
 

 

 

 

 

 

   الرحيم عبد السيد انتخاب
  الحافظ 

   للمكتب العام المدير
ب الصالح والماء للكهرباء الوطن   بالدوحة للشر

  التوال   عىل الثانية للمرة للكهرباء العرب    تحادل ل رئيسا
 
 

ب ورئيس  ي للكهرباء والماء الصالح للشر
، المدير العام للمكتب الوطن  ي

ترأس السيد عبد الرحيم الحافظ 
ي للكهرباء،  ي الدوحة بقطر، الدورة 2022مارس  19يوم السبت االتحاد العرب 

 
السادسة والخمسي    ف

ي للكهرباء لل  ةالعام يةللجمعالسابعة عشر الدورة و  يمجلس اإلدار لل بمشاركة المدراء تحاد العرب 
كات ل العامون ي شر

 
ي الدول العربية األعضاء ف

 
ي للكهرباءالكهرباء ف  .االتحاد العرب 

ي  قدمخلل هذا االجتماع، 
ي قام بها اإلنجازات عرضا مفصل ألهم االسيد الحافظ 

ي الن  التحاد العرب 
ي توىل فيها للكهرباء خلل 

ة الن  ب الفت  ي للكهرباء والماء الصالح للشر
رئاسة هذه الهيئة المكتب الوطن 

 . 2018دجنت  منذ شهر 

اتيجية وضع تم فخلل هاته الوالية الرئاسية،  من  نموذج جديد لتطوير عمل االتحاد إلحداث رؤية است 
ي قطاعأجل 

 
ات العميقة ف ي تفرضها التغت 

عىل ز دوره يعز وتمكينه من تالكهرباء  مواجهة التحديات الن 
ىواإلقليمي الصعيد العالمي  كات العربية وبالتاىلي مواكبة  عىل غرار المنظمات الدولية الكت  ي الشر

 
رفع ف

بأحسن كلفة وتعزيز بالكهرباء التحديات المستقبلية والمتعلقة خاصة بتأمي   تزويد البلدان العربية 
 . ي
 الربط الكهرباب 

إنجاز دراسة إعادة هيكلة االتحاد من طرف  كانت  الجديدةلتفعيل هذه الرؤية فمن بي   أوىل الخطوات 
كة استشارية عالمية وكذلك تعيي   فريق عمل  ي لشر

ب بقيادة المكتب الوطن  لكهرباء والماء الصالح للشر
 سهر عىل مواكبة جميع مراحل الدراسة. 

ي 
 
هياكل  تحديثأساسا  خطة عمل وخارطة طريق واضحة نتج عنها  وضعكما تجلت أهم اإلنجازات ف

هذه  وأهداف علوة عىل إعادة توجيه مهاماالتحاد وآلياته وتنظيمه وكذا اعتماد نظام حكامة فعال 
ي يشهدها القطاع عميقة التحوالت مما سيساعد عىل مواجهة الالمنظمة العربية 

عىل الصعيد العالمي الن 
ي خاصة  . عامة والعرب 

ي للكهرباء تجعل التحديات هذه ف ي ظل الظروف لمواجهتها أكتر طموًحا االتحاد العرب 
 
االستثنائية ف

 عىل قطاع الكهرباءأثرت الجائحة بشكل كبت  حيث  العالمي  عىل المستوىئية وباظرفية الالالمرتبطة ب
كات معت  العالم  لضمان استمرارية واعتماد حلول فعالة ابت  جديدة إىل اتخاذ تدالكهربائية ما دفع الشر

ويد ال ي أفضل الظروفالطاقة ب ت  
 
 .الكهربائية ف

ي الونظرا لإلنجازات الهامة 
ة رئاستهاالتحاد داخل تحقيقها  تم ن  السيد تمت إعادة انتخاب ، خلل فت 

ي 
ي للكهرباء عىل التواىلي للمرة الثانية  رئيًسا  بأغلبية ساحقة الحافظ  ة للللتحاد العرب   2025-2022فت 
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 قطر -دوحة ال

 
 
 
 



ة بعد  ي  ةالعام يةوالجمع يمجلس اإلدار النهاية اجتماعات مباشر  للنظام األساسي للتحاد العرب 
ً
وفقا

 . للكهرباء 

ي أعرب أعضاء االتحاد عن تهانيهم القد و 
امهم معا بتحقيق المشاري    ع الطموحة  حارة للسيد الحافظ  والت  

ي للكهرباءوجعل  ي العالم االتحاد العرب 
 
ي قطاع الكهرباء ف

 
 .منظمة تحتل مكانة بارزة ف

 

 


