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 وثيقة تفصيلية

 8تيكاد  - تظاهرة موازية

 من أجل  جودةال  عاليةالبنية التحتية  في  االستثمار  "

 "  اطويل املدى بإفريقي  ازدهار 

 

 2022أوت   26يوم الجمعة 

 مساء    17:50بعد الظهر إلى غاية الساعة  14من الساعة 

 )قاعة عمر الخليفي(  تونس العاصمة -مدينة الثقافة 
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 اإلطار العام: 

في    على هامش التنمية  الدولية حول  لندوة طوكيو  الثامنة  القمة    (   8)تيكاد   فريقياإ فعاليات 

في تونس، تنظم وزارة التجهيز واإلسكان، تظاهرة موازية   2022ت  و أ   28  و   27املقرر عقدها يومي  

 . "  اطويل املدى بإفريقي ازدهار من أجل عالية الجودةالبنية التحتية  في االستثمار"  بعنوان:

 

التجهيز   وزارة  النقل  تظاهرةال  هذه واإلسكانتنظم  وزارة  مع  و   بالتعاون   األراض ي  وزارةبتونس 

والجمعية اليابانية اإلفريقية لتطوير البنية التحتية   ليابانبا  والسياحة والنقل التحتية والبنية

(JAIDA)  التونس ي    واألشغال  البناء  ملؤسسات  الوطنية  والجامعة األعمال  ومجلس  العمومية 

 اإلفريقي.

 

وتنفيذ    في  للمساهمة  الثالثي  التعاون   أهمية  وباعتبار للتنمية  بلورة  في  رؤية شاملة  املستدامة 

  إلى إضافة  والدولي واإلقليمي  الوطني  املستوى  وزارة التجهيز واإلسكان على  حضور  فإن إفريقيا،

العمومية  واألشغال  البناء  ملؤسسات الوطنية  الجامعة من الخاص القطاع عن  ممثلين مشاركة

أن     التونسية   والتجارب ات  بالخبر   للتعريف   جديدة  فرصة  التظاهرة  هذه  من   يجعلمن شأنه 

  الوزارة   وحرص  زمع   لتجديد االعراب عنومجاال  الخاصة  تقاوال و املأ كاتب الدراسات  سواء مل

برامج  واليابان  تونس  بين  الثالثي  التعاون   تعزيز  مزيد  علىللعمل   لتنفيذ    ومشاريع   وإفريقيا 

 .والخاص العام القطاعين من تونسية بكفاءات مشتركة تنجزها 

 

البنية    ثالثية  شراكات  لبناء  هاما   الدولية موعدا "  8  تيكاد"  ندوةوتعتبر   بين في مجال    التحتية 

  كالبنك   الدولية املالية    املؤسسات   من   العديد  بمساهمة  اإلفريقية  الدول   وبقية   واليابان  تونس 

االستثمار في البنية التحتية    ث يمثلحيفي تحقيق النمو املستدام    يساعد  اإلفريقي للتنمية بما

 القطاعات. باقي في والتطور  لنمول قاطرة
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 قة التعاون التونس ي الياباني  اعر 
 ليابان،املستوى الرفيع للتعاون املتميز القائم بين تونس وا   نع  حلق الوادي -جسر رادس    يعّبر

،  مليون دينار  141  ة قيمببتمويل مشترك بين تونس واليابان  الذي أنجز    ،اإلنجاز الضخمهذا  

علىي لل  برهن  وناجح  مثمر  تبادل  النتاج  بين  ومكاتب  تعاون  املؤسسات  بين  واملعارف  خبرات 

 . تونس واليابانالدراسات املختصة في كل من 

إلى   الوادي،-رادس  جسرباإلضافة  اليابانية    حلق  الحكومة  مع  التونسية  الحكومة  أبرمت 

   دوالر.مليار   3.1مشروع تنموّي بتكلفة جملّية ناهزت  42وإنجاز فاقيات تمويل ات

في صفاقس   :املشاريعهذه  أبرز  من  و  البحر  تحلية مياه  الكهرباء ومحطة  لتوليد   محطة رادس 

اإلنجاز( مساكن  والجزء  )بصدد  السيارة  الطريق  من  وصفاقس  الجم  بين  صفاقس    -الرابط 

ريق الّسيارة قابسو 
ّ
ملدينة أريانة  من الفيضانات  ية  الحمامشروع  )بصدد اإلنجاز( و مدنين  - الط

 ومشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات.  وسهل ومدينة القيروان 

 

  اليابانية   االستثمارات  حجم  مضاعفة  في"    8تيكاد  قمة"  بمناسبة   التجهيز واإلسكان  وزارةرغب  وت

ة االستحقاق هذا  يشكل أنو في مجال البنية التحتية  تونس في
ّ
 فتحو  التعاون  تعزيزل  كبرى  محط

اإلفريقية  بقية  و   البلدين  بين  تعاون لل  وواسعةجديدة    آفاق بين إطار    في والبلدان  الشراكة 

 القطاعين العام والخاص.

 

 لهدف العام:ا
 . فريقيا إ  ون إلى تمهيد الطريق لتعزيز التعاون الثالثي بين تونس والياباتهدف هذه التظاهرة  

  - يابانية  -تونسية   أكاديميةمشروع إنجاز و إدارة و في هذا اإلطار تقترح وزارة التجهيز و اإلسكان 

فريقية في مجال البلدان اإل تدريب الفنيين من جميع  في تكوين و خصصة  تفريقية في تونس، مإ 

 لجودة.عالية ا البنية التحتية 

إقامة شراكات واسعة النطاق بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية  كما تقترح   

 .التونسية اتالتحتية بمساهمة الخبر 

لتمويل  قامة شراكات بين القطاعين العام والخاص  إل  طرق استكشاف    إلى  ،اصخبشكل    وتسعى

 : ينالتاليين االستراتيجي  روعينوتنفيذ املش 
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 .باليابسة  جربة جزيرة يربط  جسر إنجاز مشروع -1

الجزءالجزائرية  والحدود  بوسالم  بين  الرابطة  السيارة  الطريق  انجاز  مشروع -2 األخير    ، 

 . املغاربية يارةالستكمال الطريق الس 

 النتائج املنتظرة: 
ع بنية تحتية  مشاري  لتنفيذ  اإلفريقية  والبلدانواليابان    تونس   بين   ثالثية   شراكة  عالقات  إرساء  -

 .عالية ذات جود

  كبرى  مشاريع  إنجاز  على قدرتها على  التأكيدتعزيز مكانتها و و  التونسية  بالخبرات   التعريف مزيد -

 والشراكة بين القطاع العام والخاص. يالثالث التعاون  إطار في

ين في مجال البنية التحتية  الفاعلين االقتصاديبين    الثالثي  التعاون و   شراكةتطوير ورفع نسق ال  -

 .إفريقياعّدة بلدان أخرى ب لفائدة  اليابانتونس و من 

 

   والشكل:التنظيم  
 2022أوت  26  التاريخ: -

 مساء  17:50 الساعة غاية إلى الظهر بعد  14 الساعة  من : توقيتال -

 ( الخليفي عمر قاعة) العاصمة تونس-  الثقافة مدينة  املكان: -

 :املشاركون 

 ، تونس السّيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز واإلسكان -

 ، تونس ربيع املجيدي وزير النقل السيد -

 رئيس الوزراء اليابانيدى السيد املستشار الخاص ل  Mori  Masafumiالسّيد  -

 الياباني  نائب وزير البنية التحتية والنقل والسياحة  ،  Amano Yusukeالسّيد  -

 رئيس الجمعية اليابانية اإلفريقية لتطوير البنية التحتية    ،  Yoichi     Miyamotoالسّيد   -

JAIDA))    

السيارة   كاتب    ABASS Awolu Mohammed  السيد - والطرقات  الطرقات  وزارة  عام 

 الغاني  الوزيرالسيد ممثل عن  ،بجمهورية غانا

 .العام والخاص خبير دولي في مجال الشراكة بين القطاعين خالد عمري السّيد  -
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بوزارة    Yoshihisa OTAلسيد  ا  - البناء  لصناعة  الدولية  االستراتيجيات  البنية  مدير 

 ، اليابان التحتية والنقل والسياحة

   STUDI International عن مكتب الدراسات ممثل سف و يالسّيد صدري بن   -

 تونس  ،السّيد صالح الزواري املدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز واإلسكان -

القادر   - عبد    واملنشآت   لالستراتيجية  العامة  اإلدارة  بتسيير  مكلف  ،يالكمالالسيد 

 تونس  ،بوزارة النقل  العمومية واملؤسسات

الجمعية اليابانية اإلفريقية لتطوير  رؤساء مديرين عامين ملجموعات يابانية وأعضاء ب  9 -

 البنية التحتية 

 ، تونس العمومية واألشغال البناء ملقاولي  الوطنية رئيس الجامعة كسيبي السّيد جمال ال -

 " AMA Groupeمحمود وكيل شركة "السّيد أنيس  -

 " ETEP"  جمع املقاوالتالرئيس املدير العام املساعد ملالسّيد مهدي عطية  -

مكلف ،  " TABCمجلس األعمال التونس ي اإلفريقي "  نائب رئيس  السّيد عصام بن يوسف -

 تونسبالعالقات الدولية، 

سامي   - بعبشالالسّيد  املواصالت  مشروعات  تنفيذ  جهاز  عام  مدير    املواصالتوزارة  ، 

  الليبية 

بن  إ السيد   - الرئيسلياس  ل  عامر  العام  التجارة    لتجارةل   التونس ي  ديوانلاملدير  بوزارة 

 وتنمية الصادرات، تونس 

 ، تونس األعمال التونس ي اإلفريقيي رئيس مجلس ر السّيد أنيس الجزي -

الدولي"   - الدراسات  ملكتب  املساعد  العام  املدير  الرئيس  الغربي  كريم   -SCETالسّيد 

TUNISIE " . 

  بعد:الرابط ملتابعة التظاهرة عن 

ا ةالندو مسيرة   العام:  املديرة  الحفناوي  زدام  منانة  وتكوين    ةلسّيدة  والتعاون  للتخطيط 

 ، تونس. اإلطارات بوزارة التجهيز واإلسكان
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  برنامج الندوة املوازية: 

 8تيكاد  -التظاهرة املوازية

 الجودة عاليةالبنية التحتية  في "االستثمار

 "إلفريقيا مزدهرة على املدى الطويل 

 2022أوت  26تونس العاصمة، الجمعة  -مدينة الثقافة 

 

14 :00-14 :05 

 د.ق(  05)

الترحيب   والنقل  Amano  Yusukeالسّيد    يقدمهاكلمة  التحتية  البنية  وزير  نائب   ،

 والسياحة الياباني )اليابان(.

14:05 - 14:15 

 د.ق(  10)

 البنية التحتية عالية الجودة بإفريقيا:   االفتتاح حول كلمة 

عن   اليابان،رئيس الوزراء الياباني )دى  ، املستشار الخاص لMori Masafumi  السيد  -

 طريق الفيديو(،

البنية التحتية    اإلفريقية لتطوير ، رئيس الجمعية اليابانية  Miyamoto  Yoichiالسيد  

"JAIDA )اليابان( " 

14:15 - 14:20 

 د.ق(  05)

كلمة السيد عباس أوولو محمد، كاتب عام وزارة الطرقات والطرقات السيارة بجمهورية 

 )غانا(.  KWASI AMOAKO ATTAH زير الغانيغانا، ممثل عن السيد الو 

14:20 - 14:30 

 د.ق(  10)

 )تونس(وزيرة التجهيز واإلسكان  ،  السّيدة سارة الزعفراني الزنزري  تقدمها  ترحيبالكلمة  

14:30- 14:45 

 د.ق(  15)

 فريقيا: ا تمويل البنية التحتية في • 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  مجال السّيد خالد عمري، خبير دولي في

14:45- 15:00 

 د.ق(  15)

 • االستثمار في البنية التحتية عالية الجودة: 

البنية  Yoshihisa OTA  السّيد  بوزارة  البناء  لصناعة  الدولية  اإلستراتيجيات  مدير   ،

 ( )اليابان التحتية والنقل والسياحة.  
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15:00 -15:20 

 د.ق(  20)

 فريقيا؟: ا• هل يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص تطوير البنية التحتية في 

    STUDI Internationalالسّيد صدري بن يوسف ممثل عن مكتب الدراسات -

 السّيد صالح الزواري، مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز واإلسكان )تونس(. -

15:20 -15:40 

 د.ق(  20)

 • مشاريع البنية التحتية للنقل:

واملنشآت   لإلستراتيجية  العامة  اإلدارة  بتسيير  مكلف  الكمالي،  القادر  عبد  السيد 

 (. )تونسواملؤسسات العمومية بوزارة النقل 

15:55 -16:45 

د.ق(  50)  

 فريقيا: قصص النجاح: افي  املنجزة• مشاريع البنية التحتية 

 

وأعضاء    9  - يابانية  ملجموعات  عامين  مديرين  اإلفريقية   بالجمعية رؤساء  اليابانية 

 "، JAIDAلتطوير البنية التحتية "

    STUDI Internationalالسّيد صدري بن يوسف ممثل عن مكتب الدراسات  -

الكسيبي   - جمال  العمومية،   السّيد  واألشغال  البناء  ملقاولي  الوطنية  الجامعة  رئيس 

 تونس.

 "  AMA Groupeالسّيد أنيس محمود وكيل شركة " -

 " ETEP"  السّيد مهدي عطية الرئيس املدير العام املساعد ملجمع املقاوالت  -

16:45-17:00 

د.ق(  15)  

 ؟: ، أي دور ومكان لليابانليبياإعمار • إعادة 

يوسف- بن  "  ، السّيد عصام  اإلفريقي  التونس ي  األعمال  مجلس  رئيس  "،   TABCنائب 

 مكلف بالعالقات الدولية، تونس.

السّيد سامي العبش، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات املواصالت بوزارة املواصالت    -

 الليبية  

17:00-17:15 

د.ق(  15)  

 ن قردان": ب• التعريف باملنطقة الحرة والتجارية واللوجستية "ب

الرئيس املدير العام للديوان التونس ي للتجارة بوزارة التجارة    عامر،السيد إلياس بن    -

 وتنمية الصادرات، تونس. 

17:15-17:35 

د.ق(  15)  

اإل  البلدان  في  الرائدة  التحتية  البنية  مشاريع  ذات  بعض  الواعدةفريقية    القدرات 

 وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال(:  ديفوار )الكاميرون وكوت 

 .  سالسّيد أنيس الجزيري رئيس مجلس األعمال التونس ي اإلفريقي، تون-

الدولي"  - الدراسات  ملكتب  املساعد  العام  املدير  الرئيس  الغربي  كريم   -SCETالسّيد 

TUNISIE  ." 



8 
 

17 :35-17 :45 

 د.ق(  10)

 السّيد ربيع املجيدي، وزير النقل )تونس(. يقدمها  ختتاماال كلمة 

17 :45-17 :50 

 د.ق(  05)

 جلسة تصوير 

Tunisia, Your Gateway to Africa 

 

 


