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Ủy hội Sông Mê Công và Vương quốc Morocco 

thỏa thuận trao đổi kinh nghiệm  

về quản lý và phát triển tài nguyên nước 

 

Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Thủ đô Viên Chăn, CHDCND Lào – Hôm nay, Ủy hội Sông 

Mê Công (MRC) đã ký Biên bản Ghi nhớ với Vương quốc Morocco. Là một phần hoạt 

động hợp tác Nam-Nam, Morocco là đối tác Ả rập và Châu Phi đầu tiên của MRC. 

 

Mối quan hệ đối tác này thể hiện tầm nhìn của Vương quốc Morocco hướng tới đa dạng 

hóa sự hợp tác ở mọi cấp nhằm đạt được sự phát triển trên cơ sở đoàn kết, tích cực và bền 

vững.  

 

Mối quan hệ đối tác này sẽ thúc đẩy những trao đổi và hợp tác về quản lý và phát triển tài 

nguyên nước thông qua việc chia sẻ chuyên môn kỹ thuật hiện có và những bài học thu 

được từ cả hai phían. Hai bên cũng chia sẻ một số quan tâm chung bao gồmtừ năng lượng 

cho đến nông nghiệp và an ninh lương thực cho đến chất lượng nước. 

 

Xuất phát từ mối quan tâm chung về quản lý và phát triển bền vững tài nguyên nước, mối 

quan hệ hợp tác này chủ yếu nhằm khuyến khích và nâng cao tính an toàn và phúc lợi xã 

hội thông quaphát triển nghiên cứu; tăng cường, khuyến khích và thúc đẩy hệ thống quản lý 

và phát triển tài nguyên nước an toàn hơn, kinh tế và hiệu quả hơn và hợp lý hơn về mặt 

môi trường.  

 

Biên bản Ghi nhớ được ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc Điều hành của Ủy hội Sông Mê 

Công và Ngài Abdelilah El Housni, Đại sứ của Đức Vua Vương quốc Morocco tại Thái 

Lan, ký tại Viên Chăn, CHDCND Lào. Bảiên bản Ghi nhớ đã được Ủy ban Liên hợp của 

Ủy hội Sông Mê Công nhất trí vào tháng 4 năm 2017.  

 

Chính phủ Morocco sẽ mời Ủy hội Sông Mê Công đến thăm Morocco để chia sẻ kinh nghiệm 

và thảo luận với các cơ quan liên quan nhằm xây dựng một loạt các hoạt động cụ thể,  chung 

trong tương lai để thực hiện Bản Ghi nhớ này. 
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