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المدینة، وسیاسة واإلسكان والتعمیر الوطني التراب إعداد وزیرة بوشارب، نزهة السیدة             شاركت

بیرناربنلین–دادي الثقافة بقصر المغرب لقریة الثانیة الدورة في ،2019 نونبر 06 الجمعة              یوم

سفارة طرف من الجاري، دجنبر و8 5 بین ما الفترة في المقامة أبیدجان، اإلیفواریة                بالعاصمة

 المغرب بكوت دیفوار والوكالة المغربیة لتنمیة االستثمارات والصادرات .

جنوب، – جنوب التعاون مجال في المغربیة المملكة استراتیجیة إطار في الثانیة النسخة               وتندرج

المغرب بذل خالل من دیفوار، كوت مع خاصة ، قویة دفعة اهللا، نصره الملك جاللة أعطاها                  التي

 مجهودات كبیرة من أجل تدعیم التعاون االقتصادي و تطویر وإنعاش القطاعات الصاعدة و التراث.

ونظرائهم المغاربة والفاعلین المقاوالت بین للتبادل حقیقیا فضاء یعتبر الذي الحدث هذا وشكل               

جنوب جنوب- للتعاون مبتكر مغربي نموذج الستعراض الوزیرة السیدة أمام مناسبة ،              اإلیفواریین

سبل استكشاف وكذا االهتمام صلب في اإلنسانیة التنمیة وضع خالل من ، األبعاد ومتعدد                مندمج

المغربیة والمعرفة الخبرة مایخص في ، اإلیفواریین الفاعلین مختلف مع والتبادل للتعاون              جدیدة

 في مجال االستثمار والشراكة.

شأنه من المغرب"، "قریة قبیل من ثقافیة لتظاهرات المغرب تنظیم أن الوزیرة السیدة               وأكدت
على إن الناجحة، الجیدة الممارسات لتقاسم سانحة فرصة یعتبر كما الثقافي، للتبادل أرضیة               توفیر

 مستوى القطاعات اإلنتاجیة أو االجتماعیة.

المالئمة الظروف توفیر على دیفوار بكوت المغرب سفیر السید سهر الوزیرة السیدة ثمنت               كما
 إلنجاح حدث "قریة المغرب "بأبیدجان وكذا دعمه الدبلوماسي لهذه التظاهرة الثقافیة.

الشخصي التزامه عن عبر السادس، محمد الملك "جاللة إن الوزیرة السیدة قالت ذلك،               إلى

االستراتیجیة حظیت إذ التنمیة، أجل من والتعاون للتقارب المرسخة للمملكة، اإلفریقیة             بدعمالسیاسة

والمبادرات الزیارات وعبر الملك، لجاللة المباشر اإلشراف خالل من قوي بسند للمملكة              اإلفریقیة
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السیدة وأضافت ." األفریقیة البلدان من مهم عدد مع التعاون مجاالت دائرة توسیع وكذا                الملكیة

متزاید باهتمام إفریقیا في المغربي النموذج األبعاد،یستأثر المتعددة حمولته على عالوة             بوشارب "

حتى علیها، المحصل المنافع و المحققة المكتسبات استثمار وجب .لذا، االفریقیة البلدان من               لعدد

السیدة السیاق،ألحت هذا تنافسي".في مناخ تدعیم وبالتالي فیها رجعة ال بصفة الدینامیة هذه               تترسخ

وإفریقیا، المغرب بین عال، مستوى على ، المستمر والحوار للتنسیق آلیة وضع على               الوزیرة

 لإلشراف على التخطیط والتنمیة الحضریة.

أكثر وقعت االفریقیة، القارة نحو السامي الملكي للتوجه تبعا بالدنا، أن بوشارب السیدة               وذكرت
والتعمیر الوطني التراب إعداد وزارة انخراط مؤكدة افریقیا، بلدا 28 مع اتفاقیة 1000               من
ألكثر الوزارة توقیع خالل من السدیدة، الملكیة الرؤیة تنفیذ سیاق في المدینة، وسیاسة               واإلسكان
مبتكرة اتفاقیات إبرام عبر الشراكة تدعیم إلى وتسعى ، االفریقیة البلدان مع اتفاقیة 20                من
إفریقیا أجندة أهداف بلوغ تسریع بهدف وذلك ، اإلفریقیة القارة وخصوصیات لحاجیات              تستجیب

 عموما واألجندة الحضریة خصوصا.

أولویة ذي كورش الحضریة للمنظومة وطني تصمیم وضع الوزیرةأهمیة السیدة أبرزت             كما

وتوجیهات استشرافیة رؤیة وضع إدراج في الدولة ارادة تترجم مبادرة وهي للوزارة،              بالنسبة

البرنامج في المتضمنة أسبقیاتها ضمن الحضریة، المنظومة وتعزیز الهیكلة میدان في             استراتیجیة

الفاعلینبالهیكلة تعریفكافة إلى التصمیم هذا ویهدف .2021-2017 برسم          الحكومي

الوطنیة الحضریة المنظومة مكونات مختلف تحلیل التصمیم هذا ویتیح           والمنظومةالحضریة.

أیضا ترمي اآللیة هذه اغتنامها. یجب التي الفرص وكذا تداركها الواجب االختالالت              والتصدیلشتى

واألسبقیات االستراتیجیة التوجهات تحدید وإلى الوطني الحضري للمشهد استشرافیة رؤیة            بناء

 واالصالحات الالزمة  إلعادةتأهیل المنظومة الحضریة الوطنیة.

ساكنتها، حمایة إلى إفریقیا حاجة على الوزیرة السیدة ألحت المناخیة، التغیرات وبخصوص              
التغیرات مع التكیف لضمان المالیة اإلمكانیات تعبئة عبر وذلك الهشاشة، تعیش التي              خاصة
تدبیر لضمان ،وأیضا السكن میدان في خاصة التغیرات لهذه مقاومة مشاریع ولتمویل              المناخیة
للتغیرات التصدي أن مضیفة للمخاطر، المحددة والخرائط التخطیط للمخاطر،باعتماد           أمثل
االنبعاثات حجم من والتقلیص االستهالكیة العادات تغییر إلى ویدعو الجمیع یسائل             المناخیة

 الغازیة إضافة إلى مراجعة  أنماط العیش.

آن السیدة مع بوشارب نزهة تباحثت السیدة ، المغرب لقریة الثانیة الدورة هذه أشغال هامش                 وعلى

المسؤولتان الحكومیتان تناولت وقد المستدامة. والتنمیة والبیئة اإلیفواریةللصحة الوزیرة           دیزیري

االقتصادیة المیادین في المسجل التقدم واستعرضتا أوجه المشترك، االهتمام ذات القضایا من               عددا

 والثقافیة والبیئیة بكال البلدین.

اإلفریقیة القارة صعید على المغربیة المنجزات حصیلة بوشارب السیدة قدمت الصدد، هذا              في

تقویة إلى دعت كما المدینة. وسیاسة الحضري واإلسكان والتدبیر التخطیط جانب في              ، وخاصة

 العالقات بین الوزارتین. 
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من والعمل اإلیفواري - المغربي التعاون عالقات التزامهما بدعم الطرفان أكد اللقاء، هذا               وخالل

اتفاق إبرام في المشتركة اهتمامهما وإرادتهما عن أعربا المستدامة، كما التنمیة أهداف بلوغ               أجل

 للتعاون في مجاالت التكوین  ونقل الخبرة وتقویة مهارات كلتا الوزارتین .

الحتضان المخصصة الموضوعاتیة األروقة بزیارة قامت قد بوشارب نزهة السیدة أن             یذكر

بالفرص اإلیفواریین الزوار تعریف إلى والهادفة والخواص، المؤسساتیین المشاركین           معارض

  المتاحة لالستثمار بالمغرب ومؤهالته كقبلة لألعمال والسیاحة
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