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حىل تنظيم انمؤتمر اإلفريقي األول نهنقم وانهىجستيك
تحت الرعاٌة السامٌة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا ،تنظم وزارة التجهٌز والنقل
واللوجستٌك المؤتمر اإلفرٌقً األول للنقل واللوجستٌك " "CATL2015تحت عنوان "من أجل خلق
منظومات لوجيستية إقليمية".
هذا الحدث الذي ستجري أطواره من  52إلى  52نونبر  5102بفندق سوفٌتٌل حدٌقة الورود بالرباط،
ٌهدف بشكل أساسً إلى تنمٌة منظومات لوجٌسٌتٌة إقلٌمٌة ،وتطوٌر نماذج اقتصادٌة للتعاون المشترك
بٌن الدول االفرٌقٌة فضال عن تشجٌع االبتكار من أجل تنمٌة شاملة.
و ٌجسد هذا المؤتمر االلتزام الراسخ لجاللة الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب -جنوب تضامنً
وفعال .كما ٌعكس رغبة العاهل المغربً المؤكدة من أجل تعمٌق أكبر للعالقات الثنائٌة التً تربط
المغرب بأفرٌقٌا ،خاصة فٌما ٌتعلق باللوجستٌك والنقل.
كما ٌندرج هذا الحدث فً إطار عزم المغرب المشاركة فً التنمٌة اللوجٌستٌة للقارة اإلفرٌقٌة عمال بمبدأ
رابح -رابح .و ٌسعى المغرب كذلك إلى تقدٌم خبرته فً مجال اللوجستٌك ،كقطاع واعد بالتنمٌة والثروة
وفرص العمل لفائدة الدول االفرٌقٌة السائرة فً طرٌق النمو وعقد شراكات دٌنامٌة.
هذه الخبرة التً تم تعزٌزها منذ انطالق االستراتٌجٌة الوطنٌة للوجستٌك ،سنة  ،0202التً تهدف إلى
تنمٌة إضافٌة للناتج المحلً اإلجمالً وذلك بنسبة  2.0فً المائة ،أي بقٌمة مضافة مباشرة تصل إلى 02
ملٌار درهم ،وكذا خلق  00.222منصب شغل بحلول نهاٌة البرنامج .خبرة ٌتجلى تأكٌدها أٌضا من
خالل خلق واطالقٌ ،وم  00شتنبر  ،0200ألشغال المجلس الوطنً للتنسٌق والتكوٌن فً مجال
اللوجستٌك ) ،(BCFLوكذا اطالق خدمات لوضع مخطط تكوٌن وطنً للمهن المرتبطة باللوجستٌك
للخمس سنوات المقبلة.

ومن أجل التأكٌد على جانبه المتعدد األبعاد ،فسٌشكل الملتقى اإلفرٌقً للنقل واللوجستٌك حلقة وصل
لثالث تظاهرات كبرى:
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 الندوة االفريقية حول االندماج االقليمي وتسهيل النقل الطرقي ،و التً سٌعقد خاللها الجمع
العام لالتحاد اإلفرٌقً للنقل واللوجستٌك ( )UATLواجتماع وزاري هام ٌتمحور حول
مختلف القضاٌا الراهنة.
 مجموعة الدفع االقتصادي التً ستشهد توقٌع العدٌد من العقود التنفٌذٌة للنقل واللوجستٌك وعقود
الدفع االقتصادي للجنة النقل واللوجستٌك.

 المعرض االفريقي للنقل والبنيات التحتية االقتصادية الذي سٌجمع المهنٌٌن من خالل
معرض تجاري ،ومنتدى للنقاشات الدولٌة باإلضافة إلى اللقاءات التً تهم األعمال
التجارٌة.
وسيشارك في هذا المؤتمز عدد من الىسراء األفارقة المكلفين بالبنيات التحتية والنقل واللىجستيل ،من
بينهم:









معالً السٌد موسى أحمد حسن ،وزٌر التجهٌز والنقل لجٌبوتً.
معالً السٌد تراوري داوودا ،وزٌر البنٌات التحتٌة وفك العزلة والنقل لبوركٌنا فاسو.
معالً السٌد حامد محمود  ،وزٌر الدولة بوزارة النقل بالسودان.
معالً السٌد غٌود موور ،وزٌر االشغال العمومٌة بلٌبرٌا.
معالً السٌد إٌلٌما بورونغ جواكٌم ،الوزٌر المنتذب بالنقل ،والتكنلوجٌا ،والبرٌد واالتصاالت
لغٌنٌا االستوائٌة.
معالً السٌد أنكواسا جٌمس سانكواسا  ،نائب وزٌر االشغال والنقل بنامٌبٌا.
معالً السٌد رمضان العربً زعمٌت وزٌر النقل بلٌبٌا.
معالً السٌد إبراهٌم مانساراي نائب وزٌر النقل والطٌران بالسٌرالٌون.

وسٌحضر فً النسخة األولى من هذا المؤتمر عدد مهم من المشاركٌن والوفود الدبلوماسٌة وكذا الجهات
المانحة الدولٌة (البنك اإلفرٌقً للتنمٌة ،الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً ،البنك
األوروبً لالستثمار ،الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة ،االتحاد األوروبً ،)... ،عالوة على اللجان االقلٌمٌة
(المجموعة االقتصادٌة لدول غرب إفرٌقٌا ،االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفرٌقٌا ،المجموعة
االقتصادٌة والنقدٌة لوسط أفرٌقٌا ،جامعة الدول العربٌة ،اتحاد دول المغرب العربً ،)... ،فضال عن
ثالثٌن وفدا عضوا فً االتحاد االفرٌقً للنقل واللوجستٌك ،وفدرالٌات وجمعٌات مهنٌة وكذا خبراء
وعارضٌن ووسائل االعالم الوطنٌة والدولٌة سٌكونون حاضرٌن خالل هذه الدورة األولى من المؤتمر.
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