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جديد

افتتاحية

ميناء طنجة يحطم رقمه القيا�سي
متكن ميناء طنجة املتو�سطي يوم الثالثاء24 ،
دي�سمرب  ،2013من بلوغ العتبة الرمزية ل2.5
مليون حاوية منطية )ما يعادل ع�رشين قدما(،
م�سجال زيادة قدرها  42٪مقارنة مع �سنة
 ،2012وقد عرف ميناء طنجة منذ �شهر �أبريل
 ،2013ا�ستقرارا يف حركة احلاويات بحجم
معدله  200.000حاوية منطية يف ال�شهر ،وهو
ما يعك�س الأداء اجليد ملحطتي احلاويات االثنتني
و عودة ثقة مالك ال�سفن يف موانئ اململكة.
و جتدر الإ�شارة �إىل �أن ميناء طنجة املتو�سطي
يعترب قطبا جتاريا مهما يف اجتاه �أوروبا و�آ�سيا
و�إفريقيا وهو من �أكرب املوانئ ب�إفريقيا ويتميز

معطيات حوادث ال�سري اجل�سمانية

مقارنة �إح�صائيات �شهر دجنرب /2012
دجنرب 2013
 5918حادثة �سري ،مما ميثل :زائد % 4,71
 243حادثة �سري مميتة ،مما ميثل :ناق�ص
% 5,08
 5675حادثة �سري غري مميتة ،مما ميثل :زائد
% 5,17
 265قتيل ،مما ميثل :ناق�ص % 7,99
 827م�صابا بجروح بليغة ،مما ميثل :ناق�ص
% 3,05
 7462م�صابا بجروح خفيفة ،مما ميثل :زائد
% 5,41

كلمة ال�سيد الوزير

ببنيته التحتية املينائية املتطورة ،ويتمركز يف
موقع جغرايف يطل على �أوروبا ب  15كلم،
ويتواجد على طريق بحرية عاملية ب � 100ألف
�سفينة �سنويا.
ويطمح املغرب من خالل ميناء طنجة املتو�سطي
�إىل احتالل مكانة بارزة يف �سوق امل�سافنة يف
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط وا�ستغالل جميع
الفر�ص املتاحة باملنطقة.
مقارنة �إح�صائيات
� 12شهرا 12 /2012
�شهرا 2013
 68458حادثة �سري،
مما ميثل :زائد % 1,40
 3148حادثة �سري
مميتة ،مما ميثل :ناق�ص
% 8,33
 65310حادثة �سري غري مميتة ،مما ميثل:
زائد % 1,92
 3705قتيل ،مما ميثل :ناق�ص % 8,63
 10993م�صابا بجروح بليغة ،مما ميثل:
ناق�ص % 6,77
 90157م�صابا بجروح خفيفة ،مما ميثل:
زائد % 0,94

تعيينات جديدة

ال�سيد زهري حممد لعفري  :مدير عام للمكتب الوطني للمطارات
ال�سيد ف�ؤاد بريني  :رئي�س جمل�س الرقابة مليناء طنجة املتو�سطي
ال�سيد �أنور بن عزوز  :مدير عام لل�رشكة الوطنية للطرق ال�سيارة باملغرب

�إنه ملن دواعي ال�رسور �أن �أ�رشف على اطالق
العدد الأول من «ر�سالة وزارة التجهيز
والنقل و اللوج�ستيك» و �أهنئ الفريق
الذي �ساهم يف اعداده .هذه الن�رشة التي
ت�أتى يف الوقت املنا�سب تعد اثراء لو�سائل
التوا�صل بالوزارة و�سوف تن�رش �شهريا
بتعاون اجلميع على تزويدها باملواد لتعميق
معرفتنا ملختلف القطاعات ،وتبادل املعرفة
واخلربات ،وتوحيد لغتنا على امل�ستويني
املركزي و الإقليمي و بني خمتلف القطاعات
التي ن�رشف عليها ،وبالتايل ت�شديد �صفوفنا
من خالل ر�ؤية فريدة وقيم م�شرتكة.
يف الواقع ،ال داعي االن للت�أكيد على �أهمية
التوا�صل الداخلي.فانه ي�سمح بتعميم املعرفة،
وتعزيز احلوار والتبادل داخل فرق العمل،
وتعميق التفاهم املتبادل ،الن�ضمام الفرق اىل
الر�ؤية ال�شاملة للم�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجياتها
القطاعية املختلفة وتطوير ثقافة امل�ؤ�س�سة
و تعزيز ال�شعور باالنتماء اليها.
هذا ،ووعيا منا بهذه الرهانات الهامة وقيمة
املوارد الب�رشية التي ت�شكل هذه امل�ؤ�س�سة
ن�ساء منها ورجاال� ،أدعوكم �إىل امل�ساهمة
الفعالة يف هذه امل�شاركة ،حيث ال نريد �أن
تكون وزارتنا فقط كومة من املوارد املخت�صة
ولكن �شبكة مرتبطة وقوية من املهارات،
قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها،
و بالتايل �أن ت�ساهم بفعالية يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية لبلدنا العزيز،
وذلك خدمة لل�صالح العام و يف م�ستوى
تطلعات عاهلنا املفدى �صاحب اجلاللة امللك
حممد ال�ساد�س ن�رصه اهلل و�أيده.
عزيز رباح

ال�سيد حممد املغراوي  :رئي�س املجل�س العام للتجهيز و النقل
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ر�سوب �سفينة �سيلفر

يوم  23دجنرب  ،2013حوايل ال�ساعة اخلام�سة
بعد الزوال ،و على بعد  300مرت من ميناء
طان-طان ،ر�سبت �سفينة «�سيلفر» ،وطولها
 114مرتا وحتمل العلم املغربي وكانت تتوجه
للر�سو مبيناء طان-طان .هذه الباخرة من النوع
النفطي-الكيماوي� ،أع�ضاء طاقمها  16فردا،
وكانت حمملة بحوايل  5000طن من الفيول.
متت حماولة تخلي�ص الباخرة يوم الثالثاء
 24دجنرب  ،2013عن طريق �آلتني للجر مت
ا�ستقدامهما من �أكادير و طرفاية بقوة دفع
جماعية تناهز  6000ح�صان ،لكن بدون
نتيجة .بعد ف�شل حماولة تخلي�ص الباخرة،
قامت الوزارة املكلفة بالبيئة ،كمن�سقة للمخطط
اال�ستعجايل الوطني ،طبقا ملقت�ضيات املواد 4
و  5من املر�سوم رقم  ،2-95-717ال�صادر
ب  22نونرب  ،1926با�ستدعاء �أع�ضاء اللجنة
الوطنية ملحاربة التلوث البحري ،يوم  27دجنرب
 ،2013حيث �أقرت هذه اللجنة يف بالغ لها ب�أنه
«لي�س هناك ما ي�ستدعي تفعيل املخطط الوطني
اال�ستعجايل» و �أكدت على «�أنها تدار�ست كل
الإجراءات التي مت اتخاذها ملواجهة هذه احلادثة
وكذلك املخاطر املحتملة للتلوث البحري».
تطبيقا للمادة  6من املر�سوم ال�سالف الذكر ،مت
عقد اجتماع يوم الأربعاء  25دجنرب ،2013
مبقر الوكالة الوطنية للموانئ بطانطان ،وذلك
لتدار�س التدابري التي ميكن اتخادها جلر
ال�سفينة التي ر�سبت يف مدخل ميناء املدينة
والعمل على جتنب كارثة بيئية .مت تكوين فرقة
للإنقاذ بعد و�صول اخلرباء الهولنديني ،لإفراغ
الفيول ،وقد متت هذه العملية على مدى ثالثة
�أيام ،بوا�سطة �شاحنات �سعة الواحدة منها 30
طنا .بالإ�ضافة �إىل هذا مت ا�ستعمال طائرتني
خا�صتني بنقل معدات �ضخ الفيول وجمموعة
من املعدات للتق�صي� ،إىل جانب طائرة هيلكبرت
لت�سهيل عملية جر ال�سفينة.
من جهة �أخرى ،و�ضعت الوكالة الوطنية
للموانئ �سدين عائمني �إىل جانب معدات للتدخل
ال�رسيع ،على مدخل امليناء ،للعمل على حماية
البيئة كعملية احرتازية يف حالة ت�رسب الفيول.
وقد مكنت امل�سطحة التي مت و�ضعها و جتهيزها
باملعدات ال�رضورية ل�ضخ الفيول ،ب�إمتام العملية
وذلك يف ظروف جوية �صعبة .متكنت الفرق
املحلية و الدولية من �إخراج الواجهة الأمامية من
ال�سفينة و توجيهها لعر�ض ال�ساحل ،وهذا ميثل
 80%من العملية.

يوم درا�سي حول النقل البحري

ن�شري �إىل �أن ال�ساحل كان معر�ضا لكارثة
�إيكولوجية ،و مد �أ�سود كان �سيدخل حوايل
� 1300صياد يف العطالة التقنية ،وذلك يف
مدينة تعد ال�صناعة املرتبطة بال�صيد موردها
الأ�سا�سي .هذه العملية التي مت �إجنازها على
مدى �أ�سبوعني ،و تدبريها من قبل فريق من
االخت�صا�صيني الهولنديني ،مكنت من �ضخ
حمولة ال�سفينة دون م�سا�س ب�سالمة البيئة
وذلك رغم الظروف اجلوية ال�صعبة.
وبذلك تكون هذه العملية قد دخلت �سجل
العمليات الرائدة يف جمال الإنقاذ البحري.

الدعوة للتعبري عن االهتمام
ال�ستغالل خطوط للنقل البحري

�أطلقت وزارة جتهيز والنقل واللوج�ستيك ،يومه
� 24سبتمرب  ، 2013دعوة للتعبري عن االهتمام
ال�ستغالل حقوق النقل التي تعود �إىل املغرب
على اخلطوط البحرية لنقل امل�سافرين واملركبات
والنقل املزدوج ،و ذلك من �أجل حتفيز روح
التناف�سية و�ضمان �أداء و ا�ستدامة اخلدمات يف
املغرب .

بعد ا�ستعرا�ض امللفات الإدارية والتقنية واملالية
للمتناف�سني ،يف �إطار مراحل التقييم طبقا لنظام
اال�ست�شارة ،قررت اللجنة امل�س�ؤولة عن فتح
وفح�ص العرو�ض والتحكيم ما يلي:
 االحتفاظ بعر�ض �رشك ة SHIPING I N TERللح�صة ) 3طنجة املدينة -طريفة  -جبل
طارق( يف املرحلة الأوىل من املفاو�ضات ،على
النحو املن�صو�ص عليه يف نظام اال�ست�شارة؛
 عدم قبول �أي عر�ض للح�صة  ) 1طنجة ميد-اجلزيرة اخل�رضاء-جبل طارق( واحل�صة 4
)الناظور-املرييا  ،والناظور -مورتيل �أو ملقة ،
احل�سيمة  -مورتيل �أو ملقة (؛
 ت�سجيل عدم وجود �أي عر�ض للح�صة 2)طنجة ميد � -سيت ،طنجة ميد-بر�شلونة -
جنوة �أو ليفورنو ،الناظور � -سيت ( واحل�صة
�) 5أكادير  -جزر الكناري  ،طرفاية  -جزر
الكناري ،والعيون  -جزر الكناري(.
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نظمت مديرية املالحة التجارية باملعهد العايل
للدرا�سات البحرية يف الدار البي�ضاء يوم
الأربعاء  29يناير  2014يوما درا�سيا حول
النقل البحري تر�أ�سه ال�سيد حممد جنيب بوليف،
الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،املكلف بالنقل.
وقد جاءت هذه الندوة يف �إطار املهمة الثانية
للدرا�سة حول ا�سرتاتيجية قطاع النقل البحري
املغربي وتنمية الأ�سطول الوطني ،والتي �أطلقتها
الوزارة ،بغية حتديد اخليارات اال�سرتاتيجية
املمكنة ل�ضمان �إقالع قطاع النقل البحري
باملغرب وحتديد اخليار الأن�سب.
وقد كان الهدف من هذا اليوم هو التباحث مع
خمتلف الفاعلني املهنيني والإدارات العمومية
و الأكادمييني حول اخليارات اال�سرتاتيجية
لتطوير قطاع النقل البحري املغربي.
اليوم الدرا�سي الذي تر�أ�س ال�سيد الوزير جل�سته
العامة ،عرف تنظيم �أربع ور�شات عمل حول
املوا�ضيع التالية :ور�شة العمل الأوىل حول
القدرة التناف�سية لالقت�صاد البحري؛ ور�شة
العمل الثانية حول تعزيز القدرات امل�ؤ�س�ساتية؛
ور�شة العمل الثالثة حول تنمية املهارات؛ ور�شة
العمل الرابعة حول البنية التحتية املينائية يف
خدمة االقت�صاد البحري الوطني.
و�شارك يف �أ�شغال الأورا�ش املذكورة 142
�شخ�ص من امل�س�ؤولني احلكوميني وممثلي
الهيئات وامل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة.

تنظيم يوم درا�سي حول حماية
وتثمني امللك العمومي البحري

نظمت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك يوم
اجلمعة  7فرباير  2014مبدينة الرباط ،حتت
رئا�سة ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوما درا�سيا حول مو�ضوع

و جتدر الإ�شارة �أن هدف �إجناز هذه الدرا�سة،
لي�س فقط ت�شخي�ص الو�ضعية احلالية ،بل �أي�ضا
وبالأخ�ص حتديد �سبل حت�سني هذه الو�ضعية
وحتديد خارطة طريق متكن من ا�ستمرارية
الأهداف املنجزة للإ�صالح املينائي وحتديد
امل�شاريع والأولويات التي يتوجب القيام بها.
«حماية وتثمني امللك العمومي البحري :رهانات
و�آفاق».
يهدف هذا اليوم الذي �شارك فيه ممثلو القطاعات
الوزارية املعنية �إىل ت�شخي�ص و�ضعية ا�ستعمال
هذا امللك من جهة ومن جهة �أخرى تبادل
وجهات النظر حول الإجراءات الواجب اتخادها
بهدف الرفع من م�ستوى حماية هذا الر�صيد
العقاري و�ضمان تثمني م�ستدام للإمكانات التي
يزخر بها.

انطالقة م�شاريع البنية التحتية
ب�إقليم �صفرو

قام ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز و النقل
واللوج�ستيك ،يوم اجلمعة  07فرباير ،2014
ب�إعطاء انطالقة �أورا�ش كربى مهيكلة ب�إقليم
�صفرو تهدف من جهة �إىل حت�سني ومالئمة
البنيات التحتية مل�سايرة حركة املرور ،ومن جهة
�أخرى �إىل حت�سني ولوج ال�ساكنة القروية لل�شبكة
الطرقية.

خالل هذا اليوم الدرا�سي ،قام ال�سيد الوزير ،يف
حفل ر�سمي �أقيم بهذه املنا�سبة ،بتكليف �أعوان
�رشطة امللك العمومي البحري.

�سيناريوهات تطوير بع�ض
امل�صالح التابعة لوزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك

�إعطاء االنطالقة لدرا�سة تقييم
وقع و�آثار الإ�صالح املينائي

لقد �أحدث الإ�صالح املينائي ،مو�ضوع القانون
 ،02-15تغريات جذرية يف نظام تدبري
وا�ستغالل املوانئ املغربية .اليوم ،وبعد مرور
�سبع �سنوات من اعتماد هذا التنظيم املينائي
اجلديد� ،أ�صبح من الالزم �إجناز تقييم لهذا
امل�رشوع .يف هذا الإطار ،قامت الوكالة الوطنية
للموانئ ب�إعطاء االنطالقة ،حتت رئا�سة ال�سيد
عزيز رباح ،وزير التجهيز و النقل واللوج�ستيك،
لدرا�سة حول تقييم وقع و�آثار الإ�صالح املينائي.
تر�أ�س ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز ،النقل
واللوج�ستيك� ،أ�شغال اجتماع انطالقة درا�سة
حول تقييم وقع و�آثار الإ�صالح املينائي ،وذلك
مبقر الوزارة يوم  17فرباير .2014
خالل هذا االجتماع ،الذي �شارك فيه جميع
ال�رشكاء املعنيني والقطاعات الوزارية
واجلمعيات املهنية والفاعلني املينائيني� ،أكد
ال�سيد الوزير على �أهمية هذه الدرا�سة خا�صة
بعد اعتماد حماور الإ�صالح املينائي يف عدة
موانئ .وقد �أ�شاد ال�سيد الوزير باملقاربة
املعتمدة يف هذا ال�ش�أن ،والتي �ستمكن من حتديد
�آثار الإ�صالح املينائي على امل�ستويني الكمي
والكيفي ،وتداعيات التنظيم املينائي اجلديد
على تناف�سية الفاعلني االقت�صاديني والتجارة
اخلارجية.

• برنامج مالئمة و�صيانة الطريق الوطنية
رقم ) 8م�رشوع اتفاقية ال�رشاكة بني
وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
و املجل�س اجلهوي و املجل�س الإقليمي ل�صفرو
واجلماعة احل�رضية اميوزار كندر يف طور
الدرا�سة و امل�صادقة( ،و�سيهم (i) :تو�سيع
و تقوية املقطع بني ن.ك  692+000ون.ك
 ) 693+900املركز احل�رضي اميوزار
كندر(؛ ) (iiاعادة بناء املن�ش�أة الفنية عند ن.ك
) 693+400املركز احل�رضي اميوزار كندر(؛
) (iiiتقوية و اجناز املمر الثالث بني ن.ك
 695+000و ن.ك ) 704+000بني اميوزار
كندر و مدخل عني ال�شفا(؛ ) (ivتقوية املقطع
بني ن.ك  704+000و ن.ك )714+700بني
مدخل عني ال�شفا و مدخل الطريق ال�سيار
فا�س-وجدة(.

ويف هذا ال�صدد� ،أعطي ال�سيد الوزير انطالقة
جمموعة من امل�شاريع الطرقية بقيمة  30مليون
درهم موزعة على ال�شكل التايل :
• تو�سيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8
الرابطة بني اميوزار كندر و �إفران على طول
 5كلم بتكلفة مالية قدرها  8مليون درهم.
• بناء الطريق الإقليمية رقم  5014الرابطة بني
اميوزار كندر و الطريق اجلهوية رقم 503
على طول  21كلم بتكلفة مالية قدرها 22
مليون درهم ،وذلك يف �إطار الربنامج الوطني
الثاين للطرق القروية.
وخالل هذه الزيارة قام ال�سيد الوزير بتفقد
تقدم الربامج الطرقية بالإقليم ،نذكر منها على
اخل�صو�ص:
• الربنامج الوطني الثاين للطرق القروية بغالف
مايل قدره  147.458مليون درهم ممول من
طرف وزارة التجهيز و النقل واللوج�ستيك
بن�سبة  ،% 85املجل�س اجلهوي و املجل�س
الإقليمي واجلماعات املحلية بن�سبة ،15%
ويهم �إجناز  157.612كلم منها 100.408
كلم من البناء و 57.204كلم من الإعداد.
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تر�أ�س ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوم الثالثاء  07يناير  2014مبقر
الوزارة ،اجتماعا �ضم م�س�ؤولني من مديرية
الطرق ،ومديرية النقل الطرقي و ال�سالمة
الطرقية ،ومديرية ال�ش�ؤون التقنية والعالقة مع
املهنة من �أجل البث يف �سيناريوهات تطوير كل
من املركز الوطني للدرا�سات والأبحاث الطرقية
و معهد التكوين على االليات وا�صالح الطرق و
م�صالح املعدات و اللوج�ستيك ،والتي نتجت عن
درا�سات همت امل�ؤ�س�سات املذكورة .و يف هذا
ال�صدد تقر ر ما يلي:
• بالن�سبة للمركز الوطني للدرا�سات والأبحاث
الطرقية  :تقرر الرقي باملركز �إىل قطب هند�سة
وخربة مرجعي يف ميدان البناء والأ�شغال
العمومية على مرحلتني :مرحلة انتقالية
تتميز بتنويع حمفظة �أن�شطة املركز و التكييف
املرحلي لبنيته )�إحلاق امل�صالح اجلهوية
للدرا�سات التقنية التابعة للمديريات اجلهوية
باملركز( ،ثم االنتقال �إىل م�ؤ�س�سة عمومية.
• بالن�سبة ملعهد التكوين على االليات وا�صالح
الطرق :قبول اال�سرتاتيجية املقرتحة
واملتمحورة حول تطوير التكوين امل�ستمر
يف قطاعات ال�صيانة الطرقية و�صيانة �آليات
الأ�شغال العمومية والنقل وال�سالمة الطرقية،
وذلك ابتداء من �سنة  ،2014و�إدماج التكوين

النظامي يف جماالت ميكانيك �آليات الأ�شغال
العمومية والبناء و الأ�شغال العمومية و النقل
الطرقي ،وذلك ابتداء من �سنة .2016
• بالن�سبــة مل�صــالح املعـدات واللوج�ستيــك،
تق ــرر ت تلبيــة حاجياتـها من املـوارد الب�رشيــة
الالزمــة ،و دع ــم الإدارة املركزي ـ ــة املكلف ــة
بهــذه امل�صـ ــالح ،و اال�شتغـ ــال مبنطـ ــق
�رشكـ ــة خا�صــة ،مــن حيــث اعتم ــاد تدبيـ ــر
يرتكــز علـى النتائـج ،وقيـادة تعتمــد علـى
م�ؤ�ش ــرات وجداول �أجهــزة القيــا�س والإبالغ،
والعمل على الرفـع من املداخيل ،و �إدخـال
�أنظمــة معلوماتيــة ل�صيانــة وتتبــع ا�ستغــالل
�آليـات ومعـدات الأ�شغـال العموميـة التابعـة
لهـذه امل�صالـح.

ور�شة عمل وطنية حول االتفاق
الأوروبي املتعلق بالنقل الدويل
للب�ضائع اخلطرة على الطريق
) ،(ADRعام  ،1957للجنة
االقت�صادية لأوروبا  -منظمة
الأمم املتحدة

تر�أ�س ال�سيد حممد جنيب بوليف الوزير
املكلف بالنقل ،يومه  19فرباير  ، 2014ور�شة
عمل وطنية للتوعية والتدريب على االتفاق
الأوروبي املتعلق بالنقل الدويل للب�ضائع اخلطرة

على الطريق ) ،(ADRل�سنة  ،1957للجنة
االقت�صادية لأوروبا  -الأمم املتحدة ،بح�ضور
ممثلني عن وفد االحتاد الأوروبي يف الرباط،
واجلنة االقت�صادية لأوروبا-الأمم املتحدة ،و
�أمانة احتاد املغرب العربي ،و�شخ�صيات �أخرى.
نظمت هذه الور�شة الوطنية ،والتي هي جزء من
يوروميد الإقليمي «الطرق ،ال�سكك احلديدية
والنقل احل�رضي» ،من قبل وزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك واالحتاد الأوروبي،
مبنا�سبة اليوم الوطني لل�سالمة الطرقية.

اجتماعات ال�سيد بوليف مع
ممثلي اجلامعات املغربية لقطاع
النقل الطرقي للم�سافرين

يف �إطار الإ�صالح املرتقب ملنظومة النقل ،وتنفيذا
ملا مت االتفاق عليه خالل �سل�سلة االجتماعات
املنعقدة �سالفا ،عقد ال�سيد حممد جنيب بوليف،
الوزير املنتدب املكلف بالنقل مبقر الوزارة
املنتدبة املكلفة بالنقل:
• اجتماعا مع مهنيي النقل ال�سياحي ،و ذلك
يوم  31دي�سمرب  ،2013حيث �أكد على
�أهمية قطاع النقل ال�سياحي واال�ستثمارات
ال�سياحية الرامية �إىل تعزيز ورفع م�ستوى
القطاع ببالدنا .كما �شدد على �رضورة
�إ�صالح قطاع النقل ال�سياحي وذلك وفق
مقاربة ت�شاركية بني احلكومة و جميع
املهنيني
• اجتماعيني متتاليني مع كل من جمعية م�ؤجري
ال�سيارات بدون �سائق ونقابة مهنيي �سيارات
الأجرة بوجدة التابعة لالحتاد الوطني لل�شغل
وذلك يوم االثنني  6يناير 2014
• اجتماعني متتاليني مع ممثلي اجلامعات
املغربية لقطاع النقل الطرقي للم�سافرين
و مع النقابة الوطنية ملهنيي حافالت النقل
العمومي التابعة لالحتاد العام لل�شغالني
باملغرب ،وذلك يوم اخلمي�س  30يناير 2014
مبقر الوزارة املنتدبة املكلفة بالنقل ،وقد مت
تدار�س عدة نقط تتعلق ب�إ�صالح قطاع نقل
امل�سافرين ،والإ�شكاالت التي تعيق تطوره.
كما مت تناول خمتلف املراحل التي مير منها
احلوار مع خمتلف مهنيي القطاع حول «عقد
الربنامج»� ،إ�ضافة �إىل م�ستجدات القانون املايل
و�سبل تنزيله.

امل�صادقة على م�رشوع مر�سوم
يخ�ص الرتبية على ال�سالمة
الطرقية

�صادق املجل�س احلكومي على م�رشوع مر�سوم
رقم  962-13-2يغري ويتمم املر�سوم رقم
 376-10-2ال�صادر يف  20من �شوال 1431
)� 29شتنرب  (2010بتطبيق �أحكام القانون رقم
 05-52املتعلق مبدونة ال�سري على الطرق ،ب�ش�أن
الرتبية على ال�سالمة الطرقية ،تقدم به ال�سيد
عزيز رباح وزير التجهيز والنقل و اللوج�ستيك.
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برنامج بناء وت�أهيل مراكز
ت�سجيل ال�سيارات

�أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
برناجما وطنيا لبناء وت�أهيل مراكز ت�سجيل
ال�سيارات مبختلف عماالت و�أقاليم اململكة.
الربنامج يعرف تقدما مهما �إىل غاية �شهر فرباير
 ،2014ويتلخ�ص كالتايل:
• �إنهاء وت�سليم  21عملية بتكلفة تقدر ب 85
مليون درهم تهم �إن�شاء  7مراكز جديدة بكل
من املحمدية و�سيدي قا�سم و�سيدي �سليمان
والرباط ووجدة والعيون و�سطات ،وتهيئة
وتو�سيع  14مركزا بكل من طنجة وتزنيت
و�سوق الأربعاء وخريبكة و�أزيالل وفا�س
و�أزرو والفقيه بن �صالح وخنيفرة وتازة
وقلعة ال�رساغنة ومتارة والقنيطرة و�أكادير.
• عمليتان يف طور الأ�شغال ويتعلق الأمر
مبركزي ت�سجيل ال�سيارات بكل من الدار
البي�ضاء والداخلة بكلفة �إجمالية تقدر ب 77
مليون درهم.
• عملية يف طور انطالق الأ�شغال وتهم بناء
مركز ت�سجيل ال�سيارات بكلميم بكلفة �إجمالية
تقدر ب  8ماليني درهم.
•  18عملية يف طور �إنهاء الدرا�سات وطرح
م�سطرة �إبرام ال�صفقات وتهم بناء مراكز
ت�سجيل ال�سيارات بكل من بني مالل و�آ�سفي
وواد زم وورزازات ووزان وال�صويرة
وق�صبة تادلة وكر�سيف وتارودانت وانزكان
و�سال والرا�شيدية واخلمي�سات وبوعرفة
وبوجدور وجرادة وبر�شيد ،وكذا عملية
تهيئة وتو�سيع مركز ت�سجيل ال�سيارات
مبراك�ش بكلفة �إجمالية تقدر ب 119مليون
درهم.
•  13عملية يف طور الربجمة املعمارية والتقنية
وتهم بناء مراكز ت�سجيل ال�سيارات بكل
من �أكادير والدار البي�ضاء-الربنو�صي
و�شف�شاون واجلديدة وا�شتوكة �آيت باها
وجرادة وميدار وميدلت وتاونات وزاكورة
وطاطا واحلاجب ومي�سور.

�أن�شطة ومنجزات اللجنة الوطنية
للوقاية من حوادث ال�سري خالل
�شهري يناير وفرباير 2014

يف �إطار تفعيل برنامج عملها بر�سم �سنة 2014
وخمططها للتوا�صل ال�شمويل املواكب للتوجهات
اال�سرتاتيجية لل�سالمة الطرقية خالل الفرتة
� ،2013-2016أجنزت اللجنة الوطنية للوقاية
من حوادث ال�سري خالل �شهري يناير وفرباير
 2014جمموعة من العمليات والأن�شطة ذات
الطابع التوا�صلي والرتبوي والتح�سي�سي يف
جمال الوقاية وال�سالمة الطرقية ،ميكن �إجمالها
كالآتي:

• تنظيم عملية خا�صة بعطلة نهاية ال�سنة همت
موا�ضيع احلالة امليكانيكية للعربات وال�سائق
املبتدئ وال�سفر عرب احلافالت؛
• �إنتاج و�صالت تلفزية جديدة مت بثها طيلة
مدة العملية اخلا�صة بعطلة نهاية ال�سنة
وا�ستهدفت خمتلف م�ستعملي الطريق الذين
كانوا �سيقبلون على ال�سفر خالل هذه الفرتة
من ال�سنة .يف هذا ال�صدد ،مت ا�ستهداف فئة
ال�سائقني املبتدئني وال�سائقني املهنيني واحلالة
امليكانيكية؛
• تنظيم عمليات القرب مبراكز الفح�ص التقني
للعربات من خالل توزيع جمموعة من املواد
والدعائم التوا�صلية وعلى وجه التحديد
من�شورات ومل�صقات تتناول املوا�ضيع ذات
ال�صلة ب�أهمية �إجراء عمليات منتظمة للفح�ص
التقني لل�سيارات يف جمال ال�سالمة الطرقية؛
• �إنتاج وبث  7برامج �إذاعية يف �إطار اتفاقية
ال�رشاكة بني اللجنة الوطنية للوقاية من
حوادث ال�سري وال�رشكة الوطنية للإذاعة
والتلفزة؛
• �إنتاج وبث  8برامج �إذاعية يف �إطار ال�رشاكة مع
القنوات الإذاعية اخلا�صة من �أجل حت�سي�س
وتوعية خمتلف فئات م�ستعملي الطريق .يف
هذا ال�سياق ،وا�صلت  6حمطات �إذاعية خا�صة
تنفيذ اتفاقية ال�رشاكة املوقعة مع اللجنة ،وهي
كالآتي� :إذاعة �شذى �إف �إم ،راديو �أ�صوات،

راديو مار�س ،راديو بلو�س ،ميد راديو
ولوك�س راديو؛
• تنظيم ندوة �صحافية يوم االثنني  27يناير
 2014بالرباط متيزت بعر�ض �أهم العمليات
اخلا�صة بربنامج عمل اللجنة بر�سم �سنة
 2014و�إعطاء انطالقة �أربعة برامج تلفزية
جديدة تعالج خمتلف املوا�ضيع املتعلقة
بالوقاية وال�سالمة الطرقية .1:برنامج مدته
 7دقائق «ملفات ال�سالمة الطرقية» على القناة
الأوىل وهو موعد �أ�سبوعي متنوع وم�ؤثر
تن�شطه الفنانة املغربية و�سيلة �صبحي؛ .2
برنامج مدته  3دقائق «دقيقة من عمرك» بيث
على القناة الثانية ب�شكل يومي من تن�شيط
الفنان املغربي يون�س ميكري؛  .3برنامج
مدته  13دقيقة «�سالمة ريحانة» على القناة
الأوىل ،ويتعلق الأمر ب�سل�سلة تلفزية �أ�سبوعية
من  30حلقة تتناول خمتلف موا�ضيع الوقاية
وال�سالمة الطرقية؛  .4موا�صلة بث الربنامج
التلفزي من  52دقيقة «فيق فالطريق» على
قناة ميدي  1تي يف ،وهو برنامج وثائقي
 /درامي يرتكز على �إعادة متثيل احلوادث
اخلطرية التي ب�صمت تاريخ املغرب احلديث
من �أجل حت�سي�س عموم املواطنني ب�أخطار
الطريق.
ومبنا�سبة تخليد اليوم الوطني لل�سالمة الطرقية
 18فرباير  2014الذي نظم هذه ال�سنة حتت
�شعار «بف�ضل �سلوكنا ،التغيري ممكن» ،نظمت
اللجنة جمموعة من الأن�شطة على امل�ستوى
الوطني واجلهوي واملحلي ميكن تلخي�صها يف
ما يلي:
• تنظيم لقاء توا�صلي حول مو�ضوع ال�سالمة
الطرقية بتن�سيق مع جلنة البنيات الأ�سا�سية
والطاقة واملعادن والبيئة مبجل�س النواب،
وجلنة املالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية
اجلهوية مبجل�س امل�ست�شارين ،وذلك يوم
االثنني  10فرباير  2014مبجل�س النواب
بالرباط؛
• امل�شاركة يف اليوم الوطني حول دور املراقبة
التقنية يف ال�سالمة الطرقية باملغرب الذي
نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
بتاريخ  12فرباير2014؛
• تنظيم حفل الإعالن عن الفائزين وتوزيع
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اجلوائز اخلا�صة باملباريات الفنية والإبداعية
واملهنية املنظمة من طرف اللجنة يف جمال
الوقاية وال�سالمة الطرقية يوم اخلمي�س 13
فرباير .2014وتندرج هذه العملية �ضمن
املبادرات الهادفة �إىل �إ�شاعة قيم احرتام قانون
ال�سري وتر�سيخ ثقافة الوقاية الطرقية يف
بالدنا.
• تنظيم الندوة اخلا�صة بتدبري اخلطر الطرقي
داخل املقاوالت ب�رشاكة مع االحتاد الدويل
للنقل الطرقي والتوقيع على اتفاقية ال�رشاكة
والتعاون يف جمال الوقاية وال�سالمة الطرقية
بني اللجنة واالحتاد الدويل للنقل الطرقي
وقطاع النقل التابع لالحتاد العام ملقاوالت
املغرب؛
• امل�ساهمة يف الأبواب املفتوحة التي مت تنظيمها
بتاريخ  20فرباير  2014بكلية الآداب و
العلوم الإن�سانية باملحمدية يف �إطار م�رشوع
«�أورو ميد»  Euro-medللرفع من م�ستوى
ال�سالمة الطرقية مبدينة املحمدية؛
• تنظيم قافلة التنمية وال�سالمة الطرقية �أيام 21
و 22و 23فرباير  2014ب�رشاكة مع اجلمعية
املغاربية ل�سباق ال�سيارات؛
• تنظيم ن�شاط تربوي وحت�سي�سي يف جمال
الوقاية وال�سالمة الطرقية بتن�سيق وتعاون
مع املجل�س اجلماعي ملدينة الرباط يوم
ال�سبت  22فرباير ب�ساحة الربيد بالرباط
مت خالله عر�ض � 3سيارات تعر�ضت حلادثة
�سري م�صحوبة مب�شاهد مكتوبة ت�شخ�ص
احلادثة و�أروقة خا�صة ب�أجهزة الأمن الوطني
والوقاية املدنية واللجنة بالإ�ضافة �إىل تنظيم
جمموعة من الأن�شطة والأورا�ش الرتبوية
الأخرى؛
• تنظيم ندوة حت�سي�سية يف جمال الوقاية
وال�سالمة الطرقية جول مو�ضوع «دور
املجتمع املدين يف حت�سني �رشوط ال�سالمة
الطرقية» يوم اخلمي�س  27فرباير بالرباط
بتن�سيق وتعاون مع املجل�س اجلماعي ملدينة
الرباط واملر�صد الوطني للتعريف باملوروث
الثقايف واحل�ضاري؛
• تنظيم اللجنة ملجموعة من عمليات الرتبية
الطرقية والأن�شطة التح�سي�سية بتن�سيق
وتعاون مع امل�ؤ�س�سات املدر�سية واملنظمات
الرتبوية واجلمعيات الن�شيطة يف جمال
ال�سالمة الطرقية ،وميكن �إجمالها يف .1 :
ا�ستفادة �أزيد من  20م�ؤ�س�سة تعليمية
و 100جمعية من عمليات الت�أطري والدعم
البيداغوجي واللوجي�ستيكي من طرف
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري؛ .2
ا�ستفادة مكونات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
التعليمية واملهنيني على التوايل من  7و13
و 3ح�ص�ص تكوينية؛  .3تن�شيط  7حلبات
م�ؤقتة مبجموعة من املدن من بينها الرباط
واملحمدية وحلبة دائمة بالرباط )نزهة ابن
�سينا( ،وذلك بهدف تلقني الأطفال القواعد
الأ�سا�سية ال�ستعمال الف�ضاء الطرقي.

تطوير النقل اجلوي الداخلي

من �أجل تقوية �شبكة الربط اجلوي الداخلي
بجميع جهات اململكة خا�صة جهات الأقاليم
اجلنوبية و جهة �سو�س-ما�سة-درعة و ذلك
يف �إطار تفعيل مقت�ضيات االتفاقية ،مو�ضوع
ال�رشاكة بني وزارة الداخلية ووزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك و وزارة االقت�صاد واملالية
وجمال�س جهات اقاليم اململكة اجلنوبية و
كذا جهة �سو�س ما�سة درعة ،و تعزيز مكانة
مدن الداخلة و كلميم و طانطان و ورززات و
زكورة كوجهات �سياحية بامتياز ،وت�شجيع
امل�ستثمرين املغاربة والأجانب على اال�ستثمار يف
هذه املناطق .و تعزيزا للربط اجلوي بهذه املدن
و اجلهات من اململكة فقد برجمت عدة رحالت
جوية على ال�شكل التايل:
الدارالبي�ضاء – العيون – الدارالبي�ضاء7 ،
رحالت جوية ) 5رحالت جوية مبا�رشة
ورحلتني عرب �أكادير(.
الدارالبي�ضاء – الداخلة – الدارالبي�ضاء7 ،
رحالت جوية �أ�سبوعية ) 5رحالت جوية
مبا�رشة ورحلتني عرب �أكادير(.
الدارالبي�ضاء – كلميم – طانطان – الدارالبي�ضاء،
 5رحالت جوية �أ�سبوعية.
الدار البي�ضاء – ورززات  -الدارالبي�ضاء،
 7رحالت جوية �أ�سبوعية ) 5رحالت جوية
مبا�رشة ورحلتني عرب زاكورة(.

�أ�سعار تذاكر ال�سفر بالدرهم ميكن
تلخي�صه على ال�شكل التايل:
الدرجة االوىل/اعمال

ذهاب�/إياب:
الدار البي�ضاء – الداخلة 4000 :
الداخلة – الدار البي�ضاء4000 :
الدارالبي�ضاء – لعيون3200 :
ذهاب:
الدارالبي�ضاء – الداخلة2000:
الداخلة – الدا البي�ضاء2000 :

الدارالبي�ضاء – لعيون1600 :
العيون – الدارالبي�ضاء1600 :
الدرجة االقت�صادية
ذهاب�/إياب:
الدا البي�ضاء – الداخلة2000 :
الداخلة – الدار البي�ضاء2000 :
الدارالبي�ضاء – لعيون1600 :
ذهاب:
الدارالبي�ضاء – الداخلة1000 :
الداخلة – الدار البي�ضاء1000 :
الدارالبي�ضاء – لعيون800 :
العيون – الدارالبي�ضاء800 :
الدرجة االوىل/اعمال
ذهاب�/إياب:
الدار البي�ضاء – كلميم2400 :
الدارالبي�ضاء – طانطان2400 :
ذهاب:
الدار البي�ضاء – كلميم1200:
الدارالبي�ضاء – طانطان1200 :
الدرجة االقت�صادية
ذهاب�/إياب:
الدار البي�ضاء – كلميم1200 :
الدارالبي�ضاء – طانطان1200 :
ذهاب:
الدار البي�ضاء – كلميم600 :
الدارالبي�ضاء – طانطان600 :
الدرجة االوىل/اعمال
ذهاب�/إياب :
الدار البي�ضاء – ورزازات 2400 :
الدار البي�ضاء – زاكورة 2800 :
ورزازات  -زاكورة 1200 :
ذهاب:
الدار البي�ضاء – ورزازات 1200 :
الدار البي�ضاء – زاكورة 1400 :
ورزازات  -زاكورة  600 :درهم
الدرجة االقت�صادية
ذهاب�/إياب :
الدار البي�ضاء – ورزازات 1200 :
الدار البي�ضاء – زاكورة 1400 :
ورزازات  -زاكورة 600 :
ذهاب:
الدار البي�ضاء – ورزازات 600 :
الدار البي�ضاء – زاكورة 700 :
ورزازات  -زاكورة 300 :
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زيارة ميدانية لفائدة �أع�ضاء جمل�سي
النواب وامل�ست�شارين مل�رشوع تو�سيع
مطار فا�س �ساي�س

نظمت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
يوم ال�سبت  8فرباير  ،2014زيارة ميدانية
لفائدة �أع�ضاء جمل�سي النواب وامل�ست�شارين
لتفقد �أ�شغال ور�ش تو�سيع من�ش�آت مطار فا�س
�ساي�س.
الزيارة تر�أ�سها ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز
والنقل واللوجي�ستيك مرفوقا بعدد من �أطر
الوزارة وال�سيد زهري حممد العوفري املدير العام
للمكتب الوطني للمطارات وال�سيد وايل جهة
فا�س بوملان ،ووفد هام ميثل عددا من اللجان
مبجل�سي النواب وامل�ست�شارين وبح�ضور عدد
من ممثلي و�سائل الإعالم الوطنية.
م�رشوع تو�سيع من�ش�آت مطار فا�س �ساي�س
�سيتم مبوجبه بناء حمطة جديدة على م�ساحة
 17 000مرت مربع ،وهو ما �سريفع امل�ساحة
الإجمالية للمطار �إىل  22 600مرت مربع.
و�سيمكن من معاجلة حركة �إجمالية للنقل
اجلوي تقارب  2,5مليون م�سافر يف ال�سنة،
كما �سيتم يف �إطار هذا امل�رشوع تو�سيع موقف
الطائرات وامل�سلك الطرقي للربط مع املدرج
و�إجناز موقف جديد لل�سيارات وجتهيز املحطة
اجلوية بكل التجهيزات ال�رضورية لت�شغيلها
يف �أح�سن ظروف ال�سالمة والأمن وجودة
اخلدمات.
وقد كلف هذا امل�رشوع الذي يرتقب �أن يكون
جاهزا يف �شتنرب  2014غالفا ماليا قدره 479
مليون درهم ،بتمويل م�شرتك من املكتب
الوطني للمطارات والبنك الإفريقي للتنمية.

ثاين اجتماع للجنة الوزارية املكلفة بتتبع
م�رشوع �أول قطب �صناعي مندمج ملواد
البناء بن�سليمان
تر�أ�س ال�سيد عزيز رباح  ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يومه اخلمي�س  13فرباير 2014
مبقر الوزارة ،االجتماع الثاين للجنة الوزارية
امل�س�ؤولة عن تتبع ومواكبة م�رشوع �أول قطب
�صناعي مندمج ملواد البناء بن�سليمان ،والذي
خ�ص�ص لعر�ض النتائج الأولية للدرا�سة التقنية
واملالية لهذا القطب.

يف م�ستهل االجتماع� ،شدد الوزير على �أهمية
هذا امل�رشوع مو�ضحا الدافع الختيار منطقة
بن�سليمان ال�ست�ضافة هذا امل�رشوع الرائد ،على
�أن يتم تعميمه على مواقع �أخرى ذات �إمكانات
طبيعية عالية .و�أ�شار �إىل ن�ش�أة امل�رشوع و �أهدافه
من حيث القيمة امل�ضافة واالبتكار والبحث
والتطوير ،والقدرة التناف�سية.
وبعد عر�ض املكتب الهند�سي املكلف بالدرا�سة،
تطرق النقا�ش اىل العديد من اجلوانب ،يف املقام
الأول على الأرا�ضي امل�ستقبلة للم�رشوع،
والتكلفة ،واملواد ،والنقل ،و التدريب ،و�إ�رشاك
املهنيني يف الدرا�سة ،و الت�سويق ،والنمط
الإداري ،ودرا�سة ال�سوق ،والتمكن من الودائع
املحتملة ،والت�أثري على البيئة.
�سجل امل�شاركون �إيجابيا هذه املبادرة الت�شاركية
التي �أتاحت فر�صة جلميع �أ�صحاب امل�صلحة
للم�ساهمة ب�آرائهم لإثراء النقا�ش والت�شاور
حول اخلطوات املقبلة .وطلب من �أع�ضاء اللجنة
�إر�سال تعليقاتهم التكميلية �إىل الإدارة بعد قراءة
الوثائق ،على �أن ت�ؤخد بعني االعتبار يف اخلطوات
املقبلة من الدرا�سة.

�سبل تعزيز عالقات التعاون وال�رشاكة بني
املغرب و جزر البليار ،وذلك �أثناء زيارة عمل
بجزر البليار من � 26إىل  29يناير .2014

م�شاركة ال�سيد حممد جنيب بوليف يف
الدورة الثالثة ملعر�ض الطريان الدويل
للبحرين

جلمهورية الكونغو  ،وال�سيد هوك نكوييلوندي،
عمدة مدينة برازافيل ،والعديد من الوزراء ،و
�شخ�صيات �أخرى من القطاعي العام واخلا�ص.

املغرب ومنطقة النكدوك رو�سيون جنوب
فرن�سا تتعب�آن من �أجل لوج�ستيك فعالة
بني اجلانبني

قام وفد مغربي برئا�سة ال�سيد عزيز رباح،
وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،بزيارة عمل
�إىل مونبوليي بجهة النكدوك غو�سيون يومي

ال�سيد عزيز رباح يف زيارة عمل لغينيا
بي�ساو

التعاون الدويل

زيارة جمموعة ال�صداقة االحتاد
الأوروبي – املغرب
ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يومه اخلمي�س  13فرباير 2014
يف مقر الوزارة ،وفدا من جمموعة ال�صداقة
االحتاد الأوروبي  -املغرب ،بقيادة ال�سيد جيل
بارنيو رئي�س املجموعة يف الربملان الأوروبي.

م�شاركة املغرب يف املنتدى «بولد �أفريقيا»
�شارك ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير
املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل و اللوج�ستيك
املكلف بالنقل ،يف �أ�شغال املنتدى «بولد �أفريقيا»
الذي عقد يف برازافيل يف الفرتة ما بني  05و07
فرباير  ،2014بناء على دعوة من ال�سيد جان
جاك بويا ،الوزير لدى رئا�سة اجلمهورية
وامل�س�ؤول عن التخطيط العمراين و عن املندوبية
العامة للأ�شغال الكربى .ورافق الوزير املغربي
وفد من امل�س�ؤولني يف الوزارة ،بح�ضور �سفري
اململكة املغربية يف برازافيل وم�ست�شاره.
�أقيم حفل افتتاح املنتدى يوم اخلمي�س  6فرباير
 2014بالرئا�سة الفعلية ل�سعادة دني�س �سا�سو
نكي�سو ،رئي�س جمهورية الكونغو  ،وبح�ضور
�سعادة عبد اهلل واد  ،الرئي�س ال�سابق جلمهورية
ال�سنغال  ،وال�سيد جان جاك بويا  ،الوزير لدى
رئا�سة اجلمهورية وامل�س�ؤول عن التخطيط
العمراين و عن املندوبية العامة للأ�شغال الكربى

�شارك ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير
املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل املكلف
بالنقل ،من � 16إىل  18يناير  ،2014على ر�أ�س
وفد مغربي يف فعاليات الدورة الثالثة ملعر�ض
الطريان الدويل للبحرين ،حيث قام بزيارة
ملديرية املوانئ واملالحة البحرية باملنامة و قد مت
ا�سقباله من طرف القائم ب�أعمال وكيل الوزارة
ل�ش�ؤون املوانئ واملالحة البحرية  ،ال�سيد ح�سان
املاجد .وخالل هذه املقابلة تبادل امل�س�ؤوالن
احلكوميان وجهات النظر حول �إمكانية تطوير
العالقات الثنائية يف جمال النقل البحري
والتكوين وكذا تكثيف اجلهود املتبادلة ملزيد من
التن�سيق والتعاون بني البلدين.

 30و 31يناير  ،2014وذلك يف �إطار �رشاكة بني
املغرب وهذه اجلهة يف قطاع اللوج�ستيك .تر�أ�س
ال�سيد الوزير وال�سيد كر�ستيان بوركني ،رئي�س
منطقة النكدوك غو�سيون ،مرا�سيم التوقيع
على اتفاقية �إطار للتعاون تتعلق بتطوير قطاع
اللوج�ستيك ،بني الوكالة املغربية لتنمية الأن�شطة
اللوج�ستيكية و�رشكة «جنوب فرن�سا تنمية»
التي متثل جهة النكدوك -غو�سيون.

ال�سيد عزيز رباح يف زيارة عمل لإقليم
جزر البليار

�أجرى ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،بباملا دي مايوركا عا�صمة
جزر البليار )�رشق �إ�سبانيا يف البحر الأبي�ض
املتو�سط( ،مباحثات مع رئي�س احلكومة املحلية
للإقليم ،ال�سيد خو�سي رامون باوثا ،تناولت
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قام ال�سيد الوزير بزيارة عمل لغينيا بي�ساو
من � 13إىل  14يناير  ،2014على ر�أ�س وفد
هام ي�ضم م�س�ؤولني يف جماالت البنيات التحتية
والتجهيز واللوج�ستيك والنقل ،وفاعلني
اقت�صاديني خوا�ص .وتندرج هذه الزيارة ،
التي جاءت تلبية لدعوة من وزير الدولة بغينيا
بي�ساو املكلف بالنقل واملوا�صالت ،يف �إطار
تعزيز عالقات ال�صداقة والت�ضامن والتعاون
بني املغرب وغينيا.

ح�صيلة املوارد الب�رشية بر�سم
�سنة 2013

عدد املوظفني بالوزارة :
 6891موظف منهم  4717يف امل�صالح
اخلارجية
التوظيف :
 300من�صب مايل )  74مهند�س 138 -تقني-
 47تقني م�ساعد –  37مت�رصف – � 4أ�ساتذة(
الإحالة على التقاعد :
 204ملف �إحالة على التقاعد
التكوين :
 14120يوم �إطار تكويني
الرتقية الداخلية عن طريق االختيار :
ترقية  190موظف داخل احل�صي�ص
ترقية  348موظف خارج احل�صي�ص
تعيينات يف منا�صب امل�س�ؤولية :
 53رئي�س ق�سم �أو ما يعادله
 140رئي�س م�صلحة

امتحانات الأهلية :
مت تنظبم  14امتحان مهني لرتقية  358موظف
الأو�سمة امللكية :
 279موظف و م�ستخدم مت تو�شيحهم من
الوزارة وامل�ؤ�س�سات العمومية التابعة لها.
االحلاق :
 09حاالت
احلوار االجتماعي :
م�أ�س�سة احلوار االجتماعي ) مذكرة وزارية رقم
 8/2013بتاريخ : ( 30/09/2013
 6اجتماعات مع النقابات
� 124شكاية  84،منه عوجلت و  40يف طور
املعاجلة

حفل ت�سليم الأو�سمة ملوظفات وموظفي
وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك

مبنا�سبة احتفاالت ال�شعب املغربي بالذكرى
الرابعة ع�رش لرتبع جاللة امللك حممد ال�ساد�س
على عر�ش �أ�سالفه املنعمني� ،أ�رشف ال�سيد عزيز
رباح ،وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك يومه
الثالثاء  11فرباير  2014مبركز اال�ستقبال
والندوات التابع للوزارة على حفل ت�سليم
الأو�سمة التي �أنعم بها جاللته على عدد من
موظفات وموظفي وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك.
�شملت هذه االلتفاتة املولوية الكرمية 279
م�ستفيدة وم�ستفيدا من بني موظفي خمتلف
م�صالح القطاع وكذا امل�ؤ�س�سات حتت و�صاية
الوزارة.

�أعمال اجتماعية
انطالقة الربنامج الوطني للوقاية
وامل�ساعدة الطبية ل�سنة 2014

�أعطى ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوم االثنني  17فرباير 2014
مبقر الوزارة ،انطالقة الربنامج الوطني للوقاية
وامل�ساعدة الطبية ل�سنة  2014املنظم من
طرف م�ؤ�س�سة الأعمال االجتماعية للأ�شغال
العمومية.

وتهم هذه احلملة املتعددة االخت�صا�صات،
يف مرحلة �أوىل الك�شف عن �أمرا�ض ال�سكري
وارتفاع ال�ضغط والتهاب الكبد الفريو�سي )ب
و �س( لفائدة منخرطي امل�ؤ�س�سة على ال�صعيدين
املركزي واملحلي .كما �ستليها حمالت �أخرى
طيلة ال�سنة.

خدمات الت�أمني للمنخرطني

يف �إطار خدمات الت�أمني التي تتوىل تدبريها
ل�صالح املنخرطني عقدت م�ؤ�س�سة االعمال
االجتماعية اتفاقيات جديدة مع كل من �رشكة
�شمال �إفريقيا ال�سعادة فيما يخ�ص الت�أمني
التكميلي عن املر�ض وت�أمني الت�آزر ،و �رشكة
�إ�سعاف �أ�سي�ستان�س بالن�سبة للم�ساعدة والنقل
الطبي اال�ستعجايل ,و يتعلق الأمر بالت�أمينات
التالية :
• ت�أمني التغطية ال�صحية التكميلية للنظام
التعا�ضدي،
• الت�أمني يف حالة وفاة املنخرط �أو يف حالة العجز،
• امل�ساعدة والنقل الطبي اال�ستعجايل .
وتتجلى اخلدمات اال�سا�سية لهذه الت�أمينات يف :
 .1ت�أمني التغطية ال�صحية التكميلية للنظام
التعا�ضدي:
يهم هذا الت�أمني:
• اال�ست�شارات والزيارات الطبية
• اال�ست�شفاء الطبي �أو اجلراحي باملغرب ،وكذا
باخلارج
• احلاالت اخلا�صة.
ويغطي الفرق بني امل�صاريف الفعلية للمنخرط
وتعوي�ضات ال�صندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي بن�سبة  .% 80و ميكن
ملبلغ التعوي�ض �أن ي�صل �إىل  1.000.000درهم
بالن�سبة لكل منخرط وعن كل حالة مر�ض يف
ال�سنة الواحدة.
كما مت حتديد تعوي�ضات جزافية بالن�سبة
للخدمات الطبية التي تتعلق بالنظارات الطبية،
تقومي وعالج الأ�سنان ،الوالدة ،العالج باملياه
احلرارية ،والتلقيح.
�أما فيما يخ�ص امل�ساهمة ال�شهرية امل�ؤداة
ل�رشكة الت�أمني  ،فتم حتديدها يف  90درهما
عن كل منخرط اي  1080درهم /ال�سنة،
تقدمه امل�ؤ�س�سة جمانا للمنخرطني املرتبني يف
�سالمل الأجور من � 5إىل  6وتدعمه جزئيا بن�سب
متفاوتة بالن�سبة للفئات االخرى من املنخرطني.
.2ت�أمني الت�آزر:
يهم هذا الت�أمني حالة وفاة املنخرط �أو العجز،
وينق�سم الر�أ�سمال امل�ؤمن اىل :
�أ -ال�شطر الإجباري:
يحدد الر�أ�سمال امل�ؤمن يف  30.000درهم،
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ويتحمله املنخرط مب�ساهمة �شهرية قدرها
 11,25درهم .وي�ستفيد منه ذوو حقوق
املتوفى.
ب .ال�شطر الأ�سا�سي:
ت�ستفيد �أرملة املنخرط جمانا من ر�أ�سمال �إ�ضايف
يبلغ  20.000درهم كت�أمني �أ�سا�سي ،ممول كليا
من طرف امل�ؤ�س�سة.
هذا ،وتنتهي �صالحية هذين ال�شطرين عند
بلوغ املنخرط � 75سنة .كما ميكن للمنخرط
ان ي�ستفيد من الت�أمني االختياري املحدد يف
مبلغ  1.000.000درهم كحد �أق�صى ،تنتهي
�صالحيته عند بلوغ املنخرط � 70سنة.
.3النقل الطبي اال�ستعجايل والإ�سعاف
التقني:
ت�ؤمن هذه اخلدمة ،داخل وخارج الوطن ،نقل
و�إ�سعاف املنخرطني وعائالتهم �إ�ضافة اىل
�سيارتني ،وذلك يف حالة تعر�ضهم حلادثة �أو
مر�ض �أو وفاة.
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