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 بالغ صحفي

 انتخاب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

                   محافظاً للمجلس العالمي للماء للمرة الثانية على التوالي

 2025-2023مابين للفترة الممتدة 

*-*-* 

 

للمكتب الوطني للكهرباء المدير العام  عيد انتخاب السيد عبد الرحيم الحافظي،أ

محافظًا للمجلس  ،2022دجنبر  10يوم السبت  ،(ONEE) والماء الصالح للشرب

بمناسبة الدورة التاسعة للجمع العام للمجلس المنعقد  وذلك (CME) العالمي للماء

  .بباريس

   

، بعد 2025-2023تم هذا االنتخاب للمرة الثانية على التوالي، للفترة الممتدة ما بين و

 ويجسد هذا .دولة 50من  أكثرتصويت أعضاء المجلس العالمي للماء، الذين يمثلون 

عترافا من الدول االعضاء بالمساهمة القيمة للمكتب الوطني للكهرباء والماء ب ااالنتخا

 لمكتبا ( والتي عمل خاللها2022-2019الوالية األولى )الصالح للشرب طوال 

التوجهات االستراتيجية للمجلس العالمي للماء على الصعيد الدولي  تطبيق على

عالوة على تنسيق تنفيذ استراتيجية المجلس حول "األمن المائي، االستدامة 

 .2022-2019" للفترة والمرونة

 

المشاركة الفعالة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إعداد  وتعد

، من بين 2022التاسع العالمي للماء الذي انعقد بداكار في مارس  وانجاح المنتدى

أهم األنشطة التي تم تنفيذها خالل الوالية األولى للمجلس، حيث شهدت تنظيم 

آلليات المالية المخصصة للتعاون جنوب تعزيز وتحسين تعبئة ا»دورات موضوعاتية تهم 

 ذرهنجنوب والتعاون الثالثي" و"الحلول المبتكرة لتحديات تدبير المياه في سياق 

الموارد المائية: تجربة المملكة المغربية". كما ساهم المكتب خالل هذا المنتدى في 

من أجل "التعاون" و "الماء  التي تخصالعديد من الجلسات المتعلقة باألولويات 

 "التنمية القروية" و "األمن المائي والتطهير السائل

 

 

 



 

بعد في يوليوز  عن كما عرفت الوالية المنصرمة للمجلس تنظيم مؤتمر بتقنية التناظر

حول "األمن المائي من أجل السالم والتنمية في العالم اإلسالمي" بشراكة  2020

للشرب ومنظمة العالم اإلسالمي  الصالحوالماء بين كل من المكتب الوطني للكهرباء 

 .للتربية والعلم والثقافة )إيسيسكو( وكتابة المنتدى العالمي للماء في داكار

 

، ستحظى األنشطة 2025الى  2023 وفيما يخص الوالية الثانية الممتدة من

والمبادرات الرامية الى توفير الحلول المتعلقة ب "االمن المائي، الماء والصحة، 

التمويل المتعلق بالماء على الصعيد العالمي والكوارث المتعلقة بالماء" باألولية ضمن 

 .ماءللاستراتيجية المجلس العالمي 

 

 بللكهرباء والماء الصالح للشر وفي هذا الشأن، ستركز مساهمة المكتب الوطني

أساسا على تعزيز التعاون بين قطاعي الماء والطاقة من أجل ضبط التكلفة والتخطيط 

المتكامل للبنية التحتية واالبتكار التكنولوجي، في أفق تطوير الموارد المائية غير 

وال سيما تحلية مياه البحر وذلك باستخدام الطاقات المتجددة. كما  ،التقليدية

من أجل  جنوب سيشارك المكتب أيضا في تعزيز التعاون جنوب جنوب وشمال جنوب

تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة المتعلقة بالماء على صعيد 

 .القارة االفريقية

 

عالمي للماء منظمة دولية تم انشاؤها سنة وتجدر االشارة إلى أن المجلس ال

قصد العمل على اقتراح اآلليات المالئمة لمعالجة المشاكل المطروحة في  1996

مجال الماء انطالقا من أعلى مستويات صنع القرار مع إشراك الرأي العام في الحوار. 

حدث دولي حول  أكبروينظم المجلس العالمي للماء المنتدى العالمي للماء الذي يعد 

بهدف تحفيز العمل  سنوات، وذلكالماء بشراكة مع الدولة المضيفة كل ثالث 

هذا المورد. وقد تم تنظيم أول  بخصوصالجماعي وتحقيق خطوات متقدمة ملموسة 

، في حين ستعقد الدورة 1997دورة للمنتدى العالمي للماء بمراكش في مارس 

 .2024القادمة في بالي، بإندونيسيا سنة 

 

تمنح المملكة  للماء،اإلشارة أيًضا إلى أنه في إطار المنتدى العالمي  تجدركما 

المجلس العالمي للماء جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى مع  بشراكةالمغربية 

 االعمالتكافئ والتي  عالميًا،للماء، وهي إحدى الجوائز المرموقة والمعترف بها 

 ضمان األمن المائي والعدالة المناخية.ل جأ واالبداعية من والمشاريع االبتكارية

 

 

 


