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جديد

افتتاحية

�إ�سناد امليزات الأوىل للجودة والتميز
لنادي املوانئ

متيز �شهري مار�س و �أبريل ل�سنة 2014
مب�شاركة وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
بقوة يف حدثني بالغي الأهمية  ،2014ويتعلق
الأمر مب�رشوعني ملكيني كبريين هما «و�صال
الدار البي�ضاء-امليناء» و «املخطط الوطني
لت�رسيع التنمية ال�صناعية للفرتة 2014-
».2020

�أعلن منتدى «كران�س مونتانا» (Crans
� )Montanaأنه بقرار من اللجنة
الإ�سرتاتيجية لنادي املوانئ ،قد مت منح
ميزتني ملينائيني مغربيني من بني امليزات
الأوىل للجودة والتميز لنادي املوانئ  ،وهما :
ميناء طنجة املتو�سط ،ميزة �أح�سن ميناء لل�سنة
وميناء الدار البي�ضاء� ،أح�سن ميناء بحري يف
اجلهة.
وتعترب هذه امليزات للجودة والتميز �إعرتاف
و�إقرار ر�سمي مرموق يكافئ ( )1املنجزات ()2
واجلهود املبذولة و( )3املبادرات يف تنمية

وتطوير وتدبري ال�صناعة البحرية وااللتزام
لفائدة الإمتياز والقيادة والزعامة واملوثوقية
وجودة اخلدمات ،والإبتكار والعالقة مع
الزبناء.
�ستمنح هذه امليزات مبنا�سبة حفل ر�سمي
بتاريخ  21مار�س بربوك�سيل ببلجيكا املنظم
يف �إطار منتدى «كران�س مونتانا» حول
�إفريقيا والتعاون جنوب-جنوب من � 19إىل
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تطور النشاط املينائي اإلجمالي ()2013-2014

املوانئ
ن�شاط املوانئ بالأرقام
بلغ الن�شاط املينائي الإجمايل خالل ال�شهرين
الأولني من عام  2014حجما �إجماليا يقدر ب
17.1مليون طن ،م�سجال بذلك زيادة ن�سبتها
! ٪ 16.6مقارنة بنف�س الفرتة من �سنة 2013
وبزيادة قدرها  ٪ 11.3كمعدل �سنوي.
نسبة الرواج باملوانئ ضمن الرواج اإلجمالي

نشاط املوانئ

النشاط الوطني للموانئ

()1

نشاط املوانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ

نسبة الشحن العابر ضمن الرواج اإل جمالي

( )1حركة الرواج و الشحن العابر
( )2حركة الرواج الداخلي و التصدير و االستيراد عبر طنجة املتوسطي

1

()2

ففي فاحت �أبريل � ،2014شهدت الدار البي�ضاء
حلظة تاريخية مت التوقيع خاللها �أمام
جاللة امللك حممد ال�ساد�س على ثمانية
اتفاقيات هامة تهم العا�صمة االقت�صادية و
تندرج جميعها �ضمن م�رشوع « و�صال الدار
البي�ضاء-امليناء»� .أحد الأهداف الرئي�سية لهذا
امل�رشوع هو حتديد الدار البي�ضاء كوجهة لي�س
فقط ل�سياحة الأعمال ،كما هو ال�ش�أن اليوم،
ولكن �أي�ضا للثقافة و الرحالت البحرية.
ويف ثاين �أبريل  2014بالدار البي�ضاء �أي�ضا،
تر�أ�س �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س
حفل �إطالق املخطط الوطني لت�رسيع التنمية
ال�صناعية للفرتة  ،2020 2014-الربنامج
الوازن الذي ي�أتي كامتداد ال�سرتاتيجية
الإقالع ال�صناعي والذي �سيتيح للمغرب
تقوية مناعته االقت�صادية ،وتعزيز مكانته
بني البلدان ال�صاعدة بكل من �أمريكا و�أوروبا
وال�رشق الأو�سط و�إفريقيا ،ومن ثمة �شق م�ساره
االقت�صادي بخطى ثابتة .يف هذا اليوم ،مت
التوقيع �أمام �صاحب اجلاللة على  14وثيقة
ت�شتمل على  33اتفاقية تتعلق باملخطط
الوطني لت�رسيع التنمية ال�صناعية 2014-
.2020
كما �سجلت هذه املرحلة دخول حيز التنفيذ
النظام اجلديد لت�أهيل وت�صنيف خمتربات
البناء والأ�شغال العمومية ،حيث نظمت الوزارة
يوما اعالميا باملنا�سبة ،وذلك يوم الثالثاء
 25مار�س .2014

ثاين اجتماع للجنة التوجيهية لدرا�سة
ت�شييد امليناء اجلديد القنيطرة الأطل�سي
عقدت اللجنة التوجيهية لدرا�سة ت�شييد امليناء
اجلديد القنيطرة الأطل�سي اجتماعها الثاين
( )COPIL2برئا�سة ال�سيد عزيز رباح ،وزير
التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،يوم اجلمعة 28
مار�س  2014مبقر الوزارة.
و يف م�ستهل االجتماع �أبرز ال�سيد الوزير الدور
الذي ميكن �أن يقوم به هذا امليناء من بني املوانئ
املحيطة به مبا يف ذلك موانئ طنجة والدار
البي�ضاء و املحمدية .امليناء اجلديد القنيطرة
الأطل�سي يجب �أن يندرج �ضمن هدف تكميلي ولي�س
تناف�سي لتقدمي خدمة �أف�ضل للبالد يف جمملها.
املرحلة الثانية من الدرا�سة �أ�سفرت عن النتائج
التالية  :يف حني قدر  COPIL1حركة املرور
والنقل اىل املناطق التي يخدمها امليناء حتى عام
 2030ما بني  6629و � 10.592ألف طن  ،فبعد
الت�شاور مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة وحتديث حركة
املرور مع الأخذ بعني االعتبار فقط احلركة يف
املناطق املعنية (احلبوب واحلم�ضيات و املواد
ال�صلبة و املواد ال�سائبة اجلافة و املختلفات) وكذا
احلركة البديلة (ال�سكر)  ،قدرت احلركة �شموليا ب :
 4621 ، 4178و � 5113ألف طن على التوايل يف
�آفاق عام  2025 ،2020و . 2030

االتفاقيات املوقعة حتت رئا�سة جاللة امللك
مبنا�سبة �إطالق م�شروع «و�صال كابيتال»
واملرحلة الثانية من برنامج �إعادة ت�أهيل
املدينة القدمية للدار البي�ضاء

مت توقيع ثماين اتفاقيات حتت رئا�سة �صاحب
اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رصه اهلل ،يوم فاحت
�أبريل  2014بالدار البي�ضاء ،مبنا�سبة �إطالق
م�رشوع «و�صال كابيتال» ،واملرحلة الثانية من
املبادرة امللكية املتعلقة ب�إعادة ت�أهيل املدينة
القدمية للعا�صمة االقت�صادية للمملكة� .أربعة
منها تهم قطاع التجهيز والنقل و اللوج�ستيك وهي
التالية:
• اتفاقية �إطار لال�ستثمار بني الدولة و «و�صال
كابيتال» ،وقعها كل من ال�سادة حممد ح�صاد
وزير الداخلية ،وحممد بو�سعيد وزير االقت�صاد

واملالية ،وعزيز �أخنو�ش وزير الفالحة وال�صيد
البحري ،وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،وموالي حفيظ العلمي وزير
ال�صناعة والتجارة واال�ستثمار واالقت�صاد
الرقمي ،وحل�سن حداد وزير ال�سياحة.
• اتفاقية خا�صة تهم م�رشوع تتميم منطقة
الأورا�ش البحرية على م�ستوى ميناء الدار
البي�ضاء بني الدولة وال�صندوق املغربي للتنمية
ال�سياحية ،وقعها حممد ح�صاد ،وحممد بو�سعيد،
وعزيز رباح ،وخالد �سفري ،ونادية العراقي،
املديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ.

واملاء والبيئة ،وعلي الفا�سي الفهري ،املدير
العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح
لل�رشب ،وحممد ربيع اخلليع ،املدير العام للمكتب
الوطني لل�سكك احلديدية ،وحممد العوفري ،املدير
العام للمكتب الوطني للمطارات ،ومرمي بن�صالح
�شقرون ،رئي�سة االحتاد العام ملقاوالت املغرب،
ونادية العراقي ،املديرة العامة للوكالة الوطنية
للموانئ.

م�شاركة وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
يف الدورة الثانية ل «ميد بورت» مبراك�ش

• اتفاقية خا�صة تهم تثمني منطقة ميناء ال�صيد
البحري بالدار البي�ضاء بني الدولة وال�صندوق
املغربي للتنمية ال�سياحية ،وقعها ال�سادة حممد
ح�صاد ،حممد بو�سعيد ،وعزيز �أخنو�ش ،وعزيز
رباح ،وحل�سن حداد .كما وقع هذه االتفاقية
خالد �سفري ونادية العراقي وعماد برقاد وطارق
ال�صنهاجي.
• اتفاقية خا�صة تهم م�رشوع �إعادة ت�أهيل
حمطة جديدة مبيناء ال�صيد على م�ستوى ميناء
الدار البي�ضاء بني الدولة وال�صندوق املغربي
للتنمية ال�سياحية ،وقعها حممد ح�صاد ،وحممد
بو�سعيد ،عزيز �أخنو�ش ،وعزيز رباح ،وحل�سن
حداد ،وخالد �سفري ،وطارق ال�صنهاجي ،ونادية
العراقي ،وعماد برقاد.

االتفاقيات املوقعة مبنا�سبة �إطالق املخطط
الوطني لت�سريع التنمية ال�صناعية
 2020-2014حتت رئا�سة جاللة امللك
اختتمت فعاليات �إطالق املخطط الوطني لت�رسيع
التنمية ال�صناعية  ،2014-2020يوم � 02أبريل
 ،2014بالدار البي�ضاء ،بتوقيع �أمام �صاحب
اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س على  14جمموعة
اتفاقيات ،اثنني منها تهم قطاع التجهيز و النقل
واللوج�ستيك ويهم الأمر:
• املجموعة الثانية والتي تتعلق بتطوير
املنظومات والفروع ال�صناعية ،وقعها كل
من حممد بو�سعيد ،وعزيز رباح وزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ،وعزيز �أخنو�ش ،وزير
الفالحة وال�صيد البحري ،وموالي حفيظ العلمي.
• املجموعة الثالثة والتي تتعلق بالأوف�سيت يف
جمال املوازنة ال�صناعية ،وقعها كل من حممد
بو�سعيد ،وموالي حفيظ العلمي ،وعزيز رباح،
وعبد القادر اعمارة ،وزير الطاقة واملعادن
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متيزت الدورة الثانية ل «ميد بورت» التي نظمت
يومي  23و 24ابريل  2014مبراك�ش مبداخلة
ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك.
ويف خ�ضم مداخلته� ،أكد ال�سيد الوزير على اهمية
هذا احلدث الذي يتيح النقا�ش وتبادل اخلربات
والر�ؤى حول هذا القطاع احليوي .كما قدم
اال�سرتاتيجية املينائية للمغرب يف �أفق  2030مع
الت�أكيد على ر�ؤية «حتالفات املوانئ» وكذا فر�ص
اال�ستثمار يف القطاع املينائي باململكة.

النقل و ال�سالمة الطرقية
دفع الغرامات عرب الإنرتنت على املخالفات
التي ت�سجلها الرادارات الثابتة
قامت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك واخلزينة
العامة للمملكة ( )TGRبو�ضع خدمة عرب
الإنرتنت لأداء غرامات املخالفات التي �سجلتها
الرادارات الثابتة ،و ذلك ابتداء من من  18فرباير
2014
نظام االداء الإلكرتوين ب�سيط جماين وم�ؤمن .ميكن
الولوج لهذه اخلدمة عرب بوابة اخلزينة العامة حتت
العنوان االلكرتوين  ، www.tgr.gov.maكما
ميكن الولوج �إليها �أي�ضا عن طريق البوابة www.
/equipementransport.gov.ma
اخلدمة الإلكرتونية /خمالفات فانون ال�سري.

امل�شاركة املغربية يف امل�ؤمتر اجلهوي
لأفريقيا التابع للجنة الدولية للتفتي�ش
التقني لل�سيارات

�شارك املغرب يف امل�ؤمتر الإقليمي للجنة الدولية
لتقنيات التفتي�ش لل�سيارات من � 4إىل  6مار�س
 2014يف كاب تاون ،جنوب �أفريقيا  ،والهدف من
هذا امل�ؤمتر هو تبادل املمار�سات اجليدة والتن�سيق
بني البلدان الأفريقية يف جمال فح�ص العربات.
عرف هذا امل�ؤمتر عر�ض التجربة املغربية يف
املراقبة التقنية من خالل الرتكيز على ال�رشاكة
بني القطاعني العام و اخلا�ص مع �شبكات املراقبة
التقنية و التدقيق اخلارجي للخدمة املمنوح
امتيازها .وقد ح�ضي هذا النموذج املغربي
باهتمام العديد من البلدان الأفريقية الذين يرغبون
يف بدء �أو تو�سيع الرقابة التقنية ،خا�صة ممثلي
البلدان التالية  :جنوب �أفريقيا ونيجرييا و بنني
وكوت ديفوار وال�سنغال و بوركينا فا�سو.

امل�ؤمتر العاملي الأول حول مو�ضوع «املر�أة
وال�سالمة الطرقية»
حتت الرئا�سة الفعلية ل�صاحبة ال�سمو امللكي
الأمرية لال مرمي رئي�سة االحتاد الوطني لن�ساء
املغرب ،و مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة ،نظم
االحتاد الوطني لن�ساء املغرب و اللجنة الوطنية
للوقاية من حوادث ال�سرييوم ال�سبت  8مار�س
 ، 2014بق�رص امل�ؤمترات بال�صخريات ،امل�ؤمتر
العاملي الأول حول « املر�أة وال�سالمة الطرقية ،
م�رشوع جمتمع».
وقد متيز هذا امل�ؤمتر الدويل كذلك بتوقيع اتفاقية
�رشاكة بني االحتاد الوطني لن�ساء املغرب واللجنة
الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري يف جمال
ال�سالمة الطرقية �إىل جانب اتفاقيات �رشاكة �أخرى
يربمها االحتاد الوطني لن�ساء املغرب مع كل من
وزارة ال�صحة وم�ؤ�س�سة �صندوق الإيداع والتدبري
والتعاون الوطني وم�ؤ�س�سة البنك ال�شعبي.

وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك امل�شاريع
الثالثة التالية :

بالتكوين املهني ،عبد العظيم الكروج ،وال�سيد
املدير العام ملكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل،
العربي بن�شيخ ،على االنطالق الر�سمي للربنامج
التكويني اخلا�ص بالتكوين امل�ستمر الإجباري
لل�سائقني املهنيني ،وذلك يوم االثنني  17مار�س
 ،2014بالدار البي�ضاء.
وي�ستهدف هذا الربنامج التكويني � 140ألف
�سائق مهني عامل يف قطاع امل�سافرين والب�ضائع
و�سيارات الأجرة خالل الفرتة املمتدة من 2014
�إىل  .2016ويعترب هذا التكوين ثمرة اتفاقية
�رشاكة ُوقعت �سابقا بني وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ومكتب التكوين املهني و�إنعا�ش
ال�شغل ووزارة االقت�صاد واملالية.

ور�شة وطنية حول االتفاق الأوروبي
املتعلق بعمل طواقم املركبات امل�ستعملة
يف النقل الطرقي الدويل ،1970،اللجنة
االقت�صادية لأوروبا  -منظمة الأمم
املتحدة ،و اعتماد اجلهاز الرقمي ملراقبة
ال�سرعة
نظمت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك واالحتاد
الأوروبي ،بني  31مار�س وفاحت �أبريل 2014
بالرباط ،ور�شة وطنية حول االتفاق الأوروبي
املتعلق بعمل طواقم املركبات امل�ستعملة يف
النقل الطرقي الدويل ،1970،اللجنة االقت�صادية
لأوروبا  -منظمة الأمم املتحدة ،و اعتماد اجلهاز
الرقمي ملراقبة ال�رسعة (كرونوتاكيغراف).
الوزارة واالحتاد الأوروبي يهدفان ،من خالل
هذا الور�ش الذي يدخل يف �إطار امل�رشوع اجلهوي
�أورو-ميد للنقل “الطرقي وال�سككي واحل�رضي”،
�إىل حت�سي�س الفاعلني يف نقل الب�ضائع وامل�سافرين
عرب الطريق ،حول الأهداف واملقت�ضيات
الرئي�سية ومزايا هذا االتفاق� ،إ�ضافة �إىل خمتلف
ال�سيناريوهات املمكنة من �أجل العمل بهذا اجلهاز
الرقمي باملغرب.

االنطالقة الر�سمية لتعميم برنامج
التكوين امل�ستمر الإجباري لل�سائقني
املهنيني

الأورا�ش الكربى لتطوير ال�شبكة الطرقية

�أ�رشف ال�سيد الوزير املنتدب املكلف بالنقل ،حممد
جنيب بوليف ،مبعية ال�سيد الوزير املنتدب املكلف

يف �إطار �سيا�سة الأورا�ش الكربى لتطوير ال�شبكة
الطرقية ومالءمتها مع تطور حركة ال�سري �أطلقت

البنية التحتية الطرقية
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� - 1سنة  ،2010بناء م�شروع الطريق ال�سريع
الرابط بني تازة و احل�سيمة على طول  145كم
عرب الطريق اجلهوية رقم  505والطريق الوطنية
رقم  2بكلفة تقدر ب  2.5مليار درهم ،ت�ساهم
يف متويله وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك ب
( )72٪و وزارة الداخلية ب (.)٪ 28
وقد بدا اجناز هذا امل�رشوع �سنة 2011
باملقطعني التاليني :املقطع الرابط بني �آيت يو�سف
واعلي و بني بوعيا�ش على طول  16.5كم بكلفة
 226مليون درهم واملقطع الرابط بني بني تازة
واجلبارنة على طول  35كم بكلفة  787مليون
درهم.
وقد قامت الوزارة بداية �سنة  2014بت�رسيع
وترية االجناز وذلك من خالل تفويت �صفقات
ثالثة مقاطع �أخرى وهي الرابطة بني اجلبارنة و
�أكنول على طول  25كم بكلفة  340مليون درهم
و املقطع الرابط بني �أكنول وكا�سيطة على طول 36
كم بكلفة  600مليون درهم و املقطع الرابط بني
بني بوعيا�ش وانكور على طول  14كم بكلفة تقدر
ب  280مليون درهم� .أما اجلزء الأخري من هذا
امل�رشوع والرابط بني النكور و كا�سيطة ف�سيتم
البدء ب�إجنازه فور االنتهاء من �إجناز الدرا�سات.
� - 2سنة  ،2011بناء م�شروع الطريق ال�سريع
الرابط بني �سلوان و �أحفري على طول  97كم
واملمر الرابع مبنطقة الكربوز على طول  4كم
وذلك بغالف مايل يقدر ب  1.25مليار درهم.
وقد �ساهمت كل من  :وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك وامليزانية العامة للدولة ()52٪
وزارة الداخلية ( .)٪ 48وجتدر اال�شارة �أنه
مت االنتهاء من �أ�شغال املقطع املوجود مبنطقة
الكربوز على طول  4كم بكلفة  27مليون درهم كما
بد�أ �سنة � 2013إجناز املقطع الرابط بني بركان و
�أحفري على طول  20كم بكلفة  95مليون درهم.
وقد قامت الوزارة بداية �سنة  2014ب�إ�رساع وترية
االجناز وذلك من خالل تفويت �صفقات لإجناز
املقاطع الرابطة بني بركان وقنطرة احل�سن الثاين
وبني قنطرة احل�سن الثاين و زايو وبني زايو و�سلوان
على طول  63كم بكلفة  376مليون درهم� .أما
اجلزء الأخري من هذا امل�رشوع والذي يهم الطريق
الدائري ملدينة بركان على طول  14كم ف�سيتم
البدء ب�إجنازه فور االنتهاء من �إجناز الدرا�سات.
 - 3تهيئ الطريق الوطنية رقم  9الرابطة بني
مراك�ش و وارززات « ،طريق حموري مهيكل لتنمية

املنطقة اجلنوبية ال�رشقية للمملكة» .تعد الطريق
الوطنية رقم  9املحور الوحيد الذي يربط مراك�ش
بورزازات وزاكورة و تنغري .وتعاين هذه الطريق
حاليا من خ�صائ�ص هند�سية وعرة ب�سبب مرورها
يف �سل�سلة جبال الأطل�س الكبري تنتج عنها حوادث
�سري خطرية و تعرف ت�ساقطات ثلجية مهمة خالل
ف�صل ال�شتاء مبنطقة تيزي تي�شكا ذات ارتفاع
 2900مرت مما ي�ؤدي اىل ا�ضطراب يف حركة
املرور خالل هذه الفرتة.
ويدخل تهيئ هذا الطريق بني مراك�ش و ورزازات،
على طول  186كم ،يف اطار �سيا�سة الأورا�ش
الكربى لوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
لتحديث وتطوير ال�شبكة الطرقية ملالءمتها مع
تطور حركة ال�سري التي تعرف منوا �رسيعا خالل
ال�سنوات الأخرية وكذلك يف اطار ا�سرتاتيجية
التنمية للجهة اجلنوبية ال�رشقية للمملكة.
ولتحقيق هذا امل�رشوع ،خ�ص�صت وزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ميزانية تقدر مبليار درهم
للفرتة املمتدة ما بني  2014و .2017

وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك
يتفقد تقدم الربامج وامل�شاريع الطرقية
ب�إقليم اخلمي�سات

قام ال�سيد وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك عزيز
رباح ،يوم � 18أبريل  ،2014بتد�شني و�إعطاء
انطالقة �أورا�ش كبرية ت�ساهم يف هيكلة �إقليم
اخلمي�سات وتهدف �إىل حت�سني ولوج ال�ساكنة
القروية لل�شبكة الطرقية .ويف هذا ال�صدد ،قام
ال�سيد الوزير ب�إعطاء انطالقة اال�شغال التالية :
• تو�سيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 4306
الرابطة بني مدينة تيفلت وجماعة ايت بلقا�سم
على طول  6كلم بتكلفة  7,6مليون درهم ،هذا
امل�رشوع ينجز يف �إطار �رشاكة مع املجل�س
الإقليمي للخمي�سات وجماعة ايت بلقا�سم وتبلغ
م�ساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
 70%من قيمة امل�رشوع.
• بناء الطريق الإقليمية رقم  4304على طول 8
كلم والتي تربط بني جماعة �سيدي عبد الرزاق
و�سيدي عالل امل�صدر بغالف مايل يناهز12,8

مليون درهم .هذا امل�رشوع يندرج يف الربنامج
الوطني الثاين للطرق القروية .ويف نف�س املحطة
مت تقدمي م�رشوع ثاين ويتعلق الأمر ب�إنهاء
الأ�شغال بناء الطريق الإقليمية رقم 4333
الرابطة بني ايت �سيربن والطريق اجلهوية رقم
 701على طول  13,5كلم بتكلفة  16,8مليون
درهم.
خالل هذه الزيارة ،قدم لل�سيد الوزير عر�ض حول
تقدم الربامج الطرقية بالإقليم ،باخل�صو�ص:
الربنامج الوطني الثاين للطرق القروية ؛ برنامج
ال�صيانة الطرقية ومالئمة ال�شبكة الطرقية بالإقليم
بغالف مايل يناهز  60مليون درهم؛ برنامج
�إعادة بناء املن�ش�أة الفنية بغالف مايل قدره
 10,67مليون درهم؛ و برنامج ال�سالمة الطرقية
 2014/2017بغالف مايل قدره  54,6مليون
درهم.

وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك يد�شن
ويعطي انطالقة �أورا�ش كربى مهيكلة
طرقية ب�إقليم الر�شيدية
�أعطى وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،ال�سيد
عزيز رباح ،يوم � 19أبريل  2014ب�إقليم الر�شيدية،
انطالقة �أورا�ش كربى مهيكلة تهم �إجناز م�شاريع
طرقية ،كما اطلع على �سري الأ�شغال مب�شاريع
�أخرى تهدف اىل حت�سني ومالءمة البنيات التحتية
وولوج ال�ساكنة القروية لل�شبكة الطرقية والبنيات
االجتماعية.
وهكذا قام الوزير ،باالطالع على تقدم �أ�شغال
تقوية الطريق الوطنية رقم  10على طول 15.5
كلم والرابطة بني كلميمة والر�شيدية ،با�ستثمار
�إجمايل لوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
يناهز  12,8مليون درهم .كما اطلع الوزير على
تقدم برنامج ال�صيانة الطرقية بالإقليم ،حيث
يبلغ �إجمايل ا�ستثمارات الوزارة اخلا�ص ب�صيانة
الطرق بالإقليم �إىل  48.5مليون درهم خالل
الفرتة الزمنية املمتدة ما بني  2012و.2015
وبهذه املنا�سبة ،قدمت لل�سيد رباح �رشوحات حول
م�شاريع فك العزلة عن ال�ساكنة القروية �ضمن
برنامج الت�أهيل الرتابي يف جمال الطرق بالإقليم
والذي يهم �إجناز  104.5كلم من الطرق القروية
وبناء  6من�ش�آت للعبور ما بني  2011و2015
بكلفة مالية قدرها  109.8مليون درهم.
وبجماعة غري�س العلوي� ،أعطى ال�سيد رباح انطالقة
م�رشوعني طرقيني بقيمة  9,4مليون درهم؛ يهم
الأول م�رشوع بناء الطريق غري امل�صنفة الرابطة
بني ق�صور �أغرغر واحلي اجلديد على طول  5كلم
بكلفة تقدر بـ  5.7ماليني درهم ،وم�رشوع بناء
الطريق غري امل�صنفة الرابطة بني ق�صور اغرغر
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واحلي اجلديد على طول  2.99كلم بكلفة تقدر بـ
 3.7مليون درهم.
كما �أعطى الوزير بجماعة فركلة العليا انطالقة
م�رشوع �إعادة بناء املن�ش�أة الفنية على وادي فركلة
على الطريق الوطنية رقم  10با�ستثمار عمومي
لوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك يناهز 40.6
مليون درهم ،كما اطلع على تقدم �أ�شغال �إعادة
بناء املن�ش�أة الفنية على وادي غري�س على الطريق
االقليمية رقم  7105با�ستثمار عمومي للوزارة
يناهز  19.8مليون درهم .كما قام بنف�س اجلماعة
بتد�شني م�رشوع تهيئ الطريق غري امل�صنفة
الرابطة بني الطريق الوطنية رقم  10وق�رص ازاك
نو�شن على طول 9.7كلم بكلفة  1.71مليون
درهم .كما اطلع الوزير على تقدم برنامج م�شاريع
بناء املن�ش�آت الفنية حيث يبلغ اجمايل ا�ستثمارات
الوزارة ،يف هذا االطار 76.7 ،مليون درهم خالل
الفرتة الزمنية املمتدة ما بني  2011و.2016

النقل ال�سككي
ا�ستفادة ال�صحافيني املغاربة من بطاقات
تنقل جمانية عرب ال�سكك احلديدية

مت ،يوم � 21أبريل  2014بالرباط ،التوقيع على
اتفاقية خا�صة بتنقل ال�صحافيني املغاربة عرب
ال�سكك احلديدية داخل الرتاب الوطني ،ارتفع
مبقت�ضاها عدد بطاقات التنقل املجانية بن�سبة
كاملة �إىل  600بطاقة بدل � 500سابقا .ووقع على
هذه االتفاقية وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك
عزيز رباح ،ووزير االت�صال الناطق الر�سمي با�سم
احلكومة م�صطفى اخللفي ،واملدير العام للمكتب
الوطني لل�سكك احلديدية حممد ربيع اخلليع وممثل
عن وزارة االقت�صاد واملالية.

«ندوة «ال�شراكة العمومية اخلا�صة� :أي
منوذج للنقل ال�سككي؟

�أبرز الوزير ،يف كلمة تالها نيابة عنه الكاتب
العام للوزارة ال�سيد ر�ضوان بلعربي ،يف افتتاح
ندوة «ال�رشاكة العمومية اخلا�صة ،يوم � 24أبريل
� ،2014أي منوذج للنقل ال�سككي» التي ينظمها
املكتب الوطني لل�سكك احلديدية� ،أنه مت ،يف �إطار
ال�سيا�سة املندجمة لتطوير خمتلف �أمناط النقل،
�إيالء �أهمية خا�صة ملبادرات منفتحة �أكرث على
القطاع اخلا�ص ،م�ؤكدا على �رضورة عقد �رشاكات
متوازنة وقابلة للحياة ماليا واقت�صاديا ،مبا يف
ذلك يف القطاع ال�سككي.

البناء والأ�شغال العمومية
يوم �إعالمي حول النظام اجلديد لتكييف
و ت�صنيف خمتربات البناء و الأ�شغال
العمومية

مبنا�سبة الدخول حليز التنفيد لنظام تكييف
وت�صنيف خمتربات البناء والأ�شغال العمومية،
نظمت وزارة التجهيز و النقل و اللوج�ستيك حتت
رئا�سة ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوما �إعالميا هذا النظام و ذلك يوم
الثالثاء  25مار�س  2014بالرباط .عرف هذا
اليوم الإعالمي ،الذي �شارك فيه مهنيو القطاع،
تقدمي جمموعة من العرو�ض حول نظام تكييف
وت�صنيف خمتربات البناء والأ�شغال العمومية و
الن�صو�ص املنظمة له
وللإ�شارة ف�إن ن�صو�ص نظام تكييف وت�صنيف
خمتربات البناء والأ�شغال العمومية ،النظام
الداخلي ،دليل الإجراءات ،مرجع التكييف
والت�صنيف واال�ستمارات موجودة باملوقع
االلكرتوين للوزارة «www.equipement.
»gov.ma

يوم درا�سي حول الإ�شراف املنتدب
للم�شاريع العمومية

نظمت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك حتت
رئا�سة ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوما درا�سيا واعالميا حول مو�ضوع
الإ�رشاف املنتدب للم�شاريع العمومية ،وذلك يوم
� 4أبريل  2014مبركز اال�ستقبال والندوات التابع
للوزارة بالرباط.
يهدف هذا اليوم الذي �ست�شارك فيه العديد من
ال�شخ�صيات من وزراء ،و�آمرين بال�رصف عموميني،
ومدراء عامون للهيئات وامل�ؤ�س�سات العمومية،
ور�ؤ�ساء اجلمعيات وكذا ممثلي املتدخلني يف البناء
(مهند�سني معماريني ،مهند�سني ،طوبوغرافيني،
مكاتب املراقبة و املختربات) ،اىل التعريف
مبديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك من جهة ،ومن جهة �أخرى اىل
تبادل الآراء بني امل�شاركني حول �آفاق تطوير هذه
املديرية.
ت�ضمنت �أجندة اليوم الدرا�سي جل�سات عامة
متحورت خاللها مناق�شات امل�شاركني خ�صو�صا
حول مو�ضوع الإ�رشاف املنتدب للم�شاريع
العمومية .وتوجت بتوقيع ثالثة اتفاقيات
للإ�رشاف املنتدب للم�شاريع ،الأوىل بني وزارة
التجهيز والنقل واللوج�ستيك /مديرية التجهيزات
العامة ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني،
والثانية بني وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك/
مديرية التجهيزات العامة واملكتب الوطني
للمطارات ،والثالثة بني وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك /مديرية التجهيزات العامة و ال�رشكة
الوطنية للطرق ال�سيارة باملغرب.

�إطالق درا�سة لإن�شاء مر�صد البناء
والأ�شغال العمومية
تر�أ�س ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوم  15ابريل  2014مبقر الوزارة،
اجتماعا لإطالق درا�سة لإن�شاء مر�صد البناء
واال�شغال العمومية ح�رض ه ممثلون عن بع�ض
الوزارات ،والفيدراليات واجلمعيات املهنية،
وامل�ؤ�س�سات العامة وال�شبه العامة ،وم�ؤ�س�سات
البحث والتنمية ،ومدار�س الدرا�سات العليا ،وكذا
م�ست�شارو مكتب الدرا�سات املكلف بهذه الدرا�سة.
ويندرج هذا امل�رشوع �ضمن ا�سرتاتيجية الوزارة
لتطوير قطاع البناء واال�شغال العمومية ،والتي
تتمثل مهامه الرئي�سية كالتايل  - 1 :تطوير الذكاء
االقت�صادي القطاعي مليدان البناء واال�شغال
العمومية ؛  - 2تطوير نظام معلومات موثوق
خا�ص بالبناء واال�شغال العمومية ؛  - 3زيادة
القدرة التناف�سية للقطاع ؛  - 4تعزيز القدرة على
اتخاذ القرار وت�سهيل التخطيط اال�سرتاتيجي يف
القطاع ؛  - 5تطوير اليقظة اال�سرتاتيجية للقطاع.
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املقالع
يوم درا�سي حول املقالع
نظمت وزارة التجهيز و النقل و اللوج�ستيك ،يوم 28
مار�س  ،2014يوما درا�سيا حول « تدبري و مراقبة
املقالع» .متيز هذا اليوم الدرا�سي ب�إلقاء جمموعة
من العرو�ض ،و خ�صو�صا حول  :الإطار القانوين
املنظم للمقالع؛ م�ستجدات م�رشوع القانون
اخلا�ص باملقالع؛ اجلانب العملي ال�سرتاتيجية
مراقبة املقالع؛ و املنازعات حول تدبري املقالع و
الإجراءات العملية لتفاديها.
وبهذه املنا�سبة �أكد وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،ال�سيد عزيز رباح� ،أن جعل «تدبري
املقالع» رافدا حقيقيا للتنمية االقت�صادية رهني
بتقومي االختالالت التي يعرفها القطاع و�ضمان
فعالية القوانني املنظمة له.
وخل�ص ال�سيد رباح �إىل �أن �إ�صالح قطاع تدبري
املقالع وجتاوز االختالالت التي يعرفها ي�أتي
ان�سجاما مع ا�سرتاتيجية احلكومة الهادفة �إىل
تقوية نظام احلكامة اجليدة ،وتطوير ال�شفافية
ومبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وربط امل�س�ؤولية
باملحا�سبة ،وت�شجيع اال�ستثمار وفتحه �أمام كل
من تتوفر فيه ال�رشوط القانونية واملالية.

اجتماع اللجنة الوطنية للمقالع
تطبيقا ملن�شور ال�سيد الوزير الأول رقم 2010/06
بتاريخ  14يونيو  2010تر�أ�س ال�سيد وزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ،يوم  03ابريل ،2014
اجتماعا للجنة الوطنية للمقالع مبقر وزارة
التجهيز والنقل واللوج�ستيك مب�شاركة �أع�ضاء
اللجنة ممثلي الهيئات والقطاعات التالية  :العدل،
والداخلية ،والفالحة ،وال�صيد البحري ،والطاقة
واملعادن ،واملاء ،والبيئة ،واملندوبية ال�سامية
للمياه والغابات وحماربة الت�صحر ،والدرك امللكي.
خ�ص�ص هذا االجتماع ملناق�شة الإ�شكاالت
واالختالالت املرتبطة بتدبري قطاع املقالع،
تالها تقدمي م�رشوع ا�سرتاتيجية وزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك التي تقرتح اعتمادها ملراقبة
ا�ستغالل املقالع بهدف تنمية القطاع وت�أهيله
وحتفيز اال�ستثمار فيه يف �إطار ي�ضمن التناف�سية
واالحرتافية وتكاف�ؤ الفر�ص وكذا العمل على
ا�ستخال�ص الر�سوم امل�ستحقة للدولة واجلماعات
الرتابية .

النقل اجلوي

املكتب الوطني للمطارات يطلق
موقعا �إلكرتونيا جديدا
�أطلق املكتب الوطني للمطارات ن�سخة جديدة
ملوقعه على �شبكة االنرتنيت حتت العنوان
الإلكرتوين  www.onda.maويندرج املوقع

اجلديد للمكتب يف
�إطار اال�سرتاتيجية
الرقمية التي ينهجها
والتي ت�شمل �إعادة
املوقع
هيكلة
الإلكرتوين للمكتب،
وتوفري تطبيقات
رقمية لأجهزة االت�صال املحمولة �إىل جانب تنظيم
وتدبري ح�ضور املكتب الوطني للمطارات مبواقع
التوا�صل االجتماعي.

�شركة اخلطوط اجلوية امللكية املغربية
�ستجعل من «� 2014سنة افريقية بامتياز»
�أكد ال�سيد ادري�س بنهيمة الرئي�س املدير العام
ل�رشكة اخلطوط اجلوية امللكية املغربية ،يف لقاء
�صحايف يوم االثنني  31مار�س � ،2014أن �سنة
� 2014ستكون �سنة �إفريقية بامتياز حيث �ستتخذ
ال�رشكة �سل�سلة من االجراءات والتدابري العملية
التي من �ش�أنها النهو�ض بخدماتها التجارية
وت�أكيد انتمائها للقارة ال�سمراء.
خالل هذا اللقاء ،ا�ستعر�ض ال�سيد بنهيمة
ا�سرتاتيجية ال�رشكة بر�سم �سنة ٍ 2014التي يراهن
من خاللها �أ�سا�سا على تكثيف احلركات اجلوية
بني البلدان الأفريقية ،خا�صة الغربية منها ،ودعم
خمتلف االن�شطة الثقافية والفنية التي من �ش�أنها
احلفاظ على الهوية االفريقية ،م�شريا �إىل �أنه من
مقومات هذه اال�سرتاتيجية،
ولتج�سيد �أهداف اال�سرتاتيجية ،ي�شري ال�سيد بنهيمة،
فقد اقدمت ال�رشكة على تخفي�ض اثمنة تذاكر
الرحالت التي تربط خمتلف الوجهات االفريقية
بالعا�صمة االقت�صادية الدار البي�ضاء و كذا التن�سيق
مع العديد من الفعاليات االفريقية من داخل القارة
وخارجها مبا يف ذلك جمعيات اجلاليات املقيمة
خارج افريقيا والطرق الدينية التي لها �صيت كبري
من قبيل الطريقة التيجانية.
وقد �شكل هذا اليوم منا�سبة الطالع ال�صحافيني
على اجلهود املبذولة من طرف اكادميية ال�رشكة
التي ت�ستقبل حاليا  36م�ضيفا وم�ضيفة من
ال�سينغال لتكوينهم واعدادهم لاللتحاق خالل
اال�سابيع القادمة مبق�صورات طائرات �رشكة
اخلطوط اجلوية امللكية املغربية .ويف هذا ال�ش�أن
ت �سيتم تعزيز هذه الأعداد خالل اال�سبوع القادم
ب� 50آخرين من نف�س البلد ا�سهاما منهم يف
ت�أمني كافة الرحالت �سواء داخل القارة �أو بارتباط
بباقي الوجهات العاملية وذلك يف افق �أن يرتفع
عدد املكونني اىل  200من اال�شخا�ص املنحدرين
�أ�سا�سا من بلدان افريقيا الغربية ،و �سيعطي ادماج
هذه الطاقات ال�شابة �ضمن باقي موظفي ال�رشكة

نف�سا جديدا ،خا�صة �أن  40يف املائة من الرحالت
التي تبا�رشها اخلطوط اجلوية امللكية املغربية
تتمركز ا�سا�سا بالقارة االفريقية.

الدورة الرابعة للمعر�ض الدويل
ل�صناعات الطريان والف�ضاء «مراك�ش
�إير�شو» 2014
افتتحت الدورة الرابعة للمعر�ض الدويل ل�صناعات
الطريان والف�ضاء «مراك�ش �إير�شو» بح�ضور رئي�س
احلكومة ال�سيد عبد الإله ابن كريان واجلرنال دكور
دارمي ،املفت�ش العام للقوات امل�سلحة امللكية،
وقائد املنطقة اجلنوبية عبد العزيز بناين ،و�أع�ضاء
وفود وزارية للنقل ميثلون �أكرث من  50بلدا وذلك
يوم الأربعاء � 23أبريل  2014بقاعدة مدار�س
القوات امللكية اجلوية مبراك�ش.

ركزت املناق�شات على حماور التعاون املمكنة
وذات االهتمام امل�شرتك  :افتتاح خط جوي بني
الدار البي�ضاء وداال�س ،نظرا للطلب وللموقع
اال�سرتاتيجي ملركز الدار البي�ضاء بالن�سبة لأفريقيا
و�أوروبا وال�رشق الأو�سط؛ ابرام اتفاقيات �رشاكة
بني مطار الدار البي�ضاء ومطار داال�س؛ ان�شاء
حمطة لل�شحن يف الدار البي�ضاء يف اطار التعاون
املغربي – الأمريكي.

ا�ستقبال ال�سيد عزيز رباح لرئي�س اجلمعية
الرتكية توم�سياد
ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح  ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،الدكتور ح�سن �سريت  ،رئي�س اجلمعية
الرتكية توم�سياد الذي كان مرفوقا برجال �أعمال
�أتراك ،وذلك يوم  10مار�س  .2014توم�سياد
هي جمعية تركية مكونة من � 12200صناعيني
ومقاولني .و خالل املباحثات ،ركز على �أهمية
تواجد فرع لتوم�سياد باملغرب ،و ذلك من �أجل
تتبع وتدبري امل�شاريعاال�ستثمارية املحتملة
الرتكية باملغرب.

ا�ستقبال وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك لوزير املوا�صالت القطري
وعلى هام�ش املعر�ض ،جرت بح�ضور ال�سيد حممد
جنيب بوليف الوزير املنتدب املكلف بالنقل
مرا�سيم التوقيع على اتفاقية بني كل من املكتب
الوطني للمطارات ممثلة من طرف مديرها العام
ال�سيد زهري حممد العوفري ،و �إل �آ�ش �أفيا�سيون
املغرب ممثلة من طرف رئي�سها مديرها العام
ال�سيد حم�سن بناين كرمي .وتن�ص هذه االتفاقية،
على اخل�صو�ص ،على ان�شاء وتهيئة وا�ستغالل
موقع �صناعي على م�ساحة اجمالية تقدر ب19
�ألف مرت مربع النتاج طائرات من �صنف « �إيليب�س
�إل �آ�ش  ، »-10حيث �سيتم تركيب هذه الطائرة
بوا�سطة �أجزاء �ست�صنع معظمها باملغرب ال�سيما
يف ما يتعلق بهيكل الطائرة..

التعاون الدويل
ا�ستقبال ال�سيد عزيز رباح للمدير العام
ملطار داال�س بالواليات املتحدة االمريكية
ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح  ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،ال�سيد مارك توربي  ،املدير العام
ملطار داال�س بالواليات املتحدة االمريكية،
يوم  10مار�س  2014مبقر الوزارة بالرباط.
الذي يزور املغرب للبحث عن �سبل التعاون
يف جمال الطريان املدين .ح�رض االجتماع مدير
املكتب الوطني للمطارات ،ومدير الطريان املدين،
ومدير النقل اجلوي وم�س�ؤولون يف الوزارة.
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ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح  ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك  ،معايل ال�سيد جا�سم بن �سيف بن �أحمد
ال�سليطي ،وزير املوا�صالت القطري على هام�ش
�أ�شغال الدورة اخلام�سة للجنة العليا املغربية
القطرية ،يوم  11مار�س  2014مبقر الوزارة
بالرباط .و يف هذا ال�سياق ،دعا ال�سيد عزيز رباح
�ضيفه الكت�شاف جماالت جديدة للتعاون ك�إن�شاء
مركز للتعاون الثالثي «املغرب – افريقيا – قطر»،
على غرار ما تقوم به الدول اال�سيوية باململكة يف
جمال الطرق واملوانئ.

ا�ستقبال ال�سيد عزيز رباح ل�سفري �إ�سبانيا
باملغرب
ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوم  17مار�س  2014مبقر الوزارة
معايل ال�سيد خو�سي دي كرفاخال «José de
� ، »CARVAJALسفري �إ�سبانيا باملغرب .و خالل

املباحثات دعا الطرفان �إىل تنمية وتطوير التعاون
الثنائي يف ميادين التجهيز والنقل واللوج�ستيك.

ا�ستقبال ال�سيد عزيز رباح ل�سفري ال�صني
باملغرب

توقيع اتفاقية قر�ض مع البنك الأوروبي
لال�ستثمار لتمويل ع�صرنة ال�شبكة
الطرقية

ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك يوم  27مار�س  2014مبقر الوزارة
معايل ال�سيد �سون �شوزهونغ� ،سفري ال�صني
باملغرب .خالل هذا اللقاء � ،أو�ضح الوزير �أن
املغرب يعتزم و�ضع �إطار للتعاون وال�رشاكة
املتبادلة املنفعة مع ال�صني و �أن اململكة املغربية
توفر فر�ص كبرية �أمام ال�رشكات ال�صينية للقيام
مب�شاريع كربى يف �إطار منح االمتياز (� )BOTأو
يف �إطار �رشاكة بني القطاعني العام و اخلا�ص و
ذلك يف جمال م�شاريع البنية التحتية املينائية
وال�سككية و الطرق ال�سيارة و املطارات.

يف �إطار املجهودات التي تقوم بها وزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك لتمويل برنامج ع�رصنة
ال�شبكة الطرقية ،مت يوم  19مار�س 2014
بالرباط ،التوقيع على اتفاقية قر�ض بني احلكومة
املغربية والبنك الأوروبي لال�ستثمار ،من طرف
كل من ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،وال�سيد فيلب د فونتني ،نائب رئي�س
البنك الأوروبي لال�ستثمار .وتبلغ قيمة هذا القر�ض
 150مليون �أورو� ،أي ما يناهز  1650مليون
درهم ،لفائدة �صندوق متويل الطرق من �أجل
امل�ساهمة يف تو�سيع وتقوية حوايل  1650كلم من
الطرق و�إعادة بناء  30من�ش�أة فنية تكت�سي �صبغة
الأولوية.

ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح ل�سفري بريطانيا
العظمى باملغرب

املغرب وال�صني ميكنهما �أن يكونا �شريكني
كبريين بالن�سبة لالقت�صاد الدويل واجلهوي
�أكد وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،ال�سيد عزيز
رباح� ،أمام وفد من امل�ستثمرين ال�صينيني يقوم
بجولة باململكة� ،أن املغرب وال�صني ميكنهما �أن
يكونا �رشيكني كبريين بالن�سبة لالقت�صاد الدويل
وكذا اجلهوي .وقال ال�سيد رباح  ،خالل منتدى
اال�ستثمار «املغرب وال�صني» املنظم من طرف
امل�ؤ�س�سة الدبلوما�سية يوم  31مار�س � ،2014أن
املغرب مهتم بتعميق بحثه ،على نطاق دويل ،عن
�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص ،ال �سيما مع
ال�رشكات ال�صينية.
وقد مت خالل هذا اللقاء ا�ستعرا�ض الأورا�ش الكربى
التي �أطلقها املغرب يف جمال تطوير الطرق وال�سكك
احلديدية واملوانئ واملطارات �أمام امل�ستثمرين
ال�صينيني الذين ميثلون �رشكات ت�ضم ما بني 500
و 3000م�ستخدم.

ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك يوم  25مار�س  2014مبقر الوزارة
معايل ال�سيد كاليف �ألدرتون� ،سفري اململكة
املتحدة الربيطانية باملغرب .املناق�شات متحورت
�أ�سا�سا حول التعاون الثنائي بني البلدين يف جمال
البنية التحتية والنقل واللوج�ستيك.
من جهة �أخرى� ،أ�شار ال�سيد ال�سفري �إىل الزيارة
املرتقبة �شهر يونيو  2014لعمدة « Financial
 » City of Londonالذي �سيكون م�صحوبا
بفريق مهم من رجال الأعمال ق�صد االطالع على
امل�شاريع لال�ستثمارية باملغرب .كما دعا ال�سيد
الوزير للم�شاركة يف املنتدى ال�سنوي ال�ساد�س
ل « » Port Finance International
والذي �سيقام بالدارالبي�ضاء �أيام  15و� 16شتنرب
.2014

م�شاركة املغرب يف �أ�شغال امل�ؤمتر  49للجمعية
الكيبيكية للنقل (-)AQTrكيبيك

ا�ستقبال ال�سيد عزيز رباح ل�سفري
االحتاد الأوروبي يف املغرب

ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوم � 04أبريل  ،2014معايل ال�سيد
روبرت دجوي� ،سفري االحتاد الأوروبي يف املغرب،
الذي كان يرافقه ال�سيد تيريي ديلوج ،امل�س�ؤول
عن برنامج دعم الإ�صالح االقت�صادي و دعم
الإ�صالحات يف قطاع النقل ،القطاع اخلا�ص،
والتو�أمة امل�ؤ�س�ساتية .و تباحث الطرفان حول
ال�سبل املحتملة للتعاون يف ميادين اخت�صا�صات
كل منهما.

م�شاركة املغرب يف �أعمال م�ؤمتر اال�ستثمار
ال�سنوي الرابع بدبي

�شارك املغرب يف الدورة الرابعة للم�ؤمتر ال�سنوي
لال�ستثمار املنظم يف دبي من � 8إىل  10ابريل
 ،2014حتت �شعار» �رشاكات ا�ستثمارية لتحقيق
النمو امل�ستدام وللجميع يف الأ�سواق احلدودية
والنا�شئة» ،مب�شاركة نحو  60وزراء ووفود عن
�أكرث من  100بلدا.
ومثل املغرب يف هذا املوعد العاملي وزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ،ال�سيد عزيز رباح ،على ر�أ�س
وفد من ممثلني عن القطاعني العام واخلا�ص.
ا�ستقبل الوزير خالله من طرف �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

مباحثات ال�سيد عزيز الرباح مع رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية القطري
�شارك ال�سيد حممد جنيب بوليف الوزير املنتدب
لذى وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك املكلف
بالنقل ،على ر�أ�س وفد هام ،يف �أ�شغال امل�ؤمتر 49
للجمعية الكيبيكية للنقل (-)AQTrكيبيك و ذلك
من  31مار�س �إىل  02ماي  .2014و قد مت تكرمي
املغرب خالل هذا احلدث الهام.
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يف الدوحة �أجرى ال�سيد عزيز الرباحوزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ،يوم � 9أبريل ،2014
مباحثات مع ال�شيخ عبد اهلل بن نا�رص بن خليفة �آل
ثاين رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية القطري،
مت خاللها ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني
البلدين والأمور ذات االهتمام امل�شرتك .ح�رض هذا
اللقاء �سفري املغرب يف الدوحة ال�سيد مكي كوان.
كما �أكد ال�سيدان عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك وجا�سم بن �سيف بن �أحمد ال�سليطي
وزير املوا�صالت القطري خالل مباحثاتهما ،يوم
� 10أبريل  ،2014عزم البلدين على تفعيل التعاون
الثنائي وتعميقه يف جمال البنيات التحية الكربى
ذات ال�صلة بقطاع النقل.

ا�ستقبال ال�سيد حممد جنيب بوليف
لل�سيد فريك �أو�سيل عمدة منتدب
ب�أم�ستريدام

ا�ستقبل ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير املنتدب
املكلف بالنقل ،يوم  10ابريل  ،2014وفد من
ميناء �أم�ستريدام برئا�سة ال�سيد فريك �أو�سيل
مرفوقا ب�سعادة ال�سيد رون �سرتيكار� ،سفري هولندا
باملغرب .وتندرج هذه الزيارة يف �إطار تعزيز
التعاون بني املغرب و هولندا ،وخا�صة ،مع مدينة
�أم�ستريدام و ميناء �أم�ستريدام.

ا�ستقبال ال�سيد عزيز رباح لرئي�س
اجلمعية اليابانية لالقت�صاد االفريقي
والتنمية
ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوم  22ابريل  ،2014ال�سيد تت�سورو
يانو ،رئي�س اجلمعية اليابانية لالقت�صاد االفريقي
والتنمية الذي كان مرفوقا ب�سعادة ال�سيد ت�سونيو
كوروكوا ،ال�سفري فوق العادة الياباين باملغرب.
و تندرج هذه الزيارة يف �إطار امل�شاورات الدائمة
التي جتريها الوزارة مع كبار امل�س�ؤولني اليابانيني
والتي تهدف �إىل تقييم وتقوية روابط التعاون
وال�رشاكة مع اليابان.

جمل�س الإدارة ،وم�س�ؤويل املدر�سة ،وممثلني عن
�أع�ضاء هيئة التدري�س و م�س�ؤولني من الوزارة.
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هاتني الوثيقتني ،التي وقعها وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك عزيز رباح ووزير املوا�صالت الليبي
عبد القادر حممد �أحمد� ،إىل تطوير التعاون يف
جمال ت�أهيل وتقوية قدرات الأطر البحرية ،وتبادل
املعلومات ،والتن�سيق يف جمال الأمن وال�سالمة
البحريني مبا ي�ضمن �أمن ال�سفن واملرافق املينائية.

ا�ستقبال ال�سيد عزيز رباح ل�سفري
اليونان باملغرب
ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوم  29ابريل  ،2014معايل ال�سيد
بالتون �أليك�سي�س� ،سفري اجلمهورية اليونانية
باملغرب .تباحث الطرفان خالل هذا اللقاء حول
�سبل التعاون يف جمال البنية التحتية و النقل
واللوج�ستيك و خ�صو�صا النقل البحري ،و �صناعة
ال�سفن ،والتكوين البحري ،والنقل اجلوي.

موارد ب�شرية
تخليد وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك لليوم العاملي للمر�أة

تخليدا لليوم العاملي للمر�أة ،نظمت وزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ،يومه الأربعاء  12مار�س
 2014مبركز اال�ستقبال والندوات بالرباط ،حفال
تكرمييا على �رشف موظفات الوزارة تر�أ�سه ال�سيد
عزيز رباح وزير التجهيز والنقل و اللوج�ستيك.

تن�صيب املدير اجلديد للمدر�سة احل�سنية
للأ�شغال العمومية

�أعمال اجتماعية
الربنامج الوطني للوقاية و امل�ساعدة الطبية
ل�سنة  2014ويت�ضمن هذا الربنامج
احلمالت التالية
يف �إطار �سيا�سة القرب االجتماعية التي تنهجها،
و�سعيا منها �إىل تقوية اجلانب الوقائي عرب
تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من اخلدمات ال�صحية
على ال�صعيدين املركزي واملحلي ،قامت م�ؤ�س�سة
الأعمال االجتماعية للأ�شغال العمومية ب�إعداد
برنامج وطني وقائي بر�سم �سنة  ، 2014يهدف
اىل تكثيف امل�ساعدة الطبية عن طريق تنظيم
حمالت طبية متعددة اخلدمات ،ت�شمل املنخرطني
املتواجدين ب�أكرث من  54مدينة عرب جمموع تراب
اململكة .و يت�ضمن هذا الربنامج احلمالت التالية :

نوع احلملة
ك�شف التهاب الكبد الفريو�سي (�س وب)
ك�شف مر�ض ال�سكري،
ك�شف مر�ض ال�ضغط الدموي،
قيا�س نب�ضات القلب.
تنظيم ندوات حول اهمية الوقاية يتم
تن�شيطها من طرف خمت�صني

مار�س 2014
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مار�س 2014
(تهم هذه احلملة يف مرحلة
�أوىل مدينة الرباط)

ك�شف �رسطان الثدي و عنق الرحم
عالج الأ�سنان
للتعا�ضدية العامة)

(القافلة

املتحركة

ابريل 2014

قيا�س و ت�صحيح الب�رص
قيا�س ن�سبة الدهنيات يف اجل�سم ،
ك�شوفات خا�صة بالق�صور الكلوي،

ابريل 2014

حملة للتربع بالدم

يونيو 2014

حملة التلقيح �ضد مر�ض الزكام

�أكتوبر 2014

فهر�س

تر�أ�س ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز والنقل و
اللوج�ستيك  ،يوم االثنني  31مار�س  2014يف مقر
الوزارة ،جمل�س الإدارة للمدر�سة احل�سنية للأ�شغال
العمومية  ،حيث مت تن�صيب املدير اجلديد للمدر�سة،
ال�سيد عبد احلق احلكيمي ،و ذلك بح�ضور �أع�ضاء

تاريخ االنطالق
فرباير 2014

 1افتتاحية
 1جديد
 1املوانئ
 2النقل وال�سالمة الطرقية
 3البنية التحتية الطرقية
 4النقل ال�سككي

توقيع املغرب وليبيا على اتفاقية تعاون
يف جمال النقل البحري واملوانئ
وقع املغرب وليبيا ،يوم � 24أبريل 2014
بالرباط ،اتفاقية تعاون يف جمال النقل البحري
واملوانئ ،و مذكرة تفاهم يف جمال النقل البحري
خللق �رشكة للنقل البحري ،ترمي �إىل تعزيز �سبل
التعاون والتن�سيق بني البلدين يف هذا املجال،
و�إزالة العوائق ،ومنح الت�سهيالت الكفيلة بتنمية
وتطوير العالقات االقت�صادية والتجارية .و تهدف

حتت رعاية وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،نظم
التالميذ-املهند�سني للمدر�سة احل�سنية للأ�شغال
العمومية ،يومي  02و� 3أبريل  ،2014الدورة
 17للمنتدى «»EHTP –Entrepriseحول
مو�ضوع «اال�ستثمار يف �أفريقيا� ،ضامن جديد
للتنمية الدولية».

 5البناء والأ�شغال العمومية
 5املقالع
 5النقل اجلوي
 6التعاون الدويل
 8موارد ب�شرية
� 8أعمال اجتماعية

للإت�صال

الوحدة املركزية للتوا�صل
• الهاتف 0537-68-42-45 /0537-68-41-71 :
• فاك�س0537-76-37-79 :

• العنوان  :احلي االداري � ،ص .ب  597الرباط�-شالة

