
 

 

 
 

 بالغ صحفي
 

يختتم  العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربالمدير 

ة مكنت الجمعية إيجابيحصيلة مباال بافي كالرئاسة المغربية 

 اإلفريقية للماء من التموقع على المستوى الجهوي والدولي

*********** 

مكتب الوطني للعام المدير ال، افظي، ترأس السيد عبد الرحيم الح2020فبراير  22يوم السبت 

اجتماعات  أوغندا،مباال في اكاء بورئيس الجمعية اإلفريقية للم الصالح للشرباء المللكهرباء و

الماء  مقاوالتبحضور المديرين العامين ل لجمعية اإلفريقية للماءل العادي لعاما الجمعو ةمجلس اإلدار

 .في أفريقياالتطهير السائل و

 باء والماءالوطني للكهرفي بداية اجتماع المجلس اإلداري، الذي يتزامن مع نهاية ترأس المكتب 

لرئاسة امرحلة التي ميزت المنجزات الحافظي أبرز السيد ، ءاإلفريقية للمالجمعية للصالح للشرب ا

ى اء والتطهير السائل علفي قطاع المة محورية التي تحتل مكاناإلفريقية المغربية لهذه المؤسسة 

 .اإلقليمي والدوليالصعيدين 

ج تحقيق منعرتم ، الجمعية اإلفريقية للماءومنذ بداية والية السيد الحافظي على رأس  علبالف

 تحسين أداءفي مجال مرجعية ذات كمؤسسة اإلفريقية للماء الجمعية موقع إلعادة ت حاسم

تأمين الولوج إلى الماء تمكينهم من اإلفريقية من أجل القارة بالمياه وكفاءات الفاعلين في مجال 

 رة اإلفريقية.االقجميع سكان الصالح للشرب والتطهير السائل ل

 يوالتدبير اإلجرائكامة كبرى لتحسين الحالصالحات تم إنجاز العديد من اإل المغربية،خالل الرئاسة 

لفاعلين لالخاصة المبتكرة التي تلبي الحاجيات ناء القدرات لتقوية ببرامج وضع للجمعية، ووالمالي 

عالقات التمازج مع األطراف المعنية من أجل فعالية عالية للجمعية وتأثير أكبر  وترسيخفي القطاع 

 ألعمالها.

الرئاسة والية اإلصالحات خالل نجاز هذه إفي همية االستمرار ألقد أكد السيد الحافظي على 

لكي وذلك ( في أوغندا NWSC" )اء والتطهير السائلطنية للم"المؤسسة الومن طرف القادمة 

من  ،أفضل المعايير الدوليةتتمكن الدينامية المحدثة لتقدم الجمعية اإلفريقية للماء تالزما مع 



ترسيخ ريادة الجمعية في مجال الماء الشروب والتطهير السائل والحصول على نتائج إيجابية 

 .ابإفريقي

أهمية كبرى بحيث مكنت  2020فبراير  22لقد اكتست اجتماعات الجمعية المنعقدة بكامباال في 

 2020-2018خالل الفترة حاصل تقييم التقدم المن جمع كل أعضاء الجمعية اإلفريقية للماء من أجل 

 .2022-2020للفترة االستراتيجية  وتحديد التوجهات

، 2019ة لسنة الماليأنشطة الجمعية وحصيلتها مكّنت هذه االجتماعات من اعتماد تقرير كما 

للجمعية تحت  ةمجلس اإلدارل ةالجديدشكيلة والت، 2020 ، وميزانية2020نشطة لسنة وبرنامج األ

 (.NWSC) لمياه في أوغندالشركة الوطنية ل، المدير العام لالدكتور سيلفر موجيشارئاسة 

، 2018منذ فبراير اإلفريقية للماء الجمعية ، رئيس ظيهنأ السيد الحاف االجتماعات،ذه هفي نهاية 

 ةحث المكتب الجديد لمجلس اإلداروحصيلة اإليجابية لمنجزات الجمعية جميع المشاركين على ال

على للجمعية على التعبئة وبدل المزيد من الجهود من أجل إشعاع الجمعية اإلفريقية للماء 

 .دوليالو ريقياإلف الصعيدين

 

 

 


