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 كلمة السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل

 لمعرض البحري لداكارلاألولى  نسخةبمناسبة ال

  (3102أكتوبر  4)

 

 أصحـاب المعالي

 الحضـور الـكريم 

 ي، سادتيسيــدات

 

لحضور هذه التظاهرة المهمة التي هي تغمرني وأنا معكم اليوم دة كبيرة اسعإنها ل

 .بالمغرب  البحريةالقطاعات المعرض البحري لداكار، بمرافقة وفد يمثل جميع 

 

دورة جديدة من التشاور  إلى خلقمن وجهة نظري  ؤدىإن هذا المعرض سي

وكذا بين القوى البحرية، والمنظمات الدولية  ،والتعاون بين الدول اإلفريقية

 والمستثمرين.

 

السيد ماكي سال على  فخامةأغتنم هذه المناسبة ألحيي رئيس جمهورية السينغال و

، وبث دينامية جديدة والرفع من مكانتها الجهود المبذولة من أجل تنمية إفريقيا

، سعيا خاصبين السينغال والمغرب بوجه م وللتعاون بين الدول اإلفريقية بوجه عا

االزدهار، وحماية  عزيزتقوية األمن، وتإلى الحفاظ على وحدة الشعوب والدول، و

 الكرامة.

 

ففي هذا االتجاه يعمل جميع الزعماء األفارقة، وخاصة جاللة الملك محمد السادس 

ملك المغرب نصره هللا، وأخوه فخامة رئيس جمهورية السينغال ماكي سال، اللذان 

 بذل الجهود لدعم إفريقيا، كل إفريقيا.باستمرار  يواصالن

 

 ؛ سادتي ي،سيدات

 

محاور بناء على ذلك تعترضنا في القطاع البحري وتشكل هناك تحديات كبيرة 

 : ليأولوية للتنمية، وهي كما ي

 ؛تطوير البنيات التحتية البحرية )وفي جزء منها المينائية( -

 تطوير الصناعة البحرية، والصيد، وأوراش صناعة السفن،  -

 حماية وتقويم الموارد السمكية؛ -

 والمينائي وتهيئة الساحل؛لين العموميين البحري قويم المجات -
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 تطوير االتصال البحري الوطني، والجهوي، والدولي؛ -

 .هاأبعادجميع البحريين في تقوية الجودة والسالمة  -

 

، التي ، فمن األساسي السهر على عوامل النجاحومن أجل إنجاح هذه االستراتيجية

 : أذكر منها بصفة خاصة

والصفقات الوطنية  جميع التخصصات المشتركة:  تنمية الموارد البشرية .0

 والدولية؛

 الحات المؤسساتية والتنظيمية التي يجب أن تأخذ بعين االعتباراإلص .3

 التطورات الحديثة والمتطلبات الدولية؛

إطار لالستثمار في مبادرة ووضع  ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص .2

 المجال البحري؛

 التعاون الجهوي والدولي؛ .4

 استخدام التقنيات المتقدمة من أجل تشجيع، وتأمين وتطوير المجال البحري؛ .5

 وضع إطار للتشاور والحوار بين جميع الفاعلين )المجلس...(. .6

 

 ي، سادتيسيدات

 

المغربية على واجهتين بحريتين هما المحيط األطلسي والبحر  مملكةال تتوفر

 03تأوي  الشواطئ التيكلم من  0033 طول األبيض المتوسط، وساحل يمتد على

لمبادالت وصل رئيسة في سالسل تسويق اميناء.  وتشكل هذه الموانئ حلقة 

 ورافعة مهمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.، الخارجية

 

بتطوير استراتيجية مينائية وطنية في أفق  2302ذا السياق، قمنا خالل سنة في ه

 أداء عالي تجهيز البالد بموانئ ذات ، والتي أسست على رؤية تهدف إلى2303

الجهوية للبالد  لتنميةا لقدرة على تحفيز تنافسية االقتصاد الوطني، ومحركو

ية للحوض كيين في محيط المغرب باعتباره مصطبة لوجيستسوالفاعلين األسا

 المتوسطي.

 

مليار أورو(،  0مليار درهم، ) 03بمبلغ هذه االستراتيجية استثمارا  عبئوست

 ستتحمله إما ميزانية الدولة أو الوكاالت المينائية، أو الفاعلين في القطاع في إطار

الخاص، وهذا دون ذكر أنشطة االمتياز أو الشراكة بين القطاعين العام و عقود

ية كاعة السفن، الخدمات اللوجيستنأخرى )التكوين، صناعة الصيد، ص

 المينائية...(.
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 زع كالتاليالبنيات التحتية المينائية، وتتوهذه االستثمارات بإنجاز كثير من وتتعلق 

: 

بناء موانئ جديدة، مثل: الميناء الجديد آلسفي، ميناء الناضور شرق  -0

ميناء القنيطرة األطلنتي، ميناء الداخلة األطلسي، وميناء جديد  المتوسطي،

 ؛بالجرف األصفر

توسيعات كبيرة شملت موانئ الدارالبيضاء، الجرف األصفر، أكادير،  -2

 المحمدية وطرفاية؛

بموانئ،  دمج الموانئ في محيطها الحضري: يتعلق األمر على التوالي -0

 المدينة ، والقنيطرة المدينة...طنجة المدينة، الدارالبيضاء، آسفي 

 

 ي، سادتيسيدات

 

 ،من مبادلتنا التجارية مع الخارج تعتمد على الطريق البحري %55 ،في المغرب

 حري من أجلصناعة النقل الب يجب أن تسعى إلى تحقيقهالرهان الذي ومن هنا 

 ميسم االقتصاد المغربي. التي تعتبر التجارة الخارجية  تعزيز

 

ل رافعة أداة مميزة للتنمية بالنسبة للمغرب، ويشك يمثلإن النقل البحري الدولي 

على مستوى السوق الدولي، وهذا بفضل نظام مينائي  حاسمة في تحسين تنافسيته

 ى تغطية جزء من تجارته الخارجية.ذو أداء متميز وأسطول تجاري في مستو

 

مؤتمر ه افي الترتيب الذي أجرفاليوم، حسن المغرب مرتبته على الصعيد الدولي 

دولة حسب معامل  002( بالنسبة لـ  (CNUCEDاألمم المتحدة للتجارة والتنمية

 03إلى الرتبة  2332سنة  77وذلك باالنتقال من الرتبة  ،التنافسية للنقل البحري

 ميناء عبر العالم. 020، ونحن على اتصال بـ 2303منذ 

 

، وتبعا النفتاح النقل البحري على التنافسية الدولية، تمر الشركات البحرية لكن

 هناللنقل البحري عبر مرحلة صعبة تهدد استمرارية األسطول الوطني، ومن 

 ضرورة دعم األساطيل الوطنية.

 

، وباإلضافة إلى تنمية البنيات التحتية المينائية، فقد أصبح من ولهذا الغرض

تجديد القدرة التنافسية وتراتيجية جديدة من أجل تحسين الضروري تحديد اس

 الوطني. تعزيز األسطوللقطاع النقل البحري، وكذا والتنمية المستدامة 
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 تيساد ي،سيدات

 

المغرب والسينغال بلدان صديقان وشريكان اقتصاديان منذ أمد بعيد، بحيث 

وإمكانات تقوية هذه  ،والعلمي والتقني ما عدة اتفاقيات للتعاون التجاريتربطه

صة في اخ في جدول األعمال، موجودة دائما هي موجودة وستظل االتفاقيات

 والبحري. المينائي القطاعين قطاعات مثل

 

في مجال  وفي هذا اإلطار، من المناسب أن نسجل أن التعاون المغربي السينغالي

 ،0999ماي  03ثنائية بين البلدين وقعت في  باتفاقية المالحة التجارية يتميز

هذه االتفاقية إرادة بلدينا تجاه الفاعلين االقتصاديين لضمان إطار وتعكس 

 مؤسساتي مالئم لتنمية العالقات التجارية بين المغرب والسينغال.

 

، بمناسبة الزيارة األخيرة لجاللة الملك محمد من جديدهذا التعاون وقد تمت تقوية 

نصره هللا إلى السينغال، عبر التوقيع على اتفاقية للتعاون البحري تشمل  السادس

 النقل البحري، والسالمة واألمن البحريين والمينائيين والتكوين البحري.

 

البحري  ينعلى مذكرة تفاهم في المجال2300البلدان وقعا أيضا في يوليوز 

 يربط خط بحري ل إنشاءمن أج، والتي تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود والمينائي

 بين موانئ البلدين.

 

والسينغال باعتبارها الشريك األول للمغرب في إفريقيا الغربية، يمكن أن تلعب 

 : ورا مركزيا في تشجيع وتنمية المبادالت التي تتعلق بثالثة مظاهر هي كالتاليد

 تبادل التجارب في مجال الموانئ؛ -0

 التعاون التقني في مجال بناء الموانئ؛ -2

 دراسة الفرص في مجال البنيات المينائية. -0

 

وهذا هو التوجه نفسه الذي يؤطر التعاون مع البلدان اإلفريقية األخرى، وعلى 

 الخصوص بلدان إفريقيا الغربية.
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 ي، سادتيسيدات

 

ملتقى يشكل إطارا وفضاء مهما للمبادالت بين السلطات العمومية إن هذا ال

والفاعلين العموميين والخصوصيين في القطاعين المينائي والبحري لمختلف دول 

 بينها. تعاونلمزيد من توطيد وتعزيز الإفريقيا، 

 

 تفضلهأشكر فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السينغال، على ولهذا أود أن 

 البحري اإلفريقي.نعاش االقتصاد هذا الملتقى أهمية خاصة من أجل إإلعطاء 

 

 

 شكرا على انتباهكم

 


