ROYAUME DU MAROC

المملكة المغربية
وزارة التجهيزوالنقل
واللوجستيك والماء

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU

بالغ صحافي
انعقاد مؤتمر حول سالمة المالحة البحرية في إفريقيا
-مراكش 6 ،فبراير -2018

ترأس مدير الموانئ والملك العمومي البحري ،السيد لحسن آيت ابراهيم ،يومه الثالثاء  6فبراير  2018بمراكش ،فعاليات
افتتاح مؤتمر حول سالمة المالحة البحرية في إفريقيا.
هذا الحدث المنظم بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واألكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير
البحري ،يندرج في إطار سلسلة من الخطوات تقوم بها الوزارة في سبيل تقوية التعاون وتعزيز الكفاءات في المجاالت
المرتبطة بالتشوير البحري وتتبع حركة المرور البحري ،على الصعيدين الدولي واإلقليمي.
وخالل هذه المناسبة ،أشاد السيد آيت ابراهيم بالدور المحوري الذي تلعبه كل الهيآت المكلفة بسالمة المالحة البحرية ،السيما
المنظمة البحرية الدولية ) ،(OMIوالمنظمة الهيدروغرافية الدولية ) (OHIوالجمعية الدولية للتشوير البحري )(AISM
في مجال المساعدة ومواكبة وتطوير الكفاءات لفائدة الدول اإلفريقية الخاضعة لاللتزامات الدولية المتعلقة بتقديم خدمة
المساعدة على المالحة البحرية.
كما ذكر بااللتزامات والمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تقديم خدمة مساعدة على المالحة البحرية موثوق بها وفقا
للمعايير الدولية ،بفضل مختلف المعدات الموضوعة على طول السواحل المغربية وداخل الموانئ ،وكذا بفضل سلسلة
التدابير الرامية لتعزيز التعاون في هذا المجال ،ويتعلق األمر ب -)1( :األيام التقنية المينائية والبحرية األولى المخصصة
للمساعدة على المالحة البحرية ،المنعقدة سنة 2016؛ ( -)2الدورة األولى من التكوين المتعلق باعتماد مدبري المساعدة
على المالحة البحرية المنعقد شهر يوليوز  2017بالدار البيضاء؛ ( -)3تنظيم المنتدى الدولي األول للمنارات التاريخية
بطنجة خالل شهر أكتوبر .2017
بفضل مشاركة خبراء من المنظمة البحرية الدولية ) ،(OMIوالمنظمة الهيدروغرافية الدولية ) (OHIوالجمعية الدولية
للتشوير البحري ) (AISMوحضور حوالي  150ممثال عن أزيد من  20دولة إفريقية ساحلية ومسؤولين عن تقديم خدمة
المساعدة على المالحة البحرية وتتبع حركة المرور البحري ،سيشكل هذا المؤتمر منصة للتبادل والتشاور ومشاركة
الخبرات والسبل لتجاوز التحديات المرتبطة باحترام االلتزامات الدولية في هذا المجال وتحديد محاور للتطوير داخل المجتمع
البحري اإلفريقي من أجل إرساء نظام متناغم وفعال يضمن مالحة بحرية آمنة ومستدامة.
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