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ستَدام    التنقّل  "  موضوع  حول  رأي  إعداد   ذاتية،  إحالة  إطار   فـي  المجلس،  م ستدامة   نقل  وسائل  نحو  :الم 

تاَحة  ". وم 

 اللوخ  ر.التقري  هــذا بإعداد   الم ستداَمة  والتنمية  البيئة  ضاياقب  المكلفة  الدائمة  للجنة  المجلس  مكتب   عهـد   وقـد 
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 تركيبي   ملّخص

  التنقّل  "  موضوع  حول  رأي  إعداد   ذاتية،  إحالة  إطار  فـي  والبيئي،  واالجتماعي   االقتصادي  المجلس  قـّرر

تاحَ   م ستدامة  نقل   وسائل  نحو  الم ستَدام : إلحاحيّة    ".ةوم  بَع ه   تط  عالمّيٍ  سياٍق  في  يندرج  موضوع  وهو 

ناخيّة والّرهانات البيئية واألزمات االقتصادية والتحدّيات االجتماعية.   التغيّرات الم 

  وأضراًرا   تهديدات   ت خلّف  ،الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  عن  كبيرة    بصورة    المسؤولَة  النقل،  منظومات  إنّ 

ً   التنقل  يجعل  مما  ومتنوعة،   كثيرة عيّة النقل إلى حدٍّ كبير ما    ومجتمعيًّا.  دوليّا  رهانا وفي المغرب، ت ؤكد وض 

الّصلة،   ذات  الدّوليّة  المؤّشرات  على  تورده  الّسي ر  حركة  تشهده  الذي  االرتفاع  م ستوى  على  سيّما  وال 

قات.   الطُّر 

المجلس   اقترح  السبب،  على  لهذا  الّضوء  ليط  تس  والبيئي  واالجتماعي  التنقّل  االقتصادي  تطوير  فرصة 

ماَرَسة حرية المستدام في المغرب ِسين م  ِل تح  فاه للمواطنات والمواطنين، بفض  ، الذي من شأنه تحقيق الرَّ

دَة  التنقّل والحّق في الولوج إلى الخدمات االجتماعية األساسية وإلى الش غل، وذلك عب َر وسائل نقل ذات جو 

 وسهلة الولوج وأكثر احتراماً للبيئة.

  ، حديثة  تحتية  بنيات  تطوير  في  إنكاره  يمكن  ال  تقّدًما  تأكيد،  بكل  حقّق،  قد    المغ ِربَ   أنّ   إلى  الّرأي  هذا  وي شير

س    األشكال  ذلك   في  بما  األن ماط،  متعدّدة  النّقل  بمنظوَمة  يتعلق  فيما  وكذلك   مشاريع   في  يتضح  كما  تدامة،الم 

واي  السرعة  فائق  القطار  خطّ   قَبيِل:  من   دة.   عالية  الكهربائيّة  والحافالت   والترام   التقدّم   هذا  أصبح  وقد   الجو 

َرز ح  هِ   على  ممكنًا،  الم  لِ   الخ صوص،  وج    الجديدة   واألشكال  الجديدة،  والتنظيمية  التش ريعية  اآلليات   بفَض 

 المتقدمة.  الجهوية إطار في التَُّرابية، للحكاَمة

َهد طلبًا متزايدًا ومتسارعاً، في حين  غير أّن نقل األشخاص والبضائع، في الوسطي ن الحضري والقروي،   يش 

، وذلك على وجه الخصوص بسبب اعتماد سياسات وطنية وترابية  نموذج تن ظيمه المعقّد قد  بلغ مداهأنَّ  

من   بدالَ  الخصوصيّة،  الّسيارات  الطرقيّة وعلى  التحتية  البنية  باألساس على تطويِر  تركيزها على ترّكز  

ضَ   أنّ   كما  .الفرد يكفي  كاف    غير  المتوفّر  الع مومي  النقل   عر  بما  متاح  وغير    لحاجيات   بالنسبة  ومالئم 

 أو   المتفرقة  القرويّة  المناطق  في  أو  العالية،  السكانية  الكثافة  ذات   الحضرية  المناطق   في  سواء    ،الّساكنة

  المعزولة.

  الم ستدام   للتنقّل  مندمجة  منظومة  تطوير  يقترح  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  رأي  فإنّ   وهكذا،

 إلى:  باألساس ترمي

  وتطوير   مستدامة،  جماعي  نقل  وسائل  إلى  المواطنينو  المواطنات   جميع  لفائدة  الولوجيّة  تحسين ▪

  الفوارق   من  والحدّ  الّشخصية،  العربة  على االعتماد   من  التقليل  بهدف  مستدامة،   قرويّة  تحتيّة  بنيات 

 واالجتماعية؛  المجالية
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فاء األجرة،  سيارات   بَِحكاَمة  المتعلّقة  المن ظومة  إِص الح ▪ ني  الطابع  وإض    إمكانية   ودراسة علي ها، الِمه 

ريرها؛   تَح 

 مع  المدن،  بضواحي  طرقيّة  لوجيستيكية  منّصات   بتطوير  المتعلق  البرنامج   -العَقد   تنفيذ   تسريع ▪

 الحديدية؛ بالسكك رب طها على الحرص 

دَّونة  تحديث  ▪  والحدّ   الولوجيّة،  وتحسين  الم ستدام،  التّنقل  مبادئ  مع  تنسجم  الطرقيّة،  والّسالمة  السير  م 

 البيئة؛  وعلى  المرتفقين على رالَمخاطِ  من

ن المستدام التنقل حاجيّات  إد راجِ  ▪  والتخطيط؛  التراب  وإعداد  التعمير متطلّبات  ضم 

 فئات   مختلف  حاجيّات   مع  يتالءم  بما  المستدامة،  والتكنولوجية  التقنية  للحلول  التدريجي  اإلرساء ▪

 الترابية؛  المستويات  مختلف ومع المرتفقين

 الهواء   وجودة  االجتماعي  الب ع د   ي د ِمج    المستدام،   للتنقل  اقتصادّيٍ   لنموذجٍ   التدريجي  اإلعمال ▪

 والمواطنين؛   المواطنات  ورفاه الصّحية والوضعيّة

  بالتّنقل   المتعلّقة  والمهن  المجاالت   مختلف  في   والمستمرّ   األساسيّ   التكوين  إلى  ترمي  برامج  إعدادِ  ▪

َهة   الم ستدام،   بما   البشريّة،  الموارد   كفاءات   وتعزيز  تحسين  بهدف  وذلك  اعلين،الف  جميع   إلى  مَوجَّ

 الترابيّة؛  المجاالت  صعيد  على  المنتخبون فيها

واطنات   وتحسيس  للتواصل   استراتيجيّة  اعتماد  ▪   محتويات   عب رَ   الم ستدام،  بالتنقل  والم واطنين  الم 

عية  الوسائل  ظيفوتو  التكنولوجي،  والتقدم الّصحية  والوضعيّة  بالبيئة  تتعلق  إعالمية  البََصرية   الّسم 

 االجتماعيين.  الفاعلين  مجموع بإشراك االجتماعية، والشبكات  والرقمية

ه  على  تتطلب   المقترحة  المنظومة  إن   ذات  الوزارات،  بين  مشتركة  لجنة  تَشكيل  ضرورة  الخصوص   وج 

تصاصات   تداخل  خاطر لم  حلول  إيجاد   على  وقادرة  المستدام،  التنقل  عن  مسؤولة  تكون  جهويّة،  امتدادات   االخ 

 الوسائل.  وتشتت  المسؤوليات  وتذويب 
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 تقديم  .1

بَع ه    عالمّيٍ   سياقٍ   في ناخيّة  التغيّرات   إلحاحيّة  تط    والتحدّيات   االقتصادية  واألزمات   البيئية  الّرهانات و  الم 

 كبيرٍ   بشك لٍ   معها  عّمقتت   ما  بقدر  ضائع،بَ الو  خاص ألش  ا  لتنقّ   مجال  في  تتزايد   الحاجيات   فتئت   ما  االجتماعية،

  كما   ،الكربون  أكسيد   ثاني   نبعاثات ا   عن  كبيرةٍ   بصورةٍ   مسؤولَة    النقل  منظومات   فإنّ   وبالفع ل،  .1ة السلبي  آثارها

ً  التنقل يجعل مما ،لها حصر  ال مخاطرو أضراًرا ت خلّف  . 2نفِسهِ  اآلن في اومجتمعيًّ  دوليّا رهانا

ً   ةمختلف  مقاربةً   المستدامة  التنمية  أهداف  متقدّ   دد،الصّ   هذا  في   ع ن صر ال  علىأكثر   هاتركيز    ينصبّ   بحيث   ،تماما

  المجتمع   تدعو  ةياقوالطّ   البيئية  االنتقاالت   تقترحها  التي  المسالك  فإنّ   وبالتالي،  الموارد.  على  والحفاظ  البََشِريّ 

تماد ا إلى الخصوص، وجه على القرار اعنّ وص   ،ككلّ    و ح  النّ  على النقل، مجال في جديدة وحلول مقارباتٍ  ع 

رةالمت  لدانالب    نمِ   العديد    اعتمدته  الذي   ثاني   انبعاثات   من  ،كبيرٍ   بشكل  ،الحدّ   أجل  ن  مِ   وذلك  ،والّصاِعدَة  طّوِ

 .2050 سنة بحلول  الكربوني الحياد  وتحقيق ،2030  سنة بحلول  الكربون أكسيد 

  يتعلق   فيما  وكذلك  حديثة،  تحتية  ات بني   تطوير  في  إنكاره  يمكن  ال  ًماتقدّ   حقّق  قد    بَ رِ المغ    أنّ   المؤّكد   منو

  القطار   خطّ   :قَبيلِ   من    مشاريع  في  يتضح  كما  تدامة،س  الم    األشكال  ذلك  في  بما  ،األنماط  متعدّدة  النقل  بمنظومة

دة عالية  الكهربائيّة والحافالت  وايالترام   ،السرعة فائق َرز  م التقدّ  هذا  أصبح وقد   .خاصّ  مدار في الجو  ح   الم 

لِ و   الجديدة،  والتنظيمية  ريعيةالتش    اآلليات   لِ ض  بفَ   الخ صوص،  هِ وج    على  ،ممكنًا  ةكامَ لحل  الجديدة  األش كال  بفض 

 المتقدمة.  الجهوية إطار في ،الترابية

 السياق  هذا   في  حديات.تّ الو  صورق  ال  هج  أو    من    العديد   هناك  تزال   ال  ز،رَ المح    مالتقدُّ   من  مغ  الرّ   وعلى  ذلك،   مع

  م ستوى   على  ماسيّ   الو  ،الّصلة  ذات  الدّوليّة  المؤّشرات   تورده  ما  كبير  حدٍّ   إلى  بالدنا   في  النقل  يّةع وض    ؤكد ت  

  وهو   ،بضائعالو  لألشخاص   قرويّ وال  الحضري  النقل  د هَ يش    كما   ت.االطرق  على  ّسي رال  حركة  في  االرتفاع

ً   متزايدًا  طلبًا   ،مجاليةوال  واالقتصادية  االجتماعية  الديناميات   لةكَ هي  ب  يقوم  قطاع    في   ،تنقّلال  على  ومتسارعا

 بسبب   جهة،  من  وذلك  ،مداه   بَلَغَ   قد    ،والفاعلين  ات م ستويالو  عاد األب    د متعدّ الو  المعقّد   هظيمتن    نموذج  أنَّ   حين

  آثاره   بسبب   أخرى  جهة  ومن  ،)ة(  للمواطن  الشرائيّة  والقدرة  المقاولة  تنافسيّة  علىو  الدولة  ةميزانيّ   على  آثاره

دَة علىو  ،والمناخ والبيئة الصحة على السلبية  ة. عامّ   صفةٍ ب  الحياة جو 

  مع   ،ويلهتم    إلىو  التنقل  إلى  يات الحاج   ينلبّ   كيف  :الّصدد   هذا  في  نفسها  تطرح  مركزيّة  إشكالية  ثّمة  ،وبالتالي

 يعتريها   المدى  ةِ قصير  وَمةٍ ظن  م  من  االنتقال  يمكن  كيف  آخر،  تعبيرٍ ب   ؟يخلّفها   التي   السلبية  اآلثار  من  دّ الحَ 

  أكثر   شموليّ   نموذجٍ   إلى  ،واالستداَمة  اإلنصاف  في   والضعف  عجزال  من  يشكو  اً اقتصاد   تغذّيو  ،اإلجهاد 

 ً نا تاَحة  ٍص رَ ف   إلى والتحديات   العجز لِ يحوبت كفيلٍ  استدامة أكثر اقتصادٍ  إلىو ،تضام   ؟م 

 
 .2021 سنة بداية حواليْ  أيْ   ،الرأي  هذا إنجاز وقت المغرب  في وكذلك التنقل، مجال في الدولي ة الوْضعية هنا بالسياق المقصود 1
 2007 تقد م. أي   الكربون: أوكسيد ثاني وانبعاثات النقل وسائل  ية،دالقتصاا والتنمية التعاون  منظمة 2
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مي  المستدام  لالتنقّ   أنّ   إلى  اإلشاَرة  وتجدر   ة حري  ةسَ مارَ م    ينسِ تح    لِ بفض    ،)ة(  للمواطن  فاهالرَّ   تحقيق   إلى  ير 

دَة  ذات   نقل  وسائل  عب رَ   ذلك و  ،شغلال  إلىو  األساسية  االجتماعية  الخدمات  إلى  ولوجال  في  والحقّ   التنقّل   جو 

ً  وأكثر لوجالو سهلةو  للبيئة. احتراما

  ، والبيئي   واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يقترح  الجديدة،  النقل  كالأش  ب  المتعلّقة  الصاعدة  المفاهيم  جانب   إلى

ليط   واالجتماعية  االقتصادية الحياة تتقاطع حيث  المغرب، في المستدام لالتنقّ  تطوير فرصة على  الّضوء تس 

  القصور   هِ ج  أو    لتجاوز ،لِ مَ والعَ   فكيرللتّ   مساِلكَ   اقتراح  إلى   الّرأي  هذا   خالل  من  المجلس    يسعى  كما  والثقافية.

 . التّرابية جاالت للم ستدامةم   تنمية  لتحقيقِ  ٍص رَ ف   إلى وتحويلها ،الحالية لق  النّ  ات م وظن  م ل السلبية ثارواآل

  الترابية   جاالت الم  من  مختلفة  مستويات   على  بضائع،الو  األشخاص   تنقل  حال  واقح   على  الوقوف  حَ مَ سَ   كما

 وتقنينه.  تهم اوحك هويل م  وت  النّق ل ظيمِ ن  ت لتمفصالتِ  تحليل بإجراء ة(القرويّ  جماعات وال جهات )ال

نَجز   شخيص التّ   ءِ ضو    فيو مَ ي    أن    ين بغي  تدامس  الم    للتنقل  ندِمجةم    ةٍ مَ وظن  م   تطوير  أنّ   المجلس    يَعتَبِر  ،الم    ةً جابَ إ  قدِّ

ميت  شموليّة  : إلى ةتدريجيّ  بكيفيّةٍ  ر 

  نٍ أم    كلّ ب  الدراجة،  عب ر  وأ  األقدام  على  للّسير  مقيدة  غير  ةيّ حرك  بفضل  ستدام،م    طٍ ينش  لتنقّ   ويرِ تط   •

 ؛ وأمانٍ 

س توى  على  ةمجاليّ ال ةوَ ج  الفَ  تقليِص  •  ؛ القرويّ  لَوَسطا في ستدامةالم   النقل ووسائل  التحتية ات البني م 

سيعت •  خاص لألش    ماسيّ   وال  ،ش خاِص األ  من  ممكن  دٍ دَ عَ   ربَ أك    يشمل ل  وميّ مالع    النقل  ائلسَ وَ   إلى  وج لالو    و 

عية في عية في ألشخاص ل أو    تّنقٌّلال على المحدودة القدرة ذوي  أو هشاشة، وض   ؛إعاقة وض 

فيض ال •   ، الجماعي  النقل  لوسائل  لضَ أف    ٍض عر    توفيرب  ،ديةر  الفَ   العربات   تماد واع    نةمَ ي  هَ   من  الكبير  تّخ 

 دة؛ متعدّ  بأش كالٍ 

  وق ق  الح    ةسَ مارَ م    ِمن    الحدّ   دونَ   ، الدراسة(  )العمل،  اإللزامية  أو  روريةالضّ   رِ غي    التنقُّالتِ   من  الَحدّ  •

دّة  من  ص قليتّ الو  ية،رقالطّ   الَمسالك  اختصارو  ،األفراد   لدى  ات يّ والحرّ    لب لطّ ل  جيّد   تَد بيرٍ   بفضل  ، ّرحالت ال  م 

  الخدمة؛ واستمرارية

  ةٍ مَ بص    ذات   بديلةٍ   ولٍ ل  ح    تبنّي  عب رَ   وريةف  األح    الطاقة  رِ ادِ صَ مَ   على  ماد تِ الع  ل  يّ ريجِ د  التّ   عويض التّ  •

ن َخِفَضة،  ةٍ بونيّ ر  كَ    من   نف ِسهِ   تِ الوق    في  الحدّ و  النقل،  لائِ سَ وَ   م ختلفل  بالنّسبة  الكربون،  من  خالية  حتّى  أو  م 

ماليّةاإل  االنبعاثات   حة؛ بالصّ  ةرَّ ِض م  ال والمحلية  ج 

د ون،  ،وننعصَ م  )  ييننِ طَ وَ   ينفاعل   لى ع  ع تماد اال • وّرِ  محلية،   خب رة  من ظومات   وعلى  (،الخ  خدمات،  م 

در  ن  مِ   بد ءاً   النقل:  وسائل  حياة  دورةل  المشّكلة  المهن  مختلف  جادمبإ   صحيح   بشكل  ااستغاللهو  إنتاجها  مص 

 تد ويرها.  إعادةب وانتهاءً 

ستقبليّة   الحالية   ات ي الحاج  ج دمِ ي    ستدامٍ م    لٍ تنقُّ   تطويرِ   مجال  في  الوطنية   اإلمكانات   تحليل  إنّ    مجاالت لل  والم 

 مستوى   على  سيّما  ،ةستدامالم    النقل  وسائل  مهن  مختلف  في  لالبتكار  هامّ   خّزان  د وجو  عن    يكشف  ،الترابية
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  من ِصب   000.300  خل ق  يمكنه  الكهربائيّة  والعربات   ديديّةالح  الّسكك  قطاع  فإنّ   وهكذا  .والخدمات   ناعةالصّ 

 المتحدة   األمم  لجنةو  الدولية  العمل  مةنظّ م    عن    الصادر  تقريرال  الم عطيات   هذه  ؤّكد ي    . 20403  سنة  بحلول  لش غ  

  العالم،   أنحاء  جميع  في  باشرم    شغل  منصب   مليون  15  خل ق  يتوقّع  الذي  ،2020  سنة  ألوربّا  االقتصاديّة

 .4العمومي  الكهربائي لنقل ا في ،2030 سنة بحلول

كانات   ،لةكِ ي  هَ م    ومشاريع  ،واعدة  مبادرات   لىع  المغرب   في  المستدام  التنقل  تطوير  آفاق  رتكزتو  ملموسة،   وإم 

 أداة  ّشأنال  هذا  في  تشكل والتي  ،م صاِحبَةو ةإجرائيّ و   استراتيجية  طبيعة  ذاتِ   صياتٍ تو    بلورةب   يسنح  ما  وهو

 الَمعنيّة. لألطراف بالنّسبة وم ساَعدة توجيه

  خالل   من  النقل،  ظوَمةِ من    في  الفاعلين  ختلفم    خراطَ ان    يستدعي  المجلس    يق ترحها  التي  وصيات التّ   تفعيلَ   إنّ 

واِطن  نقاش   إجراءِ  نتَخبين  االجتماعيين   االقتصاديين  الشركاء  بين  م    انبثاق   ب غ يَةَ   ،حلّيّةالم  لطات والسُّ   والم 

َساَهَمة  ذلك  شأن  ومن  المستدام.  للتنقل  شامل  اقتصادٍ   المجاالت   لدى  الّصمود   قدرات   تحسين  في  كذلك   الم 

 ت جماعالل  المالئمة  االختيارات   لِ ض  بفَ   ،ككلّ   المستدام  للتنقّ با  المتعلّق  قتصاد واال  ،ةعامّ   صفةب  ،الترابية

  ر ثَ أك    تدبيرٍ   عن  الً ض  فَ   الخدمات،و  ةتدامَ س  الم    النقل  نواع أو  التجهيزات و  التحتية  ات البني  م ستوى  على  ترابيةال

 .تاحةالم   البشرية الموارد و المادية الوسائل تعضيد  على  يعمل نجاَعةً 

 

ً  تطلّب ي ستدامم  ال  لتنقّ لل نموذج   رساءإ .2   الحالية النقل لمنظومة هي كليّا  إصالحا

   للجميع  وُمتاح    مستدام    تنقّل   إلى   مستدامة   غير  نقل    منظومة    من   : التنقّل   إلى  النقل  من  .أ

 ةيّ مموالع    الصحة  ض يعرّ   ال  الذي  "التنقل  هو  ،ةاالقتصاديّ   والتنمية  التعاون  منظمة  حسب   الم ستدام،  التنقّل  إنّ 

بةب  دة المتجدّ   الموارد   ستخدامال  احترامه  مع  ،النقل  ات ي حاج  ترمح  وي  للخطر،  )الطبيعية(  البيئية  مظ  والنُّ   أقلّ   نس 

 5...".  تجديدهال الالزمة النسبة من

  ونطاق   روح  إلى  ب رَ أق    هو  المستدامة   للتنمية  الوطنية  ستراتيجيةاال   اعتمدته  الذي  التعريف  أنّ   دويب    ذلك،  ومع

  ر اثاآل   من  والحدّ   ةاالقتصادي  والتنمية   الولوجيّة  بين  التوفيق   إلى  تسعى  نقلٍ   "سياسة  أي    الذاتية،  اإلحالة   هذه

  . لبضائعل  فعّال  نقلٍ   أجل  من  والمحطات   ةحاليال  الشبكات   جودة  تحسينو  [...]  ختارة الم    النقل  وسائلل  ةالبيئيّ 

  د متعدّ  ٍض ر  عَ  اق تراحِ  خالل من ماسيّ  وال ،هماتحاجيّ  مع النقل وسائل تتكيّف أن   يتعيّن فإنّه ، د لألفرا بالنسبةو

 .6" لالوسائ

 
 بالمغرب:  السككي المخطط توقّعات حسب  3

https://www.oncf.ma/am/Node-102/Strategie/Plan-rail-maroc 
4 Etude de l’OIT, Jobs in green and healthy transport: Making the green shift ; mai 2020. 

 انظر االقتصادية.  والتنمية التعاون منظمة تعريف 5

» verts/2397016.pdf-https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/transports «  
 . 27 ص.   التقرير، ملخص  ،ةالمستدام للتنمية الوطنية االستراتيجية 6

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_745151/lang--fr/index.htm
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تلزَ م    إد راجِ   عب رَ   ،عريفتال  هذا  ءِ غناإ   على  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي   المجلس  عمل  وقد    اإلنصاف   ات مس 

د   على   ركيزالتّ   خالل  من  ،والولوجيّة  جاليوالم  االجتماعي الً   أكثر،  بصورةٍ   الفر    النّجاَعة   مستلزمات   عن  فض 

 وسائل   استدامة  إنّ   .لٍ شامِ   يّ إيكولوجِ   انتقالٍ   إطارِ   في  وذلك  االقتصادي،  واألثر   الكربونية  ةمَ ص  والبَ   ةيالطاق

 : وهي التوازن، تحقيق نحو هوتتجّ  الرئيسية الثالثة هاعاد  أب   لتقيت حين ةيّ لع  فِ  استداَمة ربَ تَ ع  ت   النقل

واِطنات   ات يحاج   مجموع  راعاةم    في  ويتجلّى  االجتماعي،  د ع  الب   •   مستوى   على  نين واطِ الم  و  الم 

ساط، و ينتع ِملِ س  الم   مختلفل مالئمةو المتناَول  في عارٍ بأس   تاحةم   نقل وسائل توفّر أي   ،الولوجيّة   األو 

ن  األساسية،  االجتماعية  الحقوق  ممارسة  لتسهّ   والتي   ، نواألم    المةالسّ و  للّراحة  مثلى  شروطٍ   ضم 

ل وج على  عالَوةً   والرفاه؛ لّشغال وفرص  جيّدة صّحة لىإ الو 

 على  الحفاظ بهدف  الكربونية، ةمَ ص  البَ  ماسيّ  وال ،التلّوث  من كبيرٍ  حدّ  إلى  تّقليص ال أي   البيئي، د ع  الب   •

 .حةالصّ  على الحفاظ وبالتالي واء،الهَ  ةدَ و  جَ وَ  الطبيعية البيئية مظ  والنُّ  الموارد 

ل  االستثمارات   ةِ نجاعَ ب  يتعلق  الذي  االقتصادي،  د ع  الب    •  النقل   ن ماطأل  الئمة الم    يارات ت خاال  بفض 

 في   النقل  من ظومة  لدى  مود صّ لا  لقدرات و  تخلقها،  التي  الم ضافة  وللقيمة  ،االقتصادية  هااستدامتو

 . ش موليتها

  الحياة   جوانب   مختلف  مع  يتقاَطع  ،وولوجيّتها  ااستدامتهب  يتعلّق  ما  ةوخاصّ   النقل،  وسائل  قطاع  فإنّ   وبالفع ل،

  وفي   ي.رِ ضَ الحَ   وَسطالو   قرويّ ال  العالم  في  المواطنين،و  المواطنات   لجميع  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية

  ماط أن    في  تحّكمت   النّقل  وسائل   فإنّ   والثقافية،  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية   الحقوق  مجموع  بفع ليّة  ارتباطها 

 جتماعيةاال  الحياة  فضاءات   أو  أماكن  إلى  وجوالول ،البيت   إلى  ّرجوعوال  ل،مَ العَ   أماكن  إلى  لوجوالو  ،العي ش

  وتهيئة   التراب   إعداد  ويلعب   هذا،  الترابية.  ت مجاالال  مستويات   مختلف  نَ بي    القات العَ   على  آثار  لهاو  الثقافية،و

  للبالد  الدولية  العالقات   في   وكذلك  ،جهات ال  بين  عالقات ال  في  أساسيّا  دورا  قرويّ وال  يرِ ضَ الحَ   المجالي ن

 العالم.  على  وانفتاحها

 

 العالم في   التنقل  لقطاع  عميقة  وتكنولوجيّة   سياسية   وتحّوالت    يّة أساس توّجهات   . ب

 فضالً   ية،حّ والصّ   االقتصادية  األزمات ب و  ة،ي والبيئ  يةالمناخ   هانات الرّ ب  ،كبيرٍ   حدّ   إلى  ،العالمي  السياق  سميتّ 

 أصبحت    فقد   االقتصادي،  والنمو  الدّيمغرافي  لنموّ ا  إلى  وبالنّظر  .عن ها  الناتجة  االجتماعية  التحديات   عن

  فإنّ   وبالتالي، .تخلّفها تيال  السلبية  ثاراآل  جانب   إلى  ،مّطرداً   تزاي داً  تشهد   بضائع ال و  خاص ألش  ا  لتنقّ  ات يحاج

 . بأسره  العالم يَِسم   الذي التشخيص  هذا  نع  استثناءً  ي سل المغرب 

  الب لدان   وبعض   ،العظمى  العالمية  القوى  ت دَ مَ تَ اع    الوضعيّة،   هذه  من  أف ضل  نحوٍ   على  االستفادة  أجل  ومن

-كوفيد   جائحة  غداةَ   تعاشاالن    تحقيق  إلى  يسعى  شامل،  إيكولوجيّ   انتقال  إطار  في  بتَِكرةم    مقاربات   الّصاعدة،
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  مختلف   في  مبتِكرة  تكنولوجيّة  وحلوالً   استدامة،  أكثر  جديدة  مقاربات   اعتمدت    كما  اقتصادياتها.  نعاشإ و  ،19

   .والتنقّل الطاقة ومجال قميالرّ  الِ جَ مَ الك ،المجاالت 

 بذلك   ةً تجاوزم   والهجينة،  الكهربائية  يارات السّ   ودعم  تطوير  تروم  ةيئ جرّ   صناعية  سياسات   بروز  هنا  من

وم  كما  لدان،الب    بعض   في  الحرارية  كات المحرّ   ذات   السيارات   بلدان  في  زلاالدي  سيارات   إنتاج  هاءإن    تر 

 إلخ.  الدراجات، طخطم إلى إضافةً  والعواصم، ند  الم   من العديد  في زلاالدي سيارات  قيادة من ع كذاو أخرى،

  َوَضعَ   المستدامة،  التنمية  أهداف  تنفيذ   مسلسل  في  واالنخراط  العميقة،  التحّوالت   هذه  واكبةم    لِ أج    ومن

 من   العديد   ،2016  سنة  مراكش  بمدينة  (22  الكوب )  لألطراف  المتحدة  األمم  مؤتمرَ   مَ نظَّ   الذي  ،المغرب 

  االستراتيجية   اعتماد   عب رَ   وذلك  ،ناخوالم    للتنقل   باريس  مسلسل  إطارِ   في  ،الوطنية  واالستراتيجيات   المبادرات 

ً التزام  يمثّل  ما  وهو  ،تدامس  الم    لللتنقّ   طريقٍ   خارطةِ   ومشروعِ   ،الم ستداَمة  للتنمية  الوطنية  إرادة   عن    يعبّر  ا

 تدامة.االس   مسار في االنخراط في الدولة

 

 إحدى   لتصبح  تقّدما  وحقّقت  ،استثنائية  مجهودات  من  استفادت  بالمغرب  النقل  منظومة .3

  إفريقيا في المتطّورة المنظومات

  صناعة   وتطوير   والسككية،   الطرقية   التحتية   البنيات   في   واالستثمار   التخطيط   جهود   من   ُعقود  .أ

 السيارات

من   في المائة 9 ي  لي اإلجمالي الوطني، أداخمن الناتج ال في المائة 6 في المغرب حوالي   قطاع النقل ي مثّل 

  قطاع النقل ككلّ   شغّلي  و ة العامة للدولة.  اني زيالم  مداخيل  من  في المائة  15ساهم بنسبة  ي  كما  .  الثيالثّ قطاع  ال

 ساكنةمن ال  في المائة  10و  شخص،  500.000ما يقرب من    ي  أ  الساكنة النشيطة،من    في المائة  5  حوالي  

ي  العاملة في قطاع النقل البرّ   اليد   من  في المائة  80  ّطرقي يشغّل حوالي  النقل ال  ثّم إنَّ .  النشيطة  الحضرية

باستثناء    البضائع،من تدفق    في المائة  75و  ،األشخاص   من  في المائة  90ما يقرب من    يضمن تنقّلو   ،بأكمله

 .7ط الفوسفا

 المعبَّدَة،   غير  الطرق  من  كيلومتر  500.12  منها  الطرق،  من  كيلومتر  110.000  على 8غرب  الم  يتوفّر  كما

  200.000  من  وأكثر  ،ة خاصّ   بات عر   منها  المائة  في  68  المجموع،  في  بةعر  يينمال  4.5  علي ها  سيرت  والتي

  مليون   1.5  من  أكثر  سيكون  اإلجمالي  الرقم  فإنّ   وبالتالي  المعتمدة،  غير  بات عرال   )باستثناء  نارية  نقل  دراجة

 كٍ محرّ   ذات   باتٍ رَ عَ   ن  مِ   منه  المائة  في   99  في  يارات السّ   أسطول  نيتكوّ   ،ذلك  إلى  إضافة  (.نارية   دراجة

 
7

  .2020 مارس  4 واللوجستيك، النقل   فدرالية مع إنصات   جلسة 
8

 .2020 أكتوبر،  ،آسفي -مراكش جهة ،واللوجستيك والنقل للتجهيز الجهوية المديرية مع إنصات   جلسة 
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  ة زَ مجهَّ   منها  مئات   بضع  أنّ   كما  ،بالبنزين  المائة  في  23و ،زلابالدي  تعمل  المائة  في  76  منها  ،حراريّ 

 .كهربائية كات بمحرّ 

 خالل  المغرب  شهده الذي السريع لنموّ ا نتيجة  ،المائة في 5  + قدره سنويّ  تزاي دٍ   لَ معدّ  األسطول هذا عرفي

  على   السادسة  المرتبة  أي    ،نسمة  1000  لكلّ   سيارة  65  قارب ي    ما  إلى  السيارات   لمعدّ   يصلل  ،األخيرة  العقود 

  رَ دِّ ق    كما  .9ي األوروبّ   االتحاد   في  نسمة  1000  لكلّ   المتوّسط  في  ةسيار  529  ـبِ   )مقارنة  فريقياإل  الّصعيد 

  10.ي(األوروبّ  االتحاد  في تحديداً  سنوات  10،8 بعمر  )مقارنة سنة 15 بحوالي   بات عرال عمر  طمتوسّ 

  110.2  حوالي    مسافة  على  والبضائع  الم سافرين  لنق ل  الرئيسيّة  الحديدية  السكك  تمتدّ   نفسه،  الوقت   فيو

  ما   بنقل  يرّ البّ   النقل  شبكة   تس مح  المجموع،  فيو  .الكهربائيّة  بالطاقة  تعمل  منها  المائة  في  75  ،كيلومترات 

  أصل   من  فقط  جماعة  632  أنّ   كما  .11ة دائم  طريق  وجود   بفضل  الوطنيّة  ةكناسال  من  المائة  في  80  من  يقرب 

 مقعد.   000.122  بسعة  حافلة  400.2  عددها  يبلغ  حافالت    تربطها  التي  هي  إحصاؤها  تمّ   التي  جماعة  538.1

 الوَسط  داخل  سواء  به،  ي ستهان  ال  اتكميليًّ   دوًرا  األجرة  سيارات   تلعب ف  ،األشخاص   بنقل  يتعلق  فيما  أّما

 على  وأ ،عربة 000.32 عددها يبلغ التيو الثاني، صنفال من غيرةالصّ  األجرة ارات سيّ  بفضل ،ريالحضَ 

 ،لاألوّ   ّصنفال  من  الكبيرة  األجرة  سيارات   بفضل  وذلك  ،قرويال  حتى  أو  الحضري  هشب    الّرب ط  مستوى

   .عربة  45.000  وعددها

در   ذات الطاقة  تهلكس  ت  ال  التي ،ةتدامَ س  م  ال  نقلال  ائل سَ وَ   فإنّ   ،آخر  صعيدٍ   على  إلى   تصل  لم    ،األحفوريّ   المص 

  يتعلق   .وناجعة  ةحديث  نقل  وسائل  نحو  ةه موجَّ   وطنية  مبادرات   وجود   على  مؤّشر  وهي  ،مؤّخراً   إاّل   بالدنا

ه على األمر   46) البيضاء الدار مدينةو كم( 19.5) .الرباط بمدينة وايترام  ال طوطخ   ىول أ  ب  الخصوص  وج 

  200  يبلغ  ليّ أوّ  طولٍ بِ  "الب َراق"( السرعة فائق القطار )الستقبال السرعة فائق سككيّ  خطّ  لأوّ  وكذلك (،كم

  .2018  سنة افتتاحه تمّ  كم،

 غرار:  على أخرى، حديثة نقل  ووسائل    ةتحتيّ  يات  بن ةالهامّ  االستثمارات  هذه إلى ت ضاف

 عالَمة  يحمل  الذي  ،المتوسط  لطنجة  وليالدّ   الق طب   منها  ،ميناء  27  عددها  يب لغ  التي  البحرية،  وانئالمَ  •

 ؛الخضراء( والمنطقة  األخضر )الميناء االستداَمة

 مسافر  مليون  25  قدره  بما  ،الترابية  مجاالت ال  من  هاّما  اً جزء  تربط  التي  ،والداخليّة  الدولية  المطارات  •

 ؛ 2019 سنة

 إلخ(؛ ،حافالت و )قطارات  م سافرينال محطات  •

 ؛م(لك  408.1) السريعة رقوالطّ   12م(لك 1800) يّارةالس قر  الطُّ  •

 
9

 2020, 2019 - يوروستات 
10

 .2020  السيارات، لمصنعي األوروبية الرابطة  
 المغرب.  في  المستدام نقل لا  حول طريق  خارطة  مشروع 11

12 http://www.equipement.gov.ma/Infrastructures-Routieres/Grands-Projets/Pages/Voies-Express.aspx 
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 منها   جزء  يعمل  التي  وايالترام  وحافالت   الحافالت   من  جديدةال  ساطيلاأل  دخول  المنتظر  من •

 بالكهرباء. 

  تمّ   التي  الطيران  صناعة  في  ماسيّ   وال  النقل،  صناعات   في  رىالكب  االستثمارات   إلى  كذلك  اإلشارة  وتجدر

 جاءت    والتي  ،  ، 13كهربائية   كهربائية  ارات سيّ   ي ن تِج  ليوم ا  هامن    جزء    أصبح   التي  يارات،السّ   صناعةو  تنفيذها،

 تثمارات االس    هذه  فإنّ   ثّم،   ومن  للبالد.  هامّ   اقتصادي  نموّ   في  ساهمةالم    خالل  من  العاّمة،  يناميةالدّ   زتعزّ ل

 السيارات   أو  الخصوصيّة،  يارات سّ ال  رصدِّ وم    األّول،  فريقياإل  صناعيّ ال  الق ط بَ   المغرب   من  ت  جعل

 الناتج   في  المائة  في  6.5  +  قد رها  بمساهمة  نة(،سّ ال  في  عربة  000.500)+  النّف عية  والعربات   ،السياحيّة

  14الوطني. مالياإلج   ليدّاخال

 المغرب  يعمل  الكربونية،  متهص  بَ   ِمن    التّقليص و  ،تورد س  الم    األحفوري  الوقود   على   اعتماده  من  الحدّ   وب غ ية

  ختلفلم    المستدامة  التنمية  بم صاحبة  يس مح  دةالمتجدّ   ات بالطاق  الكهرباء  لتوليد   موحٍ طَ   برنامجٍ   تطوير  على

  بنسبة   المتجددة  الطاقة  من  مزيجٍ   توفير  إلى  البرنامج  هذا  ويس عى  قل.النّ   قطاع  ذلك  في  بما  االقتصاد،  قطاعات 

  2030.15  سنة بحلول أدنى كحدٍّ  المائة في 52

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 الُمستدام  التنقُّل  لفائدة  وبرامج  ومخططات   استراتيجيات  .ب

  من   ومجموعة  المتقدمة،  الجهوية  م سلسل  انطالق  ظلّ   في  األفق  هذا  في  ملموَسة  خطوات   بالدنا  َخَطت    لقد 

 هذا   وفي   جديدة.  وحكاماتيّة  وتنظيمية   ةقانونيّ   آلياتٍ   عن    فضالً   ستدامة،الم    ميةلتن  با  المتعلقة   االستراتيجيات 

  ، جهويّة ال  التنمية  برامجو  ،التوجيهيّة  ات طخطّ موال  ،المستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية   فإنّ   ،الّصدد 

  موميّة الع    السياسات   بتنفيذ   تس َمح  ،الحضرية  التنقاّلت   ات خططمو  رية،ضَ الحَ   للتنقاّلتِ   الوطنية  ستراتيجيةاالو

 .(الترابية  والجماعات   واألقاليم  والعماالت   جهات )ال  جاالت الم  صعيدِ   على  تهمالوتنقُّ   األشخاص   نقل  مجال  في

  ،   2017  أكتوبر   في  التنفيذ   زحيّ   ت دخل  يتال  المستدامة،  للتنمية  ةالوطني   االستراتيجية  أنّ   إلى  اإلشارة  وتجدر

  االستراتيجي   المحور  )راجع  تراتيجيةالس  ل  دعاَمةً   باعتباره  ستدامالم    لالتنقّ ب  النّهوض   على  صراحة  نصّ ت

 الم ستدام   لالتنقّ   مجال  في   العموميين  الفاعلين  مثاليّة  إع مال  إلى  دعوتو  ،الم ستدام(  النقل  بتشجيع  المتعلق  الثامن

  من   الوطنية   العمل  لخطة  وفقًا   المحددة  البيئية  عايير لمَ ا  حترمت  التي  ةيم موالع  بات عر ال  ةحصّ   :6  الهدف  راجع)

ل  المائة(.  في 30 يبلغ فٍ دَ هَ   -مؤشرٍ ب ة،البيئ أج 

 

  ومبادرات واعدة متقّدمإطار تشريعّي "جهوّي" ج. 

 
 .القنيطرةب الصناعية المنطقة ستروين،-بيجو مجموعة مصنع 13

14
  .2020 يناير، ،اإلدارة وإصالح  والمالية االقتصاد  وزارة  تقرير للنمو، جديدة مصادر نحو بالمغرب: السيارات صناعة 
    .المستدامة للطاقة  المغربية والوكالة ئةيوالب نوالمعاد  الطاقة وزارة  15
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  القانون   المتقدمة:  بالجهوية  المتعلقة  لتن ظيميّةا  القوانين  نصوص   في  النقل  وسائل  مسؤولية  ترجمة  تّمت    قد  ل

  والقانون   ،واألقاليم  بالعماالت   المتعلق  112- 14  التنظيمي  قانونال  ،جهات بال  المتعلق  111-13  رقم  التنظيمي

  ، )التخطيط  مةابالحك  يتعلق   فيما  واسعة  صالحيات   الترابية   الجماعات   حمن    عب ر  ،بالجماعات   المتعلق  113- 14

 (. ... النقل ،تجهيزال ،التعمير

ِش   إلى  وباإلضافة   منخفض   ستدامالم    التنقل  أيًضا  البيئية  القانونية  الترسانة  عتشجّ   المتقدمة،  الجهوية  ور 

 :خالل من الكربون

  10  ؛1440  شعبان  4)  2-17- 746  رقم  المرسوم  في  عليه  صوص المن    ، اإللزامي  ي الطاق  االفتحاص  •

  أنّ  إلى وبالنّظر قل.النّ  وسائل في ةيالطاق النجاعة متطلبات  تطبيق على ينصّ  والذي  (2019 أبريل

  تطبيقه   مدى  تقييم ألوانه  الّسابق  من  فإنّه  ،2019  دجنبر  فاتح  في  إاّل   التنفيذ   حيّز  يدخل  لم    النّصّ   هذا

ث   أشكال  من  العديد   نم  الحد  حيث   من  أهدافه  حققيس  كان  إذا   وما  ،الفع لي   وسائل   خلّفهت  الذي  التلوُّ

 ؛ الحالية النقل

  يشّكل   وهو  ،2020  غشت   في  الصادر  49.17  القانون  بموجب   عليه  المنصوص   البيئي،  التقييم •

  تخضع   باتت   والمجاالت   والجهات   ولةلدّ ل  تثمارية االس    شاريعَ المَ   أنّ   ذلك  ذاته.  حدّ   في  متقدّمة  خطوة

م  .التزام أيّ  قبل البيئي األثر لدراسة اليو 

 إراديّة،   بصورة  ،المغرب    نخرطيَ   التنمية،  وخطط  واالستراتيجيات   والمواثيق  التشريعية  سانةر  التّ   إلى  إضافة

  21  الكوب   بمناسبة  االقه إط    تمّ   التي  مدينتك"،  "َعبِّئ  بادرةم    غرار  على  الدولية،  بادرات الم    من  العديد   في

  إعدادِ   في  كومات الح    مواَكبَة ل  الوطني  ّصعيدِ ال  على  نفِسه،  الوقت   في  ،المبادرة  هذه  تدّخلت و  .2015  سنة

 ، المستدام  ضريالحَ   التنقل  ات ط خطّ م  تنفيذ   أجل  من  المحلي،  ّصعيدِ ال  وعلى  الحضري،  لتنقلل  وطنية  سياسات 

 (. 2017 سنة التنّفيذ  حيّز دخلت ) 2016 في المغرب  هاإلي   ضمّ ان التي

 

  مبتكرة  تمويالتو ترابيةحكامة د. 

  ، وبالتالي  .جهات ال إلى الدولة من النقل وسائل مسؤوليات  نقل مجال في اً جديد  اً إطار المتقدّمة الجهويّة توفّر

  لنقل. ا  وسائل  بتطوير  مكلفة  باتت    التي   هي  الجماعاتِ   بين  عاونالت  سات ومؤسّ   المحلية  التنمية   شركات   فإنّ 

ً   الدولة  أحدثت   محلية،  ومشاريع  برامج   إنجاز  في  الترابيّة  المجاالت   مصاَحبَة  أجل  ومن   هو   خاّصا  صندوقا

 ت تمويال  ي وفّر  األخير  هذا  أنّ   ذلك  .المدن  بين  والّرابط  الحضري  الّطرقي  النّقل  إصالحات   مواكبَة  صندوق

 بين   عاونالت  سات ومؤسّ   المحلية  التنمية  شركات   ها نجزت  شاريعمَ   إطار  في  ،الالزمة  الدولة  وضمانات 

 .الخاصّ  القطاع من ينفاعل مع وأحيانًا  جهات،ال مع شتركٍ م   تمويلٍ   على بناءً  ،الجماعاتِ 

  على   المدن  بين  والرابط  الحضري  الطرقي  النّقل  إصالحات   بمواكبَة  الخاصّ   الصندوق تمويل  آلية  عملتو 

مِ    في ) لياألوّ   االستثمار  تدمج  ما،  حدّ   إلى  واسعة  تغطية  مع  ،اختيارها  تمّ   التي  مومي الع    النقل  مشاريع  دع 
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مَ   أن    يجب   حيث -  ،المائة  في  66  إلى  يصل  ،المحلّية  التنمية شركةل  رأسمالٍ   شكل  المائة   في  34  الجماعات   ت قدِّ

 . 16االستغالل  وعجز لديونا لٍ تحمّ  إلى ضافةإ ،( -أدنى كحدٍّ 

 

دةبيئ ال ة علىظفي مجال المحاف مقدََّرة جهودهـ.    وأثره على الّصّحة الهواء ة وعلى جو 

دَة  على  والمحافظة  البيئة  حماية  مجال  في   البيئة،   لحماية  السادس  محمد   سةمؤسّ   عمدت    والصحة،  الهواء  جو 

  بادرات، الم    من  العديد   وم صاَحبَة  إطالق  إلى  حسناء،  لاّل   األميرة  الملكي  السمو  لصاحبة  ةيّ لالفع    الرئاسة  تحت 

 ا: ه بين من   العمومية، السلطات  مع بشراَكةٍ 

ع •  على   وتأثيرها  الهواء   جودة  قياس  محطات   نشر   عمليات   ؤّطري  الذي  ،المناخو  الهواء  رنامجب  وض 

 النمذجة،  أدوات   تطوير  من  البرنامج  ّكنمَ   وقد   الجوية.  اد صَ ألر  ل  العاّمة  مديريّة ال  مع  بشراكة  ،الصحة

   المغربية. ةرَ ب  لخِ ل نواةٍ  حداثِ إ  عب ر  وتحليلها، ات معطيال لجمع ةمنصّ  تطويرِ  عن   فضالً 

  مكافحة  في  المساهمة  من  (الترابية  مجاالت وال  ت مقاوال)ال  كاءرَ الشُّ   يمّكن  الهواء  جودة  ميثاق  اعتماد  •

ً   الشامل،  ناخالم    واحترار  ايّ محلّ   الهواء  تلوث    والتقليل   التقييم   : هيَ   خطوات   ثالثِ   من   تتكّون   عملية ل  تَبَعا

  ثاني   تع ويض   من    مّكني  س للكربون   عيو  الطّ   تعويض لل  رق ميّة  وأداة  برنامج   وجود   أنّ   ذلك  والتعويض.

س  تمويل  طريق  عن    المثال  سبيل  على  وذلك  النقل،  وسائل  عن  الناتج  الكربون  أكسيد    األشجار   غر 

 .القروية التعليمية مؤسسات ال في الشمسية الكهربائية األلواح وتركيب 

ً   يعتبر  الذي  ، ةالبيئ  في  للتكوين   الدولي  الثاني   الحسن  مركز  إحداث  •   به   تقوم  الذي  للعمل  تتويجا

  إطار   في  دة،الجيّ   مارسات الم    وتعزيز  والتبادل  والتكوين  ربيةوالت  التحسيس  عب ر  خاّصة  سة،لمؤسّ ا

ع   بهدفِ   ،الفاعلين  م صاَحبَة  عمليات   إطار  في  وكذا  لشباب،ا  لفائدة  بيداغوجية  عمل  ات ورش   وض 

   .الترابيّة مجاالت ال مستوى على  ناخلم  ل اتٍ طخطّ م  

 

 

مَ  .4  المستدام  التنقل طويرت  تعوق النّواقص ن  م   العديد تزال ما المب ذولَة،  الجهود رغ 

َجة  الَمعال م  واضحة  استراتيجية -رؤية   إلى الحاجة .أ    الُمستدام  للتنقّل  ومندم 

 

ز  في  كبيرة  صعوبة  والترابية  الوطنية  ياسات السّ   جد ت   بالنسبة   بها  المعمول  الكالسيكيّة  قاربات الم    نواقص   تجاو 

 بات، عَرَ ال  على   ،أساسيّ   بشكلٍ   ترّكز،  والترابية  الوطنية  والبرامج  السياسات   أب رز  أنّ   ذلك  النقل.  لمنظوَمة

ً أساس  الخصوصيّة ه  على  ةيالمادّ   ،تنقاّلت ال   وعلى  ،ا  الفرد.   حاجيات   على  ها تركيز  من  بدالً   ،الخصوص   وج 
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 الخدمات   إلى  الولوج  جويد وت  القرب   بفضل  ،التنقاّلت   من  الحدّ   هاعتبار  في  يأخذ   ال  السائد   النموذج  هذا  إنّ 

 األساسية.  االجتماعية

 ركوب بو  المقيَّد،  غير  الَمش ي ب  تتعلّق  استراتيجيّةٍ -لسياسةٍ   الك لّي  شب ه  الغياب   يهمّ   أساسيّ   آخر  قصور  هناك

  للتنقّل   بمحّرك  مزّودة  جديدة  أخرى  وسائل  أو  نارية،  ودراجات   بدونه،  أم  كهربائيّ   بمحّرك  اجات رّ د 

 ودراجات   الواحدة  العجلة  ذات   الكهربائية  والدراجات   العجلتي ن  ذات   الكهربائية  كالدراجات   ،الشخصي

ن  الخ،  ،الكهربائية  التوازن ن  سالمة  شروط  ضم  ز  هذا  إنّ   .مثلى  وأم    وأنّ   سيّما  ال  ،كبيرة  يات تحدّ   يَطرح  العج 

 .ند  الم   داخل ّسي رال ةِ كَ رَ حَ  إلى تعود  ّسيرال حوادث  م عظم

تاحالو  ستدامم  ال  تنقللل  منظومة  غياب   فيو  رتقدّ   واطنين،الم  و  المواطنات   من  كبيرة  بةنس    تضطرّ   ،للجميع  م 

  الحضري   الوسطين  في  ،األقدام  على  الّسير   إلى  ،جماعات ال  بعض   في  أكثر  بل  المائة،  في  60  حوالي  ب

  النقص   هذا  همّ ي  الو  .إلخ  والنساء،  حدود الم  الدخل  ذوو  الوالعمّ   المدارس  تالميذ   منهم  :سواء  حدٍّ   على  والقروي

 لكمسا  ،ّراجلينال  ات )ممرّ   كذلك  الالزمة  التحتية  البنية  جهيزات ت  يشمل    بل  فحسب،  ذاتها  حدّ   في  قلالنّ   وسائل

 .(الخ ،القوانين احترام ،السالمة شروط ،التشوير عالمات  يارات،السّ  مواقف الدراجات،

  سلبيّات   ورغم  .الكهربائي  كالمحرّ   إلى  االنتقالتيّسر  المالَمع  واضحة  رؤية  إلى  حاجة  هناك  آَخر،  صعيد   على

 فقط   المائة  في  1  سوى  بالكادِ   اليوم  يوجد   ال  ،(زلا والدي  البنزينب  الداخلي  االحتراق  ذي)   الحراري  كلمحرّ ا

  الع موميّة   النّقل  وسائل  فإنّ   وبالتالي،  هجينة.  عربَة  2000و   كهربائية  عربة 300  منها  ،النظيفة  لعربات ا  من

 استعمال   يتمّ   حيث   ،البلدان  من   العديد    هتعرف  ما  غرار  على  ذلكو  ،المجال  هذا  في  ئدَةً را   تكونَ   أن    علي ها  يتعيّن

 .للماء الكهربائي التحليل الناتج هيدروجينبال تعمل حافالت  وحتى بل   ،وكهربائية  هجينة نقل حافالت 

 التبعية  تفاقم  في  فقط  يساهم  ال  الكهربائي  والتنقل  ةستدامَ الم    موميةالع  النقل  وسائل  في  العجز  هذا  فإنّ   وبالتالي،

  ساهم ي    ما  بقد ر  ،ذلك  عن   الناتج  االقتصادي  العجز  تفاقم  كذاو  ة،دَ ستورَ الم    يورِ ف  ح  األ    المصدر  ذات   الطاقية

 .البيئة على لبيةالسّ  ثارواآل االجتماعية الفوارق حدّة تعميق في كذلك

 

  مستدامة   غير وسائل  نحو  الّطلَب  يوّجه   كاف   وغير   مالئم   غير   تنقّل   عْرضُ  . ب

 يرهن   ما  وهو  ة،صوصيّ الخ  يارات السّ   علىو   الطرقيّة  التحتية  البنية  تطويرِ   على  الحالية  التنقّل  ات سياس  ز  تركّ 

 . ةكناالسّ  ثلثي   ب يقر   المطلوب  القد رب  عادلو  ستدامم   غير  نمطٍ ب  المنظومة

  التنقالت   معظم  أن  ذلك  .الحضري  التنقّل  تحدّيات   حجم   على  دااّل   مثاالً   سطات   –   البيضاء  الدار  ةجه   وت عتبَر

  30)  إجمالي  داخلي  ناتج  أعلى  مع  السكان(،  من  المائة  في  20)  المغرب   في  يةانسكّ   كثافةً   األكثر  الجهة  داخل

  في   12  إلى  تصل  العمومي  النقل  ةحصّ   أنّ   كما  المائة(؛  في  62  )حوالي  األقدام  على  سيًرا  تتمّ   المائة(  في

   .17ة األجر لسيارات  المائة  في 9و  ةالخاصّ  للسيارات  المائة في 13  تقارب و ،(واي والترام )الحافالت  المائة
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  عيقة شرائية محدودة وهشاشة اجتماعية مُ قدرة ج. 

  يَ هِ   ،األخرى  لدانالب    من  ديدِ العَ   غرارِ   على  ،ربِ غ  المَ   في  الّشخصيّة  السيارات   كانَت   إذا  هأنّ   إلى  اإلشارة  تجدر

ً   تّنقُّللل  ين رّ طَ ض  م    زالوا  ما   ةبَ غارِ المَ   من  كبيراً   عدداً   فإنّ   بامتياز،  ةلالمفضَّ   التنقّل  وسيلة  يا   ، األقدام   على   مش 

تمادَ  أنَّ  ذلكَ  .األحيان بعض  في طويلة لمسافاتٍ  ً م   ليس الجماعيّ  النقل وسائل  على االع  ً  تاحا  . دائما

  في   واألشخاص   المتواضع  خلالدّ   لذوي   بالنسبة   بها  ي ستهان   ال  ة حصّ   األسر  نفقات   في   النقل  كلفة  تمثل  كما

واطنات ل  رائيةالشّ   ةدرالق  تحسينَ   أنّ   عن  ناهيك  هشاشة.  وضعيّة   تطوير ل  َمركزيّ   هدف  يه  واطنينلم  وا  لم 

   المستدام. التنقل

 ذات   الحضرية  المناطق  في  سواء    ،ةكناالسّ   ات يلحاج  بالنسبة  كافٍ   غير  تاحالم    موميالع    النقل  ضَ عر    أنّ   كما 

  دن م  وال  ريةضَ الحَ   واحيالضّ   إنّ   ثمّ   المعزولة.  أو  المتفرقة   ةقرويّ ال  المناطق  في  أو  ،العالية  السكانية  الكثافة

 . مسبقة بكيفيّة تهيئةالو لتنقاّلت ا ات طخطّ م   إد ماج عدم بسبب  ،النّواقص  نفس من ت عاني الجديدة

  بات عرال  تدفق  تنظيمِ   ي تحدّ   لمدينةل  بالنسبة  طرحت و   ،االجتماعية  فوارقال  تفاقم  إلى  تؤدّي  يّةالوضع   ههذ و

َكز  التي  البيضاء،  الدار  بمدينة  الحال  هو  كما   ،عنها  الناتج  ث والتلوّ   جيجضّ ال  تدبيرو   ةيص صوالخ  ثلث   يتمر 

 .18الوطني  األسطول

 

 

  الربط  يتّسم بالهشاشة وضع فمجال قروّي د. 

  وجه   على  األشخاص   ونقل   ٍة،عامّ   بصفةٍ   نقلالّ   فإنّ   وصياته،ص  خ    إلى  ظرنّ بالو  ، القرويّ   الوسط  صعيد   ىعل

 : ةحقيقيّ  ياتٍ تحدّ  يط رحانِ  الخصوص،

 أو  ّربطال ضعف بسبب  ،ريضَ الحَ  هشب   حيطالم   في يكفي ماب  مندمج غير عام  بشكل القرويّ  جالالم -

 ة؛دَ و  جَ  ذات و كافية جماعية ةموميع نقل وسائل توفير سوء

س توى   على  ، ّضعيفةال  ةجاليالم  التغطية  إلى   ،ةلقرويّ ا  بالمناطق  الخاصة  ،النّواقص   بعض   عجِ تر   -   م 

  َمكَّنَ   )فقد   ةالقرويّ   للطرق  الوطني  البرنامجإطار  في  المب ذولة  المجهودات   مَ رغ    مستدامة،  ةقرويّ   قر  ط    رفُّ وَ تَ 

 ؛ (راويووالدّ  القروية جماعات ال من العديد  طب  رَ  ن  مِ  الثّانية، صيغته في ،راألخي اهذ 

  كنها يم    ال  التي  ةالقرويّ   جماعات ال  بعض   في  الموارد   ةومحدوديّ   البشرية  القدرات   شكلم    بحدّة  ي ط َرح -

 كبير  حدّ   إلى  يةكاف  ر  غي    وسائل  يوه  الميزانية.  من  درهم  (2)  ي  مليون  وأ  (1)  مليون   من  أكثر  من  االستفادة

مِ  إلى بالنّظر   19؛إنجازها يتعيّن يتالّ  المشاريع حج 
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  يات تحدّ   يطرح  ،القرويّ   وَسطال  في  ينتعِملللمس  بالنسبة  لالتنقّ   مجال  في  إجابةً   قدّمي  الذي  ،المزدوج  النقل  إنّ   -

ن و  ظافةالنّ و  السالمة  مستوى  على  كبيرة ه    فهو  .يّةاإلنسان   كرامةال  َصو    الهشاشة،   من  تعاني  ساكنةٍ   ىإل  موجَّ

ً  تعمل أنّها كما ،ودةد  ح  مَ  جدّ  شرائية ةرَ د  ق   وذات   التّجاَرة.  أو الِفالحة قطاعي   في  عموما

 

 محدودة  ولوجيّة وذات  مالئمة وغير كافية غير  عموميّة نقل وسائل هـ.

ض   في  ةصوصيّ الخ  يارةالسّ   ت استمرّ   إذاو  ،األشخاص   لتنقّ   ات يحاج   تزاي دَ   أمام  ، تنقّللل  أخير  كحلٍّ   نفسها  فر 

  حجم   رازب  وإل   .ابيئيًّ   صحيّة  وال  ا،اجتماعيّ   ةمنصف   وال   ا،اقتصاديّ   ةمستدام  كونَ ت   لن    يّة عالوض    ههذ   مثل   نّ إف

  رحلة   مليون  15  بلوغ   توقّعالم  من  ،هادِ لوح    ،البيضاء  الدار  دينةلمَ   بالنسبة  هنّ أ  إلى  ي شار  ،ةكناالسّ   حاجيات 

 ة سيار   320.000  مقابل  ،2030  سنة  سيارة  يونمل  1.3و   ،2020  سنة  مليون  11  مقابل  ،2030  سنة  يوميّا

 20. 2020 سنة

 أنّها  كما  ،والسالمة  النظافة  نعداما  من  ،حياناأل  بعض   في  ،موميةالع  النقل  وسائل  تعاني  ذلك،   إلى  باإلضافة

  الحافالت و  وايالترام  مثّلوي   إعاقة.  وضعيّة  في  أو   المسنّين  لألشخاص   مالئمة  وغير  الولوجيّة  ضعيفة

ً  بديالً   اليوم الجودة عالية  الخد مة ذات  الكهربائية تاح  مستداما ً وم   المستعملين. لهؤالء ا

 

  متجاَوَزة بحكامة األجرة سيارات قطاع و.

 مليارات   4  حوالي    تب لغ  ميزانيةب  ،األسطول  تجديد   برنامج  أنّ   إلى  اإلشارة  تجدر  األجرة،  ارات سيّ ل  بالنسبة

 إاّل   البيضاء.  الدار  مدينة  في  المائة  في  85و   ،الوطني  الصعيد   على  المائة  في  54  ي ناهز  تجديداً   حقّق  درهم،

  ان تقالٍ   تحقيق ل  ةصَ ر  ف  ال  هذه  اس تثمار   وبالتالي  ،كهربائيةال  ارات سيّ ال  جامد  إ  اتّجاه  في  يدفع  لم    برنامجال  هذا  أنّ 

 م ستدام.  تنقّل نحو فع ليّ 

الً    بسبب   تفاقمت   وتنظيمية،  هيكلية  هشاشة  من  غيرةوالصّ   الكبيرة  األجرة  سيارات   قطاع   ي عاني  ذلك،  عن    فض 

  ال )   ةيّ اجتماعِ   حماية  دونب  ،منّظمال  غير القطاع  مع تماسّ  في  تش تغل تيالّ   ،هاشغّيلتل  المستقرة  غير  األوضاع

 .  21تقاعد(  وال شغل فقدان عن  وال ض رَ مَ ال عن تأمين

ع  إلزاميّة  عدم  مثل  األجرة،  سيارات   قطاع  هامن    عانيي    تقنينيّة  طبيعة  ذات   أخرى  نواقص   هناك  م ا حز  وض 

 . كبيرة أجرة ارة سيّ  سائق جانب  إلى األمامي مقعد ال في اث نان ناسافرم   يجلسَ  أن  ب والّسماح ،سالمةال
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وليَ  األجرة سيارات  مأذونيّات  لتدبير  القديم الحالي النظام أن يبدو أخيًرا،و   في  ساهمٍ م   كقطاعٍ  رهتطوّ  دونَ  ح 

ً   افشفّ   غير  بأنه  مأذونيّات ال  منح  نظام  يوصف  ما  غالبًا  أنه  الواقعو  المستدام.  التنقل   تّحويل ال  أنّ   كما  ،تماما

وليَ   األشخاص  بين  االنتفاع لحقّ  سميالرّ  غير  ة. للمأذونيّ  الحقيقيّ  المالك هوية تحديد  دون ح 

 

دة ي فسد متواصل تلّوث ز. واطنينو المواطنات صّحة يهّددو الهواء جو    الم 

 

  البيضاء   الدار  مدينة  توفّرت   ،الصحة  على  وتأثيرها  الهواء  دةوجو    بالبيئة  المتعلقة  السلبية  ثاراآل   بخ ص وِص 

  مراكش   تليها  الكثيفة،  ّسيرال  حركة  بسبب   ،البالد   في   تلوثًا  ند  الم    ألكثر  ق ِلقالم    القياسي  قمالرّ   على  لألسف

 .22وفاس 

م  تنو   ة، عامّ   بصفَةٍ   ،ات الطرق  على  ّسي رال  حركة  كثافة  يّات لإشكا  عن  ،يّ أساسِ   بشكلٍ   ،التهديدات   هذه  ج 

  أنواع   وجميع  النّفعيّة  عربات الوَ   ،الثقيلة  البضائع  شاحنات   حركة  بسبب   يتفاقم  والذي  ،هاعن    الناتج  واالزدحام

  عن   ةولَ ؤ  س  مَ   العوامل  هذه  إنّ   . (EURO -4  أساسي،  بشكل  ليزاالدي) الحرارية  كاترّ حَ الم    ذات   ات بَ عرال

  و ب  والرَّ   التنفسي  الجهاز  اضطرابات   في  تتسبّبَ   أن    يمكن  التي  الدفيئة،  غازات   عن  و  ،العامّ   التلوث   ظاهرة

 الخ.  وية،مَ الدَّ  واألوعية القلب  وأمراض 

  فهو   ثمّ   ومن    ،الطاقة  من   قدر  أكبر  تهلكيس    الذي  القطاع   هو  كي اللوجستي  البَّري  قلالنّ   فإنّ   آخر،  سياق   في

 وجه  على من ها دة،متعدّ  تحدّيات  ودِ ج  و   عن القطاع هذا  ف  شِ يك   وبالتالي .والعامّ  المحلي  للتلوث  إفرازاً  األكثر

 :23الخصوص 

 الكربونية؛  مةص  والبَ  تدامةالس  ل األولويّة إعطاء •

 ن؛ الثم باهظة ،خطأ عن   ،عتبرت   الكهرباء تزال ال •

 ؛الرقمنة إلى  االنتقال في وبات ع  ص   وجود  •

  ازها، إنج  يتعين  التي   اإلصالحات   تعثّر  إلى  ي يؤدّ   الذي  األمر  الفاعلين،  بين   والتشاور  التنسيق  ضعف •

 االجتماعيين. الشركاء مع سيّما وال

 ؛المأذونيّة  قود ع   تدبير بإطار يتعلق   تغيير إحداث  ضرورة •

 عنه.  ةجماالن  والصعوبات  المخاطر كلّ  مع ،منظمال غير القطاع هي منة •
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  حين   في  كبير،  بشكل  ت  تراجع  قد   والبضائع  السلع  نقل  في  الحديدية  السكك  حّصة  أنّ   إلى  اإلشارة  وتجدر

 .ّطرقيال للنقل ومستمّرة ةستدامَ م   ةديلبَ  تناوبية صيغة تكونَ  ن  أ  هايمكن

 

  معقّدة  ةيّ حكامة محلّ ، وبما يكفي تنظيمي غير مكتمل وفعّالإطار ح. 

  الترابية   المجاالت   صعيد  على النقل  وسائل  تنظيم  عن  المسؤولة  المصالح  بين  روريالضّ   التنسيق  أنّ   سّجلي  

  الحالي   التنظيميّ   طاراإل   أنّ   ذلك  .الساكنة  لحاجيات   تستجيب   للتنقّل  منظومة  إرساء  أجل  من  كافٍ   غير  يظلّ 

  لم  أو  عقدة م    زالت    ال  ةمالحكل  آليات   وجود   الً أوّ   ختلفة:م    توياتٍ س  م    في  تتجلّى  متعدّدة  ورٍ ص  ق    هٍ ج  أو    من  ي عاني

ل  التأخير  بسبب   ،بعد   ت فَعَّل ش  تن زيل  في  المسجَّ  االختصاصات   نقلب  يتعلق  فيما  سيّما  ال  ،المتقدمة  لجهويةا  ور 

قتضيات   غياب   إلى  إضافةً   ،التُّرابيّة  مجاالت ال  إلى  لةو  الدّ   من   صوص النّ   في  النقل  وسائل  تدامةاس  ب  المتعلّقة  الم 

 .الكافية دِ وارِ المَ  في قص نّ ال على  عالوة القانونية؛

 من  العديد    فيها  تشترك  والبضائع(  الّسلع  ونقل  والّسككي  )الّطرقي  لق  النّ   بقطاع  المتعلّقة   ات ؤوليس  مَ ال  أنّ   كما 

،ت  التي  يّةالوزار  القطاعاتِ   واالستراتيجيات   ياسات السّ   مستوى  على  ،باشرم    رغي    أو  باشرم    لٍ بشك    تدّخل 

عل المتدّخلين في التعدّد  هذا فإنّ  وبالتالي .وتنفيذها ِهّمة القطاع رتدبي حكامة  من   يج   َصع بَة.  م 

  غير   ات طخطّ موال  االلتقائيّة،  ضعيفة  واالستراتيجيات   الدراسات،  من  الكبير  الحجم و  ،المتدّخلين  د تعدّ   إنَّ 

 . وفعّاليته  نجاعته  على  يؤثّر  مما  ،ختلفةم    تويات س  م    على  العموميّ   فع لِ لا  في  كبيرٍ   تشتت   إلى  ييؤدّ   ،ندمجةالم  

 ة الحالي  النقل  منظومة   في  النظر  إعادة  إلى  العموميّة   السلطاتب  تحدوَ   أن    ينبغي  والتحديات   النّواقص  هذه  إنّ 

  التي   فيةالوص    حليالتالتّ   عن  بعيداً   ،شمولية  بكيفية  االستثمار  عمليّة  مراجعة  يجب  وبالتالي،  .شموليتها  في

ً   تدمج  لكي  باشرة،م  ال  وغير  مباشرةال  قتصاديةاال  غير  تكاليفال  نتتضمّ   ال   إلى  لوجالو  مثل  أبعاداً   لزوما

 والحاجيات   االجتماعي،  التماسكو  ،الرحلة  مّدة  قليصتو  والثقافة،  شلعي  ا  أماكنو  شغلال  فرص  وإلى  التعليم

 الصحة و  الهواء  جودةو   ،الكربونية  مةص  البَ و  الطاقة  استهالكو  ،الترابية  جاالتالم  وجاذبية  يّة،قطاعال

 إلخ.  الرفاه،و

 

ستدام للتنقّل  والمستقبلي اآلني  التطوير آفاق .5  الم 

  يتّسم   المستدام  للتنقّل  اقتصاد  إلى  عجز  من  تعاني  نقل  منظومة  من  المستقبل:  نحو  بقّوة  تتّجه  رؤية .أ

  بالّديمومة 

 

 وتستند   ،األساسية  الحقوق  ممارسة  إلى  ،لوّ األ   المقام  في  ،ستدامم    تنقلٍ   بتطوير  المتعلقة   فاقاآلو  الرؤية  تشير

 :وهي  وأهداف، تأسيسيّة مبادئ إلى
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 بفضل   وذلك  خصية،الشّ   ةب عرال  على  االعتماد   من  قليلتّ ال  تعني  التي  ،نضام  والتّ   صافواإلن    لوجيّةالو •

 ؛ مثلى بمواصفاتٍ  تنقاّلت و  جودة ذي عموميّ   نقل توفير  يهمّ  عرٍض 

  هِ ج  وَ   على  األحفورية  للطاقة  التّبعيّة  من  التقليص   يفيد   بما  ،االقتصاديّتان  المضافة  والقيمة  االستدامةو •

 وص؛ص  الخ  

 الكربونية؛  مة البص   من الحدّ  خالل من ،والصحة  الهواء وجودة الطبيعية الموارد  على ظةفاحمالو •

  في   االنتقالي  المسلسل   لهذا  ّركةحَ م    ةوقوّ   التقائيّة   نقطة  بصفتها  االستدامة  تحقيق  ذلك  على  يترتّب و •

 شموليته. 

 .وتدريجية  استشرافيّة  كيفيّةب  ،الزمني  المدى  على  يتحقّق   المنشودة  األهداف  بلوغَ   نّ أ   إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا

قتََرح  التنقل  نموذج  إنّ    االبتكار   اعتباره  في  يأخذ   للتنقّل  شموليّ   اقتصادٍ   إطار  في  ،االستدامة  تحقيق  يتغيّا  الم 

 أكبر  بشكل  زركّ ي    مختلف  منطق  لىإ  يس تند   وهو  والصناعي.  التكنولوجي  االبتكار  فيه  بما  الواسع،  بالمعنى

  الغاية،  لهذهو  .امنه  استفادة  أقصى  وتحقيق  التنقالت   جويد ت  بهدف  ،الخاصّ   هتنقّل  في  فاعالً   بصفته  الفرد،  على

  والتعمير،   والتّجهيز  التراب  وإعداد   الّصلة  ذات   القطاعيّة  السياسات   ،البداية  منذ   النموذج،  هذا  جَ مِ د  ي    أن  يتعيّن

  الحضرية   ،لتنقالت ا  تخطيط على  عالوة  والثقافية،  االقتصادية   األنشطة  إلى  لوجللو  لةكِ هي  م    عملية باعتبارها

 واالجتماعية.  ةمجاليّ ال الفجوات  من تحدّ  التي ،قرويةوال

الً    واالجتماعية   اإلدارية  الخدمات   إلى  الولوج  مستوى  على  المواطنينو  المواطنات   ات يحاج   عن    وفض 

  دافَ أه    لالتنقّ   جَ مِ د  ي    أن    يجب   والحضري،  القروي  وسطال  من  كلٍّ   في  عيشال  أماكن   إلى  وكذلك  األساسية،

 جتماعية،اال  الوضعية  تحسينك  ،الملموَسة  اقتصادية-السوسيو  اآلثار  من  مزيد   لتحقيق  المستدامة  التنمية

 .فاهرّ ال إلىو  صحية بيئة إلىو أفضل، عيشيّ مَ  إطارٍ  إلىو ،الشغل إلى لوجوالو

  قطاعات   من  لعديد ا  لتحّول  رافعات   بل    تنمويّة،  فرًصا  تشكل  بالتنقل  المرتبطة  رهانات ال  فإنّ   الصدد،  هذا  وفي

 ...ةوالصح  والترفيه  والثقافة شغلوال  التعليمو الصناعةو التراب  إعداد و  والبيئة الطاقة :ه ومجاالت االقتصاد 

 المستدام   لتنقلل  يمكن  ،المعمور  أنحاء  مختلف  في  انطلق  الذي  البيئي،  لالتحوّ   رافعة  من  االستفادة  خالل  منو

  إليه  دعا  الذي  األمر  وهو  لية،حَ المَ   للمؤهالت   وتع بويّ   يّ ج ادمإو  قويّ   اقتصاديّ  انتعاش  تحقيق  في  ساهمي    أن

 .2020 ةالتشريعيّ  للسنة االفتتاحي خطابه في هللا نصره الملك جاللة

 ، القتصاده  الرئيسية القطاعات  الحإص   وتيرة  تسريع إلى مضى، وقت   أيّ  من أكثر اليوم، عوٌّ د  مَ  المغرب  إنّ 

  ة موميّ الع  والسلطات   االقتصاد   في  الفاعلين  مجموع  يعتمد   أن    يتعيّن  لذلك  .الجديد   التنموي  النّموذج  إطار  في

 الذي   النحو  على  ،شموليّة  ةيّ وطاق  إيكولوجيّة  الت تحوّ   إطار  في  النقل،  مجال  في  جديدة  لوالً وح    مقارباتٍ 

 . والّصاعدة المتقدمة لدانالب   من العديد  اعتمدته
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  ص قلّ وت    الكربونية،  ةمَ ص  البَ   تراعي  مبتكرة  اقتصادية  مقاربات   على  أيًضا  المنشود   النموذج  يعتمد   أن  ينبغي  كما

 قيمة  لخلق  فرٍص   إلى  لنّواقص وا  حديات التّ   لوّ حَ ت    كما  ،األحفوريّة  الطاقة  على  االعتماد   في  السلبية  آلثارا  من

 .التنقل تمويل  في نصافواإل  التضامن من مزيدٍ  أجل من ضافةم  

  الرأي، هذا توصيات  تقترحها  وتنظيمية اقتصادية شروط  توفير ينبغي ،ستشرافيةاال الرؤية هذه تكمالس  وال

  القرار. اتّخاذ  لمسلسل دعم أداة  بمثابة  اعتبارها يتعيّن والتي

ل  من   ً   ،مختلفةٍ   ترابية  مستوياتٍ   على  مختلفة،  آليات   بلورة  يمكن  ذلك،  أج    تقوم   جيّةيتدر   مقاربة  من  وانطالقا

  التنظيم   التشريعو  الحكامة  مستوى  على  ناسبةالم    والترتيبات   ،نةكِ م  الم    التقنية  لولالح    جميع  عرض ب

 ه. وتمويل االقتصادي والنّموذج  والتكنولوجيا

 

كل  تدابير اتّخاذ إلى حاجة  هناك  ،الً أوّ  .ب  اآلثار  من  التخفيف  إلى  ترمي  ،جّدا  القصير  المدى  على  لتّدار 

 :واالجتماعيّة المجالية الفوارق من والحدّ  الولوجيّة تحسين وإلى السلبية،

  أصحاب و  بالّراجلين  ة خاصّ ال  التحتية   ات لبنيل  القَب ليّة   هيئةتّ ال   بفضل  السلبية،  اآلثار  من  الكبير  قليص الت •

 الدّراجات  ي دمج الذي الكهربائيّ  التنقل خالل من سيّما  وال ط؛ي النش لتنقلل طٍ خطّ م إطار في وذلك ،راجات الدّ 

  ات المنصّ   إلى  إضافة  ؛ 6- اليورو  إلى  االنتقال  وتيرة  ريعتس  و   الكهربائية؛  األجرة  سيارات و   ،الكهربائيّة  النارية

وريّة  تدابير  واعتماد   ة،كيّ اللوجيستي ر    ،قمنةالرّ   بفضل  ات الطرق  على  ّسيرال  لحركة  ذكيّ   تدبيرو   ،احترازية  م 

 ؛ الم ستدام التنقّل إطالق مجال في لدولةا مثاليّة عن فضالً 

ب   خدمات   اعتماد  •   والمسؤول   المالئم  االستعمال  مع  ،القرويّ   َوَسطال  في  واإلدارية  االجتماعية  الق ر 

  تطوير   على   والعمل  (؛ةً وصيان  تصميًما  حسن )أ  تدامةس  الم    القرويّة   رقطّ ال  من  مزيد ال  تهيئة   وكذا  منة؛ق  لرّ ل

دَوج  النقل من جديد  جيل ز   االستثمار(؛  على  فتحومن   ومهني )مستدام الم 

  يشمل   ربتكِ م  و  وشموليّ   جديدٍ   اقتصادٍ   بروز  في  مينساهِ كم    ةهي َكلالم    غير  باألنشطة  العاملين  جامد  إ •

 . المستدام التنقل مهن جميع

 

  تطوير   إلى  يهدف  ،والبعيد  والمتوسط  القصير  دىالمَ   نَ بي    وتدريجيّ   استشرافيّ   رتطوّ   تحقيق  ذلك،  بعد  ج.

 :ااقتصاديّ  ديمومة وذي ومتضامن األنماط  ومتعّدد مستدام  تنقّل

هي َكلَة  بادرات م   •   الحافالت   غرار  على  الجماعّي،  الكهربائيّ   النقل   بفضل  وذلك  تعزيزها،  ينبغي  م 

دة،  عالية  الخدمة  ذات   الكهربائيّة  والحافالت   الّصغيرة  الكهربائية  السرعة،   فائق  القطارو  ،وايوالترام   الجو 

  النّقل   مع  تكامل  في  وذلك  قروّي،ال  بالعالم  ضريالحَ   وَسطال  بطر  ي  الذي  ريعالسّ   يّ جهوال  القطار  السيّماو

 ؛ الجّوي
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بائي،  نقلالتّ   مجالِ   في  اعتمادها  يتعيّن  مبتكرة  تكنولوجية  لولح   •   تكثيف   االعتبار  في  تأخذ   الكهر 

 تكارات اب    إلى  إضافةً   سية،م  شّ ال  ةطاقالب  مجهَّزة  ستدامةم    رابطة  سيّارات   ومواقف  ،الّشحن  ات محطّ   ات/محطّ ال

  ينبغي  حلول وهي .إلخ ،الوقود  وبطاريات   األخضر والهيدروجين للسيارات  الطبيعي الغاز مجال في واعدة

  ّطلبيات الب  مدعومة  جديدة  أنشطة  وإنعاش  الوطني  اإلنتاج   نحو  موّجهة  صناعية  سياسة  إطار  في  اعتمادها

 ؛ للدولة العمومية

ناً،  أكثر  اقتصادي  نموذج •   اآلثار   من  الحد   ج  مِ د  ت    ة،يّ ز يحفت  وتدابير  ةمنصف  يّةبي ضر   دابيرت  بفضل  تضام 

 يرعِ س  والتَّ   ستدامالم    ويلم  والتَّ   (،الخ  ،للطاقة  طرِ ف  الم    تهالكواالس    حيةالصّ   راطِ خَ والمَ   ونيةب  ر  الكَ   ةمَ ص  )البَ  السلبية

 .المن صف

 

 : يلي  بما مرتهنة تبقى النموذج هذا مثل استدامة  فإنّ  األخير، وفي د.

ً دافأه    تحدّد  مشتََركة  يةرؤ    بلورة •   مع   وتتماشى  ،الجديد   التَّن َمِوي  موذجنّ ال  مع تنسجم  واضحة، وطنية  ا

 ؛ ةاألحفوري للطاقة والتّبعية الدفيئة غازات  انبعاثات  من دِّ لحَ ا مجالِ  في  لبالدنا الدولية االلتزامات 

  تطلبات م    ملموٍس   بشكلٍ   جمِ د  ت    عاييرمَ وَ   ،الترابية  المجاالت   مستوى  على  ة الوفعّ   ةمتماِسكَ   قوانين  وجود  •

  المالية   قانون  يكونَ   أن    ن بغيي  الّصدد،   هذا  في  بها.  ة طَ بِ تَ ر  الم    والخدمات   النقل  سائلوَ وَ   تيةح  التّ   ات البني  ةدامَ تِ اس  

بون ةضَ فِ خَ ن  م   ولٍ ل  ح   وتعزيزِ   تقنينِ ل أداة بمثابة مي   الكر   ؛2050  بحلول  الكربوني الحياد  إلى تر 

  قطاعية   استراتيجيات   على  ترتكزو  ؛والنقل  والبيئة  ةحّ الصّ   يادينِ مَ   في  ال تقائيّة  ةيّ م موع    سياسات   إعداد  •

  ل تنقُّ   منظومة  ل بِ ص    في  القرويّ   التراب   داد إع  ت دِمج  أن    شأنها  ومن  ترابية،  تنمويّة   ومخّططات   مندِمَجة،

 ؛ ضائِعالب و ش َخاص األ

  (، القرويّة  التنقاّلت   مخّططات و   ةيّ رِ ضَ الحَ   التنقاّلت   مخّططات )  تنقاّلت لل  جديدة  تنظيم  أشكال  اعتماد  •

 للكّل"  "السيارة  خيار  من  بدالً   ة،العّ فَ الو  ةتدامس  م  ال  الجماعيّ   نقلال  وسائلل  كزيّ ر  مَ ال  وقعٍ مَ ال  على  الحفاظِ   مع

 ؛ ديازل" أو بنزين "إما أو

  االجتماعيين و  االقتصاديين  والشركاء  المنتخبين  بين  ،محلّيّا  تشاور  موضوع  تكون  قرارات   اتخاذ  •

  والتقييم   والتتبّع  اليقظة  عناصر   االعتبار  في  األخذ   مع  ،للتنقل  مالءمة  أكثر  لولح    الختيار  ين،التقنيّ   والفاعلين

  في   المجتمع   في   الفاعلين  مجموعو  نواطِ الم    إشراك  ينبغي   كما  .والبيئية  اقتصادية  -السوسيو   اآلثار  وقياس 

 القرار؛ اتّخاذ  عملية

 المستدام،   التنقل  وصناعة  واالبتكار  والبحث   كوينوالت  للتربية  وطموًحا  شموالً   أكثر  نموذج  إعداد  •

 .ت لسيارال المزدهرة صناعةال في ات تثمارالسل استدامة هناك تكون لن بدونه يذ والّ 
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ولية  استراتيجيةً   وضع  تدامس  الم    لتنقلل  دائمٍ   اقتصادٍ   نحو  االنتقال  هذا  يتطلب و   تنظيميّ   بإطار  مصحوبة  ،ش م 

 . الترابية المجاالت  صعيد  ىعل  اقتصادية-لسوسيو ا التنمية لسياسات  حقيقيّ  إدماجٍ و ين،ال فعّ  مةاوحك

د   الفاعلين  انخراط  التغيير  قيادة  تتطلب   كما   إرساء  أجل  من    وذلك  ، والمالية  والتقنية  ةريّ شَ البَ   د وارِ المَ   تعبئة  قص 

 القيام   مع  اةوازم  بال  (،الخ  المدني،  الحسّ )  لوكات والسّ   والمواقف  الجيّدة  العادات   دمجت    جديدة،  واِطنةم    ثقافة

 ويل.م  والتّ  مةاالحك مجال في وكذا ي،ات سمؤسّ الو تشريعيال المستوى على تعديالت ب

َساَهَمة  ذلك  شأن  من   المتعلّق   قتصاد واال  ،عامّ   بشكلٍ   ،الترابية  المجاالت   صمود   قدرات   تحسين  في  كذلك  الم 

 شكال أ  ،التجهيزات   التحتية،  ات )البني  الترابية  ت جماعالل  المالئمة  يارات تخاال  لِ ض  بفَ   ،ككلّ   المستدام  للتنقّ با

  البشرية   الموارد و  المادية  الوسائل  تعضيد   على  يعمل  نجاَعة  أكثر  تدبير  عن  الً ض  فَ   الخدمات(،  ،ةتدامَ س  الم    النقل

 .تاحةالم  

 الخاص   يّ رِ شَ البَ   أسمالرّ ال  من  االستفادة  خالل  من  ية،وكمّ   نوعية  قفزة  تحقق  أن    الترابية  مجاالتِ لل  يمكن  هكذا،

لوالً   ووضعت    ،تدامس  الم    ماعيالجَ   والنقل  طيالنش  لللتنقّ   ةالخاصّ   هاجَ نماذِ   أََعدّت    إذا  بها،  ات يبحاج   ةخاصّ   ح 

 ،وار(والدُّ   ةجماع وال  والحيّ   دينةالمَ )  الترابية  والم ستويات   الفضاءات   حسب   همعي شِ   ماطوأن    السكان  مختلف

  اإلدماج   من  زيدٍ مَ   بتحقيق  جاليةالمَ   الفوارق  من  حدّ ت  ،وموثوقة  ةنَمَّ مؤو  ةيّ إيكولوج و  ةدَ ِص تَ ق  م    ولل  ح    إيجاد   مع

 البيئة.  واحترام  والتّضامن  االجتماعي

 

   والبيئي واالجتماعي ياالقتصاد المجلس توصيات  .6

د ر     واإلجرائيّة   االستراتيجية  الطبيعة  ذات   والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  صيات  تو    تص 

  التي   المستقبليّة  اآلفاق  تستشرف   توصيات   وهي   .المستقبل  نحو  بقّوة  جهتتّ   ة،ندمجم  رؤية  عن    والمصاِحبة،

  بالنسبة   القرار  اتّخاذ   مسلسل  لدعم  أداة  بمثابة  لتكون  بلورتها  تمتّ   كما  يق،دقللت  عناصر  اعتبارها  ينبغي

 تنمية   إلمكانات   والتدريجي  ليّ الفع    تغاللاالس    من  كينهمم  تَ   أجل  من  وذلك  االقتصاديين،و  ينيّ اتسالمؤسّ   ينلفاعلل

 .الّرأي هذا  يبرزها تيال المستدام لتنقلا

 

ً قطاع  بضائعالو  األشخاص  نقل  وسائل  جع ل  .1   جاالت لمَ ا  في  المستدامة  للتنمية  ورافعة  لالقتصاد  الً ك  هي  م    ا

 الترابيّة 

د   واسع  جهويّ و  وطني  وميّ م  ع    نقاٍش   تنظيم  استعجالب -   الحالي،  النقل"  "نموذج  في  التفكير  إعادة  قص 

 ؛ بالدنا نشدهت الذي الجديد  ويالتنم  نموذجال إطار في

- السوسيو  للتنمية  رافعةً و  استغاللها،  ينبغي  فرصةً   يةاقالطّ و  يكولوجيةاإل  الت لتحوّ ا  باعتبار -

  للطاقة   التبعيّة  من  الكبير  ض يخف لتّ ا  إلى  القصير،   المدى  على  تؤدَّي،  أن    ينبغي  التي  ،قتصاديةا
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  النقل   وسائلو  المتجددة  الطاقات   تطوير  فائدةل  الحرارية،  كات المحرّ   ذات   العربات   منو  ،األحفوريّة

 ستدامة؛الم  

وميةع    نقلٍ   وسائل   إلى  واطنينالم  و  المواطنات   جميع  ولوج  تحسينب -  ات البني   وتطوير  ،ستدامةم    م 

 فجوات ال  من  التقليص و  ةخصوصيال  بات عرال  استعمال  من  الحدّ   أجل  من  ستدامة،الم    يةقرو ال  التحتية

  قيادة  في  أساسيّ   استراتيجي  دور  لعب ب  ةطالَب م    الدولة  فإنّ   ،شأنال  هذا  فيو  .واالجتماعية  المجالية

 تغيير؛ ال

ع  .2 الً   ،الفعّ و  ومالئم  ومنسجم  متجانس  ومعياريّ   وتنظيميّ   تشريعيّ   إطار  وض   تدابير   اتخاذ   عن  فض 

 المستدام التنقل على تشّجع القصير الَمدى على تصحيحية

د   إطار   -قانونٍ   لِ شك    في  المتعدّدة  القانونية   صوص النّ   جميعبت - جيه  قص    م ستدام   لٍ تنقُّ   نحو  النقل  وسائل  تو 

 متطلّباته؛  توضيح مع ،عّالف

  6-اليورو  معايير  بفع ليّة  المتعلقة   تلك  فيها  بما  التنفيذ،  حيّز  القانونيّة   المقتضيات   دخول  وتيرة  بتسريع -

 الوقت  في التحضير مع ،2021  سنة من اعتباًرا المدن، خارج تلويثًا واألكثر  األقدم بات رَ العَ  إبقاءب

 ؛ 2023 بحلول 7- اليورو  معيار إلى لالنتقال نفسه

 لجوءال  أجل  من  والجسيمات،  الدفيئة  غازات   انبعاثات   مستوى  حسب   للعربات   تصنيف  عالمة  وضعب -

 التلوث؛ لخطر المعرضة والمناطق السكنيّة التجّمعات  داخل احترازيّة  م روريّة تدابير إلى

  مع   المدن،  ضواحيب  يّةطرق  ة كيستي يلوج  ات منصّ   تطويرب  المتعلق  برنامجال  -العَقد   تنفيذ   تسريعب -

 الحديدية؛ بالسكك طهارب   على الحرص 

  إمكانية   ودراسة  ،هاعلي    نيه  المِ   الطابع  فاءوإض    ،األجرة  سيارات   ةمَ اكحَ بِ   المتعلّقة  ةموظن  الم  الحص  إِ بِ  -

  توزيع   وإعادة  وتدبيرها،  المأذونيّات   حمن    عملية   في  عميقة  بكيفيّة  التفكير  إعادة  ينبغي  كما  ريرها.ح  تَ 

 ؛المداخيل

  إلى   اللجوء  مع  حياتها،  ةرَ دو    يلةط  النقل،  وسائل  من   المنبعثة  فايات للنّ   مندمج  تدبير  طخطّ م  وضعب -

 ا؛محليّ  هاتث مينو  تدويرها إعادة

  الولوجيّة،   وتحسين  ستدام،الم    نقلالتّ   مبادئ  مع  تنسجم  لكي  ،يّةالطرق  المةسّ الو  السير  نةوّ دَ م    تحديث ب -

 البيئة؛  علىو  المستعملين على رخاطِ المَ  من والحدّ 

ص  .3   التنقّل،   مجال  في  العموميّة  السياسات  التقائيّة  وعلى  لبالدنا،  الدوليّة  االلتزامات  احترام    على  الحر 

 الترابيّة  المجاالت المستوى على هاتنفيذو

عب -  حياد   هدفو  ، 2030  المستدامة  التنمية  ةدَ ن  أجَ   دافأه    عَ مَ   تتماشى  وطنية  واستراتيجيّة  ؤيةر  وض 

 منخفضة   النبعاثات   المدى  طويلة  استراتيجية  أجل  من  "2050  المغرب   رؤية"  إطار  في  الكربون،

َرة   اإلث نتَي    الجهاتِ   تحفيز ينبغي الغاية،  لهذه  . الكربون   ل للتنقّ   ةجهويّ  طريق  خرائط تطوير على  عش 
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  وقابلة   واضحةٍ   دافٍ أه    على  بناءً   ،وطنية  طريق  خارطة  طويرِ بت  حَ مَ يس    أن    ذلك  شأن  ومن  تدام.س  الم  

 السنويّة؛  للمراجعة قابلةو للقياس

ن  المستدام  التنقل  ات يّ حاج   جِ بإد را -   ، الّصدد   هذا  في  التخطيط.و  التراب   وإعداد  التعمير  متطلّبات   ضم 

َخّططو  العمرانية  للتهيئة  التوجيهي  طخطّ لم  ا  مالاستك    المعقول  من  سيكون  الَحَضِريّة   التنقاّلت   م 

ذِ   عَ مَ   ،تنقاّلت ال  تحسينِ   على  األخيرة  هذه  تعَملَ   أن    وينبغي  .القرويّة   التنقاّلت   مخّططات ب   في   األخ 

تِبار  االقتصاد؛ قطاعات  ات يوحاج   األساسية ماتِ دَ لخَ ا ب ر  ق   بادئمَ  االع 

 التنقاّلت   مخّطط  توّجهات   مع  يتماشى  بما  المشاريع  من  زيدِ المَ   إعدادِ   على  المحلّيّين  نتخبينالم    تشجيع ب -

  إطار  في  االستدامة،  متطلبات   ومع  ،مستقبالً   ستأتي  التي  القرويّة  التنقاّلت   ومخّطط ،الحضريّة

 القرار؛ اتّخاذ  عملية  في وإشراكهم ،لينالفاع مختلف مع المتضافرة ات عمليّ ال

 الترابيّة المجاالت وداخل ترابيوال المركزي المستويي ن بين الحكامة وأشكال تنسيق ال عمليات تحسين .4

 تدام س  الم   التنقل بخصوص

 المستدام،  التنقل  عن  مسؤولة  تكون  جهويّة،  امتدادات   ذات   ،الوزارات   بين  مشتركة  لجنة  شكيلتَ ب -

تصاصات  تداخل مخاطرل حلول إيجاد  على قادرةو  ؛ وسائلال وتشتت   المسؤوليات  ذويب وت االخ 

 المجاالت   صعيد   على  مستقلّة  خليّة  شكل  في  األشخاص،  للتنقّ   مرصد   إحداث   إمكانيّة  دراسةب -

َزةو  مالئمة  رات مؤشّ   وإنتاج  اليقظة  مهمة  إنجاز   بهدف  وذلك  ،الترابيّة   النقل   وسائل  لوضعيّة   معَزَّ

 ؛ آثارهاو

  ، ّشأنال  هذا  وفي  .الترابية  والجماعات   جهات لا  إلى  االختصاصات   بنقل  المتعلقة  لقوانينا  ةليّ ع  فِ   تسريعب -

 مجال   ةوخاصّ   ،ستدامالم    النقل  مجال  في  الجماعات   بين  التعاون  ات ؤسسم   وسائلو   دور  تعزيز  ينبغي

 ؛القرويّة  الجماعات  بين التنقل

  وبالتالي   ،رىالصغ  الجماعات   وسائل  عضيد توب  مشتركة،  مشاريع  حول  ينالمحليّ   ينالفاعل  جميعتب -

  على   اإليجابية ثارواآل   االستثمارية القدرات  وتحسين   المشاريع، إنعاش  تسهيلل  مواتية ظروف خلق

 ؛ ةكناسّ ال

 فئات   مختلف  اتيّ حاج  مع  الءمتي  بما  المستدامة،  والتكنولوجية  التقنية  للحلول  التدريجي  اإلرساء  .5

 الترابية  المستويات مختلف معو المستعملين

  بدون   الدراجات و  الراجلين  سي ر  حركة  زتعزّ   ط يالنش  للتنقل   جهويّة  وبرامج  يّ نِ طَ وَ   ط طّ خَ م    عِ وض  ب -

 ؛الّسير مدّونة ديث تح مع المة،لسّ ل لىمث ظروف في ،عوائق

  في   صمودا  أكثر  قطاع  أجل  من    ستدامة،م    صيغة  في  ،القرويّة  للطرق  الوطني  البرنامج  تسريعب -

ً   جع له  ينبغي  الذي  والمستدام،  المزدوج  النقل  تطوير  مع  اةوازم  بال  وذلك  ،القروي  الوسط   جاذبا

 عليه؛  المهني الطابع إضفاء خالل من لالستثمار
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 مع   تتالءم  الكهربائي،  حنالشّ   ات ومحطّ   ات محطّ ال  مثل  مستدامة،  تقنية   تحتية   يات لبن  القب لي   باإلرساء -

  تهيئةٍ   اعتماد   بفضل  وذلك  الهيدروجين(،  أو  للعرباتِ   الطبيعيّ   الغاز)  األخرى  المستدام  الوقود   أنواع 

 ؛مالَءَمة الوسائل أكثر واختيار التجريب  لهّ سَ ت   إجرائيّة

  حضرية/   حافلة  الحراري:  والمحرك  خصيةالشّ   سيارةلل  ديلةالبَ   ستدامةالم    للحلول  القويّ   تشجيعبال -

  ترامواي ال  وخط  ن،د  الم    بين  رابطة  وحافلة  الّصغيرة،  والحافلة  الجودة،  عالية  خدَمة  ذات  حافلة

 توفير   لِ ض  بفَ   ،المتنّوع  الّرب ط  وذات   المتعددة  لالوسائ  من  المزيد   مع  (،سريعو  وخفيف  )صغير

ل و   ،مستدامة  سيارات   ومواقف   المشتركة  النقل  سيارات   ومحطات   محطات ال  لالتحوّ   مزايا  بفض 

 ؛الرقمي

  الدراجات   مثل  الشخصية،  للسيارة  بالنسبة  الكهربائية  للحلول  القصير،  المدى  على  األولوية،  إعطاءب  -

َصنَّعَة  المتطّورة  الكهربائيّة ع  بمناسبة  وكذا  محلّيًّا،  والم    مثل   النقل،  أسطول  تجديد   تهمّ   برامج  وض 

 أجل   من  الحجم،  ومتوسطة  صغيرة  تجريبية،  ند  م    ختيارِ با  وذلك  ،النّف عيّة  ات عربالو  األجرة  سيارات 

 ؛األثر  وقياس المالءمة اختبار

ً   قلّ األ  الجهات   ليش مل  السرعة  فائق  القطار  خطّ   سيعتو    واصلةم  ب -  النقل   مع  ةمليّ اتك   كيفيّةب  ،رب طا

  ي هيكل   للّربط  كنمط  ،ريعالسّ   ويهَ جِ ال  لقطارل  شبكة  تطوير  على  ذاته،  الوقت   في  العمل،  مع  ي،الجوّ 

 قروّي.ال والعالم الحضري هشب   الحضري/ المحيط بين  ستدامالم   التنقّل

  ة وضعيّ وال الهواء ةجودو االجتماعي الب ع د ج  م  د  ي   المستدام، للتنقل اقتصادّي   لنموذج   التدريجي مالاإلع .6

 الّساكنة  ورفاه يةالصحّ 

  الحوافز   أنظمة  من  انطالقا  ،ةثَ لوِّ الم    للعربات   بالنسبة  بونيةر  الكَ   ةمَ ص  البَ   على  ريبةٍ ضَ   ِض ر  فَ ب -

تعمالها  بهدف  ،اإليكولوجية  زاءات والجَ   إطار  في  ،ستدامالم    للتنقل  عادلال  للتمويل  كرافعةٍ   اس 

 ومندمجة؛  شمولية استراتيجيّة

  عن   ةناتج  ،مستداَمة  تمويالت   وتطوير   ،ية تراب ال  ات لجماعل  محددة  لميزانيات   سبقالم    خصيص التّ ب -

 المستدام،   التنقل  بفضل  بهاتجنّ   تمَّ   التي السلبية  لآلثار  والبيئية  االجتماعية  التكاليف  في  االقتصاد   تعبئة

 الكربون؛  ضريبة عائدات  أو

 خالل  من  ،المدن  بين  والرابط  الحضري  الّطرقي  النقل  إصالحات   مواكبة  صندوق  وسائل  تعزيزب -

 ،الخاصّ   القطاعو  العامّ   القطاع  بين  الشراكة  إطار  في  الخاصّ   الدّاخلي  أو  الوطني  التمويل  تعبئة

 ؛المتحدة لألمم  التّابع للمناخ األخضر الصندوق  تمويل مثل ،خاصّ ال  الدولي التمويل عن فضالً 

 االستدامة،   متطلبات ل  ستجيب  ت  التي   ات العرب  قتناءال  ةيّ جهو  وإعانات   تفضيلية  بأسعار  قروض   تقديمب -

 تشجيع   أجل  من   ،الّشحن  محطة  محطة/ال  في   ساعةال  في  طكيلووا  لكلّ   العادل  التسعير  آليات   وكذلك

 الكهربائي؛  لالتنقّ  إلى للجوءا  على  واطنينالم  و المواطنات 
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عِ  - رتفقين  فئات   مختلف  لفائدة  تفضيليّة  عارٍ أس    بوض  كن  كما   دقيقة.  بكيفية  تحديدهم  يتمّ   الذين  الم    تطبيق   يم 

  والمتقاعدين   شغل   عن  والباحثين  والطلبة  التالميذ   لفائدة  يّة،مجانلا  حدّ   إلى  ل  ِص ت   ة،خفضنم    أسعارٍ 

   إعاقة...؛ وضعية  في واألشخاص 

قاوالال  جيعتش  ب -   للمسؤولية   فع ليّة  مقاربة  إطار  في  تدام،س  الم    التنقل  ويلتم    في  ةساهمَ الم  على  ت م 

ويلو   بل    التنقّل،  تذكرة  في  المساهمة  عب ر  وذلك  للمقاوالت،  االجتماعية  الفردي   النقل  نماطأ  د حَ أَ   تم 

 ؛ الجماعي أو

  األجرة،  سيارات   فيها  بما  ل،التنقّ   خدمات   وتحرير   ،أنشطته  مهننة  عب ر  منظَّمال  غير  القطاع  بإدماج -

 االستدامة؛ متطلبات  تتضّمن تحّمالتٍ  دفاتر على  بناءً 

  التنقل   تنمية  تحفيز  أجل  من  المالية،  قانون  في  المستدام  التمويل  صيغو   آليات   مختلف  ةمَ جَ تر  بِ وَ  -

 ة. المحليّ  وخبرته  هِمَهنِ و المستدام،

 

 المستدام لتنقلا ثقافة تعزيز عن فضالً  الصناعي، دماجالنوا واالبتكار والبحث كوينالت تعزيز .7

  نقل لتّ با  لمتعلّقةا  مهنالو  مجاالت ال  مختلف  في  والمستمرّ   يّ األساس  التكوين  إلى  ترمي  برامج  بإعدادِ  -

َهة   ،ستدامالم     بما   البشريّة،  الموارد   كفاءات   وتعزيز  تحسين  بهدف  وذلك  الفاعلين،  جميع   إلى  مَوجَّ

 ؛ الترابيّة المجاالت  صعيد  على  المنتخبون فيها

 دموار  تعزيز  بغي ين    الصدد،  هذا  فيو  التكنولوجي.  والتطوير  العلمي  البحث   في  مكثفال  االستثمارب -

  وتصنيع   االبتكار  سيقتن    على  اً قادر  كوني  حتّى  الجديدة،  والطاقات   الشمسية  الطاقة  في  البحث   معهد 

 ة؛مَ المقدَّ  والخدمات   التصنيع وعمليات  المنتجات 

ً قطاع  ،واإليكولوجيّ   ياقالطّ   ب ع ده  عن    فضالً   ،التنقل  باعتبار -   إنّ   .الشغل  مناصب و  ات الثرو  يخلق  ا

ً   ي عدّ   التنقل  الفردي   النقل  لوسائل  الوطنيّة  ناعيةالصّ   القدرات   تعزيز  تطلب ي  ،أساسيّا  اصناعيّ   رهانا

 ؛...والصيانة واإلنتاج  التطوير مستوى على وذلك ،الحديدية السكك ذلك في بما والجماعي،

  البتكار ا  أجل  من  والجهة  الدولة  بين  عقود   إطار  في  ،والخاصّ   العام  القطاعين  بين   الشراكة  تسهيلب -

  مجموع   على  يالمحلّ   الصناعي  دماجناال  نسبة   لتحسين  الجديدة  الفرص   اغتنامو  ،د قتِص الم    مجاليال

 ؛مالمستدا التنقل نهَ مِ و قيمةال سلسلة

 جهات ال  انخراطو  ،ربتكاواال   للبحث   ريبيالضّ   االئتمان  مثل  ،يّةزيحف تّ وال  ةستدامَ الم    ت التمويال  تعبئةب -

  الصعيد   على  وموسَّعَة  وتعاونية  مندمجة  يةجهو  برامج  إطار  في  والصناعي،  العلمي  البحث   تمويل  في

 فريقي؛ اإل
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واطنات   تحسيسو  للتواصل  استراتيجيّة  باعتماد  - واطنين  الم    محتويات   عب رَ   ،ستدامالم    بالتنقل  والم 

 رية صَ البَ   عيةم  السّ   الوسائل  وتوظيف  ،التكنولوجي  والتقدم حيةالصّ   وضعيّةوال  بالبيئة  تعلقت   إعالمية

 االجتماعيين. و  االقتصاديين الفاعلين  مجموع بإشراك ،االجتماعية والشبكات  والرقمية
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  مالحق 

  : الئحة الهيئات التي أن صَت إليها المجلس1الملحق 

خالص   يعرب عن  أن  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  والمنّظمات  يودّ  الفاعلين  لمختلف  شكره 

نّظمها. فقد كانت أفكارهم ومساهماتهم واقتراحاتهم   التي  التي ساهمت  في جلسات اإلن صات  والمؤّسسات 

 فله م  جزيل الشكر.  .ذات فائدة كبيرة في إعداِد هذا الرأي

 

 الهيئات نوعها 

 وزارية قطاعات

  عموميّة ومؤسسات

  الداخلية وزارة

- )مراكش  الجهوية المديرية-والماء  واللوجستيك والنقل  التجهيز وزارة

 آسفي( 

   والبيئة والمعادن الطاقة وزارة

 والّرقمي  األخضر واالقتصاد  والصناعة التجارة وزارة

 المستداَمة للطاقة المغربية الوكالة

  الجديدة والطاقات  الشمسية الطاقة في البحث  معهد 

  البيئة لحماية السادس محمد  مؤسسة    وجمعيّات مؤسسات

    والطاكسيات  النقل لمهنيي الوطنية الفدرالية

  واللوجستيك النقل جامعة

 الجماعية  المجالس لرؤساء المغربية الجمعية

   سطات -البيضاء الدار لجهة الترابية الجماعات  محلّيون فاعلون

  البيضاء الدار لمدينة الحضرية الوكالة

  سطات -البيضاء الدار جهة والية

  آسفي-مراكش بجهة  للتجهيز الجهوية المديرية

  البيضاء الدار نقل المحلية التنمية شركة

  المناخ-الهواء برنامج إطار في النجاري البروفسور  خبراء

، أسطيفاني السيدة    المستدام التنقّل لمنّصة الرسمية المنسقة سوم 
 والبيئي   واالجتماعي االقتصادي المجلس عضو ،العلوي نزهة لال السيدة

 
 

 

 : الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة 2الملحق 

 

 فئة الخبراء 

 إدريس  اإلياللي

 لمراني أمينة 

 عبد هللا   موقصيط

 ساسون ألبير 
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 فئة النقابات 

 بابا عبان أحمد 

 بنسامي خليل 

 بوجيدة محمد 

 فة بوشتى لبوخا

 بوزعشان علي 

 شهبوني نور الدين 

 لعبايد عبد الرحيم 

 الرشاطي مينة 

 زيدوح إبراهيم 

 والجمعيات المهنية  الهيئاتفئة 

 فاهر كمال الدين 

 بنشرقي عبد الكريم 

 هللا متقي عبد 

 رياض امحمد 

 الزياني منصف 

 االجتماعي والعمل الجمعوي  فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت االقتصاد

 نزهة  لال العلوي

 كاوزي سيدي امحمد 

 كسيري عبد الرحيم 

 بنقدور محمد 

 السجلماسي طارق 

 شخصيات المعينة بالصفة الفئة 

 أمينة بوعياش 

 محمد بنعليلو 

 اليزمي إدريس 

 

 الخبراء الذين صاحبوا اللجنة 

 بالمجلس  الدائمة الخبيرة ياسمينة الدكالي 

   المترجم  مصطفى النحال

 

 

 


