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المعرض التجاري الدولي لتطوير البنية التحتية بإفريقيا

IDA 2021 مرحبا بكم في 

د. كالوس ريتر
EITEP رئيس معهد

 ITIDAالمدير التنفيذي

رانا النصير بولوسٍ
 EITEP مديرة معهد

IDA مديرة

فتحي المشري
  TEAM ACADEMY رئيس مؤسسة

 ITIDAالمدير التنفيذي

المؤسسات المنظمة
 ITIDA المركز الدولي لنقل وتنمية البنية التحتية بإفريقيا.

بالتعاون مع
TEAM ACADEMY مركز التكوين وتنمية الكفاءات بإفريقيا والشرق األوسط، تونس.

EITEP المعهد األوروبي لنقل المعلومات والتكنولوجيا لحماية البيئة، ألمانيا.

األهداف
إحداث شبكات بين عديد الشركاء. 

  تعزيز الحوار المتواصل وتبادل التجارب بين كافة المشاركين وبالخصوص في ميادين تنمية البنية التحتية
بإفريقيا، الركيزة األساسية للتنمية اإلقتصادية.
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EITEP: منظم للتظاهرات الدولية في العديد من مناطق العالم وبالخصوص األوروبية 

المعارض الدولية و التجارية

مياه الشرق األوسط، البحرين
البنية التحتية للشرق األوسط، البحرين

مؤتمر تكنولوجيا خطوط األنابيب، ألمانيا
     البنية التحتية في شمال إفريقيا، تونس

:EITEP بعض األمثلة من أنشطة معهد 
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المكونات الفنيّة

النقل و اللوجستيك
الطرقات، السكك الحديدية، الممرات المائية،  الموانىء و المطارات

الخدمات اللوجستية، التوجيه، الربط البيني و األمن...الخ

الطاقة و الموارد المائية
الماء، الكهرباء، النفط، الغاز و الزيوت، الطاقة المتجددة
مرافق اإلنتاج، شبكات اإلمداد و األنظمة المعزولة... الخ

النفايات و مياه الصرف الصحي
النفايات الصلبة و مياه الصرف الصحي

أنظمة التلوث،  مكافحة  استراتيجيات  التخلص،  التدوير،  إعادة  الفرز،   التجميع، 
الحلقة المغلقة، إلخ

اإلتصاالت و التدريب و المعلومات
محطات اإلستقبال و اإلرسال، الرقمنة، 5 جيجا و األمن اإللكتروني...الخ

تركز المؤسسة الدولية للتنمية IDA 2021 بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية 
التقنية

المشاركون:
-العارضون في الميادين المتعلقة

 بالتخطيط، إنجاز المشاريع المتعلقة 
بالخصوص بالبنية التحتية،

المؤسسات المختصة في ميادين
المتابعة والتقييم

-المؤسسات المختصة في التمويل
واإلستغالل والصيانة. 

الموضوعات الرئيسية والمكونات الفنية
يعد تطوير البنية التحتية المحرك األساسي للنمو اإلقتصادي في إفريقيا
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 IDA 2021 بناًء لمؤسسة
فإننا ندعو كل المنظمات اإلفريقية الخاصة بالنقل، المياه، الطاقة و البيئة، اإلتصاالت، أيضا غرف الصناعة و التجارة.

 إذ أننا ننسق بشكل وثيق مع حكومات الدول اإلفريقية، وكالة تنمية اإلقتصاد ,AUDA-NEPAD، برنامج تطوير البنية التحتية في 
إفريقيا PIDA، و البنك اإلفريقي للتنمية، أيضا مع البرامج األوروبية لتنمية البلدان اإلفريقية .

من خالل محفظتنا التسويقية و جهات اإلتصال الخاصة بنا فإننا نصل إلى  المتابعين العالميين

نصل الى متابعينك

تفسير:
األطراف المهتمة

- صناع القرار
- المنتجون 

- مقدمي الخدمات 
 حجم العلم يعني عدد العمالء

المهتمين
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إفريقيا: قارة الفرص، هي آسيا المستقبلية

لماذا إفريقيا؟

 و إستنادا الى اعضائنا فإن إيتيدا تسعى إلى تحفيز الحكومات اإلفريقية من أجل إرسال أخصائيين لها للبحث عن المؤسسات
 التي تهمهم كما ينطبق نفس الشيء على جميع المنظمات المهنية من إفريقيا.

 نجد 55 دولة، تتميز غالبيتها باإلزدهار اإلقتصادي الحقيقي ، بالرغم من القيود واإلشكاليات
المتعلقة بالبنية التحتية القائمة

 لوحظ، خالل السنوات األخيرة، تحسن نسبي من حيث نوعية الحياة ورفاهية المواطن، بالرغم 
 من وجوبية بذل مجهودات كبيرة على المستوى القصير والمتوسط وبالخصوص في تنمية

 البنية التحتية

 يفرض النمو الديموغرافي المرتفع نسبيا بإفريقيا، اليوم وغًدا ، تطوًرا اقتصادًيا هاًما نتيجة
لتطور البنية التحتية ووظائفها

 تعتزم المؤسسة الدولية (IDA 2021) الجمع بين رواد األعمال وصناع القرار السياسي في 
 للتنمية 2021 العديد من مناطق العالم من أجل شراكة تهدف إلى تنفيذ حلول فعالة بهدف

إحداث بنية تحتية مستدامة

 إن إنخراط الدول الصناعية ال يساعد فقط الشعوب و الدول في افريقيا على تقليل النزوع
للهجرة بل يساعد أيضا في الحفاظ على اإلنتاج في البلدان الصناعية
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تشجيع الموارد الطبيعية و سياسات تحريرها على دخول أسواق جديدة

لماذا ليبيا ؟
 تشكل ليبيا، ذات األراضي الشاسعة، مفترق طرق حقيقي بين أوروبا وأفريقيا وبالتالي يمكن أن تصبح قطًبا 

زراعًيا وصناعًيا وتجارًيا ضخًما في جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط وجنوب الصحراء

 تتميز ليبيا بأهمية الموارد الطبيعية كبيرة وتنوعها البيولوجي بما في ذلك الموارد الزراعية والغابات والمياه 
والغاز والنفط والطاقات المتجددة وبالخصوص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

 
إنعاش أجل  من  التحتية  البنية  تطوير  مع  البالد،  إعمار  إلعادة  الدولية  والشراكة  بالتعاون  مقتنعة  ليبيا   حكومة 

حقيقي لالقتصاد الوطني
 

    هذا وقد دعت الحكومة الليبية مؤسسة ITIDA إلى عقد أول معرض تجاري لها
 في طرابلس و بناًء على هذا ستتمكن العديد من الشركات الليبية و صناع القرار

من زيارة المعرض. التجاري و المشاركة في فعالياته.

رسالة دعوة الحكومة الليبية

 الترجمة الرسمية

‘IDA 2021’ من المقرر أن تركز”
 على ”ليبيا” حيث أن البالد في حاجة
 ماسة إلى إعادة اإلعمار خاصة بعد 10

سنوات من عدم اإلستقرار“

رضا  خليفة السيد 
المدير التنفيذي لشركة البستان القابضة ، ليبيا 
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معرض عبر اإلنترنت

البرنامح

كلمة اإلافتتاح / إفتتاح المعرض
من قبل ممثلين سياسيين أفارقة وأوروبيين

البنوك والتمويل

المواضيع الفنية

النقل و اللوجستيك
الطاقة و الموارد المائية

مياه الصرف الصحي و النفايات
اإلتصال و المعلومات

مالحظات ختامية

لة
اد

ع
ة ال

جار
الت

 



12

المؤسسات الداعمة 

شركاء الوسط اإلعالمي

المؤسسات الداعمة وشركاء الوسط اإلعالمي حتى اآلن

info@infrastructure.africa

www.infrastructure.africa

المعلومات و اإلتصال
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المعرض التجاري الدولي لتنمية افريقيا
سوق البنية التحتية


