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جديد

افتتاحية

تتويج اخلطوط امللكية املغربية ك�أح�سن
�شركة طريان ب�إفريقيا �سنة 2014

فازت اخلطوط امللكية املغربية ،يوم الثالثاء
 15يوليوز  ،2014بجائزة �أح�سن �رشكة طريان
ب�إفريقيا بر�سم �سنة  ، 2014والتي متنحها هيئة
” �سكاي تراك�س ”  ،وذلك خالل حفل �أقيم على
هام�ش املعر�ض الدويل للطريان بفارنبوروغ
املنظم ما بني  14و  20يوليوز ب�ضواحي العا�صمة
الربيطانية .و بهذه اجلائزة ،التي ترتكز على
�أ�صوات امل�سافرين والتي �سلمت من طرف رئي�س
هذه الهي�أة الدولية ال�سيد ايدوارد بلي�ستد اىل رئي�س
ال�رشكة الوطنية ال�سيد ادري�س بنهيمة ،تكر�س و�ضع
ال�رشكة الوطنية ك�رشكة دولية كربى يف القارة.
كما ح�صلت ال�رشكة ،يوم  25يوليوز ،2014لل�سنة
الثانية على التوايل على جائزة “اخلم�سة جنوم
املا�سية العاملية” التي متنحها الأكادميية
الأمريكية لعلوم ال�ضيافة ،اعرتافا بالإجنازات
التي حققتها اخلطوط امللكية املغربية يف جمال
اال�ستقبال واخلدمات على منت �أ�سطول طائراتها،
ومنها على اخل�صو�ص تلك املقدمة على منت
رحالتها الطويلة الرابطة بني املغرب و�أمريكا
ال�شمالية.

تد�شينات و اتفاقيات تندرج
يف �إطار الأن�شطة امللكية
تد�شني املحطة ال�سككية اجلديدة للدار
البي�ضاء -امليناء
�أ�رشف �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،يوم
� 25شتنرب  2014بالدار البي�ضاء ،على تد�شني
املحطة ال�سككية اجلديدة للدار البي�ضاء -امليناء،
التي تعد بحق �إجنازا متميزا ين�ضاف �إىل �سجل
الإجنازات احلديثة لل�شبكة ال�سككية الوطنية.

وت�شكل هذه البنية ال�سككية اجلديدة ،التي كان
جاللة امللك قد �أعطى انطالقة �أ�شغال �إجنازها
يف ماي  ، 2008واملنجزة من طرف املكتب
الوطني لل�سكك احلديدية ،مركزا ثالثي الأقطاب
ومتعدد اخلدمات من �ش�أنه تقدمي خدمات مندجمة
لرواده (ف�ضاءات جتارية وترفيهية) ،وامل�ساهمة
يف تطوير قطب حقيقي للمبادالت وحتقيق
التكامل بني خمتلف �أمناط النقل ،وتعزيز العر�ض
التجاري� ،سعيا �إىل مواكبة احلركية اليومية الهامة
للم�سافرين (خا�صة بني مقرات العمل -ال�سكن).
وقد �صممت حمطة الدار البي�ضاء -امليناء ،التي
متتد على م�ساحة مغطاة تناهز � 33ألف و500
مرت مربع ،ال�ستقبال �أزيد من  20مليون م�سافر
يف ال�سنة مع قرابة  5000م�سافر يف ال�ساعة
خالل �أوقات الذروة .وت�شتمل املحطة على
ثالثة ف�ضاءات ذات وظائف متكاملة هي :بناية
للم�سافرين ،ومر�آب حتت �أر�ضي ،وعمارة خا�صة
مب�صالح املكتب الوطني لل�سكك احلديدية توجد
باملوازاة مع الأر�صفة.

االتفاقيات املوقعة حتت رئا�سة جاللة امللك
مبنا�سبة �إطالق برنامج تنمية جهة الدار
البي�ضاء الكربى ()2020 -2015
تر�أ�س �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س،
يوم � 26شتنرب  2014بالق�رص امللكي بالدار
البي�ضاء ،حفل �إطالق خمطط تنمية جهة الدار
البي�ضاء الكربى (.)2020 -2015اثنان منها
تتعلق بوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك :
 اتفاقية تتعلق بتهيئة الطرق احل�رضيةوالبنيات التحتية الطرقية الأخرى وحت�سني
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انتهى مو�سم اال�صطياف ،وتنقل كالعادة
املاليني من ال�سياح والزوار املحليني
والأجانب عرب �أرجاء اململكة بو�سائل النقل
املختلفة ،حيث و�صل تدفق التنقالت ذروته
خالل �أ�شهر ال�صيف .وبالت�أكيد يجلب هذا
التدفق الب�رشي فوائد �إىل املدن ب�شكل عام و
يخلق ،للأ�سف ،م�شاكل خمتلفة على ر�أ�سها تلك
املرتبطة بال�سالمة الطرقية والنقل احل�رضي
والنقل بني املدن .ولهذه الأ�سباب ،فمو�سم
ال�صيف هو �أي�ضا مرادف للم�آ�سي ل�صفته
مو�سما دمويا بامتيازعلى الطرق ،حيث ت�سجل
 % 30من عدد القتلى خالل هذا املو�سم.
وللتذكري ،فقد عرفت حركة ال�سري على الطرق
ال�سيارة باملغرب خالل الن�صف الأول من
�سنة  2014ارتفاعا بن�سبة  % 3على جمموع
ال�شبكة ،مقارنة بامل�ستوى امل�سجل خالل
الفرتة ذاتها من ال�سنة املا�ضية .كما �سجلت
حركة النقل اجلوي للم�سافرين خالل نف�س
الفرتة ارتفاعا ملمو�سا على م�ستوى خمتلف
مطارات اململكة وذلك بن�سبة % 10,64
بالن�سبة لنف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية.
كما جتدر اال�شارة �أن وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك �أطلقت درا�سة لإحداث خمطط
مديري للتنقالت الوطنية يف �أفق  2020و
.2035
فكيف ميكن حماربة �آفة حوادث ال�سري و�إرغام
م�ستخدمي و�سائل النقل ،الذين غالبا ما
يجهلون خماطر املرور ،على احرتام قواعد
مدونة ال�سري؟ هذا هو ال�س�ؤال الذي يحاول ان
يجيب عنه معظم املتدخلني يف جمال ال�سالمة
الطرقية ،والذين ي�سهرون وي�ستمرون يف �إجراء
بحوث وتخمينات لتنفيذ برامج الوقاية من
حوادث ال�سري.
هذه اجلهود بد�أت تعطي متارها ،فالنتائج
التي حتققت هذه ال�سنة ،هي يف حت�سن كبري
باملقارنة مع املوا�سم املا�ضية ،حيث �أن
الإح�صاءات املتعلقة بحوادث ال�سري ل�سنة
 ،2014والتي �أعلن عنها ر�سميا يوم 30
�شتنرب� ،أبرزت �أن جميع امل�ؤ�رشات املتعلقة
بحوادث ال�سري انخف�ضت ب�شكل كبري خالل
الأ�شهر الثمانية الأوىل ل�سنة  2014مقارنة
مع نف�س الفرتة من �سنة .2013
فلنوا�صل ،معا ميكننا ان ن�صيب الهدف!

ال�سري واجلوالن ،وقعتها كل الأطراف املعنية،
من بينها ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك وال�سيد �أنور بن عزوز
املدير العام ل�رشكة الطرق ال�سيارة باملغرب؛

للجنة الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري خالل
نف�س الفرتة ،وكذا الربنامج اخلا�ص بتجهيزات
وتهييئات ال�سالمة الطرقية . 2018-2014

 اتفاقية تتعلق ب�إعادة التهيئة وحماية الرتاث،وقعهتا كل الأطراف املعنية ،من بينها ال�سيد عزيز

لقاء حول مبادرة «التنقل الذكي»

رباح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك.

ال�سالمة الطرقية
انخفا�ض ملمو�س يف جميع امل�ؤ�شرات
اخلا�صة بال�سالمة الطرقية خالل الأ�شهر
الثمانية الأوىل من 2014
يف �إطار اللقاء التوا�صلي املنظم يوم � 30شتنرب
 2014بر�آ�سة ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير
املنتدب املكلف بالنقل ،واخلا�ص بتقدمي ح�صيلة
حوادث ال�سري املتعلقة بالفرتة ال�صيفية بر�سم �سنة
 ،2014ك�شفت املعطيات الإح�صائية اخلا�صة
بال�سالمة الطرقية �أن جميع امل�ؤ�رشات املتعلقة
بحوادث ال�سري �سجلت تراجعا ملمو�سا خالل الأ�شهر
الثمانية الأوىل من �سنة  2014مقارنة مع الفرتة
ذاتها من .2013
حيث مت ت�سجيل تراجع كبري يف عدد القتلى
وامل�صابني بجروح بليغة وخفيفة  :ناق�ص 5,82
باملائة يف عدد حوادث ال�سري املميتة حيث
مت ت�سجيل  1941حادثة �سري مميتة ،وتراجعا
بناق�ص  7,97باملائة يف عدد القتلى (2218
قتيال)؛ وتراجعا بناق�ص  14,36باملائة يف
عدد امل�صابني بجروح بليغة ( 6192م�صاب يف
الفرتة املمتدة من يناير �إىل غ�شت )2014؛ فيما
�سجل عدد قتلى حوادث ال�سري تراجعا بن�سبة
 14,48باملائة خالل �شهر غ�شت  ،كما تراجع عدد
امل�صابني بجروح بليغة بن�سبة  24.52باملائة
وانخف�ض عدد امل�صابني بجروح خفيفة بن�سبة
 1,75باملائة.
وكان هذا اللقاء التوا�صلي فر�صة لتقدمي برنامج
العمل املتعلق بال�سالمة الطرقية و كذلك الإعالن
عن بداية مراقبة ال�سياقة حتت ت�أثري الكحول ،هذا
النوع من املراقبة الذي يتم �إقراره لأول مرة يف
املغرب.

اجتماع اللجنة امل�شرتكة بني الوزارات
لل�سالمة الطرقية
عقدت اللجنة امل�شرتكة بني الوزارات لل�سالمة
الطرقية اجتماعا ،يوم  2يوليوز  ،2014تر�أ�سه
ال�سيد عبد الإله ابن كريان ،رئي�س احلكومة ،و
قدم خالله ،ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير
املنتدب املكلف بالنقل ،عر�ضا مف�صال يت�ضمن
خمطط العمل يف جمال ال�سالمة الطرقية خالل
الفرتة ال�صيفية ل�سنة  ،2014واملخطط التوا�صلي

ومديرية النقل وال�سالمة عرب الطرق؛ الثانية بني
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري والطرق
ال�سيارة باملغرب؛ و الثالثة بني النقابة املغربية
ملهنيي النقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث
ال�سري.

تناول ال�سيد الوزير بعد ذلك خمطط العمل يف جمال
ال�سالمة الطرقية ،و�أ�شار �إىل �أن �سنة  2013عرفت
تراجعا هاما يف خطورة حوادث ال�سري ،وعرفت
كذلك تراجعا ملحوظا يف معظم امل�ؤ�رشات ،وذلك
بن�سبة :ناق�ص % 7.53يف عدد حوادث ال�سري
املميتة (3.265حادثة مميتة بدل ،)3.531
ناق�ص  % 8.04يف عدد القتلى ( 3.832قتيل
بدل  ،)4.167ناق�ص  % 4.98يف عدد امل�صابني
بجروح بليغة ( 11.641م�صاب بدل .)12.251
كما �أعلن �أن �إح�صائيات اخلم�س �أ�شهر الأوىل ل�سنة
 2014قد عرفت تراجعا هي الأخرى.
خالل العر�ض �أ�شار ال�سيد الوزير �إىل �أن حوايل 30
 %من عدد القتلى ي�سجل خالل الفرتة ال�صيفية
(يوليوز ،غ�شت� ،شتنرب) ،كما �أن الإفراط يف ال�رسعة
خارج املدار احل�رضي� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع حركية
ال�سري وتناول الكحول خالل فرتة ال�صيف ومبا�رشة
بعد �شهر رم�ضان ي�ضاعف من خطورة احلوادث.
و �أكد ال�سيد الوزير �أن  62.75%من ال�ضحايا
يق�ضون مبا�رشة يف مكان احلادثة ،فيما موت ما
يناهز  20%منهم خالل نقلهم �إىل امل�ستعجالت،
و 16%خالل ال�سبعة �أيام املوالية لتاريخ احلادثة.
ونظرا لأهمية هذا املو�ضوع وا�ستعجاليته� ،أعلن
ال�سيد الوزير �أن الوزارة ،رفقة جميع �رشكائها،
اتخذت �إجراءات خا�صة للتفاعل مع الفرتة ال�صيفية
تتعلق بتكثيف املراقبة و مواكبتها بعمليات
توا�صلية ولتكثيف ال�سالمة الطرقية.

�إم�ضاء اتفاقيات ال�شراكة
تر�أ�س ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير املنتدب
املكلف بالنقل ،يوم  4يوليوز  2014بالرباط،
ندوة �صحافية ت�ضمنت ثالثة حماور �أ�سا�سية:
تقدمي امل�ؤ�رشات الإح�صائية حلوادث ال�سري بر�سم
�سنة  2013واخلم�سة �أ�شهر الأوىل من �سنة 2014؛
عر�ض خمطط املراقبة الطرقية داخل املجال
احل�رضي وخارجه خالل الفرتة ال�صيفية 2014؛
عر�ض املخطط التوا�صلي للجنة الوطنية للوقاية
من حوادث ال�سري خالل هذه الفرتة.
وقد متيزت هذه الندوة ال�صحافية بالتوقيع على
ثالثة اتفاقيات ال�رشاكة  :االوىل بني مديرية الطرق
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يف �إطار عقد لقاءا حول مبادرة «التنقل الذكي»،
يوم � 16شتنرب  2014بالرباط برا�سة ال�سيد حممد
جنيب بوليف ،الوزير املنتدب املكلف بالنقل،
�ألقى املمثل عن االحتاد الدويل للنقل الطرقي
عر�ضا حول مبادرة التنقل الذكي �أبرز من خالله
ايجابيات ا�ستعمال احلافالت العمومية التي
تتجلى يف تعزيز ال�سالمة الطرقية ،واملحافظة
على البيئة ،وانخفا�ض التكلفة ،والفعالية ،و�سهولة
اال�ستعمال.
و بهذه املنا�سبة التي ح�رضها ممثلون عن كل
من جامعة النقل التابعة لالحتاد العام ملقاوالت
املغرب و ممثلني عن جميع القطاعات الوزارية،
�أعرب ال�سيد الوزير عن رغبة احلكومة يف االنخراط
يف هذه املبادرة التي من �ش�أنها تعزيز ال�سالمة
الطرقية يف بالدنا وحت�سني جودة خدمات النقل
العمومي داخل وبني املدن.

املوانئ و امللك العمومي
البحري
ميناء طنجة املتو�سط يحتل املرتبة 55
على ال�صعيد العاملي
ت�سلق ميناء طنجة املتو�سط  18مرتبة يف �سنة
واحدة �ضمن قائمة املوانئ التجارية العاملية من
حيث تطور �أدائه ،ح�سب ت�صنيف املجلة الربيطانية
املخت�صة «كونتينريز ماناجمينت» .و حقق بعد 6
�سنوات فقط من دخوله اخلدمة ارتقاء ملحوظا يف
الت�صنيف العاملي ليحتل املرتبة  55على ال�صعيد
العاملي ،ح�سب عدد احلاويات الواردة على امليناء
واخلدمات املرتبطة بها ،عو�ض املرتبة  72عامليا
التي كان يحتلها ال�سنة املن�رصمة ،وذلك ح�سب
الت�صنيف امل�سجل نهاية عام  2013الذي حتدده
«كونتينريز ماناجمينت».
و قد حقق امليناء �أعلى ن�سبة زيادة يف حجم
معاجلة احلاويات (بن�سبة  40يف املائة)،
تاله ميناء موندرا الهندي (بنحو  28باملائة)
.وبخ�صو�ص حجم مناولة احلاويات� ،صنف ميناء
طنجة املتو�سط يف املرتبة الثانية على امل�ستوى
االفريقي واملرتبة ال�سابعة يف ترتيب املوانئ
على م�ستوى حو�ض البحر االبي�ض املتو�سط .بهذا
الرتتيب عزز ميناء طنجة املتو�سط موقع املغرب
يف قائمة اكرب املوانئ التجارية العاملية و�شبكة
املالحة التجارية .وهو يعرف منوا متوا�صال،

ومن املتوقع ان ينعك�س ذلك ايجابا على ت�صنيفه
الدويل الحقا.

تقدم �سري درا�سات الربط مل�شروع امليناء
اجلديد ب�آ�سفي
تانعقد ،يوم  09يوليوز  2014حتت رئا�سة ال�سيد
عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
اجتماعا حول تتبع م�رشوع امليناء اجلديد ب�آ�سفي
ح�رضه ممثلي امل�ؤ�س�سات العمومية حتت الو�صاية
املعنية بهذا امل�رشوع .ويف افتتاح االجتماع،
�أ�شار ال�سيد الوزير اىل �أهمية هذا امل�رشوع لتحقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ملنطقة دكالة-
عبدة ،وت�أثريه على تطوير القطاع املينائي
والبحري وكذا على االقت�صاد الوطني .كما �أكد
ب�شكل خا�ص على �رضورة ربطه بجميع �شبكات
النقل (ال�سكك احلديدية والطرق) ،هذا الربط الذي
�سي�شكل بف�ضله دفعة حقيقية لإطالق م�شاريع
متعددة على م�ستوى اجلهة.
وبعد تتبع احل�ضور عر�ضني مت تقدميهما على
التوايل من طرف مديرية املوانئ وامللك العمومي
البحري ،ومديرية تهيئة امليناء اجلديد ب�أ�سفي،
حول تقدم �سري درا�سات الربط وتقدم �إجناز
�أ�شغال املرحلة الأوىل للم�رشوع� ،أعطى ال�سيد
رباح تعليماته حول وترية تقدم امل�رشوع كما
اقرتح القيام بزيارة ميدانية للموقع وتخ�صي�ص
اجتماعات كل ثالثة �أ�شهر حول امل�رشوع والتي
�ستعقد برئا�سته ومب�شاركة جميع الفاعلني
والأطراف املعنية كاملكتب الوطني للماء والكهرباء
واملكتب ال�رشيف للفو�سفاط ووالية �آ�سفي.

تد�شني نظام حماكاة لتكوين �سائقي �آالت
املناولة باملوانئ

معدات جديدة �أتت لتعزز مرافق التدريب يف جمال
املوانئ ,قام وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك
ال�سيد عزيز الرباح ،يوم  16يوليو  2014مبعهد
التكوين املينائي بالدار البي�ضاء التابع للوكالة
الوطنية للموانئ ،بتد�شينها .فهي عبارة عن جهاز
حماكاة لتكوين �سائقي �آالت املناولة باملوانئ
بغية متكينهم من تكوين ذي جودة ولتح�سني
�أدائهم.
بتكلفة بلغت  60مليون درهم ،ي�شتمل هذا املرفق

اجلديد على مبنى ي�ضم هذا النظام وقاعة ملراقبة
عملية التكوين و�أخرى ال�ستخال�ص املعلومات
لتبادلها ،يف الوقت احلقيقي ،مع خمتلف �أنظمة
املحاكاة ،ومكاتب للفريق البيداغوجي ،وقاعة
كبرية خم�ص�صة مللحقات م�ستقبلية و مرافق
�أخرى.

ال�سالمة وم�ستوى خدمة الطريق الوطنية رقم 9
الرابطة بني مراك�ش وورزازات .كما اطلع على
مكونات هذا امل�رشوع الذي يهم يف جممله تهيئة
 175كيلومرتا بغالف مايل يقدر ب  1.750مليون
درهم.

ندوة «الدولية لتمويل املوانئ» باملغرب
حتت رعاية وزارة التجهيز والنقل والوج�ستيك،
انعقدت �أ�شغال ندوة «الدولية لتمويل املوانئ»
يومي  15و�16شتنرب  2014بالدار البي�ضاء.
ركزت دورة الدار البي�ضاء للدولية لتمويل املوانئ
على تطوير ومتويل املوانئ يف املنطقة ،و حول
موقف املغرب كمركز للوج�ستية والربط بني �أوروبا
و�أفريقيا ،من �أجل حتديد فر�ص تعزيز فعالية
وتناف�سية قطاع املوانئ املزدهر بالبالد.

و�أ�شار ال�سيد الوزير ،خالل افتتاح الدورة� ،إىل �أن
العوملة و�رسعة تطور االقت�صاديات العاملية،
تفر�ض على اجلميع االنخراط يف م�سار دائم
ومتوا�صل لتحديث املوانئ ،م�ضيفا �أن اململكة
ب�صدد تطوير النقل املالحي اعتمادا على دينامية
ا�ستثنائية �شملت بالأخ�ص حتديث البنيات التحتية
املينائية ،وم�شريا �إىل جتربة ميناء طنجة املتو�سط
كنموذج للموانئ التي يتطلع �إليها املغرب ،كما
�أعلن �أنه تقرر �إن�شاء خم�سة موانئ جديدة و�إعادة
ت�أهيل �أخرى وتو�سيع �شبكة املوانئ احلالية.
و ت�ضمنت برنامج الندوة التي ا�ستمرت على
مدى يومني مناق�شة موا�ضيع من قبيل «املوانئ
املغربية ،قنطرة للنقل والتجارة نحو �إفريقيا»،
« الآفاق اجلديدة لل�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص» ،و»�سبل تعزيز وتو�سيع الرحالت
الإفريقية» ،و»التقدم بقطاع املوانئ ب�إفريقيا،
ومعيقات التنمية التجارية».

البنية التحتية الطرقية و
الطرق ال�سيارة
البنية التحتية الطرقية و الطرق ال�سيارة
�أعطى وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ال�سيد
عزيز رباح ،يوم � 27شتنرب  2014ب�إقليم احلوز،
انطالقة �أ�شغال ال�شطر الأول من م�رشوع حت�سني
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بغالف مايل يقدر بحوايل  178مليون درهم،
ت�شمل �أ�شغال ال�شطر الأول ،الرابط بني تدارت 2
ومرتفع تي�شكا على طول 5ر 13كيلومرت ،تهيئة
الطريق مع �إ�ضافة ممر ثالث خا�ص بال�شاحنات
على طول هذا ال�شطر ،وحت�سني م�سار الطريق
ومعاجلة حميطه و�إجناز وو�ضع جتهيزات ال�سالمة
الطرقية.
وح�رض حفل �إطالق �أ�شغال هذا ال�شطر عامل �إقليم
احلوز ال�سيد يون�س البطحاوي ،ورئي�س جمل�س
جهة مراك�ش تان�سيفت احلوز ال�سيد �أحمد التويزي،
واملنتخبون املحليون و�شخ�صيات �أخرى.

ارتفاع حركة ال�سري على الطرق ال�سيارة
باملغرب
عرفت حركة ال�سري على الطرق ال�سيارة باملغرب
خالل الن�صف الأول من �سنة  2014ارتفاعا طفيفا
بن�سبة  3باملائة على جمموع ال�شبكة ،مقارنة
بامل�ستوى امل�سجل خالل الفرتة ذاتها من ال�سنة
املا�ضية ،فيما ارتفعت مداخيل الأداء ب2,3
باملائة لتبلغ  1,106مليار درهم .و�أكدت ال�رشكة
الوطنية للطرق ال�سيارة� ،أن ح�صيلتها الإجمالية
حققت ارتفاعا بن�سبة  2باملائة ،حيث انتقلت من
 47,1مليار درهم يف الن�صف الأول من �سنة
� 2013إىل  48مليار درهم يف الن�صف الأول من
ال�سنة اجلارية.
وفيما يتعلق بتطور �شبكة الطرق ال�سيارة ،فقد
متثلت �أهم امل�ستجدات خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل
من ال�سنة اجلارية ،يف تد�شني جاللة امللك حممد
ال�ساد�س يف  17ماي املا�ضي ملقطع الطريق
ال�سيار الرابط بني خريبكة وبني مالل ،وا�ستكمال
�أ�شغال تو�سيع ال�شطر الأخري من الطريق ال�سيار
الدارالبي�ضاء -الرباط �إىل ثالث ممرات يف كال
االجتاهني .و�أ�شارت ال�رشكة الوطنية للطرق
ال�سيارة �إىل �أن �أ�شغال بناء الطريق ال�سيار �أ�سفي-
اجلديدة والطريق ال�سيار املداري بالرباط تتقدم
بوترية متباينة وينتظر �أن تنتهي يف .2016

البناء و اال�شغال العمومية
اجتماع اللجنة الوزارية املكلفة مب�شروع
�إجناز القطب امل�ستقبلي ال�صناعي املندمج
ملواد البناء ببن�سليمان
�أعلنت اللجنة الوزارية املكلفة مب�رشوع �أول قطب
�صناعي مندمج ملواد البناء ببن�سليمان ،والتي
اجتمعت يوم � 30شتنرب  2014بالرباط� ،أنها
�ستنكب على �إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة بطلب
العرو�ض املتعلقة ب�إبداء االهتمام الختيار اجلهة
التي �ستتوىل تهيئة وتطوير امل�رشوع قبل االنتقال
�إىل مرحلة التوا�صل والتدبري .و�شدد وزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك ال�سيد عزيز الرباح الذي تر�أ�س
االجتماع اخلام�س للجنة ،على �أهمية امل�رشوع
الذي يهدف �إىل تثمني املواد امل�ستخرجة من
املقالع من خالل ت�صنيع املواد الأولية املحلية.
و�أ�ضاف ال�سيد الرباح خالل االجتماع الذي
خ�ص�ص للموافقة على الوحدتني  2و  4املتعلقتني
على التوايل بدرا�سات االثر البيئي واالقت�صادي
واالجتماعي والتكوين املهني والتقني والوثائق
املتعلقة مبوقع امل�رشوع� ،أنه بعد االنتهاء من
و�ضع النموذج االقت�صادي للم�رشوع ،ف�إن الوزارة
م�ستعدة لتوفري كل ال�رشوط ال�رضورية لإجناحه.
كما �أعطى الوزير توجيهاته لتوفري ال�ضمانات
البيئية للم�رشوع يف كل من جوانبه املالية
واالقت�صادية و البحث عن املحفزات املمكن
تقدميها للم�ستثمرين املحتملني من �أجل �إجناح هذا
امل�رشوع الأول والنموذجي يف املغرب.

اللوج�ستيك
املناطق اللوج�ستيكية اجلهوية

عقدت الوكالة املغربية لتنمية الأن�شطة
اللوج�ستيكية خالل الثالثة �أ�شهر املن�رصمة� ،سل�سلة
من االجتماعات الت�شاورية املتعلقة باملخططات
اجلهوية للمناطق الوج�ستيكية ،مع ال�سلطات
املحلية املعنية ،وامل�صالح اخلارجية للوزارة،
واملنتخبني والفاعلني االقت�صاديني للجهة ،وذلك
برئا�سة ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
والوجي�ستك .وهمت هذه االجتماعات جهات
الرباط-زمور-زعري (يوم � 15شتنرب ) 2014
وجهة ال�شمال (يوم � 24شتنرب  ) 2014وكذا جهة
فا�س-بوملان (يوم � 03شتنرب .) 2014

خالل هذه االجتماعات ،مت تقدمي اخلطوط العري�ضة
مل�رشوع ا�سرتاتيجية املناطق اللوج�ستيكية
اخلا�صة بكل جهة على حدى .ومن بني �أهداف
هذه امل�شاريع التي ت�رشف عليها الوكالة ،خف�ض
التكلفة اللوج�ستيكية باجلهة وحت�سني �إنتاجية
وتناف�سية املقاوالت مع التخفيف من ازدحام
املراكز احل�رضية واحلد من الآثار املرتبطة
بحركة �شاحنات الوزن الثقيل داخل املدار
احل�رضي ،وترحيل مناطق التخزين نحو املناطق
اللوج�ستيكية .وت�سعى هذه اللقاءات الت�شاورية
مع ال�سلطات املحلية والفاعلني واملنتخبني
املحليني باجلهة� ،إىل ايجاد �صيغة توافقية للتهيئة
اللوجي�ستيكية والتي ت�ستجيب الحتياجات اجلهة
وتواكب حركية تطور املدن املعنية.

النقل الطرقي
ع�شرية �إ�صالح قطاع النقل الطرقي
للب�ضائع
انعقد ،يوم  14يوليوز  2014بالرباط حتت رئا�سة
حممد جنيب بوليف الوزير املنتدب املكلف بالنقل،
يوم درا�سي حول تقييم ع�رشية �إ�صالح قطاع
النقل الطرقي للب�ضائع الذي دخل حيز التنفيذ
�سنة  2003ومت تكري�سه بوا�سطة القانون 16.99
املغري و املتمم للظهري  .1.63.260ويهدف هذا
اليوم الدرا�سي �إىل تقييم �إ�صالح قطاع النقل
الطرقي للب�ضائع ،والوقوف عند �أهم الإ�شكاالت
التي يواجهها ،واخلروج ب�إجراءات وتو�صيات من
�ش�أنها �إعطاء دفعة قوية للقطاع ،وذلك باعتماد
مقاربة ت�شاركية مع جميع مكونات قطاع نقل
الب�ضائع.
ومت الت�أكيد باملنا�سبة على �أن منظومة النقل
الطرقي للب�ضائع التي كان يجري بها العمل
ك�شفت عن جمموعة من االختالالت البنيوية،
من �أهم جتلياتها :عدم قدرة القطاع على مواكبة
الإ�صالحات والتحوالت االقت�صادية واالجتماعية
الهامة التي يعرفها املغرب ،وحمدودية القدرة
التناف�سية للقطاع على امل�ستوى الدويل.
لذا ،و من �أجل �إعطاء نف�س جديد للقطاع مت
االعتماد على منطق �إ�صالحي متدرج يرتكز على
حترير القطاع وبالتايل �ضمان تناف�سية ومهنية
�أكرب.

�إطالق درا�سة حول �إحداث املخطط املديري
للتنقالت الوطنية يف �أفق  2020و 2035
�أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك خالل
االجتماع املنعقد يوم  16يوليو  2014برئا�سة
ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
درا�سة لإحداث املخطط املديري للتنقالت الوطنية
يف �أفق  2020و  .2035ح�رض هذا االجتماع
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ممثلون عن القطاعات الوزارية املعنية وممثلون
عن امل�ؤ�س�سات العمومية حتت الو�صاية وكذا
ممثلون عن الفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي
والكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب.
خالل هذا اللقاء� ،أكد ال�سيد الوزير على �أهمية هذه
الدرا�سة حيث و�صفها «بذات �أهمية ا�سرتاتيجية
عالية» ،والتي تروم حتديد �آفاق تطور قطاع النقل
من حيث توجهات تنقالت الأ�شخا�ص والب�ضائع.
و�أ�شار ،يف هذا ال�سياق� ،إىل �أن املغرب و�ضع العديد
من اال�سرتاتيجيات القطاعية الهادفة �إىل تطوير
الن�شاط االقت�صادي وحت�سني قدرته التناف�سية،
والتي نتجت و�ستنتج عنها تدفقات للتبادالت
الوطنية والدولية وكذا تنقل الأ�شخا�ص.
كما �أعطيت توجيهات حول خمتلف جوانب الدرا�سة
مع الت�أكيد على �رضورة تو�سيع نطاق الت�شاورات،
على م�ستوى الهيئات الإدارية ومع القطاع
اخلا�ص ،والعمل على تعبئة اخلربة الالزمة لتحديد
ر�ؤية وا�ضحة وا�ستباقية للتنقالت الوطنية على
املدى املتو�سط والطويل.

الدورة  12من الندوة ال�سنوية ملنتدى
CIVITAS

تبعا ملبادرة االحتاد الأوروبي� ،سنة  ،2002التي
تروم و�ضع لبنات نقل ح�رضي �أف�ضل يحرتم البيئة
ويحافظ عليها ،احت�ضن املغرب للمرة الأوىل،
يوم � 24شتنرب  2014بالدارالبي�ضاء� ،أ�شغال
الدورة  12من الندوة ال�سنوية ملنتدى �سيفيتا�س
(« .)CIVITASالتنقل يف املناطق احل�رضية
واالندماج االجتماعي – ت�سهيل الولوج من �أجل
مدن م�ستدامة» ،هو ال�شعار الذي مت اختياره للدورة
 12للمنتدى و الذي �شارك فيه ال�سيد حممد جنيب
بوليف ،الوزير املنتدب املكلف بالنقل.

ويف كلمته �أكد ال�سيد الوزير على �أن املغرب ا�ستطاع
�أن ي�ضع لبنات جمموعة من اال�سرتاتيجيات
امل�ؤ�س�ساتية امل�ؤطرة للنقل احل�رضي والغري
احل�رضي .كما �أن بلدنا انخرط يف مبادرة «التنقل
الذكي» التي تهدف �إىل ت�شجيع ا�ستعمال و�سائل
املوا�صالت العمومية خا�صة احلافالت ،يف التنقل
داخل املناطق احل�رضية �أو ما بني املدن ،ومن
�ش�أن هذه املبادرة تعزيز ال�سالمة الطرقية يف
بالدنا وحت�سني جودة خدمات النقل العمومي
داخل وبني املدن.

كما �أ�شار ال�سيد بوليف �إىل �أهمية تدبري قطاع النقل
وفق مقاربة ت�شاركية ت�شمل عدة قطاعات على
ر�أ�سها الداخلية والتعمري والبيئة وكذا ال�صناعة.
كما ركز على �رضورة �إيجاد �صيغة تكاملية
تناف�سية حقيقية بني خمتلف و�سائل النقل ،خا�صة
�أن هذه العملية ت�صب �أ�سا�سا يف م�صلحة املواطن
والوطن وتعزيز التنمية امل�ستدامة باملدن.

تدفق امل�سافرين يف �أفق  .2025لذلك �أ�صبح من
ال�رضوري التفكري يف مطار جديد ملراك�ش.

النقل ال�سككي
تقدم �سري م�شروع اخلط ال�سككي الفائق
ال�سرعة طنجة -الدار البي�ضاء
خالل االجتماع الذي املنعقد يوم11يوليوز 2014
برئا�سة ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،حول تتبع تقدم �سري م�رشوع اخلط
ال�سككي الفائق ال�رسعة طنجة -الدار البي�ضاء،
مت تقدمي عر�ض من طرف م�س�ؤولني عن امل�رشوع
حول تقدم �سري خمتلف جوانبه ،من درا�سات
و�أ�شغال واملجال العقاري وور�شات ال�صيانة
و�أنظمة ال�سالمة و�إحداث معهد التكوين يف املجال
ال�سككي وغريها ،وكذا التدابري مع خمتلف اجلهات
املعنية من �أجل احرتام الآجال املتوقعة.
و�ضمانا ل�سري الأ�شغال يف �أح�سن الظروف �أكد
ال�سيد الوزير على �أهمية �إزاحة العراقيل العقارية
و�رضورة مواكبة وتعوي�ض ذوي احلقوق.
ويف نف�س ال�سياق ،طالب بتتبع مدقق ملختلف
املقاوالت التي تن�شط داخل الور�ش وم�ساهمة
تكنولوجيا ال�رسعة الكبرية يف امليدان ال�صناعي
ويف اخلربة املغربية ،وكذا ب�رضورة اال�ستفادة من
هذه اجلوانب من خالل اللجوء �إىل الأر�شفة وتبادل
االبتكارات واخلربات املعاي�شة ،وفتح املجال
للجامعات وكليات الهند�سة وذلك بتطوير الأبحاث
ومتكني املتخرجني ال�شباب من اال�ستفادة من
التداريب والتكوين ،واحلر�ص على تطوير مهارات
�أطر وتقنيي املكتب الوطني لل�سكك احلديدية.

النقل اجلوي
م�شروع املطار اجلديد للمدينة مراك�ش
�شكل م�رشوع املطار اجلديد ملراك�ش حمور �أ�شغال
االجتماع الذي انعقد اليوم  2يوليوز 2014
باملدينة احلمراء ،برئا�سة وزير التجهيز والنقل
واللوجي�ستيك ال�سيد عزيز رباح ،والذي خ�ص�ص
لعر�ض املقاربة التقنية لوزارة التجهيز والنقل
واللوجي�ستيك يف ما يخ�ص هذا امل�رشوع والت�شاور
مع املنتخبني و خمتلف الفاعلني املحليني
املعنيني به.
فرغم التو�سعة التي يعرفها مطار مراك�ش املنارة ،
والرامية اىل الرفع من طاقته اال�ستيعابية ال�سنوية،
ف�إن هذا املطار �سيكون غري كاف ال�ستقبال

خالل هذا االجتماع مت تقدمي عر�ض حول املخطط
الوطني للمطارات يف �أفق  ،2035متحور على
اخل�صو�ص حول موا�صلة تطوير املطارات ملواكبة
تطور الرواج اجلوي ،وادماج املطارات يف حميطها
احل�رضي ،وان�شاء مطارات جديدة .وتقدر التكلفة
املالية للم�رشوع ب 3ر 4مليار درهم ،و�سيحتوي
على مدرج بطول  3500مرت وعر�ض ي�صل اىل
 60مرتا ،وحمطة جوية بطاقة ا�ستيعابية تبلغ
 10ماليني م�سافر �سنويا بالإ�ضافة اىل البنيات
امللحقة باملطار .

ارتفاع حركة النقل اجلوي للم�سافرين
مبطارات اململكة
�سجلت حركة النقل اجلوي للم�سافرين خالل
الفرتة املمتدة ما بني �شهري يناير ويونيو 2014
ارتفاعا ملمو�سا على م�ستوى خمتلف مطارات
اململكة وذلك بن�سبة 64ر 10يف املائة .وبلغ
عدد امل�سافرين الوافدين على مطارات اململكة
من خمتلف �أنحاء العامل خالل الن�صف الأول من
ال�سنة اجلارية  8ماليني و � 351ألف و 793
م�سافرا مقابل  7ماليني و � 548ألفا و 800
م�سافر يف الفرتة ذاتها من ال�سنة الفارطة .وقد
�سجل مطار حممد اخلام�س الدويل للدار البي�ضاء
لوحده �إىل متم �شهر يونيو ن�سبة ارتفاع بلغت
20ر 10يف املائة .وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة ملطار
مراك�ش املنارة الذي �سجل هو الآخر ارتفاعا
ملمو�سا فيما يخ�ص امل�سافرين بن�سبة 25ر 9يف
املائة ،حيث ا�ستحوذا على ن�سبة تناهز  69يف
املائة من العدد الإجمايل للم�سافرين العابرين
ملختلف مطارات اململكة.
ومن جهة �أخرى ،يالحظ �أن تدفق امل�سافرين بني
مطارات املغرب والبلدان الإفريقية �سجل ارتفاعا
خالل الثمانية �أ�شهر الأوىل من �سنة  ،2014حيث
انتقل عددهم �إىل � 671ألف و 353م�سافرا مقابل
� 547ألف و 500م�سافرا يف الفرتة ذاتها من �سنة
� ،2013أي بارتفاع ناهزت ن�سبته  23يف املائة.
وقد �ساهم ذلك يف ارتفاع عدد امل�سافرين الذين
توافدوا على مطارات املغرب من خمتلف �أرجاء
العامل (ارتفاع قدره 63ر 7يف املائة).
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اخلطوط امللكية اجلوية املغربية تعزز
خدماتها ب�أمريكا الالتينية
اخلطوط امللكية اجلوية املغربية تعزز خدماتها
ب�أمريكا الالتينية
�أعلنت �رشكة اخلطوط اجلوية امللكية املغربية �أنها
وقعت ،يوم  25غ�شت  2014بالرباط ،مع ال�رشكة
الربازيلية  GOLللخطوط اجلوية الذكية على
اتفاقية اخلطوط امل�شرتكة والتي توفر امكانيات
ربط جديدة للم�سافرين بني املغرب ،من جهة،
والربازيل و�أمريكا الالتينية ،من جهة �أخرى.
مبوجب هذه االتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ
منذ منت�صف �شهر غ�شت اجلاري ،ميكن للم�سافرين
حجز تذكرة �سفر واحدة للرحالت التي ت�ؤمنها
ال�رشكتان مع اال�ستفادة من خدمات الت�سجيل
والنقل التلقائي للأمتعة بالن�سبة للرحالت التي
متر عرب مطاري �ساو باولو والدار البي�ضاء.
كما ميكن للم�سافرين القادمني من الربازيل -
زبائن ال�رشكتني -اال�ستفادة من ال�شبكة الوا�سعة
للخطوط اجلوية امللكية املغربية للتوجه �إىل �أكرث
من  80وجهة دولية يف افريقيا و�أوروبا وال�رشق
الأو�سط ،مرورا عرب مركزها بالدار البي�ضاء .ويذكر
�أن هذه االتفاقية التي تعد �أول اتفاقية للخطوط
امل�شرتكة توقعها اخلطوط اجلوية امللكية يف
�أمريكا الالتينية ،قد جاءت لتعزز خدمات ال�رشكة
الوطنية يف القارة الأمريكية بعد االتفاقية االخرية
املوقعة مع وي�ستتجيت ( )Westjetوالتي
ت�ستهدف �أمريكا ال�شمالية.

التعاون الدويل
التعاون املغربي اليباين

�أجرى وفد ياباين ،يوم  14يوليوز  2014بالرباط
برئا�سة املمثل املقيم للوكالة اليابانية للتعاون
الدويل ،مباحثات مع وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ال�سيد عزيز الرباح ،بخ�صو�ص �سبل
تعزيز التعاون بني الطرفني وعلى الأخ�ص التعاون
الثالثي الذي ي�ستفيد منه الأ�شقاء الأفارقة،
والتفكري يف ال�رشاكة بني القطاع العام والقطاع
اخلا�ص الياباين يف جماالت ال�سكك احلديدية
واملوانئ والطرق ال�سيارة ،ودر�س �إمكانية التعاون
يف جمال �صيانة البنية التحتية خا�صة الطرقية
منها ،ملا راكمه اجلانب الياباين من جتربة هامة
يف هذا املجال.

و من جهته قام ال�سيد الوزير ،مرتئ�سا وفدا ي�ضم
ممثلني عن القطاعني العام واخلا�ص ،بزيارة
عمل �إىل طوكيو من � 26إىل  29غ�شت  .2014و
قد كان الوفد مكونا من كبار امل�س�ؤولني بالوزارة
يف جماالت الطرق والطرق ال�سيارة ،واملوانئ،
وال�سكك احلديدية ،والطريان بالإ�ضافة �إىل ممثلي
االحتاد العام ملقاوالت املغرب يف جمال النقل.
خالل هذه الزيارة قام ال�سيد الوزير ب�سل�سلة من
اللقاءات الثنائية مع كبار امل�س�ؤولني اليابانيني
يف القطاعني العام واخلا�ص ،و كذلك مع الفاعلني
الرئي�سني يف جماالت البناء ،والتهيئة ،وا�ستغالل
البنيات التحتية الطرقية من طرق و طرق �سيارة،
و�سكك حديدية ،وموانئ وبنيات �صناعية.

التوقيع على اتفاقيتني بني مينائي
مر�سيليا واملوانئ املغربية

مت يوم  09غ�شت  2014مبر�سيليا ،التوقيع على
اتفاقيتني لتعزيز التعاون بني ميناء هذه املدينة
واملوانئ املغربية ،وذلك مبنا�سبة الزيارة التي قام
بها وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ال�سيد عزيز
الرباح ابتداء من  09غ�شت .2014
االتفاقية الأوىل وقعت مع الوكالة الوطنية للموانئ
والثانية مع الوكالة اخلا�صة طنجة املتو�سط،
وتن�ص كالهما على و�ضع جمموعة من �آليات
التعاون يف �إطار تبادل املعلومات ،وال�سيما يف
جمال التعاون التقني ،وذلك بغية تطوير خطوط
بحرية بالن�سبة لنقل الب�ضائع وامل�سافرين،
وخا�صة خط بحري «رورو» اىل ميناء طنجة
املتو�سط.

ا�ستقبال عزيز رباح للمدير العام للهيئة
العربية للطريان املدين
ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يوم  12غ�شت  ،2014ال�سيد حممد
ابراهيم �رشيف املدير العام للهيئة العربية للطريان
املدين .وبعد تهنئة ال�سيد حممد ابراهيم �رشيف على
تعيينه مديرا عاما للهيئة العربية للطريان املدين،
�أكد ال�سيد رباح ا�ستعداد احلكومة املغربية ووزارة
التجهيز والنقل واللوج�ستيك لتقدمي امل�ساعدات
والت�سهيالت الالزمة حتى تقوم الهيئة مبهمتها يف
اح�سن الظروف .كما حتدث الطرفان عن جماالت

التعاون املمكنة لتطوير الطريان املدين وخلق
�رشاكات بني خمتلف �رشكات الطريان العربية.

املنتدى املغربي – الغيني
�شاركت الوزارة يف فعاليات الدورة الأوىل
للمنتدى املغربي  -الغيني املنظم حتت �شعار« :
وقفة غينية  :ت�شييد اقت�صاد واغتنام فر�ص» يوم
� 9شتنرب  2014بالدار البي�ضاء .وقد عرفت هذه
الدورة ،تدخل الوزير املنتدب املكلف بالنقل ال�سيد
حممد جنيب بوليف خالل حفل االفتتاح ،وح�ضور
�شخ�صيات بارزة غينية ومغربية من القطاع
العمومي والقطاع اخلا�ص من �أبرزها معايل ال�سيد
حممد �سعيد فوفانا ،الوزير الأول باجلمهورية
الغينية.
ويف �إطار فعاليات هذا املنتدى ،تر�أ�س معايل
ال�سيد حممد جنيب بوليف بجانب معايل ال�سيد
�أليو ديالو ،وزير النقل باجلمهورية الغينية ور�شة
عمل خا�صة بالنقل والتجهيزات ،حيث مت تقدمي
الر�ؤى واال�سرتاتيجيات املعتمدة من طرف البلدين
يف ميدان النقل والتجهيزات وفتح النقا�ش حول
�آفاق اال�ستثمار بغينيا ،والتجارب الناجحة حاليا،
وقد �أ�سفرت �أ�شغال هذه الور�شة على توطيد �سبل
التعاون املغربي -الغيني يف امليادين اخلا�صة
بالنقل اجلوي والطرقي وال�سككي ،وكذا تبادل
اخلربات والتكوين.

ومنتوجاتها نحو الأ�سواق الإفريقية والعربية.

التعاون املغربي املوريتاين يف قطاع املطارات
يف �إطار تعزيز التعاون مع الدول االفريقية ،قامت
وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك ممثلة يف
املكتب الوطني للمطارات ،ب�إبرام �صفقة -عرب
االتفاق املبا�رش مع �رشكة املطارات املوريتانية-
مرتبطة بتكوين العاملني يف قطاع املطارات،
وذلك بر�سم �سنتي  2014و .2015يتجلى الهدف
الأ�سا�سي املن�شود من وراء هذه ال�صفقة يف
نقل اخلربة املغربية يف جمال ت�سيري وا�ستغالل
املطارات للعمال املوريتانيني امل�شتغلني يف
املطارات والذين ي�ؤدون مهامهم بها.

التعاون املغربي  -الكونغويل
تباحث وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ال�سيد
عزيز رباح ،يوم � 18شتنرب  2014بالرباط،
مع الوزير املنتدب الكونغويل املكلف بالتجارة
البحرية ال�سيد مارتن باريف اميي كو�سود مافونغو،
بخ�صو�ص �سبل تعزيز التعاون املغربي الكونغويل
يف قطاع النقل البحري.

عزيز رباح يتباحث مع وفد جمموعة
ال�صداقة الربملانية الرومانية -املغربية
قام وفد عن جمموعة ال�صداقة الربملانية
الرومانية -املغربية الذي كان يف زيارة عمل
للمملكة ،يوم � 16شتنرب  ،2014مبباحثات مع
ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك.
وتر�أ�س الوفد املذكور ال�سيد �سيبا�ستيان غرابا،
ع�ضو الربملان بربا�سوف ُمرافَقا مبعايل ال�سيدة
�سيمونا ماريانا يوان� ،سفرية رومانيا بالرباط.
خالل هذا اللقاءَ ،ن َّوه الطرفان بطبيعة العالقات
بني املغرب ورومانيا والتي تطبعها �صداقة و�إرادة
م�شرتكة لتنمية التعاون الثنائي املبني على �رشاكة
متكافئة .ودعا ال�سيد عزيز رباح الطرف الروماين
�إىل العمل على تقوية التعاون الثنائي بني البلدين
من خالل �إن�شاء منطقة �صناعية رومانية باملغرب
وجعل املغرب مركزا لنقل ال�صناعة الرومانية
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و�أبرز ال�سيد رباح بهذه املنا�سبة �أهمية تطوير
اخلدمات اللوج�ستية البحرية ل�ضمان ان�سيابية
املبادالت بني الدول الإفريقية وتعزيز الربط
البحري للمغرب مع هذه الدول ،وال�سيما الكونغو.
كما �أكد الوزير �أن تفعيل االتفاق املربم بني
البلدين �سنة � ،2010سي�سمح للبلدين مب�ضاعفة
حجم مبادالتهما التجارية البحرية.

التوقيع بنجامينا على ثالث اتفاقات
للتعاون يف قطاعات البنيات التحتية
واخلدمات اجلوية والتكوين
وقع املغرب وت�شاد يوم � 19شتنرب 2014
بنجامينا على ثالث اتفاقات للتعاون تهم قطاعات

البنيات التحتية واخلدمات اجلوية والتكوين خالل
زيارة العمل التي قام بها الوزير املنتدب املكلف
بالنقل ال�سيد حممد جنيب بوليف ،من � 17إىل 19
�شتنرب � 2014،إىل ت�شاد مرفوقا بوفد ي�ضم العديد
من امل�س�ؤولني بالوزارة.

هذا ،ويف �أعقاب زيارته� ،أ�شاد الوفد الكندي
باملنظومة الأمنية للطريان املدين باملطار ،كما
�أعرب عن ارتياحه للتطبيق ال�صارم للتدابري
الأمنية على الرحالت اجلوية املتوجهة من مطار
حممد اخلام�س الدويل �صوب كندا.

عزيز رباح ي�ستقبل �سفري بلجيكا باملغرب

و�أ�شار �إىل �أن االتفاقيات التي مت التوقيع عليها
تهدف �إىل ا�ستك�شاف و�سائل �إعادة دينامية
وتعزيز التعاون التقني يف جماالت التجهيز
والبنيات التحتية ،ويتعلق الأمر بربوتوكول اتفاق
للتعاون التقني يرمي �إىل �إر�ساء �إطار موجه لنقل
التكنولوجيات وتطوير الكفاءات الب�رشية بهدف
�ضمان تدبري عقالين �أمثل للبنيات التحتية يف
جمال النقل .و االتفاق الثاين املتعلق باخلدمات
اجلوية �سيمكن املغرب وت�شاد من العمل ب�شكل
من�سق لتعزيز حركة املالحة اجلوية بني البلدين
والرفع من وتريتها .كما مت التوقيع على اتفاقية
ثالثة بني املدر�سة احل�سنية للأ�شغال العمومية
(املغرب) واملدر�سة الوطنية العليا للأ�شغال
العمومية (ت�شاد) بهدف حتديد ال�سياق العام
والأمناط العملية لل�رشاكة يف جماالت التعليم
والتكوين والبحث.
وقد توجه الوفد املغربي �إىل ت�شاد على مثن اخلط
اجلديد الذي �أطلقته �رشكة اخلطوط اجلوية امللكية
املغربية الرابط بني الدار البي�ضاء و مطار ح�سن
جامو�س الدويل بنجامينا .وت�ؤمن الرحالت على
هذا اخلط اجلديد طائرات من طراز بوينغ 737
من اجليل اجلديد ،بوترية رحلتني يف الأ�سبوع.
وجتدر اال�شارة �أن �إطالق اخلط اجلديد يندرج يف
�إطار التعاون املغربي الت�شادي يف جمال النقل
اجلوي ،وي�أتي تنفيذا التفاقية وقعت بني البلدين
�سنة .2011

زيارة وفد عن �إدارة �أمن النقل لكندا
( )ATCملطار حممد اخلام�س الدويل
يف �إطار التعاون امل�شرتك بني اململكة املغربية و
كندا يف جمال �أمن و�سالمة الطريان املدين ،قام
وفد عن �إدارة النقل لكندا مكلف ب�أمن الطريان
املدين ،بزيارة ملطار حممد اخلام�س الدويل يوم
� 20شتنرب  ،2014وذلك بهدف معاينة و تقييم
الإجراءات و التدابري الأمنية املطبقة على رحالت
اخلطوط امللكية املغربية املتوجهة نحو كندا
وال�سيما تطبيق التدابري الأمنية الإ�ضافية.

ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز و النقل و
اللوج�ستيك ،يوم � 22شتنرب  ،2014معايل �سفري
بلجيكا باملغرب ،ال�سيد فرانك كاريوي .خالل هذا
اللقاء� ،أكد الطرفان رغبتهما يف العمل �سويا على
تعزيز التعاون بني املغرب و بلجيكا يف ميادين
التجهيز والنقل واللوج�ستيك.
و يف هذا ال�صدد� ،أ�شار ال�سيد عزيز رباح �إىل
�أهمية تطوير حماور التعاون بالن�سبة للبلدين ،و
كذا بالن�سبة لإفريقيا ،بعد �أن ا�ستعر�ض خمتلف
امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي توجد يف طور
الإطالق .كما طلب حت�ضري خمطط عمل للتعاون
ثالثي الأطراف ي�ضم املغرب و�إفريقيا وبلجيكا،
وذلك يف املجاالت التي تهم الوزارة .ودعا ال�سيد
الوزير املقاوالت البلجيكية لإجراء زيارة عمل
باملغرب ق�صد اال�ضطالع على فر�ص اال�ستثمار يف
اململكة.

املوارد الب�شرية
�إعادة فتح معهد تكوين التقنيني
املتخ�ص�صني يف الأ�شغال العمومية بفا�س
قامت وزارة التجهيز و النقل و اللوج�ستيك ب�إعادة
فتح معهد تكوين التقنيني املتخ�ص�صني يف
الأ�شغال العمومية بفا�س لل�سنة الدرا�سية 2014-
 .2015و قد فتحت مبارة الولوج للمعهد للمر�شحني
احلاملني �شهادة البكالوريا يف العلوم ،وللحاملني
لإجازة يف العلوم وكذلك حلاملي �شهادة تقني يف
الأ�شغال العمومية.
و تندرج هذه اخلطوة �ضمن توجهات الوزارة
الرامية لتعزيز معاهد تكوين التقنيني يف ميدان
الأ�شغال العمومية من خالل �إعادة فتح و�إن�شاء
م�ؤ�س�سات جديدة للرفع من عدد اخلريجني و كذلك
�إدخال برامج جديدة للتكوين ومن �أجل جعلها �أكرث
ا�ستجابة الحتياجات الت�سيري و احلكامة ولتعزيز
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التنمية االقت�صادية واالجتماعية ببلدنا ،وال �سيما
يف جماالت تدخل وزارة.

املعهد العايل للدرا�سات البحرية يحوز
على �شهادة اجلودة « �إيزو  « 9001ن�سخة
2008
مت تتويج جمهودات املعهد العايل للدرا�سات
البحرية املرتبطة بالتنظيم والتتبع البيداغوجي
ب�شهادة اجلودة «�إيزو  »9001ن�سخة .2008
وقد مت جتديد �شهادة اجلودة «�إيزو »9001
ن�سخة  2008هذه فيما يخ�ص الأن�شطة املرتبطة
بالتكوين البحري يف املعهد.
ويعد هذا التتويج اعرتافا بالعمل املتوا�صل
ملواكبة �إعادة تنظيم املعهد العايل للدرا�سات
البحرية ،مع الأخذ بعني االعتبار �صالحياته
اجلديدة وانخراطه يف النظام املعتمد يف م�سار
التعليم العايل �( LMDإجازة -ما�سرت-
دكتوراه) .ويرجع ذلك اىل تكييف املعهد العايل
للدرا�سات البحرية مع مقت�ضيات القانون 00-
 01ق�صد انفتاحه على حميطه و�ضمانه جلودة
التكوين الذي يقدمه لتالميذه و�رشكائه.

ا�سرتاتيجية ا�ستكمال التكوين يف جمال
النقل البحري تهدف �إىل تطوير القطاع
وتعزيز مكانته ودوره يف املالحة التجارية
مبنا�سبة حفل تخرج الفوج ال�ساد�س والثالثون
الذي نظمه املعهد العايل للدرا�سات البحرية ،يوم
� 24شتنرب بالدار البي�ضاء  ،2014والذي �أطلق
عليه ا�سم الرحالة املغربي ال�شهري ابن بطوطة،
�أو�ضح ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك ،يف كلمة �ألقيت بالنيابة عنه �أن
ا�سرتاتيجية ا�ستكمال التكوين يف جمال النقل
البحري تهدف �إىل تطوير هذا القطاع وتعزيز
مكانته ودوره يف املالحة التجارية.
ومت خالل هذا احلفل التذكري ب�أورا�ش وا�سرتاتيجية
وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك لتطوير برامج
التكوين البحري باملعهد مبا يتالءم مع املعايري
الدولية يف هذا املجال ،وخا�صة يف ما يتعلق
بالإ�صالح وال�صناعة املالحية وذلك بال�رشاكة
مع م�ؤ�س�سات جامعية عديدة فرن�سية و�إ�سبانية
وكورية.

برنامج �إدماج الأطر احلديثة التوظيف
بالوزارة  -ن�سخة 2014
يف �إطار �سيا�سة تدبري املوارد الب�رشية قامت
الوزارة ،يوم � 15شتنرب  2014مبركز اال�ستقبال
والندوات بالرباط ،ب�إطالق برنامج �إدماج الأطر
احلديثة التوظيف بها يف ن�سخته .2014

و تكمن �أهمية هذا الربنامج الذي د�أبت الوزارة
على تنظيمه يف ت�سهيل عملية �إدماج الأطر ال�شابة
احلديثة التوظيف ،وبالتايل ا�ستيعاب خا�صيات
املحيط املهني اجلديد لديهم من �أجل االنخراط
بفعالية ومرونة يف حتقيق و�إجناز الربامج
والأهداف اال�سرتاتيجية امل�سطرة.
و تتجلى امل�ستجدات التي تعرفها ن�سخة هذه
ال�سنة يف �إعداد برامج تكوين قطاعية موازية ،ذات
�صبغة تقنية لفائدة الأطر التي مت تعينها مبختلف
املديريات القطاعية.

زيارة وفد من مدر�سة الدرا�سات العليا
للتجارة بباري�س ملركز مراقبة التنقل
البحري بطنجة
قام وفد مكون من ع�رشين م�س�ؤوال و�إطارا ،يوم 23
�شتنرب  ،2014بزيارة ملركز مراقبة التنقل البحري
بطنجة ( VTSطنجة) ،هذه الزيارة التي كانت
مربجمة على هام�ش زيارة العمل املنظمة من
طرف مدر�سة الدرا�سات العليا للتجارة يف باري�س
(  ، ) HEC Parisللمملكة املغربية.
وكانت هذه الزيارة منا�سبة الكت�شاف مهام
واخت�صا�صات « VTSطنجة» ،خا�صة خدمات
التنقل البحري التي يقدمها مركز مراقبة التنقل
البحري مل�ستعملي م�ضيق جبل طارق و التي
ت�ستجيب للمعايري واملقايي�س الدولية ،من �أجل
تطوير وتعزيز �سالمة املالحة البحرية واملحافظة
على البيئة البحرية.

كما زار الوفد خمتلف جتهيزات وبنيات املركز،
حيث ا�ضطلع على ت�أهيل الفرق العاملة والتقنية
و على التقدم الذي �سجلته اململكة املغربية فيما
يخ�ص مراقبة وتتبع التنقل البحري على طول
�سواحله.

ما�سرت امل�شاريع اللوج�ستيكية
�أقيم حفل توزيع الدبلومات اخلا�صة مبا�سرت
امل�شاريع اللوج�ستيكية ،وذلك بالن�سبة للفوج
الفرن�سي الذي در�س بباري�س وكذلك الفوج املغربي
الذي در�س بالدارالبي�ضاء ،يوم � 25شتنرب مبقر
عمادة جامعة باري�س  ،2برئا�سة ال�سيد حممد
جنيب بوليف الوزير املنتدب املكلف بالنقل.

وقد عرب ال�سيد الوزير يف كلمة باملنا�سبة عن �أهمية
التعاون بني املغرب وفرن�سا يف جمال التكوين
اجلامعي والتكوين امل�ستمر والتكوين الأ�سا�سي يف
جماالت النقل و اللوج�ستيك ،وكيف �أن ذلك �سي�ساعد
على مد اجل�سور والروابط املرتبطة باخلربات
والتجارب ،و�سي�ساهم يف تعزيز الكوادر الب�رشية
ال�رضورية لإجناح اال�سرتاتيجية اللوج�ستيكية
باملغرب وبرنامج �إ�صالح قطاع النقل.
كما نوه بتفوق الطالبة املغربية التي ح�صلت على
�أعلى معدل باملا�سرت الفرن�سي .

متخرج ،معظمهم مهند�سي الدولة .ويف حديثة
عن التعاون مع الدول االفريقية� ،أبرز ال�سيد حممد
جنيب بوليف �أن ملف التكوين يبقى من امللفات
الأ�سا�سية واحل�سا�سة اعتبارا لعدم توفر العديد من
بلدان القارة ال�سمراء على م�ؤ�س�سات تعليمية من
هذا امل�ستوى �إن مل تكن منعدمة ،مما يف�رس االقبال
املتزايد على خدماتها من خالل االتفاقيات
املربمة معهم.

اعمال اجتماعية

مو�سم اال�صطياف 2014

على غرار ال�سنوات املا�ضية ،عملت م�ؤ�س�سة
للأعمال االجتماعية الأ�شغال العمومية على توفري
جمموعة متنوعة من مراكز اال�صطياف لأع�ضائها،
وذلك يف عدة مدن من اململكة و بر�سم �سنة .2014
وهكذا نظمت امل�ؤ�س�سة مو�سم اال�صطياف على �أربع
فرتات ممتدة من فاحت �إىل  30غ�شت  2014و
بثالثة �أنواع من املراكز  :املراكز التي تديرها �إدارة
م�ؤ�س�سة ( 63وحدة) ،املراكز التي تديرها املكاتب

عيد ميالد الثالث ع�شر لأكادميية حممد
ال�ساد�س الدولية للطريان املدين
�أقامت �أكادميية حممد ال�ساد�س الدولية للطريان
املدين ،يوم � 27شتنرب  2014بالنوا�رص ،حفل
تتويج على �رشف  129من خريجيها بر�سم املو�سم
اجلامعي  ،2014-2013الذي ي�صادف ذكرى
مرور ثالث ع�رشة �سنة عن تاريخ ميالد هذه
امل�ؤ�س�سة اجلامعية .وقد �شمل هذا التتويج  90من
حاملي �شهادة مهند�س الدولة يف �شعبة هند�سة
االلكرتونيك واالت�صال و�شعبة هند�سة املعلوميات
و�شعبة الهند�سة ال�صناعية واالنتاجية ،ف�ضال عن
 39من حاملي �شهادة املا�سرت يف تدبري حركة
النقل اجلوي ،والإلكرتونيك و�سالمة املالحة
اجلوية ،وذلك �إىل جانب تكوين  12من �ضباط
ال�صف بالقوات امللكية اجلوية يف جمال املراقبة
اجلوية.
باملنا�سبة� ،أكد ال�سيد حممد جنيب بوليف الوزير
املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك
املكلف بالنقل �أنه من خالل هذا االجناز ت�ؤكد
االكادميية قدرتها على تخطي ال�صعوبات التي
واجهتها منذ البداية ،حيث بلغ عدد خريجيها منذ
�أول دفعة يف  2007حتى الآن حوايل ثمامنائة
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