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مديرية قادته  عمل جماعينتيجة هو  االستراتيجي المخطط اهذإن 
المديريات  وشارك فيهالنقل بين أنواع تنسيق الاالستراتيجية والبرامج و

 والماء والمؤسسات كاللوجستيوالنقل التجهيز والمركزية لوزارة 
 تحت وصايتها. والشركات  العمومية

التجهيز والنقل ألولويات الحكومية في قطاعات ل يشكل ترجمةفهو 
 .2021-2017للفترة  كاللوجستيو

بوابة ال على االستراتيجي طخطمال اعلى هذأيًضا  يمكن االطالع
 :على العنوان التالي لوزارةاإللكترونية ل

  http://www.equipement.gov.ma 
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كما تم تحقيق تطور ملموس،  ......وبذلك، حقق المغرب تقدماً كبيراً على مستوى البنيات األساسية"
وتعزيز الشبكة الطرقية، والتدبير األمثل  على مستوى التجهيزات الكبرى، كالموانئ والمطارات،

للموارد المائية، وإطالق مشاريع تطوير النقل السككي، والنقل الحضري. كل ذلك غير من مالمح 
مختلف األقاليم، وأعطى المغرب وجها جديدا، ووفر الظروف المالئمة لتطوير االستراتيجيات 

 المعتمدة في شتى القطاعات.

جي لالستراتيجيات القطاعية، قد مكن بالدنا من إحراز تقدم ملموس، وزاد من كما أن التنفيذ التدري
 جلب االستثمار األجنبي، على الرغم من وضعية اقتصادية ومالية عالمية صعبة.

وإذ نؤكد التزامنا بتشجيع االستثمار، فإننا نجدد دعوتنا للحكومة، إلعطاء األسبقية، لكل ما يُحفز على 
الشغل، في تكامل بين متطلبات االستهالك المحلي، وبين قابلية إنتاجنا للتصدير، النمو، وتوفير فرص 

 "بما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على ميزان األداءات.

، يوم الثالثاء حمد السادس، نصره هللا إلى األمةالسامي الذي وجهه صاحب الجاللة الملك مالملكي الخطاب مقتطف من 

 .بمناسبة الذكرى الرابعة عشر العتالء جاللته عرش أسالفه الميامين 2013يوليوز  30

 

فمن الواضح أن تعبئة الموارد البشرية الداخلية تشكل رافدا أساسيا لتحقيق االستمرارية لتمويل "
المشاريع االستثمارية الكبرى، السيما البنيات التحتية، وكذا االستعداد األفضل لتحقيق األهداف 

 ."2015بعد  التنموية لما

 13 . االثنينإفريقيا من أجل التنمية لمنتدى التاسع سامية إلى المشاركين في الملتقىالملكية الرسالة مقتطف من ال

 2014 ،أكتوبر
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 كلمة السيد الوزير

 
 

 

 

 

 

هم في اتس ثحي للبالد االقتصاديين فاعلينم الأهمن بين  ءوالما واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل  تعد
 .مهامهااإلقالع االقتصادي للمملكة من خالل االستراتيجيات االستباقية التي تنفذها في إطار 

 
ً  إطارا ك والماءولتعزيز هذا الدور، وضعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستي  -2017لفترة لاستراتيجيا

ويعكس السياسة العامة  ،بحزم مع التوجهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادسيتوافق  2021
 .ةراالوزللحكومة في مجاالت تدخل 

نمو مستدام وشامل  فيالمساهمة و شغلخلق فرص التي من شأنها مشاريع اليهدف هذا اإلطار إلى تفضيل و
 .على تحسين القدرة التنافسية القتصادنا التي تساعدتلك و

من ف ،لفا والُملتزم بهااالمحددة س، 2040-2030 القطاعيةواالستراتيجيات  اتخططمتنفيذ التماشيا مع و
أيضا الشروع والية، تتماشى مع األولويات الوطنية الحالية عمشاريع ذات قيمة مضافة  الشروع فيالمقرر 

  .توطيد اقتصاد قوي ومزدهرفي اإلصالحات التي ستساهم في 

. 

 

 

 

 

 

 

اعمارة القادر عبد  
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 فهرس

 
 ك والماء  وزارة التجهيز والنقل واللوجستي. 1
 

 مهامنا    •

 قيمنا  •
 
 اإلطار العام .2
 

 السياق  •
 2016-2012تذكير بحجم االستثمارات   •

 يةالقطاع االستراتيجيات  •
 
 2021-2017  االستراتيجي المخطط. 3
 

 المنهجية المقاربة   •

 الرهانات  •

 التوجهات االستراتيجيةالرؤية و  •

 ات القطاعتقديم حول   •
 

 خالصة
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 مهامنا 

في التنمية  هاما االقطاعات الحيوية التي تلعب دورفي ك والماء وزارة التجهيز والنقل واللوجستي تتدخل
 من خالل ارتباطها الوثيق بعناصر التنمية.االقتصادية واالجتماعية للبالد 

، الجهويةوتقليص الفوارق  إعداد التراب الوطني في ةمباشرأو غير  مباشرةتساهم الوزارة بصفة حيث 
 تقليص الفوارق كما تساهم أيضا في. والرفع من تنافسية النسيج االقتصادي ستثماراالمناخ  خلقو

التراب على سائر وتوزيع الثروة الناتجة عن النمو  االجتماعي تكثيف التكافلوالمجالية و جتماعيةاال
 الوطني.

في تطوير وتنفيذ وتنسيق سياسة الحكومة في قطاع البنية التحتية للنقل )الطرق مهمة الوزارة وتتمثل 
كما تتولى إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة  .والسكك الحديدية( والموانئوالمنشآت الفنية  السيارةوالطرق 

المتعلقة بالنقل عبر الطرق والسكك الحديدية وبالنقل البحري، وتضطلع عالوة على ذلك ببلورة السياسة 
 .كيةتطوير التنافسية اللوجستيكذا و .الحكومية في مجال السالمة الطرقية وتنسيق تنفيذها

 عن إنجاز األشغال والسهر التقنية، الرقابة على الدراساتإلشراف أو با ،تقوم هذه الوزارةن أكما يمكن 
أو جمعيات العمومية ، نيابة عن اإلدارات أو السلطات المحلية األخرى أو المؤسسات مراقبتهاأو  التقنية

  لهذا الغرض.التي تقدم الطلب  الدولةالعامة أو شركات ذات المنفعة 

 

 

 

 الوزارة قطاعات تدخل

مجال واسع 

 للتدخل

السيارة والطرق الطرق الموانئ والنقل البحري  

الطرقي النقل  

والسالمة الطرقية   

 العموميةالبناء واألشغال 
اإلشراف المنتدبو  

 الملك العمومي

 السكك الحديدية

السككي والنقل   

للوجستيكا  
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 الهيكل التنظيمي
 

 
 

 

 

  

 الوزير

كتابة الدولة 
 المكلفة بالنقل

 قطاع الماء

 الكتابة العامة
 الكتابة العامة

 المفتشية العامة

 المجلس العام المفتشية العامة

 الديوان

مصلحة  38
 إقليمية للماء

مديريات جهوية  6
 لألرصاد الجوية

مديرية جهوية 12  مديرية إقليمية 53 

مديرية المالحة  مديرية الطرق
 التجارية

مديرية مؤقتة إلنجاز 
 الميناء الجديد بآسفي

مديرية الموارد 
 البشرية

 ونمديرية الشؤ
التقنية والعالقة 

 مع المهنة

مديرية الشؤون 
 اإلدارية والقانونية

المديرية المؤقتة لتهيئة 
 1الطريق الوطنية رقم 
 بين تزنيت والداخلة

مديرية 
 التجهيزات العامة

مديرية االستراتيجية 
والبرامج والتنسيق 

 بين انواع النقل

مديرية أنظمة 
 المعلوميات

مديرية الموانئ 
والملك العمومي 

 البحري

مديرية النقل عبر 
الطرق والسالمة 

 الطرقية

مديرية الشؤون 
 اإلدارية والمالية

 ثمديرية البح
 والتخطيط المائي

مديرية 
 التجهيزات المائية

مديرية األرصاد 
 الجوية الوطنية

مديرية الشؤون 
 القانونية والعقارية

 المؤسسات والشركات العمومية

http://www.equipement.gov.ma/ministere/pages/organigramme.aspx
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 قيمنا
بدافع  ،الوزارةمسؤولية مشتركة لجميع موظفي  2021-2017  االستراتيجي المخططتنفيذ يعد نجاح 

 .هي النزاهة والكفاءة والشفافيةأال و، يتقاسمونهامن القيم األساسية التي 
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 مواردنا البشرية 

جهات جميع من المصالح الخارجية تغطي شبكة ك والماء على وزارة التجهيز والنقل واللوجستيتتوفر 
 .المملكة مومعظم أقالي

٪ 24تناهز نسبة تأطيرموظفًا، مع  6335رب اما يق يعمل بهذه الوزارة البشرية،وفيما يتعلق بالموارد 
 ٪.68يزيد عن  زال تمركومعدل 

 

 

 

 ذكور

 إناث

طارإ  أعوان التنفيذ األطر المتوسطة 

 والفئة توزيع الموارد البشرية حسب النوع

 الخارجية

 المركزية

 إناث
 ذكور

 حسب البشرية الموارد

 الجغرافي التوزيع

 حسب البشرية الموارد

 النوع
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 السياق  
 

في التنمية  هاماالقطاعات الحيوية التي تلعب دوراً ك والماء في وزارة التجهيز والنقل واللوجستي تتدخل
 خالل ارتباطها الوثيق بعناصر التنمية.من االقتصادية واالجتماعية للبالد 

 ستثماراالمناخ  خلق، والجهويةوتقليص الفوارق  هذه الوزارة في إعداد التراب الوطنيهم اتس كما
تكثيف والمجالية و جتماعيةاال تقليص الفوارق فيتشارك كما . والرفع من تنافسية النسيج االقتصادي

  التراب الوطني.على سائر وتوزيع الثروة الناتجة عن النمو  االجتماعي التكافل

 :تمحور سياسة الوزارة حول اإلجراءات الرئيسية التاليةت

 البنية التحتية للنقل الالزمة لتعزيز  إنجازورصد تطور النشاط االقتصادي من خالل  استباق
 النمو؛

  العام ...( عن طريق صيانة عقالنية؛ الملكالوطني )الطرق والموانئ و الرصيدالحفاظ على 

  من خالل تحقيق البنى التحتية األساسية؛ لمجاليةالتفاوتات ا الحد منالمساهمة في 

  العمومية.تطوير وتعزيز قطاع البناء واألشغال 

 

لقطاع النقل، تقترح الوزارة وتنفذ سلسلة من التدابير التشريعية والقانونية وفي إطار مهامها التنظيمية 
 .النقل المختلفة أنماطلتي تهدف إلى تحسين وتنسيق ومراقبة ا

 

، األساس لتطوير 2017يمثل بيان السياسة العامة للحكومة، المقدم إلى البرلمان في أبريل كما 
األهداف الرئيسية لضمان تطوير  لبيانايحدد هذا حيث  .2021-2017للفترة  الوزارة استراتيجية عمل

ذلك من خالل تحسين فرص الحصول و ،والتنمية المستدامة الشغلالنموذج االقتصادي وتعزيز فرص 
. منبًرا لالستثمار والتصدير جعل المغربو اإلقالع االقتصادي استدامة وإنجاح على الخدمات األساسية

 امستدام وتدبيرا تضمن تسييرا ناجعا للجهات ةحقيقيجهوية موسعة واعتماد سياسة  باإلضافة الى
 .الطبيعية هالموارد ؤوالومس

 

رئيسية حول أربعة توجهات  2021- 2017ة للوزار   االستراتيجي المخطط يتمحورالسياق، في هذا 
 .ا المستندثمانية أهداف استراتيجية مفصلة في بقية هذ تنبثق منها
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 2016-2012 للفترة االستثمارات بحجم تذكير

 

 البناء حيث من هامة نتائج األخيرة، السنوات في والماء، واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة حققت

يعكس مدى  والذي ،تبنيه تم الذي النهج صحة تسجيلها تم التي هذه المنجزات وتعكس. واإلصالح

 .الوطنية التطلعات لتحقيق مواتية وأهداف واضحة استراتيجية رؤية وفق التنمية طريق على المثابرة

 التقليصو ،التراب الوطني تهيئة في ونفذتها الوزارة أعدتها التي القطاعية السياسات مختلف وساهمت

 له يضمن مما الوطني، لالقتصاد التنافسية القدرة وتعزيز األعمال مناخ وتحسين الجهوية، الفوارق من

 .العالمي االقتصاد في االندماج

 101.5 ربايق ما ،2016-2012 الفترة خاللوالماء،  واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة استثمرتوقد 

 .عليها تشرف التي القطاعات مختلف في درهم مليار

 كما.  درهم مليار 49.7 استثماراته بلغت حيث الرئيسي، المستفيد السيارة والطرق الطرق قطاع وكان

 .  درهم مليار 14.2 ب المينائية والمشاريع درهم مليار 31.7 راستثما الحديدية السكك قطاع قام

   

 

 

 

 

 

 

 السيارة والطرق الطرق

 الطرقي النقل

 العمومية واألشغال البناء

 اللوجستيك

 الحديدية السكك

 الموانئ

 درهم مليار 101.5 

 االستثمارات حجم
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 :21ص 

 التحتية البنيات رصيد

 

 األكثر ينب من واحدا يعد والذي التحتية، للبنيات الوطني الرصيد تعزيز من االستثمارات هذه مكنت

 .المماثلة البلدان بين تطوراً 

 

 

 الرصيد
 الطرقي 

 الرصيد
 السككي 

 الرصيد
 المينائي 

 الرصيد
 اللوجستيكي

 كم 1800: السيارة الطرق •

 كلم 57334: الطرقية الشبكة •

 سريعة كلم طرق 1080 منها

 كم 15782: الوطنية الطرق •
 كم 11157: الجهوية الطرق •

 كم 30395: اإلقليمية الطرق •

 9400: الفنية المنشآت •

/  مركبة مليون 99.35: السير حركة •

 اليوم في كم

 الحديدية السكك من كم 2.109  •

 مزدوجة سكك كم 613  •

 مكهربة كلم 1.287  •

    819فنية:  منشآت  •

 السواحل من كم 3.500 •

 13: الوظائف متعددة للتجارة موانئ •

 10 جهوي: طابع ذات للصيد موانئ •

 10: محلي طابع ذات للصيد موانئ •

 7الترفيه:  موانئ •

 زناتا اللوجستيكية المنطقة •

 (هكتار 323) 

 ميطا اللوجستيكية المنطقة •

 (هكتار 40) 

  Medhub اللوجستيكية المنطقة •

 (هكتار 250)
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 القطاعية االستراتيجيات

 واللوجستيك والنقل التجهيز لقطاعات المدى والطويلة المتوسطة الرئيسية والمخططات التصاميم توفر

 التحتية البنية تطوير عن فضال ،واللوجستيك النقل خدمات مستويات لتحسين المناسب العملي اإلطار

 .للنقل

 :الوزارة لهذه الرئيسية القطاعية االستراتيجيات يلي فيما

 

 

 

 

 الطرقي المخطط 

2035 

 الحديدية السكك مخطط 

2040 

 :األهداف

 

 وتثمين وحماية قالطري مستعملي لمختلف المستوى رفيعة خدمة ضمان •

 الطرقي؛ الرصيد

 للبالد؛ واالجتماعية االقتصادية التنمية ودعم الطرقية الشبكة تحديث •

 الترابي التوازن لتحسين القرب سياسة يعتمد الطرق من جديد جيل تبني •

 البشرية؛ التنمية مجال في ات اإلجراء التقائية وكذا

 مع السيارة والطرق السريعة للطرق المستوى العالية الخدمات شبكة تطوير •

 وكذا جديدة ربط ومشاريع الرئيسية، المدن حول قوية إمدادات أهداف

 الترابي؛ التأهيل

 اآلمن؛ غير الطريق مع مستدامة لتحقيق قطيعة الجهود جميع تضافر •

 المستدامة؛ بالتنمية المتعلقة لاللتزامات التجسيد من مزيد •

 

 :األهداف

 

 الترابي؛ التوازن دعم •

 المستدام؛ التنقل تعزيز •

 الحديدية؛ السكك نظام جدوى على الحفاظ •

 .بالتنقل يتعلق فيما وقدرة اقتراح كفاعل القطاع جعل •
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 االستراتيجية 
 المينائية  الوطنية 

 2030 افق في

الوطنية  االستراتيجية 

 الطرقية للسالمة

2026 

 الوطنية االستراتيجية 

 التنافسية لتنمية

 2030 اللوجستيكية

 :األهداف

 

 اللوجستيكية؛ للسلسلة المثلى التنافسية القدرة عن البحت •

 للموارد؛ األمثل التقييم عن البحت •

 االستراتيجية؛ اإلمدادات أمن ضمان •

 االقتصادية؛ التغيرات مرافقة •

 والدولية؛ الجهوية التغيرات مع التأقلم على القدرة المينائي النظام منح •

 .المستقبلية الجيوستراتيجية الفرص اغتنام من النظام هذا تمكين •

 :األهداف

 

 الداخلي بالناتج يتعلق فيما بالمغرب اللوجستيكية الخدمات وقع تكلفة خفض •

  اإلجمالي؛

 الناتجة المضافة القيمة رفع طريق عن الناتج الداخلي اإلجمالي نمو تسريع •

 تنافسي؛ لوجستيكي قطاع ونشوء اللوجستيكية الخدمات تكلفة انخفاض عن

 أكسيد ثاني انبعاثات من الحد خالل من للبالد المستدامة التنمية في المساهمة •

 .  والمدن الطرق احتقان خفض وكذا للبضائع الطرقي بالنقل المرتبطة الكربون

 

 :األهداف

 

 بجروح والمصابين للقتلى السنوي العدد في التصاعدي االتجاه عكس •

 خطيرة؛

 بنسبة 2021 عام بحلول السير حوادث عن الناجمة الوفيات عدد خفض •

 ؛2026 عام بحلول٪ 50و٪ 20

 .مستدامة بطريقة والجرحى القتلى عدد من التقليل •



24 
 

 



25 
 

  



26 
 

 

 المنهجية

ت الوزارة المنهجية تبنبطريقة متناسقة ودقيقة،  2021-2017في إطار إعداد المخطط االستراتيجي 

 التالية:

  إجراء تشخيص استراتيجي مع األخذ بعين االعتبار التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي وقيم

 ؛ ومهام الوزارة وكذا السياق وتغيرات البيئة

  التي تواجه الوزارة؛تحديد أبرز التحديات 

  تعريف التوجهات االستراتيجية الرئيسية التي ستمكن من مواجهة التحديات وذلك في إطار

 مشاورات داخلية؛

 هات؛ ستراتيجية وذلك انطالقا من التوجتحديد األهداف اال 

 .تحديد المشاريع واإلجراء ات التي يجب إنجازها بالنسبة لكل هدف استراتيجي 

 :التالي البياني الرسم حسب المنهجية هذه وتتمثل

 

 

الملكية التوجيهات  

الحكومي البرنامج  

 السياق المهام

 التحليل

 االستراتيجي

االحتياجات تطور األساسية القيم   

التحديات تحديد  

االستراتيجية ألهدافا  

 المشاريع/البرامج

 القطاعية

 هاتالتوج

 االستراتيجية
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 .يرتكز التشخيص االستراتيجي باألساس على بعدين: التشخيص الداخلي والخارجي

 

 

 

  

 نقاط القوة

بنى تحتية عصرية تمركز المغرب على  •

 المستوى الدولي

 مؤسسات تحت الوصاية منظمة ومستقلة  •

 مخططات إستراتيجية في معظم القطاعات •

دور رئيسي في تطبيق السياسات العامة  •

 القطاعية والترابية؛

 تنفيذ إجراء ات العصرنة؛ •

   (في تطور الموارد المالية المخصصة •

FSR, SEGMA…؛ ) 

 إعادة تنظيم المصالح غير المركزية؛ •

خبرة واسعة داخل الوزارة والمؤسسات  •

 تحت الوصاية؛

تفاعل ناجح مع المؤسسات المالية الوطنية  •

 .والدولية

 نقاط الضعف

 بسبب التحتية للبنية كافية غير صيانة •

 لذلك؛ المخصصة المالية الموارد إلى االفتقار

 الوزارة إشراف تحت توجد التي المؤسسات •

 ميزانية دعم على وتعتمد بالديون، مثقلة

 برامجها؛ يلنزت لمتابعة الدولة

 بالبرامج يتعلق فيما المالية القدرة كفاية عدم •

 المخططات؛ /

 المؤسسات مهام مع المهام بعض تداخل •

 :مثال) غير واضح قانوني إطار األخرى:

 ؛(القروية الطرق

 تعويض نحو واالتجاه للرقمنة الملحة الحاجة •

 بالرقمية؛ المادية الوثائق

 الموارد ابعاد من العديد على مستوى ضعف •

 التنقل وحركة الموظفين كفاية عدم: البشرية

 غير التوزيع عن الناتج العمل وعبئ الداخلية

 األقطاب مختلف بين للمهام المتساوي

 ...وغيرها

 

 التهديدات

 الشركاء مختلف طرف من قوية لحاحاتإ •

 غير مالئمة مع منهم، الجهويين وخاصة

 لألولويات؛ كافية

 وتجديد صيانة الحتياجات قوي ارتفاع •

 عوامل لعدة راجع وذلك التحتية البنى

 ؛...( االستعمال، كترة مناخية،)

 حيث من كافية غير االستثمارات مردودية •

 الشغل؛ مناصب وخلق النمو

 إنجاز صعوبة: ماليةال الموارد ندرة •

 االستراتيجية؛ المخططات

 الكافية البشرية الموارد تعبئة صعوبة •

 .بالنشاط المتعلقة المهام لتنفيذ

 الفرص

 تحسين أجل من الوزارة هيكلة تنظيم إعادة •

 ؛فعاليتها

 الجهات؛ مع فعالية أكثر شراكة إطار تنزيل •

 القطاعين بين للشراكة واعد قانوني إطار •

 ؛( 12-86 القانون) والخاص العام

 ؛ المناخ تمويل من االستفادة فرص •

 تعزيز أجل من للمملكة القوية اإلرادة •

 جنوب؛ - جنوب التعاون

 .دعق بموجب الخبراء توظيف إمكانية •
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 التحديات
مكن التشخيص االستراتيجي من تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، والذي تشرف عليه وزارة 

 التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وتشمل بالخصوص:

 

االقتصادي من أهم التحديات  النمو يعد: : تحقيق نمو قوي ومستدام مع المساواة بين الجهات 1التحدي

 قيودالكل شرطا أساسيا لخلق مناصب الشغل ودمج الشباب. وفي نفس الوقت، يشالحالية للمغرب، حيث 

مومي الع إعادة التفكير في نموذج التنمية ومراجعة العالقة بين االستثمارتتطلب الميزانية  التي تعرفها

اليوم وأكثر من أي وقت  في النمو. وقد أصبحت إلتقائية السياسات العامة، محتوى الشغلوتحسين  والنمو

 المجتمع المدني.ستدعي تظافر الجهود لكل من فاعلي القطاع العام والخاص ومضى، حاجة ملحة ت

فإن وزارة التجهيز  اإلنتاجية،ونظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في مواكبة تطور القطاعات  جانبها،ومن 

قل والخدمات اللوجستيكية وكذا تعزيز القدرة والنقل واللوجستيك والماء مطالبة بإقامة بنى تحتية للن

التنافسية لالقتصاد الوطني من خالل حث الشركات على تحسين أدائها ونموها على المدى الطويل 

 وتشجيع االستثمار.

تضر بتماسكه وتطوره. ويجب أن يساعد النهج مجالية  المغرب فوارقعلى صعيد آخر، يعرف و

 االرتقاء بالمناطق األقل نموا. الجهوي والتضامن بين الجهات على

 

 البنيات التحتية للنقل والملك العمومي. وتثمين رصيدحماية  2 :التحدي

والذي يرتكز بالضرورة على تطوير  الربط،ال يمكن لقطاع النقل واللوجستيك أن يتطور دون تطوير 

االقتصادي، كما تعتبر بمثابة للنمو  الزمن، محوراوشكلت هذه األخيرة، على مر  البنية التحتية للنقل.

يجب أن تكون البنية التحتية  ذلك،ومع  االجتماعية واالقتصادية. الترابية والتنميةالعمود الفقري للتهيئة 

 للنقل ذات جودة وممتازة حتى تتمكن من لعب دورها بالكامل.
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سيرو هذا الرصيد، وبشكل البنى التحتية للنقل يضمن استدامة االستثمارات. ويواجه م صيانة رصيدإن 

 .المناسبة والمثاليةإتقان تقنيات طرق الصيانة بعض التحديات تتمحور حول مستمر، 

بمثابة استثمار  التحتية الحاليةمساواة مع البنية التحتية الجديدة، ينبغي اعتبار صيانة شبكات البنية 

 للمستقبل، يدعم بدوره المبادالت والتنقل للسلع واألشخاص.

 واللوجستيك النقل ألنظمة ومتكاملة شاملة رؤية : تبني3 يالتحد

 تنقل حركة تسهيل خالل من األسواق وتكامل توسيع في للنقل التحتية للبنية الحاسم الدور إلى بالنظر

 ال شرطا يعتبر أقل وبتكلفة وآمن وفعال ومالئم األنماط متعدد نقل نظام إنشاء فإن والبضائع، األشخاص

 .الجهوي للتكامل عنه غنى

 من المزيد إلى يؤدي الذي الشيء كبيرة، لتوترات أنظمته وتخضع مستمرة، الزيادة في النقل على الطلب

 في تشارك جودة وذات آمنة نقل خدمات توفير على العمل الوزارة على يجب ولذلك، .والحوادث التلوث

 الوفيات في يتسبب الذي الرئيسي العامل وهو الطرق، على األمن انعدام من والحد الساكنة إدماج

 .والعجز

 من ستحسن كما التنفيذ، وآجال التكلفة من تقلل سوف المتقنة اللوجستيكية الخدمات فإن أخرى، ناحية من

 التنافسية القدرة ان يقال ما فكثيرا. تنافسي تميز عنصر للزبون المقدمة القيمة وتشكل. الخدمة مستوى

 .اللوجستيكية التكلفة خفض على تعتمد لمقاوالتنا

 العامة الخدمات ونجاعة فعالية: 4 التحدي

 .عليه العمل متابعة ويجب نهجه تم ديمقراطي مطلب المواطن من اإلدارة تقريب يعتبر

 تكنولوجيات بفضل وذلك للمواطنين، المقدمة الخدمات جودة تحسين على الوزارة تعمل اإلطار، هذا وفي

 وهي واالجتماعية االقتصادية للتنمية أساسيًا محرًكا اليوم أصبحت التي  (NTI) الجديدة المعلومات

 .اإلنتاجية في الرئيسي للرفع المصدر
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة  استخدام مع واإلنتاجية النجاعة مكاسب من اإلدارة استفادت

(NTIC)يعد لم اإلنترنت، وبفضل وبالفعل،. اإلنترنت عبر الخدمات على االعتماد وكذا اآللية والعالجات 

 .معينة خدمة أو معلومات على للحصول فعليًا يتحرك المواطن

 تدبير من يجعل أن يجب اإلدارة لوحدات رئيسي كدعم البشرية الموارد وظيفة على الحفاظ أن كما

 .التنظيمية األهداف تحقيق في محدداً  عامالً  البشرية الموارد

 التزام المساهمين، وتعزيز ،(المهارات طريق عن والتدبير) المهارات وتدبير التوظيف، تحسين يمثل

 لجعل احترامها يجب التي األساسية الوزارة المبادئ هيكلة وإدارة والجماعي الفردي األداء إدارة وكذا

 .البشرية لمواردها المتقدم االستراتيجي التخطيط نجاحإ لنا يتسنى وحتى وكفاءة فعالية أكثر الوزارة هذه
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 التوجهات واألهداف االستراتيجية

 

 أربعة الشأن هذا في تحديد تم للوزارة، االستراتيجي التشخيص أثارها التي الرهانات على للجوابو

 والحفاظ البشرية التنميةو والشغل التنافسية بالقدرة المتعلقة الجوانب من العديد تغطي استراتيجية توجهات

 . واإلدارية المؤسساتية واإلصالحات التحتية البنيات من الوطني الرصيد على

 المحددة التوجهات وتتمثل. ومستدامة وشاملة قوية تنمية على الحصول في التوجهات هذه وستساهم

 : كالتالي

 

 : األول التوجه •

 تنافسية رفع على العمل خالل من ومستدام ومنصف وشامل قوي نمو في المساهمة 

 الوطني القتصادا

 

 : الثاني التوجه •

 استدامته؛ لضمان وتكييفه الوطنية التحتية البنيات رصيد على الحفاظ 

 

 : الثالث التوجه •

 متكاملة لوجستيكية وخدمات الوسائط ومتعدد ونظيف وآمن فعال نقل نظام إلى االنتقال 

 وتنافسية

 

 : الرابع التوجه •

 العملي والتميز األداء خالل من الوزارة تحديث انجاح . 
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اتيجية  األهداف االستر

 

ي تم تحديد هذه التوج
 
اتيجية: ثمانية هات ف  أهداف استر

 

 تنافسية رفع على العمل خالل من ومستدام ومنصف وشامل قوي نمو في المساهمة : 1 التوجه •

  الوطني االقتصاد

 االقتصادي االقالع ضمان على القادرة التحتية البنى تطوير: 1 الهدف 

 االجتماعي التماسك تعزز التي والشاملة العادلة الجهوية التنمية دعم : 2 الهدف 

 

 استدامته؛ لضمان وتكييفه الوطنية التحتية البنيات رصيد على الحفاظ : 2 التوجه •

 استغالله وأداء استدامته لضمان التحتية البنيات رصيد على الحفاظ : 3 الهدف  

 المناخية للتغيرات للنقل التحتية البنيات تكييف ضمان : 4 الهدف 

 

 متكاملة لوجستيكية  وخدمات الوسائط ومتعدد ونظيف وآمن فعال نقل نظام إلى النتقالا: 3 التوجه •

 ؛وتنافسية

 وفعالة وشاملة ونظيفة آمنة نقل خدمات ضمان : 5 الهدف 

 وتنافسية متكاملة لوجستيكية خدمات وتوفير الوسائط متعدد النقل تطوير : 6 الهدف . 

 

 . العملي والتميز األداء خالل من الوزارة تحديث إنجاح : 4 التوجه •

 اإلدارية اإلجراءات وتبسيط الرقمية اإلدارة دعم : 7 الهدف 

 مع العالقة وتقوية المواطنين من قريبة وجعلها الخدمات جودة ضمان : 8 الهدف 

 االقتصاديين الفاعلين
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 القطاعات تقديم

 

ي  التنمية حول1994 لعام الدولي  البنك تقرير  ينص
 
 ما  عىل ،التحتية بالبنيات والمتعلق ،العالم ف

 : يىلي 

 سلسلة في االندماج أو العالمية األسواق ولوج في ترغب التي ،النامية البلدان على يجب" 

 بنياتها تطوير أجل من الحكيمة الخيارات من مجموعة تتخذ أن ،المصادر المتعددة التزويد

 ...«. بالنقل المرتبطة التحتية

 

ي 
 
ي  بالنقل المتعلقة التحتية البنيات تلعبه أن يمكن الذي األساسي  بالدور  وإدراكا  الواقع، ف

 
 ف

ي  القطاع جودة من والرفع التنافسية تقوية  المستدامة، للتنمية منظومة وضع وبالتالي  اإلنتاج 

ى المشاري    ع سياسة ،2000 سنة ذ من المغرب، اعتمد   التحتية البنيات نحو  الموجهة الكت 

 . للنقل

 

اتيجية تهدفو  ة المغربية الحكومة استر  ومواصلة اإلنجازات تعزيز  إل 2021-2017 للفتر

 : منها  نذكر  للنقل التحتية البنيات لمجال المهيكلة المشاري    ع من العديد  تحقيق
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 الرسيعة: و  الطرق السيارة

 

 ةالسيار الطرق : 

 زالت ماو حاسمة كانت ةالسيار بالطرق المتعلقة التحتية البنيات وتقوية لتطوير المبذولة المجهودات إن

 الطرق شبكة عزز مما مرتفعة وثيرة األخيرة السنوات خالل ةالسيار الطرق بناء عرف وقد .متواصلة

 بالشبكة مباشرة ةمرتبط الساكنة من ٪70 تأصبح اإلنجاز وبهذا. كلم 1800 إلى لتصل الوطنية ةالسيار

 . بالمغرب ةالسيار للطرق الوطنية

 

 كبيرا، ضغطا تعرف التي المحاور مستوى على خاصة بالتنقل المتعلقة الساكنة حتياجاتا مواكبة أجل منو

 . وبرشيد البيضاء الدار بين الرابط السيار الطريق توسعة بأشغال القيام 2021-2017 الفترة خالل سيتم

 

 ربط جلأ من ةالسيار للطرق الوطنية التجهيزات تعزيز مواصلة على الوزارة ستعمل الفترة، نفس وخالل

 للتنمية المواتية الظروف خلق وأيضا الطرقية والسالمة والراحة الوقت توفير إلى سيؤدي مما ،أخرى مدن

 . إضافية شغل فرص خلقو

 للطرق الوطنية والشركة لةالدو بين ،النهائية مرحلته في ،برنامج عقد على العمل يتم الصدد، هذا فيو

 .ةالسيار

 السريعة الطرق : 

 ربط من وتمكن واجتماعية اقتصادية إضافية قيمة ذات المهيكلة اريعالمش من السريعة الطرق تعتبر

 . للجهات االقتصادية األقطاب

 بمختلف كلم 325 اإلجمالي طوله يبلغ السريعة للطرق طموح برنامج تنفيذ في حاليا الوزارة تواصلو

 . المملكة ربوع
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 السريعة الطرق من مكل 180 بناء أشغال ،2021-2017 الفترة خالل ،إطالق سيتم ذلك إلى باإلضافة

 . 2021 أفق في كلم 1571 إلى لتصل

 

ي تزنيت  
ر

 داخلة: ال –لعيون ا –المحور الطرق

 

 

 الجنوبية، قاليماأل لتنمية الجديد النموذج إطار في والداخلة تزنيت بين السريع الطريق إنجاز مشروع يندرج

 رىالذك بمناسبة 2015 نونبر 06 بتاريخ العيون بمدينة خطابه في الجاللة صاحب عنه أعلن والذي

 للمملكة لجنوبيةا ألقاليمل المستدامة لتنميةل محفزا مشروعا محورال هذا ويشكل الخضراء للمسيرة األربعين

 اقتصادي كزمروك الجهات بين كجسر دورها لعب من الجنوبية المناطق المحور هذا سيمكن كما . المغربية

 . أوروبا مع ربط وخط إفريقي

 يتضمن الذي المشروع اهذ تنفيذ على العمل مواصلة على ،2021-2017 الفترة خالل الوزارة، ستنكب

 رقم ةالوطني الطريق وتوسيع تقوية مشروع وكذلك. بالعيون تزنيت يربط كلم 555 طول على سريع طريق

 . كلم 500 طول على والداخلة العيون بين الرابط 1

 اتمام على عزمه وكذا االفريقي بعمقه المغرب ارتباط المشروع هذا يترجم والقاري، اإلقليمي لبعده نظرا

 . االفريقية القارة في للتنمية كقاطرة الفعال دوره
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 تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية

 

 البرنامج عقد في المدرجة التوجهات أساس على الحديدية السكك لقطاع االستراتيجية الرؤية ارتكزت

 رؤية لصياغة أداة بمثابة البرنامج العقد هذا يعتبر حيث . الحديدية للسكك الوطني المكتب مع الموقع

 . الحديدية للسكك الوطني للمكتب مستقبلية

 الشبكة تثليث إلى تهدف 2040 غاية إلى طموحة استراتيجية خطة وضع تم اإلطار، نفس فيو أيضا

 من كلم 1500 بناء وكذلك ضافيةإ الكالسيكية السككية الخطوط من ملك 2743 بناء خالل من وذلك الحالية،

 . السرعة فائقة الحديدية السكك خطوط

 الوطني والمكتب ةالدول بين برنامج عقد مشروع صياغة في األساس اللبنة المخطط هذا أهداف وتعتبر

 . النهائية مرحلته في يوجد الذي الحديدية، للسكك

 عقد في والمبرمجة المحددة المشاريع بناء من االنتهاء 2021-2017 فترة من األولى السنوات ستعرف كما

 للخط الجزئية التثنية بشأن 2015 - 2010 الحديدية للسكك الوطني والمكتب الدولة بين الموقع البرنامج

 تأهيل إعادة وكذلك والقنيطرة البيضاء الدار بين الرابط السككي الخط وتثليث مراكش،  -سطات السككي

 . قاسم وسيدي طنجة بين الرابط السككي الخط

 البيضاء، بالدار طنجة سيربط والذي( LGV) السرعة فائق سككي خط أول مشروع تشغيل كذلك، سيتمو

 وتسريع تقريب من المشروع هذا سيمكن حيث. 2018 سنة خالل التجريبية المرحلة من االنتهاء بعد وذلك

 أربعة بدل دقائق وعشر ساعتين وطنجة البيضاء الدار ،بالمملكة اقتصاديين قطبين أهم بين التنقل وثيرة

 . حاليا دقيقة وأربعين وخمسة ساعات

 

 المغربي السريع القطار محطات بناء أشغال الحديدية للسكك الوطني المكتب سينتهي ، السياق نفس وفي

-البيضاء والدار أكدال-الرباطو المدينة-الرباطو والقنيطرة المدينة-طنجة محطات من بكل األمر ويتعلق

 . المسافرين

 الخطوط عبر النقل حركة تطوير الحديدية للسكك الوطني المكتب سيواصل المشاريع، هذه إلى باإلضافة

 . والبيئية االجتماعية المسؤولية واحترام الخدمات وجودة واألمن السالمة ظروف أفضل في وذلك السككية
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 الوطنية المينائية ستراتيجيةاال تنفيذمتابعة 

 2030 ألفق

 

 الدولية التجارة على االنفتاح سيما ال المغرب، يواجهها التي الرئيسية التحديات االعتبار بعين األخذ مع

 في الموانئ قطاع تخص استراتيجية الوزارة أعدت فقد االستراتيجية، وأهدافها الحكومة تطلعات وكذلك

 : إلى الرئيسية محاورها وتهدف ،2030 سنة أفق

 االبتكار تشجيع طريق عن األداء تحسين عن البحث. 
 اللوجيستيكي األداء تحسين. 
 للموانئ التحتية للبنيات األمثل التثمين. 
 والدولي والجهوي الوطني السياق في التموقع. 
 للموانئ المهيكل الدور من االستفادة. 
 االستثمارية للمشاريع تصور وضع مرحلة منذ والحضرية البيئية األهداف إدماج. 
 البعيد األمد في ستطرأ التي التغيرات مع التأقلم إمكانية. 

 

 من جهة لكل سيسمح الذي المينائي القطب مفهوم على تعتمد جديدة مقاربة اعتماد تم السياق، هذا وفي

 من االستفادة وكذا عليها تتوفر التي التحتية والبنيات والموارد للمؤهالت بالترويج المملكة جهات

 . الموانئ تشهدها التي االقتصادية الديناميكية
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 ميناءو الجديد آسفي ميناء : وهي جديدة موانئ خمسة إنجاز الوزارة ترتقب االستراتيجية، هذه إطار وفي

 الداخلة وميناء األصفر جرفلل الجديد يطاقال الميناءو األطلسي القنيطرة ميناءو المتوسط غرب الناظور

 . األطلسي

 

 : الجديد آسفي ميناء

 باألساس يستجيب بميناء البالد تزويد من ،قريبا به األشغال إنهاء المرتقب من الذي المشروع، هذا سيمكن

 . بالفحم والكهرباء للماء الوطني للمكتب المستقبلية الحرارية المحطة مد طريق عن وذلك الطاقية الحتياجاته

 

 : المتوسط غرب الناظور ميناء

 األبيض للبحر الشرقية الواجهة على متكاملة ولوجستيكية مينائية صناعية منطقة إنشاء المغرب قرر

. الدولية البحرية األنشطة من ا جزء جذب من سيمكنه مما ،"المتوسط غرب الناظور" والمسماة المتوسط،

 مزود عميقةال مياهبال ميناء من ،2016 سنة به األشغال بدأت والذي المشروع، لهذا المينائي الجزء ويتكون

 الهيدروكربونات وتخزين وتكييف لمعالجة طاقي قطب على ويتوفر الحاويات، لشحن كبيرة بقدرة

 . الفحم مثل السائبة المواد معالجة وكذا ومشتقاتها

 

 : األصفر للجرف الجديد الطاقي الميناء

 حاجيات تغطية إلى باألساس يهدف والذي الطبيعي الغاز استعمال لتطوير وطني مخطط المغرب وضع

 صناعيين فاعلين إشراك طريق عن الغازي بالفرع يتعلق فيما مضافة قيمة خلق وكذلك الكهربائي القطاع

 . والدولي الوطني المستويين على وماليين

 األصفر للجرف الجديد الطاقي الميناء بناء أشغال إطالق المخطط، هذا مواكبة أجل من الوزارة، تعتزمو

 جهة، من المسال الطبعي الغاز وخاصة الطاقي بالرواج يتعلق فيما البالد احتياجات تغطية أجل من وذلك

 الطاقي الرواج)  للقطاع المستقبلية الفرص استغالل من تمكن مينائية قدرة توفير أخرى جهة ومن

  ....(والصناعي
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 : األطلسي داخلةلل الجديد ميناءال

 الجديد الميناء بناء أشغال بدء للمملكة، الجنوبية األقاليم لتنمية الجديد النموذج إطار في الوزارة ترتقب
 اإلنتاجية القطاعات جميع في للجهة واالجتماعي االقتصادي النمو دعم إلى يهدف الذي األطلسي للداخلة

 خلق ودعم الالزمة المينائية التحتية البنيات إنشاء تمسي الغرض ولهذا البحار، بأعالي الصيد موارد تثمينو

 . وعصري جديد صيد أسطول

 رصيفو متر -14 بعمق ترم 3900 حوالي يبلغ بطول الوقاية منشآت إنشاء على المشروع هذا يعتمدو

 للبترول ورصيف متر 8- بعمق ترم 900 بطول للصيد ورصيف متر 12- بعمق ترم 770 يبلغ تجاري

 . السفن صالحإل وورشة متر 14- بعمق ترم 200 يبلغ

 

 : األطلسي القنيطرة ميناء

 الصلبة السوائب) الموحدة غيرال للتدفقات بالنسبة خاصة القطب لهذا المينائية الخدمات توفير أجل من

 ميناء برمجة تتم ،واللوكس وسايس الغرب مناطق إلى والمتوجهة القادمة التدفقات خصوصا( ةائلوالس

 السنة في سيارة 200000 ب يقدر إجماليا رواجا يوفر بالسيارات خاص رصيف من يتكون بالقنيطرة جديد

 . الجهة بهذه المرتقب ستروين بوجو لمصنع
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اتيجية الوطنية للتنمية  يل االستر ز متابعة تتز

 التنافسية اللوجستيكية

 

 الشيء بالمغرب، اللوجستيك قطاع يعرفها التي للدينامية قوية دفعة إعطاء ضرورة على الوزارة أكدت

 بتعزيز الحكومة التزمت خالله ومن بالبرلمان تقديمه تم الذي الحكومي البرنامج في بوضوح ترجم الذي

 . اللوجستيكية المناطق تطوير حيث من أو القانوني اإلطار تحديث حيث من سواء اللوجستيك قطاع

 

 تعزيز من ستمكن التي والمشاريع اتاإلجراء تنفيذ في مجهوداتها زارةالو ستواصل الصدد، هذا وفي

 متماسكة لوجستيكية لديناميكية ئممال إطار ضعوو القطاع في الفاعلين لمختلف اللوجستيكية الممارسات

 وتطوير الفاعلين لحاجيات يستجيب الذي اللوجستيكي العقار تطوير تحفيز طريق عن بالخصوص ذلكو

 . اللوجستيكية المهن في للتكوين مخطط وصياغة ناجع تنظيمي إطار

 

 تواجه التي المدن مع بشراكة الحضرية اللوجستيكية الخدمات تحسين على العمل سيتم أخرى، جهة ومن

 التحتية البنيات تعزيز مع المدن بهذه البضائع لتدفقات أفضل تنظيم خالل من وذلك بالقطاع كبيرة تحديات

 . الحضرية اللوجستيكية

 التدفقات المتعددة اللوجستيكية المناطق إنجاز إطار في ،2021  -2017 الفترة خالل الوزارة وستقوم

 على اللوجستيكية المناطق لتطوير الالزم العقار تعبئة ،يللوجستيك الوطني المخطط ضمن والمبرمجة

 :  التالية الجهات مستوى

 . الما رأس منطقة في هكتار 37: مكناس-فاس جهة •

 . عامر منطقة في هكتار 34: القنيطرة-سال-الرباط جهة •

 . تامنصورت منطقة في هكتارا 37: آسفي-مراكش جهة •

 . ملول أيت منطقة في هكتار 42: ماسة - سوس جهة •

 . وجدةب بوليس تكنو منطقة في هكتارات 10: الشرقية الجهة •

 . مالل ببني مبارك أوالد منطقة في هكتارات 10: خنيفرة-مالل بني جهة •

 . صالح أوالد منطقة في هكتار 15و زناتة منطقة في هكتار 100: سطات-البيضاء الدار جهة •
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 لتعزيز الطرق أبرز من واحدة جودة ذات للنقل تحتية بنيات تطوير خالل من الوطني التراب تهيئة تعتبر

 . الترابية والتنمية االجتماعي التماسك

 المبادرات دعم االستراتيجي، الهدف هذا اعتماد خالل من الوزارة، هذه تعتزم ،المعطى بهذا منها وعياو

 . والمحلية الترابية بالتنمية المتعلقة الحكومية

   :2021و 2017 بين الممتدة للفترة المشاريع من مجموعة الوزارة برمجت الخصوص، بهذاو
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ابيةو  االجتماعيةالفوارق  برنامج تقليص  الوسطب التر

 (PRDTSالقروي )

 

 ،(PNRR 2و PNRR1) والثانية األولى بنسختيه القروية للطرق الوطني البرنامج إنجاز بفضل

 2017 سنة% 79 نسبة سجلت حيت ملحوظ بشكل القروي العالم عن العزلة رفع مؤشرات ارتفعت

 .  1994 سنة% 34 مقابل

 

 ريقط عن ،2015 زيوليو 30 اإلثنين يومل العرش خطاب في هللا، نصره الملك جاللة أعطى وقد

 الترابية ميةللتن جديدة دفعة القروي، بالوسط الترابيةو االجتماعية الفوارق تقليص برنامج إطالق

 الترابية اتوالجه االجتماعية الطبقات بين اقتصادية السوسيو الفوارق لتقليص وذلك واالجتماعية

 . األساسية االجتماعية والتجهيزات التحتية البنيات حيث من

 

 تعبئة ت،سنوا سبع مدى على إنجازه فترة متدت الذي البرنامج، لهذا بالطرق الخاص الشق ويتطلب

 طرقال من كلم 22787 لبناء درهم مليار 28: الطرقية التحتية للبنيات مخصصة درهم مليار 36

 . قربال كطرق مصنفة القروية الطرق من كلم 9600 لحماية درهم مليارات 8و القروية والمسالك

 

 التنمية لصندوق ستدفع درهم، مليار 8 البرنامج هذا إطار في للوزارة المالية المساهمة وتبلغ

 (. FSR) للطرق الخاص الصندوق عائدات من انطالقا( FDRZM) الجبلية والمناطق القروية
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الصيد موانئ  

لمهيريزل البحري للصيد الجديد الميناء  

 بمناسبة السادس محمد الملك الجاللة صاحب طرف من مهيريزلا الجديد الصيد بميناء األشغال انطالق تم

 يعيشون الذين الصيادين ظروف تحسين من الميناء هذا وسيمكن الخضراء، للمسيرة األربعين الذكرى

 .الحرفي الصيد أسطول وتطوير المهيريز موقع قرب الصيد بقرية

 السمكية للموارد األمثل التثمينو الذهب واد الداخلة بجهة اقتصادية ديناميكية خلق في سيساهم كما

 للصيد قارب 22 و حرفيال صيدلل قارب 33 استقبال خالل من وذلك الظروف، أحسن في وتسويقها

 . الساحلي

 متر 125 طول على ثانوي وحاجز متر 400 طول على رئيسي حاجز إنجاز التحتية البنية هذه وستتضمن

  . بالوقود القوارب لتزويد عائم ورصيف متر 140 بطول الرسو وأرصفة
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بالجبهة الصيد ميناء توسعة مشروع  
 

 األشغال 2018 سنة خالل الوزارة ستبدأ الجبهة، ميناء من األول الشطر توسعة أشغال من االنتهاء بعد

 - 7 بعمق رمت 70 طول على الرئيسي الحاجز تمديد طريق عن المنشأة هذه بحماية المتعلق الثاني بالشطر

 طول لىع البحرية الحماية منشآت إنجاز إلى باإلضافة - 3 بعمق متر 13.5 طول على العرضي والحاجز

 .واحد كيلومتر

 : في يكمن الذي المينائية التحتية البنية هذه دور ونذكر

 تستجيب حديثة تجهيزات توفير طريق عن ينالحرفي صيادينال وشغل عيش ظروف تحسين •
 الحتياجاتهم؛

 تستوعب الكادب التي الحالية المينائية المنصة عتوسي طريق عن للجهة المحلية التنمية في المساهمة •
 الصيد؛ نشاط في الملحوظة الزيادة

 صيد؛ال ألنشطة السياحية الجاذبية من االستفادة من والموقع المدينة تمكين في االستمرار •
 االستغالل؛ مرحلة كذاو األشغال مرحلة خالل المحلية للساكنة شغل مناصب خلق •

 ؛(الثاني الشطر) الميناء مستوى على الهيجان نسبة خفض •

 (. الثاني الشطر) الجديد الرصيف حماية •
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 التكلفة حيث من ومردودية فعالية أكثر الحاالت، معظم في التحتية، للبنية المبكر  التأهيل إعادةيعتبر  "

 إلى العالمية االقتصادية القوى دفع مما  عالميا به مسلم أصبح الذي الشيء "المتأخر تجديده  مع مقارنة

 . والتوسيع البناء مشاريع مع مقارنة التحتية البنيات لصيانة كبيرة أولوية إعطاء

 جيدة تحتية بنية توفير أجل من وذلك االستراتيجية توجهاتها خالل من المبدأ بهذا الوزارة التزمت وقد

 . للمواطنين ومستدامة

 على الحفاض إلى تهدف المشاريع من مجموعة إنجاز 2021-2017 الفترة ستعرف السياق، هذا فيو

 . التحتية للبنيات الوطني الرصيد
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الطرقية الشبكة مالئمةو صيانة  

 بأكثر استبداله قيمة تقدر الذي الرصيد هذا على الحفاظ في كبير بشكل الطرقية الشبكة صيانة عملية تساهم

 . الدرهم مليار 250 من

 زيادة الطرقي الرصيد وشيخوخة المناخية، بالتغيرات التأثر بفعل كبيرة بدرجة الصيانة حاجيات وتتزايد

 . الثقيلة البضائع مركبات بفعل خاصة المرور حركة حجم في بالزيادة متأثرة الشبكة تدهور على

 معالجة أجل من وذلك ،2035 الطرق لمخطط األساسية المحاور أحد الطرقية الشبكة صيانة تعتبرو

 تحقيقها المزمع األهداف من مجموعة تحديد تم كما. المصنفة الطرق شبكة خدمة مستوىل المستمر التدهور

 : يلي بما تتعلق التي وخاصة الشبكة صيانة عمليات خالل من

 األقل على أمتار 6 عرضها التي الطرق نسبة تصل لكي الطرق من كلم 10.000 يقارب ما توسيع •

 ؛%75 إلى

 ؛%80 إلى المعبدة الشبكة نسبة لتصل القارعة جودة تحسين •

 المعبدة؛ الشبكة من% 40 إلى األسفلتب   المعالجة تعميم •

 باالنهيار؛ المهددة لمنشآتا بناء وإعادة متدهورةال المنشآت تأهيل وإعادة تحديث •

 . والتشوير الوقاية وسائلب المعبدة الطرقية الشبكة ،2020 سنة من ابتداء وتأهيل، تجهيز •
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 المهيكلة الشبكة وتهيئة تأهيل

 الطرق خارج) الرواج من% 80 يقارب ما تتحملو المعبدة الوطنية الشبكة ثلث يكلةالمه الشبكة تمثل

 . الفيضانات بسبب انقطاعات وتعرف( السيارة

 التراب تهيئة في البرنامج هذا أهداف وتتجلى الشبكة، هذه وتهيئة تأهيل برنامج بإنجاز زارةالو تقومو
 مستوى وتحسين السريعة والطرق السيارة الطرق شبكة مع متكامل بشكل المهمة المواقع ربطو الوطني

 . المناخية لتغيراتا من محاورها وتأمين الطريق لمستعملي المقدمة الخدمة

 كلم 3500( 2021-2017) سنوات خمس  مدى على سيمتد الذي البرنامج هذا من األول الجزء يهمو

 . فنية منشأة 100 خدمة مستوى وتحسين( سنة لكل كلم 700 بمعدل)
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 ارواج األكثر واإلقليمية الجهوية الطرق صيانة

 2000 يفوق امهم رواج تعرف التي واإلقليمية الجهوية الطرق السياق هذا في المبرمجة العمليات ستشمل

 السالمة وتحسين الطرقي الرصيد على والحفاض الخدمة مستوى تحسين أجل من وذلك باليوم، عربة

 . الطرقية

 .(بالسنة كلم 500 بمعدل) الطرق من كلم 2500 العمليات هذه من وستستفيد

 

 

 

 المتدهورة الفنية المنشآت تأهيل إعادة

 هذه وإغناء إنشاء تم وقد منشأة، 9.400 بحوالي الوزارة تسيرها التي الفنية المنشآت حضيرة تقدر

 . للبالد واالجتماعي االقتصادي التطور مواكبة أجل من الحضيرة

 حالة تغيير إلى أدى عليها المناخية التغيرات تأثيرو بها الرواج وارتفاع الفنية المنشآت بعض تقادم أن غير

 . الطريق لمستعملي المقدمة الخدمات جودة وبالتالي الرصيد هذا

 جميع رصيد وحماية تأهيل إعادة على 2021 و 2017 بين ما الممتدة الفترة خالل الوزارة ستعمل وهكذا،

 . الفنية المنشآت
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  يةالسكك التحتية البنيات صيانة
 

 هذا في المتبعة الستراتيجيةا مكونات أهم من المتحركة اتوالمعد الحديدية السكك شبكة صيانة تعتبر
 تالتكنولوجيا استخدامو الصيانة من بكل المتعلقة المهنية اإلجراءات احتراف إلى وباإلضافة. قطاعال

 ،عالميا بهم عترفم صناعيين عمالء مع شراكات برامإو المساهمين تكوينو المجال هذا في الحديثة
 :كالتالي وهي المشاريع من العديد نجازإ 2021و 2017 بين ما الممتدة الفترة ستعرف

  
 المتحركة المعدات

 
 تستجيب المعدات من جديد جيل اقتناء وكذلك تأهيلها إعادة طريق عن الحضيرة وتشبيب تحديث •

 .والطاقية البيئية المعايير وتحترم

 في قنيطرةالو ومراكش وفاس البيضاء الدر من بكل للصيانة وعصرية جديدة ومراكز أوراش نشاءإ •
 بعين يأخذ أمثل جغرافي توزيع حسب ذلكو المدن خارج إلى الصناعية األنشطة أماكن تغيير إطار
 .الصيانة مراكزو المحطات بين المعدات حركة تباراالع

 الحاسوب طريق عن الصيانة تدبير) الرقمية الوسائل باستخدام المعدات حظيرة تدبير نظام ةنعصر •
 طريق عن الصيانة لخدمات التدريجي والتفويض الغيار بقطع الخاصة التموين ومخططات( المساعد

 . دوليين مصنعين مع شراكات برامإ
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 :الحديدية السكك

 الحديدية للسكك الوطني المكتب استراتيجية تعتمد الحالية، السككية الشبكة وتطوير صيانة إطار في
 :أبرزها تدابير عدة على

 والرصد اإلعتيادية الصيانة دورات أساس على وضعت التي الوقائية الصيانة برامج اعتماد •
 السككية للمسارات المراقبة وعمليات المنتظمة الزيارات على وكذلك المعدات، وتجديد وتأهيل

 . بها المتعلقة والجوانب
 وذلك بها، المرتبطة األشغال ومكننة للصيانة جديدةال الرقمية واألدوات التقنيات استعمال •

 ؛  العالج قبل للوقاية األسبقية إعطاء على و الخبرة على استناًدا
 حديثة؛ وأدوات آالت اقتناء •
 ودعم األشغال حجم تصاعد مواكبة أجل من وذلك بالصيانة المتعلقة الفروع من العديد إنشاء •

 التنمية؛ مخططات
 . المجال هذا في المحلي النسيج تطوير وتشجيع مرجعية ذات المصنعين مع شراكات عقد •
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 التحتية المينائيةات صيانة البني

 هذه بأن علما وصيانتها تأهيلها وتتطلب بتقادمها تتميز المينائية التحتية البنية من رصيد على بلدنا يتوفر
 : التالية الوقائية المنشآت بالذكر ونخص الدولة، اختصاصات في تدخل األخيرة

 الناضور ميناء 

 ؛2300 المترية والنقطة 1550 المترية النقطة بين ما الوقائي للحاجز الخارجية الواجهة إعادة 

 الوقائية الصخور وتغيير تعديل (tetrapode) المكسورة . 

 المحمدية ميناء 

 ؛1325 المترية النقطة إلى  0 المترية النقطة من األمواج تدفق من والحد الرئيسي الحاجز تدعيم 

 الثانوي؛ والحاجز الشمالي الحاجز تدعيم 

 الوقائي؛ للحاجز الخارجية للواجهة األحجار من جديدة تحتية طبقات إضافة 

 الوقائي للحاجز جديدة خارجية واجهة وضع . 

 
 آسفي ميناء  

 ؛الوقائي للحاجز جديدة خارجية واجهة وضع 

 ذراع ارتفاع فوق الموجودة الكتل إزالة مع الوقائي للحاجز الخارجية الواجهة تحميل وإعادة تعديل 

 . 940 المترية النقطة إلى 630 المترية النقطة من الجدار

 

 (الحاجز طرف إلى 1230 المترية النقطة من) ألكادير التجاري للميناء الرئيسي الحاجز تدعيم 

 النقطة بين ما وكذا 1720 المترية والنقطة 1230 المترية النقطة بين ما االرجل رباعيات تعديل 

 ؛2270 المترية والنقطة 1815 المترية

 الوقائي للحاجز التحتية والطبقات الخارجية الواجهة إعادة . 

 

 طانطان ميناء 

 ؛الخارجية واجهته تقوية مع الرئيسي الوقائي الحاجز حائط جدار رفع 

 ؛60 المترية والنقطة 40 المترية النقطة بين ما الرمال إيقاف لحاجز الخارجية الواجهة إعادة 
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 ؛الرمال إيقاف لحاجز الوقائية الطبقة تحميل وإعادة تقوية 

 العرضي للحاجز الوقائية الطبقة وتقوية تحميل إعادة . 

 

 كبدانة رأس ميناء 

 الوقائيين للحاجزين الداخليين منحدرينال على أحجار من الوقائية الطبقة إعادة 

 جديدال تصميمال حسب األرجل ثالثية صخور من الوقائية الطبقة إعادة 

 

 الحسيمة ميناء 

 األحجار؛ من الوقائية بالطبقة المحمية األجزاء تحميل وإعادة تنظيم 

 الطبقة واستكمال صالحةال الصخور إعادةو التحتية الطبقات وتنظيم األرجل الثالثية الصخور إزالة 

 . مصنوعة بأخرى

 

 المهدية ميناء 

 ؛سبو واد مصب بموقع المنحدرات تدعيم 

 رجلاأل ثالثيات صخور وتعديل الخارجية والواجهة التحتية الطبقات إعادة . 
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 البعيد، المدى على ،جديدة منهجية تبني يستدعي للنقل التحتية البنية على يةالمناخ اتتغيرال تأثير إن

 اختيارو المناسبة العمليات برمجة خالل من وخاصة التكيف على النقل شبكات قدرة لتحسين
 . المحتملة المخاطر من والحد التحتية البنية هذه لتطوير الناجعة التقنية المواصفات

 
 البشرية الخسائر من للحد تدريجية وأخرى فورية إجراءات بتنفيذ الوزارة التزمت اإلطار، هذا في

 . التغيرات هذه عن الناتجة والمالية
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ات المناخية عىل البنية  معالجة آثار التغتر

 التحتية للنقل

 
 

 عرقلة خالل من( السككي أو الطرقي النقل) للنقل التحتية البنية على المناخية التغيرات تأثير يتجلى
 . السير حوادث ووقوع المرور حركة في انقطاع وقوع نسبة وارتفاع التنقل

 
 مع للنقل التحتية البنية تكييفل إجراءات برامجها، إنجاز إطار في الوزارة، اتخذت الصدد، هذا وفي

 . المناخية التغيرات آثار من للحد تطبيقها يمكن تدابير دتحدو المناخية التغيرات
 

 جديدة أساليب وتطوير لتحسينها التحتية للبنى التقنية الخصائص في النظر ستعيد الوزارة أن كما
 . البناء مواد استعمال عقلنة تتطلب

 
 سيما ال التحتية، البنية على البيئي بالتأثير الخاصةو معمقة دراسات إلنجاز خاص اهتمام كذلك سيولى 

 . للخطر المعرضة المناطق في
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



56 
 

ات المناخية عىل الساحل  معالجة تأثتر التغتر

 والبنيات التحتية المينائية

 
 العوامل تغير أن كما .العملية هذه فيه تتم التي البيئية للحالة وفقا المينائي االستغالل نجاعة تحديد يتم

 المنشآت لهذه شل عنه ينتج مرجعية معايير عن والمنبثقة التصميم مرحلة خالل اعتمادها تم التي
 التي المناخية التغيرات مع فأكثر أكثر يتكرر الوضع ذاه أصبح وقد .العملية قدرتها في وتخفيض

 .كوكبنا يعيشها
 : التالية واإلجراءات التدابير إدخال التحديات هذه مواجهة في الوزارة تعتزم

 
 والموانئ البحرية المنشآت إنجاز مجال في جديدة تقنيات تجربة. 

 السواحل إلصالح إجراءات ووضع البحر، سطح لمستوى األوسيانوغرافية المراقبة تعزيز 

 المتدهورة؛

 البحري؛ العمومي للملك المؤقت االحتالل شروط ضمن الساحل خط في التغييرات دمج 

 النظم مالئمة أجل من الدولي التعاون وبرامج مشاريع من المكتسبة الخبرات من االستفادة 

 .الساحلية اإليكولوجية
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 شبكات بأن علما التنقل لمتطلبات مناسبة حلول إيجاد هو الوزارة لهذه الرئيسية االهتمامات بين من
 . التنقل هذا عن ينتج الذي البيئي التلوث إشكالية إلى إضافة كافية غير أصبحت النقل
 
 التحتية البنية تطوير خالل من وفعال وشامل ونظيف آمن نقل نظام وضمان التحدي رفع يجب بالتاليو

 . المخاطر لتدبير مناسب نظام االعتبار بعين وأخذ للنقل
 

 اقتصاد إمكانات من رفع على قادرة النقل قطاع في مناسبة إصالحات تبني أيضا الوزارة وتعتزم
 . ومستدام شامل وطني
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ام البيئة   التنقل المستدام واحتر

 على توجه إطار تحديد على تنبني المستدام للتنقل الطريق خارطة برسم الوزارة تقوم اإلطار، هذا في
 . النقل لقطاع البعيد المدى

 
 في حقيقيا مساهما قطاعا النقل قطاع لجعل لبلدنا المتاحة فرصالو األولويات الخريطة هذه ستحدد
 والبيئية والطاقية االقتصادية األهداف بين التوازن ويضمن البيئة ويحترم المستدامة التنمية

 .واالجتماعية
 

 الكربون منخفضة والطاقة الحضرية المناطق في التنقل وتهم للتدخل محاور ثماني تحديد تم ولقد
 مدة من والتقليص التحتية البنية وتكييف اللوجستيكية الخدمات سالسل وتحسين الوسائطي والتنقل

 .القروي للعالم مناسبة وحلول والقانونية المالية واألدوات الرحالت
 

 نظام متعدد األنماط سالم وآمن 

: الطرقية السالمة  

 محاور وتنفيذ الطرقية السالمة مؤشرات لتحسين المعنية الجهات مختلف مع جاهدة الحكومة تعمل
 وفقًا السير لحوادث التصاعدي المنحى عكس إلى تهدف التي المجال هذا في الوطنية االستراتيجية

 .المندمجة االستراتيجية للخطط
 

 ذات إجراءات تتضمن محاور تسعة على وترتكز ،2026-2017 الفترة بين االستراتيجية هذه تمتد
 : وتهم الطرقية السالمة على مباشر تأثير لها مضافة قيمة
 

 مستوى، أعلى على الطرقية السالمة وتدبير تنسيق 
 التشريع؛ مجال 
 والعقوبات؛ المراقبة 
 السائقين، تكوين 
 السياقة؛ رخصة امتحان إصالح 
 المدار، وخارج داخل التحتية البنيات تحسين 
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 السير، حوادث لضحايا المقدمة اإلسعافات تحسين 
 الطرقية، والتربية والتحسيس التواصل 
 الطرقية السالمة ميدان في التكنلوجية واليقظة العلمي البحث . 

 

 : التالية اإلجراءات تفعيل الوزارة تعتزم اإلطار هذا وفي

 المطابقة عمليات نهاية خالل المركبات سالمة من للتأكد تقنية معدات اقتناء . 

  التقنية؛ المراقبة لمراكز التدقيق عمليات تنظيم 
 المتحركة المحطة بواسطة للمسافرين العمومي النقل لحافالت التقني للفحص مضادة بعملية القيام 

 التقني، للفحص

 للمسافرين الطرقي النقل قطاع تحرير . 

 
 رقم الجهوية الطريق وتقوية توسيع عملية ستواصل الوزارة فإن للطرق، التحتية البنية تحسين مستوى على

 . 9 رقم الوطنية الطريق على فنية منشأة 8 وإنجاز كلم 44 طول على 413

 نسبة أكبر تمثل التي الطرقية الشبكة باقي على السوداء النقط إصالح بعمليات القيام الوزارة ستواصل كما

 . السير حوادث

 يتم حيث إشرافها تحت توجد التي طرقلل سنويا الطرقي لتشويرل   اتبعملي تقوم الوزارة أن التذكير ويجب

 . سنويا كلم 5000 يقارب ما تشوير

   

 األمن والسالمة المينائية ومراقبة المالحة البحرية

 مفترق في االستراتيجي بلدنا لموقع نظرا الرهانات أكبر بين من بالمغرب البحري النقل سالمة أصبحت

 . العالم دول باقي مع التجارية المبادالت في النمط هذا وهيمنة العالمية للتجارة البحرية الرئيسية الطرق
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 على الحفاظ مراعاة مع البحرية المالحة بسالمة متعلقة تدابير عدة بتعزيز الوزارة ستقوم الصدد، هذا وفي

 .البيئة

 مجهوداتها الوزارة ستواصل ،(OMI) الدولية البحرية المنظمة اتجاه مسؤوال اساحلي بلدا وباعتباره 

 .الخطيرة المواد نقل وبالخصوص البحري المرور حركة بخصوص المعلومات وتبادل بالمراقبة المتعلقة

 الهيئات والمتطلبات للمعايير وفقا المغربية الموانئ في واألمن السالمة لتحسين الجهود، نفس بذل سيتم كما

 . المجال هذا في الدولية

 السالمة واألمن السككي 

 على األشخاص لبعض العشوائي العبور إلى باألساس ترجع المسجلة السككية السير حوادث معظم إن

 . ذاتها بالسكة او السككية الممرات مستوى

 في التزمت  (ONCF) الحديدية للسكك الوطني المكتب خالل منو الوزارة فإن إلشكالية،ا بهذه منها وعياو

 تخص استباقية إجراءات تتضمن والتي مستمرة بصفة السككي واألمن السالمة لتحسين منهجية إطار

 . السككي للقطاع زمةاأل والحماية الوقاية

 البرنامج لدعم الوزارة تخطط والمالية، االقتصاد ووزارة الداخلية وزارة مع وبشراكة اإلطار، هذا وفي

 : التالية العمليات إنجاز يهم والذي السككية الممرات لسالمة 2022-2018 الجديد

 فنية تبمنشآ تعويضها وسيتم( ممر 85) المستوية الممرات حذف، 

 للحواجز، األتوماتيكي واإلغالق معلوماتي تدبير بنظام محروس غير مستوي ممر 175 تجهيز 

 للراجلين، ممرا 60 إنجاز 

 السككي، المحرم لحماية السياج من كلم 990 من أكثر بناء 

 الحضري، المدار خارج البضائع بنقل المكلفة مصالح نقل 

 السككية الممرات تعبر التي الساكنة تحسيس . 
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 لترويج يسمو   إجراء لكل اإلعدادات أهم من اللوجستيكية السلسلة  ووضبط الوسائط المتعدد النقل يعد

 . التنافسية قدرته دعمو الوطني القتصادا

 والسالسل النقل أنماط بين المزج في   بالخصوص تتجلى المندمجة المقاربة هذه ميزة فإن الواقع، فيو

 . الوطني االقتصاد التنافسية القدرة على اإليجابية وآثاره النقل حمولة من والحد اللوجستيكية

 انقطاع بدونو متصلة الوسائط المتعدد النقل عروض ظهور تشجيع الوزارة تعتزم المنظور، هذا منو

 . النقل أنماط مكونات مختلف استعمال تضمن الربط بوصالت مدعمةو
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النقل المتعدد األنماط يروتط  

 مندمج نظام خلق إلى يرقى الذي األنماط المتعدد بالنقل متعلقة دراسة بإعداد الوزارة ستقوم اإلطار، هذا في

 باإلضافة،. والسالمة والمدة التكلفة حيث من مواتية ظروف في والبضائع األشخاص تنقل من يمكن وفعال

 عقلنة ضمان قصد للنقل التحتية للبنيات التنسيقية التنموية المخططات دراسة على الوزارة ستسهر

 . المستقبلية االستثمارات
 

 خدمات لوجستيكية تنافسية ومندمجة

 اللوجستيك مجال في والمتوسطة الصغرى المقاوالت مستوى تأهيل

 طرف من برنامج إعداد تم اللوجستيك، مجال في والمتوسطة الصغرى المقاوالت مستوى تأهيل إطار في
 تمكين قصد المغرب لمقاوالت العام االتحاد مع بشراكة اللوجستيكية األنشطة لتنمية الوطنية الوكالة

 . اللوجستيكية تنافسيتهم لتطوير الالزم والمالي التقني الدعم من االستفادة من المغربية المقاوالت

 لخدمات عروض وخلق الدولية المعايير مستوى إلى المقاوالت هاته ترقية إلى أيضا البرنامج هذا يرميو

 . الوطنية السوق لحاجيات ستجيبتو فعالة لوجستيكية

 األنظمة تطويرو اللوجستيكي التشخيص مجال في والمالي التقني الدعم لمسايرة جهود ستبدل كما

 . المجال في تدريبية دورات عدة وتنظيم والتصنيف والتوثيق (WMS/TMS) اللوجستيكية المعلوماتية

 اللوجستيك لقطاع قانوني إطار خلق 

 التخطيط ووسائل اللوجستيك مهن مزاولة شروط يحدد جديد قانون مشروع المصادقة، طور في يوجد
 اللوجستيك قواعد وكذا اللوجستيكية األجهزة واستغالل بناء ومواصفات اللوجستيكية باألجهزة الخاصة

 . ضريحال

 اللوجستيك قطاع في للمعايير وطنيال مرجعال

 : التالية الجوانب إلى يتطرق الذي اللوجستيك قطاع في للمعايير وطني مرجع إعداد الوزارة ترتقب

 المهارات، تطوير 

 لوجستيكية، تحتية وبنيات مناطق 

 المتميزة الممارسات، 

 الخدمات جودة، 

 للوجستيك معلوماتي نظام . 
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 ينتقدون المواطنون زال ما األخيرة، السنوات خالل اإلدارية المصالح بها قامت التي اإلصالحات رغم

 اإلدارية والمساطر عامة بصفة للقوانين المفرط الثقل وكذا والشفافية الملفات معالجة ومدة االستقبال جودة

 . خاصة بصفة

 تبسيطها قصد المساطر مراجعة في أهدافها تكمن اإلدارة لعصرنة جديدة سياسة الحكومة تبنت السبب لهذا
 البشري الرأسمال وتثمين القرب خدمات ةلتنمي الالمركزية وتنفيذ الرقمية اإلدارة وتطوير تجريدها أو

 . عملها أداء وفعالية نجاعة يقوي منظور وفق اإلدارة تنظيم وإعادة النتائج على يرتكز إداري نظام وضعو
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 امصالحه تقريب إلى والماء واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة ترقى األهداف، هذه في االنخراط عبر

 . االقتصاديين والفاعلين المواطنين وتطلعات انشغاالت إلى اإلدارية

 : بالذكر نخص الوزارة بها ستقوم التي الملموسة اإلجراءات أهم ومن

 النقل ومصالح التقني الفحص ومراكز التسجيل بمراكز خصوصا المواطنين استقبال تحسين 
 الطرقي،

 للطرق، الجغرافي اإلعالمي النظام تحسين 

 السير، مدونة في المقننة مخالفات معاينة تلقائية 

 اإلدارية، المساطر تبسيط 

 الكبرى السككية المحطاتب التذاكر لبيع أوتوماتيكية شبابيك وضع ، 

 األوتوماتيكي األداء نظام تعميم (Telepéage Jawaz) السيارة، الطرق شبكة بكل 

 المينائي يدحالو الشباك نظام تعميم (PORTNET)  المملكة، موانئ بكل 

 البحري، العمومي الملك لتسيير جغرافي معلوماتي نظام وضع 

 جغرافي، معلوماتي نظام إلى تطويره سيتم الذي للموانئ خرائطي مجلد إنشاء 

 نظم عبر المساطر تجريد « INFORMER » و البحرية المعلومات لتدبير « infoplages » 

 ، الشواطئ هامي جودة حول ستعالملإل

 أوقات المخالفات، األداء، تعريفات الطرقية، الشبكة حالة على للتعرف تطبيقات عدة تطوير 

 ... القطارات

 للوزارة المركزية المديريات مساطر مرجع وتحيين تأهيل . 
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 طرف من المقدمة الخدمات ظروف تحسين على حرصا أكثر االقتصاديون والفاعلون المواطنون أصبح

 . والقرب الجودة يخص فيما وبالخصوص اإلدارة،

 وسرعة للخدمات الوصول لسهولة خاصة أهمية ليوت أسس العمومية، السياسات ضمن تبني، ستلزمي مما

 . والشفافية واألخالق والمساوات واالحترام االستقبال وحسن المعالجة

 تخاذا عبر الموضوع لهذا خاصة أهمية والماء واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة لتوأ ،السياق هذا فيو

 . 2021-2017 بين الممتدة الفترة في أجرأتها سيتم تدابيرو إجراءات عدة
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 خدمات متعلقة بالنقل الطرق

 على الحفاظ عبر القطاع في مهنية أكثر تحقيق من يمكنس إصالح اعتماد الوزارة تعتزم المجال، هذا في

 عبر الوزارة، تعتزم كما. للتراخيص المباشر االستغالل مبدأ وإرساء المهنيين طرف من المكتسبة الحقوق

  خدمة استغالل حقوق لتفويض عروض طلب مسطرة تطبيق الجدد المستغلين إلزام المذكور، اإلصالح

 . المدن بين المسافرين لنقل عمومية

 جودة من الرفع يخص فيما االستغالل ظروف  تحدد  تحمالت ترادف أساس على الخط استغالل سيتم حيث
 للفاعلين االجتماعية الوضعية وتحسين الطرقية للسالمة الضرورية بالمعدات  المركبات وتجهيز الخدمات

 . القطاع في

 المحاسبة ونظم التسيير بوسائل المتعلقةو المسافرين نقل مقاوالت تعرفها التي التنظيمية للمشاكل وبالنظر

" العربات تجديد منحة" و" ريكستال منحة" تفعيل إعادة 2018 سنة برسم الوزارة ترتقب التأطير، وضعف

 المقاوالت لتأهيل ومنحة الطرق عبر للمسافرين الجماعي لنقل العمومية الخدمة إطار في تستغل التي

 . المجال هذا في المتخصصة

 والنقل للغير الطرق عبر البضائع نقل في المتخصصة العربات تجديد عمليات إطالق الوزارة ترتقب كما

 . القروي العالم في لألشخاص الجماعي

 التسجيل ومراكز التقني الفحص مراكز خدمات تحسينل خاصة أهمية الوزارة أعطت آخر، سياق وفي

 . المهنية السياقة في للتكوين مندمجة عملية وتنظيم الطرقي والبحث للدراسات الوطني المركز دور وتعزيز
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: خدمات متعلقة بالنقل  السككي  

 السفر مدة تقليص في البضائعب أو بالمسافرين المتعلق ءاسوا السككي النقل زبناء انتظارات أهم نمتك

 . المناسب الوقت موثوقة معلومات وتوفير القطارات متن على الراحة عروض ومستوى

 أو المحطات في سواء الزبناء إلرضاء خاصة مكانة الحديدية للسكك الوطني المكتب يعزي وطنية، كمقاولة

 . المقدمة الخدمات مستوى على أو القطارات مثن على

 : التالية لإلجراءات األولوية ستعطى اإلطار، هذا في

 السككية، المحطات وعصرنة تجهيز 

 مناسبة، تعريفية سياسة تبني 

 الملتمسات، ومعالجة استقبال نظام تحسين 

 الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص ولوج تحسين . 
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 خدمات متعلقة بالنقل البحري: 

 فهو. للمملكة الجغرافي الموقع إلى بالنظر المغربية الخارجية للتجارة أساسيا عنصرا البحري النقل يمثل

 توفير وإجبارية الدولي النقل في القطاع هذا مكانة يؤكد مما البحري النقل حمولة مجموعة من %98 يمثل

 . مستوى أعلى من بحرية خدمات

 مستوى على الطرق التقاء كنقطة المغرب موقع تعزيز على جاهدة الحكومة تعمل سبق، لما اعتبارا
 والدول وتركيا المتحدة والواليات األوروبية والدول األوروبي كاالتحاد الشركاء مختلف مع التبادالت

 . اإلفريقية

 على خطرا يشكل مما الوطني األسطول بقاء تهدد أزمة اليوم تعرف البحري للنقل المغربية الشركات أن إال

 إطار إرساء على جاهدة والماء واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة تعمل لذا. الوطني االقتصاد حرية

 . الوطني األسطول وتعزيز البحري النقل لقطاع المستدام والتطوير التنافسية يحفز جديد استراتيجي

 السفن واستدامة تنافسية إعادة إلى ترقى التي االستراتيجية تنزيل متابعة الوزارة تعتزم اإلطار، هذا في

 . القطاع فاعلي مختلف مع بتشاور وطني أسطول وتطوير الوطنية

 المتوسط األبيض البحر غرب في قوية ومينائية بحرية كدولة المغرب دور على االستراتيجية هذه ترتكز
 االقتصادي دوره يلعب أن وقادر ومستدام ومربح وتنافسي قوي مغربي وأسطول بحرية صناعة وخلق

 أن الوطني األسطول سيادة تحت البحري النقل من تمكن التي المواتية الظروف يخلق وأن واالستراتيجي

 . الدوليين البحريين للناقلين جاذبية أكثر يكون
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 خدمات متعلقة بالبناء واألشغال العمومية: 

 والكنفدراليات الدولة بين برامج عقد وضع سيتم العمومية، واألشغال البناء قطاع تطور لمواكبة

« FNBTP » و « FMCI » بين ثقة جو خلق إلى المذكور الشراكة العقد يرمي. 2022-2018 للفترة 

 عالية جودة ذات خدمات لتوفير شراكة حول التزامهم وضمان القطاع في العاملين وتأهيل الفاعلين مختلف

 . المشاريع إنجاز ومدة والجودة بالكلفة المتعلقة الثالثية تحترم

 وكذا العمومية بالصفقات المتعلقة يةالقانون النصوص لمراجعة جهودها الوزارة تتابع أخرى، جهة من

 . الدراسات مكاتب بترخيص المتعلقة تلكو المقاوالت وترتيب تصنيف مساطر تحسين

اف المنتدب  : خدمات متعلقة باإلشر

 والمساندة للمساعدة شراكة إطار وفي األخيرة، السنوات خالل ،التقني طابعها كونب الوزارة، شاركت
 تتعلق التي وتجهيز بناء برامج من العديد إنجاز في العام، القطاع في مشاريع صاحبة المصالح لمختلف

 . للمملكة واالقتصادية االجتماعية بالتنمية

 إلى وتحويلها تنظيمها في النظر بإعادة العامة التجهيزات مديرية تعزيز الوزارة ترتقب اإلطار، هذا في

 إعداد إلى الوزارة تسعى كما. المصادقة طور في يتواجد العملية بهذه المتعلق القانوني فالنص. وطنية وكالة

 . المنتدب باإلشراف يتعلق قانون
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 خالصة

 

 طرف من تفعيلها يجب أساس لبنة ستراتيجياال المخطط هذا في المذكورة واإلجراءات المشاريع تشكل
 وإنجازها برمجتها تحفيز بغية المشاريع هذه اقتراح ثم ،ومندمج متكامل بشكل الوزارة في المتدخلين جميع
 بالترابط التحسيس ضوء على وتنافسية استدامة األكثر للنقل التحتية البنيات من نارصيد لتطوير وذلك
 وجودة المناخ وتغييرات االجتماعي واالزدهار للدولة االقتصادية والتنمية التحتية البنيات بين القوي

 . للمواطنين المقدمة الخدمات

 

 

 

 


