجال و
 
  هذا المجال باإلضافة إىل برنامج السيد عرض  ،الماء ف

 
اتيجية المكتب ف  لعملاالمدير العام اسبر

ب و ود بالهادف لتممي   البر  الطموح    الحاىل   وضعية الحد من تمثب  مياه الشر
ي تعرفه الذ اإلجهاد المان 

  هذا الصدد . بالدنا 
 
   ،وف

ية دالموارد المائية غب  التقليأن المغرب لجم اىل تطوير ذكر السيد الحافظ 

 المياه العادمة المعالجة.  عادة استعمالوإخصوصا تحلية مياه البحر و 
 

وا  ،التعاون الخليج  ي  عضاء وفد مجلسبالنسبة أل و    فقد عب 
 
  ع م التعاون تطوير عن رغبتهم ف

 
 المغرب ف

ا ت وب والطاقالشر لتقنيا ت الحديثة إلنتاج الماء وخصوصا فيما يتعلق بامجاال ت تدخل المكتب 

  . والبحث والتطوير  المتجددة

 
 



اتتبادل تجارب  هما الناجحة و عل االستفادة من  اتفق الطرفان، خالل هذا اللقاء و  ضع برامج و عب   هما خب 

  وتبادل الزيارا ت للتعاون 
 
ب ميادين ف  . السائلوالتطهب  الكهرباء والماء الصالح للشر

 

  
 
المهمة  قصد االطالع عل اإلنجازا تبطنجة قام الوفد بزيارة للمحطة الريحية إلنتاج الكهرباء  الختام،وف

ب للمكتب    للكهرباء والماء الصالح للشر
  مجال الطاقا ت المتجددة. الوطن 

 
 ف

 

 


