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 بالغ صحفي 
 

2016افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى االفريقي للبنيات التحتية   
 

 

وسطها، اليوم : شمال افريقيا وغربها و2016افتتحت فعاليات الدورة التاسعة للمنتدى اإلفريقي للبنيات التحتية 

عار: شللندوات بمراكش، والذي ستتواصل أشغاله ليومين، وذلك تحت  النخيل، بمركز 2016نونبر  28 االثنين

  ."التحتية البنيات تحديات مواجهة في إفريقيا"

 

قاء كلمة إلالمنظمة تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، المهمة التظاهرة حفل افتتاح هذه عرف يوس

   د الشرقاوي.بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، السيد خالي يلقيهاللسيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، 

 

 ةلوطنيا اتالقتصاداعالوة على األهمية االقتصادية واالجتماعية التي تلعبها البنيات التحتية للنقل لفائدة تنافسية 

ططات المخللعديد من خالل السنوات األخيرة وجلب االستثمارات األجنبية، تأكد الكلمة على تحديد المغرب 

: الطرق، الطرق في مختلف الميادين  طويررامج للتبوالتي تم إنزالها في صيغة  2035-2030المديرية في أفق 

 وتعزيز ،ربمغلل فريقيواإل اإلقليميندماج ، والتي ترمي إلى االاتوالمطار وانئ، المالحديدية السيارة، السكك

   .واإلقليمي العالمي باالقتصاد ارتباطه

 

 تعلقت التي المنتدى هذا وأوراش ندوات مختلف في تدخالتهم الوزارة مسؤولي كبار سيقدم ،هذا السياق فيو

 ،"التحتية اتالبني لتطوير الجديدة الدينامية قلب في يوجد الذي المستدام البعد"ب المتعلقة تلك أهمها بمواضيع

 الجيد ألداءا تحديات أمام التدبيرية الهيئات" ،"االستدامة؟ أجل من دور أي: بإفريقيا للنقل التحتية البنيات"

 ".للنقل التحتية البنيات لتمويل الجديدة واألشكال المبتكرة اآلليات" وكذا ،"العملية والفعالية

   
كلفين متعرف مشاركة وزراء أفارقة اإلفريقي للبنيات التحتية لمنتدى ل 2016وتجدر اإلشارة إلى كون دورة 

ليمية ؤسسات االقبالبنيات التحتية والنقل، فضال عن ممثلي الحكومات والفيدراليات الوطنية لألشغال العمومية، الم

 والدولية، الجهات المانحة، وكذا الخبراء والمهنيين الوطنيين واألجانب. 

 

 ي في تطويرقاء فرصة لفتح النقاش حول اآلليات والمقاربات المبتكرة الكفيلة بلعب دور محوركما يشكل هذا الل

فضال  ،حتية للنقلكذا أداء البنيات التالحكامة ووبنية تحتية ترقى لمستوى تطلعات القارة، خاصة فيما يهم التخطيط 

  لخاص.عن تباحث آليات التمويل "البديلة" والشراكات بين القطاعين العام وا

 

كما تشارك الوزارة في هذا المنتدى أيضا بوضع رواق داخل الفضاء المخصص للعرض، تعرض فيه أمام 

 الزوار مختلف المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور االنجاز في كل القطاعات. 
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