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الصيد اإليكولوجي بأكادير 

املــيــاه  يف  ــوجــي  ــكــول اإلي للصيد  األول  الــوطــنــي  ــرجــان  ــه امل الــقــادم  يــنــايــر  و10   8 ــ�  ب ــا  م ــرتة  ــف ال يف  أكــاديــر  مــديــنــة  تستضيف 
أجل  ــن  م معبأ  تــنــمــوي،  فــاعــل  "الــصــيــاد  شــعــار  تحت  الــرتفــيــهــي"  للصيد  الوطنية  "الــفــيــدرالــيــة  طــرف  ــن  م سينظم  ـــذي  ال الــعــذبــة، 
نوعها  ــن  م األوىل  تــعــد  الــتــي  الــتــظــاهــرة،  املــنــاخــيــة".  ــغــ§ات  ــت ال ــ§  ــأث وت ــرشي  ــب ال الــضــغــط  مــواجــهــة  يف  السمكية،  ــــوارد  امل ــدامــة  اســت
®وجبه  يتعهد  أخـــالقـــي،  الـــتـــزام  ®ــثــابــة  يــعــتــرب  الــــذي  لــلــصــيــاد"  ــي  ــوج ــول ــك اإلي ــاق  ــث ــي "امل عــىل  بــالــتــوقــيــع  ستتميز  املـــغـــرب،  يف 

الصيادون باحرتام والتعريف بامل·رسات الفضىل للصيد املستدام.

احتضنت مدينة الرباط يوم أمس األربعاء أشغال مؤ¹ر دويل حول 
موضوع "املرأة واملناخ: من الدورة ال21 ملؤ¹ر األطراف يف االتفاقية 
اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغ§ املناخ (كوب21) إىل دورته الثانية والعرشين 

(كوب22)".
هــذا  نظمت  الــتــي  ــــروب)،  غ (كــونــكــتــ�   Äالــنــســا لــلــتــواصــل  ــة  ــي ــدول ال الشبكة  ــــادت  واف
يندرج  الــحــدث  هــذا  أن  الــحــريــة"،  أجــل  مــن  نــاومــان  "فــريــدريــش  مؤسسة  مــن  بدعم  اللقاء 
ــفــاق باريس  ـــرأة ات ــل أج ــــوب21) بــبــاريــس و(كـــــوب22) ®ــراكــش مــن أج يف إطـــار مــســار (ك

ومواكبة الرئاسة املغربية للمؤ¹ر.
وآفــاق  حصيلة  لتقديم  فــرصــة  شكل  ــوعــد  امل هــذا  أن  إىل  ـــالغ،  ب يف  الشبكة،  وأشــــارت 
املناخية  ــ§ات  ــغ ــت ال ــع  م والــتــكــيــف  للتقليص  نــاجــعــة  مــشــاريــع  ــرب  ع االلــتــزامــات  أجــــرأة 

تدمج مقاربة النوع االجت·عي وتقديم مقرتحات عملية ملؤ¹ر (كوب22) ®راكش.

ــازة،  ــت ب ــي،  ــرشق ال لــلــشــ·ل  التصحر  ــة  ومــحــارب ــات  ــاب ــغ وال للمياه  الــجــهــويــة  ــة  ــري املــدي خصصت 
والرتفيه  للنزهة  بــاحــات  لتهيئة  وجــهــت   2015 سنة  بــرســم  درهـــم  مليون   2 ب  يــقــدر  ماليا  مبلغا 

يف املنتزه الوطني لـ"تازكا" الذي Ðتد عىل مساحة إج·لية تصل إىل 13 ألف و 373 هكتار. 
لح·ية   1950 سنة  منذ  أحـــدث  بــاعــتــبــاره  بــاملــغــرب  منتزه  ـــدم  أق  Ñثــا لــتــازكــا  الــوطــنــي  املــنــتــزه  ويــعــد 
 373 و  ــف  أل  Ü13ب تقدر  مساحة  عــىل  توسيعه  يتم  أن  قبل  هكتارا   580 مساحة  عــىل  تــازكــا  جبل  أرزيـــة 

هكتارا ابتداء من سنة 1993. 
املنتزه  بــهــذا  ــه  والــرتفــي الــنــزهــة  ــاحــات  ب ــــداد  وإع تهيئة  أجــل  ــن  م ــ·ري  ــث ــت االس ــغــالف  ال هــذا  رصــد  وتــم 

الوطني الذي يظل املتنفس الوحيد لساكنة املنطقة. 
ــىل اســتــقــطــاب الـــزوار  ــعــمــل ع ــفــضــاء وال ــة هـــذا ال ــي ــن مــســتــوى جــاذب ــع م ــرف ــود ال ــــروم هـــذا املــجــه وي
بع�  ـــذ  األخ ــع  م  ( ـــر  زائ ألـــف   40 ــوايل  ــح ب حــالــيــا  املــنــتــزه  زوار  عـــدد  ــقــدر  ي  ) املــنــتــزه  هـــذا  ــىل  ع للتعرف 

االعتبار البعد البيئي والبعد االجت·عي واالقتصادي. 

تغ§  ظـــروف  بسبب  ـــقـــراض  االن لخطر  يــتــعــرضــان  ــجــوم  ــعــل وال ــضــفــدع  ال إن  ــ·ء  ــعــل ال ــول  ــق ي
فطريات  ــشــار  ــت وان الــتــكــاثــر  وظــيــفــة  تعقيد  يف  الـــحـــرارة  درجــــات  ارتــفــاع  يسهم  حــيــث  ــاخ  ــن امل

فتاكة وشبه الباحثون ذلك ®عيشة عصاف§ الكناريا يف منجم للفحم.
ـــات  درج ارتـــفـــاع  جــــراء  للخطر  ـــــواع  األن مختلف  ــرض  ــع ت احـــتـــ·الت  مــن  املــنــاخ  ــ·ء  ــل ع ويــحــذر 
حيث  الــالتــيــنــيــة  ــا  ــك ــري أم يف  واضــحــة  بــصــورة  تــتــجــىل  ــرة  ــاه ــظ ال ـــذه  ه ان  إال  ــكــوكــب  ــال ب ـــرارة  ـــح ال

تتعرض نسبة ترتاوح ب� 60 اىل 70 يف املئة من الربمائيات لخطر االنقراض.
ــار في·  ــدث ــاالن ب ــاÛــة فــنــزويــلــيــة لــألنــواع املــهــددة  الــضــفــدع والــعــلــجــوم ق ــــواع  أن ــن  ــتــصــدر 20 م وي
ــراجــع  ــرف عـــىل اســـبـــاب ت ــع ــت ــة ال ــاول ــح ـــاس عـــىل م ـــراك ــ·ء ®ــخــتــرب يف ك ــل ــع يــعــكــف مــجــمــوعــة مـــن ال

القدرة الطبيعية للتكاثر لدى هذه الربمائيات.
إن  االنـــقـــراض  لــخــطــر  ــة  ــرض ــع امل ــات  ــوان ــي ــح ــل ل ــوي  ــن ــس ال ــاب  ــت ــك ال ــال يف  ــزوي ــن ف ــ·ء يف  ــل ع ــــال  وق

الربمائيات تتعرض خالل العقدين املاضي� يف البالد ألخطار متزايدة تهدد بانقراضها.

برمائيات فنزويال وتهديد املناختهيئة املنتزه الوطني «تازكا»املرأة واملناخ 

الخب§ املغرÞ عبد الوهاب زايد 

يلقب سف§ا للنوايا الحسنة

ملحق أسبوعي من إعداد: سم§ة الشناوي

ــاب  ــوه ــد ال ــ§ املـــغـــرÞ الــدكــتــور عــب ــخــب ـــال ال ن
الحسنة.  للنوايا  املــتــحــدة  األمـــم  سف§  لقب  زايـــد 
األغــذيــة  منظمة  قــبــل  ــن  م الــتــتــويــج  هـــذا  ــزى  ــع وي
لجهود  ــاو)  ــف (ال املــتــحــدة  لــألمــم  التابعة  والــزراعــة 
تنمية  يف  الــفــعــالــة  ــه  ومــســاهــ·ت زايــــد  ــور  ــت ــدك ال
ــــي، عـــىل املــســتــويــ�  ــــزراع وتــطــويــر الــقــطــاع ال
ــالل الــعــديــد مــن األبــحــاث  ــعــاملــي، مــن خ ــعــرÞ وال ال
وانعكست  قــدمــهــا  ــتــي  ال ــارب  ــج ــت وال ـــات  ـــدراس وال
ـــي وخــاصــة  ـــزراع ــاع ال ــط ــق ــا عــىل تــطــويــر ال ــاب ــج إي

مجال نخيل التمر.
مس§ته  ــــد  زاي ــاب  ــوه ــدال ــب ع الــدكــتــور  ــم  ــص وب
هامة،  وإنـــجـــازات  بنجاحات  والعملية  العلمية 
ــد مــن املــنــظــ·ت  ــدي ــع ــت تــقــديــر واهـــتـــ·م ال ــال ن
وشهد  ــة.  ــي ــدول ال والــهــيــئــات  والــحــكــومــات  العاملية 
بدولة  ومتميزة  نوعية  طــفــرة  التمر  نخيل  قــطــاع 
بصفته  زايــــد  ــور  ــت ــدك ال إرشاف  تــحــت  اإلمــــــارات 
التمر،  لنخيل  ــة  ــي ــدول ال خليفة  ــزة  ــائ ج عـــام  أمـــ� 
ــة يــتــبــارى  ــي ــامل ــحــت مـــنـــارة عــلــمــيــة ع ــي أصــب ــت ال

عل·ء العرص يف تخصصات دقيقة لنيلها.
ــه  ــت ــه ومــعــرف ــم ــل ـــــد ع ـــور زاي ـــت ـــدك ـــــف ال ووظ
ـــن  ـــي واألم ـــزراع ــاع ال ــط ــق ــخــدمــة ال األكـــادÐـــيـــة ل
منظمة  يف  ــه  ــل ــم ع خــــالل  وخـــاصـــة   Äــــذا ــــغ ال
ــحــدة،  ــت ــم امل ــألم ــة ل ــع ــاب ــت ـــة والــــزراعــــة ال ـــذي األغ
ـــم املــتــحــدة اإلäــــاÄ ملـــدة ۲۰  ــك بــرنــامــج األم ــذل وك
عليها  أرشف  ــتــي  ال ــع  املــشــاري حققت  وقـــد  ــة،  ســن
ـــدول،  ال ــن  م الــعــديــد  ويف  ــج  ــام ــربن ال ــن  م بتكليف 
والنيجر  واألردن  ونــامــيــبــيــا  بــوركــيــنــافــاســو  مــثــل 
(حققت)  ــن،  ــم ــي وال ــس  ــون وت وســـوريـــة،  ونــيــجــ§يــا 
ــقــطــاع  ال ــر  ــوي ــط ت كـــبـــ§ا وســاهــمــت يف  ــا  ــاح ــج ن

الزراعي واألمن الغذاÄ يف تلك الدول. 
 Þــ§ مــغــر ــــد خــب ـــاب زاي ـــوه ــد ال ــب والـــدكـــتـــور ع
ــــة  زراع ويف  ــــي  ــــزراع ال ـــال  ـــج امل يف  ــخــصــص  ــت م
ــد  ــي ــوال ـــن م ـــخـــصـــوص، م ـــىل ال ــر ع ــم ــت ــل ال ــي ــخ ن
ــا  ــوري ــال ــاك ــب ــعــد نــيــلــه شـــهـــادة ال ــــاس. ب ــة ف ــن مــدي
ــد الـــحـــســـن الــــثــــاÑ لـــلـــزراعـــة  ــه ــع الـــتـــحـــق ®
مهندسا  ــه  ــن م وتـــخـــرج  الـــربـــاط،  يف  ــرة  ــط ــي ــب وال

مجال  يف  الــعــلــيــا  ـــه  ـــات دراس ليستكمل  ـــا،  ـــي زراع
ريــفــرســاي  كاليفورنيا  بجامعة  الـــزراعـــي  الــبــحــث 
شــهــادة  منها  ـــال  ن ــي  ــت ال كـــولـــورادو،  جــامــعــة  ــم  ث
ثم   ،۱۹۹۰ عــام  ــة  ــي ــزراع ال البستنة  يف  ــوراه  ــت ــدك ال
مؤسسة  مــن  بــرعــايــة  ــوراه  ــت ــدك ال بعد  ــا  م دراســــات 
للرتبية  ــدة  ــح ــت امل األمــــم  ومــنــظــمــة  (فـــولـــربايـــت) 
التحصيل  ســـنـــوات  ــد  ــع ب والــثــقــافــة.  والــعــلــوم 
نهاية  ــتــحــق  ال ــدة،  ــح ــت امل ـــات  ـــوالي ال يف  الــعــلــمــي 
ــاملــعــهــد الــوطــنــي  ــــايض ب ـــقـــرن امل تــســعــيــنــيــات ال
مجال  يف  متخصصا  ــاط،  ــرب ــال ب ـــزراعـــي  ال للبحث 
ــقــايض  ـــحـــارضا بــجــامــعــة ال ــي، وم ــالح ــف ــحــث ال ــب ال
مس§ته  بـــدأ  مـــراكـــش.   النخيل  بعاصمة  ــاض  ــي ع
الــخــرباء  كب§  بوظيفة  بالعمل  العاملية  العملية 
ــاو)  ــف (ال ـــة  ـــزراع وال األغـــذيـــة  منظمة  يف  الــفــنــيــ� 
ــم  ــك بــرنــامــج األم ــذل ــحــدة، وك ــت ــألمــم امل الــتــابــعــة ل

املتحدة اإلäاÄ ملدة ۲۰ سنة. 
التحق  ـــد  زاي ــاب  ــوه ال عبد  ــدكــتــور  ال أن  ــر  ــذك وي
يونيو   ۰۱ يف  املــتــحــدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  ــة  ــدول ب
تطوير  ــــرشوع  م ــادة  ــي ــق ل ــــك  وذل  ،۲۰۰۰ ــام  ــع ل
زراعـــة  تقنيات  بــاســتــخــدام  الــتــمــر  نخيل  ــــة  زراع
شــؤون  وزارة  يف  مــســتــشــارا  ويــعــمــل  ــة،  ــج ــس األن
لــجــائــزة خليفة  عــامــا  وأمــيــنــا  ــة  ــي ــارات اإلم ــاســة  ــرئ ال
ــور  ــت ــدك ــر. كـــ· أنــشــأ ال ــم ــت الـــدولـــيـــة لــنــخــيــل ال
وعلميا  ــا  ــثــ·ري اســت ــا  ــرشوع م زايــــد  ــاب  ــوه ــدال ــب ع
ــة ۲۵  ــاح ــس م عـــىل  ــرة  ــم ــث امل ـــار  ـــج األش مــجــال  يف 
ــا لــلــري  ــوض ـــش. وأنـــشـــأ ح ـــراك ــة م ــن ــار ®ــدي ــت هــك
لتخزين  مكعب  ــرت  م ألـــف   ۳۰ بسعة  بالتنقيط 
ــســجــة  ـــة األن ـــزراع ــربا ل ــت ــخ ـــ· أنـــشـــأ م ـــاه. ك ـــي امل
ــة مـــراكـــش عىل  ــن الــنــبــاتــيــة لــشــجــر الــنــخــيــل ®ــدي

مساحة ألف مرت مربع مع بيوت مغطاة.
ــد من  ــدي ــع ــــد ال ــور عــبــدالــوهــاب زاي ــت ــدك ــل ول
نخيل  عـــن  ــاب  ــت ك ــا  ــه أهــم الــعــلــمــيــة  املــؤلــفــات 
ـــة  ـــزراع ـــة وال ـــذي ـــدر عـــن مــنــظــمــة األغ ــر، ص ــم ــت ال
ــة، وصــــدر منه  ــزي ــي ــل ــج بــالــعــربــيــة واإلن ـــاو)  ـــف (ال
التقنية  مــصــطــلــحــات  ــجــم  ــع وم ــات،  ــع ــب ط عـــدة 
أوال  وقـــد صـــدر  ـــذاء،  ـــغ وال ـــزراعـــة  ال الــحــيــويــة يف 
عاملية.  لــغــات  خمس  إىل  تــرجــم  ــم  ث باإلنجليزية، 

وكتاب بعنوان «النخيل يف القرآن والسنة». 

> عمر الروش (و.م.ع) 

ــوي» للمغرب  ــق ــزام «ال ــت ــاالل ــل املــتــوســط ب الــتــعــاون مــن أج أشـــاد مــركــز 
لصالح البيئة وجهوده املتميزة من أجل ح·ية املوارد الطبيعية.

ــدويل  ــل املــتــوســط الــتــابــع لــالتــحــاد ال وقـــال مــديــر مــركــز الــتــعــاون مــن أج
ــرب  ــغ ــة امل ــال ــوك ـــا، يف تــرصيــح ل ـــروي ــو ت ــي ــون ــط ــعــة، ان ــي ــطــب ــة ال ــ·ي ــح ل
قضايا  ــدة  ــائ ــف ل للمملكة  ــوي  ــق ال ــزام  ــت ــاالل ب ــد  ــي «أش ــاء،  ــب ــألن ل  Þــر ــع ال

البيئة، وجهودها املتميزة للحفاظ عىل البيئة واملوارد الطبيعية».
للصحفي�  األول  املــلــتــقــى  ــش  ــام ه ــىل  ع ــح  ــتــرصي ال هـــذا  يف  وأضـــــاف، 
ــــان)،  (أم املــتــوســطــيــة  األنـــبـــاء  ــــاالت  وك ــطــة  ــراب ب الــبــيــئــة  يف  املتخصص� 
إســبــانــيــا،  ــوب  ــن ج ®ــالــقــة  الـــجـــاري  ــرب  ــن دج  ۱۹ إىل   ۱۶ ــن  م نــظــم  الـــذي 

أن هذه الجهود الحثيثة حققت مجموعة من النتائج اإليجابية.
مجال  يف  ــيــة  الــدول الــســاحــة  مقدمة  يف  يــوجــد  ــرب  ــغ امل أن  عــىل  وشـــدد 
بالبيئة،  املكلفة  ــــوزارة  ال تبذلها  الــتــي  بالجهود  مشيدا  البيئة،  تثم� 
ــة الــســامــيــة  ــي ــدوب ــن ــة، وامل ــئ ــي ــب ــة ال ــحــ·ي ـــســـادس ل ــة مــحــمــد ال ــس ــؤس وم

للمياه والغابات ومكافحة التصحر يف هذا املجال.
التي  املتميزة  املكانة  عــىل  دلــيــل»  «أكـــرب  ــإن  ف ــؤول،  ــس امل ــذا  ه وبحسب 
املــغــرب  يف  الــــدويل  املجتمع  وضــعــهــا  ــتــي  ال الــثــقــة  ــي  ه اململكة  تحتلها 
ـــوب ۲۲)،  ــاخ (ك ــن ــعــاملــي املــقــبــل حـــول امل ــر ال ــؤ¹ ــال امل ــغ الســتــضــافــة أش

املقرر عقده يف مدينة مراكش ما ب� ۷ و۱۸ نونرب القادم.
س§قى  ــه  أن مــن  واثـــق  لكني  للمغرب،  بالنسبة  كب§  تحد  «إنـــه  وقـــال 
مش§ا  ـــس»،  ـــاري ب مــكــتــســبــات  عــىل  ــاظ  ــف ــح وال تطلعاتنا  مــســتــوى  إىل 
واملــمــلــكــة،  املــركــز  بــ�  ــاون  ــع ــت ال انــطــالق  ســنــة   ،۲۰۰۸ مــنــذ  ـــه  أن إىل 

ــرب»،  ــغ ــامل ــة الــبــيــئــة ب ــ·ي ــال ح ــج ــقــدمــا مــهــ· لــلــغــايــة يف م «ســجــلــنــا ت
مربزا التعاون «املكثف»ب� الجانب�.

جــدا»  «واضـــح  عمل  مخطط  بــاعــتــ·د  الــســيــاق،  هــذا  يف  ــا،  ــروي ت ـــر  وذك
املتوسط  الــبــحــر  أجـــل  ــن  ــعــاون م ــت ال مــركــز  ــ�  ب تــفــاهــم  ــرة  ــذك م ـــار  إط يف 
الــتــصــحــر يف سنة  ــات ومــكــافــحــة  ــاب ــغ لــلــمــيــاه وال الــســامــيــة  ــة  ــي ــدوب ــن وامل
اتخاذها  ــب  ــواج ال اإلجــــراءات  لتحديد  إطـــار  ــفــاق  ات ®ثابة  ــو  وه  ،۲۰۰۳

كل سنة.
ــة بــرابــطــة  ــئ ــي ــب ــوص اجـــتـــ·ع الــصــحــفــيــ� املــتــخــصــصــ� يف ال ــص ــخ وب
هــذا  أهــمــيــة  ــؤول  ــس امل هـــذا  ـــرز  أب (أمـــــان)،  املتوسطية  ــاء  ــب األن وكــــاالت 
ـــالم  اإلع ـــل  ووســـائ للصحفي�  مــتــوســطــيــة  شــبــكــة  ــأســيــس  ت يف  ــاء  ــق ــل ال
ــهــا ب�  ــت تــوقــي ــة  ــي ــم أه ـــدا  ـــؤك م ــة،  ــي ــئ ــي ــب ال ــا  ــاي ــض ــق ال املــتــخــصــصــة يف 

مؤ¹رين حول املناخ يعقدان بهذه املنطقة.
دعوة لتعزيز شبكة متوسطية متخصصة يف القضايا البيئية

شبكة  وتــعــزيــز  ــثــمــ�  ت إىل  ــقــى  ــت ــل امل هــــذا  يف  ـــون  املـــشـــارك ودعــــا 
الصحفيون  وتـــــدارس  ــبــيــئــيــة.  ال ــا  ــضــاي ــق ال يف  متخصصة  مــتــوســطــيــة 
ــ·ع،  ــت ــون يف هـــذا االج ــارك ــش ــنــقــابــات املــهــنــيــة، امل ـــخـــرباء وأعـــضـــاء ال وال
ــة املــتــخــصــصــة يف  ــوســطــي ــت ــكــة امل ــشــب ــ� هــــذه ال ــم ــث ـــــداث وت ــل إح ــب س
واملنظ·ت  ـــالم  اإلع ــل  وســائ ــ�  ب ــة  ــرشاك ال تعزيز  وكـــذا  البيئية،  القضايا 

غ§ الحكومية التي تعنى بالبيئية باملنطقة املتوسطية.
ــون إىل الــحــواجــز  ــارك ــش ـــار امل ــ·ت، أش ــي ــت ـــة حـــول هـــذه ال ـــالل ورش وخ
املتوسطي،  ــفــضــاء  ال يف  البيئية  الــصــحــافــة  تشجيع  دون  ــحــول  ت ــي  ــت ال
ــة تــواجــه  ــق ــط ــن ـــل لــلــمــوضــوع يف م ـــض ــة أف ــي ــط ــغ ـــل ضــــ·ن ت ـــب وس

سيناريوهات سوسيو اقتصادية مختلفة.

تــطــويــر رشاكـــات  ــىل رضورة  ع الــورشــة  هـــذه  ــون يف  ــارك ــش امل شـــدد  ــ·  ك
لخدمة  ــاحــة  املــت ــاون  ــع ــت ال ـــرص  ف جميع  ــكــشــاف  واســت ــرة،  ــم ــث وم ــة  ــوي ق
صانعي  ـــذا  وك الــبــيــئــة،  بقضايا  املهتم�  والــصــحــفــيــ�  األنــبــاء  ــــاالت  وك

القرار وعموم الناس.
الــخــرباء  ــ�  ب الــعــالقــة  البيئية  املــعــلــومــات  ــصــادر  م ــ�  ب ــن  م أن  ــــروا  وذك
البيئة  ــال  ــج م يف  الــعــامــلــة  ــ·ت  ــظ ــن وامل املــهــنــيــة  الــجــمــعــيــات  وأعـــضـــاء 
ــارات الــصــحــفــيــ� يف  ــظ ــت ــان ــ· يــتــعــلــق ب ــي ــة ف ــاص ـــاء، خ ـــب ووكـــــاالت األن

مجال الوصول إىل مصادر املعلومة اإلقليمية.
املــؤســســات  ــرش  ن ــىل رضورة  ع ــنــقــاش  ال هـــذا  ــون يف  ــارك ــش امل شـــدد  ــ·  ك
الــولــوج  وتسهيل  العلمية،  ــورات  ــش ــن وامل ــدراســات  ــل ل اإلقليمية  البيئية 

إىل املوارد املتاحة لصالح الصحفي� بغية إنتاج مواد ذات صلة.
الــجــوانــب  ــون  ــارك ــش امل ــاقــش  ن البيئية،  باملصطلحات  يتعلق  ــا  م ويف 
فهم  وعــمــق  ونــوعــيــة  الــبــيــانــات،  وتفس§  املستخدمة،  باللغة  املتعلقة 
ــصــال  االت مــجــال  يف  ــاجــات  ــي االحــت تلبية  تحس�  أجـــل  ــن  م ــومــات،  ــل املــع

والصحفي�، واملؤسسات البيئية.
أجل  مــن  الــتــعــاون  مــركــز  بــ�  مــشــرتك  بشكل  نظم  الـــذي  الــلــقــاء،  وشــكــل 
ــاء  ــب ــــدويل لــحــ·يــة الــطــبــيــعــة، ووكــالــة األن ــحــاد ال ــالت ــع ل ــاب ــت املــتــوســط ال
لبحث  مــنــاســبــة  ـــا»،  «مـــاف مــؤســســة  مـــن  وبـــدعـــم  (إيف)،  ــة  ــي ــان ــب اإلس
ـــل اإلعــــالم  ـــائ ــوض بــشــبــكــة مــتــوســطــيــة لــلــصــحــافــيــ� ووس ــه ــن ــل ال ــب س

املتخصصة يف قضايا البيئية.
البيئي يف  بــالــوضــع  ــام  ــع ال ــي  ــوع ال تــعــزيــز  الــتــظــاهــرة  هـــذه  ـــروم  ت ــ·  ك
البيئية  ــات  ــحــدي ــت ال وحـــول  ــط،  ــوس ــت امل ــض  ــي األب الــبــحــر  حـــوض  منطقة 
إلنــتــاج  ــــالم  اإلع ووســـائـــل  للصحفي�  الــدعــم  ــ§  ــوف ت ـــالل  خ مــن  وذلــــك 

الوثائق ذات الصلة، وفرص التكوين.
ــطــة  ــن أجـــل املــتــوســط وراب ــعــاون م ــت ــ� مــركــز ال ــعــاون ب ــت ومـــن شـــأن ال
يلعب  أن  أنــبــاء،  ــة  ــال وك  ۱۹ تــضــم  ــي  ــت ال املــتــوســطــيــة،  األنــبــاء  وكــــاالت 
ــام  ــع ال الــــــرأي  ــة  ــئ ــب ــع وت تــحــســيــس  ــوى  ــت ــس م رفــــع  يف  ــا  ــوي ــي ح دورا 
ــي يف  ــم ــي ــل ــوى اإلق ــت ــس ــات الــبــيــئــيــة عـــىل امل ــاس ــي ــس ــد ال ــي ــأي ـــــرضورة ت ب

منطقة املتوسط.
الــعــام  الـــحـــوار  لــتــعــزيــز  ــربا  ــن م يصبح  أن  ــدى  ــت املــن هـــذا  يــتــوخــى  ــ·  ك
ــ� ومـــؤســـســـات من  ــي ــاس ــي ـــ� مـــرمـــوقـــ� وس ـــي ®ـــشـــاركـــة خـــــرباء دول
ــشــة مــجــمــوعــة من  ــاق ــن ـــض املــتــوســط مل ـــي ــر األب ــح ــب ضــفــتــي حــــوض ال
واالجــتــ·عــيــة  والــبــيــئــيــة  الــســيــاســيــة  ــاالت  ــج ــامل ب الــصــلــة  ذات  الــقــضــايــا 

واالقتصادية.
ــــام ممثيل  أيـــضـــا، أم ــي، املــفــتــوح،  ــم ــي ــل ــاء اإلق ــق ــل ال ــــرضت هـــذا  وح
مؤسسة  الــبــيــئــة،  ــجــال  م يف  الــعــامــلــة  ــ·ت  ــظ ــن وامل املــهــنــيــة  الــجــمــعــيــات 
للمياه  ــة  ــي ــام ــس ال واملــنــدوبــيــة  ــة،  ــئ ــي ــب ال ــة  ــ·ي ــح ل ـــادس  ـــس ال مــحــمــد 

والغابات ومكافحة التصحر، ووكالة املغرب العرÞ لألنباء. 
ـــدويل  ــحــاد ال ــالت ــع ل ــاب ــت ــوســط لــلــتــعــاون ال ــز الــبــحــر املــت ــرك ــر أن م ــذك ي
ــأســس ســنــة ۲۰۰۱  ت ــقــة،  ــره يف مــال ــق ــوجــد م ـــذي ي ال الــطــبــيــعــة،  لــحــ·يــة 
ووزارة  ـــدلـــس  األن حــكــومــة  بــ�  ــة  ــع ــوق امل ــاون  ــع ــت ال ــة  ــفــاقــي ات ــب  ــوج ®

.Äاäالبيئة اإلسبانية والوكالة اإلسبانية للتعاون اإل
واإلدارة  الــطــبــيــعــة،  عـــىل  املــحــافــظــة  عـــىل  املـــركـــز  ــشــطــة  أن ــز  ــك ــرت وت
البحر  ــدان  ــل ب ــ�  ب ــاون  ــع ــت ال ــز  ــعــزي وت الطبيعية،  ــوارد  ــم ــل ل املــســتــدامــة 
ــة بــالــجــهــة، مــن أجــل  ــي ــدول ــط، وتــنــفــيــذ االتــفــاقــات ال ــوس ــت األبــيــض امل

املساهمة يف مهمة ورؤية االتحاد الدويل لح·ية الطبيعة.

إشادة بااللتزام «القوي» للمغرب يف القضايا البيئية 
ملتقى صحفيي الوكالة املتخصص� يدعو ®القة إىل تعزيز  الوعي البيئي 

ـــظـــمـــت جـــمـــعـــيـــة «الـــهـــجـــرة  ن
ــن  ــوي ــي ــال ــت والـــتـــنـــمـــيـــة»، مــــؤخــــرا ب
األوىل  الــــــدورة  ــــت،  ــــارودان ت ــم  ــي ــل إق
شكلت  الـــقـــرويـــة والـــتـــي  لــلــجــامــعــة 
ــتــجــارب  ــادل ال ــب ــت أرضــيــة لــلــنــقــاش ول
ــ� والــبــاحــثــ�  ــالح ــف ـــربات بـــ� ال ـــخ وال
والــقــرويــة  ــة  ــي ــرتاب ال التنمية  مــجــال  يف 
املـــؤســـســـات  يف  الـــفـــاعـــلـــ�  ــــــذا  وك
الــجــمــعــيــات  ويف  ـــة  ـــي ـــوم ـــك ـــح ال

والتعاونيات. 
إطــار  يف  الــقــرويــة  الجامعة  ــدرج  ــن وت
املندمجة  ــقــرويــة  ال «التنمية  بــرنــامــج 
ــوس  ــة س ــه ــج ــة ب ــي ــل ــجــب ــق ال ــاط ــن ــامل ب
برنامج  وهــو  ــغــرب».  ــامل ب ـــة  درع مــاســة 
والتنمية»  ــهــجــرة  «ال جمعية  وضــعــتــه 
للتنمية  الفرنسية  الــوكــالــة  مــن  بــدعــم 
ــة  ــروي ــق ـــة مـــع الــجــمــعــيــات ال ـــرشاك وب
االقـــتـــصـــاد  ـــال  ـــج م يف  ـــ�  ـــفـــاعـــل وال
وجمعيات  ــتــضــامــنــي  وال ــي  ــ·ع ــت االج
ــة  ــروي ــق ـــجـــ·عـــات ال ــن وال ــري ــاج ــه امل
ويـــروم  التنمية.  ــــاالت  ووك وإدارات 
الساكنة  عــيــش  مــســتــوى  تــحــســ�  إىل 

القروية يف املناطق الجبلية. 
ــة، خــالل  ــروي ــق ومــكــنــت الــجــامــعــة ال
ــ� مـــن الــتــفــكــ§ والـــنـــقـــاش، من  ــوم ي
العائلية  ــة  ــالح ــف ال رهـــانـــات  تــــدارس 
ومخطط  ــة  ــقــروي ال املــنــاطــق  تنمية  يف 
العائلية  ــة  ــالح ــف وال األخــــرض  ــرب  ــغ امل
ـــطـــمـــوح والـــــواقـــــع املـــحـــيل،  بــــ� ال
ــق  ــاط ــن امل يف  ــاب  ــب ــش ــل ل ــل  ــب ــق ــســت وم
ــ·ت  ــظ ــن امل دور  وكــــــذا  ــة  ــي ــل ــب ــج ال
الــفــالحــة  تنمية  ـــل  أج مــن  ــفــالحــيــة  ال
ــة  ــي ــاخ ــن ـــة لـــلـــتـــحـــوالت امل ـــاوم ـــق امل
الطبيعية  ــــــوارد  امل عـــىل  ــاظ  ــف ــح ــل ول
ــة  ــ·عــي االجــت األدوار  ـــم  ث ــال،  ــب ــج ــل ل
ــرأة الــقــرويــة يف  ــم ــل واالقـــتـــصـــاديـــة ل
ــق الــجــبــلــيــة. فــضــال عــن عــرض  ــاط ــن امل
ــة  ــي ــن ــوط ـــة ال ـــي ـــج ـــي ـــرتات ـــــول االس ح

لتنمية املناطق الجبلية باملغرب.
ـــاطـــق  ـــن وأضـــــحـــــت تـــنـــمـــيـــة امل
جـــدول  يف  ــحــة  مــل رضورة  ــلــيــة  الــجــب
ــة.  ــي ــوم ــم ــع ـــســـيـــاســـات ال أعــــــ·ل ال

مدير  ــجــري  ــح ال ـــــرزاق  ال عــبــد  وأفــــاد 
ــة» أن  ــي ــم ــن ــت جــمــعــيــة «الـــهـــجـــرة وال
ــة  ــادي ــص ــت ــة واالق ــي ــ·ع ــت الــتــنــمــيــة االج
ــق الــجــبــلــيــة  ــاط ــن ــم ــل املـــســـتـــدامـــة ل
ــة، رهــانــا  ــن مــنــذ حــــوايل ۲۰ س تــشــكــل 
ــ§ا بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الــــدول عرب  ــب ك
ــدول  ــل ــة ل ــســب ــن ــال ـــة ب ـــاص ـــاû وخ ـــع ال
ــك  ــذل ــو. وب ــم ــن ال ــق  ــري الــســائــرة يف ط
بــلــورة  إىل  مـــدعـــوة  الــــــدول  فــــإن 
ومــجــددة  ــدة  ــدي ج عمومية  ســيــاســات 
ــهــشــة الــتــي  ــق ال ــاط ــن ــك امل ــل ــح ت ــصــال ل
ــددة  ــع ــت ـــل م ـــوام ــ§ ع ــأث ــت ــرض ل ــع ــت ت
ــغــ§ات املــنــاخــيــة واالســتــغــالل  ــت مــثــل ال
ـــا الــطــبــيــعــيــة، وكـــذا  ـــوارده املـــفـــرط مل
التسي§  يف  ضعيفة  ــب  ــي ــال وأس طـــرق 

والتدب§ والحكامة.
تعبأت  ــــــداف،  األه هـــذه  ــوغ  ــل ــب ول
ــ� يف  ــفــاعــل ـــن ال ـــدد مـــن الـــــدول وم ع
ــع املـــــدÑ عـــرب الـــعـــاû من  ــم ــت ــج امل
ــــك من  أجـــل الــتــفــكــ§ والــعــمــل، وذل
موجهة  مـــبـــادرات  عـــدة  ــاذ  ــخ ات خـــالل 
الجبلية  املــنــاطــق  ــة  ــي ــم ــن وت لـــدعـــم 
ــح  ــال ــص ـــصـــوص ل ـــخ ـــال ومـــوجـــهـــة ب
ــادرات  ــب امل هــذه  ¹ثلت  وقــد  سكانها. 
ـــقـــة  ومـــراف ــس  ــي ــس ــح ت يف  ــــا  ــــاس أس
بأنشطة  ــام  ــي ــق ال ــوا  ــواصــل ــي ل ــان  ــســك ال
ينبني  ــي  ــالح ف وبــإنــتــاج  ــة  ــادي ــص ــت اق
ــزت  ــرك ـــ· ت ــة. ك ــئ ــي ــب ـــىل احــــــرتام ال ع

البديلة  األنشطة  عــىل  ــادرات  ــب امل ــذه  ه
تسمح  ــي  ــت ال واملــكــمــلــة  ــة  ــدام ــت ــس وامل
ـــم  ــم ودائ ــري ــضــ·ن دخـــل ك لــلــســكــان ب
ــبــيــئــيــة  ال الـــســـيـــاحـــة  مــــجــــاالت  يف 

والسياحة الجبلية. 
املـــغـــرب  يف  ـــال  ـــب ـــج ال ـــغـــطـــي  وت
مــجــمــوع  ـــن  م بــاملــائــة   ۲۱ ــة  ــاح ــس م
ــوايل  ــي ويــعــيــش بــهــا ح ــوطــن ــــرتاب ال ال
إقليم   ۳۱) ــســكــان  ال ــن  م ــة  ــاملــائ ب  ۲۰
وتــعــتــرب  ــــة).  ــــروي ق جـــ·عـــة  و۶۵۰ 
ـــــوارد طــبــيــعــيــة هــامــة ك·  ـــا مل خـــزان
فالحية  ــات  ــي إمــكــان عــىل  تــتــوفــر  ــا  ــه أن
ـــات ومـــراعـــي  ـــاب ــــىل غ مـــتـــعـــددة وع
يف  ــة  ــي ــاس أس أدوارا  تــلــعــب  ــم  ــاج ــن وم
اقتصاد  ويف  ــة  ــقــروي ال الــســاكــنــة  ــاة  حــي
ــüوة  ب غنية  مــنــاطــق  ــهــا  أن ــ·  ك ــالد.  ــب ال
ــربى  ك قــيــمــة  ذي  ومــــــوروث  ثــقــافــيــة 
بشكل  اســتــغــاللــه  تــم  ــا  م إذا  Ðــكــنــه، 
املستقبل،  يف  يــشــكــل،  أن   ،ýوذ جــيــد 

فرصة للتنمية بالنسبة للساكنة.
ــ§ة  ــب ــــــذل املــــغــــرب جــــهــــودا ك وب
ــت اســـتـــثـــ·رات ضــخــمــة من  ــص ــص وخ
ــق الــجــبــلــيــة من  ــاط ــن ـــل إخـــــراج امل أج
ــاســة  ــســي ال يف  ـــا  ـــه ـــاج وإدم ــا  ــه ــت ــزل ع
ـــرتاب  ال ـــــداد  وإلع للتنمية  ــة  ــي ــوطــن ال
ــود  ــه ــج ـــي. ورغــــــم هـــــذه ال ـــن ـــوط ال
ـــوس، مــــا تــــزال  ـــم ـــل والـــتـــحـــســـن امل
ــل عــام  ــك ــش ـــة ب ـــروي ـــق الــســاكــنــة ال

ــل خـــاص،  ــك ــش وســـاكـــنـــة الـــجـــبـــال ب
ـــــن نــقــص  ـــة وم ـــزل ـــع ـــاÑ مــــن ال ـــع ت
ــات  ــخــدم ــول عـــىل ال ــص ــح ــة ال ــوب ــع وص

االجت·عية األساسية.
ــة  ــي ــل ــب ــج ـــيس املـــنـــاطـــق ال ـــت ـــك وت
ــ§ة بــالــنــظــر إىل  ــب ــة ك ــرب أهــمــي ــغ ــامل ب
غنى  ــن  وم مائية  ـــوارد  م مــن  تــوفــره  مــا 
ــــذا نــظــرا  ـــايف، وك ـــق ـــنـــوع بــيــئــي وث وت
كمكان  توفرها  الــتــي  الــكــربى  لألهمية 
ــة ولــلــثــقــافــة  ــاح ــي ــس ــ·م وال ــج ــت ــالس ل
ــاع الــســكــان  ــط ــت ــقــد اس ــة. ل ــي ــخ ــاري ــت ال
أن  ــجــبــال  ال هـــذه  يف  يقطنون  ــن  ــذي ال
وتقنيات  ــارف  ــع م ويـــطـــوروا  ــبــدعــوا  ي
نفع  ذات  تــكــون  أن  Ðكنها  تقليدية 
التحوالت  ــع  م للتأقلم  بالنسبة  كب§ 
ــدرة  ــق املــنــاخــيــة وبــالــنــســبــة لــتــقــويــة ال
الناجمة  ــضــغــوطــات  ال ــة  ــاوم ــق م عــىل 

عن هذه التحوالت.
ــال  ــب ــج ال يف  ـــالحـــون  ـــف ال ويــــواجــــه 
ــد مـــن اإلكــــراهــــات تــتــمــثــل يف  ــدي ــع ال
ــوالت املــنــاخــيــة وتــــوايل مــواســم  ــح ــت ال
ــــوارد املــالــيــة،  ــة امل ــدودي ــح الــجــفــاف وم
السلع  إنــتــاج  يف  يــســتــخــدم  مــا  ـــل  وك
إىل  الــــوصــــول  مـــحـــدوديـــة  ــــــذا  وك
ــا والـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت ال
ـــــــاد  وخــــدمــــات الـــتـــوجـــيـــه واإلرش
ــة الــوصــول  ــوب ــع ـــة، وكــــذا ص ـــي ـــرتب وال
البنيات  ضــعــف  بسبب  األســــواق  إىل 
النقل  ــل  ــائ وس ــر  ــوف ت ـــدم  وع الــطــرقــيــة 

املناسبة.
ــة  ــي ــع ــم ــج ــــس ال ــــي ـــــحـــــدث رئ وت
 (AMSR) الجهوية  للعلوم  املغربية 
 Þــد الــلــطــيــف الــخــطــا الـــربوفـــســـور عــب
مع  التكيف  بحث  مـــرشوع  تجربة  عــن 
تــانــســيــفــت  ــــوض  ح يف  ـــاخ  ـــن امل ــ§  ــغ ت
طــمــوح  ـــرشوع  ـــم ك  ،(GIREPSE)
الجبيلة  املــنــاطــق  ســاكــنــة  دعـــم  ينشد 
الــجــغــرافــيــة  ـــظـــروف  ال مـــع  للتكيف 
ــة فــضــال عـــن تــغــ§ املــنــاخ  ــب ــع ــص ال
مع  تانسيفت  حـــوض  ــاء  ــح أن بجميع 
الفرعي  ــوض  ــح ال ــىل  ع الــبــحــث  تــركــيــز 
ــر إجـــابـــات  ــوي ــط ــــرب ت ــــا، وع ــــك ألوري
ــل مــخــاطــر  ــل ــق ــة ت ــف ــص ــن فـــعـــالـــة وم
 Äــــاخ، وتــحــســ� الـــنـــظـــام املـــا ــــن امل
ــات  ــدم ــخ ــز ال ــزي ــع واإليـــكـــولـــوجـــي وت

البيئية.
ـــرشوع  ــخــطــاÞ مــرامــي امل ــــح ال وأوض
تحس�  إىل  يــهــدف  الــــذي  ــي  ــحــث ــب ال
املنطقة  ســاكــنــة  تكيف  ــىل  ع الـــقـــدرة 
ــة من  ــي ــوج ــول ــك ــظــم اإلي ــن ـــة ال ـــرون وم
واألدوات  املـــنـــاخ  ـــع  وض ـــج  دم ـــالل  خ
دفــع  قبيل  ــن  م ــوق  ــس ال ــىل  ع ــاÛــة  ــق ال
ــة، ويف  ــي ــئ ــي ــب ال ـــات  ـــخـــدم ال ــل  ــاب ــق م
ــعــمــل  ـــات وخـــطـــط ال ـــجـــي ـــي االســـرتات

السياق  غنى  أن  كــ·  وتنموية.  بيئية 
ـــادي والــبــيــئــي  ـــص ـــت االجـــتـــ·عـــي واالق
يفسح   ،Þالـــخـــطـــا ــف  ــضــي ي ـــيل،  ـــح امل
ــر  ــوف ــــــرشوع وي ـــال لــتــنــفــيــذ امل ـــج امل
ــة لــنــهــج ســلــيــم ملــجــمــوعــة من  ــرص ــف ال
يتم  خــاللــهــا  ـــن  م ـــي  ـــت ال الـــعـــنـــارص 
ــلــمــوارد  ل املــتــكــامــلــة  اإلدارة  تــحــديــد 
ــيل وكـــذا  ــم ــع ال الــربنــامــج  ــة يف  ــي ــائ امل
ــأخــذ  ي ـــاق  ســـي يف  وضـــعـــه  مـــحـــاولـــة 
ــار الــقــضــايــا االقــتــصــاديــة  ــب ــت بــعــ� االع

واالجت·عية والبيئية.
ـــرشوع  ـــك يــهــتــم امل ومــــــوازاة مــع ذل
ــراف  ــألط ـــدرات الــتــقــنــيــة ل ـــق ــاء ال ــن ــب ب
ــتــدريــب  املــعــنــيــة واملــؤســســات عــرب ال
ــ·ر  ــث ــت ـــة. كــــ· يـــتـــم اس ـــي ـــوع ـــت وال
ـــالل املــشــاركــة  ــة الــنــوع مــن خ ــارب ــق م
ــار  ــك أف ـــلـــورة  ب ــرأة يف  ــم ــل ل ــة  ــال ــع ــف ال
املــــرشوع وتــنــفــيــذه. ويــنــشــد املـــرشوع 
ــعــي الــســيــاســات  ــز قــــدرات صــان ــعــزي ت
الــتــأقــلــم  يف  ــة  ــي املــحــل ــات  ــع ــم ــت ــج وامل
الــخــدمــات  تقييم  و  ــاخ  ــن امل تــغــ§  ــع  م
املتكاملة  اإلدارة  ــجــال  م يف  البيئية 
ــدف  ــه ال أن  كـــ·  املـــائـــيـــة.  لـــلـــمـــوارد 
يوضح  الــبــحــثــي،  ــــرشوع  امل ــن  م ــام  ــع ال
الـــخـــطـــاÞ، هــــو صـــيـــاغـــة مـــبـــادئ 
ــة اســـرتاتـــيـــجـــيـــة لــــــإلدارة  ــي ــه ــي ــوج ت
 (GIRE) املــائــيــة  ــمــوارد  ــل ل املتكاملة 
ــحــددات  ــع اســتــيــعــاب م يف املـــغـــرب، م
ـــاخ والــخــدمــات  ـــن ــغــ§ امل ــت الــتــأثــر ب
ـــوارد املــائــيــة.  ـــامل الــبــيــئــيــة املــتــعــلــقــة ب
املــــرشوع  هــــذا  ـــجـــاز  إن ويـــشـــارك يف 
البحثية  املــؤســســات  مـــن  مــجــمــوعــة 
جمعية   بتنسيق  ــة  ــي ــدول وال الــوطــنــيــة 

.(AMSR)
ـــــون وضـــع  ـــــشـــــارك ـــــش امل ـــــاق ون
النشاط  تعد  الــتــي  العائلية  الــفــالحــة 
ــان  ــك ــس ـــيس ل ـــي ـــرئ ــــادي ال ــــص ــــت االق
 ۲۰۰۸ يف  املــغــرب  أطــلــق  ــد  وق الــجــبــال. 
بـــرنـــامـــجـــا طـــمـــوحـــا هــــو «مــخــطــط 
ـــويل  ــــرب األخــــــــرض» الـــــــذي ي ــــغ امل
التضامنية  لــلــفــالحــة  ــة  ــاص خ أهــمــيــة 
 Ñــا ــث ـــحـــوره ال ـــن خــــالل م وخـــاصـــة م
ــرمــي  ـــا ي ـــ� م ـــن ب ـــي، م ـــرم ـــــذي ي ال
 ûالــعــا يف  الــفــقــر  ــة   ــارب ــح م إىل  ــه،  ــي إل
ملستوى  ــ�  ــب ال الـــرفـــع  عـــرب  ـــروي  ـــق ال
 üــق األكــ ــاط ــن امل ــي يف  ــالح ــف ال الــدخــل 

فقرا.
ــرب  ـــــون ع ـــــارك ـــــش ـــــــــــدارس امل وت
ــــالث ورشــــــات مـــواضـــيـــع «تــقــيــيــم  ث
ــق الــجــبــلــيــة من  ــاط ــن ــات امل ــي ــان ــك إلم
ــة»،  ــج ــدم ــن ــمــيــة م ــن ــــل تــحــقــيــق ت أج
و»الـــجـــ·عـــات املــحــلــيــة ومــســؤولــيــات 
وللنساء  لــلــشــبــان  املــدمــجــة  التنمية 
لــلــمــنــاطــق  املــجــالــيــة  ــة  ــي ــم ــن ــت ال يف 
ـــاق  الــجــبــلــيــة»، ثــم «املــســاهــ·ت وآف
البيئية  لــلــفــالحــة  بــالــنــســبــة  الــتــنــمــيــة 

يف املناطق الجبلية». 
ـــراض  ـــع ـــت ـــقـــى اس ـــت وشــــهــــد املـــل
مقاربة  ـــرض  وع فــاعــلــ�  عـــدة  ــارب  ــج ت
املــســتــدامــة  التنمية  ــم  ــدع ل ــجــددة  مــت
تجربة  خــالل  ــن  م الجبلية   للمناطق 

جمعية «تاركا تعاون».
مــشــاركــة  ــد  شــه املــلــتــقــى  أن  ــار  ــش ي
ــهــذه  ــة ب ــي ــن ــع ــلــف الـــجـــهـــات امل مــخــت
التنظي·ت  مــخــتــلــف  مـــن  ــعــة  ــجــام ال
الــجــ·عــات  ومـــن  النشيطة  الــفــالحــيــة 
بجهة  الــجــبــلــيــة  ــاطــق  ــن ــامل ب ــيــة  املــحــل
ــت،  ــالل ــي ــاف ــــــة ت ــــوس مـــاســـة ودرع س
لها  ـــي  ـــت ال ـــات  ـــس ـــؤس امل ــف  ــل ــت ــخ وم

عالقة بالتنمية القروية.

الجامعة القروية يف دورتها األوىل بتارودانت تسلط الضوء 

عىل رهانات التنمية املستدامة باملناطق الجبلية
الفالحة العائلية، مستقبل الشباب ووضعية املرأة.. يف صلب االنشغاالت

> محمد التفراو|

الدكتور عبد الوهاب زايد(�Ð) خالل لحظة التتويج

> محمد التفراو|

اململكة املغربية

وزارة التجهيز و النقل و 

اللوجستيك

املكتب الوطني للسكك 

الحديدية

مديرية املشرتيات

قسم الدراسات و الخدمات

مصلحة الخدمات و 

الوسائل العامة

إعالن عن طلب عروض 

P0152/PFL مفتوح رقم

جلسة عمومية لفتح  

األظرفة

يــنــايــر   22 ــة  ــع ــجــم ال ــــوم  ي يف 

الــتــاســعــة  الــســاعــة  ـــىل  ع  2016

صـــبـــاحـــا بــالــتــوقــيــت املـــحـــيل، 

السك}  ــن  ــكــوي ــت ال ــز  ــرك ® ســيــتــم 

ـــي لــلــســكــك  ـــن ـــوط ــب ال ــت ــك ــم ــل ل

محمد  بــزنــقــة  الــكــائــن  الــحــديــديــة 

ــــدال ،فــتــح  ــــاط-أك ــــرب ـــ} ال ـــرتي ال

ــروض  ع بطلب  املتعلقة  األظــرفــة 

األ]ان من أجل ما ييل :

ـــد لــســيــارات  ــل األم ــــراء طــوي •ك

الخفيف من  الصنف  مــن  ــدة  جــدي

دون سائق

ــر  ــدي م  : ـــــــرشوع  امل ـــب  ـــاح ص

قطب الشحن و اللوجستيك.

ـــف طــلــب  ـــل Ðـــكـــن ســـحـــب م

مكتب  مـــن  مــجــانــا  ــــروض  ــــع ال

بزنقة  ــن  ــائ ــك ال الـــقـــرار  و  الــفــتــح 

 8  - ــي  ــق ــاف ــغ ال الــــرحــــ·ن  ــد  ــب ع

مكرر-  الرباط  أكدال.

هذه  ــاز  ــج إلن الــتــقــديــري  الثمن 

املـــحـــدد مـــن طــرف  ــات و  ــدم ــخ ال

صاحب املرشوع هو:

1563840,00 مــــــــــع احــتــســاب 

الرسوم.

ـــة املـــؤقـــتـــة  ـــ·ن ـــض قـــيـــمـــة ال

خمسة   15.000,00 يف  مــحــددة 

عرش ألف درهم.

مــن  ــــل  ك يـــكـــون  أن  يـــجـــب 

ملفات  ــــداع  وإي تــقــديــم  مــحــتــوى, 

ملقتضيات  مــطــابــقــا  املــتــنــافــســ� 

القانون  مــن   31 و   29  ،27 ـــواد  امل

 RG.0003/PMC – version

و  رشوط  بــتــحــديــد  املــتــعــلــق   02

املكتب  صــفــقــات  إبـــــرام  أشـــكـــال 

الوطني للسكك الحديدية.

و Ðكن للمتنافس� :

مقابل  أظرفتهم،  ـــداع  إي ــا  إم   -

ــروض  ــع ــات ال ــب ـــل ®ــكــتــب طــل وص

ــحــة إجـــ·لـــيـــة املــــصــــادر ،  مــصــل

بالعنوان املشار أعاله.

عــن  إرســــالــــهــــا  إمـــــا  و    -

ــادة  ــإف ــون ب ــضــم ــق الــربيــد امل ــري ط

ــور  ــذك امل ــب  ــكــت امل إىل  بــاالســتــالم 

املـــشـــار  ـــوان  ـــن ـــع ال اىل  ســـابـــقـــا 

أعاله.

مـــبـــارشة  ــا  ــه ــم ــي ــل ــس ت ـــــا  إم  -

ــب الـــعـــروض  ــل ــة ط ــجــن ــس ل ــي ــرئ ل

فتح  قــبــل  و  الجلسة  ــة  ــداي ب عــنــد 

األظرفة.

ـــواجـــب  ــة ال ــت ــب ــث ـــق امل ـــائ ـــوث ال

املــنــصــوص  هــــي  بـــهـــا  اإلدالء 

من   4 و   3 ـــ�  ـــادت امل يف  عــلــيــهــا 

نظام االستشارة.



اململكة املغربية

وزارة الداخلية

إقليم صفرو

الكتابة العامة

قسم الشؤون القروية

قرار عاميل رقم 1123 

الصادر بتاريخ 17/12/2015 

يقيض بفتح البحث العمومي 

املتعلق باستغالل مقلع للرمل 

و الحىص لرشكة «مقالع 

أقورار» و الكائن بالنفوذ 

الرتاÞ للج·عة القروية 

أغبالو أقورار

إن عامل إقليم صفرو:

ــف  ــرشي ــ§ ال ــه ــظ ـــىل ال بـــنـــاء ع

يف  ــــادر  ــــص ال  1-03-60 رقـــــم 

 12)  1424 األول  ـــع  ـــي رب  10

ــون  ــان ــق ال بــتــنــفــيــذ   (2003 مـــاي 

ــات  ــدراس ب املــتــعــلــق   03-12 ـــم  رق

التأث§ عىل البيئة.

ــف  ــرشي ــ§ ال ــه ــظ ـــىل ال بـــنـــاء ع

ـــ·دى  ج  9 يف  الــــصــــادر   1 ــــم  رق

املتعلق   (1914 مـــاي   5) اآلخــــرة 

بتنظيم استغالل املقالع.

ـــم -02 املـــرســـوم رق ــاء عــىل  ــن ب

ذي   05 يف  الــــصــــادر   04-563

 (2008 ــرب  ــون ن  4)  1429 الــقــعــدة 

س§  و  ــات  ــاص ــص ــت ــاخ ب ــق  ــل ــع ــت امل

ــة الـــوطـــنـــيـــة والـــلـــجـــان  ــن ــج ــل ال

ــ§ عىل  ــأث ــت ـــدراســـات ال الــجــهــويــة ل

البيئة.

ــــىل املـــــرســـــوم رقـــم  بـــنـــاء ع

 05 يف  الــــصــــادر   02-04-564

نــونــرب   4)  1429 الــقــعــدة  ذي 

تنظيم  كيفيات  بتحديد   (2008

املتعلق  العمومي  البحث  إجـــراء 

ــع الــخــاضــعــة لــدراســات  ــاملــشــاري ب

التأث§ عىل البيئة.

ــد  ــســي ـــاء عــــىل مـــنـــشـــور ال ـــن ب

 2010/6 عــــدد  األول  الـــوزيـــر 

بفتح  املتعلق  يــونــيــو   14 بــتــاريــخ 

و استغالل املقالع و مراقبتها.

ـــة الـــوزاريـــة  ـــدوري ــاء عــىل ال ــن ب

 D  1998 ــــــم  رق ــــة  املــــشــــرتك

ـــارس  م  17 بـــتـــاريـــخ  ــــادرة  ــــص ال

ــة  ــي ــل ــداخ ال وزارة  ـــ�  ب  2009

وزارة  ــــدى  ل الــــدولــــة  وكـــتـــابـــة 

والبيئة  واملــــاء  واملـــعـــادن  الــطــاقــة 

املتعلقة  والــبــيــئــة  ــاء  ــامل ب املكلفة 

التطبيقية  املـــراســـيـــم  بــتــفــعــيــل 

ــق  ــل ــع ــت امل  12-03 ـــقـــانـــون  ـــل ل

بدراسات التأث§ عىل البيئة.

ـــاء عـــىل الــطــلــب املــــؤرخ  ـــن ب

ــدم  ــق امل و    2015/11/27 يف 

ــــــرف «رشكـــــــة مــقــالــع  مـــــن ط

ـــل إجــــراء بحث  أقــــــورار» مــن أج

للرمل  مقلع  ــغــالل  إلســت عــمــومــي 

ــوذ  ــف ــن ــال ب ـــن  ـــائ ـــك ال ـــىص  ـــح ال و 

ـــة  ـــقـــروي الـــــــرتاÞ لـــلـــجـــ·عـــة ال

أغبالو أقورار.

يقرر ما ييل:

الفصل األول:

ــح بــحــث عــمــومــي يــوم  ــت ــف ي

أغــبــالــو  بــجــ·عــة   ،2016/01/04

ـــرة  ـــة, دائ ـــوات ــــــورار, قـــيـــادة ال أق

الــتــأثــ§  بـــدراســـة  يتعلق  صــفــرو, 

ــغــالل  ــة ملـــــرشوع إســت ــئ ــي ــب ـــىل ال ع

ـــذي  ال الـــحـــىص  و  ــل  ــرم ــل ل ــع  مــقــل

 Þـــوذ الـــــرتا ـــف ـــن ـــال ـــحـــدث ب ـــي س

ـــورار  أق أغــبــالــو  الــقــرويــة  للج·عة 

دائرة صفرو, إقليم صفرو.

:Ñالفصل الثا

العمومي  الــبــحــث  مــلــف  ـــودع  ي

السجل  ـــذا  وك ــرار  ــق ال بــهــذا  مرفقا 

لتلقي  ـــدة  ـــع امل الـــســـجـــالت  أو 

الــســكــان  ـــرتاحـــات  اق و  مــالحــظــات 

ــو  ــال ــر جـــ·عـــة أغــب ــق ــ� ® ــي ــن ــع امل

طيلة  صـــفـــرو  ــــــرة  دائ أقــــــــورار, 

مــدة  ـــي  وه ــا  ــوم ي  (20) ــن  ــرشي ع

البحث العمومي.

يف  ملصقا  الـــقـــرار  ـــذا  ه يــبــقــى 

ـــــورار,  ــو أق ــال ــب ــة أغ ــ·ع ــج ــر ب ــق م

قبل  يــومــا  عــــرش(15)  خمسة  ملــدة 

كذا  و  الــعــمــومــي,  البحث  افــتــتــاح 

هي  و  ــومــا  ي  (20) عــرشيــن  طيلة 

مدة البحث العمومي.

الفصل الثالث:

بالبحث  ــون  ــي املــعــن ــان  ــك ــس ال  

منطقة  ـــــدود  ح يف  الــعــمــومــي 

ـــاضـــع  ـــخ ــــ§ املـــــــــرشوع ال ــــأث ت

ــىل الــبــيــئــة هم  ــ§ ع ــأث ــت لـــدراســـة ال

سكان ج·عة أغبالو أقورار.  

الفصل الرابع: 

بإنجاز  املكلفة  اللجنة  تتألف 

البحث العمومي من :

ـــــــة  ــة اإلداري ــط ــل ــس ــل ال ــث ــم م

املحلية رئيسا؛ 

ـــس الــــقــــروي  ـــجـــل رئــــيــــس امل

أغبالو أقورار ؛

ــة  ــوي ــجــه ــة ال ــح ــل ــص ــل امل ــث ــم م

ــة فــاس-مــكــنــاس  ــه ــج ــة ل ــئ ــي ــب ــل ل

عضوا؛

ــل املـــديـــريـــة اإلقــلــيــمــيــة  مــمــث

اللوجستيك  و  النقل  و  للتجهيز 

بصفرو عضوا ؛

ــة أن  ــن ــج ــل ال ــس  ــي ــرئ وÐـــكـــن ل

هيئة  أو  شــخــص  كـــل  يــســتــدعــي 

بــإمــكــانــهــا  خـــاصـــة  أو  ــة  ــي عــمــوم

مساعدة اللجنة يف مهمتها.

الفصل الخامس:

ــــــرصام مــدة  ـــارشة بــعــد ان ـــب م

رئيس  يــغــلــق  ــعــمــومــي  ال ــبــحــث  ال

ــســجــالت  ال أو  ــل  ــج ــس ال ــة  ــجــن ــل ال

ويعقد  الــغــرض  ــذا  ــه ل املــخــصــصــة 

ـــاء الــلــجــنــة  ـــض ـــع أع اجـــتـــ·عـــا م

ــد تــوقــيــعــهــم عىل  ــع املــــذكــــورة ب

هذه السجالت.

ــا  ــره ــري ــق ت الـــلـــجـــنـــة  ـــعـــد  ت  

مــالحــظــات  عــن  ملخصا  متضمنا 

حــول  الـــســـكـــان  ـــات  ـــرتاح ـــق م و 

ــس  ــي رئ إىل  وتـــرســـلـــه  ــــــرشوع  امل

ـــات  ـــدراس ــة الــجــهــويــة ل ــن ــج ــل ال

ــ§ عــىل الــبــيــئــة داخــــل أجــل  ــأث ــت ال

من  ـــداء  ـــت اب ــــام  أي  (08) ــة  ــي ــان [

تاريخ إغالق البحث العمومي.

الفصل السادس:

إىل  ــرار  ــق ال هــذا  بتنفيذ  يعهد   

املكلفة  املــحــلــيــة  الــلــجــنــة  ــس  ــي رئ

ــي  ــوم ــم ــع ــم الـــبـــحـــث ال ــي ــظ ــن ــت ب

ــــرة  دائ يف  املـــتـــواجـــد  لــلــمــرشوع 

اختصاصها.                                                



 مديرية املشرتيات

 قسم الدراسات والخدمات 

مصلحة الخدمات الفكرية 

ونظم املعلوميات 

إعالن عن تعديل  وتأجيل 

طلب عروض مفتوح

 P5221/PFL رقم

جلسة غ§ عمومية 

لفتح  األظرفة

ـــات  ـــشـــرتي يـــنـــهـــي مــــديــــر امل

ـــي لــلــســكــك  ـــن ـــوط بــاملــكــتــب ال

املتنافس�  ــم  عــل إىل  ــة  ــدي ــحــدي ال

ــيــ� بــأنــه قـــد تــــم  ادخــــال  املــعــن

ملف  مــســتــوى  عـــىل  تـــغـــيـــ§ات 

ــم  ــب الـــعـــروض املــفــتــوح رق ــل ط

P5221/PFL املتعلق ®ا ييل :

اقتناء  لوازم اإلعالميات

ــال  ــب ــق وتـــأجـــيـــل تـــاريـــخ اســت

ــوم  ي غــايــة  إىل  ـــــان  األ] عــــروض 

ــة  ــاع ــس ال ــل  ــب ق  2016/01/12

الحادية عرش صباحا

ــل من  ــعــدي ــت ــف ال يـــــســحــب مــل

ــة  ــفــكــري ـــات ال ـــخـــدم ــحــة ال مــصــل

مــديــريــة   ، ــات  ــي ــوم ــل ــع امل ونــظــم 

ــة عبد  ــق زن املـــشـــرتيـــات  8مـــكـــرر 

الرح·ن الغافقي الرباط-أكدال

ــه عــىل  ــل ــي ــم ــح ـــن ت ـــك Ð ·كــــ

املوقع

  www.oncf.ma 

ــات  ــق ــف ــص ال ــــة  ــــواب ب ــــىل  ع و 

العمومية.

عــدل  ــخــدمــات  ال تكلفة  تــقــديــر 

درهـــم    368400 كـــالـــتـــايل:  

ـــع احــتــســاب الـــرســـوم   ــا م ــوي ــن س

سنويا  درهـــم   374400 مــن   بــدال 

مع احتساب الرسوم  

ــــوازم  ــــل ـــات ال ـــن ـــي تــــوضــــع ع

ميطا  ــات  ــودع ــت ــس ® املـــعـــروضـــة 

الشحن  بقطب  الــبــيــضــاء  بـــالـــدار 

الوطني  للمكتب  اللوجستية  و 

اجـــل  يف  الـــحـــديـــديـــة  ــك  ــك ــس ــل ل

عــىل   2016/01/08 أقــــصــــاه 

الساعة الثانية بعد الزوال


املكتب الوطني

 للسكك الحديدية

مديرية املشرتيات

قسم التموين واملعدات

مصلحة التموين

إعالنا عن طلب عروض 

مفتوح رقم  F0138/DAG/ج1

جلسة  فتح  األظرفة  

عمومية

فــربايــر   05 الــجــمــعــة   يــــوم   يف 

الــتــاســعــة  الــســاعــة  ـــىل  ع  2016

ـــر مــركــز  ـــق ـــا ســـيـــتـــم ® ـــاح ـــب ص

الـــتـــكـــويـــن الـــســـكـــ} لــلــمــكــتــب 

ــة  ــدي ــدي ــح ــســكــك ال ــل الـــوطـــنـــي ل

ــ}  ــرتي ــة مــحــمــد ال ــق ــزن ــن ب ــائ ــك ال

عـــروض  ــح  ــت ف ـــــدال  أك  - ـــاط  ـــرب ال

ــمــويــن  ــت ــال ــة ب ــق ــل ــع ــت ــــــان امل األ]

التايل : 

ــ§ة  ــض ــح ـــــود ل ـــــوق ¹ــــويــــن ال

ــــات  ومـــعـــدات  ــــي ــــارات  وآل ســــي

ــك  ــك ــس ـــب الــــوطــــنــــي ال ـــت ـــك امل

ــة الــبــطــاقــات  ــط ــواس ــة ب ــدي ــدي ــح ال

اإللكرتونية 

ــا من  ــان ــج ـــــســحــب املـــلـــف م ي

®ديرية  الــقــرار   و  الفتح  مكتب 

ــرحــ·ن  ــقــة عــبــد ال ــات ، زن املــشــرتي

ـــاط -  ـــرب ال ــي  8 مــكــرر  ــق ــاف ــغ ال

أكدال.

تـــبـــلـــغ الـــضـــ·نـــة املـــؤقـــتـــة   

(مــائــة  ـــ·  دره   150000.00DH

و خمسون  ألف درهم).

املــذكــور  الــتــمــويــن  قيمة  ــقــدر  ت

درهـــم   11000 000.00 أعـــــاله  

(احدى عرشة مليون درهم)

مع احتساب الرسوم

ـــة عـــن طــريــق  ـــرف  تــرســل األظ

ــد املــضــمــون بـــإفـــادة اســتــالم  ــربي ال

أو  والــــقــــرار  ــح  ــت ــف ال مــكــتــب  إىل 

ـــــل بــنــفــس  ــــــودع مـــقـــابـــل وص ت

مـــبـــارشة  ــم  ــل ــس ت أو  ـــب،  ـــت ـــك امل

الـــعـــروض  لــجــنــة  رئـــيـــس  إىل 

فتح  ــل  ــب وق الجلسة  ـــــدايــة  ب عــنــد 

طبقا  ــقــدم  ت أن  ويــجــب  ــة  ــرف األظـــ

و   29   ;27 ــصــول   ــف ال ملقتضيات 

RG.0003/ رقــم  الــنــظــام  ــن  م  31

املتعلق     PMCVERSION02

إبـــرام  وأشــكــال  ــروط  ـــ ش بتحديد 

للسكك  الــوطــنــي  املكتب  صفقات 

الحديدية

ـــواجـــب  ــــــربرة ال ـــق امل ـــائ ـــوث ال

املــنــصــوص  هــــي  بـــهـــا  اإلدالء 

مــن   25 ـــصـــل  ـــف ال يف  ــا  ــه ــي ــل ع

املرسوم املذكور أعاله.



اململكة املغربية

وزارة الداخلية

إقليم تيزنيت

ج·عة تيزنيت

قسم املالية

 والصفقات واملمتلكات

مصلحة املمتلكات الج·عية

إعالن عن إيداع ونرش 

مرشوع قرار التخيل ونزع 

ملكية القطعت� األرضيت� 

الالزمت� إلحداث منطقة 

خرضاء V 69 بحي أفراك - 

مدينة تيزنيت-

من   ــداء  ــت اب شهرين  مــدة  طيلة 

 2015 ــرب  دجــن  16 ـــاء   ـــع األرب يـــوم 

 18 ــس  ــي ــم ــخ ال ــــوم  ي ـــة  غـــاي إىل 

البحث  ملف  ـــودع  ي  2016 ــر  ــرباي ف

لتدوين  املــعــد  والــســجــل  اإلداري 

ــات رهــن  ــح ــرصي ــت املــالحــظــات وال

ــر جــ·عــة  ــق إشـــــارة الـــعـــمـــوم  ®

ــحــة املــمــتــلــكــات  ــت (مــصــل ــي ــزن ــي ت

الج·عية) خالل أوقات العمل. 

ـــزع  ــيل ون ــخ ــت مــــرشوع قــــرار ال

ــ�  ــت ــي ــ� األرض ــت ــطــع ــق ــة ال ــكــي ــل م

ـــــــداث مــنــطــقــة  الـــالزمـــتـــ� إلح

حسب   V 69 خــضـــــــــــــــــــــــــــــراء 

تصميم التهيئة ملدينة تيزنيت.

الــجــ·عــي  ــس  املــجــل ــس  ــي رئ إن 

لتيزنيت

ــف  ــرشي ــري ال ــه ــظ ـــنـــاء عـــىل ال •ب

 20 ب  ـــادر  ـــص ال  1.15.85 رقـــم 

ــوز  ــي ــول ي  07)  1436 رمـــضـــان 

ـــون  ـــان ـــق ال ــد  ــي ــف ــن ــت ب  (2015

املتعلق   113.14 رقــم  التنظيمي 

بالج·عات .

12- ـــون  ـــان ـــق ال عـــىل  •بـــنـــاء 

ــادر  ــص ال بــالــتــعــمــ§  املــتــعــلــق   90

ـــرشيـــف  ـــظـــهـــ§ ال بــتــنــفــيــذه ال

الصادر   1-92-31 رقــــــــــــــــــــم 

الــحــجــة  ذي  ـــن  م  15 بـــتـــاريـــخ 

1412(17 يونيو 1992).

ــون رقــــم7/81  ــان ــق ــىل ال ــاء ع ــن •ب

ــل  ــة ألج ــي ــك ــل ــق بـــنـــزع امل ــل ــع ــت امل

ــة الـــعـــامـــة وبـــاالحـــتـــالل  ــع ــف ــن امل

الظه§  بتنفيذه  ــادر  ــص ال ــت  ــؤق امل

 1-81-254 ـــــم  رق ــــف  ــــرشي ال

 06)  1402 رجـــب   11 يف  ــــؤرخ  امل

ماي 1982).

ــم  ــوم رق ـــ ـــ ــرس ـــىل امل ـــاء ع ـــن •ب

 27 يف  الــصـــــــــــــــــادر   2.92.832

 14)   1414 األخـــر  ربيـــــع  مــن 

بتطبيق  املتعلق   (1993 أكــتــوبــر 

املتعلق   12-90 ـــم  رق الــقــانــون 

بالتعم§ املشار إليه أعاله.

ــــوم رقـــم  ــــرس •بــــنــــاء عــــىل امل

رجــب   2 ــخ  ــاري ــت ب  2-82-3825

يف   (1983 ـــل  ـــري أب  16)1403

 7/81 رقـــم  ــون  ــقــان ال تطبيق  شـــأن 

املشار إليه أعاله.

•بنــــــــــــــــاء علـى املرســــــوم 

فـي  الصــــادر   2.11.341 رقـــم: 

 17)  1432 رمــضــــــــــــــان  مــن   16

ــة  ــق ــواف ــامل ب  (2011 أغــســطــس 

املتعلق  ــام  ــظ ــن وال التصميم  ــىل  ع

ـــه املـــوضـــوعـــ� لــتــهــيــئــة مــديــنــة  ب

ـــن املــنــطــقــة  ـــــزء م ــت وج ــي ــزن ــي ت

تيزنيت  ــم  ــي ــل ــإق ب ــا  ــه ب ــطــة  املــحــي

منفعة  ذلــــك  يف  أن  وبــــاإلعــــالن 

عامة.

ـــاء عـــىل مـــقـــرر املــجــلــس  ـــن •وب

ــت  ــي ــزن ــي ـــة ت ـــن ـــي ملـــدي ـــ·ع ـــج ال

لشهر  الـــعـــاديـــة  ـــــه  دورت بـــرســـم 

فرباير2015.

يقـــرر مــا يلــــي:

الفصــــل األول:

ــرضاء  خ منطقة  ــــداث  إح ــرر  ــق ت

(إقــلــيــم  تــيــزنــيــت  ــة  ــن ®ــدي  V 69

ــك،  ــىل ذل ــاء ع ــن ــزع ب ــن تــيــزنــيــت) وت

ــ�  ــت ــي ــ� األرض ــت ــطــع ــق ــة ال ــكــي ــل م

ملونة  بـــحـــوايش  ــ·  ــه ــي إل املـــشـــار 

ــل  ــأص ب املـــلـــحـــق  ــم  ــي ــم ــص ــت ال يف 

ــرار واملــبــيــنــة يف الــجــدول  ــق هـــذا ال

التايل:

رقم القطعة:1

الــوضــعــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة:ر.ع 

عدد: 31/11785

ــــــــــراد نــــزع  ــــة امل ــــاح ــــس امل

ملكيتها:9748

ـــ� املـــفـــرتضـــ�:الـــدولـــة  ـــالك امل

املغربية امللك الخاص

رقم القطعة:2

الــوضــعــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة:ر.ع 

عدد: 31/5223

ــــــــــراد نــــزع  ــــة امل ــــاح ــــس امل

ملكيتها:119

ـــ� املـــفـــرتضـــ�:الـــدولـــة  ـــالك امل

املغربية امللك الخاص

الفصــل الثانـــي:

ــة  ــ·ع ج رئـــيـــس  إىل  يــعــهــد 

هــذا  يف  ـــاء  ج مــا  تنفيذ  تــيــزنــيــت 

ــالــجــريــدة   ــرش ب ــن ــــذي ي ـــرار ال ـــق ال

الرسمية.



اململكة املغربية                                  

وزارة الداخلية

ع·لة إقليم تاونات                                                     

دائرة غفساي                                     

قيادة بني زروال

ج·عة سيدي الحاج أمحمد

إعالن عن طلب 

عروض مفتوح

رقم  06/م.و.ت.ب/  2015

يناير    19 الـــثـــالثـــاء    ـــوم  ي يف   

الـــعـــارشة  الـــســـاعـــة  ـــىل  ع  2016

ــس جــ·عــة  ــي رئ مــكــتــب  ســيــتــم يف 

فتح    ، ــد  ــم ــح أم ـــاج  ـــح ال ســـيـــدي 

ــروض  ع بطلب  املتعلقة  االظــرفــة 

ـــوح آلجــــــل بــنــاء  ـــت ـــف أ]ـــــــان م

من  بكل  باملسالك  فنية  منشئات 

ج·عة  ــرة  ــري وشــه تــيــتــفــراح  دوار 

سيدي الحاج امحمد .

ـــف طــلــب  ـــل Ðـــكـــن ســـحـــب م

التقنية  املــصــلــحــة  مــن  الـــعـــروض 

أمحمد  الـــحـــاج  ــدي  ــي س ــجــ·عــة  ل

الـــكـــرتونـــيـــا من  ــه  ــب ــح وÐـــكـــن س

بوابة صفقات الدولة :

w w w. m a r c h e s p u b l i c s .

gov .ma

ـــت مـــحـــدد يف:  ـــؤق ـــضـــ·ن امل ال

(خــمــســة  درهــــــم   25000,00

وعرشون الف درهم).

ــتــقــديــريــة لــألشــغــال  الــكــلــفــة ال

ــب  ــاح ـــــرف ص ــــن ط ــــددة م ــــح م

     1061074,80 يف:  املــــــرشوع 

ـــون  ـــت (مــــلــــيــــون وواحـــــــــد وس

ــون درهـــم  ــع ــب ـــة وس ـــع ألـــف وأرب

و]انون سنتي·)

محتوى  مــن  كــل  يكون  أن  يجب 

ــافــســ�  ــن وتـــقـــديـــم مــلــفــات املــت

 27 املــادتــ�  ملقتضيات  مطابق� 

عليها  املـــنـــصـــوص  و31   و29 

 2.12.349 رقــــم  ـــوم  ـــرس امل يف  

األوىل  ـــــ·دى  ج  8 يف  ــــصــــادر  ال

 (2013 ــــــارس  م  20)  1434

املتعلق بالصفقات العمومية .

 وÐكن للمتنافس�  :

ــم   ــه ــت ــرف اظ ـــــــداع  إي إمـــــا    -

التقنية  باملصلحة  وصـــل  مــقــابــل 

للج·عة .

طــريــق  ـــن  ع إرســـالـــه  إمــــا    -

الــــربيــــد املــــضــــمــــون بــــإفــــادة 

باستالم إىل املكتب املذكور .

-  إما 

ــيــس  ــرئ ــمــهــا مـــبـــارشة ل ــي ــســل ت

بداية  عند  ــروض  ــع ال طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح االظرفة .

ــب  ــواج ال املــثــبــتــة  ــق  ــائ ــوث ال إن 

يف  املـــقـــررة  تــلــك  ــي  ه بــهــا  اإلدالء 

املــــادة 04 مـــن  نــظــام االســتــشــارة 

.


اململكة املغربية

وزارة التجهيز و النقل 

واللوجستيك   

مديرية املوانئ وامللك 

العمومي البحري

إعـالن عن طلب 

عروض مفتوح

 رقم 11/ م م م ع ب/2015                  

(جلسة عـمومية)

إلنجاز  القبيل  التقييم  دراســـة 

 Ñـــا ـــث ـــر ال ـــط ـــش ــــغــــالل ال واســــت

القنيطرة  ــد  ــدي ــج ال ــاء  ــن ــي امل مـــن 

ب�  ـــة  ـــرشاك ال ــــار  إط يف  األطـــلـــيس 

القطاع� العام والخاص.

إعالن تعدييل 

أن  املــتــنــافــســ�  عــلــم  يف  لــيــكــن 

فتح   و  ـــعـــروض  ال إيـــــداع  تـــاريـــخ 

األظــرفــة املــعــلــن عــنــه ســابــقــا يــوم 

الــســاعــة  عـــىل   2016 ــر  ــاي ــن ي  12

قد   (10H) ــا  ــاح ــب ص الــــعــــارشة 

يناير   21 ـــوم  ي إىل  تــأجــيــلــه  تـــم 

الـــعـــارشة  الـــســـاعـــة  ـــىل  ع  2016

( 10H) صباحا



رشكة العمران مكناس

إعالن عن طلب عروض 

أ]نة

 رقم95مكرر / 2015

 جلسة عمومية

 اشغال اصالح الطرقات 

والرصف الصحي

 تجزئة ازغار اوزناك

الج·عة القروية ع� اللوح

اقليم افران

ـــام لــرشكــة  ـــع ـــر ال ـــدي ــن امل ــعــل ي

ـــران مـــكـــنـــاس عــــن فــتــح  ـــم ـــع ال

 2016/01/19 ــخ  ــاري ــت ب األظـــرفـــة 

ـــىل الــســاعــة الـــعـــارشة صــبــاحــا  ع

ـــة  ـــن ــــروض األ] ــــع بــالــنــســبــة ل

ـــورة  املــتــعــلــقــة بـــاألشـــغـــال املـــذك

أعاله

ــغ الـــضـــ·نـــة املـــؤقـــتـــة :   ــل ــب -م

.35000 درهم 

(خمسة وثالتون ألف درهم)

 القطاع:2 

التأهيل:  5-2 

التصنيف  األد+:  2 

ــة  ــري ــدي ــق ــت ــة ال ــف ــل ــك -]ـــــن ال

للصفقة 120 403 2 درهم.

ــات  ــف ــل -Ðــــكــــن تـــحـــمـــيـــل م

ــون املــشــاركــة  ــان الـــعـــروض وكــــذا ق

العمومية   الــصــفــقــات  ــع  ــوق م ــن  م

للمغرب:

w w w. m a r c h e s p u b l i c s .

gov .ma

االقــتــنــاءت  قسم  مــن  سحبها  او 

ــة  ــر رشك ــق ــة ® ــام ــع ـــل ال ـــوســـائ وال

بزنقة  ــن   ــكــائ ال مــكــنــاس  ــعــمــران  ال

ابن سينا مكناس.

طــبــقــا  الـــــعـــــروض  تـــقـــدم   - 

و6   4 ـــفـــصـــالن  ال ــات   ــي ــض ــت ــق مل

مـــن قـــانـــون املـــشـــاركـــة  كـــ· هو 

ـــون  ـــان ق يف  عـــلـــيـــه  ـــوص  ـــص ـــن م

ـــران املــتــعــلــق  ـــم ـــع ــة ال ــوع ــم ــج م

ـــرام  إب وأشـــكـــال  رشوط  بــتــحــديــد 

الصفقات (نونرب2015). 

ــات عـــن طــريــق  ــف ــل امل ــــودع  ت  -

®ــكــتــب  ــــارشة  ــــب م أو  ــــد  ــــربي ال

مكناس  ــران  ــم ــع ال ــة  ــرشك ل الــضــبــط 

سينا  ــــن  اب زنـــقـــة  ب:  الـــكـــائـــن 

ــة  ــن املــدي  253 ـــد  ـــربي ال ـــدوق  صـــن

تسلم  أو  مــكــنــاس  ـــدة  ـــدي ـــج ال

قبل  الــلــجــنــة  ــس  ــي رئ إىل  مــبــارشة 

فتح األظرفة. 


الــمــكــتـــــب الــوطــنـــي

 للــســكــك الــحــديــديــة

مديرية املشرتيات

املوقع عىل األنرتنيت:

www.oncf.ma 

إعــالن عــن تاجيل اخر اجل 

لتسليم العروض

طلب عروض مفتوح رقم

41015/B1/PIC 

جلسة عمومية

طلب عروض األ]ان ألجل 

إبرام صفقة متعلقة باقتناء : 

عدة قطع للتشوير الكهربائية.

املــشــرتيــات  مــديــر  الــســيــد  ينهي 

املــعــنــيــ�  ــ�  ــس ــاف ــن ــت امل ــم  ــل ع اىل 

ــروض  ــع ال لتسليم  ـــخ   ـــاري ت ـــان  ب

ــار  ــش ـــال  امل ـــغ ـــاألش ــة ب ــق ــل ــع ــت امل

ــوم  ي غــايــة  اىل  أجــــل  ـــد  ق ــا  ــه ــي إل

ــة  ــاع ــس ال عـــىل   2016/02/08

التاسعة  صباحا.



اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 

البحري

 املديرية الجهوية للفالحة 

دكالة عبدة

إعالن تصحيحي لطلب 

عروض مفتوحة 

رقم 2015/26

جلسة عمومية

للفالحة  الــجــهــوي  ــر  ــدي امل ينهي 

أن  العموم  علم  إىل  عــبــدة  لدكالة 

ــة طــلــب الــعــروض رقــم  ــرف فــتــح أظ

بــالــتــصــور  ــق  ــل ــع ــت امل  2015/26

ــاء ســوق  ــن ـــ·ري مـــن أجـــل ب ـــع امل

ــة  ــ·ع ــج ــال ـــــرصي لـــلـــ·شـــيـــة ب ع

ــة  ــع ــاب ــت الــــقــــرويــــة املــــــرشق ال

ـــور، املــنــشــور  ـــن ــم ســيــدي ب ــي ــل إلق

عـــدد 7684  ــوم  ــي ال ــيــان  ب بــجــريــدة 

تم  قــد   ،2015/12/02 ــخ  ــاري ــت ب

تصحيحه.

األظـــرفـــة  ــح  ــت ف ـــخ  ـــاري ت إن   -

 ،2015/12/25 يف  املــــربمــــج 

تــــاريــــخ  إىل  ـــه  ـــل ـــي ـــأج ت ـــــم  ت

نــفــس  عــــىل   2016/01/07

الساعة ويف نفس املكان.

إىل  ــم  ــصــمــي ت ـــة  ـــاف إض ـــت  ¹  -

ـــــدد ]ن  ـــارة وح ـــش ـــت ــف االس ــل م

سبعة  يف  التصميم  هـــذا  ــاء  ــن ــت اق

عرش درهم (17 درهم).

والباقي بدون تصحيح. 



اململكة املغربية

رئيس الحكومة

وكالة اإلنعاش والتنمية 

االقتصادية واالجت·عية يف 

أقاليم الجنوب باململكة

إعالن تعدييل لطلب 

العروض رقم 2015/146

طلب العروض املفتوح رقم 

146/2015 : أشغال تهيئة طرق 

مدينة بوجدور (الشطر األول) 

حصة اإلنارة العمومية. 

ــــاش  ــــع تـــعـــلـــن وكـــــالـــــة االن

و  ـــة  ـــادي ـــص ـــت االق ــة  ــي ــم ــن ــت ال و 

الــجــنــوب  ــم  ــي ــال أق يف  ــة  ــي ــ·ع االجــت

تعديالت  إدخـــال  تــم  بأنه  باململكة 

ــــعــــروض.  عــــىل مـــلـــف طـــلـــب ال

ـــإن تــاريــخ فــتــح أظــرفــة  ــيــه ف وعــل

 2015/146 رقـــم  الــعــروض  طــلــب 

دجنرب   30 ـــعـــاء  األرب ـــوم  ي ــرر  ــق امل

لــيــوم  ــه  ــل ــأجــي ت تـــم  قـــد   ،  2015

عىل  ـــر2016  ـــاي ـــن ي  13 األربـــعـــاء 

ــف  ــص ــن ــــارشة وال ــــع ـــة ال ـــســـاع ال

ــم  ــي ــل ـــة إق ـــ·ل صـــبـــاحـــا ®ـــقـــر ع

بوجدور. 

الـــعـــمـــوم أن  وتــحــيــط عــلــ· 

ـــروض الــجــديــد  ـــع ــب ال ــل ــف ط ــل م

ــات و  ــن ــي ــع ــم ال ــدي ــق ــوجــب ت ــســت ي

الــبــيــانــات  و  ــة  ــوصــفــي ال ــق  ــائ ــوث ال

املوجزة التالية: 

ـــارة  اإلن مصابيح  ــن  م •عــيــنــتــان 

 SINAPSI et » نــــــوع   مــــن 

كل  ــن  م مــ·ثــلــة  أو   « CARENE

نوع (250 و 400 واط ).

ــن  ــــــادات أصـــلـــيـــة م ــــــه •ش

 ISO ــــــادة   شــــــه ــــع،  ــــن ــــص امل

وشـــهـــادة   2000 ـــة  ـــخ ـــس 9001ن

ــا  ــق ــات وف ــوج ــت ــن ــم ــل ـــال ل ـــث ـــت االم

الــكــتــيــبــات  و   EN40 لــلــمــعــيــار 

®صابيح  ــة  ــاص ــخ ال ــتــســويــقــيــة  ال

ــد اإلنـــــارة وكـــذا  ــي ــوام ــــــارة، ع اإلن

الخزائن.

يـــجـــب إيـــــــداع الـــعـــيـــنـــات و 

الــبــيــانــات  و  ــة  ــوصــفــي ال ــق  ــائ ــوث ال

ــيــم  ـــة إقــل ـــ·ل ــــوجــــزة ®ــقــر ع امل

بـــوجـــدور، قــســم الــتــجــهــيــزات عىل 

يــنــايــر2016   12 يــوم  تقدير  أبــعــد 

عىل الساعة العارشة صباحا.  

ـــف طــلــب  ـــل Ðـــكـــن ســـحـــب م

الصفقات  مــكــتــب  مــن  ـــعـــروض  ال

من  او  ــدور  ــوج ب إقليم  ®قرع·لة 

ــة  ــال ــصــفــقــات ®ــقــر وك مــصــلــحــة ال

مدينة  الـــســـ·رة  شـــارع  ــوب  ــجــن ال

  0528986300 ــهــاتــف  ال ــعــيــون  ال

لفاكس 0528986255

إلكرتونيا  نقله  كــذلــك  Ðكن  و 

من بوابة صفقات الدولة :

w w w. m a r c h e s p u b l i c s .

gov .ma

مــن  ــــل  ك يـــكـــون  أن  يـــجـــب 

ملفات  ـــداع  إي و  وتــقــديــم  محتوى 

ملقتضيات  ــق  ــاب ــط م ــافــســ�  ــن املــت

النظام  مــن  و31   29 و   27 ـــواد  امل

العمومية  بــالــصــفــقــات  املــتــعــلــق 

ــة  ــي ــم ــن ــت ــــاش وال ــــع ـــة اإلن ـــال ـــوك ل

االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــ·عـــيـــة يف 

أقاليم الجنوب باململكة.

وÐكن للمتنافس� :

مقابل  أظــرفــتــهــم  ــــداع  إي •إمـــا 

®قر  ــات  ــق ــف ــص ال ®ــكــتــب  ــــل،  وص

ع·لة إقليم بوجد ور.

ــق  ـــن طــري ـــا ع ـــه ـــال ـــــا إرس •إم

الــــربيــــد املــــضــــمــــون بــــإفــــادة 

باالستالم إىل املكتب املذكور.

ـــارشة  ـــب ــا م ــه ــم ــي ــل ــس •إمـــــــا ت

ــروض  ــع ــب ال ــس مــكــتــب طــل ــي ــرئ ل

ــل فتح  ــب الــجــلــســة وق عــنــد بــدايــة 

األظرفة.

ــب  ــواج ال املــثــبــتــة  ــق  ــائ ــوث ال إن 

املــنــصــوص  ــلــك  ت هــي  ــهــا  ب اإلدالء 

نــظــام  ـــن  م  4 املـــــادة  يف  عــلــيــهــا 

االستشارة.



اململكة املغربية 

وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء - 

سطات

ج·عة الدار البيضاء

مقاطعة الحي الحسني

املصلحة االقتصادية

بحث حول الكشف عن 

املنافع واملضار املتعلق 

باملؤسسات املرضة والغ§

 املالÛة أو الخط§ة

إعالن

مقاطعة  رئــيــس  ـــرار  ق عــىل  بــنــاء 

 ----61 عــــدد  ــي  ــحــســن ال الـــحـــي 

 2015 ــرب  ــم ــس دي  22 ـــخ:  ـــاري ـــت ب

عن  الــكــشــف  حـــول  بــحــث  سيفتح 

يوما   15 ــه  ــدت م واملــضــار  ــافــع  املــن

ابتداء من تاريخ نرشه:

ــل الــذي  ــط ــاء عــىل ال ــن وذلــــك ب

ـــه الـــســـيـــدة: فــاطــمــة  ــت ب ــدم ــق ت

ــص  ــي ــرتخ ال شـــــأن  يف  ـــي  ـــام ـــوه ت

ــوان  ــعــن ــال ـــة: مــصــبــنــة ب ـــام ـــه إلق ل

ـــــــرشف 2  ـــة ال ـــزئ ـــج ـــــايل: ت ـــــت ال

حي   1 رقــــم   GH28 مــجــمــوعــة 

الليمون.

البحث  ســجــل  ويـــوجـــد  ــــذا،  ه

ـــة االقــــتــــصــــاديــــة  ـــح ـــل ـــص ـــامل ب

ـــالع  اإلط Ðــكــن  حــيــث  للمقاطعة 

وتسجيل  األمــــر  يــهــمــه  ــن  مل عــلــيــه 

ـــات  ـــالل أوق ــــك خ ــه وذل مــالحــظــات

العمل اإلداري.



اململكـة املغربيـة

وزارة الداخليـة

ع·لـة إقليـم الخميسـات

باشويـة تيفلت

بلدية تيفلـت

إعـــالن عن طلــب

 عروض مفــتوح

رقـــم 2015/23

يــنــايــر   19 الـــثـــالثـــاء  يــــوم  يف   

الـــعـــارشة  الـــســـاعـــة  ـــىل  ع  2016

السيد  مــكــتــب  يف  ســيــتــم  ــاح  ــب ص

®قر  الـــبـــلـــدي  ــس  ــل ــج امل رئـــيـــس 

ــــرف  ــت فــتــح األظ ــل ــف ــي بــلــديــة ت

املــتــعــلــقــة بــطــلــب الـــعـــروض 

كهربة    : ـــل  ألج ــــان  أ] بـــعـــروض 

منخفض  جــهــد  ــط/  ــوس ــت م ــد  ــه (ج

ــحــي  ـــة) ب ـــي ـــوم ـــم وكــــهــــربــــة ع

العيايش تيفلت . 

ــت  ــؤق حـــدد مــبــلــغ الـــضـــ·ن امل

 40.000,00 ــغ   ــل ــب م يف  مــحــدد 

درهم.

ـــف طــلــب  ـــل Ðـــكـــن ســـحـــب م

ــات  ــق ــف ــص ــب ال ــت ــك ــــروض ® ــــع ال

ببلديـة تيفـلـت   

ـــف مــن  ـــل ــل امل ــي ــم ــح Ðـــكـــن ت

:Ñاملوقع اإللكرتو

w w w. m a r c h e s p u b l i c s .

gov .ma

ـــة تـــقـــديـــر األعــــــ·ل  ـــف ـــل ك

ـــددة من  ـــح ـــع إنـــجـــازهـــا م ـــزم امل

ــــــــرشوع يف  طــــــرف صــــاحــــب امل

مبلغ 3.396.793,13  درهم

مــن  ــــل  ك يـــكـــون  أن  يـــجـــب 

ــات  ــف ــل م ـــقـــديـــم  ت و  مـــحـــتـــوى 

ملقتضيات  مــطــابــقــ�  املــتــنــافــســ� 

مــن   31 و   29 و   27 املـــــــواد 

الــصــادر   2.12.349 رقــم  ــوم  ــرس امل

 1434 األوىل  ـــــ·دى  ج  08 يف 

املــتــعــلــق   (2013 ـــــارس  م  20)

بالصفقات العمومية.

 و Ðكن للمتنافس�:   

مقابل  أظــفــرتــهــم،  إيــــداع  ـــا  -إم

ببلدية  ــط  ــضــب ال ®ــكــتــب  ــــل،  وص

تيفلت .

الربيد  طــريــق  عــن  إرســـال  ـــا  -إم

ــالم إىل  ــت ــاالس ــون بـــإفـــادة ب ــم ــض امل

املكتب املذكور. 

ـــارشة  ـــب ــا م ــه ــم ــي ــل ــس -إمـــــــا ت

ــروض  ــع ــب ال ــس مــكــتــب طــل ــي ــرئ ل

فتح  قــبــل  و  الجلسة  ــة  ــداي ب عــنــد 

األظرفة.

ــب  ــواج ال املــثــبــتــة  ــق  ــائ ــوث ال إن 

املـــقـــررة  ــك  ــل ت هـــي  ــا  ــه ب اإلدالء 

رقــم   املـــرســـوم  مــن   25 ــــادة  امل يف 

و  املــــذكــــورأعــــاله    349-12-2

هي ك· ييل: 

الــــذي  اإلداري  -املــــلــــف   1

يتضمن الوثائق التالية:

الترصيح بالرشف. 

املــؤقــت  ــ·ن  ــض ال وصـــل  ه-  ب- 

الشخصية  ــة  ــال ــكــف ال شـــهـــادة  أو 

والتضامنية التي تقوم مقامه.

ـــذي  ال ــي  ــن ــق ــت ال ـــف  ـــل –امل  2  

يتضمن الوثائق التالية:

ـــل  ـــائ ـــوس ـــ� ال ـــب مـــــذكـــــرة ت

يتوفر  ــي  ــت ال التقنية  و  ــبــرشيــة  ال

طبيعة  و  ــخ  ــاري ت و  ــكــان  وم عليها 

ــي أنــجــزهــا  ــت ــة األعــــ·ل ال ــي ــم وأه

أو ساهم يف إنجازها.

طــرف  ــن  م املسلمة  ــادات  ــه ــش ال

ـــن الــــذيــــن أرشفـــــوا  ـــف رجــــــال ال

مــن  أو  األعــــــــ·ل  ـــــذه  ه ــــىل  ع

ــ� أو  ــام ــع ـــرف املــســتــفــيــديــن ال ط

طبيعة  ــان  ــي ب ــع  م منها  الـــخـــواص 

ـــــال  ــا وآج ــه ــغ ــل ــب ــــــــ·ل، وم األع

ــــواريــــخ إنـــجـــازهـــا والــتــقــيــيــم  وت

واسم املوقع وصفته.

 



اململكـة املغربيـة

وزارة الداخليـة

ع·لـة إقليـم الخميسـات

باشويـة تيفلت             

بلدية تيفلـت

إعـــالن عن طلــب 

عروض مفــتوح

رقـــم 2015/24

يــنــايــر   20 األربــــعــــاء  يــــوم  يف 

الـــعـــارشة  الـــســـاعـــة  ـــىل  ع  2016

مــكــتــب  يف  ســـيـــتـــم  صــــبــــاحــــا  

ــس الــبــلــدي  ــجــل ــس امل ــي ــد رئ ــســي ال

األظـــرف  فــتــح  تيفلت  بــلــديــة  ®ــقــر 

املــتــعــلــقــة بــطــلــب الـــعـــروض 

ــــراء  ـــــل ك ــــــان ألج ــــروض أ] ــــع ب

الـــتـــجـــاري حي  ـــب  ـــرك ـــق امل ـــراف م

الرشاد: 

الدكاك� رقم : 15-16-37.

مقهى.

ـــف مــن  ـــل ــل امل ــي ــم ــح Ðـــكـــن ت

:Ñاملوقع اإللكرتو

w w w. m a r c h e s p u b l i c s .

gov .ma

Ðـــكـــن إرســـــــال مـــلـــف طــلــب 

املــتــنــافــســ�،  إىل  الـــــعـــــروض 

ــم طــبــق الــــرشوط  ــه ــن ــب م ــل ــط ب

ــوم  ــرس امل مــقــتــضــيــات  الــــــواردة يف 

يف  الــــصــــادر   349-12-2 ــــم  رق

ــق  ــل ــع ــت امل  2013 ــــــارس  م  20

بالصفقات العمومية.

مــن  ــــل  ك يـــكـــون  أن  يـــجـــب 

ــات  ــف ــل م ـــقـــديـــم  ت و  مـــحـــتـــوى 

ملقتضيات  مــطــابــقــ�  املــتــنــافــســ� 

من   31 و  و29   27 املــــادتــــ� 

 349-12-2 ـــــم  رق املـــــرســـــوم 

 2013 ـــــارس  م  20 يف  الــــصــــادر 

املتعلق بالصفقات العمومية.

 و Ðكن للمتنافس�:   

مقابل  أظــفــرتــهــم،  إيــــداع  ـــا  -إم

ببلدية  ــط  ــضــب ال ®ــكــتــب  ــــل،  وص

تيفلت .

الربيد  طــريــق  عــن  إرســـال  ـــا  -إم

ــالم إىل  ــت ــاالس ــون بـــإفـــادة ب ــم ــض امل

املكتب املذكور. 

ـــارشة  ـــب ــا م ــه ــم ــي ــل ــس -إمـــــــا ت

ــروض  ــع ــب ال ــس مــكــتــب طــل ــي ــرئ ل

فتح  قــبــل  و  الجلسة  ــة  ــداي ب عــنــد 

األظرفة.

ــب  ــواج ال املــثــبــتــة  ــق  ــائ ــوث ال إن 

يف  املـــقـــررة  تــلــك  ــي  ه بــهــا  اإلدالء 

349- ـــم  رق املـــرســـوم  مــقــتــضــيــات 

2-12 املذكور أعاله.

ــة لــدى  ــت ــؤق ــة امل ــضــ·ن تــــؤدى ال

ــدي عىل  ــل ــب ــض ال ــاب ــق صـــنـــدوق ال

الشكل التايل : 

درهـــم   10000،00 ــ�  ــاك ــدك ال

لكل دكان.

املقهى : 30000،00 درهم.



اململكة املغربية

املدرسة العليا للتكنولوجيا

جامعة موالي اس·عيل

إعــــالن عـــن

 إلغـــــاء طلـب 

العـروض املفتـــوح

رقـــم

 01/NET/ESTM/15

الــــرشكــــات  ـــم  ـــل ع يف  لـــيـــكـــن 

املفتوح  ــروض  ــع ال بطلب  املعنية 

رقم

 NET/ESTM/15/01  

ــشــآت  ــن واملـــتـــعـــلـــق بــنــظــافــة م

للتكنولوجيا  ــيــا  الــعــل ـــة  ـــدرس امل

ــة  ــرف ــح األظ ــت ـــرر ف ـــق ــاس وامل ــن ــك م

ــه  أن ــــرب2015   ــــن دج  28 ــخ  ــاري ــت ب

ــــالن عنه  ــم إلـــغـــاؤه وســيــتــم اإلع ت

الحقا. 


