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جديد

افتتاحية

البوابة بورت نت تتوج من طرف املعر�ض
الدويل ملراكز االت�صال والنداء 2015
مت تتويج بوابة ‹‹بورت نت›› يف فئة الإدارة خالل
ن�سخة  2015للمعر�ض الدويل ملراكز االت�صال
والنداء باملغرب للتدبري الالمادي الذي انعقد من 4
�إىل  6يونيو  2015بالدار البي�ضاء و قد خ�ص�صت
هذه الدورة مل�شاريع التدبري الالمادي.

�شركة اخلطوط امللكية املغربية حت�صل
على عدة جوائز

على هام�ش معر�ض باري�س الدويل للطريان «لو
بورجي» الذي جرت �أطواره من � 15إىل  21يونيو
 2015بباريزُ ،توجت �رشكة اخلطوط امللكية
املغربية ،يوم  16يونيو  ،2015على ت�صنيف
الأربعة جنوم املمنوح من طرف «�سكاي تراك�س»،
الهيئة املعروفة على امل�ستوى العاملي من خالل
افتحا�صاتها وتقييمها مل�ستوى اخلدمات يف
خمتلف مهن الطريان .ومن جهة �أخرى ،فازت �رشكة
اخلطوط امللكية املغربية بجائزة �أف�ضل �رشكة
طريان يف �إ�سبانيا تعمل على خطوط �شمال �إفريقيا،
التي متنحها جملة وكاالت الأ�سفار ب�إ�سبانيا
(�أخينرتافل) .و �سلمت لها هذه اجلائزة خالل الدورة
ال 23لهذا التتويج ب�إ�سبانيا يوم � 20أبريل 2015
مبدريد.

�أن�شطة ملكية
املخطط الإ�سرتاتيجي للتنمية
املندجمة وامل�ستدامة لإقليم القنيطرة
�أ�رشف �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ن�رصه
اهلل ،يوم � 07أبريل  2015بالقنيطرة ،على �إطالق
املخطط الإ�سرتاتيجي للتنمية املندجمة وامل�ستدامة
للإقليم ( ،)2020-2015الذي ر�صد له غالف
مايل تناهز قيمته 4ر 8مليار درهم .ويقوم على
خم�سة حماور رئي�سية ،هي خمطط التنمية احل�رضية

املندجمة وامل�ستدامة ملدينة القنيطرة ،وخمطط
التنمية احل�رضية املندجمة وامل�ستدامة ملدينة
�سوق الأربعاء الغرب ،وخمطط التنمية املندجمة
وامل�ستدامة للوجهتني ال�شاطئيتني املهدية وموالي
بو�سلهام ،وخمطط دعم التنمية املندجمة للجماعات
القروية ب�إقليم القنيطرة (عرباوة ،لال ميمونة� ،سيدي
عالل التازي ،املكرن� ،أوالد �سالمة� ،سوق الثالثاء
الغرب� ،سيدي حممد حلمر ،بنمن�صور ،والدالحلة)،
وخمطط ت�أهيل وتهيئة ال�شبكة الطرقية ب�إقليم
القنيطرة .و بهذه املنا�سبة مت التوقيع على خم�س
اتفاقيات ،حتت رئا�سة �صاحب اجلاللة امللك حممد
ال�ساد�س ،ن�رصه اهلل ،واحدة منها تتعلق مبخطط
ت�أهيل وتهيئة ال�شبكة الطرقية ب�إقليم القنيطرة
(.)2019-2015

انطالقة �أ�شغال �إجناز م�شاريع طرقية
هامة و�أخرى للتهيئة احل�ضرية
بالرباط� -سال -زمور -زعري
�أ�رشف �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ن�رصه
اهلل ،يوم  11ماي  2015بالرباط ،على �إعطاء
انطالقة م�شاريع هامة طرقية و�أخرى للتهيئة
احل�رضية ت�ستجيب لإ�شكاليات احلركية والتنقل
داخل مدينة الرباط و�ضواحيها ،وذلك با�ستثمار
�إجمايل يتوقع �أن تناهز قيمته 5ر 1مليار درهم.
وتهم هذه امل�شاريع ،التي ت�شكل جزء من الربنامج
املندمج للتنمية احل�رضية ملدينة الرباط 2014
« 2018الرباط مدينة الأنوار ،عا�صمة املغربالثقافية»� ،إعادة تهيئة الطريق املدارية احل�رضية
رقم  1الرابطة بني الطريق ال�سيار الدار البي�ضاء-
الرباط والطريق ال�سيار الرباط -فا�س ،و�إجناز
الطريق احل�رضية رقم  2الرابطة بني مدينتي
الرباط و�سال ،وطمر �أربعة خطوط لل�ضغط املرتفع
زعري� -أكدال ،وتهيئة �شارع عبد الرحيم بوعبيد.

اجلولة امللكية لإفريقيا
مبنا�سبة الزيارة امللكية لإفريقيا تر�أ�س �صاحب
اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ن�رصه اهلل ،والرئي�س
ال�سينغايل ،فخامة ال�سيد ماكي �سال ،يوم  21ماي
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�أزيد من  97باملائة من ال�شواطئ �صاحلة لل�سباحة
هذه ال�سنة .هذا ما يظهر من نتائج ر�صد نوعية
مياه اال�ستحمام يف ال�شواطئ املغربية ،التي
عر�ضت خالل اللقاء ال�صحفي املنظم لهذه الغر�ض
يوم  17يونيو  2015بالرباط.
و تنبع هذه النتائج من عمليات امل�سح يف اطار
الربنامج الوطني ملراقبة جودة مياه ال�سباحة،
الذي يتم ب�شكل م�شرتك بني الوزارة املنتدبة املكلفة
بالبيئة ووزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك بدعم
من م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة.
نتائج هذه التحليالت ت�صدر على �شكل تقرير �سنوي
حول جودة مياه اال�ستحمام ورمال ال�شواطئ الذي
تقوم وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك ب�إعداده
ون�رشه بداية كل مو�سم ا�صطياف على موقعها
االلكرتوين.
تقدمي نتائج مراقبة جودة مياه ال�سباحة
بال�شواطئ املغربية �أبرز �أن � 373شاطئ من �أ�صل
 383التي كانت مو�ضوع عدد كاف من العينات
من �أجل الت�صنيف� ،صاحلة لل�سباحة� ،أي ما ميثل
39ر 97يف املائة من املحطات ،بينما ال�شواطئ
الع�رش املتبقية هي غري �صاحلة من الناحية
املكروبيولوجية لل�سباحة (61ر 2باملائة).
و�أبرزت النتائج �أن امل�صادر الرئي�سية للتلوث التي
مت حتديدها تتمثل يف االختالالت على م�ستوى
�شبكات ال�رصف ال�صحي والتلوث الناجت عن
العوا�صف يف ف�صل ال�صيف والتلوث العر�ضي.
كما متت الإ�شارة �أن العالمة البيئية «اللواء
الأزرق» ،التي متنحها م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س
حلماية البيئة وامل�ؤ�س�سة الدولية للرتبية البيئية،
�سريفع خالل �صيف هذه ال�سنة يف  23من بني 80
من ال�شواطئ املدرجة نف�س ال�سنة �ضمن الربنامج
الوطني «�شواطئ نظيفة».

 2015بالق�رص الرئا�سي بدكار ،حفل التوقيع
على  13اتفاقية ثنائية للتعاون بني البلدين يف
جماالت خمتلفة .واحدة منها تهم قطاع التجهيز
و النقل و اللوج�ستيك و يتعلق الأمر باتفاق �إطار
للتعاون يف جمال اللوجي�ستيك ،وقعه ال�سيد
من�صور �إليمان كان ،الوزير ال�سنغايل للبنيات
التحتية والنقل الطرقي وفك العزلة ،ووزير التجهيز
والنقل واللوجي�ستيك ال�سيد عزيز رباح.

بغينيا بي�ساو ،املحطة الثانية من اجلولة امللكية
حيث تر�أ�س �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�سا�س
ورئي�س جمهورية غينيا بي�ساو ،يوم  28ماي
 2015ببي�ساو ،حفل التوقيع على  16اتفاقية
�رشاكة يف خمتلف جماالت التعاون بني البلدين.
واحدة منها تهم قطاع التجهيز و النقل و
اللوج�ستيك و يتعلق الأمر باتفاقية �إطار للتعاون
التقني يف جمال البنيات التحتية وقعها ال�سيد
عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجي�ستيك،
وخو�صي اونطونيو كروز امليدا وزير اال�شغال
العمومية والبناء والتعمري بغينيا بي�ساو.
املحطة الثالثة للزيارة امللكية هي جمهورية
الكوت ديفوار حيث تر�أ�س �صاحب اجلاللة امللك
حممد ال�ساد�س ورئي�س جمهورية الكوت ديفوار
احل�سن واتارا ،يوم  02يونيو  2015بالق�رص
الرئا�سي ب�أبيدجان ،حفل التوقيع على �ست
اتفاقيات للتعاون الثنائي يف خمتلف املجاالت.
يف هذا االطار وقع املغرب والكوت ديفوار ،يوم 4
يونيو  2015ب�أبيدجان� ،أربع اتفاقيات لل�رشاكة
تهم ا�ستكمال الإطار العام للتعاون الثنائي يف
جمايل النقل والبنيات التحتية .هذه االتفاقيات
تهم ال�رشاكة يف جماالت النقل والتعاون التقني يف
قطاع البنيات التحتية ،والتعاون التقني يف قطاع
الطريان املدين ،واالعرتاف برخ�ص ال�سياقة.

�إحداث مركب �صناعي تابع ملجموعة بي
�إ�س �إي بوجو� -سيرتوين باملغرب
تر�أ�س �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ن�رصه
اهلل ،يوم  19يونيو  2015بالرباط ،حفل التوقيع
على اتفاقية بني اململكة املغربية واملجموعة
الفرن�سية بي �إ�س �إي بوجو� -سيرتوين ،تتعلق
ب�إحداث مركب �صناعي تابع للمجموعة باملنطقة
احلرة «�أتالنتيك فري زون» بجهة الغرب-
ال�رشاردة -بني اح�سن .وبهذه املنا�سبة ،تر�أ�س
�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ن�رصه

اهلل ،التوقيع على اتفاقية و�سبعة ملحقات تتعلق
ب�إن�شاء املركب ال�صناعي بي �إ�س �إي بوجو-
�سيرتوين باململكة املغربية من بيها واحدة تهم
قطاع التجهيز و النقل و اللوج�ستيك .و يتعلق الأمر
باملحلق الثاين و هو عقد للخدمة ال�سككية ،وقعه كل
من ال�سادة حممد بو�سعيد وزير االقت�صاد واملالية،
وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
ال�صناعة والتجارة
وموالي حفيظ العلمي وزير ّ
والتكنولوجيا الرقمية ،وكارلو�س �أنتوني�س
تافاري�س رئي�س املكتب املديري ملجموعة بي �إ�س
�إي بوجو� -سيرتوين ،وحممد ربيع اخلليع املدير
العام للمكتب الوطني لل�سكك احلديدية.

ال�سالمة الطرقية
اتفاقيات التعاون

وقعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري،
يوم  8ماي  2015بالرباط ،اتفاقيتي �رشاكة
وتعاون مع كل من املجل�س البلدي ملدينة القنيطرة
وجامعة ابن طفيل ،تتعلقان �أ�سا�سا بالنهو�ض
بال�سالمة الطرقية والوقاية من حوادث ال�سري.
وتهم االتفاقية الأوىل التي وقعها الكاتب العام
للجنة الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري نا�رص
بولعجول ،و رئي�س املجل�س البلدي ملدينة القنيطرة
عزيز رباح ،ت�شييد وا�ستغالل حلبة م�صغرة للرتبية
الطرقية باجلماعة ،وذلك من �أجل تنظيم ح�ص�ص
نظرية وتطبيقية خا�صة با�ستئنا�س الأطفال مع
قواعد املرور و�ضوابطه� .أما اتفاقية التعاون
الثانية ،والتي وقعها كل من بولعجول ورئي�س
جامعة ابن طفيل-القنيطرة عز الدين امليداوي،
فتهم بالأ�سا�س �إجناز درا�سات وبحوث يف جمال
الوقاية وال�سالمة الطرقية ،وكذا تبادل املعلومات
واخلربات ،والتكوين امل�ستمر ،وامل�ساعدة التقنية.

ترقيم وت�سليم �سند امللكية للدرجات
مبحرك والدراجات ثالثية العجالت
�أ�رشف الوزير املنتدب املكلف بالنقل حممد جنيب
بوليف ،يوم  20ماي  2015بالدر البي�ضاء ،على
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�إطالق عملية ترقيم وت�سليم �سند امللكية للدراجات
مبحرك والدرجات ثالثية العجالت مبحرك ،وكذا
الدراجات اخلفيفة رباعية العجالت مبحرك .و�سلم
الوزير بهذه املنا�سبة التي تندرج يف �إطار تطوير
ال�سالمة الطرقية ،وتطبيقا للقرارين الوزاريني
ال�صادرين يف هذا االجتاه� ،أول �سند للملكية
و�صفيحة الت�سجيل ومل�صق للتتبع يل�صق على
هيكل هذه الدراجات .كما �أ�شار �إىل �أن هذه العملية
تندرج �أي�ضا يف �إطار االن�ضباط ملدونة ال�سري ورد
االعتبار للم�صنعني وامل�ستوردين لهذه الأ�صناف
من الدراجات وذلك من �أجل حتقيق عدد من
الأهداف ،منها ال�سالمة الطرقية واحلد من حوادث
ال�سري.

املنتدى الدويل للنقل 2015
�شارك وفد ر�سمي من املغرب يف فعاليات املنتدى
الدويل للنقل  2015باليبزرغ � -أملانيا -حتت
�شعار « النقل ،التجارة وال�سياحة» وذلك برئا�سة
الوزير املنتدب املكلف بالنقل حممد جنيب بوليف،
يف الفرتة املمتدة ما بني  27و  29ماي .2015
ومتيزت م�شاركة املغرب لهذه ال�سنة ،بالإعالن عن
ان�ضمام املغرب للمنتدى الدويل للنقل ،الذي ي�ضم
 54دولة ع�ضوا يف املنتدى .وبذلك يكون املغرب
�أول دولة افريقية وعربية حتظى بهذه الع�ضوية،
وذلك بعد ان قطع �أ�شواطا مهمة للنهو�ض مبجال
النقل ،ليواكب املعايري الدولية طيلة املدة التي
ق�ضاها كع�ضو مالحظ يف املنتدى.

كما مت خالل هذه التظاهرة التوقيع على اتفاقية
�رشاكة وتعاون بني اللجنة الوطنية للوقاية من
حوادث ال�سري وجمموعة  ITRADالتابعة
للمنتدى الدويل للنقل ،والتي تعمل على تتبع
وحت�سني النظم املعلوماتية املتعلقة مبعطيات
وم�ؤ�رشات ال�سالمة الطرقية .و�ستمكن هذه
االتفاقية من اال�ستفادة من خربة الدول املتقدمة
يف هذا املجال مما �سيتيح للمغرب تطوير م�ؤهالته
وجتويد النظم املعلوماتية املعتمدة لتتبع
املعطيات املتعلقة بحوادث ال�سري .ويعترب التوقيع
على هذه االتفاقية اعرتافا باملجهودات التي
تبذلها اململكة يف جمال ال�سالمة الطرقية.

جتديد �أ�سطول ”طاك�سيات” مطار
حممد اخلام�س
�صادق جمل�س جهة الدارالبي�ضاء الكربى ،يوم 29

ماي  ،2015خالل دورته العادية ل�شهر ماي،
على �إحداث ح�ساب خ�صو�صي ( )CASلتمويل
م�رشوع اتفاقية �رشاكة بني وزارة الداخلية ،ووزارة
االقت�صاد واملالية ،والوزارة املنتدبة املكلفة
بالبيئة ،واملكتب الوطني للمطارات ،وجمل�س جهة
الدارالبي�ضاء الكربى ،و�إقليم النوا�رص ،من �أجل
ت�أهيل نقل �سيارات الأجرة الرابطة بني مطار حممد
اخلام�س ومدينة الدارالبي�ضاء.

زيارة ميدانية لل�شركة املنتجة
للحافالت وللهياكل

يف �إطار العمل على حت�سني جميع مداخل ال�سالمة
الطرقية ،قام الوزير املنتدب املكلف بالنقل حممد
جنيب بوليف ،بزيارة ميدانية لل�رشكة املنتجة
للحافالت وللهياكل ،وذلك يوم  3يونيو .2015
تهدف هذه الزيارة �إىل االطالع على طريقة عمل
هذه ال�رشكة ،بالإ�ضافة �إىل معرفة �أهم التقنيات
امل�ستعملة من �أجل الرفع من م�ستوى التجهيزات
والآليات التقنية واملرتبطة بال�سالمة الطرقية
واملرتبطة باحلافالت اخلا�صة بنقل امل�سافرين،
ومدى توفر هذه التجهيزات على معايري اجلودة
الدولية .كما مت االتفاق على عقد اجتماعات �أخرى
من �أجل التدقيق يف �آخر التقنيات امل�ستعملة على
امل�ستوى الدويل لتعزيز ال�سالمة الطرقية.

امللتقى اجلهوي الأول لل�سالمة
الطرقية بال�صحراء

يف �إطار تنفيذ خمططها للتوا�صل ال�شمويل املواكب
للتوجهات اال�سرتاتيجية للحكومة خالل الفرتة
 2016-2013وتفعيل برنامج عملها بر�سم �سنة
 ،2015نظمت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث
ال�سري ب�رشاكة مع «�شبكة وحدة وتوا�صل جلمعيات
ال�سالمة الطرقية بال�صحراء» وبتعاون مع والية
جهة العيون بوجدور ال�ساقية احلمراء وجمل�س

اجلهة واملجل�س البلدي ملدينة العيون بالإ�ضافة
�إىل املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل واللوج�ستيك،
يومي  5و  6يونيو 2015  بالعيون ،امللتقى
اجلهوي الأول لل�سالمة الطرقية بال�صحراء حتت
�شعار « من �أجل ت�أهيل قدرات الفاعل املدين يف
جمال ال�سالمة الطرقية».

معر�ض ال�سيارات امل�ستعملة بالدار
البي�ضاء
حتت �إ�رشاف وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
نظم معر�ض ال�سيارات امل�ستعملة مب�شاركة اللجنة
الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري ،بالدار البي�ضاء
يف الفرتة ما بني  06و  14يونيو  .2015قدم هذا
املعر�ض للزائرين مئات ال�سيارات امل�ستعملة التي
تقل �أعمارها عن � 5سنوات .وي�شهد �سوق ال�سيارات
امل�ستعملة تطورا هاما ،حيث انتقل من � 291ألف
حتويال للملكية يف � 2010إىل �أكرث من 400
�ألف يف  2014وهو ما ميثل م�ؤهال كبريا لتنمية
القطاع وجتارة ذات قدرة ا�ستقطابية ،خا�صة
بالن�سبة لوكاالت كراء ال�سيارات لآجال طويلة
و�رشكات بيع ال�سيارات.

املخطط التوا�صلي للجنة الوطنية
للوقاية من حوادث ال�سري بر�سم الفرتة
ال�صيفية 2015
مت تقدمي الإجراءات اال�ستعجالية املتعلقة
بال�سالمة الطرقية واملخطط التوا�صلي للجنة
الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري بر�سم الفرتة
ال�صيفية  ،2015يوم  09يونيو  2015بالرباط.
و يهم هذا املخطط خا�صة العملية التوا�صلية
اخلا�صة بتعميم املقت�ضيات القانونية اخلا�صة
بتحديد �شكل وحمتوى �سند امللكية ورقم الرتتيب
بالن�سبة للدراجات ثالثية ورباعية العجالت،
اخلفيفة ،مبحرك .كما ي�شمل املخطط اتفاقيات
ال�رشاكة مع املدن لتح�سني ال�سالمة الطرقية يف
املجال احل�رضي ،و�إعداد دليل مرجعي لتهيئة
ال�سالمة الطرقية باملجال احل�رضي يتطلع
لتكوين امل�س�ؤولني املحليني والأطر ال�ساهرة
على �إعداد التجهيزات احل�رضية يف كل اجلهات
و على ت�أمني �سالمة حميط امل�ؤ�س�سات التعليمية.
ويت�ضمن خمطط اللجنة كذلك و�ضع �أجهزة الرادار
البيداغوجية ،وحمالت للرتبية الطرقية ،وتعزيز
العالقات مع الأو�ساط املهنية واملنظمات غري
احلكومية خا�صة عرب ف�ضاءات الرتبية الطرقية
باملخيمات ال�صيفية ،وتكوينات لفائدة ال�سائقني
املهنيني ،وجوالت م�رسحية ،وتنظيم الدورة الثالثة
للقافلة املتنقلة لل�سالمة الطرقية ،وعملية «خيمة
ال�سالمة الطرقية» ،وعملية «�سالمة الراجلني»،
واللقاء الثاين حول �إدماج �سيا�سة ال�سالمة الطرقية
يف تدبري املقاوالت .وين�ص املخطط �أي�ضا على
حمالت للتوا�صل الو�سائطي .
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املوانئ و امللك العمومي البحري
ندوة حول «ال�سالمة والأمن البحري
واجلوي»
حتت رعاية وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،نظمت
اجلمعية املغربية للقانون البحري واجلوي ،يوم 14
�أبريل  ،2015ندوة حول «ال�سالمة والأمن البحري
واجلوي» .وقد قام خرباء مغاربة و�أجانب بتن�شيط
هذه الندوة حول حمورين هما «الأمن على امل�ستوى
الدويل» و»الأمن وال�سالمة على امل�ستوى الوطني».

�إ�صدار طابع بريدي مبنا�سبة الذكرى
 150النطالق عمل منار ر�أ�س �سبارطيل

يف �إطار برنامج االحتفال بالذكرى املئة وخم�سون
لت�أ�سي�س منارة ر�أ�س �سبارتل� ،أ�صدر بريد املغرب،
ب�رشاكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
طابع بريد تذكاري .ويف هذا ال�صدد� ،أقيم حفل
توقيع �أول ظرف برئا�سة ال�سيد حممد جنيب بوليف،
الوزير املنتدب املكلف بالنقل ،يوم � 21أبريل
 2015بالرباط .و تعك�س م�شاركة بريد املغرب
يف هذا االحتفال ،التزام هذه امل�ؤ�س�سة يف دعم
وت�شجيع الآثار ذات القيمة الرمزية التي تعك�س
تطور الرتاث الوطني.

ملتقى حول العالقات البحرية بني
املغرب و�إيطاليا
نظمت الوكالة الوطنية للموانئ ،يوم � 30أبريل
 2015بالدار البي�ضاء ،ملتقى حول العالقات
البحرية بني املغرب و�إيطاليا و موقع املغرب
كقاعدة للخدمات ب�إفريقيا .وعلى هام�ش هذا
امللتقى ،مت التوقيع على اتفاقية بني املعهد العايل
للدرا�سات البحرية بالدار البي�ضاء والأكادميية
البحرية الإيطالية بجنوة وال�سفينة الإيطالية (جي
�إن يف) ،تتمحور حول� :صعود طالب وخريجي
املعهد العايل للدرا�سات البحرية على منت �سفينة
(جي �إن يف ) وتوحيد الأدوات البيداغوجية؛ والتوفر
على حماور عمل وموا�ضيع بحوث علمية م�شرتكة
وكذا تكوين امل�ؤطرين لفائدة �أ�ساتذة املعهد.

الدورة الثالثة ملنتدى البحر
افتتحت �أ�شغال منتدى البحر املنظم حتت �شعار
« البحر يربط بني املناطق التي يف�صل بينها»،
يوم  07ماي  2015باجلديدة ،حتت رئا�سة،
حممد جنيب بوليف ،الوزير املنتدب املكلف بالنقل

و بح�ضور عامل �إقليم اجلديدة و م�ؤ�س�س منتدى
البحر ،وع�ضوي الهيئة العلمية للملتقى .و قد ركز
امل�شاركون يف هذه الدورة الثالثة ملنتدى البحر،
املنعقد من � 6إىل  9ماي ،2015على الدور الذي
ي�ضطلعه به البحر يف تعزيز التنمية امل�ستدامة وكذا
م�ساهمته يف توفري مزيد من الفر�ص اال�ستثمارية
بالن�سبة للمغرب.

�شهادة الإيزو  9001ن�سخة 2008
ملجموع �أن�شطة ميناء النا�ضور

واللوج�ستيك مبكنا�س ،ب�أنه مت يوم � 8أبريل،2015
ال�رشوع يف ا�ستعمال قنطرة جديدة مت �إحداثها،
م�ؤخرا ،على م�ستوى واد بوفكران (نواحي مكنا�س)
بالنقطة الكيلومرتية  140+500بالطريق
الوطنية رقم  6ما بني مكنا�س ومركز احلاج قدور
برتاب اجلماعة القروية جماط .بناء هذه املن�ش�أة
الفنية ،التي ر�صد لها مبلغ  11مليون درهم،
يندرج يف �إطار برنامج حذف النقط ال�سوداء
بال�شبكة الطرقية ،م�ضيفا �أن هذه القنطرة اجلديدة
التي كانت تعرف انقطاعا يف حركة ال�سري �ستمكن
من �ضمان �سالمة م�ستعملي الطريق وحت�سني
حركة ال�سري وال�سالمة الطرقية.

تد�شني و�إعطاء انطالقة مل�شاريع
مهيكلة ب�أقاليم اململكة

عملية مرحبا 2015

التقى عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
يوم  6يونيو  ،2015باملغاربة املقيمني باخلارج
مبدينة مونبولييه ،خالل موعد مت تنظيمه حتت
رعاية جمعية «مغرب التنمية» مب�شاركة اجلالية
املغربية بجنوب فرن�سا .وتباحث ال�سيد الوزير
بهذه املنا�سبة مع امل�س�ؤولني عن �رشكة «جي �أن
يف» و «�أورو مري» ،ورئي�س ميناء �سيت وامل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني واالقت�صاديني باملنطقة ،للت�أكد من
ح�سن �سري عملية مرحبا .2015

البنية التحتية الطرقية
قنطرة جديدة على واد بوفكران
�أفادت املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل

-ب�إقليم بني مالل ،يوم  30يونيو ،انطالق �أ�شغالتو�سعة وتقوية الطريق اجلهوية رقم  317الذي
ميتد على  15كلم بكلفة تقدر ب  34مليون
درهم.

ور�شة بالرباط حول تكييف الطرق مع
التغريات املناخية

بعد افتحا�ص نظام تدبري اجلودة الذي قامت به
�رشكة  TÜV Rheinlandبتاريخ  8ماي
 ،2015ح�صلت مر�سى املغرب على �شهادة
الإيزو   9001ن�سخة  2008على جمموع �أن�شطتها
على �صعيد ميناء النا�ضور.
�شهادة الإيزو   9001ن�سخة  2008هذه تتعلق
بت�سويق و �إجناز عمليات �شحن و تفريغ البواخر،
وعملية التخزين وعمليتي ت�سليم و ا�ستالم
ال�صناديق احلديدية و الب�ضائع ال�سائبة و املتنوعة.
هذه ال�شهادات ت�ؤكد التزام مر�سى املغرب يف جمال
�إدارة اجلودة.

كلم بتكلفة �إجمالية تقدر ب  27مليون درهم،
(ب) �أ�شغال بناء الطريق الرابطة بني مركز
�أيت يدين وبني الويدان على طول 346ر11
كلم بتكلفة تناهز  10ماليني درهم( ،ج) بناء
الطريق الرابطة بني الطريق اجلهوية رقم 404
وطريق اجلماعة القروية �أيت واحي على طول
394ر 6كلم بتكلفة مالية تناهز  5ماليني
درهم( ،د) تو�سيع وتقوية الطريق اجلهوية رقم
 401الرابطة بني الربا�شوة والرماين على طول
�إجمايل قدر ب 600ر 19كلم بكلفة مالية تناهز
 21مليون درهم.

قام وزير التجهيز و النقل و اللوج�ستيك ،خالل
الثالثة �أ�شهر الأخرية ،بتد�شني و�إعطاء انطالقة
مل�شاريع مهيكلة ب�أقاليم اململكة ،حيث �سجل:
ب�إقليم تارودانت ،يوم � 25أبريل  ،2015تد�شني
و�إعطاء انطالقة م�شاريع مهيكلة بقيمة تناهز
 1275مليون درهم تهم حتديث ومالءمة البنيات
التحتية مل�سايرة حركة املرور وحت�سني ولوج
ال�ساكنة القروية لل�شبكة الطرقية.
-بجماعة ملو�سة (�إقليم الفح�ص �أجنرة) ،زيارةالوزير ،يوم  09ماي  ،2015ليتفقد بع�ض
امل�شاريع البنيوية يف طور الإجناز منها� :أ�شغال
تو�سيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 4613
الرابطة بني الطريق الوطنية رقم  2والطريق
االقليمية رقم  4701على طول  5,2كلم بتكلفة
 17,4مليون درهم ،وكذا على ور�ش تو�سيع
وتقوية الطريق االقليمية رقم  4701الرابطة
بني الطريق الوطنية رقم  16ومركز تاغرامت
والطريق االقليمية  4613على طول  9,5كلم
بتكلفة  35,5مليون درهم� ،أ�شغال �إ�صالح
�أ�رضار الفي�ضانات على م�ستوى الإقليم والتي
تهم الطريق الوطنية رقم  16والطرق الإقليمية
 4613و 4611و 4701بكلفة مالية �إجمالية
تبلغ  30,7مليون درهم ،وكذا على �سري
الربنامج الثاين للطرق القروية ب�إقليم الفح�ص
�أجنرة الذي يت�ضمن �إجناز  79,4كلم مببلغ
 136مليون درهم.
-ب�إقليم اخلمي�سات مت �إعطاء ،يوم  27يونيو ،2015انطالقة �أ�شغال�( :أ) بناء الطريق
الإقليمية رقم  4331الرابطة بني الطريق
الوطنية رقم  6ومركز �أيت يدين على طول 19
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افتتحت بالرباط ،يوم  21ابريل  ،2015ور�شة
لتقدمي درا�سة حول «تكييف الطرق مع التغريات
املناخية» .تروم هذه الور�شة نقل منهجية الدرا�سة
�إىل خمتلف املتدخلني يف القطاع الطرقي يف
ما يتعلق ب�أدوات تقييم التغري املناخي و�آثاره
وكذا تقنيات حتديد اله�شا�شة .ومتحور برنامج
الور�شة حول موا�ضيع تهم تقييم خماطر التغريات
املناخية ،وت�شخي�ص هيكلة �أربعة مقاطع طرقية،
وتقييم �آثار التغريات املناخية ومنهجية حتديد
اله�شا�شة.

ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
 :حتالف من �أجل التنمية االقت�صادية
واالجتماعية
يف �إطار اللقاء املنظم ،يوم  11ماي 2015
بالرباط ،من طرف وزارة االقت�صاد واملالية
ب�رشاكة مع جمموعة البنك الدويل ،حول مو�ضوع:
«عقود ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص:
حتالف من �أجل التنمية االقت�صادية واالجتماعية»،
كان ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير املنتدب
املكلف بالنقل ،املتحدث الرئي�سي يف ور�شة
العمل الأوىل املتعلقة بال�رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص يف قطاع البنيات التحتية والنقل.
وخالل كلمته� ،أبرز ال�سيد الوزير �أن تطوير هذه
ال�رشاكة خيار ا�سرتاتيجي بامتياز� ،سيمكن من
تعزيز البنيات التحتية االقت�صادية واالجتماعية،
واال�ستفادة من القدرات التدبريية واالبتكارية
للقطاع اخلا�ص ،وذلك من �أجل تطوير التناف�سية
االقت�صادية لبالدنا و�إجناح الإقالع االقت�صادي
املحقق لن�سب منو مهمة ،ومواكبة خمتلف �أورا�ش
الإ�صالح.

يوم تقني حول جودة امل�شاريع الطرقية
نظمت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك يوم 11

يونيو  2015بالرباط ،و برئا�سة حممد جنيب
بوليف الوزير املنتدب املكلف بالنقل ،يوما تقنيا
حتت �شعار« :جودة امل�شاريع الطرقية» ،وذلك
لفائدة :كل من م�س�ؤويل و�أطر تهيئة امل�شاريع
الطرقية الكربى ،املراكز اجلهوية للدرا�سات التقنية
للمديريات اجلهوية للوزارة ،وكذا م�صالح البنيات
التحتية للمديريات الإقليمية للوزارة .ويندرج هذا
اليوم التقني يف �إطار درا�سة حديثة مت �إجنازها
من طرف مديرية الطرق التابعة للوزارة ،والتي
تهم االحتياجات املتعلقة بتح�سني عملية اجناز
امل�شاريع الطرقية التي متكن من حتديد العديد
من حماور التطور ،بدءا من الدرا�سات وو�صوال
�إىل قيادة الأورا�ش ومرورا مبختلف �أنواع املراقبة
والتدقيق وذلك باملوازاة مع حتيني الرت�سانة
التقنية الطرقية.

منو رقم املعامالت لل�شركة الوطنية
للطرق ال�سيارة باملغرب
�سجل رقم معامالت ال�رشكة الوطنية للطرق ال�سيارة
باملغرب ،خالل �سنة  ،2014منوا بلغ 4ر 2يف
املائة ،حيث انتقل من  2.166مليون درهم �إىل
 2.217مليون درهم .و�أو�ضح �أنور بنعزوز ،املدير
العام املدير العام لل�رشكة الوطنية للطرق ال�سيارة
باملغرب ،يف لقاء �إعالمي انعقد يوم  05ماي
 2015بالدار البي�ضاء� ،أن �إجمايل احل�صيلة ل�سنة
 2014بال�رشكة الوطنية عرف �أي�ضا ارتفاعا من
7ر 46مليار درهم �إىل 5ر 48مليار� ،أي بزيادة
 4يف املائة ،وعزا هذه الزيادة �إىل اال�ستثمارات
املتعلقة مبقاطع الطرق ال�سيارة بر�شيد  -بني
مالل واجلديدة �آ�سفي ومدار الرباط.

ال�شركة الوطنية للطرق ال�سيارة
باملغرب تنظم �أن�شطة حت�سي�سية
وترفيهية لأطفال مدر�سة �أوالد بوطيب

حت�ضى املدار�س املجاورة للطريق ال�سيار باهتمام
خا�ص من طرف ال�رشكة الوطنية للطرق ال�سيارة
باملغرب ،و يف هذا �إطار نظمت ال�رشكة ،يوم 23
ماي � ،2015صبيحة لأطفال مدر�سة �أوالد بوطيب
بجماعة املنزه ،بالقرب من مدينة الرباط ،تخللتها
�أن�شطة حت�سي�سية ب�أهمية احرتام قواعد التعامل
مع الطريق ال�سيار و�أن�شطة ترفيهية فيما وزعت
بهذه املنا�سبة كتيبات خا�صة بال�سالمة الطرقية،
ولوازم مدر�سية و�أخرى ريا�ضية على �أطفال هذه
املدر�سة .ويذكر �أن مدر�سة �أوالد بوطيب ،التي
كانت تتواجد �سابقا على م�رشف الطريق ال�سيار

املداري ملدينة الرباط� ،أعيد بنائها من طرف
ال�رشكة الوطنية للطرق ال�سيارة باملغرب.

البناء و اال�شغال العمومية
الربملان ي�صادق على م�شروع قانون
 27.13املتعلق با�ستغالل املقالع
�صادق الربملان على م�رشوع قانون 27.13
املتعلق با�ستغالل املقالع ،وذلك خالل جل�سة
عامة عقدت يومه  20ماي  ، 2015بح�ضور ال�سيد
عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ومن
�أهم املقت�ضيات التي جاء بها هذا القانون � :إدراج
تعريف جديد للمقالع وتب�سيط امل�ساطر املتعلقة
بفتح وا�ستغالل املقالع ،و�إعداد خمططات جهوية
لتدبريها ،وكذا تقدمي درا�سة الت�أثري على البيئة،
مع متديد مدة اال�ستغالل من � 5سنوات املعمول بها
حاليا �إىل � 20سنة وميكن �أن ت�صل �إىل � 30سنة
بالن�سبة للمقالع املرتبطة بال�صناعات التحويلية،
ف�ضال عن البت من طرف الإدارة ،يف ملف طلب
احل�صول على و�صل الت�رصيح باال�ستغالل
داخل �أجل �أق�صاه �ستون ( )60يوما املوالية
لتاريخ �إيداعه ،وثالثون ( )30يوما بالن�سبة
ملقالع الأ�شغال العمومية ومقالع لأخذ العينات
لال�ستك�شاف ،عالوة على حتديد م�س�ؤوليات
واخت�صا�صات كل املتدخلني يف جمال املقالع.

اللوج�ستيك
اال�سبوع الدويل للنقل واللوج�ستيك
يف اطار اال�سبوع الدويل للنقل واللوج�ستيك،
املنعقد من  31مار�س �إىل  02ابريل 2015
باري�س� ،أكد يون�س التازي املدير العام للوكالة
املغربية لتنمية اللوج�ستيك خالل ندوة حول
ا�سرتاتيجية اللوج�ستيك باملغرب� ،أن اال�سرتاتيجية
ال�شاملة التي تبناها املغرب يف هذا املجال ،والتي
تعد ثمرة �رشاكة عمومية وخا�صة ،مكنت اململكة
من احتالل موقع ال�صدارة ب�شمال افريقيا والرتبة
الثانية على �صعيد القارة برمتها .وا�ستعر�ض يف
هذا ال�صدد امل�ؤهالت الرئي�سية للمملكة ومنها
موقعها اجلغرايف كمركز لوجي�ستي على م�شارف
ال�سوق االروبية ،وبوابة نحو افريقيا الغربية،
ف�ضال عن �شبكة موا�صالتها االخذة يف النمو �سواء
البحرية او اجلوية ،والتطور الهام لبنياتها التحتية
يف جمال النقل الربي ( 1.512كلم من الطرق
ال�سيارة)،وكونها املركز املينائي االول يف جنوب
البحر املتو�سط.

املعر�ض اخلا�ص مبجهزي �صناعة
ال�سيارات
يف مداخلة له خالل ندوة حول مو�ضوع «حتديات
تناف�سية وا�ستدامة النظم االقت�صادية اخلا�صة
ب�صناعة ال�سيارات » التي انعقدت ،يوم � 23أبريل
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 2015بطنجة ،على هام�ش الن�سخة الثانية من
املعر�ض اخلا�ص مبجهزي �صناعة ال�سيارات
وقطاع املناولة� ،أو�صى حممد بنعودة املدير العام
لل�رشكة الوطنية للنقل والو�سائل اللوج�ستيكية،
�أن �إدماج اخلدمات اللوج�ستية يف �سل�سلة �إنتاج
ال�سيارات �سي�ؤدي حتما �إىل ظهور فاعلني جدد
يف املجال اللوج�ستيكي ،كما من املرجح �أن
يقدم ذلك قيمة م�ضافة لقطاع �صناعة ال�سيارات
الواعد خا�صة مع ا�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة.
كما �أ�شار �إىل �أن ال�رشكة الوطنية للنقل والو�سائل
اللوج�ستيكية طورت موقعا على ال�شبكة العنكبوتية
يهدف اىل و�ضع رهن �إ�شارة �رشكات النقل الدولية
وال�شحن �سعات حتميلية �أكرب لتحقيق �أق�صى قدر
ممكن من حمولة املقطورات وتخفي�ض تكاليف
النقل .

لوجي�سميد»  2015بالدار البي�ضاء
افتتحت يوم  12ماي  2015الدورة الرابعة
للمعر�ض الدويل للنقل واللوج�ستيك لإفريقيا
واملتو�سط ،املنظم حتت رعاية وزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ب�رشاكة مع الوكالة املغربية
لتنمية الأن�شطة اللوج�ستيكية ،من � 12إىل  14ماي
 ،2015حتت رئا�سة الوزير املنتدب املكلف بالنقل
حممد جنيب بوليف .وتويل هذه الن�سخة التي نظمت
حتت عنوان «�سل�سلة التوريد يف قلب ا�سرتاتيجية
املقاوالت» �أهمية خا�صة للمقاوالت ال�صغرى
واملتو�سطة التي متثل  95باملائة من الن�سيج
االقت�صادي الوطني ف�ضال عن كونها حمركا
�أ�سا�سيا لالقت�صاد الوطني .حيث يهدف هذا احلدث
اىل ت�شكيل من�صة ملجموعة من اخلربات واحللول
متكن الفاعلني يف ميدان ال�صناعة والتجارة
والتوزيع من الأدوات الالزمة الكت�ساب القدرة
التناف�سية والأداء اجليد .وبهذه املنا�سبة� ،أعلنت
الوكالة املغربية لتنمية اللوج�ستيك عن �إطالق
موقعها الإلكرتوين (. )www.amdl.gov.ma

الإطار امل�ؤ�س�ساتي والقانوين لتطوير
املناطق اللوج�ستيكية باملغرب
يف �إطار دعم �سالمة اال�ستثمارات باملنطقة
املتو�سطية الذي يهدف �إىل امل�ساهمة يف الرتويج
لال�ستثمار اخلا�ص يف البنية التحتية يف دول
جنوب املتو�سط ،نظمت ور�شة العمل يوم 19
ماي  2015بالرباط ،خ�ص�صت لعر�ض النتائج
الأولية للدرا�سة حول الإطار امل�ؤ�س�ساتي والقانوين
لتطوير املناطق اللوج�ستيكية باملغرب املنجزة
من قبل منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
ب�رشاكة مع الوكالة املغربية لتنمية الأن�شطة
اللوج�ستيكية� .أبرز خاللها الوزير املنتدب املكلف
بالنقل حممد جنيب بوليف ،التطور الإيجابي
لقطاع اللوج�ستيك والإمكانات الهامة والفر�ص
املتاحة جللب اال�ستثمار يف �إطار اال�سرتاتيجية
الوطنية اللوج�ستيكية .وعرف هذا اللقاء� ،إىل جانب

م�شاركة م�س�ؤويل وخرباء منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية ،ح�ضور ممثلي عدة وزارات وم�ؤ�س�سات
عمومية ،ممثلني عن القطاع اخلا�ص و كذا ممثلني
عن االحتاد الأوربي ،عن البنك الأوربي لال�ستثمار
و البنك الإفريقي للتنمية.

املعر�ض الدويل للوج�ستيك واملناولة
 2015برب�شلونة

�شارك املغرب ،يف �إطار الرواق املغربي ،يف
املعر�ض الدويل للوج�ستيك واملناولة ،املنظم
من � 9إىل  11يونيو  2015برب�شلونة ،ممثال
من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
والوكالة املغربية للتنمية اللوج�ستيكية ،وال�رشكة
الوطنية للنقل واللوج�ستيك ،واملكتب الوطني
للمطارات ،واملكتب الوطني لل�سكك احلديدية،
ومر�سى ماروك .خالل هذا املعر�ض ،ويف �إطار
الن�سخة  13للمنتدى املتو�سطي للوج�ستيك والنقل،
نظم املغرب ندوة حتت �شعار  «:املغرب ،بوابة
اخلدمات اللوج�ستكية الفريقيا» ،كان الهدف منها
تقدمي امل�ؤهالت والدينامية اللوج�ستيكية للمملكة،
وكذا املزايا والفر�ص التي توفرها للم�ستثمرين
والفاعلني الدوليني كمركز تناف�سي للخدمات
اللوج�ستية الإقليمية .كما قدمت الوكالة املغربية
لتنمية الأن�شطة اللوج�ستيكية « اللوج�ستيك
احل�رضي بالبلدان النامية :حالة املغرب» ،وذلك
يف �إطار ‹‹املدن الذكية››.

النقل ال�سككي
الدورة التكوينية الثالثة حول ال�سالمة
ال�سككية
مبنا�سبة افتتاح الدورة التكوينية الثالثة حول
ال�سالمة ال�سككية املنظمة لفائدة متعاوين ال�شبكات
ال�سككية الإفريقية ،التي انطلقت يوم  18مايو
 2015بالرباط� ،أكد املدير العام للمكتب الوطني
لل�سكك احلديدية ورئي�س االحتاد الدويل لل�سكك
احلديدية ملنطقة �إفريقيا ،حممد ربيع خلليع ،على
�رضورة املراهنة على تقا�سم التجارب وتطوير
الكفاءات من خالل الدورات التكوينية ،من �أجل
�ضمان ال�سالمة ال�سككية بال�شكل الأمثل .كما
�أو�ضح �أن جماالت التعاون التي مت ال�رشوع فيها
مع ال�شبكات ال�سككية الإفريقية «مرتابطة» �إىل
حد كبري ،وتعك�س بو�ضوح الإرادة القوية للم�ضي
قدما يف اجتاه م�ساندة وتقدمي الدعم التقني
للإ�صالحات وامل�شاريع الكربى يف القارة.

اليوم العاملي للتح�سي�س بال�سالمة عند
املعابر ال�سككية
�شارك املكتب الوطني لل�سكك احلديدية ،يوم 03
يونيو  ،2015يف الن�سخة ال�سابعة لليوم العاملي
للتح�سي�س بال�سالمة عند املعابر واملمرات
ال�سككية ،املنظمة حتت رعاية االحتاد الأوروبي
واالحتاد الدويل لل�سكك احلديدية ،حتت �شعار
«خذوا وقتكم وال تخاطروا بحياتكم» .خالل هذا
اليوم ،تعب�أ املكتب الوطني لل�سكك احلديدية �إىل
جانب فاعليني �سككيني منتمني �إىل �أزيد من 45
دولة عرب العامل ،من خالل تنظيم حملة حت�سي�سية
وا�سعة للعموم تهدف �إىل الت�أكيد على �رضورة
احرتام قواعد ال�سالمة لعبور املمرات ال�سككية
وذلك للحد من ظاهرة املرور الع�شوائي لل�سكك
احلديدية والت�سلل غري امل�رشوع ملرافقها.
وت�شمل عمليات القرب هذه  30معربا ،و 30
موقعا على م�ستوى ال�سكة احلديدية وكذا 50
حمطة قطار ،عالوة على �أن املكتب اهتم هذه ال�سنة
�أي�ضا بالتح�سي�س حول حوادث ال�سري املتعلقة
باال�صطدام باحليوانات على م�ستوى �ست مناطق
متواجدة يف حمور القنيطرة-الدار البي�ضاء .وبهذه
املنا�سبة �أطالق املكتب الوطني لل�سكك احلديدية
�،أ�شغال بناء قناطر جديدة لتعوي�ض خم�س معابر
بني مكنا�س و�سيدي قا�سم ،و افتتاح قنطرة طرقية
ومنافذها بدل معربين ب�إقليم النوا�رص.

النقل اجلوي
تنمية وتطوير القدرات التدريبية يف
جمال الطريان املدين يف الدول العربية
�شكلت تنمية وتطوير القدرات التدريبية يف جمال
الطريان املدين يف الدول العربية مو�ضوع الندوة
التي انطلقت يوم � 02أبريل  2015بالرباط،
مب�شاركة جامعات وكليات ومراكز التدريب
والتكوين العربية .وتهدف هذه الندوة ،خالل
تالث �أيام ،والتي تنظمها الهيئة العربية للطريان
املدين بتعاون مع املنظمة الدولية للطريان املدين
(الإيكاو) واالحتاد االوروبي ،اىل �إبراز �أهمية
ومكانة التعليم والت�أهيل والتدريب يف تطوير
قطاع الطريان املدين يف العامل العربي ،وتعزيز
م�ستويات �سالمته وتنمية خدماته بال�شكل الأمثل
وباجلودة املطلوبة.

اخلطوط امللكية املغربية تت�سلم ثاين
طائراتها من نوع «بوينغ  787درمياليرن
ت�سلمت اخلطوط امللكية املغربية ،يوم � 11أبريل
 2015مبطار حممد اخلام�س بالدار البي�ضاء ،ثاين
طائراتها من نوع «بوينغ  787درمياليرن» .و بهذا
االقتناء تعزز �أ�سطول ال�رشكة الوطنية» الذي ي�صل
بذلك �إىل  54طائرة .و يندرج هذا الت�سليم �ضمن
طلبية �إجمالية ت�ضم خم�س طائرات بوينغ «787
درمياليرن» ،كما �أنه من املقرر �أن تت�سلم اخلطوط
امللكية املغربية ،بح�سب برنامج هذه الطلبية،
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الطائرة الثالثة يف مار�س  2016فيما �سيتم ت�سلم
الطائرتني الأخريني على التوايل يف �أبريل 2016
ومار�س .2017

الدورة  53الجتماع املجل�س الإداري
للمجل�سالدويلللمطارات جلهة� إفريقيا

ا�ست�ضاف املكتب الوطني للمطارات ،من � 18إىل
� 25أبريل  2015بالدار البي�ضاء ،الدورة 53
للمجل�س الإداري للمجل�س الدويل للمطارات -جهة
�إفريقيا املنعقد حتت �شعار «التعاون من �أجل
طريان �سليم� ،آمن وم�ستدام ب�إفريقيا» .و قد عرفت
م�شاركة �أكرث من  20بلد �إفريقي (جنوب افريقيا
والطوغو ومدغ�شقر وال�سينغال والكوت ديفوار
وكينيا والنيجر ومايل الخ )...و عدد من الفاعلني
وال�رشكاء واخلرباء يف جمال الطريان .وعلى هام�ش
هذه التظاهرة قام املكتب الوطني للمطارات
ووكالة املطارات بال�سينغال ،يوم  19ماي 2015
بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهدف �إىل حتديد �إطار
و�أمناط التعاون بني املغرب وال�سنغال يف جمال
املطارات واملالحة اجلوية.

التعاون يف جمال �سالمة الطريان
املدين بني اململكة املغربية واالمارات
العربية املتحدة

تر�أ�س عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك
يوم  07ماي  2015بالرباط ،مرا�سيم توقيع
�إتفاقية تعاون يف جمال �سالمة الطريان املدين
بني املديرية العامة للطريان املدين باململكة
املغربية والهيئة العامة للطريان املدين بدولة
الإمارات العربية املتحدة .ح�رض هذه املرا�سيم كل
من واملدير العام للهي�أة العربية للطريان املدين،
واملديرين العامني لهيئات الطريان املدين بكل من
دولة قطر و�سلطنة عمان وم�رص وتون�س وفل�سطني
وممثل عن الهيئة العامة للطريان املدين باململكة
العربية ال�سعودية وممثل عن جامعة الدول العربية
كما ح�رض هذه املرا�سيم جمموعة من امل�س�ؤولني
بوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك .تهدف هذه

الإتفاقية �إىل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني
اململكة املغربية والإمارات العربية املتحدة يف
ميدان �سالمة الطريان املدين ،خا�صة و�ضع �آليات
للوقاية من حوادث الطريان ومبا�رشة التحقيقات
يف وقائع حمتملة وفقا ملقت�ضيات امللحق  13من
اتفاقية �شيكاغو للطريان املدين.

تد�شني وحدة متخ�ص�صة يف �صباغة
الطائرات باملنطقة ال�صناعية
للخطوط امللكية املغربية بالنوا�صر

جمال �صناعة الطريان.

مطارات اململكة ت�ستعد ال�ستقبال
امل�سافرين يف ف�صل ال�صيف

اجلوية .وتكمن الغاية املن�شودة من وراء تنظيم
هذا امللتقى يف رفع م�ستوى التن�سيق بني خمتلف
وحدات البحث واالنقاذ وذلك وفقا للمعايري
واالجراءات والتدابري الدولية التي تتطلب ال�رسعة
والدقة والفعالية الالزمة يف التعامل مع احلوادث
والوقائع املحتملة على م�ستوى االجواء والبحار.

�شركة اخلطوط امللكية املغربية تعزز
�شبكتها الداخلية

مبنا�سبة حلول ف�صل ال�صيف ،بادر املكتب الوطني
للمطارات �إىل تعبئة كافة املتدخلني وال�رشكاء
مبختلف املطارات املغربية من �أجل توفري املوارد
الب�رشية واللوج�ستيكية الكافية للقيام مبختلف
االجراءات والتدابري ال�رضورية التي من �ش�أنها
ت�سهيل ا�ستقبال امل�سافرين وت�أمني �سالمتهم
وراحتهم .ولتي�سري التدفقات املتزايدة ،خا�صة مع
بداية العطلة ال�صيفية وعودة �أفراد اجلالية املغربية
املقيمني باخلارج واالقبال على �أداء منا�سك عمرة
رم�ضان ،اعتمد املكتب على كفاءاته من �أجل �إعداد
نظام معلوماتي متطور لتحديد ومعاينة الف�ضاءات
التي تعرف خ�صا�صا من حيث املوارد الب�رشية يف
جمال اال�ستغالل املطاري.

د�شن وزير التجهيز و النقل واللوج�ستيك ،يوم
 8ماي  2015بالدار البي�ضاء ،وحدة متخ�ص�صة
يف �صباغة الطائرات (�إ�س تي تي �إ�س) باملنطقة
ال�صناعية للخطوط امللكية املغربية بالنوا�رص
(الدار البي�ضاء) .ويتعلق الأمر بوحدة م�شرتكة يوجد
مقرها قرب مطار حممد اخلام�س بالدار البي�ضاء،
والتي متتلك اخلطوط امللكية املغربية فيها ح�صة
 50,1يف املائة ،يف حني متتلك املجموعة
الفرن�سية (�إ�س تي تي �إ�س) احل�صة املتبقية .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن �إحداث هذه الوحدة يندرج يف �إطار
ال�سيا�سة التي �أطلقتها اخلطوط امللكية املغربية
حتى يتمكن الناقل اجلوي الوطني من التموقع
ب�شكل �أف�ضل يف جمال النقل اجلوي .

عززت �رشكة اخلطوط امللكية املغربية �شبكتها
الوطنية ،ابتداء من  3يونيو  ،2015من خالل
�إطالق خط جديد يربط الدار البي�ضاء بتطوان
واحل�سيمة� .ستتم الرحالت على منت طائرات من
طراز (�أ تي �إر )72 -من اجليل اجلديد ،بوترية
ثالث رحالت �أ�سبوعيا (الأربعاء واجلمعة والأحد)،
م�شرية �إىل �أن �أ�سعار بيع التذاكر (ذهابا و�إيابا)
ثابتة ( 1200درهم بالن�سبة للرحلة الرابطة بني
الدار البي�ضاء واحل�سيمة ،و  800درهم بالن�سبة
للرحلة الرابطة بني الدار البي�ضاء وتطوان  ،و600
درهم بالن�سبة للرحلة بني تطوان واحل�سيمة) .وقد
مت �إحداث هذا اخلط اجلوي بف�ضل انخراط احلكومة
وزارات ( التجهيز و النقل و اللوج�ستيك والداخلية
واملالية) ،واجلهات املعنية ،وال�رشكة الوطنية.

بدء العمل مبركز املراقبة برادار القرب
مبطار مراك�ش املنارة

�أنظمة املعلومات

الدورة  51للمعر�ض الدويل للطريان
والف�ضاء بباري�س

�إطالق «التدبري الإلكرتوين للوثائق» و
«النظام املندمج لتدبري امل�شرتيات»

�شارك املغرب يف الدورة احلادية واخلم�سون
للمعر�ض الدويل للطريان والف�ضاء املنعقد من 15
�إىل  21يونيو  2015باري�س .وميثل املغرب يف
هذه التظاهرة ،التي عرفت م�شاركة التي جمعت
الفاعلني يف ميدان �صناعة الطريان والنقل اجلوي
من جميع دول العامل ،وفد هام من القطاعني
اخلا�ص والعام .وتهدف هذه امل�شاركة �إىل تعزيز
مكانة املغرب باعتباره من�صة الإنتاج التناف�سي
على مقربة من �أوروبا ومق�صدا لال�ستثمارات يف

حتت رئا�سة ،عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،قامت الوزارة ،على التوايل ،يوم 14
�أبريل و 29يونيو  ،2015ب�إطالق حل «التدبري
الإلكرتوين للوثائق» و «النظام املندمج لتدبري
امل�شرتيات» .وتندرج هذه امل�شاريع يف �إطار
املخطط املديري لنظام املعلومات بالوزارة والذي
ت�رشف عليه مديرية �أنظمة املعلومات .ويهدف
امل�رشوع الأول �إىل و�ضع حل للتدبري االلكرتوين
للوثائق بالوزارة ،وذلك بهدف و�ضع �سيا�سة
موحدة لإدارة الرتاث الوثائقي للوزارة والتخزين
الآمن ،وحفظ الوثائق لدعم امل�شاريع الرقمية� .أما
امل�رشوع الثاين فيهدف ل�ضمان احرتام القوانني ،و
�ضمان تنا�سق و �إمكانية تتبع املعطيات ،و الرفع
من الربط بني الأنظمة احلالية داخليا وخارجيا و
بذلك حت�سني مدة الولوج للمعلومة ،و�أخريا �ضمان
تقدمي التقارير وكذا �ضمان ال�شفافية �إزاء موردي
الوزارة.

قام املكتب الوطني للمطارات ،يوم  25مايو
 2015مبراك�ش ،بالبدء بالعمل مبركز املراقبة
برادار القرب مبطار مراك�ش املنارة ،والذي يعترب
جهازا يت�ضمن تكنولوجيا حديثة �ستمكن من
تعزيز الأمن اجلوي وتقوية قدرات املطار .و�سيمكن
مركز املراقبة برادار القرب ،الذي تطلب ا�ستثمارا
جتاوز  60مليون درهم ،من امل�ساهمة القيمة على
امل�ستوى الأمني باملطار ،خالل مرحلة اقرتاب
وهبوط الطائرات ،وحت�سني احلركة اجلوية مع
الرفع من الطاقة اجلوية ملطار مراك�ش املنارة.

ندوة دولية يف ميداين البحث واالنقاذ
يف جمال الطريان املدين
نظمت الندوة العلمية التي انطلقت فعالياتها يوم
 27ماي  2015باكادميية حممد ال�ساد�س الدولية
للطريان املدين ،من طرف كل من املديرية العامة
للطريان املدين واملكتب الوطني للمطارات والهيئة
العربية للطريان املدين بتعاون مع القوات امللكية
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جمل�س احلكومة ي�صادق على م�شروع
قانون مبثابة مدونة الطريان املدين
�صادق جمل�س احلكومة ،خالل اجتماعه يوم
 25يونيو  2015بالرباط ،على م�رشوع قانون
رقم  40-13مبثابة مدونة الطريان املدين يف
�صيغته اجلديدة ،تقدمت به وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك .هذا امل�رشوع يهدف �إىل و�ضع �إطار
قانوين جديد ي�ستجيب ملتطلبات االتفاقيات
الدولية يف جمال املالحة اجلوية ،وي�ؤمن نقال
جويا فعاال وعلى م�ستوى عال من ال�سالمة والأمن،
كما ي�سمح مبواجهة حتديات العوملة واملناف�سة.

التعاون الدويل
ا�ستقبال الوفود الأجنبية

� 17أبريل  ،2015و ذلك من طرف مديرة املعهد
العايل للدرا�سات البحرية و املمثل املقيم للوكالة
اليابانية للتعاون الدويل باملغرب وكولونيل خلفر
ال�سواحل بادجيبوتي.

الدورة  12لالجتماع رفيع امل�ستوى
املغربي الربتغايل

يف �إطار تعزيز التعاون مع الدول ال�صديقة و
ال�شقيقة يف جمال التجهيز و النقل و اللوج�ستيك،
ا�ستقبل وزير التجهيز و النقل و اللوج�ستيك ،خالل
الثالثة �أ�شهر الثانية من �سنة  ،2015عددا من
ال�شخ�صيات و الوفود الأجنبية نذكر منها :
-نائب رئي�س جمهورية الباراغواي ،يوم 24�أبريل 2015؛
-م�ست�شار يف الت�سويق العاملي لل�رشكة الربازيلية«ماركو بولو» ،يوم � 27أبريل 2015؛
-مدير تطوير امل�شاريع ملعهد االمارات لل�سياقةبدبي ،يوم � 27أبريل 2015؛
-رئي�س جلنة االقت�صاد والطاقة بالربملاناالحتادي الأملاين28 ،يوم �أبريل 2015؛
�-سفري اجلمهورية الرو�سية باململكة املغربية،يوم � 29أبريل 2015؛
-وفد من الوزارة الفيديرالية للنقل واالبتكاروالتكنولوجيا بجمهورية النم�سا ،يوم  4ماي
2015؛
�-سفري جمهورية كوريا اجلنوبية باململكةاملغربية ،يوم  09يونيو 2015؛
-وفدا عن وزارة البيئة والتنمية امل�ستدامةوالطاقة الفرن�سية ،يوم  15يونيو 2015؛
-الوزير الطوغويل ،على ر�أ�س وفد ي�ضم ممثلنيعن ميناء لومي واملجل�س الوطني لل�شاحنني
بالطوغو ،يوم  16يونيو .2015

اتفاقية تعاون بني املغرب واليابان
وادجيبوتي

مت توقيع اتفاقية تعاون ثالثية الأطراف بني
املغرب واليابان و ادجيبوتي تتعلق بتكوين
طاقم خفر ال�سواحل جلمهورية ادجيبوتي ،يوم

مت التوقيع على  11اتفاقية تعاون ،يوم 20
�أبريل  2015بل�شبونة ،مبنا�سبة انعقاد الدورة
 12لالجتماع املغربي الربتغايل رفيع امل�ستوى
حتت �شعار «�أزيد من � 20سنة من �رشاكة مو�سعة
وطموحة» .كما مت خالل هذا التوقيع على مذكرتي
تفاهم تتعلقان بالنقل واخلطوط البحرية ،وقعهما
وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك عزيز رباح
ووزير االقت�صاد الربتغايل.

لقاء رفيع امل�ستوى لنادي ر�ؤ�ساء
املقاوالت الفرن�سية املغربية
خالل اللقاء العايل امل�ستوى لنادي ر�ؤ�ساء
املقاوالت الفرن�سية املغربية ،املنعقد بباري�س يوم
 28ماي  ،2015حتت �شعار « فرن�سا املغرب :
واقع جديد ،تعاون جديد ،حدود جديدة» ،برئا�سة،
رئي�س احلكومة عبد االله ابن كريان ،مت التوقيع
على اتفاق بني �رشكة الطرق ال�سيارة باملغرب
واملقاولة الفرن�سية (فان�سي) من اجل تطوير
التعاون والتبادل التقني بني الطرفني.

انعقاد الدورة  11لالجتماع رفيع
امل�ستوى املغربي الإ�سباين
يف �إطار انعقاد الدورة ال 11لالجتماع رفيع
امل�ستوى املغربي الإ�سباين ،يوم  05يونيو 2015
مبدريد برئا�سة رئي�سي حكومتي البلدين ،وقع
املغرب و�إ�سبانيا عددا من اتفاقيات التعاون يف
جماالت العدل والنقل وال�سياحة والبيئة والتنمية
االجتماعية .ففي جمال النقل وقع وزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ،عزيز رباح ،مع وزيرة اال�شغال
العمومية� ،أنا با�ستور ،على م�رشوع برتوكول اتفاق
يف جمال النقل.

انعقاد الدورة ال 18للجنة الكربى
امل�شرتكة املغربية التون�سية
خالل انعقاد الدورة ال  18للجنة الكربى
امل�شرتكة املغربية التون�سية ،يومي  11و 12
يونيو  2015بالعا�صمة التون�سية ،حتت رئا�سة
رئي�س احلكومة عبد الإله ابن كريان ونظريه
التون�سي حبيب ال�صيد ،والتي �شارك فيها وزير
والتجهيز والنقل واللوج�ستيك ،مت التوقيع على
جمموعة من االتفاقيات تهم خمتلف جماالت
التعاون الثنائي من بينها اتفاقية �إطار للتعاون
التقني يف ميدان النقل وقعها وزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك عزيز رباح ونظريه التون�سي.
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موارد ب�شرية
افتتاح الأ�سالك التكوينية الطويلة
بر�سم �سنة 2015
�أعطيت االنطالقة للن�سخة  20من ال�سلك العايل
للتدبري ،يوم  15يونيو  ،2015مبركز اال�ستقبال
و الندوات .و ي�شارك يف هذه الدورة � 22إطار
م�س�ؤول ( 10مديرين �إقليميني و  12رئي�س ق�سم)،
كما �أعطيت انطالقة الن�سخة  16من ال�سلك اخلا�ص
للت�سيري التي ي�شارك فيها � 32إطار م�س�ؤول .و يف
�إطار التعاون بني القطاعات الوزارية تعرف هذه
ال�سنة م�شاركة � 09أطر تنتمي �إىل وزارة الت�ضامن
و املر�أة و الأ�رسة و التنمية االجتماعية على �صعيد
ال�سلكني ،وذلك يف اطار التعاون بني الوزارات.

تعيينات جدد مبنا�صب عليا بوزارة
التجهيز والنقل واللوج�ستيك
�صادق جمل�س احلكومة املنعقد يوم � 23أبريل
 ،2015برئا�سة رئي�س احلكومة ،على مقرتحات
تعيينات يف منا�صب عليا طبقا لأحكام الف�صل
 92من الد�ستور  ،من بينها املقرتح املتعلق بال�سيد
حل�سن معزيزي ،الذي مت تعيينه يف من�صب مدير
ال�ش�ؤون الإدارية والقانونية بوزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك.
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