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 المملكة المغربية

 وزارة التجهيز والنقل
 

 املىاظرة الىطىيت حىل إصالح كطاع 

 الىلل الطرقي للمسافرين
 

 وطعيت اللطاع
I )   باملغرب:بىاسطت الحافالث أهميت الىلل الطرقي للمسافرين 

ً غبر الخاقالث وعبت هامت مً الخىهالث ما بين اإلاذن، خُث  ًؤمً الىهل الؼشقي للمعاقٍش

لعُاساث  % 1,51 و للمشكباث الخاصت % 33مهابل  ىهالثمً هزه الخ % 4,53ٌعاهم بيعبت 

بهى هزا الىمؽ مً الىهل الىظُلت اإلاعخػملت مً ػشف ظاكىت  ألاحشة مً الذسحت ألاولى. ٍو

 الىظؽ الهشوي بصكت خاصت.

عاهم الىهل الؼشقي  غبر الخاقالث وخذه بما ًهاسب  الىاجج الذاخلي الخام  مً % 1َو

ؽؿ ألاشخاص  و ػاملين الػشطُين ، باإلطاقت إلى المباؼشةبصكت شخصا  111.,1ل خىالي َو

 ير مىظم.اإلاضاولين في الهؼاع بؽكل ؾ

 وجترحم هزه ألاسنام أهمُت هزا الىمؽ مً الىهل في الخىمُت الانخصادًت والاحخماغُت للبالد.

 

II )  ملىظم للىلل الطرقي للمسافرين: اإلاطار اللاهىوي 

ً الػمىمي الؼشقي الىهل ًخظؼ  الخالُت: ألاظاظُت للىصىص للمعاقٍش

( 16.4هىقمبر  16)  1434حمادي آلاخشة مً  63الصادس في  4.6.1..1الظهير الؽٍشل سنم  -

 في ؼأن الىهل بىاظؼت العُاساث غبر الؼشم،

خ  4.4.3..6اإلاشظىم سنم  - ( بهبىل مهاولي اإلاصالح 16.4دحىبر  3)  1434سحب  11بخاٍس

 الػمىمُت للىهل بىاظؼت العُاساث اإلاخصصت بهزا الىهل،

خ  4.4.4..6اإلاشظىم سنم  - ن الخيعُو بين الىهل  ( بؽأ16.4دحىبر  3)   1434سحب  11بخاٍس

 العككي والىهل غبر الؼشم.

ً يي اإلاوجىص مهخظُاث الظهير العالل الزكش غلى أن  صالح الػمىمُت لىهل اإلاعاقٍش

ً باظخثىاء مصالح اإلاذًىت وظُاساث  ت نصذ ههل اإلاعاقٍش اإلاصالح اإلاكخىخت للػمىم لؿاًت ججاٍس

ت غليها الظىابؽ التي حعنها ا  لعلؼاث اإلادلُت.ألاحشة الجاٍس
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ً التي جهىم بها الذولت والجماغاث  غمىمُت أهىاعوال حػخبر مصالح ههل  ههل اإلاعاقٍش

الػمىمُت لخاحُاث مصالخها وكزا كل صىاعي أو جاحش أو قالح أو شخص ما لخعابه الخاص 

ادة غلى العابو إال ألاشخاص الخابػين إلاؤظعخه.  بؽشغ أن ال جدمل الىانالث اإلاعخػملت ٍص

ا داخل  وجشجب ظُاساث ألاحشة في صىكين : صىل  ٌؽمل اإلاشكباث  اإلاشخصت للعير خصٍش

وصىل  ٌؽمل ظُاساث ألاحشة مً الذسحت  ) ظُاساث ألاحشة مً الذسحت الثاهُت ( اإلاذاس الخظشي 

 ةكض اإلادذداكُلىمترا  خىل اإلاش  61ألاولى والتي ًمكً كشائها كال أو بػظا  في مجال ال ًخجاوص  

   اللها.الظخؿ

 ةكض اإلادذداكُلى مترا خىل اإلاش  1,وإرا بىؼش كشائها  بصكت كلُت أمكنها العير في معاقت 

ؼت الخىقش غلى إرن خاص حعلمه مصالح الؽشػت.  الظخؿاللها، وججاوص هزه اإلاعاقت ؼٍش

وجىص أًظا مهخظُاث الظهير اإلاؽاس إلُه غلى أهه ًخم مىذ الشخص للىانلين والترخُص 

 ػشف لجىت الىهل اإلاخىل لها كزلك  ججذًذ، جىنُل أو سخب الشخص . للػشباث مً 

ً في أسبػت أصىاف :  وجشجب أصىاف اإلاشكباث اإلاشخص لها واإلاعخػملت لىهل اإلاعاقٍش

مكً  ملخٌؽ - ػت حعير ػبو مىاغُذ مىخظمت مصادم غليها، ٍو الصىل ألاول غلى هانالث ظَش

 إدماحها إما في سجبت خاقالث جذعى خاقالث ممخاصة أو خاقالث مً الصىل ألاول. 

ههؽ الخىنل اإلاذسحت في حذول  وال ٌعىؽ أن جهىم هزه الىانالث بالىهل إال بين اإلادؼاث أو 

 مىانُتها ،

 معاساثججشي غليها ناغذة الخىاوب حعير غبر ال ي غلى هانالث ججشي أو ٌؽخمل الصىل الثاو -

و.   وػبو مىانُذ مػُىت. وجهىم هزه الىانالث  بالىهل أزىاء ظيرها غلى الؼٍش

 ىانالث التي جشمي ؾاًتها الشبِعُت إلى ؤلاًصال إلى ألاظىام. الٌؽخمل الصىل الثالث غلى  -

غلى  ذون ظابو والجاسي غليها هظام خاص،ث اإلاكتراة بباظخثىاء الىانال ٌؽخمل الصىل الشابؼ،  -

جب أال  الىانالث اإلاعخأحشة والعُاساث اإلاخصصت بالىهل الػشض ي بما قيها الىهل العُاحي .ٍو

 ًجضأ كشاء الىانالث اإلازكىسة.

ً،  وجؤمً وصاسة الخجهيز والىهل الخيعُو في مجال خُث  الىهل الؼشقي الجماعي للمعاقٍش

 جهىم ب :

 مىانُذ خذماث الىهل الجماعي،  جدذًذ -

 وطؼ  هظام الخىاوب باليعبت للخذماث التي ال جخىقش غلى مىانُذ ناسة ، -

 .اظخثىابُتالترخُص لػملُاث ههل اظخجابت  لؼلباث  -
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III  )ر الفعلي للىظام الحالي :يالس 

الهاهىهُت إن العير الكػلي للىظام الخالي ال ًخماش ى بصكت غامت وقو مهخظُاث الىصىص 

لشخص التي أصبدذ مؼ مشوس الىنذ ومً أهم ججلُاث هزه الىطػُت كشاء ا، أغاله اإلاؽاس إليها

 . لعُاساث ألاحشة مً الصىل ألاول  اللاهىهيتوكزا اإلاىاقعت ؾير  مػخادةمماسظت 

 

 الاستغالل غير املباشر للرخص: -أ

ؾير  1616، منها   6111سخصت جم مىذ ؾالبُتها نبل ظىت  ,436جخكىن حزارة الشخص مً 

 . % 4353معخؿلت، أي بيعبت 

 .  % 1453سخصت مكتراة  أي بيعبت  13.6سخصت معخؿلت جىحذ    6664ومً مجمىع 

 

 مىافست سياراث ألاجرة من الدرجت ألاول: -ب

اساث الػابلُت أو العُاخُت(مين جىهالث غشطُت غادة لخأحعخػمل الخاقلت  و جىهالث  ) الٍض

لت وعبُا.  إلاعاقاث ػٍى

"  631 مشظُذطمشكبت هىع إن ظُاساث ألاحشة مً الذسحت ألاولى اإلاؽكلت أظاظا مً " 

ت كلم  اإلاىصىص في الظهير العالل الزكش  1,الكشاء اإلاجضا خاسج معاقت  جماسط   بكل خٍش

اث .1وبؼانت نصىي لعخت ) قئنها  لزلكو  .( Rotations) ( مهاغذ وبػذد ال مدذود للعكٍش

معاساث أو مهاػؼ  -في غالبيت الحاالث  -مىخظمت  ، خاسج الظىابؽ الهاهىهُت، بصكتحعخؿل

 .بىاظؼت الخاقالثمؤمىت 

 

IV  )بىاسطت الحافالث جىظيم الىلل الطرقي  العمىمي للمسافرين . 

 

 ملاوالث الىلل :  -أ      

ً ًخم جأمُنها بىاظؼت           14 ) خاطػت للهاهىن الخاص مهاوالث إن غملُاث ههل اإلاعاقٍش

بها راث معؤولُت مدذودة ؼشكاث اؾلغباسة غً منها  % 61منها غباسة غً مؤظعاث قشدًت و  %

. )  

ت      ــٍش ،  خادةجخلو بؽكل ػبُعي مىاقعت داخلُت  الهؼاع (Atomisation) كما ان دٍس

ىهل ( بأحجام مخخلكت حلها ال ًخىقش إال غلى مهاولت لل 1313) خىالي  اإلاهاوالثخُث ًخميز بكثرة 

 خاقلت أو خاقلخين.

 



4 
 

 حظيرة الحافالث : -ب      

ً خعب  زالزت أصىاف  : جشجب خاقالث الىهل الػمىمي للمعاقٍش

 مهػذا أو أكثر . 31جخىقش غلى لخاقالث التي ا(  : A)  أصىل  -

 مهػذا . 46الى  .1 غذد مً لخاقالث التي  جخىقش غلىا( : (Bصىل ب  -

 مهػذ أو أنل . ,1 غذد مً لخاقالث التي جخىقش غلىا( : Cصىل ط ) -

مً  جخىقش غلى غذد معخؿلت، مجملها خاقالث 6661خاقلت منها  6134وجخكىن الخظيرة مً 

 .% 31.4مهػذ أي بيعبت  3,إلى  33

ًتراوح  % 63ظىت ، و ,1منها ًخجاوص ظنها  % 31كما أن هزه الخظيرة مخهادمت خُث أن 

 ظىت . ,1ظىىاث و11ظنها مابين 

 السائلىن : -ج     

هىانص  ٌػشفالزي  اإلاجالبذون ؼك حؽكل الىطػُت الػامت للعابهين الػاملين بالهؼاع     

ً غلى معخىي الهىاهين اإلاىظمت لل حلُت  باإلاؿشب.ىهل الػمىمي للمعاقٍش

ه الىىانص بخظمنها إلاهخظُاث مً هزبػع ونذ مكىذ مذوهت العير الجذًذة مً ججاوص 

أنها جأهُل وجثمين العُانت اإلاهىُت ) الخكىًٍ ألاولي الخأهُلي والخكىًٍ اإلاعخمش ، بؼانت العابو ؼ

 اإلانهي ، صمً العُانت والشاخت ...( . 

 

 فت:التعر  -د    

ً  ػشقت خذماثإن ح و جؼبُو مً  ملىىتههل اإلاعاقٍش  الخػشقتػشف الذولت غً ػٍش

 . .166ٌػىد إلى ؼهش دحىبر  الخػشقتالهصىي ، وآخش حؿُير لهزه 

جؼبُو أظػاس ٌشجؼ غلى دهُا والانخصاس غلى حػشقت نصىي  ػشقتغذم الخىصُص غلى حإن 

كت.  مىخكظت  غلى خعاب الجىدة واإلاىاقعت الؽٍش

 

V  ) اللطاع :وطعيت 

 

 مكامن كىة  اللطاع :  -أ

ً ًخميز همؽ الىهل     غبر الخاقالث بػذة مؤهالث. الؼشقي للمعاقٍش

 

 فهى أوال همط هلل فعال لكىهه :    

 .كبيرةًخؼلب اظدثماساث ال همؽ ههل ًخميز بظػل الخكلكت و  -
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الخاقلت إلاخؼلباث الخىمُت اإلاعخذامت ، لزا قئن حشجُؼ حعخجُب همؽ ههل ًداقظ غلى البِئت :  -

ً غلى اظخػمال الخاقلت   .ر البِئتمً جلى  الخهلُص ظِعاهم ال مدالت فياإلاعاقٍش

همؽ ههل انخصادي : إن أزمىت الىهل غبر الخاقالث انخصادًت وحذ مىاقعت مهاسهت مؼ أهماغ  -

  % 63)مهاسهت مؼ أزمىت الخاقالث، قئن أزمان ظُاساث ألاحشة مشجكػت غمىما ب  الىهل ألاخشي 

ً للخاقالث (% 3.وأزمىت الهؼاس ب  ، كما أن هزه ألازمىت حؽكل أهم أظباب اظخػمال اإلاعاقٍش

 في جىهالتهم بالىظش لظػل الهذسة الؽشابُت للعاكىت. 

ػت بين الػشض والؼلب - لش يء الزي ًمكىه مً الاظخجابت ، اهمؽ ههل مشن ًىقش مالبمت ظَش

 لؼلباث الىهل الػشطُت خاصت خالل قتراث الػؼل وألاغُاد. 

-  

 متزايدة : لحركيتويستجيب 

اإلاخؼؽ اإلاذن ، الش يء الزي ٌؽكل قشصت لخىمُت الهؼاع .ونذ بُيذ دساظت  بينمتزاًذة  خشكُت -

ً التي  ً بين  6116جم إهجاصها ظىت اإلاذًشي لىهل اإلاعاقٍش أن الؼلب ؤلاحمالي لخىهالث اإلاعاقٍش

ت جبلـ  6 .,4 .66ظِبلـ  .611اإلاذن في ظىت  ادة ظىٍى  3.4جىهل في الُىم ، مما ٌؽكل مػذل ٍص

 . .611و .611في العىت مابين  %

 

 ويرجكز على عرض مىجىد :

 الخؿؼُت الجؿشاقُت للمملكت أخذ ههؽ نىة الىهل الؼشقي جمثل :شبكت كىيت لخطىط الىلل -

ً غبر الخاقالث، خُث ت لخؼىغ الىهل  هزا الىهل ًىقش  للمعاقٍش بشبؼه إلاا ًهشب مً ؼبكت نٍى

كما ٌؽكل هزا الىمؽ مً الىهل الىظُلت ألاظاظُت .خؽ معخؿل .34 حؿؼُخه لمذًىت و  111

  لخىهالث ظاكىت اإلاىاػو الهشوٍت باإلاملكت

: ويي ههؼت نىة أخشي لهزا الىمؽ مً الىهل ، خُث ًخىقش اإلاؿشب غلى  لىج إلى الخدماثالى  -

ت  1, ً غذة ههؽ زاهٍى ً. وجظاف إلى ؼبكت اإلادؼاث الؼشنُت للمعاقٍش مدؼت ػشنُت للمعاقٍش

 ل .خىنلل

ت الهؼاع قئهه ًظم  جىاجد عرض بمعايير دوليت في السىق الىطىيت - ٍش : غلى الشؾم مً دٍس

ظمت ومهُكلت ًمكً أن حؽكل همىرحا إلغادة جىظُم الهؼاع . وجخميز هزه الؽشكاث ؼشكاث مى

، غذد الخؼىغ اإلاعخؿلت ، حجم خظيرة الخاقالث ، غذد مىاصب الؽؿل وؽاػها بحجم

و اإلادذزت ، بيُت الؽشكت ، هىع الخذماث ،   .   وهمىرحها الانخصادي اإلاشبمىاهج الدعٍى
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 مكامن طعف اللطاع: -ب 

 6,و  .161ظىت  % 1, معاهمت الخاقالث في الخىهالث ما بين اإلاذن نذ جشاحػذ بيعبتإن 

الىاججت باألظاط غً جشدي حىدة . وحػضي هزه الىطػُت  .611ظىت  % 35,4إلى  1633ظىت  %

 : خخالالث التي ٌػشقها الهؼاع والتي مً بُنهاالا  إلىالخذماث بالخاقالث 

جي لىظام الشخصت  - والتراخُص اإلاشجبؼت والزي جم جصىسه لظبؽ الهؼاع هدى الاهدشاف الخذٍس

و البُؼ .  هظام أصبدذ قُه التراخُص حعخؿل في إػاس الكشاء وجكىث غً ػٍش

ً : حػُوالتي كشاء الشخص  غملُت -  ظير ومشانبت نؼاع الىهل الؼشفي للمعاقٍش

  ، و الشخصت و غهذة كشاء ًخم إبشامها مً ػشف  الىلىج للمهىت ال ًخم غً ػٍش ولكً غً ػٍش

صاخب الشخصت الزي ًدذد معخؿل الشخصت ) الىانل صاخب الخاقلت ( دون أن ًكىن لإلداسة 

 خو الشنابت.

  لخهلُص واحباث الكشاء حعاهم في الشقؼ مً كلكت الاظخؿالل الش يء الزي ًذقؼ اإلاعخؿل

 ُت وألاوطاع الاحخماغُت للعابهين .الىكهاث غلى خعاب حىدة الخذمت ، العالمت الؼشن

  بعبب اإلاىاصغاث اإلادخملت بين أصخاب الشخص واإلاعخؿلين، مما نذ غذم اظخهشاس مصالح الىهل

 اإلاعخؿل.ًؤدي إلى سخب الشخصت مً 

  و ؤلاسر للشخص اإلادخكظ بها  هضالناثأهم اؽكل أخذ مً ػشف ؾير الىانلين ٌالاهخهال غً ػٍش

ًترجب غً هزه الخالت حػذد أصخاب التراخُص الزًً ال غالنت لهم ىظام الخالي ، خُث ال

 بالهؼاع الش يء الزي ٌػهذ الىطػُت ظىاء باليعبت لإلداسة أو اإلاعخؿلين .

اغخباسا  ججعُذهًخم ( ظىىاث لم 11) تإن الهذف اإلاخىخى مً ججذًذ الشخص كل ظبػ -

بُا ) أصبدذ الشخصت بمثابت أصبذ طمىُا وجلها هان ججذًذلإلخخالالث العالكت الزكش. رلك 

ٌؽكل قشصت  كان ًجب أن في خين أن الخجذًذ ،ملك ولِغ جشخُصا مدذودا في الضمً ( 

لذساظت هجاغت الاخخكاؾ أو مالبمت أو سخب الشخصت خعب خاحُاث الخىهالث واغخباسا 

 لظشوف اظخؿالل الشخصت مً خُث اخترام نىاهين الىهل الؼشقي والعالمت الؼشنُت .  

لم ٌعاغذ غلى جىمُت الىهل الش يء الزي ً الانلُمُت للىهل ال جخىقش غلى مخؼؼاث للىهل اللج -

حػل العلؼاث اإلادلُت جلجأ إلى أهىاع أخشي مً الىهل  و ؤلانلُمي والجهىي بىاظؼت الخاقالث، 

ؾير مالبمت كداقالث الىهل الخظشي وظُاساث ألاحشة مً الذسحت ألاولى وظاهمذ بزلك في 

 . الىهل ؾير اإلاىظم اهدؽاس 

إن إكشاهاث اإلاىاقعت التي حػشقها حل اإلاعاساث الكبري، وطػل ؼشوغ الاظخؿالل اإلاخظمىت في  -

ػاث وأخيرا الانخؼاغاث  مً مذا خُل الىهل الىاججت غً كشاء سخص الىهل، الهامت الدؽَش



7 
 

يخج ون إلى الانخصاد في هكهاث اإلاعخخذمين وصُاهت وججذًذ الخاقىانلين ًلجؤ ججػل ال الث. ٍو

 .وطػل حىدة الخذماث - في ؾالب ألاخُان ممُخت - غً هزه الىطػُت خىادر للعير 

جػلهم في خذة اإلا أكثر الخؼىغ اإلاشبدت  التركيز غلى ٌعاهم  - بؽكل  ًلجئىن ىاقعت بين الىانلين ٍو

ػمذون إلى الدعابو أزىاء العير  ؼبهىن حػشقت مىخكظت، َو ؾير ناهىوي إلى خذماث الىظؼاء ٍو

ؤزشون بزلك ظلبا غلى الصىسة الىمؼُت للخاقلت غ ً، ٍو و للظكش بأكثر غذد مً اإلاعاقٍش لى الؼٍش

 غىذ اإلاىاػىين وغلى مصذانُت الخذمت الػمىمُت. 

إن جصىس الىظام الخالي اإلابني غلى مىذ الشخص خعب الخؼىغ وجمشكض الػذًذ مً الىانلين في  -

 ًصل إلى مدذودًخه؛ س الخاقالث اهؼالم وغبى  هكغ الخؽ، حػل هظام إظىاد مىانُذ

ً التي حؽكل خلهت هامت في جىظُم  وجأػير الىهل الؼشقي  - إن اإلادؼاث الؼشنُت للمعاقٍش

ً بىاظؼت الخاقالث)  الخزاكش، اخترام اإلاىانُذ، سبؽ اإلادؼاث بالىهل بُؼ للمعاقٍش

ؽكل هزا ألامش  غابها أظاظُا الخظشي،.....(، ال جخظؼ كلُا لظبؽ وصاسة الخجهيز والىهل. َو

 لخأهُل الهؼاع. 

جكش ي ظاغذا غلى  .166ُذ جدُين معخىاها مىز ظىت الخػشقت الهصىي وججم اغخمادإن  -

 الهصىي خالل الكتراث التي حػشف طػل وؽاغ الىهل وججاوص الخػشقت مماسظت خكع ألازمىت 

 خالل قتراث الزسوة.

  

VI  )حىل إصالح الىلل الطرقي العمىمي للمسافرين  املىاظرة الىطىيت: 

في  اظخؼاع أن ًالبمو  ظابو،ؤكذة في ونذ اإلالىظام الخالي مبرساجه ومىكػخه إرا كان ل

 الخظت  :ُاث احخماغُت وانخصادًت مػُىت، قهذ أصبذ مً الظشوسي موطػالعالكت العىىاث 

ػت التي غشقها اإلاجخمؼ اإلاؿشبي والخدذًاث أن    - التي جىاحه البلذ في مجال الخىمُت الهامت والعَش

 ، بُيذ مدذودًت الىظام الخالي وغذم نذسجه غلى الاظخجابت لهزه الخدذًاثالىهل

أن الىىانص الػمُهت التي ٌػشقها الىظام والتي جؤزش ظلبا غلى مصذانُت خذمت الىهل ونذسجه  -

غملُت راث ػابؼ هُكلي جخىخى جدعِىه  تخاث اإلاشجكهين، ججػل دون حذوي أًغلى إسطاء ػمى 

 . وجأهُله

خ ، و وغلُه  ص ًىلُى  41جىكُزا للخػلُماث اإلالكُت العامُت التي وسدث في خؼاب الػشػ بخاٍس

لثىسة اإلالك والؽػب التي أكذث غلى  ,,بمىاظبت الزكشي  6113ؾؽذ  61وفي خؼاب  6111

ؼ  اإلاخكش ي في الهؼاع، أصبذ ؤلاصالح اإلاؤظعاحي والهُكلي لهزا الهؼاع مداسبت انخصاد الَش

ا.  طشوٍس
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لزلك، نشسث وصاسة الخجهيز والىهل مباؼشة غملُت الخككير في إصالح وجىمُت نؼاع الىهل 

.ً اإلاػلىت لهزا ؤلاصالح في حشجُؼ الاظدثماس في  اإلاخػذدة ألاهذافجخمثل و  الؼشقي للمعاقٍش

 الهؼاع وجدعين حىدة الخذماث اإلاهترخت للمشجكهين.


