اململكة املغربية

ن�شرة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك

جديد
اجلائزة الوطنيّة للإدارة الإلكرتونيّة

الوطنية
متيزت الدورة الثامنة ملنتدى اجلائزة
ّ
إلكرتونية ،املنظمة بتاريخ  18دجنرب
للإدارة ال
ّ
 2014من طرف وزارة الوظيفة العمومية
وحتديث الإدارة بالرباط حول مو�ضوع «التب�سيط
والتجريد املادي للم�ساطر الإدارية :البيئة والروافع
والأفاق» ،بنيل وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
وم�ؤ�س�ستان عموميتان تابعة لها ب�أربعة جوائز
إلكرتونية.
وطنية للإدارة ال
ّ
ّ
و يتعلق الأمر بجائزة (�أ)»مبادرة جديرة بالثناء»
للنظام الإلكرتوين املتعلق بحجز املواعيد و�إيداع
ملفات امتحانات رخ�ص ال�سياقة؛ (ب) جائزة
«الت�شجيع» للنظام الإلكرتوين اخلا�ص بتكييف
وت�صنيف مقاوالت البناء والأ�شغال العمومية و
اعتماد مكاتب الدرا�سات؛ (ج) جائزة «الت�شجيع»
للنظام الإلكرتوين « ،»ADM MOBILEيف �صنف
التطبيقات النقالة فازت بها ال�رشكة الوطنية
للطرق ال�سيارة باملغرب؛ (د) و جائزة «امتياز»
يف �صنف «اخلدمات املقدمة عرب الأنرتنت» ،فازت
بها اخلطوط امللكية املغربية و منحت للموقع
الإلكرتوين التجاري لل�رشكة.

تد�شينات و اتفاقيات تندرج
يف �إطار الأن�شطة امللكية
تد�شني م�شاريع مهيكلة كربى بالدار
البي�ضاء
د�شن �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س،ن�رصه
اهلل ،يوم فاحت �أكتوبر  ،2014املدار اجلنوبي-
الغربي للدار البي�ضاء ،هذا امل�رشوع يندرج يف
�إطار مواكبة حركية التنمية احل�رضية التي تعرفها

ن�رشة �إخبارية لوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك

املدينة .وتعد هذه البنية التحتية الطرقية ثمرة
�رشاكة بني وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
وجهة الدار البي�ضاء الكربى.
املدار اجلنوبي -الغربي للدار البي�ضاء �سي�ساهم
يف ت�سهيل الولوج نحو الطرق ال�سيارة الثالث،
وتخفيف ال�سري يف و�سط املدينة ،وت�سهيل الولوج
اىل املنطقة ال�سياحية على طول ال�رشيط ال�ساحلي
الغربي واىل املناطق العمرانية اجلديدة� ،إ�ضافة
�إىل تخفيف اختناق ال�سري واجلوالن بالعا�صمة
االقت�صادية للمملكة.
هذا امل�رشوع الذي تطلب غالفا ماليا قدره 253
مليون درهم ،يكمن يف �إجناز طريق �رسيع 2x2
على طول 3ر 8كلم ،وتهيئة بدالني عند التقاطع
بني الطريق الوطنية رقم  1والطريق الإقليمية
 ،3014وملتقيني مداريني عند التقاطع بني
الطريق اجلهوية  320ومدخل الطريق ال�سيار
الدار البي�ضاء -اجلديدة ،و�إحداث ممر علوي على
الطريق الإقليمية  ،3018ف�ضال عن ان�شاء من�ش�أة
مائية على وادي بو�سكورة.

تد�شني متحف حممد ال�ساد�س للفن
احلديث واملعا�صر بالرباط

د�شن �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ن�رصه
اهلل ،يوم � 7أكتوبر  2014بالرباط ،متحف حممد
ال�ساد�س للفن احلديث واملعا�رص .هذا امل�رشوع
الرائد الذي تطلب �إجنازه ا�ستثمارات بقيمة 200
مليون درهم �سيجعل من الثقافة رافعة حقيقية
للتنمية الب�رشية واالجتماعية واالقت�صادية للبالد.
و يعد متحف حممد ال�ساد�س للفن احلديث
واملعا�رص �أول م�ؤ�س�سة متحفية باململكة خم�ص�صة
برمتها للفن احلديث واملعا�رص ،والتي ت�ستجيب
للمعايري املتحفية الدولية.
وقد �شيدت هذه التحفة املعمارية على ثالث طوابق
ت�شتمل ،على اخل�صو�ص ،على قاعة للندوات،
وف�ضاءات للعر�ض �أطلقت عليها �أ�سماء فنانني
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افتتاحية
�أنهت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك �سنة
 2014على وقع ايجابي .هذا ما تعك�سه م�ؤ�رشات
الأداء الرئي�سية للقطاع.
فبالن�سبة لل�سالمة الطرقيةُ ،تظهر االح�صائيات
حلوادث ال�سري ل�سنة  2014انخفا�ضا بن�سبة
 8,74يف املائة يف عدد القتلى ،مع تراجع بن�سبة
 6,04يف املائة يف عدد احلوادث املميتة ،ف�ضال
عن انخفا�ض بن�سبة  14,81يف املائة يف عدد
امل�صابني بجروح بليغة.
و �سجل النقل املينائي �سنة  2014رقما قيا�سيا
بلغ  115,1مليون طن ،حيث مت نقل  39,3مليون
طن منها عرب ميناء طنجة املتو�سطي الذي قفز �إىل
املرتبة الثالثة على ال�صعيد االفريقي واخلام�سة
واخلم�سني على ال�صعيد العاملي .وقد بلغت ن�سبة
ارتفاع الرواج الداخلي (اال�سترياد والت�صدير)
 11,5يف املائة مقارنة مع �سنة  ،2013فيما
بلغت ن�سبة ارتفاع حركة �إعادة ال�شحن  22,7يف
املائة( ،حوايل  3مليون حاوية تعادل ع�رشين
قدما)� .أما املوانئ التي ت�سريها الوكالة الوطنية
للموانئ ،فقد قامت مبعاجلة  75,8مليون طن،
بارتفاع  11,8يف املائة مقارنة مع �سنة .2013
و حقق النقل اجلوي �سنة 17,3 2014مليون
م�سافرا ،م�سجال ارتفاعا بن�سبة  4,84يف املائة
مقارنة مع �سنة  ،2013وكذا زيادة ملحوظة
يف حركة النقل الداخلي ( ،)+16,34%وحركة
النقل الدويل ( )+3,7%وحركة النقل مع افريقيا
(� .)+20,3%أما حركية الطائرات يف املطارات
الوطنية فقد �سجلت منوا بن�سبة �( 4%أزيد من
� 156ألف حركة) ،يف حني حقق ال�شحن اجلوي
زيادة بن�سبة �( 2,39%أزيد من � 54ألف طن)
مقارنة مع �سنة .2013
كما �سجل النقل ال�سككي خالل �سنة  ،2014زيادة
قدرها  6يف املائة يف عدد امل�سافرين (40,5
مليون م�سافر) ،وارتفاعا قدره  7يف املائة من
املواد املنقولة ( 9,1مليون طن) با�ستثناء مادة
الفو�سفاط.
�أما بالن�سبة لقطاع اللوج�ستيك ،فقد ت�ضاعف
العر�ض العقاري واللوج�ستيكي ثالث مرات على
م�ستوى جهة الدار البي�ضاء� ،إذ بلغ  600.000مرت
مربع �سنة  2014مقارنة مع �سنة .2010

مغاربة كبار ،وور�شة بيداغوجية ،وخمترب لرتميم
التحف الفنية ،ومكتبة ،وقاعة �رشفية ،و�إدارة،
ومق�صف ،وقاعة للتمري�ض ،ومر�آب .و جتدر
الإ�شارة �أن هذه املعلمة �أجنزت يف �إطار التدبري
املفو�ض لوزارة التجهيز و النقل و اللوج�ستيك.

ال�سالمة الطرقية
تعزيز فرق املراقبة الطرقية

يف �إطار التح�سني امل�ستمر جلودة خدماتها،
و�ضعت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك رهن
�إ�شارة املرتفقني تطبيق ًا �إلكرتوني ًا حممو ًال من
�أجل متكينهم من االطالع على خمالفاتهم املتعلقة
بقانون ال�سري .و لال�ستفادة من هذه اخلدمة على
م�ستوى الهواتف الذكية والألواح الإلكرتونية،
يتعني على م�ستخدمي هذا التطبيق الولوج �إليه
عن طريق �إدخال �أرقام البطاقة الوطنية ورخ�صة
ال�سياقة حيث ميكن مالكي املركبات وال�سائقني
من االطالع يف حينه على املخالفات امل�سجلة يف
حقهم دون حاجة للتنقل �إىل م�صالح الوزارة.
متوفر لال�ستعمال على هواتف الأيفون
التطبيق
ٌ
والأندرويد و ميكن حتميله جمانيا من املوقع
ا لإلكرتوين للوزارة عرب الرابط التا:يل http://in s :
cription.mtpnet.gov.ma/Infraction/home.seam
!
كما ميكن البحث عنه حتت ا�سم «Infractions
 »Marocبوا�سطة �سطور �أبل( )Store Appleو كوكل
بلي(. )google play

تعززت فرق املراقبة الطرقية ب  19فردا من
مراقبي النقل وال�سري على الطرقات و ذلك يف �إطار
مواكبة ملف عملية تعزيز ال�سالمة الطرقية .و قد
ت�سلم املراقبون قرارات التعيني وبطائق �أداء الق�سم
خالل اجتماعا توجيهيا للتخرج تر�أ�سه ال�سيد حممد
جنيب بوليف ،الوزير املنتدب املكلف بالنقل ،يوم
� 24أكتوبر  2014بالرباط.
و ركز ال�سيد الوزير خالل هذا االجتماع على الدور
اجلوهري الذي تلعبه فرق املراقبة الطرقية التابعة
للوزارة ،واملتعلقة �أ�سا�سا يف حت�سني �سالمة النقل
الطرقي و�ضمان مناف�سة �رشيفة بني مهنيي هذا
القطاع .كما �سيتم تعزيز فرق املراقبة الطرقية
ب  250مراقبا جديدا على مدى ال�سنوات اخلم�س
القادمة من �أجل �إعطاء دفعة قوية لعملية تعزيز
النقل املهني.

حت�سني جودة النقل املدر�سي
مثل مو�ضوع �سبل حت�سني جودة النقل املدر�سي
حمور اللقاء الذي عقده ال�سيد حممد جنيب بوليف
الوزير املنتدب املكلف بالنقل ،يوم  03نونرب
 2014بالرباط ،مع رابطة التعليم اخلا�ص
باملغرب .و �أكد الوزير خالل هذا اللقاء على
�رضورة احلر�ص على نقل التالميذ يف ظروف
مريحة و�آمنة حترتم م�ستلزمات ال�سالمة الطرقية
والقوانني املنظمة للقطاع.
من جهتهم �أبرز ممثلو الرابطة �أهمية خدمة
النقل املدر�سي يف تقريب املدر�سة من التلميذ
م�ستعر�ضني الإكراهات التي تواجه مدار�س التعليم
اخلا�ص لتقدمي هذه اخلدمة يف �أح�سن الظروف.

ً
ً
ً
حمموال من �أجل
إلكرتونيا
تطبيقا �
االطالع على خمالفات قانون ال�سري

بعثة من البنك الدويل
يف �إطار ا�سرتاتيجية احلكومة الرامية �إىل تعزيز
ال�سالمة الطرقية ،تر�أ�س ال�سيد حممد جنيب بوليف
الوزير املنتدب املكلف بالنقل ،يوم  18دجنرب
 ، 2014اجتماعا مع بعثة من البنك الدويل مكلفة
مبهمة تقدمي م�ساعدة تقنية من �أجل حت�سني
ال�سالمة الطرقية باملغرب .هذه البعثة �ستقوم
بتقييم اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سالمة الطرقية
( ،)2013-2004كما �ستعمل على درا�سة واقرتاح
�إمكانات تطوير جماالت ال�سالمة الطرقية ،وذلك
من �أجل املحافظة على املنحى التنازيل مل�ؤ�رشات
ال�سالمة الطرقية.

حملة توا�صلية وحت�سي�سية
يف �إطار تفعيل خمططها للتوا�صل ال�شمويل
وبرنامج عملها بر�سم �سنة  ،2014نظمت اللجنة
الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري ،عملية توا�صلية
وحت�سي�سية مندجمة خا�صة بعطلة نهاية ال�سنة
تهم جمموعة من املوا�ضيع ،وعلى وجه التحديد
ال�سياقة حتت ت�أثري الكحول وال�رسعة .و ت�ستهدف
هذه العملية تعزيز التوا�صل والتوعية والتح�سي�س
مبخاطر حوادث ال�سري ،نظرا ملا ت�شهده الفرتة
املتزامنة مع عطلة نهاية ال�سنة امليالدية وعيد
املولد النبوي من حركة مكثفة مل�ستعملي الطريق
�سواء داخل املجال احل�رضي �أو خارجه .و متتد
هذه العملية من  15دجنرب � 2014إىل  5فرباير
.2015

املوانئ و امللك العمومي
البحري
االحتفال بالذكرى  150ملنارة ر�أ�س
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�سبارطيل

احتفت مدينة طنجة من  16اكتوبر اىل  15نونرب
 ،2014مبرور � 150سنة على ان�شاء املعلمة
التاريخية منارة ر�أ�س �سبارطيل وهي �أول منارة
�ضمن �شبكة املنارات البحرية التاريخية املغربية
( 39منارة) التي متتد على طول  3.400كلم من
ال�شواطئ الوطنية .و بهذه املنا�سبة نظمت وزارة
التجهيز والنقل و اللوج�ستيك عدة �أن�شطة فنية
و ثقافية لت�سليط ال�ضوء على هذه املنارة التي
تعترب قيدومة املنارات املغربية والتي دخلت حيز
اخلدمة يف  15اكتوبر من �سنة  ،1864وكذا على
خ�صائ�ص الهياكل ال�ساحلية التي ت�ضمن �سالمة
املالحة البحرية.
كما قامت الوزارة بن�رش كتاب باللغة الفرن�سية
بعنوان «منارات املغرب» ،من �أجل منح املكتبة
الوطنية �أول كتاب مرجعي ي�شمل كل املنارات التي
توجد باملغرب حاليا .و �سيمكن ن�رش هذا الكتاب
بتعريفه ملنارات املغرب كرتاث وطني ،من تثمني
امل�ؤهالت الهند�سية والتقنية والتاريخية التي
تزخر بها.

تتظيم التظاهرة املوازية لليوم العاملي
للبحر 2014

حتت الرعاية ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد
ال�ساد�س ،نظمت وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
من � 27إىل � 29أكتوبر  2014بطنجة ،التظاهرة
املوازية لليوم العاملي للبحر حول مو�ضوع «من
�أجل تطبيق فعال التفاقيات املنظمة البحرية
الدولية» .ويعد املغرب �أول بلد يف القارة االفريقية
الذي يحت�ضن هذا احلدث .و قد �شكلت هذه املنا�سبة
فر�صة للمملكة املغربية لتوجيه ر�سالة للمجتمع
البحري الدويل ،مفادها �أن املغرب البحري يف

تطور ،و�أنه يحر�ص على التطبيق الفعال للقوانني
البحرية امل�صادق عليها من طرف املنظمة
البحرية الدولية ،والت�أكيد على الدور الذي ميكن
�أن يلعبه فيما يخ�ص التعاون اجلهوي والدويل من
�أجل تعزيز املثل العليا للمنظمة.
وتوجت �أ�شغال احلدث املوازي لليوم العاملي
للبحر ،ب�إ�صدار وثيقة �أطلق عليها «�إعالن طنجة»،
تدعو يف جمملها �إىل تعزيز التعاون الثنائي
واملتعدد الأطراف بهدف حتقيق حماية فعلية
وفعالة للمالحة البحرية من خمتلف الأخطار،
وتطوير �أ�شكال جديدة من التعاون بني الدول يف
�إطار الهيكل فوق-الوطني الذي ت�شكله املنظمة
البحرية الدولية.

يوم �إخباري وحت�سي�سي حول �أثر
ال�شبابيك الوحيدة على تناف�سية
املقاوالت واالقت�صاد ب�صفة عامة
حتت رعاية وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
والوزارة املكلفة بالتجارة اخلارجية ،نظمت �رشكة
«بورت نت» ،يوم  3نونرب  ،2014مبعهد التكوين
املينائي ،اليوم الإخباري الأول حول امل�رشوع
الوطني املبتكر بورت نت «ال�شباك املغربي الوحيد
لت�سهيل اجراءات التجارة اخلارجية» ،لفائدة
امل�ستوردين وامل�صدرين الوطنيني ،حتت عنوان «
�أثر تطبيق ال�شباك الوطني الوحيد على تناف�سية
ال�رشكات واالقت�صاد ب�صفة عامة».
عرف هذا اليوم م�شاركة وفود من بلدان �إفريقية
وممثلني عن التحالف الإفريقي للتجارة
الإلكرتونية ،واللجنة االقت�صادية للأمم املتحدة
لأوروبا ،والفدراليات وجمعيات امل�ستوردين
وامل�صدرين ،والفاعلني االقت�صاديني ،وال�سلطات
املينائية واملطارية ،وال�رشكات البحرية،
والوزارات والإدارات العمومية ،والأبناك ،و�رشكات
الت�أمني وم�ستغلي ال�شبابيك الوحيدة...

الدورة  94للجنة ال�سالمة البحرية
التابعة للمنظمة البحرية الدولية

اجتمعت جلنة ال�سالمة البحرية مبقر املنظمة
البحرية الدولية من � 17إىل  21نونرب ،2014
ومن بني النقاط التي ت�ضمنها جدول �أعمالها،
موافقتها بعد الدر�س على املقرتح املغربي-

الإ�سباين الذي يهم تعديل جهاز ف�صل املرور الذي
يعتمد حاليا مب�ضيق جبل طارق ،وذلك بهدف مراعاة
حركة املالحة البحرية التي �ستنتج عن امليناء
اجلديد طنجة املتو�سط  .IIوقد مثل وزارة التجهيز
والنقل واللوج�ستيك يف هذا اللقاء ،رئي�س مركز
ر�صد حركة املالحة البحرية بطنجة ،والذي كان
�ضمن الوفد املغربي امل�شارك يف الدورة  94للجنة
ال�سالمة البحرية يف لندن.

خال�صة الأن�شطة املينائية اىل غاية
نهاية �أكتوبر 2014
تابعت �أن�شطة املوانئ املغربية منوها يف نهاية
الع�رش �أ�شهر الأوىل من �سنة  ،2014م�سجلة تنقل
 95,8مليون طن �أي بزيادة  14,1يف املائة
مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية.
هذا التوجه الإيجابي يرجع �أ�سا�سا لالنتعا�ش
القوي للنقل الداخلي (اال�سترياد والت�صدير)،
الذي �سجل منوا يقدر ب  %11ارتباطا بنمو
حجم نقل الواردات بن�سبة  %12,3وكذا بنمو
حجم ال�صادرات الذي بلغ ب  .%8,7من جهة
�أخرى ،تعزز التطور الإيجابي للنقل الإجمايل من
خالل حت�سني  23,8%من �أن�شطة اعادة ال�شحن
للحاويات بالطن ،التي متثل يف حوايل  %27من
النقل املينائي االجمايل .وبالن�سبة للموانئ التي
ت�سريها الوكالة الوطنية للموانئ ،فقد �سجلت تنقل
حوايل  63,4مليون طن من الب�ضائع ،بارتفاع
بلغ %10,9مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة
املا�ضية.

الذي �أ�صبح يف ظرف وجيز من اهم املوانئ على
ال�صعيدين االفريقي واملتو�سطي.

البنية التحتية الطرقية و
الطرق ال�سيارة
ال�شركة الوطنية للطرق ال�سيارة
حت�صل على عالمة ‘‘امل�س�ؤولية
االجتماعية للمقاولة’’
منح االحتاد العام ملقاوالت املغرب ،يوم 16
�أكتوبر  2014بالرباط ،عالمة ‘‘امل�س�ؤولية
االجتماعية للمقاولة’’ لل�رشكة الوطنية للطرق
ال�سيارة ،وهي العالمة التي تزكي االلتزام الدائم
لل�رشكة بتحقيق تنمية م�ستدامة واحرتام �ضوابط
احلكامة اجليدة امل�ؤ�س�سة ملفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية .هذه العالمة املميزة للم�س�ؤولية
االجتماعية منحت لل�رشكة الوطنية للطرق
ال�سيارة بعد عملية تقييم لإدارتها �أجراها خرباء
معتمدون من قبل االحتاد العام ملقاوالت املغرب،
وهي ت�ضمن اعرتافا بنجاعة اال�سرتاتيجيات
املعتمدة من طرف املقاولة ومطابقة نظامها
للمبادئ والأهداف امل�سطرة يف ميثاق امل�س�ؤولية
االجتماعية لالحتاد

االحتفال بالذكرى  25لل�شركة
الوطنية للطرق ال�سيارة

ميناء طنجة املتو�سط يحطم رقما
قيا�سيا بتجاوزه �سقف  3مليون
حاوية
متكن ميناء طنجة املتو�سط ،يوم  23دجنرب
 ،2014من جتاوز �سقف  3مليون حاوية (من
فئة  20قدما) معاجلة ،وذلك بزيادة  20باملائة
مقارنة مع  2,55مليون وحدة مت ت�سجيلها �سنة
 .2013خالل هذه ال�سنة عالج ميناء طنجة
املتو�سط  2.100ار�ساء لل�سفن ،موزعة على 800
�سفينة ر�ست بالر�صيف الذي ت�رشف على تدبريه
وا�ستغالله �رشكة «�أ بي �إم ترمنالز طاجنري » ،و
� 1.300سفينة على م�ستوى الر�صيف الذي تدبره
�رشكة «�أوروغيت » ،و حققت املحطتني معا منوا
مهما على م�ستوى معاجلة وتدبري احلاويات بلغت
ن�سبته على التوايل  11يف املائة و 34باملائة .
كما ان خمتلف مكونات ميناء طنجة املتو�سط
يتطلعون اىل اال�ستمرار على نف�س ن�سق النمو يف
اطار ر�ؤية م�ستقبلية والرغبة يف حتقيق االجنازات
التي تتالءم وحجم اال�ستثمارات واالهتمام الذي
توليه الدولة املغربية مليناء طنجة املتو�سط لتعزيز
البوابة البحرية ال�شمالية للمغرب ودعم التجارة
اخلارجية ودعم القدرة التناف�سية للمركب املينائي
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احتفلت ال�رشكة الوطنية للطرق ال�سيارة باملغرب،
يوم  25نونرب  2014بالرباط ،بالذكرى 25
لإحداثها وب�إجناز ملا جمموعه  1.511كلم من
طرق �سيارة متتد من ال�شمال �إىل اجلنوب ومن
ال�رشق �إىل غرب اململكة .وقد مت تخ�صي�ص 45
مليار درهم كا�ستثمارات لإجناز  1.800كلم
من �شبكة الطرق ال�سيارة ،يف �أفق منت�صف �سنة
 .2016و نظم هذا اللقاء حتت �شعار «� 25سنة
يف خدمة التنمية امل�س�ؤولة» .و جتدر الإ�شارة ان
ال�رشكة ب�صدد �إعداد �شبكة جديدة تبلغ حوايل
 2.000كلم من �أجل ربط الو�سط بجنوب و�شمال
اململكة ،معتمدة على �رضورة تطوير ال�رشاكات مع
القطاع اخلا�ص.
و بهذه املنا�سبة ،مت توقيع اتفاقية تتعلق بتكوين
جديد باملغرب حول مهن الطرق ال�سيارة .ومبوجب

هذه االتفاقية ،التي وقعها وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك واملدير العام لل�رشكة الوطنية للطرق
ال�سيارة باملغرب والوزير املنتدب لدى وزير
الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،ف�إنه �سيتم
ا�ستثمار جتربة ال�رشكة الوطنية للطرق ال�سيارة
باملغرب على مدى � 25سنة يف تكوين حوايل 700
�شابا يف �أفق .2018

زيارة الأقاليم املت�ضررة من جراء
الفي�ضانات

للمناجم واملقالع
ب�رشاكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
نظمت جملة «الطاقة و املعادن» الدورة الثالثة
للمعر�ض الدويل للمناجم واملقالع ،من � 3إىل
 6دجنرب  2014بالدار البي�ضاء ،حتت �شعار
«مقاربات من �أجل �رشاكة �إفريقية بني القطاعني
العام واخلا�ص» .و عرفت هذه التظاهرة م�شاركة
حوايل  100عار�ضا مغربيا و�أجنبيا .خالل افتتاح
الدورة� ،أ�شار الكاتب العام للوزارة ،ال�سيد ر�ضوان
بلعربي� ،إن ا�ستغالل حوايل �ألفني مقلع ميكن من
ا�ستخراج �أزيد من  150مليون مرت مكعب من
املواد امل�ستعملة يف البناء �سنويا.

اللوج�ستيك
زيارة القاعدة اللوج�ستيكية التابعة
ملجموعة هيلوود اخلا�صة
على �إثر الفي�ضانات من جراء حجم الت�ساقطات
املطرية ونوعيتها الغري امل�سبوقة لعقود من الزمن،
قام وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،ال�سيد
عزيز رباح ،بزيارة للأقاليم املت�رضرة لالطالع
على حالة ال�شبكة الطرقية والبنيات التحتية التي
تعر�ضت للتلف ،وحتديد الأولويات والتدخالت
اال�ستعجالية لإ�صالح املقاطع الطرقية والقناطر
التي ت�ستدعي تدخال عاجال .و نذكر منها على
اخل�صو�ص �أقاليم طاطا و ورززات يوم  05دجنرب
 ,2014تاحناوت ب�إقليم احلوز يوم  06دجنرب
 ,2014و �إقليم ال�صويرة يوم  12دجنرب. 2014
دعا ال�سيد الوزير خالل هذه الزيارات اىل نهج
مقاربة حملية لإ�صالح اال�رضار التي طالت ال�شبكة
الطرقية و القناطر و�أكد ا�ستعداد الوزارة لتقدمي
الدعم التقني الالزم لل�سلطات للقيام بهذه املهمة،
خا�صة �إ�صالح القناطر احليوية لفك العزلة عن
الدواوير املحا�رصة واملحاور الطرقية الرئي�سية
ل�ضمان الولوج اىل باقي االقاليم ،كما �أكد على
�أهمية تخ�صي�ص العتاد واملوارد الب�رشية الالزمة
لتغطية احتياجات االقليم املت�رضرة.

البناء و اال�شغال العمومية
م�شاركة الوزارة يف املعر�ض الدويل

وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،وذلك يوم 18
دجنرب  .2014و قد �أكد ال�سيد جو�س مارينو�س،
قبول جمل�س اجلمعية الأوروبية للوج�ستيك لطلب
ان�ضمام املغرب لها كع�ضو كامل الع�ضوية.
وبذلك �أ�صبح املغرب �أول بلد يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�إفريقيا ال�شمالية ويف �إفريقيا الذي ح�صل
على الع�ضوية الكاملة بهذه اجلمعية املرموقة،
مما يفتح �آفاقا هامة لقطاع اللوج�ستيك الوطني.
حيث ت�سمح له هذه الع�ضوية باالن�ضمام �إىل
�أح�سن ال�شبكات الأوروبية للكفاءات اللوج�ستيكية
من �أجل اال�ستفادة من املمار�سات اجليدة للدول
املتقدمة يف قطاع اللوج�ستيك وتعزيز العالقات
مع منظمات هامة وفاعليني رئي�سيني يعتربون
مرجعا على امل�ستويني الأوروبي والعاملي .كما
�ست�سمح هذه الع�ضوية للمغرب ب�أن ي�صبح ممثال
للجمعية الأوروبية للوج�ستيك على امل�ستوى
الإقليمي من حيث التكوين والتقييم وامل�صادقة
الأوروبية على الكفاءات اللوج�ستيكية.

النقل الطرقي
م�شاركة املغرب يف م�ؤمتر وزراء النقل
يف بلدان غرب املتو�سط ()5+5

بعد افتتــاح امللتقى املغربي الأمريكي لال�ستثمار
والتجارة املنعقد مبدينـة داال�س يوم � 16أكتوبر
 ،2014قــام وزيـــر التجهيز والنقـل واللــوج�ستيك،
ال�سيد عزيز الرباح ،بزيارة للقاعدة اللوج�ستيكية
التابعة ملجموعة هيلوود اخلا�صة (Hillwood
 )Propertiesالتي متتد على م�ســاحة 18.000
هكتــار مبدينــة فــورت وورت والتي ت�ضم �أزيد
من � 370رشكة �صناعية وجتارية ،بالإ�ضافة �إىل
مطار متخ�ص�ص يف طريان رجال الأعمال وال�شحن
اجلـــوي وحمطات لوج�ستيكية للتخزين وال�شحن
والتوزيع ،والتي توفر �أزيد من  36.000من�صب
�شغل.
وعلى �إثر هذه الزيارة عقد ال�سيد الوزير جل�سة عمل
مع الرئي�س املنتدب للمجموعة ا�ستعر�ض خاللها
الإجراءات الهامة التي اتخذتها احلكومة املغربية
من �أجل ت�شجيع اال�ستثمار وامل�ؤهالت التي يتوفر
عليها املغرب والتي جتعل منه حمطة لوج�ستيكية
واعدة على امل�ستوى الدويل واجلهوي

ع�ضوية املغرب يف اجلمعية الأوروبية
للو جي�ستيك
قام رئي�س اجلمعية الأوروبية للوج�ستيك ،جو�س
مارينو�س مرفوقا بنائب رئي�س هذه اجلمعية
بزيارة للمغرب حيث ا�ستقبلهما ال�سيد عزيز رباح،
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خالل �أ�شغال الدورة الثامنة مل�ؤمتر وزراء النقل
يف بلدان غرب املتو�سط (  )5+5املنعقد بل�شبونة
يوم � 22أكتوبر  ،2014نادا الوزير املنتدب
املكلف بالنقل ،ال�سيد حممد جنيب بوليف ،اىل
تعزيز التعاون الإقليمي يف منطقة البحر الأبي�ض
املتو�سط يف قطاع النقل وال�سعي للح�صول على
التمويل الالزم لبناء �شبكة فعالة للنقل املتعدد
الأمناط حديثة وقادرة على املناف�سة .و�أكد
باملنا�سبة �أن قطاع النقل ي�شكل رافعة �أ�سا�سية
لالدماج االقت�صادي والتنمية االجتماعية،
خ�صو�صا على م�ستوى دول احتاد املغرب العربي
وباملنطقة املتو�سطية ب�شكل عام.
و�أبرز ال�سيد الوزير يف هذا ال�صدد �إرادة املغرب
الرامية �إىل تعزيز التعاون مع الإحتاد من �أجل
املتو�سط لتحديد م�شاريع ذات �أولوية بهدف
اال�ستفادة من الدعم امل�ؤ�س�ساتي واملايل ،مطالبا
الأمانة العامة لالحتاد باملزيد من تطوير
مبادراتها الرامية اىل دعم م�شاريع مهيكلة اخرى
يف جمال البنيات التحتية ا�ستجابة لطموحات
دول �ضفتي املتو�سط .كما �شدد على �أهمية تقوية
�أمن و�سالمة املالحة البحرية يف �إطار مبادرة «يف
تي �إ�س-يف تي �إم �إي �أ�س» من �أجل حت�سني الأمن
البحري باملتو�سط وتطوير خمططات عمل للنقل
ال�سككي .وعلى هام�ش م�شاركته يف هذا امل�ؤمتر،
عقد ال�سيد بوليف عدة لقاءات مع نظرائه ببلدان

غرب املتو�سط ( )5+5تركزت حول ا�ستك�شاف
�سبل تعزيز التعاون بني املغرب وهذه الدول يف
جماالت النقل واللوج�ستيك.

لقاء حول ال�شباك الوحيد املغربي
لتب�سيط م�ساطر التجارة اخلارجية
يعترب ال�شباك الوحيد املغربي لتب�سيط م�ساطر
التجارة اخلارجية �آلية فعالة لإر�ساء دعائم حكامة
جيدة يف املجال االقت�صادي وخا�صة يف قطاع
التجارة اخلارجية كما �أكد على ذلك وزير التجهيز
والنقل واللوج�ستيك عزيز رباح ،يوم  3نونرب
 2014بالدار البي�ضاء ،خالل لقاء حول «ت�أثري
ال�شباك الوحيد الوطني على تناف�سية املقاوالت
واالقت�صاد ب�صورة عامة».

النقل ال�سككي
الدورة الأوىل للتكوين حول «�صيانة
ال�سكة احلديدية»
افتتح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ال�سيد
عزيز رباح ،يوم � 20أكتوبر  2014بالرباط،
الدورة الأوىل للتكوين حول «�صيانة ال�سكة
احلديدية» املوجهة لكبار م�س�ؤويل �أزيد من ع�رش
�شبكات �سككية �إفريقية .هذه الدورة التكوينية (20
�أكتوبر  01 -نونرب) ت�ضم درو�سا نظرية ودرا�سات
حاالت وحما�رضات حول موا�ضيع حمددة يتقا�سم
تن�شيطها خرباء من االحتاد الدويل لل�سكك احلديدية
واملكتب الوطني لل�سكك احلديدية ،ف�ضال عن تنظيم
زيارات ميدانية.

هذا الإجراء يرمي بالأ�سا�س �إىل حت�سني ال�سل�سلة
اللوج�ستيكية ،والرفع من جودة اخلدمات املقدمة
للفاعلني يف قطاع التجارة اخلارجية عرب تقلي�ص
املراحل وتوحيد املتدخلني يف قطاع النقل
املينائي وعبور الب�ضائع والتخفي�ض من كلفة
نقل الب�ضائع لفائدة امل�صدرين وامل�ستوردين
على ال�سواء .وينبع هذا امل�رشوع من تو�صيات
اخلطة الوطنية لتب�سيط �إجراءات التجارة الدولية
وامل�ساهمة يف جهود ت�سهيل التجارة للحد من
التكاليف اللوج�ستية وتب�سيط امل�ساطر الإدارية
والإجرائية.

و �أ�شار ال�سيد الوزير بهذه املنا�سبة �أنه ال حميد عن
التكوين كي تتمكن بع�ض ال�سكك احلديدية الإفريقية
من مواجهة النق�ص يف جمال �إعادة ت�أهيل بنياتها
التحتية للنقل .كما �أكد ا�ستعداد املغرب لتعزيز
�رشاكات وتعاون منوذجي مع البلدان الإفريقية يف
خمتلف جماالت النقل واللوج�ستيك .و تتطلب �إعادة
ت�أهيل ال�سكك احلديدية ب�إفريقيا بناء � 13ألف
و 200كلم من اخلطوط اجلديدة يف �أفق 2040
با�ستثمار قيمته  26مليار دوالر ،ح�سب درا�سة
�أجنزت حول «جتديد ال�سكك احلديدية يف �إفريقيا:
وجهة .»2040

التوقيع على اتفاقية الت�صديق على
�أ�سعار املواد النفطية بني احلكومة
ومهنيي القطاع النفطي

النقل اجلوي

مت يوم  26دجنرب  2014بالرباط التوقيع على
اتفاقية الت�صديق على �أ�سعار املواد النفطية بني
احلكومة وموزعي املواد النفطية بهدف التو�صل
�سنة � 2015إىل حذف الدعم املوجه لهذه املواد
والتحرير الكامل للقطاع .وقع على االتفاقية من
اجلانب احلكومي وزير الداخلية ،ووزير االقت�صاد
واملالية ،ووزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
ووزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،والوزير
املنتدب لدى رئي�س احلكومة املكلف بال�ش�ؤون
العامة واحلكامة ،ومن جانب املهنيني رئي�س
جمموعة النفطيني للمغرب ،واملدير العام ل�رشكة
�سامري.
و�ستنفذ م�سطرة الت�صديق خالل فرتة انتقالية من
 1يناير �إىل  30نونرب  ،2015بعد احلذف النهائي
للدعم املوجه للبنزين والفيول يف فرباير 2014
والدعم املوجه للغازوال ابتداء من  31دجنرب
 .2014و�ستواكب احلكومة خالل هذه الفرتة
مهنيي القطاع لتحديد �أ�سعار بع�ض املواد النفطية
التي �سيتم الإعالن عنها يومي  1و  16من كل �شهر
انطالقا من فاحت يناير وحتى  30نونرب .2015

التوا�صل مع امل�ؤ�س�سة الربملانية

الوزارة و�رشكة اخلطوط امللكية املغربية من �أجل
توفر املغرب على م�ؤ�س�سة وطنية ا�سرتاتيجية يف
ميدان النقل اجلوي تفر�ض وجودها يف هذا القطاع
وجاهزيتها خلو�ض املناف�سة فيه.
وعقب ذلك� ،ألقى الرئي�س املدير العام ل�رشكة
اخلطوط امللكية املغربية ال�سيد ادري�س بنهيمة
عر�ضا حول «رهان التحول �إىل �رشكة مناف�سة
وقوية» �أبرز فيه �أن ال�رشكة حققت جميع �أهداف
العقد الربنامج ،وعززت قدرتها التناف�سية
والأدائية مع خف�ض التكاليف بالن�سبة لل�رشكات
املناف�سة ،وذلك بخدمة ذات جودة مماثلة ل�رشكات
الطريان الكربى .كما �سجلت ارتفاعا كبريا يف نقل
امل�سافرين خالل ف�صل ال�صيف حيث و�صلت �إىل
 1,86مليون م�سافر وخا�صة يف �شهر غ�شت الذي
�سجل رقما قيا�سيا و�صل اىل  773 000م�سافر �أي
مبعدل  24 000م�سافر يف اليوم.

احلفاظ على الرحالت نحو غرب
�إفريقيا
�أ�شادت �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية لدى الأم
املتحدة ،يوم  2نونرب  2014بنيويورك ،ببع�ض
�رشكات النقل اجلوي ،ومن بينها اخلطوط امللكية
املغربية ،للحفاظ على رحالتها نحو بلدان غرب
�إفريقيا التي تعاين من تف�شي وباء �إيبوال ،معتربة
�أن هذا الإجراء مبثابة «طوق جناة» بالن�سبة ل�سكان
املنطقة.
هذه الرحالت تعترب فعال طوقا للنجاة خا�صة على
امل�ستوى النف�سي بالن�سبة لل�سكان املحليني الذين
يدركون �أن ب�إمكانهم التنقل ،طبعا مع االحرتام
القبلي للإجراءات املنا�سبة .واعتربت �أن هذه
الرحالت تعترب «الو�سيلة التي من خاللها يتمكن
العاملون يف جمال الرعاية ال�صحية من التنقل من
و �إىل هذه البلدان» ،مثمنة يف هذا ال�صدد م�ساهمة
بلجيكا وفرن�سا واملغرب.

زيادة  20يف املائة للرحالت الداخلية
للخطوط امللكية املغربية
موا�صلة لتنفيذ املقاربة الت�شاركية والتوا�صلية
للوزارة مع امل�ؤ�س�سة الربملانية ،وا�ستجابة للطلب
املعرب عنه من طرف جلنة البنيات الأ�سا�سية
والطاقة واملعادن والبيئة ،ح�رض ال�سيد عزيز
رباح وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك وال�سيد
حممد جنيب بوليف الوزير املنتدب املكلف بالنقل
اجتماعا عقدته اللجنة الآنفة الذكر يوم � 20أكتوبر
 ،2014خ�ص�ص لتدار�س مو�ضوع «الو�ضعية املالية
والتدبريية واخلدماتية للخطوط امللكية املغربية
وكذا �سيا�سة النقل اجلوي ببالدنا وامل�شاكل التي
تعرفها بع�ض الرحالت اجلوية لل�رشكة» .و بهذه
املنا�سبة مت الرتكيز على املجهودات التي تبذلها
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قامت �رشكة اخلطوط امللكية املغربية خالل �سنة
 2014بنقل حوايل � 790ألف م�سافر على خطوطها
الداخلية بزيادة قدرها  20يف املائة مقارنة مع
ال�سنة املا�ضية .و يرجع هذا الإجناز بالأ�سا�س �إىل
االتفاقيات املربمة مع بع�ض جهات اململكة حتت
�إ�رشاف احلكومة وانخراط وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك حيث برجمت يف هذه ال�سنة � 12ألف
و 925رحلة على  22خطا داخليا.
�إتفاقيات ال�رشاكة هذه ,حددت �سعرا تف�ضيليا
وقارا ،ترمي �إىل تطوير الرحالت الداخلية لتدعيم
جاذبية اجلهات ،وفك العزلة عنها ،وتنميتها
�سياحيا ،ترجمت من خالل فتح بع�ض اخلطوط
الرابطة بني الدار البي�ضاء وبع�ض املدن كطانطان،

وكلميم ،والرا�شيدية ،وزاكورة ،وتطوان ،واحل�سيمة،
وكذلك من خالل تعزيز وترية خطوط كانت
موجودة كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للعيون ،و الداخلة،
و ورزازات .و ت�شمل �شبكة اخلطوط الداخلية لل�رشكة
 21خطا.

توقيع مذكرة تفاهم بني املكتب
الوطني للمطارات ومطار داال�س
فورث-وورث

ال�سيد زهري حممد العوفري .وللإ�شارة فقد توقفت
�أ�شغال ور�ش تو�سيع املحطة اجلوية  1ملطار حممد
اخلام�س منذ غ�شت .2010
هذا التوقف الطويل لهذا الور�ش �أثر ب�شكل كبري
على الطاقة اال�ستيعابية للمطار ونتج عن ذلك
�إكراهات و�صعوبات كبرية على م�ستوى اال�ستغالل
وكذا جودة اخلدمات املقدمة للزبائن ،و يهدف
هذا امل�رشوع و�ضع حل عملي للتطوير املندمج
ملطار حممد اخلام�س وللزيادة التدريجية يف
طاقته اال�ستيعابية على املدى الق�صري واملتو�سط
والطويل.

درا�سة خال�صات ا�سرتاتيجية النقل
اجلوي «�أجواء»

وقع املكتب الوطني للمطارات و مطار داال�س
فورت-وورث مذكرة تفاهم تروم �إقامة تعاون
تقني بني املطار الأمريكي واملطارات املغربية،
يوم � 16أكتوبر  2014بداال�س ،ب�إ�رشاف وزير
التجهيز والنقل واللوج�ستيك ال�سيد عزيز رباح.
ويهدف هذا االتفاق �إىل دعم تبادل املعلومات يف
جمال الإح�صائيات واملعطيات املالية ،وتقا�سم
املمار�سات اجليدة من خالل تنظيم ور�شات
ولقاءات منتظمة لفائدة العاملني باملطارات.
و قد مت التوقيع على هذا االتفاق مبنا�سبة منتدى
الواليات املتحدة-املغرب للتجارة واال�ستثمار،
الذي يندرج يف �إطار احلوار اال�سرتاتيجي بني
الرباط ووا�شنطن ،و الهادف �إىل دعم املنتجات
املغربية ،وتطوير ال�صادرات املغربية نحو
الواليات املتحدة� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع اال�ستثمارات
وال�رشاكات بني املقاوالت بالبلدين.

تر�أ�س ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير املنتدب
املكلف بالنقل ،ور�شة حول درا�سة خال�صات
ا�سرتاتيجية «�أجواء» لتطوير الطريان املدين
باملغرب يف �أفق  ،2015وذلك يوم  26نونرب
! 2014بالرباط .خالل هذا اللقاء مت الت�أكيد
على �أهمية قطاع الطريان املدين الذي يعترب من
املجاالت املهمة التي تخلق قيمة �إ�ضافية مهمة.
ا�سرتاتيجية «�أجواء» التي مت اعتمادها لتغطية
املرحلة املمتدة �إىل �أفق  ،2035تهدف �إىل دمقرطة
النقل اجلوي عرب تعميمه على جمموع املدن
املغربية الكبرية منها واملتو�سطة على حد �سواء
وتقدمي خدمة عالية اجلودة وب�أ�سعار تناف�سية.

رافعة ا�سرتاتيجية لتنمية �إفريقيا» ،مت الت�أكيد على
�رضورة دعوة الدول الإفريقية �إىل توحيد جهودها،
وخا�صة يف جمال تكوين املوارد الب�رشية
وال�صيانة ،من �أجل جتاوز العجز امل�سجل يف عدد
الأطر امل�ؤهلة يف قطاع الطريان املدين.
وذكر ال�سيد بوليف بهذه املنا�سبة ب�أن املغرب طور
�صناعته يف جمال الطريان ليتبو�أ مكانته كرائد
يف هذا القطاع ب�إفريقيا م�شريا �إىل �أن هذا الدور
الريادي تعزز بف�ضل قرار اخلطوط امللكية املغربية
يف مطلع غ�شت املا�ضي بالإبقاء ،حتى �إ�شعار �آخر،
على رحالتها جتاه البلدان امل�صابة بداء �إبوال وهي
غينيا كوناكري وليبرييا و�سرياليون ،يف مبادرة
ت�ضامنية وم�س�ؤولة.

تنظيم �أول معر�ض للطريان اخلا�ص
ب�شمال �إفريقيا بالدار البي�ضاء �سنة
2015
�ستحت�ضن مدينة الدار البي�ضاء ،يومي فاحت وثاين
�شتنرب  ،2015معر�ض احتاد الطريان اخلا�ص
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا (ميبا
�شو موروكو) كما �أعلن على ذلك ال�سيد علي �أحمد
النقبي الرئي�س امل�ؤ�س�س الحتاد الطريان اخلا�ص يف
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا (ميبا) على
هام�ش افتتاح فعاليات املعر�ض بدبي يوم 09
دجنرب .2014
هذا احلدث الذي �سينظم بالدار البي�ضاء ي�سعى �إىل
مواكبة النمو والدينامية الكبرية التي ي�شهدها قطاع
الطريان باملغرب حاليا .و يعك�س تنظيم «ميبا �شو
موروكو» بالدار البي�ضاء اعرتافا بالتطور امل�شهود
الذي حققه قطاع الطريان باململكة ،وال�سيما على
م�ستوى اال�ستثمارات الهامة التي �ضخها كبار
امل�صنعني العامليني لتجهيزات الطائرات يف جمال
الطريان اخلا�ص.

التعاون الدويل

ا�ستئناف �أ�شغال ور�ش تو�سيع املحطة
اجلوية  1مبطار حممد اخلام�س
الدار البي�ضاء

الدورة الثالثة ملنتدى الطريان املدين
ب�إفريقيا

ا�ستقبال الوفود الأجنبية

مبنا�سبة ا�ستئناف �أ�شغال �إجناز م�رشوع تو�سيع
املحطة اجلوية  1ملطار حممد اخلام�س ،نظمت
زيارة ميدانية لهذا الور�ش ،يوم � 23أكتوبر ،2014
بح�ضور وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك عزيز
رباح و املدير العام للمكتب الوطني للمطارات

خالل اجلل�سة االفتتاحية للدورة الثالثة ملنتدى
الطريان املدين ب�إفريقيا ،املنظمة من طرف
املعهد الإفريقي لل�سالمة اجلوية ب�رشاكة مع وزارة
التجهيز والنقل واللوج�ستيك يومي  27و 28نونرب
 2014بالرباط ،حتت �شعار «قطاع الطريان :

يف �إطار تعزيز التعاون مع الدول ال�صديقة و
ال�شقيقة يف جمال التجهيز و النقل و اللوج�ستيك،
ا�ستقبل ال�سيد عزيز رباح ،خالل الثالثة �أ�شهر
الأخرية ل�سنة  ،2014عددا من ال�شخ�صيات و
الوفود الأجنبية نذكر منها :
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 رئي�س اجلمعية اليابانية لالقت�صاد االفريقيوالتنمية (�أفريكو) ،يوم � 13أكتوبر .2014
 نائب الوزير املنتدب لدى وزير التنميةاالقت�صادية باجلمهورية الإيطالية ،يوم � 21أكتوبر
.2014
 الوزير الكناري للأ�شغال العمومية والنقلوال�سيا�سة الرتابية ،يوم � 21أكتوبر .2014
 الوزير الت�شادي للبنيات التحتية والنقلوالطريان ،يوم � 24أكتوبر .2014
 امل�س�ؤول ب�رشكة «�سوي�س بورت» عن �أوروباوافريقيا و�أمريكا الالتينية ،يوم � 30أكتوبر .2014
 رئي�س جمل�س ادارة الهيئة العامة للطريان املدينو الأر�صاد للجمهورية اليمنية ب�صفته رئي�سا
للمجل�س التنفيذي للهيئة العربية للطريان املدين،
يوم � 31أكتوبر .2014
 وفدا مهما ي�ضم  15من ر�ؤ�ساء �رشكات منفونديه -فرن�سا ،يوم  25نونرب. 2014

 رئي�س املجل�س الوطني لكوت ديفوار ،يوم 26نونرب. 2014
 وزير التعمري وال�سكنى والبنايات العموميةبجمهورية �إفريقيا الو�سطى ،يوم  11دجنرب
. 2014
 �سفري ال�سودان باملغرب ،يوم  15دجنرب .2014 �سفري جمهورية جيبوتي بالرباط ،يوم 15دجنرب .2014
 وفدا بلجيكيا ،يوم  18دجنرب . 2014 الرئي�س املدير العام للمنظمة اليابانية للتجارةاخلارجية «  ،» JETROيوم  19دجنرب .2014

زيارة عمل للربازيل
قام ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير املنتدب
املكلف بالنقل ،خالل �شهر �أكتوبر  ،2014بزيارة
عمل ميدانية ودرا�سية للربازيل عقد خاللها
جمموعة من اللقاءات مع امل�س�ؤولني الربازيليني
متحورت حول �إمكانيات تطوير التعاون الثنائي

يف جمال النقل و البنيات التحتية .و تندرج هذه
الزيارة يف �إطار التح�ضري و الإعداد لتطبيق
مقت�ضيات جديدة مرتبطة بقطاع النقل الطرقي،
وكذلك االطالع على بع�ض التجارب الناجحة يف
بع�ض الدول ال�صاعدة.

انعقدت �أ�شغال قمة ومعر�ض االحتاد الدويل للنقل
العام من � 26إىل  28نوفمرب 2014بالدوحة،
و�شارك يف هذه التظاهرة وزراء وم�س�ؤولون من
دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا،
من �ضمنها املغرب� ،إىل جانب عدد كبري من
ال�رشكات واخلرباء والفاعلني يف جمال النقل .و
قد �شارك وفد مغربي يف هذا اللقاء تر�أ�سه الكاتب
العام لوزارة التجهيز و النقل و اللوج�ستيك ،ال�سيد
ر�ضوان بلعربي.

املنتدى الأطل�سي الأول للربط
وال�سياحة يف جزر الكناري
عرف املنتدى الأطل�سي الأول للربط وال�سياحة
املنعقد يومي  17و � 18أكتوبر  2014ب�سانتا
كروز يف تينرييفي ،م�شاركة املغرب الذي مثله
الوزير املنتدب املكلف بالنقل ،ال�سيد حممد جنيب
بوليف ،و كذلك ممثلون عن جزر الكناري و ال�سنغال
و موريتانيا و الر�أ�س الأخ�رض ،و كذلك مهنيني يف
جماالت املوانئ و الطريان املدين و ال�سياحة لهذه
الدول.
وناق�ش امل�شاركون يف هذا املنتدى عدة موا�ضيع
تن�صب ،باخل�صو�ص ،يف موا�ضيع النقل اجلوي
والنقل البحري و�سياحة الرحالت البحرية،
ف�ضال عن درا�سة النموذج ال�سياحي والتخطيط
الرتابي امل�ستدمي وا�سرتاتيجيات �إنعا�ش الوجهات
ال�سياحية ،يف احلا�رض وامل�ستقبل.

الندوة الرابعة الحتاد اال�ست�شاريني
الأفارقة والعرب
افتتحت الندوة الرابعة الحتاد اال�ست�شاريني
الأفارقة والعرب ( )FCAAحتت �شعار« :فر�ص
الأعمال يف �أفريقيا» ،برئا�سة ال�سيد عزيز رباح
وزير التجهيز و النقل و اللوج�ستيك ،يوم  4نونرب
 2014بالرباط .و قد عرفت هذه الندوة م�شاركة
ممثلني عن �رشكات الهند�سة ب�أفريقيا والعامل
العربي ،وكذا ممثلي العديد من اجلهات املانحة
الدولية وم�س�ؤويل الإدارة املغربية.
ويهدف احتاد اال�ست�شاريني الأفارقة والعرب �أ�سا�سا
�إىل تنمية التعاون بني اال�ست�شاريني الأفارقة
والعرب ،وتقوية م�ؤهالتهم التقنية والإدارية،
�إ�ضافة �إىل تعزيز م�شاركتهم يف امل�شاريع التنموية
ب�إفريقيا والعامل العربي.

القمة الثانية لالحتاد الدويل للنقل
العام بالدوحة
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ركزت هذه التظاهرة على حماور الأمن وال�سالمة
يف جمال النقل العام ،و�إبراز �أهميته ودوره كعن�رص
رئي�سي لتحقيق التنمية االقت�صادية امل�ستدامة
وت�سليط ال�ضوء على �أهمية اال�ستثمارات يف �إن�شاء
�شبكات النقل.

التعاون املغربي ال�صيني
يوم  28نونرب  2014يف بكني ،خالل �أ�شغال
منتدى االعمال املغربي ال�صيني الذي نظم من
طرف االحتاد العام ملقاوالت املغرب حتت �شعار
«�آفاق واعدة لل�رشاكة اال�سرتاتيجية املتميزة»،
�أو�ضح ال�سيد عزيز رباح ،وزير التجهيز و النقل و
اللوج�ستيك� ،أن املغرب يعتزم فتح خط جوي مع
ال�صني ال�سنة املقبلة لت�شجيع ال�رشكات ال�صينية
على اال�ستثمار يف اململكة و �إعطاء دفعة قوية
لكافة جماالت التعاون و�أهمها الربط البحري
واجلوي لتعزيز املبادالت التجارية بني الدولتني.

قمة البو�سفور اخلام�سة للتعاون
الدويل

�شارك ال�سيد حممد جنيب بوليف ،الوزير املنتدب
املكلف بالنقل� ،ضمن �أ�شغال قمة البو�سفور
اخلام�سة للتعاون الدويل التي افتتحت يوم 10
دجنرب  2014مبدينة �إ�سطنبول حول مو�ضوع

«التغيريات و�سيناريوهات امل�ستقبل ومواجهة
التحديات بو�سائل �سلمية» ،مبداخلة حول
التكنولوجيات اجلديدة لالت�صال والنقل (الهاتف
املحمول وتكنولوجيات م2م) ،حيث ركز على
االبتكارات التكنولوجية واالت�صاالت وت�أثريها
على م�ستقبل قطاع النقل مربزا التحديات احلالية
وامل�ستقبلية لتطورات طرق النقل ،خا�صة على
�صعيد احلركية.
وقد �شارك يف �أ�شغال هذه القمة �صناع قرار
وم�ستثمرون و�أرباب مقاوالت من �أزيد من �سبعني
بلدا لتدار�س الق�ضايا ذات ال�صلة ببناء الثقة
االقت�صادية يف �أوروبا و�شمال �إفريقيا وال�رشق
الأو�سط ،على �ضوء التغريات الأخرية والديناميات
والنماذج اجلديدة يف التجارة الدولية ،واال�ستثمار
املنتج يف البنية التحتية ودوره يف حتفيز النمو
االقت�صادي امل�ستدام .و مثلت كذلك هذه التظاهرة
منا�سبة لتباحث �سبل تعزيز التعاون وتبادل
التجارب واخلربات بني املغرب و تركيا يف جماالت
النقل الطرقي و�صيانة الطرق ،والتعاون يف قطاع
املوانئ واخلدمات اللوج�ستية و�صناعة ال�سفن.

مبعايل �سفري اليابان باملغرب ،يوم  19دجنرب
 ،2014على حفل اختتام الدورة التكوينية
احلادية والع�رشون املنظمة مبعهد التكوين يف
الآليات وال�صيانة الطرقية بال�صخريات .الدورة
التكوينية لهذه ال�سنة تطرقت لل�سالمة الطرقية،
وعرفت م�شاركني من �أربعة بلدان �إفريقية وهي
البنني� ،ساحل العاج ،جيبوتي وال�سينغال.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الدورة التكوينية تعترب
اخلام�سة والأخرية يف برنامج التكوين الرابع،
مو�ضوع املح�رض املوقع بتاريخ � 7شتنرب 2012
بني الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدويل
ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون.

املوارد الب�شرية
تد�شني معهد تكوين التقنيني
املتخ�ص�صني يف الأ�شغال العمومية
بفا�س

الدورة  15ملجل�س وزراء النقل املغاربي
خالل اجتماع املجل�س الوزاري املغاربي للنقل يف
دورته اخلام�سة ع�رشة بتون�س املنعقد يومي  27و
 28دجنرب � ،2014أكد ال�سيد حممد جنيب بوليف،
الوزير املنتدب املكلف بالنقل� ،أن تقدم االحتاد
املغاربي يف �إزالة العوائق وتكري�س حرية تنقل
الأ�شخا�ص والب�ضائع جوا وبرا وبحرا ،وتطوير
ال�رشاكات وتوفري �رشوط التكامل على م�ستوى
هذا القطاع� ،سي�ساهم يف تطوير التنمية املحلية
من جهة ،وتقوية االندماج والتقارب بني البلدان
وال�شعوب املغاربية من جهة �أخرى.
و قد وقع املجل�س الوزاري املغاربي للنقل يف
هذه الدورة على اتفاقية تعاون يف جمال النقل
ال�سككي بني دول احتاد املغرب العربي ،بهدف
تعزيز وت�سهيل نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع وتن�شيط
التبادل التجاري بني البلدان املغاربية.

التعاون الثالثي املغرب -اليابان-
الدول الأخرى

تعيينات جدد مبنا�صب عليا بوزارة
التجهيز والنقل واللوج�ستيك
�صادق جمل�س احلكومة املنعقد يوم  11دجنرب
 2014برئا�سة رئي�س احلكومة ،على مقرتح
تعيينات يف منا�صب عليا طبقا لأحكام الف�صل 92
من الد�ستور و يتعلق االمر ب :
 ال�سيد ابراهيم باعمال ،مدير النقل الطرقيو ال�سالمة الطرقية.
 ال�سيد جمال رم�ضان ،مدير اال�سرتاتيجيةو الربامج والتن�سيق بني �أنواع النقل.

�أعمال اجتماعية
تنظيم حملة للتربع بالدم
حتت رئا�سة وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك،
ال�سيد عزيز رباح ،نظمت م�ؤ�س�سة الأعمال
االجتماعية للأ�شغال العمومية بتن�سيق مع املركز
الوطني لتحاقن الدم ،حملة للتربع بالدم على
�صعيد م�صالح الوزارة بالرباط ،وذلك يومي  24و
 25نونرب .2014

الفهر�س

مت تد�شني معهد تكوين التقنيني املتخ�ص�صني يف
الأ�شغال العمومية بفا�س ،يوم � 24أكتوبر،2014
من طرف ال�سيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
واللوج�ستيك مرفوقا بال�سيد وايل جهة فا�س
بوملان وعدد من م�س�ؤويل الوزارة وممثلي ال�سلطات
املحلية واملنتخبني مبدينة فا�س.
وتندرج �إعادة فتح هذا املعهد بر�سم ال�سنة الدرا�سية
 2015-2014يف �إطار تفعيل برنامج تطوير
معاهد تكوين التقنيني املتخ�ص�صني التابعني
للوزارة متا�شيا مع توجهات الوزارة الرامية �إىل
خلق �أقطاب للتكوين يف جماالت اخت�صا�صها حيث
يعد الرفع من �أعداد املكونني بها حجر الزاوية يف
هذا امل�رشوع الطموح.

التكوين يف مهن الطريان املدين

يف �إطار التعاون الثالثي الأطراف املغرب-
اليابان -والدول الأخرى� ،أ�رشف ال�سيد عزيز
رباح ،وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،مرفوقا

يف جمال التكوين ،ومتكني الطلبة املهند�سني من
تعزيز قدراتهم يف تعلم اللغة الإجنليزية.

نظمت �أكادميية حممد ال�ساد�س الدولية للطريان
املنتدى الثالث ملنتدى الطلبة ،يوم  10دجنرب
 2014بالدار البي�ضاء ،حتت �شعار «�سل�سلة
اللوج�ستيك وتدبري املخاطر» .وبهذه املنا�سبة
مت التوقيع على ثالثة اتفاقيات بني الأكادميية
من جهة ،وبني م�ؤ�س�سة التكوين الدولية (كاما�س
ترينينغ) ،واملعهد الثقايف الربيطاين ومدر�سة
الفنون واملهن باملغرب ،بغر�ض تبادل التجارب
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