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I-  البلدسياق 

 

ذلك  .اجتماعيةتحديات  فيه يواجهفي الوقت الذي في العقود الماضية  ثابتاقتصادية نمية تالمغرب على مسار  سارلقد 

ئة على مدى عشر سنوات افي الم 4.4 تهنسبمتوسطا في اآلونة األخيرة بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد أن 

دوالر  1.881من فقد انتقل الناتج المحلي اإلجمالي للفرد أما  ، 2003-1994 مابين في المائة خالل الفترة 4مقابل 

في وجه  مرونة نسبيةالمغرب كما أثبت . 2013دوالر أمريكي في عام  3.108صل إلى لي 2004أمريكي في عام 

على الرغم من هذه المكاسب االقتصادية التي ساهمت في انخفاض حاد في معدل  لكناالقتصادي العالمي األخير.  الركود

يشكل عمل ال ال زال غياب فرص(، 2013في المائة في عام  9إلى  1990في المائة عام  15.8البطالة اإلجمالي )من 

القوى العاملة ذلك أن حظوظ تشغيل . جه الخصوصلى وعموما و الشباب ع مواطنينبالنسبة للقضية اجتماعية خطيرة 

إلى  طالة بين صفوفهمبتصل نسبة الالذين الكبار من حظوظ تشغيل مرتين  أقلعاما  24و  15بين  التي تتراوح أعمارها

أدنى معدالت حد مما يشكل أ، ساكنتهأقل من نصف  ال ينشط اقتصاديا في المغرب إال ئة. وبشكل عام،افي الم 18.5

جد مشاركة على النساء اللواتي يتوفرن على نسبة هذا بشكل خاص و ينطبق الناشئة.  اإلقتصاداتاليد العاملة بين  شاركة م

الذين  لهم  توسيع نطاق االستفادة من الفرص للمواطنينيكمن التحدي الكبير في  و بذلك ئة. افي الم 25 ال تبلغ إال متدنية

 االقتصاد بما ال يتناسب مع عددهم في المجتمع.أصوات محدودة  و الذين يقصون من المشاركة في 

والنمو السريع في عدد سكان  القرويةالمغرب حاليا في مرحلة متقدمة نسبيا من التحول الحضري بسبب الهجرة و يوجد 

 5مقابل  ؛ ئة من سكان البالدافي الم 60 أين مليون نسمة حاليا في المدن، حيث يقيم عشرو  .المدن في العقود األخيرة

ئة من السكان افي الم 70يستقر من المتوقع أن ، 2050جموع السكان(. وبحلول عام من م ٪35) 1970مليون في عام 

اكنة القروية فستبقى أما السعدد السكان في المناطق الحضرية. عشرة ماليين نسمة لإضافة  في المناطق الحضرية، أي

 ماليين 6مثل ما يقرب من بما يسكان المناطق الحضرية، و يوجد حوالي ثلث . 1نفس الفترةلنسبها  مستقرة في الغالب 

باستمرار في المغرب  أغلب المناطق الحضرية  و تتنامىمليون نسمة. التي يزيد عدد ساكنتها عن ال ، في التجمعات نسمة

 المراكز الحضرية. المتواجدة فيعالية الكثافة ذات ال منخفضة نسبيا، بعيدا عن المناطق  د كثافةالتي تشه في ضواحي مدنه

  

و  اوالضعف وعدم المساواة راسخاالقتصاد المغربي في حين ال يزال الفقر  فيأكثر أكثر فالمناطق الحضرية و تساهم 

في  75تمثل المدن حوالي في االقتصاد الوطني، إذ مساهم أهم القطاع الحضري في البالد يعتبر . مرسخا في الحواضر

                                                           
 حكومية مكلفة باإلحصائيات. ، و هي  وكالةHCPتوقعات مستقاة من المفوضية السامية في التخطيط   -1 
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سكان ائة من في الم 5.3ا يقرب من مليون نسمة )فإن م ، ذلكعلى الرغم من وئة من الناتج المحلي اإلجمالي للمغرب. االم

دوالر من النفقات في  1.3أقل من إذ يعتاشون بتحت عتبة الفقر النسبي،  يعيشونالمناطق الحضرية( في المدن المغربية 

 ءضعفايعتبرون مليون مواطن(  2.3ئة إضافية من سكان المناطق الحضرية )أكثر من افي الم 13.6أن كما اليوم الواحد. 

لوقوع ذلك ثمة احتمال أكبر من المتوسط ل. 2للشخص الواحد 1.9 ودوالر  1.3تراوح بين بمعدل إنفاق يومي ياقتصاديا 

المساواة يعوق إمكانات النمو ألن انعدام شخصية سلبية.  ألزمات و مشاكل هاتعرضمن السكان في الفقر عند هذه الفئة 

 ؤخر ظهور طبقة وسطى أكبر.أكثر و تمعدالت الفقر  تخفضالتي من شأنها أن االقتصادي 

 

 

. في العقود األخيرة حادالرئيسية والثانوية بشكل  المغربية  وقد زاد الطلب على التنقل في المناطق الحضرية في المدن

مدن  توسعت و تمددتفقد تفسر هذا الوضع. و التي  العوامل التي من المتوقع أن تستمر خالل العقود القادمة  عديدة هي 

تصادي في قل كثافة. وقد أدى التقدم االقاألمناطق السكنية للطلب السكان د بسرعة بسبب التحضر المستدام ووفرة البال

العديد من األنشطة التجارية خارج مراكز المدن.  انتشار ةسريعذات وثيرة أنشطة  إلى ظهوراآلونة األخيرة في المغرب 

في زيادة في سوق العمل واستقاللية أكبر لألسر الشابة كبر للمرأة األ الحضورتحوالت مجتمعية هامة، مثل كما ساهمت 

معظم المدن على األقل إجمالي عدد  ، حيث ضاعفتالرحالت فيغييرات إلى نمو كبير احتياجات التنقل. وقد أدت هذه الت

ضع مما و لوحظت زيادة مهمة في المسافات التي تقطعها و سائل النقل العمومية. الماضية. كما الثالثين سنة  الرحالت في

 على أنظمة النقل الحضرية في المدن الرئيسية في المغرب. هائالا ضغط

 

 

. الحضرية المناطق في العامة، خاصة الخدمات لتحسين المواطنين من القوي الطلب على في التأكيد العربي الربيع ساهم

 أجل من مةاكالح إطار تعزيز يتيح شامل برنامج اعتماد السلمي السياسي التحول خالل من تحققت التي النتائج وكانت

فقد أقر صراحة   2011 عام أما الدستور الذي اعتمد في. التدريجية واالجتماعية والمؤسساتية السياسية اإلصالحات تحفيز

 ترسيخ خالل من العامة للشؤون المحلية اإلدارة لتحسين و شكل إطارا للمواطنين بها المعترف االجتماعية بالحقوق

لعدة  بالتأكيد أبطأ مما كان متوقعا 3تحقيق اإلصالحات التي وعدت بها الحكومات المركزية والمدنكان  وقد .الالمركزية

والضعف المستمر في القدرة على إدارة  ، البالد التي أثرت في منها البيئة االقتصادية الخارجية غير المواتية نسبيا أسباب، 

يما ال تزال هناك حاجة إلى إحراز تقدم أسرع، وال سوالمستوى المحلي.  علىخاصة ب المتزايد على الخدمات العامة، الطل

 في مجاالت جودة الخدمات العامة المقدمة.

 

 

II .المؤسسي وو متعددة القطاعات( )أ السياق القطاعي 

 

 CHARTE) الجماعيميثاق ال .دعم وإشراف من الحكومة المركزيةالعمومي بعن النقل الحضري  مسئولةالمدن تعتبر 

Communale بما في ذلك صيانة البنية التحتية ومعداتها -نقل تقديم خدمات النقل الحضري العمومي 1960( لسنة- 

بموجب عقود امتياز أو  ينخاصالمن قبل المشغلين في معظم المدن  العموميةتقدم خدمات النقل الحضري إذ إلى المدن. 

الوصية على (، هي الوزارة DGCLالمحلية )للجماعات من خالل المديرية العامة لداخلية، . وزارة امفوضةخدمات 

باإلضافة إلى تصميم  ،النقل الحضريمجال في واإلشراف عليها نشطة المدن ألتقديم الدعم على  مسئولة. وهي القطاع

(، MEFوزارة االقتصاد والمالية )أما . و إنعاشه تعزيز هذا القطاعلالمستوى المركزي على وتنفيذ ورصد تدابير محددة 

 الميزانيةمن خالل  الحضريلبنية التحتية للنقل ويل انتقائي لفتكمن مسؤوليتها في تم(، DBلميزانية )اوخاصة مديرية 

 على تنظيم استخدام األراضي في المناطق الحضرية التي تؤثر تأثيرا قويا( على MUو تشرف وزارة  التعمير)العامة. 

لتنفيذ  التقنيالدعم   (METL)و تقدم وزارة التجهيز والنقل والخدمات اللوجستية التنمية الحضرية والنقل الحضري. 

 .مشاريع النقل الحضري

 

 

                                                           
 بيانات مستقاة من المفوضية السامية في التخطيط. -2 

 تسمى أيضا بلديات أو جماعات حضرية. -3 



النقل لوسائل  سرعة التجارية إذ أن ال .الموثوقيةنقص  من عدم كفاية السرعة و العموميالنقل الحضري  يعاني مستعملو

في متر في الساعة في المتوسط كيلو 5تهوي السرعة إلى حوالي قد ف. و ال يمكن توقعهامنخفضة للغاية  العموميالحضري 

و يرجع . أكثف المناطق الحضرية في البالد خالل ساعات الذروة، وهو مشابه إلى حد كبير ألسوأ البلدان المتوسطة الدخل

و ، و الركوب و النزول غير الفعالالسيارات، بالمتكررة، واالحتكاك و غير الضرورية  اتتوقفالفي معظمه إلى هذا األمر 

حيث يرى لقطاع الخاص، آثار مالية هامة على اها الحياة. كما أن لجودة تاجية ون الوقت واإلنوالمواطنفيفقد . االزدحام

النقل  يجعل. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه األقلئة على افي الم 10يزيد تكاليف التشغيل بنسبة  أن ذلكالنقل الحضري  مشغلو

 عدم جاذبيةفي تكريس سهم لفائدة، بل و يفتصبح الجداول الزمنية للحافلة عديمة االموثوقية،  عاريا من العموميالحضري 

لما يتعلق األمر برحالت يكون فيها عنصر الوقت  كيلومترات، و إن لبضعلمواطنين الذين قد يفضلون المشي، ل هذا القطاع

أبرمت بناء على إطار  العمومي الحاليةمعظم عقود النقل غير متوقع ألن تواتر الخدمة و على نفس المنوال يبقى . احساس

 قابلة للتنفيذ.حول جودة الخدمة تعاقدية  مقتضياتفتقر إلى قانوني ضعيف، ي

 

ال يستطيع الفقراء في معظم األحيان  للفقراء والنساء. بالنسبة  تبقى االستدامة االجتماعية للقطاع غير كافية، وال سيما

في المناطق  تواجدهابسبب غلب األعم ال تكفي في األألحياء الفقيرة ل العمومي، ألن  تغطيتهاخدمات النقل  استعمال

الطرق. وعلى الرغم من األسعار المنخفضة نسبيا مقارنة مع الدول األخرى ذات الدخل  رداءةو بسبب  الحضرية الهامشية

حيث  مختلفة.  وسائل نقلالنقل الحضري نظرا لضرورة الجمع بين  إال أن الفئات الفقيرة ال تستطيع تغطية أسعار ،المتوسط

الفقراء، على  لتنقليبقى المشي الوسيلة األساسية لمن دخل أفقر األسر في المغرب.  20%الحضري يمكن أن  يمثل النقل 

أمام  افيصبح ذلك  عائقلرحالت. المستمر ل طولال و رغممارة للإلى حد كبير  يةالرغم من أن البيئة الحضرية غير موات

االندماج الحاصل من حيث العجز الحالي  فيستديم و يستفحلمات الصحية، حصولهم على فرص العمل والتعليم والخد

أهمية خاصة في المغرب.  العمومي فتكتسي بدورهافي مجال النقل الحضري أما قضايا المساواة بين الجنسين االجتماعي. 

 تم  بين الفينة و األخرى و من جهة أخرى ي .يحتمل أن تكون للمرأة رخصة سياقةبالفعل و مقارنة مع الرجل،  قليال ما 

المرأة بشكل مستعملي وسائل النقل العمومية عامة و تجاه اإلبالغ عن حاالت سوء السلوك، والتحرش، أو العنف تجاه 

تحول ، وخاصة من حيث السالمة، العموميةوسائل النقل وضعية  أن تعتبرن غالبية النساء في المدن الكبرىكما أن خاص. 

 .مما قد يقلص من دخلهن  ،العاملةقوة المشاركتهن في من  حد و ت دمات االجتماعية األساسية، إلى الخ نوصوله دون 

 

 

مستعملي معظم  يضطر .حسين التكامل و تسهيل إتاحة و سائل النقل الحضري العمومي لمستعمليهاهناك حاجة ماسة لت

لنفس الرحلة بسبب النقص في قابلية التشغيل البيني  و أسعار مختلفة، قاتو بطاتذاكر ، لجمع غير فعال هذه الوسائل إلى 

ال البعض منافسين  بعضهم و و يعتبر أصحابها منسقة غير جداول ل طبقاالنقل المختلفة  تعمل و سائل. الوسائلمتعدد ال

ركاب توفر المعلومات في الوقت المناسب ى أنظمة معلومات آنية للمعظم أنظمة النقل الحضرية تفتقر إلكما أن . متكاملين

القدرة الحالية لمحطات أضف إلى ذلك أن المحتملين.  للركابالمتاحة  الوسائلبشأن الخيارات والجداول الزمنية بين 

سياراتهم ركن  خيار  إال الركاب عادة  المستعملين ، فال يكون أمامغير كافية لتلبية احتياجات  4التحويل سهل االستعمال

وقوف السيارات ، استخدام سيارات األجرة الفردية أو المشتركة و / أو المشي لمسافات طويلة بعيدة للخاصة في مناطق ا

لألشخاص الذين  خاصة  يشكل معضلة العمومي. الوصول إلى وسائل النقل وسيلة الربطعلى نحو متزايد للوصول إلى 

ئة من المواطنين في المدن الكبرى )بما في افي الم 18لى ا يصل إمنسبتهم  تمثل  الذين يعانون من محدودية الحركة ، 

طفال(. البنية التحتية الحضرية مثل األرصفة وممرات المشاة، ومحطات الحامالت لألذلك كبار السن والنساء الحوامل أو 

و لجلوس، ن اوأماكساللم وممرات الوصول، والمصاعد، المثل  سمات و مرافق اإلتاحةإلى بشدة الحافالت تفتقر 

 خصوصا عندما للذين يعانون من محدودية الحركة، بالنسبة فقد يشكل صعوبة كبيرة  الحافالتالصعود في اإلشارات.أما 

 في محطات معينة.حصريا الحافالت ال تتوقف 

 

منطقة الشرق توجد البالد  في قمة هرم  بلدان . الطرقيةاالزدحام وسوء السالمة بتزايد يتميز قطاع النقل الحضري 

في المناطق الحضرية في  حادثة 48.214 وقعت، 2012. في عام السيرمن حيث حوادث و شمال إفريقيا  األوسط 

بنسبة  السيرحوادث  و تؤثر. 5إصابات طفيفة 61180و إصابات خطيرة 4570حالة وفاة و  1350الد، مما أدى إلى الب

والدراجات النارية ومستخدمي الطريق األكثر  العادية  بي الدراجاتالمشاة وراكمن  على الفقراء أعلى و غير متناسبة 

                                                           
 بما في ذلك  مرافق الوقوف التشجيعية و مواقف سيارات األجرة  المجاورة لمحطات النقل. -4 

 (.2012وادث السير )آخر المعطيات المتوفرة من اللجنة الوطنية للوقاية من ح -5 



الحوادث عبئا تشكل  . وباإلضافة إلى ذلك، السيرالوفيات واإلصابات الناجمة عن حركة  و تتسبب  في معظم  ضعفا

االزدحام المروري أيضا كما يشكل ئة من الناتج المحلي اإلجمالي. افي الم 2%قدر بنحو ياقتصاديا على المجتمع واألسر 

مشكلة خطيرة في المناطق الحضرية الرئيسية في البالد. على سبيل المثال أكثر من ثلث التقاطعات الرئيسية في الدار 

يمكن لشبكة الطرق في المناطق الحضرية  و اعتبارا للوثيرة و النزعة الحالية، . القوي االزدحامتعاني حليا من البيضاء 

الحياة  جودةاالزدحام يؤثر سلبا على كما أن في المستقبل القريب.  مرحلة اإلشباعتصل إلى أن  الرئيسية األخرى 

تكاليف من  لوقود وااستهالك يزيد من  لوقت واإلنتاجية، وا لتوتر واإلحباط بين المواطنين، ويضيعيسبب ا إذواالقتصاد. 

 زيادة تكاليف النقل للشركات والصناعات. بفعلافسية للمدن القدرة التنمن  (، مما يقلل في النهاية VOCتشغيل المركبات )

 

الحكومة المركزية لم تمثل نفقات  . في الماضي القريب، جزئيا الوضع الحالي للقطاع الستثمارالملموس لضعف يفسر ال

. وقد 6احتياجات المواطنينثلث االستثمارات الالزمة لتلبية سوى على البنية التحتية للنقل في المناطق الحضرية  البلديات و

التنقل في المناطق الحضرية على توسيع الطاقة االستيعابية ها المتواضعة في مجال استثماراتركزت معظم البلديات 

تظل و ، للتعامل مع الزيادة الكبيرة في ملكية السيارات على مدى العقد الماضي. العموميللطرق، بدال من النقل الحضري 

مليار دوالر خالل العقد المقبل  3حوالي  حيث تحتاج إلىكبيرة، العمومية لتحتية للمواصالت الحضرية احتياجات البنية ا

للقطاع لتخصصها  موارد مالية محدودة للمدن  هناك عدة عوامل تفسر ضعف االستثمار الحالي. و وفقا لوزارة الداخلية. 

على الممتلكات  قتصر في الغالب على فرض الضرائبإذ ت، محدودية قدرة فرض الضرائب  على المستوى المحليبسبب 

في  60%بمعدل المدن تعتمد على التحويالت المالية )ال تزال لميزانياتها، أما بالنسبة  . ومختلف العائدات الطفيفة للرخص

المضافة الوطنية نيابة عن  من ضريبة القيمة ٪30الحكومة المركزية  في الوقت الذي  تجمع فيه  ئة من ميزانيتها(؛ االم

لحكومة المركزية لدعم هذا عدم وجود آلية تمويل منظمة من قبل ا. وأخيرا، قدرة االقتراض المحلية المدن؛ مما  يحد من

 القطاع  يعوق تمويل وسائل النقل العمومي .

 

خالل ة أو توقفت عن العمل عدة شركات عامة وخاص أفلست. وقفت االستدامة المالية الضعيفة تطوير هذا القطاعأوقد 

 العموميلنقل الحضري لوصل العجز السنوي ففي القطاع.  ةسائد زالتال  ة التيالهش يةنفس الوضع وهي  7العقد الماضي

 ال الرباط الكبرى، أكبر المناطق الحضرية في البالد. وفي في الدار البيضاء و 2013في  اأمريكي امليون دوالر 55

منخفضة نسبيا بالمقارنة مع البلدان  فاألسعارمن تكاليف التشغيل لعدة أسباب.  امتواضع امبلغتغطي اإليرادات سوى 

نتيجة للضغوط  تم رفعها  في الغالب ، ونادرا ما التي ال يحظى فيها القطاع بالدعم األخرى ذات الدخل المتوسط؛ 

على المشغلين، مثل ربط  العموميةالخدمة  في كثير من األحيان التزاماتتفرض  اإلمتيازاتعقود كما أن السياسية. 

تالميذ المدارس دون تعويض كامل من للمراكز الحضرية أو تقديم أسعار ميسرة للطالب وباالمناطق النائية شبه الحضرية 

 8سيارات األجرة المشتركة والقطاع غير الرسمي من طرفشركات من المنافسة الفوضوية كما تعاني القبل الحكومة. 

القطاع بفعل  التكاليف المرتفعة للصيانة  معظم مشغليلتشغيل التكاليف  و تتزايداألكثر ربحية.  سارات الطرقيةالمعلى 

هذه ظل . في من فرط اليد العاملة المتراكمة تاريخياتكاليف الموظفين  وارتفاع هاأساطيلبسبب  شيخوخة الصيانة والوقود 

 على تجديد أساطيلها أو توسيع نطاق خدماتها لمواكبة الطلب. ةشركات غير قادرال غدتالبيئة الصعبة، 

. القدرة المركزية عدم كفاية القدرات المؤسسية ال يزال سائدا في القطاع على الرغم من التحسن في السنوات األخيرة

التنقل في المناطق ة مديري إذ تتوفر. جارية عمليات للمدن ال تزال  التقنيلمراقبة القطاع، وتصميم وتنفيذ برامج الدعم 

 الرئيسية خططالخاصة إلعداد التقني للمدن، الخبرة الكافية والقدرة على تقديم التوجيه  على( DDUTالحضرية والنقل )

موارد بشرية  ال تتوفر إال على (. ومع ذلك،Déplacements Urbains - PDUفي المناطق الحضرية ) للنقل

 رصد و تقييم مناسب  لنظم واألدوات الالزمة )مثل نظامتفتقر  وزارة الداخلية ل مسؤولياتها. كمابالمقارنة مع محدودة 

لقطاع النقل الحضري( لدعم هذا القطاع. وعلى الصعيد المحلي، فإن معظم المدن تفتقر إلى القدرة على  و كافيمركزي 

الكافية، على الرغم من عدة  التقنيةالموظفين ذوي الخبرة والمهارة  فيهناك ندرة ففي هذا القطاع.  أداء دورها كامال

الخدمات البلدية  على  عادة ما تطغىالنطاق. وعالوة على ذلك، محدودة وإن كانت  جدارتهابناء القدرات أثبتت لمبادرات 

التنفيذية واإلدارية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن غالبية المدن )وخاصة  ها و أدوارهاعن النقل الحضري مهام المسئولة

عقود و الألنها تفتقر إلى الخبرة في إدارة المشاريع المعقدة  تبقى محدودة من حيث القدرة على التنفيذ الصغيرة منها( 

 المدنية.والخدمات عمال للنهوض باألمع القطاع الخاص  الكبرى المبرمة

                                                           
 .2008حسب المذكرة اإلستراتيجية  حول النقل الحضري التي هيئها البنك في  -6 

 .2011و و ستاريو في والية الرباط الكبرى في  2004أهم األمثلة في هذا السياق  الوكالة المستقلة للنقل بالدار البيضاء في  -7 

 لدراجات النارية الثالثية العجالت.سيارات األجر غير النظامية و الحافالت و ا -8 



 

سياسات وبرامج القطاع تنسيق . وال يزال في التنسيق المؤسسي للقطاع على الرغم من التدابير المتخذةنقص ال يستفحل

للنقل الحضري  المجلس الوطني تم تأسيس 2010دون المستوى األمثل. في عام أهم الوزارات ذات الصلة بين 

(CNDU ) إدارة  تظلعلى أكمل وجه. وعالوة على ذلك،  الذي  وضع من أجلهالغرض ب يف إلى حد اآلن لم أال أنه

أحيانا. وعالوة على لمسؤوليات الوصية مع تداخل ا بين مختلف المديريات التابعة للوزارةواإلشراف عليه مجزئة القطاع 

بلوغ و التناسق بين مكونات الشبكة أو  التنسيق المحلي في هذا القطاع لتحقيق التآزر  ذلك تبقى مجهودات المدن من أجل 

لتعاون بين البلديات لم يتم لوضع أسس االترتيبات المؤسسية الالزمة فأيضا. عمال جاريا مستوى اإلقتصادات الكبرى

. على 2009 الميثاق الجماعي في تعديل بموجبتطبيقها على نطاق واسع وليست وظيفية بالكامل منذ بدء العمل بها 

دورا تنسيقيا هاما في قطاع. وكاالت إدارة النقل والتخطيط الحضري   ، كان من المتوقع أن تلعبالسكاني مستوى التكتل

إلى  تفتقر زالتال إال أنها كثيرة،  جوانبناجحة في و إن كانت في الدار البيضاء،  النموذجيةومع ذلك، فإن التجربة 

، ووكاالت التنمية 9اتاليالووالمحافظات، و الجهاتأخرى، وخاصة و يمكن لكيانات . ينالرسميو السلطة  يةاالستقالل

النقل الحضري، كل في حدود وتعالج قضايا من خالل التعاون الرسمي مع المدن، تتخذ تدابير، على حدة أو  أنالحضرية 

 الخاصة. قدراته

 

 

الحصول  تسهيل )على سبيل المثال اتسيارالمتعلقة بالالسياسات  .سلبا على النقل الحضريغير الكافية  السياسات أثرت 

ب على التنقل في لتكيف مع ارتفاع الطللعلى قروض السيارات( اعتمدت في الماضي القريب من قبل الحكومات المتعاقبة 

جنبا إلى جنب مع التنمية االقتصادية واالجتماعية، إلى زيادة سريعة في ملكية أدت هذه السياسات،  المناطق الحضرية. و

(. في غياب سلطات النقل الحضرية المحلية للتخطيط سيارة 2.300.000-1.300.000السيارات في العقد الماضي )

السنوات األخيرة.  إال فيمن قبل المواطنين في المغرب  العموميةاستخدام وسائل النقل الحضري لم يشجع والتنظيم، 

 خططنقل األكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة في المدن، ال تزال ال تستفيد من وسيلة الالحافالت، التي عادة ما تكون ف

ذات الدخل المتوسط. في المغرب، تضطر كما هو شائع في البلدان  ،الطرق على ةمخصصالممرات ال ولوية أو األ

الطريق لكل راكب. على  مساحة أكبر لمشاركة الطرق الحضرية المزدحمة بشدة مع السيارات التي تشغل الحافالت 

جماعية  قد مألته وسائل نقلالفراغ الناجم عن نقص خدمات الحافالت فإن  وعالوة على ذلك، نظرا لضعف التطبيق، 

زأة وسيئة التنظيم، مجو سائل و أشكال النقل هذه تبقى أخرى، مثل سيارات األجرة المشتركة والقطاع غير الرسمي. 

لم يتم  سلبية. وأخيرا، في سياق التحضر السريع والنقل والتخطيط الحضريية وبيئية وبالتالي تولد عوامل خارجية اجتماع

 ذلك من ، كما يتضح ا صحيحا و مناسبا)بما في ذلك استخدام األراضي( إدماج إدماج النقل و التخطيط الحضري 

ية في أكبر تجمع سكاني الحضرمع استمرار ضعف الوصول للشغل و  الخدمات  البعيدة  الحديثة و الحضرية التوسعات

 في البالد.

 

 

III برنامجال. نطاق 

 

 برنامج الحكومة   1-أ

 

 

من االستثمارات واإلصالحات المؤسسية لتطوير قطاع النقل ا متماسكواسعا و  ابرنامج الحكومة المغربيةوقد صممت 

العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلي المدن، واألكاديميين،  ت معتشاوروللقيام بذلك، الحضري في البالد. 

والمستشارين وأعضاء منظمات المجتمع المدني. كما ساهم البنك بشكل كبير في صياغة البرنامج،  ن الخاصينمشغليالو

عن مختلف  مفصلةتحاليل بالتعاون مع الجهات المانحة األخرى. في الواقع، في السنوات األخيرة، أصدر البنك عدة 

من أجل اإلصالحات، ودراسة عن خطط التمويل،  إستراتيجيةعمل خطة كجوانب النقل الحضري في المغرب، 

                                                           
دعم التعاون (ii)األشراف على المشروعات الجهوية و مراقبتها،   (i)تقسيمات جهوية إدارية للدولة  تضم عدة عماالت و تكون مسئولة عن  -9 

 و اإلشراف على تنفيذ المشاريع المنفذة بالشراكة  بين البلديات. (iii)بين البلديات 



منتظم للحكومة الالبنك التوجيه االستراتيجي  يقدموالنقل الحضري. وباإلضافة إلى ذلك،  حول اإلعاقة واستعراض

 المقترحة. برنامج مقابل النتائجوإعداد عملية  الحضري  لتطوير النقل 2011خطة المركزية والمدن خالل تنفيذ 

 

 

حدة في كثر األ. بسبب مشاكل النقل الحضري 10مبادرات المدنكومة تدابير الحكومة المركزية وويجمع برنامج الح

األساسية و المدن الرئيسية  في البالد )التي تضم  ةسكانيال اتتجمعال 11يركز البرنامج على أكبرالمناطق الحضرية الكبرى 

مليون نسمة ) فآس(، مليون نسمة 2)12تمارة -سال-ماليين نسمة(، الرباط 4، بما في ذلك الدار البيضاء الكبرى )الثانوية(

(، نسمة مليون 0.5( مراكش، مكناس )نسمة مليون 1(، )مليون نسمة 1(، طنجة )مليون نسمة 1(، أكادير الكبرى )1

 (. نسمة مليون 0.4(، وتطوان، مرتيل )نسمةمليون  0.4(، وجدة )نسمةمليون  0.4القنيطرة )

 

( تقليل الفوارق االقتصادية عن طريق تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات االجتماعية i) :أهداف برنامج الحكومة 

تحسين النقل  وة ( تشجيع التنمية االقتصادية في المناطق الحضرية من خالل تحسين اإلنتاجيiiوالفرص االقتصادية، و )

: تعزيز مؤسسات 1( برنامج فرعي iينقسم البرنامج إلى ثالثة برامج فرعية: )ضري. من أجل تحقيق هذه األهداف، الح

: تسليم البنية التحتية 3( برنامج فرعي iii؛ و )يادة الموارد المالية للقطاع واستدامتها: ز2( برنامج فرعي iiالقطاع. )

 ن وصول المواطنين إلى الفرص االقتصادية والخدمات االجتماعية.واألنظمة والخدمات لتحسي

 

 : تعزيز مؤسسات القطاع1فرعي البرنامج ال

 

التي التنسيق المحلي إذ ال تزال جهود . ية للمدنالتنسيق القدرة المؤسسية و نقص فيعاني تطوير قطاع النقل الحضري من ي

حضري متناقضة. وعالوة على حيث أن مدننا من نفس الجهة قد تعتمد تدابير نقل  غير مكتملةالمدن في القطاع  تبدلها

إذ تفشل . كما يتعين و يجب دورها في تقديم الخدمات في هذا القطاعالنهوض بذلك، فإن معظم المدن تفتقر إلى القدرة على 

الخدمات بسبب افتقارها إلى الخبرة في غالبية المدن )وخاصة الصغيرة منها( في توفير البنية التحتية الحضرية والنقل و

 مقدمي األشغال و الخدمات من القطاع الخاص.مجالين اثنين هما: إدارة المشاريع المعقدة، وإدارة العقود مع 

 

من قبل المشغلين  العموميتوفير خدمات النقل  دون ،ضعف التنظيم، مع في السنوات األخيرةو قد حالت هذه األمور، 

عاما مع شركة الحافالت  15 مدتهلعقد لخدمة أو اإلنهاء المبكر ة في اذلك من الهفوات المتكرر. ويتضح ينخاصال

يجمعون على الحاجة  مدينة ال  أصبح المواطنون و مسئولو الحكومة المركزية، وممثلو الرئيسية في الرباط. ونتيجة لذلك، 

ساند البنك أيضا هذا النهج عبر  التحتية. وقد ومي وبنيتهالعمتجربة نموذج مؤسسي جديد لتخطيط وتقديم خدمات النقل  إلى 

 .14المعتمدة أو الجارية، والمساعدة التقنية 13العديد من العمليات حول إصالح المرافق ودراسةعمقة دراسة م

 

في العديد  و نوقش حيث عرض تعزيز مؤسسات قطاع النقل الحضري. ل 1فرعي البرنامج الوقد وضعت وزارة الداخلية 

المناطق الحضرية. ويهدف هذا  فيالبلديات والمواطنين  والحكومة المركزية، ورحب به ممثل مسئولو و أقرهالفعاليات،  من

( التنسيق المؤسسي بين المدن على iiمراقبة القطاع. )( قدرة الحكومة المركزية  على iزيز: )تع الفرعي إلىبرنامج ال

( القدرة التقنية ivلنقل الحضري؛ )قنية للمدن  من أجل التخطيط ل( الموارد التiii. )التكتالت السكانية و تجمعاتهامستوى 

( الترتيبات vi؛ و )و رصدها و تتبعهاالبنية التحتية والخدمات ( قدرة المدن  على توفير vللمدن لتخطيط للنقل الحضري؛ )

 التعاقدية بين المدن وشركات خاصة.
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النتائج المتعلق   بالحكامة المحلية ( قيد خطة التنمية المتعلقة بالنفايات الصلبة و خطة التنمية المتعلقة بالنقل الحضري و البرنامج مقابل  -13 

 اإلعداد(.

  TAبرنامج دعم الجماعات الترابية  -14 



 

 قطاعمراقبة ال علىقدرة الحكومة المركزية 

 

على وعلى النقل الحضري المحلي إلشراف على ا المسئولة، أساسا الحكومة المركزية، من خالل وزارة الداخليةتعتبر 

، تعتمد الحكومة المركزية حاليا على نظم الرصد والتقييم التي و لتدقيق تدخلها و توجيههالمالي والتقني. ومع ذلك،  دعمه

و أداء هذا  منهجي لتقدم الدقيق والرصد اليعيق  على التقارير و تكون محدودة في العمق والنطاق؛ مما معظمها  تعتمد في

الحكومة،  . لذلك، وكجزء من برنامجالحكومة المركزية  لهذا القطاع بشكل متأخر و غير مركزيؤدي إلى دعم  القطاع و

 على الحاسوب. يعتمد -معزز و مقوى- تقييمونظام رصد تطوير تعتزم وزارة الداخلية في المستقبل القريب 

 

الدروس من التجارب الدولية. حاليا على هذا النظام مستخلصة  DDUT التنقل في المناطق الحضرية والنقلمديرية  وتعمل

حد  التقاط وتحليلبسيقوم النظام المعزز و حتياجات القطاعية في إطار التوجيه االستراتيجي للبنك. االحددت بالفعل  و قد

عرض التنقل في بما يشمل قطاع ال( أداء i: )حول ، إما بطريقة متكاملة أو في وحدات منفصلة، أدنى من المؤشرات 

، واألساطيل، والبنية التحتية( والطلب )بما في ذلك مسافة و التنقل بين مختلف وسائل النقلالمناطق الحضرية )بما في ذلك 

رادات واإلعانات ومستويات األسعار، والعوامل الخارجية )جودة الهواء، وقضايا طول الرحلة(، وتكاليف التشغيل واإلي

، وعدد مقدمي عمليات الشراءات لمشاريع، بما في ذلك طوللئتماني االداء األ( iiالسالمة، واستهالك الطاقة، الخ(؛ )

 الميزانية(. ولوقت ا احترام من حيثأداء إدارة المشاريع )و ( iiiفاتورة. )الو مدة أداء ، المعطاءات

 

مدينة  25وزارة الداخلية لتقييم أكبر  الذي تقوم بهالتقييم المؤسسي السنوي هذا بستكمل نظام الرصد والتقييم يوسوف 

على ( iثانوية في البالد. وسوف يستند هذا التقييم، كما هو مبين في الجدول أدناه، على المستوى المحلي )رئيسية و 

القدرة والموارد الالزمة لتخطيط ومراقبة البنية التحتية  على (iiالنقل الحضري بين البلديات، )في مجال التعاون والتنسيق 

النتيجة أما القدرة على تنفيذ البنية التحتية وخدمات النقل الحضرية. على (  iiiوخدمات النقل في المناطق الحضرية، و )

المحرز واحتياجات المدن الستهداف الدعم والمساعدة  المؤسسي رصد التقدم على وزارة الداخلية لفستسه الناجمة 

 .المطلوبين استهدافا صحيحا و صميميا

 

 

 التجمعات السكانيةالتنسيق المؤسسي بين المدن على مستوى 

 

 أكبر المناطق الحضرية في البالد بشكل سريع في السنوات األخيرة، مما أدى إلى خلق العديد من التجمعات توسعت

بطرق تختلف عن غير رسمي، يمكن للمدن أن تعمل الذي يظل في معظمه التعاون  نجاعةبسبب عدم واليوم، و . السكانية

الحكامة في هياكل لعل الجغرافية الخاصة بها.  هاحدودجة قضايا النقل الحضري، كل مدينة ضمن لمعالبعضها البعض 

. كخدمات النقل الحضريالبلدية،  تتجاوز حدودخدمات التي غالبا ما لل إلدارة ناجعةلتعاون بين البلديات ضرورية مجال ا

 النقل الحضري لهذا الكيان. علىالسلطات المحلية مسؤوليتها  تحول، تجمع الجمعيات بتكوين

 

لتحويل هذا القطاع من خالل تشجيع المدن  فيتحسين التنسيق والقدرة على التخطيط بين البلديات يعتزم برنامج الحكومة 

 مجموعة العاصمةبلديات الرباط الكبرى و هكذا خلقت  عند الضرورة.  تجمع الجمعياتالنقل الحضري إلى  مسؤولية

هذا النوع من إنشاء  قيدمن البلديات األخرى في أكبر تجمع سكاني في البالد  العديد و توجد . 2011كمبادرة رائدة في 

كما برمجت الوزارة صقل وتعزيز اإلطار التنظيمي لهذه الترتيبات.  لىع  وزارة الداخلية كما تعمل . التجمعات الجمعوية

الحضري على  للنقل ةسليمبطريقة  التخطيط  األخيرةهذه  لتستطيع تجمعات الجمعياتالتدابير المؤسسية لتعزيز قدرة 

 .التجمعات السكانيةمستوى 

 

 الحضري للنقللتخطيط موارد المدن التقنية في مجال ا

 

لتنقل في المناطق الحضرية الرئيسية لخطط المناطق الحضرية الكبرى للويهدف برنامج الحكومة أيضا إلى تعزيز وضع 



(PDU وذلك باستخدام نهج ، ) هذه الخطط من تحليل البيانات األولية والثانوية، ومن تنبع يجب أن و منظم. تشاركي

خصائص الحالية لنظم ل( وصفا لiiالنظر في السياق المحلي. ) ( إعادةiالمشاورات مع المواطنين. ويجب أن تتضمن: )

النتائج  التي تحول دون تحقيق  ( تحديد الفجوات ivالتنقل الحالي. )احتياجات و مشاكل و نقائص ( وتحديد iiiالتنقل. )

تحديد وتقييم الخيارات المحتملة لتحقيق ( v؛ )المستقبلي على التنقل لطلبتوقع اعن طريق المستقبلية المرجوة، و ذلك 

 .على المدى المتوسطخطة االستثمارية ذات األولوية ال( خطة العمل الموصى بها وviالتنقل. و )في مجال  النتائج المرجوة 

 

 

 للتنقلخططها الرئيسية  ماليا في تطويرفي دعم المدن تقنيا وسوف تستمر وزارة الداخلية كجزء من برنامج الحكومة، 

PDU . ستواصل المديرية العامة للجماعات المحلية على وجه الخصوص، و DGCL ما يصل إلى خمسين في  تمويل

الخطط  مليون دوالر أمريكي( إلعداد 1.2من تكلفة الدراسات والخدمات االستشارية )مع وضع حد أقصى قدره  المائة

المديرية عدة مدن استفاد منه فعال. وعالوة على ذلك، تعتزم  -ة من قبل الشركات ذات السمعة الطيب PDU الرئيسية للتنقل

للرفع من ( كالدالئل، أو الكتيبات اإلرشادية)والتقنية لمدن األدوات المنهجية أن توفر ل DGCLالعامة للجماعات المحلية  

 .PDU الخطط الرئيسية للتنقل جودة و صميمية

 

 الحضريالمدن التقنية في مجال التخطيط للنقل  قدرة

 

بناء القدرات. لمؤخرا عدة أنشطة  المغربيةالحكومة لنقل الحضري، نظمت للتخطيط في مجال ا المدن التقنيةقدرات لتعزيز 

و  15البنك. هم، بما فيالمانحينتدريبية بدعم من من دورات  موظفا و ممثال من المدن و الجهات 50أكثر من  واستفاد 

نظم إدارة المرور وإدارة الطلب على التنقل، باإلضافة إلى القضايا البيئية واالجتماعية  تم تناولها همت الموضوعات التي 

في تخطيط النقل الحضري. وعلى الرغم من األثر اإليجابي لهذه الجهود، كان هناك إجماع على أن قدرات المدن في 

 القطاع ال تزال غير كافية وخاصة في مجاالت محددة.

 

أخرى مجاالت  دعم و المحققة تعزيز النتائج مدن في المواضيع المذكورة أعاله لتحسين قدرات ال يعتزم برنامج الحكومةو 

و ( إدارة المشاريع ii( دمج النقل الحضري والتخطيط الحضري )بما في ذلك استخدام األراضي(، )i: )محددة، من بينها 

ببناء   وزارة الداخلية و تتكلف.العموميوسائل النقل ل( إعداد وإدارة عقود االمتياز iiiالنقل الحضري، و )تطبيقها على 

( عند MUP) و إعداد التراب الوطني التعميرتنسيق مع وزارات أخرى، مثل وزارة القدرات بدعم من الجهات المانحة وب

 االقتضاء.

 

 تقديم والخدمات البنية التحتية و  اإلنجاز و رصد  المدن علىقدرة 

 

األصول المملوكة شركات إدارة مملوكة للبلدية )ع إنشاء شركات مختصة في قطاعات محددة ويشمل برنامج الحكومة تشجي

 تحت نظاممحلية  و بصفتها شركات في المدن الكبرى في البالد.  التجمعات السكانية( من خالل جمعيات SPs – للدولة

البنية التحتية للنقل  في ستثماراتاالتمويل وتنفيذ تخطيط وبتقوم  (، SDL - شركات التنمية المحليةالملكية المشتركة )

و ألنها تعمل طبقا للقانون الخاص فإن هذا النوع من الشركات . خدمات النقل الحضريالحضري، واإلشراف على توفير 

ى زيادة فرص الحصول علف. من الهيئات العموميةأفضل المؤهلين واالستشاريين  يستقطب و يحتفظ بالتقنيين  يمكن أن 

 البنية التحتية وتقديم الخدمات. إنجازية أفضل في مجال  تعزيز قدرة المدن على ما يؤدي إلى الموارد البشرية عادة

 

لتطوير شبكات السكك الحديدية الخاصة:  شركتين من هذا النوع الدار البيضاء والرباط الكبرى  أسست، 2009في عام 
16) STRS( ترانسبورتوكازا  إستإرإس(Casa Transport)   كفايتها على نطاق واسع، . وقد أثبتت هذه التجربة

خدمات تضاهي المخصص لذلك، وتوفير  الميزانيةفي حدود  في الوقت المحدد و بها وعدتالتي تقديم البنية التحتية ب

                                                           
موظف و ممثل على  50( الذي يديره البنك الدولي، دربوا أكثر من LUTPخاصة قادة برنامج  التخطيط في مجال النقل الحضري ) -15 

 سنوات األخيرة.المستويات المركزية و الجهوية و المحلية بالمغرب في ال
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تأسيس شركات إدارة ة ومراكش، في عملي يرأكادأخرى في البالد، مثل كبرى مدن شرعت المعايير الدولية. ونتيجة لذلك، 

من -البنك  هابمساعدة الجهات المانحة بما في و تقدم الحكومة المغربيةنقل الحضري. المخصصة لل األصول المملوكة للدولة

)الشكل القانوني واإلداري  لهذه الشركاتنشاء السليم إلمدن لل، التوجيه والموارد واألدوات الالزمة لPACT TAخالل 

 األمثل، واالحتياجات من الموظفين وتكنولوجيا المعلومات والموارد األخرى(.

 

 خاصةالشركات الالترتيبات التعاقدية بين المدن و

 

من المدن لشركات خاصة.  اإلمتيازاتأو عقود تفويض الخدمات  طةبواسفي المغرب  العموميخدمات النقل معظم  تقدم

اإليرادات بحاليا من خالل عقود التكلفة الصافية، حيث يحتفظ المشغل  هذه الشركات الخاصة على أجرها تحصل معظم و

هذا الوضع مخاطر تجارية كبيرة على القطاع الخاص، نظرا يفرض محددة. المستعملين مقابل توفير خدمة المتولدة من 

التنظيم، مثل سيارات األجرة المشتركة والقطاع غير  سيئةوسيطة نقل   لعدم وجود فرص متكافئة في المنافسة مع وسائل

 الذين استطاعوان قليلون هم  المشغلو: الماليين  ستقرار و اإلستدامة اإل انعدامالرسمي. ونتيجة لذلك، يعاني القطاع من 

 روط العقد.شحول  وإعادة التفاوض المتكررخدمة في توقفات عرضية عن المما تسبب  .األرباحتحقيق حاليا 

 

كل كيلومتر ا عن تعويض المشغلز التحول على نطاق واسع لعقود التكلفة اإلجمالية، حيث يتلقى عزفسيبرنامج الحكومة أما 

الدار البيضاء والرباط الكبرى هذا النوع من العقود و تستخدم محددة. على أساس توفير خدمة  مقدمة اإلمتيازمن السلطة 

. أثبتت شروط تعاقدية قابلة للتنفيذ وحوافز مالية التشغيل أنظمة السكك الحديدية الخفيفة الخاصة بهم( نموذجيةمبادرات ك)

خدمات تضاهي المعايير الدولية. ومع ذلك، نجاعتها على نطاق واسع، مما ساعد على توفير  جودة الموثوقية ولتحقيق ال

ا ال محالة، بسبب شروط و استحقاقات كون تدريجيياإلجمالية، س عقود التكلفةإلى التكلفة الصافية  عقود  فإن االنتقال من

 توفير الخدمة. ضبط ، فضال عن القدرات التقنية والمؤسسية الكبيرة التي يتطلبها هذا التحول إلى العقود السابقة

 

 تهاستداميادة الموارد المالية للقطاع وا: ز2فرعي البرنامج ال

 

ثالثة مليارات من الدوالرات خالل العقد المقبل حوالي تكاليف كثيرة؛ حيث سيحتاج إلى قطاع النقل الحضري يتطلب 

الخاصة العامل في هذا القطاع بشدة  بفعل وزارة الداخلية. ومع ذلك، يتم تقييد القدرة االستثمارية للشركات حسب تقدير 

في الغالب  العموميةالتزامات الخدمة و ، لتسعيرا حصرلهذا القطاع في المغرب، الناتجة عن  الضعيفةاالستدامة المالية 

. وعالوة على ذلك، يتم تقييد القدرة على االستثمار في و بنية التكاليف الغير تنافسيةدون تعويض، والمنافسة الفوضوية، 

رأب هذا  يةالحكومة المغربتعتزم و . الجبائيةعلى التحويالت  تهاميزانيها المالية واعتماد مواردبفعل محدودية المدن 

البنية التحتية للنقل الحضري جديرة باالهتمام في من الحكومة المركزية الستثمارات  يةتمويلمنحة عن طريق توفير الشرخ 

 على أساس كل حالة على حدة.و على المستوى المحلي 

 

Compte  -CASخاص )بمثابة حساب  2007في  17صندوق النقل الحضري ت الحكومة المغربية أنشأ

d’Affectation Spécialeأن يستعملصندوق النقل الحضري من المفروض في  ذا الغرض. و( لخدمة ه (i ) كحافز

من  ( لضمان االستدامة المالية لهذه االستثماراتiiلنقل الجماعي من قبل المدن، و )مالي لتشجيع تطوير البنية التحتية ل

للتمويل وفقا للمعايير المتعلقة بما  مؤهالما  يمكن أن يعد مشروع و . سنوات األولىخالل تغطية العجز التشغيلي المتوقع لل

 ووالتخطيط التنسيق  و عمليات و ترتيبات( iiوالتقنية والمالية واالجتماعية واالقتصادية؛ ) اإلستراتيجيةهمية األ( iيلي: )

زال تال  دقيقة( الحاجة الملحة الحتياجات التنقل في المناطق الحضرية للمدن. معايير iii؛ و ) في المشروع التنفيذ المقترحة

 .للتعريفتحتاج 

 

 همواردإدارته و ماليته، و . ويشمل ذلك تحديد ترتيبات و تشغيلهصندوق النقل الحضري  تحريكويشمل برنامج الحكومة 
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Routier  Urbain et Interurbain (FART) )   



من ستراتيجي للتفعيل بدعم افي تحديد العناصر األساسية  ابيرتقدم ك و وزارة المالية وزارة الداخلية  و حققتالبشرية. 

لتحديد نطاق  الميزانيةقانون ، عدلت الحكومة المغربية 2013. في نوفمبر خيرلهذا األ على أساس الخبرة الدوليةالبنك 

إنشاء هيكل ب( arrêté interministériel) اا بين وزاريرسمي قرارا  2014وأهداف الصندوق.  ثم أصدرت في يوليو 

 230تخصيص ما ال يقل عن  على و االقتصادو وزارة المالية إدارة الصندوق. وعالوة على ذلك، وافقت وزارة الداخلية 

تحت التوجيه االستراتيجي للبنك، حاليا على و تعمل لجنة صندوق النقل الحضري،  مليون دوالر سنويا للصندوق. 

 وزارة الداخلية.و وزارة المالية  و المكونات المتبقية، بمشاركة ممثلين عن 

 

 

 

: تسليم البنية التحتية والخدمات لتحسين وصول المواطنين إلى الفرص االقتصادية والخدمات 3برنامج فرعي 

 االجتماعية

 

مراقبة ( i، بما في ذلك )للمواطنين الفرص االقتصادية والخدمات االجتماعية إتاحةويضم برنامج الحكومة النفقات لتحسين 

نظم ( ITS( )iv( أنظمة النقل الذكي )iii، )(ISCتقاطع )ال اتنظم مراقبة إشار( ATC( ، )iiمنطقة )في ال حركة المرور

( محطات viالدارجة والمعدات، )و المخازن  ،)الترام( ( نظام السكك الحديدية الخفيفةv، )تحصيل األداءات المندمجة

 ( أسطول سيارات األجرة.ix، و ) الدارجة للحافالتالمخازن ( viii( مسارب الحافالت، )vii) 18التحويل،

 

 .للحكومة المغربية 3فرعيالبرنامج الفي  الواردةالنفقات تفاصيل  يوضح الجدول أدناه 

 

 3فرعي البرنامج الفي  الواردة. تفاصيل النفقات 1الجدول 

الميزانية )بمليون  المدن النفقات
 دوالر(

 اجل االنجاز

 2016 16 الدار البيضاء (ATCالمرور في المنطقة )مراقبة 

نظم مراقبة إشارات تقاطع الطرق 

(ISC) 

 2017  اكادير

 2015 2 مراكش

 2017 4 اكادير (ITS)نظم النقل الذكية 

 
 

 نظم تحصيل األداءات المندمجة

 2015 1 الرباط الكبرى

 2018 1 الدار البيضاء

 2016 1 مراكش

 2018 1 اكادير

 نظام السكك الخفيفة
 المخازن الدارجة والمعدات

 الرباط الكبرى
 

120 2017 

 2018 1.800 الدار البيضاء

 
 محطات التحويل

 2016 5 الرباط الكبرى

 2018 12 الدار البيضاء

 2016 7 مراكش

 2016 15 اكادير

 
 

 الحافالت مسارب

 2016 5 الرباط الكبرى

 2017 9 مراكش

 2018 50 اكادير

 2015 11 طنجة

 2016 20 فاس

 2018 30 الرباط المعدات الدارجة للحافالت

 2016 90 الدار البيضاء

 2015 20 على صعيد البالد أسطول سيارات األجرة

 

 .للحكومة المغربية 3فرعيالبرنامج الفي  الواردةيعرض الجدول التالي وصف وأهداف النفقات 
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 للحكومة المغربية 3النفقات المدرجة في البرنامج الفرعي رقم وصف وهدف  2جودل رقم 

 
 النوع
 

 الهدف الوصف

السلع واألشغال والخدمات من اجل الوصف المفصل  خطوط الحافالت

( خطوط حافالت مزودة بعالمات iواإلشراف وبناء )

( iii( إشارات االنتباه والتوجيه، و )iiومنفصلة، )

 .عالمات طريق السيارات
 

تحسين السرعة التجارية للحافالت بتقليص 
عدد الوقفات الغير ضرورية بسبب ازدحام 

 المرور 

السلع واألشغال والخدمات من أجل الوصف  (ATCمراقبة المرور في المنطقة )

( تجهيزات iتثبيت )واإلشراف وبناء أو  المفصل،

تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات يما في ذلك شاشة 

( المعدات CCTV( ،)iiالمغلقة الدورة )الكاميرا 

( مركز التحكم iiiوالبرمجيات لمراقبة المرور، و )

 .في المرور
 

تحسين سرعة كافة المركبات )بما في ذلك 
الحافالت( بسبب تحسين تدبير صبيب حركة 

 المرور 

نظم مراقبة إشارات تقاطع الطرق 

(ISC) 

ميم السلع واألشغال والخدمات من أجل التص

تجهيزات ( iتثبيت )فصل، واإلشراف وبناء أو الم

( المعدات والبرمجيات من ii، )المراقبة في الموقع

( مركز التحكم في iiiأجل مراقبة حركة المرور، و )

 .حركة المرور
 

تحسين السرعة التجارية للحافالت عبر 
 تأخيرمدة  إعطاء األولوية عند تقاطع مع أدنى

والخدمات من أجل التصميم  السلع واألشغال محطات التحويل
المفصل، واإلشراف والمراقبة و/ تجهيز محطات 

تحويل الحافالت )بما في ذلك مرافق تشجيعية 
 .للتوقف(
 

الزيادة في توليف النقط االلتقاء بين وسائل 
 نقل مختلفة لصالح المستعملين  

م والبناء السلع واألشغال والخدمات من أجل التصمي نظم تحصيل األداءات المندمجة
واإلشراف لصالح نظم جمع أداءات تشمل البطاقات 

 .االلكترونية والبطاقات الذكية
 

نقط االلتقاء بين وسائل نقل الزيادة في توليف 
 مختلفة لصالح المستعملين  

وصف السلع واألشغال والخدمات من أجل ال (ITS)نظم النقل الذكية 

نظام عام ( iتثبيت )المفصل، واإلشراف وبناء أو 

( نظم ii( و )GPSلتحديد المواقع مثبت داخليا 

 .( و المعداتPISالمعلوماتية للركاب )

  

 (i ) االنجازية العملية للحافالت عبر تحسين

( الولوجية عبر iiتعزيز تدبير العمليات و )

 معلومات مناسبة للمستعملين من الركاب

 )الترام(نظم السكك الحديدية الخفيفة
 

السلع واألشغال والخدمات من أجل التصميم والبناء 
)الترام( واإلشراف و /أو تثبيت نظم السكك الخفيفة 

 .والمعدات الدارجة للحافالت
  

 (i ) االنجازية للنقل الحضاري تحسين

( iiالعمومي عبر تعزيز تدبير العمليات و  )

 الرفع من تزويد وثيرة وسائل النقل العمومية

السلع واألشغال والخدمات من أجل اكتساب المعدات  للحافالت معدات الدارجة
 .الدارجة للحافالت

  

الرفع من التوريدات والرفع من وثيرة خدمات 
 الحافالت 

السلع واألشغال والخدمات من أجل تخريد واستبدال  أسطول سيارات األجرة
 .سيارات األجرة القديمة 

 

 الرفع من نجاعة أسطول سيارات األجرة 

 

 

 

 



  البرنامج المتمحور حول النتائج 2أ.

 

 يركز  دعم البنك الدوليزيادة االنتقائية لمن أجل  مج الحكومة، وبناء على االحتياجات التي تم تحديدها خالل إعداد برنا

 برنامج( على األنشطة التالية:ال)البرنامج المتمحور حول النتائج 

 

 وتشمل هذه األنشطة: (.1 المجالنتائج ) تهومراقبلقطاع النقل الحضري لتخطيط على امركزية القدرة الأنشطة لتعزيز 

 

 :حسب الترتيب التاليإجراءات لتعزيز نظام الرصد والتقييم المركزي للقطاع بما في ذلك، 

 .احتياجات القطاع من حيث الرصد و التقييم تحديد• 

 موحدة لمؤشرات األداء الرئيسية )مؤشرات األداء الرئيسية( بناء على المعايير الدولية؛ وضع تعاريف• 

 ؛وأساليب جمع البيانات  تحديد مبادئ • 

 .المعززالمركزي  الرصد و التقييمتحديد متطلبات ومواصفات • 

 القائم على الحاسوب.المركزي المعزز تطوير نظام الرصد والتقييم • 

 عن خمس مدن نموذجية؛ لما يقل وتعزيز نظام الرصد والتقييم وفقا لمتطلبات محددة  تركيب واختبار• 

 .ة التدريب ألصحاب المصلحة المحليين واإلقليميينتصميم وتنفيذ أنشط• 

 يقل عن خمس مدن إضافية؛ فيما التنفيذ نظام الرصد والتقييم المعزز • 

 و ؛بة واالحتياجات المستقبليةوتحديد التغييرات المطلو المنفذنظام الاستعراض • 

 ال يقل عن خمس مدن إضافية.فيما تنفيذ نظام الرصد والتقييم المعدل • 

 

موارد المالية ترتيبات إدارته و تزويده بال المواصفات واعتماد يشملبما  ،إجراءات لتفعيل صندوق النقل الحضري

 . وتشمل هذه اإلجراءات:مهيكلةبطريقة  ةوالبشرية لتمكين الصندوق من تولي مهامه المقصود

 وتحديد مبادئهإعداد واعتماد دليل العمليات لتحديد معايير األهلية للحصول على تمويل منحة النقل الحضري للمدن • 

 ؛العمليةالتوجيهية 

 ألنشطة الصندوق. شامل عداد ونشر تقرير سنوي لتقديم وصفإ• 

لجنة صندوق النقل الحضري لمنح لالجودة وأهمية المقترحات المقدمة تصميم وتنفيذ آلية الدعم للمدن لزيادة مستوى • 

 .التمويل

مجال التقييم االقتصادي والمالي لمشاريع النقل  قدرات لجنة صندوق النقل الحضري فيتصميم وتنفيذ برنامج لبناء • 

 ؛الحضري

 تعيين الموارد البشرية في وظائف الدعم للصندوق.• 

 و وارد المالية للصندوق؛لتوفير الم اتفاق رسمي• 

صندوق النقل الحضري بشكل خاص تقديم التوصية، استنادا إلى تحليل منظم لموارد مالية مستدامة ل تحديد وتقييم و• 

 وقطاع النقل الحضري بشكل عام.

 

على  نشطةهذه األركزت  (.2 المجالأنشطة لتعزيز القدرات المحلية لتخطيط وتنفيذ ورصد أنشطة النقل الحضري )نتائج 

 ما يلي:تغطي نسمة(،  100،000المدن الرئيسية والثانوية )أكثر من 

 التجمعات السكانيةمن خالل جمعيات  التجمعات السكنيةإجراءات لتعزيز القدرات المحلية لتنسيق المبادرات على مستوى 

(GA بما في ذلك، على ) مستوى كل تجمع سكاني: 

 نفقاتالتعريف واعتماد ترتيبات تقاسم الميزانية أو • 

 إعداد واعتماد دليل العمليات.• 

 تعيين الموظفين ذوي المهارات والمؤهالت المطلوبة لشغل وظائف رئيسية.• 

 إعداد واعتماد خطة تنمية القدرات.• 

 ، واتإعداد واعتماد برنامج األولوي• 

 ألنشطة.لامال إعداد ونشر تقرير سنوي يقدم وصفا ش• 

 



عداد السليم اإل إجراءات لتعزيز القدرات التقنية والموارد المحلية لتخطيط ورصد أنشطة النقل الحضري من خالل تشجيع

تشاركي، فضال عن برامج لبناء القدرات في هج نباستخدام عملية منظمة و (PDUs) الرئيسية الحضري لخطط التنقل

 على وجه التحديد: قطاعات محددة. وتشمل هذه اإلجراءات

 .PDU الحضريلخطة التنقل  عدادإلدليل المنهجي والتقني التوفير الدعم التقني للمدن من خالل تطوير ونشر • 

 . وPDUs لخطط التنقل الحضريتوفير الدعم المالي للمدن من خالل الحوافز المالية القائمة على منحة إلعداد كافي • 

ات للمدن في إدارة المشاريع المطبقة على النقل الحضري والتنمية الموجهة للعبور، تصميم وتنفيذ برامج بناء القدر• 

 وإعداد وإدارة عقود امتياز النقل الحضري.

 

شركات إدارة األصول  إجراءات لتعزيز القدرات المحلية على تنفيذ ورصد البنية التحتية الحضرية ونظم النقل من خالل 

 :كل شركةبالنسبة للك، ( بما في ذSPللبلدية )المملوكة 

 

 تعريف واعتماد ترتيبات الميزانية أو تقاسم النفقات.• 

 إعداد واعتماد دليل العمليات.• 

 تعيين الموظفين ذوي المهارات والمؤهالت المطلوبة لشغل وظائف رئيسية.• 

 إعداد واعتماد سياسة الموارد البشرية.• 

 . واتإعداد واعتماد برنامج األولوي• 

 ونشر تقرير سنوي. إعداد• 

 

 

وسيكون مقر  (.3 المجالاألنشطة الرامية إلى تقليل وقت رحلة الحافلة على الممرات المستهدفة في مدن مختارة )نتائج 

مراكش. وقد تم اختيار هذه المدن بشكل مشترك من  طنجة، و أكادير و و الكبرىهذه األنشطة في الدار البيضاء، الرباط 

، كما هو موضح من االستعداد، والفائدة، والرغبة في المشاركة في البرنامج مدى قبل وزارة الداخلية والبنك على أساس 

هذه ون و تكفي معظمها على البنية التحتية للحافالت واألنظمة.  تركزفرعية برامج  هذه األنشطة و تشمل . قبل ممثليها

( لديها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على ii، )هاوتشغيل هانفيذتمن حيث تكلفة فعالة ذات ( iالمشاريع الفرعية )

( غالبا iv، و )الموجودة في أسفل السلم ئة من السكاناربعين في الملألأكثر وبأسعار معقولة و هي متاحة ( iiiالمواطنين، )

فرعية أخرى أكثر تطورا )مثل  ستكمل مشاريعلحكومات المركزية والمدن. هذه األنشطة قبل امن  عنهاما يتم التغاضي 

 ( التي من المتوقع أن يتم تمويلها من خالل صندوق النقل الحضري."الترام" أنظمة السكك الحديدية الخفيفة

  

 يلي:على التوالي ما تشمل ( 1في الملحق  ةمفصلكما هي برنامج )الدعمها يالنفقات التي 

 

( محطات iiiتقاطع، )ال ات( أنظمة التحكم في إشارii، )19الحافالتممرات كيلومترا من  60( iفي الرباط الكبرى، )• 

بين وسائل النقل سرعة التجارية للحافالت، وزيادة الراحة اللتحسين  داءات المندمجةتحصيل األنظم ( ivالتحويل، و )

 على تحمل التكاليف. المستعملين قدرة الرفع من، و في نهاية المطاف المتعددة

( iii( أنظمة النقل الذكية )بما في ذلك نظم معلومات الركاب(، )iiكيلومترا من ممرات الحافلة، ) 15( iادير، )كفي أ• 

سرعة التجارية ال( محطات التحويل لتحسين v، و ) داءات المندمجةتحصيل األنظم ( ivتقاطع، )الأنظمة التحكم في إشارة 

 وزيادة الراحة بين وسائل النقل المتعددة، و في نهاية المطاف الرفع من قدرة المستعملين على تحمل التكاليف. لحافالت،ل

( محطات النقل iii، و )أنظمة التحكم في إشارات التقاطع( iiحافلة، )الممرات كيلومتر من  20( iفي مراكش، )• 

 .حة بين وسائل النقل المتعددةوزيادة الراسرعة التجارية للحافالت اللتحسين 

 لحافالت.لسرعة التجارية الالحافالت لتحسين  ممراتكيلومترا من  20في طنجة • 

التي تضم التلفزيونية المغلقة،  المراقبة المنطقة التي تضم نظام المرور في حركةوفي الدار البيضاء، نظم مراقبة • 

تغطي مفترق الطرق الرئيسية في المدينة للحد من االزدحام وزيادة سرعة وسائل  ائة كاميراوخمسم مركز قيادة مركزية 

 .و الفردية العموميةالنقل 

 

                                                           
 في معظم الحاالت  تشير مسارات الحافالت  إلى تلك  المعزولة عن باقي خطوط المرور. -19 



 ( بالمقارنة مع برنامج الحكومة.في الخانات المظللة بالرماديبرنامج )الويعرض الجدول أدناه 

 2019-2015امج الحكومة، الرمادية( وبرنب الخانات المظللةبرنامج )المقارنة بين نطاق ال. 3الجدول 

 مليون دوالر( 200من  80: دعم مؤسسات القطاع )1البرنامج الفرعي 

  نظام الرصد والتقييم 
 وضع وتعزيز مجموعات الجمعيات  على الصعيد الوطني 

 تهيئ برامج التنمية الحضارية  

 إدارة األصول  المملوكة للدولةشركات وضع وتعزيز 

 أنشطة بناء القدرات 

 

 مليون دوالر(  20من  10: الزيادة من الموارد المالية للقطاع واستدامتها )2البرنامج الفرعي 

 على الصعيد الوطني تفعيل صندوق النقل الحضري على المستوى الوطني 

 

: تسليم البنية التحتية والخدمات من اجل تحسين ولوج المواطنين للفرص االقتصادية والخدمات 3البرنامج الفرعي 

 مليون دوالر(  2.500من  140االجتماعية )

 الدار البيضاء (ATCمراقبة حركة المرور في المنطقة )

 اكادير (ISC)نظم مراقبة إشارات التقاطع 

 مراكش (ITS)نظم النقل الذكية 

 
 داءات المندمجةتحصيل األنظم 

 اكادير

 الرباط الكبرى

 اكادير

 الدار البيضاء

 مراكش

 
 محطات التحويل 

 الدار البيضاء

 الرباط الكبرى

 مراكش

 اكادير خطوط الحافالت

 الرباط الكبرى

 مراكش

 اكادير

 طنجة

 )الترام( نظم السكك الحديدية الخفيفة
 الدارجة والمعداتالمعدات 

 فاس
 الرباط الكبرى
 الدار البيضاء

 الرباط الكبرى المعدات الدارجة للحافالت
 الدار البيضاء

 على الصعيد الوطني  أسطول سيارات االجرة

 
 

 دناه النفقات السنوية المقدرة للبرنامجأالجدول يقدم 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 )مليون دوالر( 2019-2014للبرنامج : النفقات السنوية المقدرة 4البرنامج الفرعي 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 المدن النفقات

 16 0 0 4 12 الدار البيضاء (ATCمراقبة المرور في المنطقة )

نظم مراقبة إشارات تقاطع الطرق 

(ISC) 

 2 0 1 1 0 اكادير

 4 0 0 1 3 مراكش

 1 0 1 0 0 اكادير (ITS)نظم النقل الذكية 

 
 داءات المندمجةاأل تحصيلنظم 

 3 0 0 0 3 الرباط الكبرى

 1 0 1 0 0 اكادير

 
 محطات التحويل

 5 0 0 3 2 الرباط الكبرى

 7 0 0 4 3 مراكش

 15 5 5 5 0 اكادير

 
 خطوط الحافالت

 15 0 0 13 2 الرباط الكبرى

 9 0 0 6 3 مراكش

 50 0 20 16 14 اكادير

 11 0 0 0 11 طنجة 

 
 لبرنامجأدناه يقدم التكاليف المقدرة وموارد تمويل أنشطة ا الجدول

 

 : التكاليف المقدرة وموارد تمويل األنشطة التي يدعمها البرنامج 5البرنامج الفرعي 
 التكاليف المقدرة لألنشطة التي يدعمها البرنامج

 مجال النتائج 
 

 المبلغ بمليون دوالر األنشطة

ية المعززة :القدرة المركز1مجال النتائج 

 لتخطيط ورصد النقل الحضاري

 10 تعزيز نظام الرصد والتقييم

 10 تفعيل صندوق نقل الحضري 

: القدرة المحلية المعززة 2مجال النتائج 

 لتخطيط وانجاز ورصد النقل الحضري

 10 وضع وتقوية مجموعات الجمعيات

 20 تهيئ برنامج التنمية الحضرية  

إدارة األصول  المملوكة وضع وتعزيز شركات 
 للدولة 

20 

 20 أنشطة بناء القدرات 

 
: تقليص مدة رحلة الحافالت 3مجال النتائج 

 في ممرات مستهدفة في مدن معينة 
 
 

التحتية )بما في ذلك نظم مراقبة حركة  ةالبنىنظم 
(، نظم مراقبة إشارات ATCالمرور في المنطقة )

، نظم (ITS)، نظم النقل الذكية (ISC)التقاطع 

تحصيل االداءات المندمجة، محطات التحويل، و 
 خطوط الحافالت 

 
 
 
140 

 
 

 230 مجموع التكلفة المقدرة ألنشطة البرنامج 
 مصدر تمويل البرنامج 

 200 قرض البنك 

 30 مساهمات من المدن ومانحين آخرين وشركاء التنمية 

 230 البرنامج   ألنشطةموارد التمويل المقدرة مجموع 

 

 .األنشطة ذات المخاطر العالية

 

تأثير سلبي كبير على البيئة و /  ج أي نشاط من المحتمل أن يكون لهأكد خالل مرحلة ما قبل التقييم، ال يتضمن البرنامتكما 

، لألشغال. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه ال يتضمن أي عقد 9.00 (OP)أو المتضررين، كما هو محدد في السياسة التشغيلية 

(. ومن OPRCمشتريات العمليات )مراجعة جنة ل 20يتجاوز عتبات و الخدمات االستشارية و غير االستشاريةوالسلع، 

خمسة  5و   مليون دوالر للسلع،  10مليون دوالر لألعمال المدنية،  20مبالغ العقود القصوى حوالي أن تكون المتوقع 
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الشراء من نفقات البرنامج.  لخصائصللخدمات االستشارية، وفقا  10ماليين و ستشارية، االللخدمات غير   ماليين دوالر 

 البرنامج.في خضم المخاطر  عدم تفعيل أي نشاط عاليالبنك ضمن لتنفيذ، سيو كدعم جزئي ل

 

 إشراك المواطنين.

 

 

سيما خالل على المستوى المحلي إلعداد برنامج الحكومة، وال  عموميةعدة مشاورات بفي السنوات األخيرة، قامت المدن 

مشاورات  معاواليات الالمدن وستجري لتقييم البرنامج المقترح و لتنقل في المناطق الحضرية. إعداد الخطط الرئيسية ل

والقطاع  برنامج ألصحاب المصلحة من المجتمعات المحليةالمحددة. وخالل هذه المشاورات، سيقدم تصميم  عمومية

(. وسيتم جمع وجهات النظر من أصحاب الترافع من أجل إدماج النوع ماعات جالخاص، والمجتمع المدني )بما في ذلك 

يصبح المستفيدون  في التصميم. وباإلضافة إلى ذلك، سوف ليتم تجسيدهامباشرة، بهم  المصلحة في األنشطة ذات الصلة

 ينأصحاب المصلحة العامة والخاصة قادريغدوا  على وجه الخصوص، و مالحظاتهم أثناء التنفيذ.  إبداءعلى  قادرون

 (.GRMرفع المظالم )آليات شكاوى والحصول على معلومات حول أنشطة البرنامج عن طريق العلى تقديم 

 

 .المتعلقة بإدماج النوعفوائد ال

 

: تحسين اإلضاءة في محطات ، مثالو اإلتاحة العامةة النموذجية، واألمن، السالم أوجهبرنامج الالبنية التحتية ونظم ستدمج 

المرور الحافالت، كاميرات المراقبة في محطات التحويل وأنظمة مراقبة  ممراتالتحويل وشبكات السالمة على الطرق 

لة ما قبل التقييم، ساند ، وساللم لألشخاص الذين يعانون من محدودية الحركة في محطات التحويل. خالل مرحفي المنطقة

 فرعيالبرنامج ال، وأكد أن أنشطة  العموميالنقل الحضري المرأة من حيث مشاورات لفهم أفضل الحتياجات الالبنك 

 البنية التحتية مصممة بشكل صحيح لتلبية احتياجاتهم.ب المتعلق

 

إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجه UFGE 21 مرفق مساواة النوع البنك الدولي دراسة مولها ينجزوعالوة على ذلك، 

مجموعة واسعة من بالدراسة  و توصيطنجة والقنيطرة.  الرجل والمرأة في وسائل النقل الحضري بالرباط الكبرى و

سيتم استخدام توصيات الدراسة و التدابير المحتملة لتحسين النقل الحضري، مع التركيز على قضايا المساواة بين الجنسين. 

 نفيذ المالئم للبرنامج المقترح وتصميم عمليات النقل في المستقبل.لضمان الت

 

 

 الطرقيةمبادرات السالمة 

 

 

الحافالت، يقدم  لممراتالسالمة على الطرق مثل شبكات األمان  بوسائلوبصرف النظر عن دعم اإلنفاق في البرنامج 

لتحسين السالمة على الطرق في المغرب  22المعنية الوصيةالبنك الدعم المستمر االستراتيجي والمؤسسي والفني للوزارة 

( إنشاء وكالة وطنية للسالمة iدعم )سي(. على وجه التحديد، فإن البنك GRSF)الطرقية لسالمة العالمي لمرفق البمساعدة 

للسالمة على  ةإستراتيجي( إعداد ii، )يةنتائج السالمة الطرقون الوكالة الرائدة للمساءلة عن التي من شأنها أن تك يةالطرق

 مدونة( إعداد تعديل iiiالحالية، و ) اإلستراتيجيةالطرق الوطنية الجديدة التي تغطي العقد القادم على أساس تقييم إنجازات 

أثناء و سيقوم البنك . ما تعلق منها األطفالمثل - المشددة يةتدابير السالمة الطرق إدخال( 05-52)رقم  ةالمرور الحالي

 تنسيق هذه األنشطة مع البرنامج.ضمان بالتنفيذ، 
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 .دور شركاء التنمية

 

 

بالتشاور مع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية  المقترح PforR البرنامج المتمحور حول النتائجيتم تحضير 

هناك إجماع واسع بين الجهات المانحة وشركاء التنمية على أهمية تقديم الدعم فالنشطة في قطاع النقل الحضري في البالد. 

 -جرت مناقشات مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية )الوكالة الفرنسية للتنمية كما القوي لقطاع النقل الحضري في البالد. 

AFDوبنك التنمية األفريقي ومصرف التنمية األفريقي و )GIZ ع المبادرات الجارية المدعومة من لضمان التنسيق م

قدمت وبشكل خاص في هذا القطاع في السنوات األخيرة.  AFD الوكالة الفرنسية للتنمية الجهات المانحة. وقد نشطة

مليون دوالر( وذلك  32مليون دوالر( و الدار البيضاء ) 62لرباط الكبرى )لالتمويل ألنظمة السكك الحديدية الخفيفة 

التي لنقل الحضري ل (. كما نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية األيام الوطنيةEIBك االستثمار األوروبي )بالتنسيق مع بن

لمدن حول بنفس الشكل ل GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي  دعمت و . 2013( في عام JNTU)حظت بالتحيب الجيد 

حول برنامج التعاون الحضري  تقدرات والتشبيك تمحورالقضايا المتعلقة بقطاع النقل الحضري من خالل أنشطة بناء ال

CoMun Urban Cooperation Program  من حيث السكان الحجم وكبيرة مغربية متوسطة ينة مد 11ضم الذي

تنوي مواصلة نشاطها بقوة في هذا التي تمت استشارتها فمعظم الجهات المانحة أما النقل الحضري من الناحية العملية. و

كادير وملحقات أنظمة السكك ألدرس حاليا تمويل المشروع الفرعي تالقطاع. على سبيل المثال، الوكالة الفرنسية للتنمية 

أثناء التنفيذ، وباالشتراك مع بنك االستثمار األوروبي(.  ذلك كونيالحديدية الخفيفة في الدار البيضاء والرباط )يحتمل أن 

 الجهات المانحة وشركاء التنمية من أجل التنسيق الوثيق والتعاون المحتمل.التواصل مع  سيواصل البنك 

 

 

IV .ية للبرنامجوهداف التنماألهدف/ ال  

 

التحتية  مؤسسات النقل الحضري لتخطيط وتنفيذ ومراقبة البنيةفي تعزيز قدرة ( PDOبرنامج )لل ويهدف التنماليكمن 

 23على الممرات المستهدفة في مدن مختارة. ت  الحافالترحالوالخدمات، وتقليل زمن 

 

 

V البيئة واآلثار االجتماعية 

 

 البيئية اآلثار لتحديد من طرف البنك بتعاون وثيق مع النظير  للبرنامج (ESSA) واالجتماعي البيئي للنظام تقييم جرى 

سياسة  متطلبات ، على ضوءو هم التقييم ، المقترح المتمحور حول النتائج المشروع في إطار المحتملة واالجتماعية

النظم الوطنية و البلدية  من حيث القدرة المؤسساتية و األداء  و السياسات و األساس التقنيني و  ، OP/BP 9.0 التشغيل  

كما تم تحليل ملف المشروع  لتحديد اآلثار  . التأثيرات وتخفيف إلدارة المظالم رفع وآليات التشاور، التنظيمي وآليات

 و التنظيمي القانوني اإلطار  استعراض  واالجتماعي على البيئي النظام تقييمالبيئية و االجتماعية النمطية. وانبنى  

على و  البرنامج، المصلحة في أصحاب مع الواسع النطاق والتشاور ،االجتماعيةوالمؤسسي المرتبط بالقضايا البيئية و 

اآلليات  تنفيذ التي تمت مراكمتها بفضل الخبرة كما سيعتمد التقييم على. الميدانية الزيارات خالل جمعها تم التي المعلومات

 .المغرب في البنك مماثلة السابقة مشاريع خالل الوقائية

 

عام؛ كما سيتأكد  إيجابي تأثير لها واقتصادية يكون اجتماعية البرنامج مكاسب يدعمها التي األنشطة تولد أن المتوقع من

 المرجح ومن .معتدلة تكون أن المتوقع من التي السلبية واالجتماعية البيئية بشكل كامل أثناء عملية التقييم تحديد اآلثار

 خالل من للبرنامج التحتية البنية مكون من كجزء( دائمة أو مؤقتة كانت ) متطلبات مرتبطة باألرض بأي الوفاء يتم أن
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 فيها بما االجتماعية المخاطر إلى وزن  واالجتماعي البيئي النظام تقييميعمد  و سوف. الدولة لملكية تخضع التي األراضي

 ذلك في بما العيش، سبل على التأثيرات لألراضي من قبل المشروع؛ الدائم أو المؤقت االحتاللو  األسر، بنقل المتعلقة تلك

 على إدارة  المغربية الحكومة قدرة كما سيقيم. الموارد إلى الوصول على قيود فرض خالل من تحدث قد التي تلك

 جميع . و سيستبعد البرنامجخطط العمل و صياغة المخاطر فحص وإجراء األهلية، معايير وتحديد االجتماعية، المخاطر

و . المتضررين األشخاص أو/  و البيئة على ال يمكن تفاديها كبيرة سلبية بتوليد آثار خطرا محتمال تشكل التي األنشطة

 المصنفة تحت االستثمارات أو النطاق واسعة ألنشطة الكبرى أو الجديدة التوسعة في االستثمارات ستستثنى من التمويل

 .24 الفئة أ

 

النظام المغربي لنظم اإلدارة البيئية شامل نسبيا وفي نواح  عموما أن ESSA واالجتماعي البيئي التقييم نظام وجد

حماية  يؤدي إلىاإلطار القانوني المغربي  .OP 9.00 سياسة التشغيل الواردة فيتفق مع المبادئ األساسية يكثيرة 

يتضمن المبادئ التوجيهية لتطوير أدوات اإلدارة البيئية لمعالجة الجوانب البيئية  والبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. 

بع من فتن( EMSفي تنفيذ نظم اإلدارة البيئية للبرنامج ) ةساسياألضعف أما نقطة الأنشطة التنمية واالستثمارات. بالمتصلة 

اط الضعف في جمع وتحليل وتفسير البيانات أصحاب المصلحة، ال سيما على المستوى المحلي. وقد تم تحديد نق اتقدر

وأدرجت في ، وتحديد اآلثار البيئية، ورصد تدابير التخفيف وخطط اإلدارة البيئية. الفحص و وثائقالبيئية المسجلة في 

ا مبادرات بناء القدرات لتعزيز قدرة الجهات المعنية، وخاصة على المستوى المحلي. وإنشاء مركز تنسيق للقضايالبرنامج 

 (.ESMSاالجتماعية )البيئة وسهم أيضا في تحسين نظم اإلدارة سيالبيئية في المدن المشاركة 

 

 

مع المبادئ األساسية  هتناسقللتحقق من في المغرب بتقييم  نظام التدبير االجتماعي   واالجتماعي التقييم البيئي قام نظام

ا تنظيميئيا إجرا إطارامغرب لل  .متطلبات البرنامجعالقتا ببعض الثغرات  فوجد OP / BP 9.00 لسياسة التشغيل

 قبيل المتطلبات األساسية منيحترم عموما  إذ أن نزع الملكية حيازة األراضي ونزع الملكية. قانونيا قويا في مجال 

 يتوفرون على سند ملكيةعلى نحو مماثل أحكام التعويض لألشخاص الذين و يحتوي  الشفافية واإلنصاف والمساءلة. 

ين لألرض غير الرسمي للمستعمليناستعادة سبل كسب العيش وتقديم المساعدة أما إعادة التوطين. ب رسمي و المتأثرين 

 . في حين من المتوقع أنينبغي أن تحظى باهتمام أكبر وتعزيز أكثرمجاالت فقد حددت ككجزء من جهود إعادة التوطين 

؛ أما في حالة العام البلدي من الملكالدولة و في ملكالبنية التحتية للبرنامج أراضي المتعلقة ب المشاريع الفرعية تستخدم

ضمان يكون على المدن المشاركة سوف  -و إن كانت حالة نادرة الوقوع – حيازة األراضي و / أو إعادة التوطين وجوب 

األمر هذا و ينطبق سبل عيشهم.  واعلى التعويض  والمساعدة ليستعيدالناس في الوقت المناسب المتضررين من حصول 

 و تدبير، هذا األمر قدر اإلمكانلتجنب أما العملية التي يتعين إنجازها . على محتلي الملك العام  و حق المرور من التجار

دليل الفي  يتم تفصيلهاسوف ف، باحتياز األراضي المحتملوباألخص اآلثار المتعلقة  إن حدثت،سلبية،أي آثار اجتماعية 

 النقطتين)على التوالي،  ESSA نظام التقييم البيئي و االجتماعي من خطة عمل فتطوير هذا الدليل وتنفيذه جزءتقني. ال

إلى آليات  االنتباهوالمناسبة زمنيا مع  القوية المشاورات العامةو تبقى (. نظام التقييم البيئي و االجتماعيمن  2.1و  1.1

 تحسين.تتطلب المعات مجاالت إضافية لمجتالمتاحة لالمظالم من االنتصاف 

 

في  ةمفصلالالتدابير ) و توجد لنقل الحضري.البيئية واالجتماعية لدارة إللالبالد العام ويقدم البرنامج فرصة لتعزيز نظام 

، و الرصدتنفيذ النظام بو ( iiنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية، )ب (iالبرنامج المتعلق )في  المتخذة لتعزيز أدائه( 6الملحق 

وضع إجراءات واضحة ( لTG) التقنيتبنى الدليل يبرنامج سخاصة و أن ال( قدرات اإلدارة البيئية واالجتماعية. iiiو )

ل الحضري. كجزء من لتوجيه المدن المشاركة في تقييم وإدارة ومراقبة اآلثار البيئية واالجتماعية للمشاريع المتعلقة بالنق

الطرق أو التدخالت التي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر  مقاطعفحص الستبعاد التق المدن المشاركة آلية التقييم، ستطب

( i. وسوف تشمل تدابير تعزيز المؤسسية )PforR في إطار البرنامج المتمحور حول النتائجاجتماعية أو بيئية غير مؤهلة 

ليات رفع المظالم آلالمدن المشاركة ( إنشاء ii)المشاركة  داخل المدننقاط االتصال لإلدارة البيئية واالجتماعية تعيين 

(GRMS)  )أو إضفاء الطابع الرسمي عليها( (iiiإعداد أدوات محددة لإلفصاح ) التقارير ورصد أنشطة المدن  و

ئق. وسوف شمل المشاورات العامة والكشف العلني عن الوثار في مرسوم تقييم األثر البيئي لي( إعادة النظivالمشاركة، و )
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( والجوفية السطحية) المياه التجاري؛ السكن التجاري؛ تسجيل. االستخراجية الصناعات في االستثمار والموانئ؛ الحضرية، المناطق في المترو
 األنشطة أو األحواض بين المياه نقل ذلك في بما المياه، نقل أو تخصيص على تنطوي التي المشاريع أو السدود، ذلك في بما للموارد، التحتية البنية

 .الصناعي التجهيز أو صنيعالتالمرافق  وبناء. تهاكمي أو المياه نوعية في كبيرة تغييرات إلى المؤدية



الذين المهتمين ها وممثليالمدن المشاركة  التقنيين من  يتضمن البرنامج أيضا أنشطة لتعزيز القدرات والوعي لدى العاملين

 .PAPخطة عمل المشروعتطبيقات كافة  إدراجها فيب م ضمان تنفيذ هذه التدابير اإلدارة البيئية واالجتماعية. وسيت بمجال

 

 

VI .التمويل 

 المقدرة لألنشطة التي يدعمها البرنامجالتكلفة 

 مجاالت النتائج 
 

 المبلغ بمليون دوالر األنشطة

:القدرة المركزية المعززة لتخطيط 1مجال النتائج 

 ورصد النقل الحضاري

 10 تعزيز نظام الرصد والتقييم

 10 تفعيل صندوق نقل الحضري 

: القدرة المحلية المعززة لتخطيط 2مجال النتائج 

 وانجاز ورصد النقل الحضري

 10 وضع وتقوية مجموعات الجمعيات

 20 تهيئ برنامج التنمية الحضرية  

إدارة األصول المملوكة وضع وتعزيز شركات 
 للدولة

20 

 20 أنشطة بناء القدرات 

 
: تقليص مدة رحلة الحافالت في 3مجال النتائج 

 ممرات مستهدفة في مدن معينة 
 
 

التحتية )بما في ذلك نظم مراقبة حركة  البنيةنظم 
(، نظم مراقبة إشارات ATCالمرور في المنطقة )

، نظم (ITS)، نظم النقل الذكية (ISC)التقاطع 

تحصيل األداءات المندمجة، محطات التحويل، و 
 خطوط الحافالت 

140 

 230 مجموع التكلفة المقدرة ألنشطة البرنامج 

 مصدر تمويل البرنامج 

 200 قرض البنك 

 30 مساهمات من المدن ومانحين آخرين وشركاء التنمية 

 230 نشطة البرنامج  مجموع موارد التمويل المقدرة أل

 

VII يةتنفيذالنامج الترتيبات المؤسسية وبر 

(. PMU) البرنامج إدارة وحدةهيئة/  دورب الداخلية وزارة من( DDUT) - الحضري والنقل التنقلمديرية  ستنهض

 للبرنامج، العام منتصف تقارير ستعد و .25لبرنامجاليومي ل تنفيذال ورصد تيسير،و تنسيق عن مسئولة حيث ستكون

الذي ( POM) البرنامج عمليات دليل في التفصيلية التوجيهية المبادئ إدراج وسيتم. المالية والبيانات المرحلية، والتقارير

 .البنكبتوجيه من  الداخلية وزارة ستعده و تعتمده  

 

 المعنية الجهات بين اللجنة و ستنسق هذه .للبرنامج التقنية اللجنة دورب الحضري النقل لصندوق التقنية اللجنة و ستنهض

 التقنية القضايا لمناقشة( األقل على الشهر في واحدة مرة عادة) الضرورة ستنعقد عندو . البرنامج وتنفيذ تصميم خالل

و  المدن مثل األخرى الكيانات مع التنسيق وسيكون. محددة أنشطة على واالتفاق الشامل، التخطيط صحة من والتحقق

 المجتمع ومنظمات الخاص القطاع ذلك في بما) اآلخرين المصلحة أصحاب مع تتشاور وسوف. المشاركة الواليات

 .كلما تعين ذلك( المدني

 

 السنة في األقل على مرتين تجتمع و. للبرنامج التوجيهية اللجنة دورب الحضري النقل لصندوق التوجيهية اللجنة ستقوم

 قدو . المستوى رفيعة أخرى قرارات واتخاذ الموارد، لتخصيص للبرنامج، الشامل للتنفيذ اإلستراتيجية القيادة لتوفير

 ، الجماعات المحليةو  المدني المجتمع منظمات ممثلي مثل اآلخرين، المصلحة أصحاب مع األحيان بعض في تشاورت

 .METL وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك مثل األخرى والوزارات

                                                           
 بالتنسيق مع هيئات أخرى، كوزارة البيئة  عندما يتعلق األمر بقضايا خاصة. -25 



 

 إما ،لبرنامجل التحتية البنية أنشطة وتنفيذ الميزانية، ووضع التخطيط عن مسئولة كونفست المشاركة البلديات أما

. SDL أو SP للبلدية المملوكة الشركات مثل المعينة المنفذة الوكاالت طريق عن أو التجمعات جمعية طريق عن مباشرة،

 دارةاإلو العقود وإدارة المشتريات، عن مسئولة مباشر غير بشكل أو مباشر بشكل المشاركة المدن ستكون وبالتالي

 بوالياتها بنجاح و لالضطالع. الفرعيةفي المشاريع  المحرز التقدمالمركزية ب الحكومة إبالغو والرصد التقني واإلشراف

 حضري نقلفي مواجهة  نسبيا محدودة قدرة تتوفر على البلديات معظمبيد أن . كافية إداريةو تقنية خبرةل البلدياتتحتاج 

و لهذا شمل . نسبيا معقدة ستثماراتا سوى يشمل لن البرنامجغير أن . يةتحضيرالمرحلة ال خاللذلك  أكدت كما معقد،

 .المشكلة هذهللتخفيف من حدة  هميمتص في خاصة به قدرات تعزيزل أنشطةالبرنامج 

 

( I) هذه الهيئات تضم و  .الهيئات الوطنية من العديد قبل من امةالحك و االئتمانية القضايا في مجال برنامجال دعم وسيتم

 الوطنية اللجنة( II) للبلديات، السنوية الخارجية والمراجعة السنوي البرنامج حسابات لمراجعة ، المجلس األعلى للحسابات

الهيئة ( III) وجدت، إن للبرنامج، العامةالمتعلقة بالصفقات  الشكاوى معالجة عن  ةالمسئول( CNCP) العامة لمشترياتل

 في التحقيق عن مسئولة كونتس التي ( INPPLC)للوقاية من الفساد و محاربته التي سيتم تشكيلها قريبا و الوطنية للنزاهة

( IGAT) الترابية لإلدارة العامة والمفتشية الداخلية وزارة( iv) إن وجدت،  البرنامج، المتعلقة والفساد االحتيال شكاوى

 .للبرنامج الداخلي للتدقيق( IGF)   التابعة لوزارة المالية  للمالية العامة المفتشية( v) للبلديات، الخارجي التدقيق من أجل

 

 

VIII .نقطة اتصال 

 
 البنك الدولي
 Vickram Cuttaree كوتاري  فيكراماالتصال : 

 التحتية في البنية  االقتصاديين كبير: الصفة
 050-636-537 212: +هاتف
 vcuttaree@worldbank.orgاإللكتروني :  البريد

 
 المتلقي/  العميل/  المقترض
  صباح بن شقرون : االتصال

 المغرب حكومة رئيس مستشارة: الصفة
 316-687-537 212: +الهاتف
 benchekroun@affaires-generales.gov.ma اإللكتروني البريد

 
 المنفذة الوكاالت

 المديرية العامة للجماعات المحلية –وزارة الداخلية 
 M. Abdellatif Bencherifa عبد اللطيف بن شريفة : االتصال

 الداخلية وزارة المديرية العامة للجماعات المحلية ،-والي :الصفة
 702-215-537-212: هاتف
  mngadi@interieur.gov.maاإللكتروني البريد

 
VII. ب االتصال يرجى المعلومات من مزيدلل: 
 The Infoshopالمعلومات /  دار

 الدولي البنك
1818 H ،شارع NW 
 20433 العاصمة واشنطن،

 4500-458( 202: )هاتف
 1500-522( 202): فاكس

 http://www.worldbank.org/infoshopاإلنترنت شبكة على
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