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اإلختصارات قائمة  

Liste des abréviations 

 

SIG : Système d’Information Géographique الجغرافي للتعرف منظومة  

TA : Taux d’Accessibilité الولوجية نسبة  

IRA : Indice Régional d’Accessibilité Routière لولوجيةالجهوي ل مؤشرال  

IPA : Indice Provincial d’Accessibilité Routière ولوجيةال اإلقليمي مؤشرال  

ICA : Indice Communal d’Accessibilité Routière الولوجية الجماعي مؤشرال  

PPRR : Programme Provincial des Routes Rurales القروية للطرق اإلقليمي البرنامج  

DPET : Direction Provinciale de l’Equipement et des Transports قلوالن للتجهيز اإلقليمية المديرية  

DRET : Direction Régionale de l’Equipement et des Transports والنقل للتجهيز الجهوية المديرية  

IDA : Indice Différentiel d’Accessibilité للولوجية التفاضلي المؤشر  

IEC : Indice d’Efficacité des Coûts الكلفة فعالية مؤشر  

DRCR : Direction des Routes et de la Circulation Routière الطرقات على السير و الطرق مديرية  

UGP : Unité de Gestion des Projets المشاريع تدبير وحدة  

CNER : Centre National d’Etudes et de Recherches Routières الطرقية األبحاث و للدراسات الوطني المركز  

BG : Budget Général العامة الميزانية  

SGP : Suivi et Gestion des Projets المشاريع وتدبير تتبع  

CFR : Caisse pour le Financement Routier الطرقي التمويل صندوق  

SEGMA : Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome مستقلة بطريقة المسيرة الدولة مصالح  

FEEP : Fiche d’Evaluation Environnementale préliminaire قبلي بيئي تقييم ورقة  

EED : Evaluation Environnementale Détaillée مفصل بيئي تقييم  

PGES : Plan de Gestion Environnementale Spécifique الخاص البيئي التدبير مخطط  

PMAT : Programme de Mise à Niveau Territoriale الترابي التأهيل برنامج  

TIEG : Transport & Infrastructure Expertise Group  التحتية والبنية النقل خبرةمكتب  

INARR : Indice National d’Accessibilité aux Routes Rurales القروية للطرق للولوجية الوطني المؤشر  

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée المضافة القيمة على الضريبة  

EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate   اليورو عملة على المطبقة البنكية الفائدةنسبة  

LIBOR: London Interbank Offered Rate البنوك بين المطبقة البنكية الفائدة نسبة بلندن 

للطرق المغربية الجمعية AMR: Association Marocaine des Routes المتواجدة  

ISU: Indicateur de Surface مؤشرالسطحية 

AT: Assistance Technique تقنية مساعدة  

PIARC: Association Mondiale de la Route / World Road Association للطريق الدولية الجمعية  

HIMO: Haute Intensité de Main d’œuvre الكثافة عالية عمالة  

APDN: Agence pour la Promotion et le Développement du Nord الشمال وتنمية إنعاش وكالة  

HIEQ: Haute Intensité en Equipement الكثافة تجهيز عالي  
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I. امــم عـــديــقــت 

لقد شكل اإلقرار الدستوري لتقييم السياسات العمومية              
1

، رؤية جديدة كوظيفة برلمانية 

حكومي من خالل المراقبة و التقييم، حديثة للدور الذي يمكن للبرلمان أن يلعبه في مواكبة العمل ال

لسياسات البرلمان فاعال ومساهما أساسيا في ترسيخ حكامة جيدة في تدبير وتنزيل ابذلك ليكون 

 .تجويدها وإنجاحها من خالل التوصيات التقويمية التي يقدمها ومسؤوال عنالعمومية، بل وشريكا 

. النظام الداخلي لمجلس النوابتأطير قانوني عبر  إن التكريس الدستوري لهذه الوظيفة واكبه          

 وهكذا فقد أفرد النظامان الداخليان السابق والحالي لمجلس النواب بابا خاصا
2
لمأسسة هذه الوظيفة من  

 .توصيف األهداف واآلليات والمساطر المعتمدة في تفعيل عملية تقييم السياسات العموميةخالل 

ري والقانوني فإن مكتب مجلس النواب سبق له إعتماد إطار مرجعي وباالضافة الى اإلطار الدستو

لتقييم السياسات العمومية، يحيط بجميع الجوانب  التنظيمية والمنهجية والمعايير المعتمدة و طريقة 

 .العمل وفق الضوابط المتعارف عليها دوليا

عمد مكتب المجلس بمجرد انتخابه وفق هذا اإلطار القانوني و المنهجي المنظم لهذه العملية،          

على إختيار موضوع للتقييم بعد األخد باقتراحات رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وهكذا تم التوافق 

حول موضوع عام يتمحور حول  فك العزلة عن العالم القروي و المناطق الجبلية خاصة، على إعتبار 

 .ي من فوارق مجالية تجعله على هامش التنميةاألهمية التي يمثلها المجال الجبلي والذي يعان

السيما معايير قابلية السياسات العمومية للتقييم فقد إستقر دقيقة، وباالعتماد على معايير منهجية        

مدى مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن العالم : الرأي حول موضوع 

 .القروي والمناطق الجبلية

 عنتم إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مكلفة بتقييم السياسات العمومية ضمت ممثلين  ،وعليه        

حيث أسندت رئاستها للسيد  .وقد روعيت في هيكلتها حقوق المعارضة الفرق والمجموعة النيابية،

ئشة أيت في حين آل منصب المقرر للسيدة عاو السيد عبد العزيز لشهب نائبا للرئيس جمال مسعودي 

 .والسيد مصطفى بايتاس نائبا للمقرر حدو

وبعد تشكيلها تم تكليفها من طرف رئيس المجلس بمهمة السهر على انجاز تقرير في الموضوع    

 .خالل اإلجتماع الذي حرص على حضوره شخصيا

                                                           
1
 .من الدستور 101و  70الفصول  - 

2
من النظام  217الى  211من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، الباب السابع المواد من  293الى  287الباب الثامن المواد من  - 

 .الداخلي السابق
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 وعقب عقدها لمجموعة من اإلجتماعات، توافقت مكونات مجموعة العمل الموضوعاتية  على أربعة  

 :معايير يمكن اعتمادها ضمن عملية التقييم الحالية

 ؛معيار المالءمة والتناسق الداخلي والخارجي -

 ؛معيار الفعلية والفعالية -

 ؛معيار الديمومة والدوام -

 .معيار العدالة المجالية -

وهي معايير منطقية و تستجيب لحاجيات التقييم البعدي، وقد شكلت منطلقا لوضع مجموعة من         

سئلة التقييمية جسدت اإلجابة عنها صلب تقرير التقييم ومكنت من إستخالص اإلستنتاجات وبلورة األ

التوصيات الكفيلة بمساعدة الجهاز التنفيذي على مواصلة تنفيذ سياساته العمومية الموجهة للعالم 

رؤية القروي وخاصة المجال الجبلي وفق منظور تنموي يأخد بعين اإلعتبار خالصات التقييم و

 .المؤسسة التشريعية

 

  فبالنسبة لمعيار المالءمة و التناسق قد انبثق عنه السؤال التقييمي المركزي التالي: 

 

 

 

 

 

 أما بالنسبة لمعيار الفعالية و الفعلية فقد كان من مخرجاته السؤال التقييمي التالي: 

 

 

 

إلى أي حد كانت االختيارات اإلستراتيجية للبرنامج الوطني                

نفيذه على للطرق القروية الثاني وإطاره المنطقي والمخطط المحدد لت

 اسقا بما يكفي لبلوغ األهداف العامة للبرنامج؟ع مالئما ومتنأرض الواق

مدى كان البرنامج فعاال وفعليا في بلوغ غاياته إلى أي                

 ؟وتجسيد أهدافه على أرض الواقع
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 في  يمومة فقد تم تحديدهوبخصوص السؤال التقييمي المنبثق عن معيار الدوام والد: 

 

 

 

 

 

 معيار العدالة المجالية ومن خالله التوزيع الترابي للمشاريع  وفق التقسيم الترابي سمح بطرح

 :السؤال التقييمي التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرعية التي إقتضتها هذه األسئلة التقييمية المركزية تفرعت بدورها الى مجموعة من األسئلة ال       

 .ضرورة التحليل

إن عمل المجموعة الموضوعاتية في مقاربتها لموضوع التقييم اعتمد منهجية عمل علمية        

وموضوعية ومحايدة مستندة على مناهج البحث في العلوم اإلجتماعية من آليات البحت والتحقيق وجمع 

ت لإلستماع لمسؤولين حكوميين ومنتخبين سواء المعطيات الرسمية والموثوقة وتحليلها وتنظيم جلسا

والصعوبات مسارات التنزيل لإلدالء بالمعلومات واإلنجازات و سير العمل أو لإلدالء بشهاداتهم حول 

 .واجهت إختيارات وتنفيذ البرنامج التي

، عرفت بكل اجتماع عمل، بمعدل أربع ساعات عشر إجتماعا خمسةوهكذا، عقدت المجموعة      

باطا متميزا من طرف جميع مكونات المجموعة ومساهمة فعالة في النقاشات وتقديم اإلضافات إنض

 :النوعية بغية الخروج بعمل متميز وقد تمحورت مجمل اإلجتماعات حول النقط التالية

إلى أي مدى إستجاب إنتقاء وبرمجة وإختيار عمليات البناء والتهيئة   -

الثاني ، لمعيار  الطرقية،في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية

العدالة المجالية والترابية في توزيع المشاريع بين الجهات واألقاليم 

لجماعات القروية، باعتبار حجم الخصاص الطرقي لفك العزلة عن وا

 هذا المجال؟

ائية للجماعات الترابية يالجيوفيز ومدى اعتبار الطبيعة الجغرافية -

 المستقبلة للمشاريع المنتقاة في إطار البرنامج الوطني الثاني؟ 

 

هل استمرت اإلنجازات الطرقية للبرنامج الوطني للطرق القروية        

ها بعد اإلنتهاء من تنفيذ المشاريع وفتح الثاني في إنتاج اآلثار المتوخاة من

 ؟الطرق أمام اإلستغالل
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 تحديد منهجية العمل؛ 

 تحديد المعايير المعتمدة للتقييم؛ 

  تحديد األسئلة التقييمية المركزية والفرعية؛ 

  تحديد القطاعات الحكومية المستهدفة؛ 

  تنظيم جلسات إستماع لعروض مدراء عن قطاعات حكومية مسؤولة عن موضوع التقييم؛ 

 تنظيم جلسات إنصات  لمنتخبين ترابيين حول موضوع التقييم؛ 

 صياغة تصميم تقرير التقييم؛ 

 تحرير تقرير التقييم؛ 

 تحديد مخرجات التقييم من إستنتاجات وتوصيات. 

وقد حظيت إجتماعات المجموعة بمواكبة شخصية من السيد رئيس مجلس النواب الذي حرص        

المنهجية على حضور أغلب إجتماعات المجموعة، مقدما مجموعة من النصائح القيمة والتوجيهات 

 .أو تصوره لمخرجات عملهافي شموليته عمل المجموعة بسواء تعلق األمر  واألخالقية ،

ير بالذكر من خالل هذا التقديم أن المجموعة الموضوعاتية قامت بهذا العمل المتواضع والجد      

 .فرض على المجموعة التكيف مع اإلمكانيات المتاحةوهو ما إعتمادا على اإلمكانيات الذاتية للمجلس 

كل وعليه فقد عملت مجموعة العمل الموضوعاتية على تقسيم التقرير الى أربعة فصول تطرق        

فصل لتحليل سؤال تقييمي وفق منهجية بحث واضحة تركزت حول إستخالص مجموعة من األسئلة 

 :التصميم التاليالتقييمية الفرعية ومحاولة الجواب عنها وفق 

 ؛الثانيمالءمة وتناسق مكونات البرنامج الوطني للطرق القروية  :الفصل األول -1

 ي للطرق القروية الثاني؛فعالية و فعلية البرنامج الوطن :الفصل الثاني -2

للطرق ديمومة ودوام المشاريع الطرقية المنجزة في إطار البرنامج الوطني  :الفصل الثالث -3

 ؛ الثاني القروية

       .التوزيع المجالي لعمليات البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني :الرابع الفصل -4

وإن كان ال  لتقرير التقييم اتنفيذيا خصمل نقترحفي جزئيات كل فصل على حدى، و قبل الخوض      

عن أعمال المجموعة  ةملخص  يغني عن القراءة التفصيلية لمجموع فصول التقرير فهو يعطي فكرة

إنطالقا من اإلطار العام لعملية التقييم الى منهجية العمل مرورا بتحديد األسئلة التقييمية . الموضوعاتية

وصوال الى مرحلة التحليل و الخروج باالستنتاجات   وإعطاء إحصائيات حول تنفيذ التقييم

 .والتوصيات
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II. الملخص التنفيذي لتقرير التقييم 

 اإلطار العام وموضوع التقييم .1

بحسب  آخر اإلحصائيات تقدر فساكنة  المغرب بالمجال القروي،  من نسبة مهمة عيشت       

نسمة 13.414.313ـ الساكنة القروية  ب
3

ضافة الى المعطيات الديمغرافية، وباإل. 41%  يقارب أي ما  

فإن المؤشرات السوسيو اقتصادية وتلك المرتبطة بالتنمية المجالية والبنيات التحتية، تؤكد في مجموعها 

، هذا المعطى كان هو المحدد الرئيسي في  على مستوى الخصاص في أكثر من قطاع بالمجال القروي

، 2112-2112مجلس النواب لموضوع التقييم للسياسات العمومية للسنة التشريعية  اختيار مكتب

 .مجال المناطق الجبلية: وتحديده في التنمية القروية 

واعتبارا لشساعة الموضوع المقترح وبعد إخضاعه لمعايير قابلية التقييم وفق المنهجية المحددة    

ييم الخاص لمجلس النواب، تم االتفاق داخل مجموعة العمل من قبل النظام الداخلي والدليل العملي للتق

المكلفة من طرف المكتب بتدبير موضوع التقييم وبحضور السيد رئيس مجلس النواب على تركيز 

موضوع التقييم لهذه السنة في فك العزلة  عن المجالين القروي والجبلي، من خالل التقييم البعدي  

 . ة الثانيللبرنامج  الوطني للطرق القروي

 التكليف بالمهمة 1.1
 

بعد مراسلة الفرق والمجموعات النيابية قصد تعيين ممثليها داخل مجموعة العمل الموكول لها  

السهر على انجاز عملية التقييم المقررة، عقدت مجموعة العمل اول اجتماعاتها تحت الرئاسة الفعلية 

ها، بها حدود التكليف بالمهمة التي تضطلع للسيد رئيس مجلس النواب الذي سهر على هيكلتها ورسم ل

كاالحتكام إلى الضوابط العلمية واألخالقية في دراسة الموضوع، والوصول إلى استنتاجات تحتكم إلى 

التحليل  الرصين والقمين بالمساعدة على الوصول إلى توصيات يكون من شأنها تجويد وتحسين 

 .ة السياسات العمومية في المستقبلمردودي

 

 ايير التقييم واالسئلة التقييمةمع 1.2

انطالق من التكليف ودفتر التحمالت المحددين  النجاز األبحاث الخاصة بالموضوع اعتمدت         

 :مجموعة العمل على المنهجية التالية من خالل تحديد

 معايير التقييم 1.2.1

دية والمالية والبيئية ومن لإللمام الشامل بالموضوع في أبعاده المفاهيمية والتأطيرية والتدبيرية والما

 :منظور العدالة المجالية اتفقت مجموعة العمل على تأطير األبحاث من خالل أربعة معايير

 معيار المالءمة والتناسق الداخلي و الخارجي للبرنامج. 

 معيار الفاعلية والفعلية للبرنامج. 

                                                           
3
  2114ل   المندوبية السامية للتخطيط   حسب إحصائيات 
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 لبرنامجمعيار استدامة ودوام وديمومة المشاريع الطرقية المنجزة في إطار ا. 

 معيار العدالة المجالية في توزيع المشاريع الطرقية ترابيا. 

 

 األسئلة التقييمية 1.2.2

طير كل معيار من المعايير أالستكمال العمل المنهجي للتقييم، عملت مجموعة العمل على ت

مؤطر واسئلة فرعية ثانوية في احيان  اخرى ، بهدف ضبط مسارات البحث  بسؤال رئيسالمحددة، 

 .ها ضمانا  لمصداقيتها وعلميتهايزوترك

o عيار المالءمة والتناسق الداخلي والخارجي لمكونات السؤال الرئيسي الخاص ب

 : البرنامج

إلى أي حد كان البرنامج الوطني الثاني مالئما في شموليته لحاجيات المملكة في فك العزلة      

ى كان إطاره المنطقي متكامال دموالمجال الجبلي خصوصا؟ والى أي  القروي عموماعن المجال 

 ما يكفي لبلوغ أهدافه الكبرى والوسيطة؟بومكونات حكامته المؤسساتية متناسقة 

o  معياري الفعلية والفاعليةبالسؤال الرئيسي الخاص: 

هل نجح البرنامج في التنزيل المادي لكل المشاريع المبرمجة وفق األجندة الزمنية والتقنية المحددة  

 جعي؟في إطاره المر

 ؟اا ماليخطط التمويلي االصلي وهل كان ناجعوهل تمكن البرنامج من الحفاظ على الم 

 اقتصادي، هل  نجح في إنتاج آثاره السوسيو اقتصادية على الساكنة على -وفي بعده السوسيو

 ؟...مستوى عيشها من تمدرس وصحة عامة وظروف التنقل وتنوع مصادر الدخل

 

o  اري استدامة ودوام المشاريع الطرقيةعيبمالسؤال التقييمي الخاص : 

هل استمرت االنجازات الطرقية في إنتاج اآلثار المتوخاة منها، بعد انتهاء األشغال وفتح الطرق      

أمام االستغالل؟ وهل أحدث التصور األولي للبرنامج استراتيجية واضحة للمحافظة على الرصيد 

ونية، أسست لممارسة محددة قادرة على تحقيق استدامة الطرقي من خالل إحداث بنيات إدارية او قان

 .المنجزات الطرقية

o السؤال التقييمي الخاص بمعيار العدالة المجالية: 

الية والترابية في توزيع جإلى أي حد استجابت معايير انتقاء المشاريع إلى مفهوم العدالة الم    

لخصاص الطرقي لفك العزلة عن المجال؟ ومدى عمليات البناء والتهيئة ، باالعتماد على حجم ومستوى ا

 ؟اعتبار الطبيعة الجيوفزيائية للجماعات الترابية المستقبلة للمشاريع الطرقية

 إكراهات ومحدودية البحث  1.2.3

إقتصادية ووقع -واجه البحث التقييمي إكراهين إثنين، يتعلق األول بمنهجية تقييم اآلثار السوسيو     

الذي كان التمكن منه يقتضي القيام بدراسات ميدانية طويلة األمد ونظرا لضيق و ،البرنامج على الساكنة

إقتصرت مجموعة  ،"صفرالالحاالت "الوقت وعدم التوفر على الوضعيات السابقة إلنجاز المشاريع أو 

باالعتماد على تقييمات أنجزت في " Meta évaluation"تقييم التقييم "العمل على إعمال مقاربة 
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بعض  المجموعة  إعتمدت ،ؤسساتية أخرى ، وبعد التأكد من مصداقيتها العلمية والمنهجيةإطارات م

  .خالصاتها

تلخص في غياب تعريف ويخص تقييم البرنامج تحت معيار العدالة المجالية ف ،أما اإلكراه الثاني

تسمح  (SIG)باإلضافة إلى عدم التوفر على منظومة للتعرف الجغرافي  ،قانوني أو معياري للجبل

 .بالتحديد الطوبوغرافي للمجال

وبالتالي الجواب على مدى استفادة المناطق الجبلية من البرنامج ، تم اإلعتماد  ،لتجاوز هذا اإلكراه

على تحديد عينة الجماعات الجبلية بمختلف السالسل وفق معدل علو حدد في ثلث أعلى قمة باإلقليم 

 .يا لهذا المعدل وبالتالي إعتبارها جماعة جبليةوتحديد الجماعات التي تستجيب طوبوغراف
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 عملية التقييم خصوصيات  

 

 التقييم موضوع
 عن العزلة فك في الثاني القروية للطرق الوطني البرنامج مساهمة :الجبلية التنمية

 .الجبلية المناطق

 - Expost -   بعدي التقييم نوعية

 التقييم معايير
 العدالة/  االستدامة/ والفعلية الفعالية/ خلي والخارجي للبرنامجوالتناسق الدا المالئمة

 .ية ترابياقالمجالية في توزيع المشاريع الطر

 .داخلي تقييم التقييم تنفيذ

 التقييمية األسئلة

 القرويدة للطدرق الدوطني للبرندامج اإلسدتراتيجية االختيدارات كاندت حدد أي إلى -

 مالئمددا الواقددع أرض علددى لتنفيددذه ددالمحدد المخطددط و المنطقددي وإطدداره الثدداني

 للبرنامج؟ العامة األهداف لبلوغ يكفي بما ومتناسقا

 

 علدى أهدافده وتجسديد غاياتده بلدوغ فدي وفعليدا فعداال البرندامج كان مدى أي إلى -

 الواقع؟ أرض

 

 فدي الثداني القرويدة للطدرق الدوطني للبرندامج الطرقيدة اإلنجازات استمرت هل -

 أمدام الطدرق وفدتح المشداريع تنفيدذ مدن اإلنتهداء بعدد منهدا المتوخاة اآلثار إنتاج

 اإلستغالل؟

 

 الطرقيدة، والتهيئدة البنداء عمليات وإختيار وبرمجة إنتقاء إستجاب مدى أي إلى -

 المجاليددة العدالددة لمعيددار الثدداني، القرويددة للطددرق الددوطني البرنددامج إطددار فددي

 القرويددة، الجماعددات و األقدداليم و الجهددات بددين المشدداريع توزيددع فددي والترابيددة

 المجال؟ هذا عن العزلة لفك الطرقي الخصاص حجم باعتبار

 المسددتقبلة الترابيددة للجماعددات الجيوفيزيائيددة الجغرافيددة الطبيعددة اعتبددار ومدددى     

 الثاني؟ الوطني البرنامج إطار في المنتقاة للمشاريع

 مشروع صاحب

 التقييم

 النواب مجلس مكتب -

 التقييم تدبير
 .(النواب مجلس)  برلمانية موضوعاتية عمل ةمجموع 

 .(النواب بمجلس إدارية أطر)  البحثي و اللوجيستكي الدعم 

 .اشهر 01 االنجاز مدة
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 التحليل والخالصات و التوصيات 1.2.4
 

 ضوء هذين على  لمقاربة البرنامج :سؤالي مالءمة البرنامج وتناسق مكوناته

ر المرجعي والمنطقي للبرنامج والبحث في حكامته إنطلقت الدراسة من اإلطا ،المعيارين

االولية بعد التحديد الدقيق ألهدافه وغاياته ومناقشة المعايير التي اعتمدت في الهندسة المؤسساتية، 

 :البحث إلى الخالصات التاليةأفضى  وهكذا ،للبرنامج

ستمرارا للبرنامج الوطني بإعتباره إ أن البرنامج الثاني كان مالئما لسياسة فك العزلة في المغرب 

 .األول

فإن البرنامج كان مناسبا كما وكيفا للرفع من مستوى الولوجية والمؤشر التفاضلي بين  

 .والبيئية وأنه كان متكامال في آلياته التقنية واإلجتماعية.األقاليم

على  التي اقتصرتوفي مقابل ذلك تسجل مجموعة العمل فيما يعود لمعايير إنتقاء المشاريع   

التي ال تبعد بأزيد من كيلومتر واحد عن طريق سالكة والدواوير المكونة من خمسين كانونا وأكثر 

كن مالئما لفك العزلة عن أكبر عدد ممكن يلم . لإلستفادة من طرق فك العزلة، في إطار البرنامج

ن كيلومتر واحد إقصائيا للدواوير األقل حجما والتي تبعد بأكثر م من الساكنة القروية وأنه كان 

 .لساكنة الجبليةاوللسكن المتناثر وخاصة 

إعادة النظر في هذه المعايير بولذلك توصي مجموعة العمل بالنسبة للبرامج المستقبلية      

حجما وكيفا في فك العزلة من منظور حقوقي وليس مالي  وتدعو الى اإلستمرار ببرامج مماثلة

 .وإقتصادي
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 البحث على تحليل لمنجزات ومقارنتها باألهداف المحددة  ركز :سؤال الفعالية والفعلية

وذلك بغرض قياس التقارب أو التباعد بين األهداف العامة والخاصة والمنجزات للبرنامج 

 .الميدانية

 فعلى مستوى التنزيل المادي للبرنامج

الوثيرة -طولال/المسافة-مدة اإلنجاز)أداء  وبعد التحليل الدقيق وفق خمس مؤشرات          

 .(المؤشر التفاضلي-نسبة الولوجية -نوعية اإلنجاز-السنوية لإلنجاز

 اعتبار مؤشر مدة االنجازبف

على آجال إنتهاء اضافية أي بعد سنة ) 2112خلصت الدراسة الى أنه الى حدود يوليوز           

 11.2  %السير وأنمن الطرق المبرمجة تم تسليمها وفتحت أمام حركة فقط   34 %أن ( البرنامج

كلم لم تعرف طريقها للتنفيذ والتنزيل المادي على  211أي  4  %طور اإلنجاز وأن في الزالت

 .أرض الواقع

 السنوية لإلنجازوباعتبار  مؤشر الوثيرة 

ومن خالل اإلعتماد فقط على الطرق المسلمة عند نهاية البرنامج وإعتبار المدة المحددة           

 1310.3أن الوثيرة السنوية المحددة لم تحترم بل بقيت في حدود  الى الدراسةلإلنجاز خلصت 

 .كلم في السنة 1411في السنة بدل كلم 

 وبخصوص مؤشر الولوجية

وتلك المتوصل اليها نهاية  2114بعد تحليل المعطيات الخاصة بنسب الولوجية بداية سنة         

لمستوى الوطني وبقي بعيدا عن الهدف بنقطة على ا 20   %يستخلص أن المعدل   قارب 2114

إقليما وبقي  34لم يتحقق سوى في  واحدة أما بإعتبار الولوجية اإلقليمية أن بلوغ هدف الولوجية

 .إقليم مستفيد 42إقليما من أصل  13بعيدا عن الهدف في 

 وبخصوص المؤشر التفاضلي للولوجية بين األقاليم

نهجية الحسابية إلستخراج هذا المؤشر في الهندسة األصلية فباإلعتماد على نفس الم        

بعدما   1.22 %للبرنامج يستخلص أن المؤشر التفاضلي بين األقاليم على المستوى الوطني قد بلغ 

 .عن الهدف المرسوم  1.11 % بزائدأي   1.24 %كان منتظرا أن يصل الى

 لمالي للبرنامج والنجاعة الماليةبخصوص التنزيل ا

هذا المستوى انصب التحليل والدراسة على الفرضيات التمويلية واالقتصادية للبرنامج على        

والتي أسست للمخطط التمويلي األولي،خلصت الدراسة الى أن الميزانية األصلية للبرنامج عرفت 

 ا زيادة في الميزانية الخاصة بالبرنامج بمنتج عنه 2111و  2113تحيينين على التوالي سنتي 

إضافية مع التحيين الثاني مما جعل الكلفة اإلجمالية  4.20 % مع األول وبزائد  %21.02

 .22.44 %مليون درهم أي بنسبة  4231للبرنامج تزيد في ظرف ثالثة سنوات ب 
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قابل هذه الزيادة في الميزانية الخاصة بالبرنامج تراجع دور الميزانية العامة والصندوق الخاص 

وزادت القروض الخارجية المعبأة من طرف  41% بعدما كان محددا في  22.33  %الطرقي الى

من تمويل البرنامج بعدما  21.2    %لتشكل نسبة. مليون درهم 024صندوق التمويل الطرقي ب 

 .عند إنطالق البرنامج 44   %كانت محددة في

   تفاعا وصل الى زائدكلم إر/ وارتباطا بهذه التحيينات المالية فقد عرف المعدل الوطني للكلفة

بالنسبة  24.32  %  وتوزعت هذه الزيادات بحسب نوعية اإلنجاز بزائد. في المتوسط %20.40

وقد زادت كلفة الكيلومتر . بالنسبة للكيلومتر المهيأ 30.24 %  للكلم المبني و المكسي  وبزائد

 .لكلم الوطني ا/ببعض المناطق الجبلية بمرة الى ثالثة مرات مقارنة مع معدل الكلفة

فلم  2112أما فيما يعود إلى الدور التمويلي للجماعات الترابية يستنتج أنه إلى حدود نهاية سنة 

مما شكل أحد األسباب التي . %22تتمكن هذه الجماعات من تعبئة حصتها التمويلية إال في حدود 

 .حدت من السير العادي لتنزيل البرنامج

  ي للبرنامجإقتصاد-اآلثار والوقع السوسيو 

لإلنجازات  وغير المباشر إنصب إهتمام مجموعة العمل على دراسة الوقع المباشر       

 .الطرقية

مهما حيث شاركت في إنجاز البرنامج فالوقع اإلقتصادي واإلجتماعي المباشر للبرنامج كان        

سطة وصغرى مقاولة وطنية وأن البرنامج ساعد على ظهور شركات أشغال متو 131أكثر من 

 .على المستوى الوطني والمحلي

وعلى المستوى اإلجتماعي فقد كان للبرنامج وقع مهم في خلق فرص للشغل للساكنة المحلية 

منصب خالل مدة إنجاز البرنامج  02211منصب شغل  في السنة أي ما يعادل  0221قدرت ب 

مليار درهم التي  2.124لة وبلغت تكلفة اليد العام. عامل من كل األصناف بكل ورش 32بمعدل 

 .وزعت في شكل أجور

إقتصادي للبرنامج على الساكنة القروية، فقد سجلت مجموعة -أما على مستوى الوقع السوسيو

العمل األثر اإليجابي للطرق على النقل بالعالم القروي وعلى اإلقتصاد المحلي وظروف وأنماط 

...عيش الساكنة
4
 

مست األبعاد الثالثة المحددة تحت معيار فعالية وفعلية إنطالقا من هذه الخالصات التي  

 :توصي مجموعة العمل فيما يخص التنزيل المادي للبرامج المستقبلية بــ .البرنامج

  ضرورة إنجاز كل الدراسات التقنية قبل وضع التصور األولي للمشاريع الطرقية؛ 

    فيها كلفة تصفية العقار وإخالء ضم كل المصاريف المتعلقة بالطريق في دفتر التحمالت بما

 .محاريم الطريق

 ؛األخد بعين اإلعتبار الطبيعة الجيوفيزيائية لألرضيات 

  فصل المشاريع بحسب الطبيعة الجغرافية للمناطق؛ 

                                                           
4
 .إقتصادي للبرنامج-من الفصل الثاني الوقع السوسيو 3أنظر تحسن مختلف المؤشرات الفقرة  - 
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  تحديد الكلفة المرجعية محليا وإقليميا وليس وطنيا. 

 :أما فيما يخص الحكامة المالية للبرنامج توصي مجموعة العمل بـ 
 
 شاء فروع جهوية لصندوق التمويل الطرقي؛إن 

 لتفكير في امكانية وضع القرار المالي لدى جهة وحيدة مختصة في تعبئة الموارد المالية ا

 واألمر بالصرف المالي؛

 إيجاد حل واقعي لإلشراك المالي للجماعات القروية الفقيرة في المشاريع المماثلة؛ 

 عسؤال إستدامة وديمومة المشاري 

على السؤال التقييمي الخاص باستدامة المشاريع الطرقية ركز البحث على التصنيف  لإلجابة

 : ليخلص الى وجود نوعين من الطرق. الطرقي بالمغرب

 طرق مصنفة تدخل صيانتها تحت مسؤولية الدولة ؛ 

وطرق غير مصنفة أو جماعية تكون مسؤولية الحفاظ عليها وصيانتها من إختصاص الجماعات  

 .ا ترابياالمعنية به

مالي وفني مهم في حين يبقى الصنف الثاني عرضة وأن الحكومة تخص النوع األول بمجهود 

ونتيجة . لإلهمال والتلف لعدم تمكن الجماعات القروية المعنية من تعبأة اإلمكانيات الضرورية

كلم تعتبر من دون  2311من إنجازات البرنامج أي  44% لذلك إستخلصت مجموعة العمل أن 

وبالوقوف على كلفة عدم الصيانة التي تكون جد باهضة وذات وقع . يانة مما يعرضها للتلفص

 .سلبي على كل المستويات

تعتبر مجموعة العمل أن الصيانة الطرقية هو شرط أساسي إلستدامة الوقع اإلقتصادي 

 :واإلجتماعي لإلنجازات الطرقية ولذلك توصي ب

 إصالح بمصنفة من خالل وضع برنامج إستعجالي خاص إيجاد حل سريع إلصالح الطرق غير ال

 الطرق المنجزة في إطار البرنامج الوطني الثاني؛

 :وبالنسبة لإلنجازات الطرقية المستقبلية

 وضع استراتيجية وطنية إلصالح وصيانة  الطرق تكون ملزمة لكل األطراف؛ 

 إقتصار اإلنجازات الطرقية على الطرق المبنية والمكسية؛ 

 قل عرض أن ال ي(Largeur)  أمتار؛( 2)الطرق المنجزة عن ستة 

 إعتماد تقنيات تعتمد على أدوات محلية تتالءم مع طبيعة ومناخ وتضاريس المنطقة المعنية؛ 

 ؛إدراج بنود خاصة بالصيانة تتكفل بها المقاولة المنجزة للمشروع لمدة زمنية محددة 

 تعهد لمعهد التكوين رابية في مجال الصيانة نيي وموظفي الجماعات التقتنظيم دورات تكوينية لت

 ؛(IFEER)على اآلليات والصيانة الطرقية

  تشجيع الجماعات الترابية على صيانة الطرق وفق معيار العمالة العالية الكثافة(HIMO)  والذي

 .لة المحليةيجمع بين البساطة التقنية وكثافة التشغيل لليد العام
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 وزيع البرامج الطرقية ترابياسؤال العدالة المجالية في ت 

لمحاولة  اإلجابة  على السؤل التقييمي الخاص بهذا المعيار، انطلقت الدراسة  من تعريف متفق 

عليه لمفهوم العدالة المجالية الذي يتأسس على مبدأ الفرق في توزيع الثروة أو اإلمكانايات بين 

الل سن سياسات عمومية مالئمة لتصحيح مختلف المجاالت الترابية،  ومبدأ الجبر واإلنصاف من خ

وفق هذا التأطير  المفاهيمي، عمد البحث على قراءة األرقام الخاصة بالبرمجة . الوضع القائم 

الطرقية على المستوى  الوطني ثم الجهوي واإلقليمي وعلى مستوى الجماعات القروية المستفيدة مع 

 (.الجماعات الجبلية)رافية العالية ايالء اهتمام خاص بالجماعات ذات الطبيعة الطبوغ

 بنسبة وهكذا خلصت الدراسة على انه للبرنامج بعد مجالي شامل حيث غطى كل الجهات واألقاليم  

 .من الجماعات القروية   23%

غير أنه بالتركيز على مفهوم العدالة المجالية، يستخلص من خالل متابعة توطين المشاريع 

الخصاص باالعتماد على نسبة الولوجية   مبدأيكن دائما مؤسسا على ترابيا، أن هذا التوطين لم 

والمؤشر التفاضلي إال نادرا، حيث في أغلب الحاالت يستفيد من أكبر عدد من الكيلومترات الجهة او 

 .االقليم االحسن ولوجية او ذات مؤشر تفاضلي مهم

لتضاريس الجبلية ونظرا لغياب وللتمكن  من محاولة اإلجابة  على حجم استفادة الجماعات ذات ا

تحديد قانوني للجبل بالمغرب عمد البحث الى اعتماد عينة لهذه  الجماعات التابعة لالقاليم الجبلية 

باعتماد منهجية خاصة  قامت على معدل علو اقليمي حدد في الثلث من ارتفاع أكبر علو باإلقليم، ثم 

م، واعتبار كل الجماعات التي تستجيب لمعدل العلو العمل على تحديد علو الجماعات التابعة  لالقلي

وعلى هذا األساس يستخلص من  عينة الدراسة أن الجماعات الجبلية . جماعة جبلية ااإلقليمي بصفته

 .من مجموع الطول المنجز في إطار البرنامج الوطني الثاني % 12.31استفادت مما مجموعه 

وتوطين المشاريع الطرقية، الن البرنامج الوطني إن البعد المجالي لم يكن محددا في توزيع 

وأن البعد . الثاني للطرق قد أسس على معايير اقتصادية واجتماعية ومالية حدت من فاعليته المجالية 

المجالي في التوزيع والتوطين قد يتحقق مع اعتماد معايير أخرى من أهمها اعتماد معيار الكثافة 

لكل هذه االعتبارات توصي . جال ، وفي عالقتها بعدد الساكنةالطرقية في عالقتها بمساحة الم

 :مجموعة العمل بـ

 إطار في المسطرة والجبلية القروية المناطق لتنمية ستراتيجيةاإل نجاح شروط كل وتوفير دعم 

 ؛والجبلية القروية المناطق تنمية صندوق

   الجبلية؛إعتماد تعريف واضح للمناطق الجبلية يسمح بتصنيف دقيق للمناطق 

 وضع تحديد نهائي للمناطق الجبلية؛ 

 الجبلية؛ بالمناطق خاص تشريع سن 

   العمل على وضع نظام للتعرف الجغرافي(SIG )اقتصادية والبيئية -يضم كل المعطيات السوسيو

 للجبال؛

  إعادة النظر في معايير اختيار المشاريع في المناطق الجبلية تأخذ بعين االعتبار الطبيعة

 زيائية والبشرية واالقتصادية؛الجيوفي

 تخصيص برنامج استثنائي لفك العزلة عن الجبال مع توسيع هذا المفهوم ليشمل كل مناحي الحياة. 
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III.  مالءمة وتناسق مكونات البرنامج الوطني للطرق القروية

 .الثاني

مة البرنامج ءة العمل الموضوعاتية بخصوص مالإن السؤال التقييمي الذي وضعته مجموع        

ومدى تناسق مكونات هذا لحاجيات المملكة من الطرق القروية  ،الوطني للطرق القروية الثاني

فك العزلة عن أكبر عدد ممكن من الساكنة ل البرنامج ليكون في خدمة تطوير البنيات التحتية الطرقية

سائل اإلختيارات اإلستراتيجية للبرنامج، يبعد المالءمة الذي  :،يتطلب مقاربة ببعدينالجبليةو القروية

الذي يركز على أدوات العمل وآلياته لبلوغ  وبعد تناسق مكونات البرنامج في شقيه الداخلي و الخارجي

 .األهداف الكبرى للبرنامج

جيا مطلبا منه بإعتبارهرنامج للبالمرجعي  اإلطارالتمكن المحكم  من يشترط  مةءفبعد المال

وارتسامات وعند  ،استنتاجات منطقية تؤسس لمواقف إلىعملية التحليل المفضية  إلنجاح أساسيا

 .التثمينحول التصحيح او  ،التاحال بحسب تتمحور  ،توصيات إصدارالحاجة الى 

مة فإن مقاربة أو محاولة رصد التناسق الداخلي والخارجي للبرنامج ءبسؤال المال اإرتباطو       

التمكن من الحكامة المؤسساتية للبرنامج والتعرف على أدوار المتدخلين في تصور وضع يتطلب 

  .تنفيده وتتبعه وتقييمه البرنامج وأنماط

يللبرنامج الوطني للطرق القروية الثان اإلستراتيجيةختيارات اهي اإلمف
5

وما هي مراحل تهيئ  ؟

  ؟رض الواقعأتنفيذ البرنامج على ل ددمحخطط الموماهو ال  ي؟المنطق إطارهوماهو البرنامج؟ 

  تيارات االستراتيجية وانماط التنفيذاإلخ .1

الحكومة المغربية من خالل تصور ووضع وتنفيذ البرنامج الوطني الثاني  للطرق  راهنت       

البرنامج الوطني متابعة وتثمين انجازات الطرقية القروية من خالل  الشبكةعلى تطوير  ،القروية

روية األولللطرق الق
6
.  

 ،للطرق القروية األول الوطني  بناء على الدروس المستخلصة من تصور طرق تنفيذ البرنامج       

والعمل على إدخال بعض  ،التدبيرية لهذا المشروع اإلخفاقاتاالستفادة من بعض الدولة على عملت 

 ااساس ومنهاي الثاني مج الوطنالتجديد على مستوى تصور وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنا

 :على التركيز

  ؛الرفع من مستوى الولوجية الترابية  1-1

 ؛المشاريعبرمجة واختيار في  (الجماعات الترابية)اعتماد مقاربة تشاركية    2-1

 ؛ة مالئمةياجتماعية وبيئواقتصادية و تقنية (Standard)معايير  اعتماد 3-1

 ؛تنويع مصادر التمويل  4-1

                                                           
5
بتاريخ مارس ( البنك الدولي)أنظر الملف الموجه من طرف وزير التجهيز والنقل إلى المدير الجهوي للشرق االوسط وشمال إفريقي -  

2112.  
6
 -(1004-2114) 
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 ؛واألقاليمالجماعات  فافظة وصيانة الطرق القرية  من طرعناية خاصة للمحإيالء   4-1

 ؛فرص  التنمية االقتصادية المحلية لتثمين العائدات االيجابية للطريق إنعاش  2-1

 .نشر نتائج انجازات البرنامجو ،بالبرنامجوالمراقبة خاصة  للتتبع آلياتضع و  2-1

 

 .للبرنامج الوطني للطرق القروية الثاني يهدف رئيس: الرفع من نسبة الولوجية  1.1
 

سبة الساكنة  القروية  نكانت  2112بداية سنة  األول،عند  نهاية البرنامج الوطني للطرق القروية        

خية منا ألسبابون انقطاعات ظرفية او دستعمال على طول السنة ومن إلللة المستفيدة من طريق قاب

 عند %31رفع هذه النسبة الى الوطني الثاني  البرنامج  هدف ،معطىتأسيسا على هذا الو ، %44 تبلغ

 يهم ،كلم  من الطرق القروية على مدى عشرة سنوات 14421بناء وتهيئة  من خالل،2114 نهاية

 .نسمة من الساكنة القرويةماليين  ثالثة 

 

حدد البرنامج   (31%  الى 44%من) إضافية  22%نسبة  بجالية مجية  الوجانب رفع مستوى الول فالى

 .%0,65لى إ األقاليمالتقليص من فوارق الولوجية بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف الولوجية للطرق القروية وطريقة احتسابها: 1مؤطر  

ساكنة ذات  من القواعد المبدئية التي وضع على أساسها البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني اعتبار          

سافة تقل عن كلم واحد من طريق مسكنا والمتواجدة على م 41ولوجية ، هي الدواوير المكونة على االقل من 

 .صالحة للسيران في أي وقت

 :طريقة احتساب نسبة الولوجية على المستوى الوطني

 

 

 

 :وفق هذا التعريف تعتبر الساكنة القروية المستفيدة بشكل جيد من طريق مهيأة عندما

 من دون انقطاع؛السنة  طولتكون الطريق المهيأة قابلة لالستعمال  -

 لمهيأة قابلة لالستعمال من طرف كل انواع العربات او فقط العربات النفعية؛تكون الطريق ا -

 (.Non argileux)ان تكون االرضية الحاملة للطريق ذات طبيعة غير جيرية   -

 

 

 (isteP)عدد السكان القرويين المستفيدين  بشكل جيد من طريق مهيأة + عدد السكان القرويين المستفيدين من طريق مكسية  (=TA) و-ن

 عدد السكان القرويين االجمالي                                                      
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على المستوى  ،  (IRA)سب نسبة الولوجية على المستوى الجهويتتح ةوفق نفس الطريق         

 .ICA) (ة معينةو على مستوى جماع  (IPA)اإلقليمي

 .البرنامج إنجازتصور وتدبير: المقاربة التشاركية  1.2

طراف ني على مقاربة تشاركية بين جميع األاالث ةالبرنامج الوطني للطرق القروي تأسسلقد        

 الترابيةوزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية والجماعات  :األمرخص يمجالية والمعنية بالتنمية ال

 (.اإلقليميةالجهات، الجماعات، والمجالس )

مشاورات موسعة مع جميع  إطالقمن خالل  أولية  وتشخيص تهيئمرحلة من انطلق البرنامج        

ضبط وتحديد المشاريع الطرقية التي تم تسجيلها  إلى تالجماعات الترابية، أفض المعنيين وخاصة

للطرق القروية  األصليةالنواة  األخيرةتعتبر هذه و .(PPRR)للطرق القروية  اإلقليميةضمن البرامج 

 .طار البرنامج الوطني الثانيالمبرمجة في إ

تم ، القروية للخصاص في البنيات التحتية الطرقية أوليورات بناء على تشخيص اهذه المش انطلقت     

والمصالح  ،لتجهيز والنقلزارة اق والسير على الطرقات التابعة لومن طرف مديرية الطرييئه ته

 .(DPET/DRET) اإلقليميةوالمديريات  ت الجهوية للتجهيز والنقلاالمديري)للوزارة  الخارجية

للطرق القروية على معيارين  اإلقليميةجيل في البرامج سـارتكز اختيار المشاريع المقترحة للتوقد 

 :ناثني

  مساهمة  العملية او المشروع المسجل في تحسين مستوى الولوجية، وطنيا وإقليميا، وفك العزلة

 ؤشرر الطريق المسجل  في تحسين المتركيز على دومع ال ،أكبر عدد من الساكنة القروية نع

   .(IDA) األقاليمن يالتفاضلي ب

فاقية تا 40 و مع المجالس الجهوية إطاراتفاقية  12التوقيع على إلى هذا المسار التشاركي  أفضى

 .على مستوى الجماعات القروية المعنية 044و   األقاليمخاصة على مستوى 
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 مجمو  نسب الولوجية للعشر وحدات ا عف ولوجية: IDAالمؤشر التفا لي للولوجية

                                      مجمو  نسب الولوجية للعشر وحدات احسن ولوجية
 

 

 

 البيئية للبرنامج و معايير االقتصادية واالجتماعية والتقنيةال .1.3

في  ةلمحددال جانب من الجوانب الوثائق المؤسسة للبرنامج معايير ومقاييس خاصة بكأفرزت لقد      

 .هذه الفقرة نعنوا

 على مستوى الجدوى االقتصادية 1.3.1

عايير مضبوطة من مالى  ،هإطارالبرنامج على فرضية استجابة كل الطرق المبرمجة في  تأسس    

 . (Rentabilité économique)االقتصادية  واإلنتاجيةالمردودية 

ذات مردودية اقتصادية مقنعة  كان من شروط انتقاء المشاريع المتضمنة في البرنامج ان تكون ولهذا   

لية فعا  ذاتو تكون ا ،(Faible trafic)سبة للطرق القروية ذات منسوب السريان الضعيف نبال

يتعذر التي  بالنسبة للحاالت االستثنائية و. مقبولة، بالنسبة للطرق القروية ذات السريان الضعيف جدا

تتكفل مديرية الطرق والسير على  ،االقتصادية المحددة للبرنامجمعها تحقيق شروط المردودية 

 .عند الحاجة ،الطرقات بالعمل على عقلنة وتخفيض كلفة البناء

 

 

 

 المؤشر التفاضلي للولوجية بين االقاليم: 2مؤطر 

(Indice différentiel d’accessibilité) 

ويعرف كالفرق بين  ،يقيس هذا المؤشر الفرق في نسبة الولوجية بين االقاليم او الجهات

األحسن ترتيبا من حيث (  أقاليم او جهات بحسب الحالة)ؤشر الولوجية للعشر وحدات م

 ’اال عف مستوى للولوجية( اقاليم او جهات)عشرة وحدات الو ،نسبة الولوجية

يتم احتساب  هذا المؤشر  من خالل  قسمة مجمو  نسب الولوجية للعشر وحدات 

  .األ عف على مجمو  نسب الولوجية العشر االحسن

 

 

 



                                         مجموعة العمل الموضوعاتية  لتقييم السياسات العمومية                                   

 

 24 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 البيئيوعلى المستوى االجتماعي  1.3.2

تعهدت مديرية الطرق  ،للجوانب االجتماعية والبيئية في تصور وتدبير البرنامج أهمية إعطاء ألجل        

وذلك من خالل تعيين اختصاصيين في المجال  ،والسير على الطرقات بتطوير قدراتها في هذين المجالين

 .شغال الجديدة التابعة لنفس المديرية  على المستوى المركزيالبيئي واالجتماعي ضمن قسم الدراسات واأل

تنظيم ورشات تكوينية الى االلتزام ب باإلضافة، هذا واإلقليميةكل المديريات الجهوية لبالنسبة  الشيء  ونفس

اختيار تقنيات البناء على   البرنامج ارتكزفي نفس  التوجه   .في الموضوع طيلة مدة انجاز البرنامج

 .قابلة للتثميينال محليةاللوازم البناء والتهيئة  وعلىى اليد العاملة المحلية هيئة تعتمد بشكل كبير علوالت

 قتصاديةتعريف وطرق احتساب نسبة المردودية اال: 3مؤطر 

تأسس تحديد األولويات واختيار الطرق المنجزة في اطار البرنامج للطرق القروية على تحقيق نسبة 

 :معينة من المردودية االقتصادية بالنسبة للطرق على الشكل التالي 

  تكون نسبة المردودية االقتصادية مقنعة 

 .ة في اليوم الواحدعربة او نقال 41الى  31عندما تكون الطريق المستعملة من قبل  

 الفعالية المقبولة/ الكلفة 

الطرق القروية مستعملة من طرف عربات عندما تكون (IEC)تحقيق نسبة معينة من فعالية الكلفةهو 

 .ناقلة يوميا( 41و 31 )تقل عن مابين من كل األصناف  
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 على المستوى التقني 1.3.3

 ،مللقروية الثاني على وضع دليل متكاتنفيذ البرنامج الوطني للطرق اوالجانب التقني لتصور  إرتكز        

ات موحدة على يوفق معايير تقنية ومنهجه ع المدرجة ضمنوتقييم المشاري وتهيئةوبناء  صورتيشمل 

  .المستوى الوطني لتهيئة وبناء الطرق خاص بالبرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى الدليل :4مؤطر 

 الطرق التي تشهد  وتقييم  إنجاز ه ليكون األداة األساسية المعتمدة في تصور وتم إعداد

والتي يكون الهدف منها هو    (مركبة في اليوم 411ما يعادل )  مرور طفيفة حركة

 . فك العزلة عن ساكنة العالم القروي

  يعتبر هذا الدليل بمثابة أداة يتم اعتمادها من طرف وزارة التجهيز والنقل للقيام
  :من خالل  األشغالبدراسات و تنفيذ 

 .لمدخالت المشاريع الطرقية تقييم دقيق وسريع نضما  -

مراجع لتطوير الحلول التقنية لتصميم الطرق القروية على مستوى وضع  -
  .الدراسات واألشغال

 المنشآتاستغالل  األشغال و أوجه لتنفيذ  األمثل الحلول  التمكين من إختيار  -

  فصل في  12ة تتوزع على بما فيها ملحقات تقنية وهندسي. ص 321يتكون هذا الدليل من
 : المجموع منها فصول مفردة لمواضيع

 الطوبوغرافيا؛  -

 المعايير الهندسية؛ -

 المقاطع العرضية؛ -

 ملتقيات الطرق؛ -

 حركة المرور و الطرق؛ -

 المائيات و التطهير؛ -

 المعدات الطرقية؛ -

 المكونات اإلجتماعية للطرق؛ -

 المكونات البيئية للطرق؛ -

 ؛التشوير ومعدات السالمة -

 .قدير كلفة األشغالت -
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 المحافظة وصيانة الطرق من طرف الجماعات المحلية 1.4

   حاضرا، هصيانة الطرق المنجزة في إطاروالمحافظة  بأهميةمع بداية البرنامج كان الوعي          

عات االجمإلى  و ،لطرق المصنفةل بالنسبةقي الصندوق الخاص الطرب هذه المهمة أنيطتحيث 

 .ية  غير المصنفةالمحلية فيما يخص الطرق الجماع

ويل المشاريع المدرجة ضمن البرنامج مت بجزء من  المحلية  الجماعات تكليف إلى  إضافةهذا         

ث عن التمويالت الضرورية لتدبير وصيانة الطرق غير البح أيضا إلىودفعها   ،بها التي تنجز

تقضي  ،الموقعة معها تتضمن بنودا واالتفاقيات الخصوصية  اإلطاراالتفاقيات  وأناصة خ .المصنفة

دفع  من ضمنها العقودالمبرمجة داخل الجماعة اال بعد تنفيذ كل شروط  األشغالبعدم انطالق 

 .تمويلها وسبلناء الطريق  المبرمجة وكذلك شروط الصيانة بأو تهيئة  يخصمساهمات الجماعة فيما 

وعدت الوزارة بانجاز دراسة تخص تدبير الطرق  ،عاتاولتسهيل هذه المهمة على الجم        

المنجزة في  تلعملية والتنظيمية لتدبير المنشآوالمسالك المحلية، وذلك بهدف تعريف وتحديد الطرق ا

 األدواتمن  الترابيةتمكين الجماعات و .ات المحلية المستفيدة البرنامج من طرف الجماع إطار

ايجاد وكذلك  ،تمويل الطرق بناء وتهيئة وصيانةفي لتقييم حاجياتها واختياراتها  ،العملية الضرورية

وطرق  التعاقد مع القطاع الخاص في موضوع  ،سبل تنظيم الشراكات مع المصالح الالممركزة

البرنامج إطارلمنشآت الطرقية المنجزة في الصيانة والمحافظة على ا
7 . 

  انعاش فرص التنمية االقتصادية المحلية لتثمين العائدات االيجابية للطرق   1.4

الى خلق دينامية للتنمية  هتستفيد منسعات التي افي المناطق والجم المشروع يرمي البرنامج          

ديريات الجهوية واالقليمية بتعاون مع الجماعات الم، ع ومشرلذلك اناط ا ألجل .االقتصادية المحلية

وفرص التنمية االقتصادية المحلية المرتبطة بفتح الطرقات وتحسين   األنشطةتحديد مهمة ب، المحلية

قطاعات  الاو العمل على اقتراحها على  ،بالجماعة لدعمها مع انطالقة البرنامج حركة السير

 .برامجها التنموية يالئها األولية فيإلالحكومية او وكاالت التنمية المختصة 

 مراقبة تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيوتتبع ودبير ت   1.2

 ومهمة (DRCR)للبرنامج بمديرية الطرق والسير على الطرقات األفقيمهمة التدبير  أنيطت         

(UGP)ذ البرنامج  بوحدة تدبير المشروع يتتبع وتنسيق وتنف
8

داخل مديرية الطرق  نشاؤهاإالتي تم  

 .والسير على الطرقات

لهذه الوحدة تجميع كل المعطيات التقنية والمالية الخاصة بالبرنامج وانجاز  األساسيةمن المهام         

 .تقارير محينة لفائدة كل المتدخلين في البرنامج

                                                           
7
 جه الى البنك الدوليأنظر الملف المو- 

 . لمشاريعاقسم داخل مديرية الطرق ي م خبراء وتقنيين في مجال تدبير وتطوير  -8 
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بوضع  ،نامجوعدت الحكومة من خالل الوثائق المؤسسة للبر،البرنامج  إنجاح ألجل     

 واألبحات الطرقية خاص  بالبرنامج من طرف مركز الدراسات ييملتتبع والتقلنظام 

(CNER )، على تحسين نسبة  ثارهاوآ ،تقدم  االنجازات الماديةالدائم لوتتبع الجاد ال الهدف منه

 .واإلقليميالولوجية بالنسبة للساكنة القروية المعنية على المستوى الوطني 

بتزويد مختلف القطاعات البرنامج  سيعمل ،االلتقائية بين المشاريع التنموية تحقيق جلوأل        

العالم  بتزويدالمكلفة  واإلداراتوية ب، خاصة المصالح الصحية والترالمتوفرةالمعطيات والمعلومات ب

ية بالعالم التنمو أولوياتهاتحديد  إعادةاو تثمين  إلىوذلك بهدف دفعها  ،القروي بالماء والكهرباء 

الى بعض المجاالت الترابية المستفيدة من القروي خاصة تلك المتعثرة  بسبب صعوبة الولوجية 

  .مشاريع البرنامج

مراحل تهييء البرنامج الوطني  الثاني للطرق القروية واطاره  .2

 المنطقي

 البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيمراحل تهيئ   2.1 

 المرحلة االولى 

سمحت مديرية الطرق والسير على الطرقات دراسة شاملة لوضعية الطرق القروية  جزتأن      

 :كلم من المسالك القروية منها 43211 بإحصاء

 

سوى الطرق والمسالك التي تمكن من ربط الدواوير المكونة  االعتباربعين  ذان هذا الجرد لم ياخ    

ل عن كلم واحد من المسلك او الطريق التي التي توجد على مسافة تق( ménage) نمن خمسين كانو

 .وجب انجازها
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  المرحلة الثانية 

 إعطاء األوليةمع ،   TAولوجية البرنامج على نسبة ال إطار المسجلة فيللعمليات  األوليقام التحديد    

لوقت وتضمن في نفس ا ،لمشاريع التي تفك العزلة عن اكبر عدد من ساكنة الجماعات المحلية المعنيةل

الشركاء  أنظارعلى  عرضهمشروع البرنامج قبل  تهيئ تركزوقد   .تحقيق عدالة اكبر بين الجهات

 :لمعايير التاليةاالمحليين على 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة 

 يهاوالموافقة عل األمراستوجب  إذاالمشاريع  تعديلبغرض  األقاليمعلى مستوى  اجتماعاتتنظيم 

 : من خالل اإلقليميةولجهوية المصادقة على البرامج او
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 االطار المنطقي للبرنامج الوطني للطرق القروية الثاني 2.2

المنطقي انطالقا من مجموعة من الوثائق  اإلطارلقد تم  تركيب  هذا  ،لتسهيل القراءة والتقييم         

القياس عند و داءاألاألهداف الكبرى ومؤشرات وبين الغايات  في شكل جدول يربط  الخاصة بالبرنامج

    .التقييم

 

 األداء مؤشرات . ب تراتبية األهداف . أ
مؤشرات القياس الموضوعي عند  . ت

 التقييم

عند  يمؤشرات القياس الموضوع . ث

 نهاية البرنامج

 الغايات الكبرى
 

 

 

المسااااااهمة فاااااي تقلااااايص  .1

نساابة الفقاار بالوسااو القااروي ماان 

خااااالل فااااك العزلااااة عاااان الساااااكنة 

 .القروية
 

 

 

 

 
 

 
 .سط القرويالفقر في الو

 

 

 
 .الفالحي اإلنتاج

 

 
 .بالوسط القروي  التمدرس

 

تقليص نسبة الفقر بالوسط القروي بنسبة 

 0.5اي ب  )5102مدددددع نهايدددددة  30%

 .(مليون نسمة

 

الرفددع مددن الدددخل  بالوسددط القددروي مددن 

 0111الددى 5112  درهدم  سدنة  5111

 . 5102درهم  سنة 

 

 الرفددع مددن نسددبة التمدددرس  بصددفة عامددة

سنة   %70الى 5112سنة    26%من 

5105. 

 

نسدبة الفقدر بالوسددط القدروي عندد نهايددة )

نسددبة الفقددر المسددجلة ) ناااقص (  5102

 .(عند انطالق البرنامج

 

 

 

 

 

 

بالوسدط  لفتياتاالرفع  من نسبة تمدرس 

  5112مدددددددا بدددددددين 81%القدددددددروي ب 

  . 5105و

 

 

 

 

المساهمة في تقلايص الفاوارق  .2

المسااهمة فاي فاك بين الجهات 

 القروية فيالعزلة عن الساكنة 

 .إقليم 45

 اسددتفادة السدداكنة القرويددة مددن طريددق 

 .في كل وقت  سالكة

 
 

 

 .واألقاليمالفوارق  بين الجهات 
 

 

 

 .نسبة التمدرس
 
 

 .التشغيل

 .عروض النقل تحسين 

سدنة  25 % مدن ارتفاع نسدبة الولوجيدة 

   مددن  و 5112سددنة  61 %الددى  5112

سددنة   81%إلددى   5101سددنة   62 %

5102. 

 
 .تقليص الفارق بين االقاليم

 

  

 

 الدى %0.5 من انتقال المؤشر التفاضلي

 .5102سنة  برسم 51.6 %

 
 

 :تحسين عروض النقل القروي
 

سددددنة  41%الرحلددددة ب  زمددددنتخفدددديض 

 .2111سنة  24%و  2113

 62 % من    نسبة الولوجية   ارتفاع

   سنة  21.0 %إلى    5118 سنة

 .5102سنة  81%   و إلى 5101

 

 

 نسدبة  للولوجيدة التفاضلي المؤشر سجل

سدددددنة   1.42%و 2112سدددددنة  %1.41

 .2114سنة  1.24 %و 2111

 

 

 

 

 

 تقليص تم  2112و 2114ين سنة ب

 إلى التنقل وكلفة 23%إلى الرحلة زمن

  42%بالنسبة لالشخاص و  %44
 . للسلع بالنسبة

   

 األشخاصتخفيض كلفة تنقل البضائع و

 41و  2113سنة    % 31ية ب الفالح

 . 2111سنة   %

 

 :تحسين نسبة التمدرس بصفة عامة 

 

 % إلى 2114سنة  44  %الفتيات من
 سنة  برسم    21 %و 2111سنة   24

2114. 

 

  % إلى 2114سنة  23% من الفتيان

  .2114 سنة 22

 

 %  من   ارتفاع  النسبة العامة للتمدرس

 إلى  11

 – 2114ما بدين  بالنسبة للفتيات  33 %

2112. 

 

 ارتفاع نسب التشغيل من

 +2.2 % إلدددى  2112 سددنة+  1.4 %

 .2111سنة 

 

 القروية الثاني اإلطار المنطقي للبرنامج الوطني للطرق: (1)رقم   جدول
 

 



                                         مجموعة العمل الموضوعاتية  لتقييم السياسات العمومية                                   

 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ االنشااطة  ماادخالت البرنااامج .3

 :المشاريع 

 

تهييء ملفات طلبات عارو  االشاغال  

 .والمراقبة الجيوتقنية

 

  .ابرام الصفقات
 

  .بناء الطرق المكسية

 

 .تهيئة المسالك غير المكسية

 

 .جيوتقنية لالشغالالمراقبة ال

 

 .روضع تجهيزات التشوي
 

 .تهيئة محطات الوقوف
 

وضااااع دلياااال تصااااميم وبناااااء الطاااارق 

 .القروية

 

 للتقنياااااةوضاااااع نظاااااام التتباااااع الااااادائم 

 .رقي الثانيطال  بالبرنامج

 

افتحاصااااااات تقنيااااااة وماليااااااة  إجااااااراء

 .للبرنامج

 

  .طول الطرق المكسية المنجزة

 

 .طول المسالك المهيئة غير المكسية

 

 .ذعدد محطات الوقو

 

 .عدد لوحات التشوير

 

عدددددددد طلبدددددددات عددددددروض االشدددددددغال 

 والمراقبة التقنية

 

 .دليل تصميم وبناء الطرق القروية

 

عددد )نظام تتبع شدبكة الطدرق القرويدة 

 (.االوراش/ايام العمل 

 

الصفقات المنجزة من طرف الشركات 

المغربيدددددة والصدددددفقات المنجدددددزة مدددددن 

 .طرف الشركات المحلية

 

 .عدد االفتحاصات السنوية

 

 .عدد محطات الوقوف

 

 .عدد لوحات التشوير

 

انجاز دليل خاص بالطرق القروية مالئم 

 .للمحيط القروي

  

نظددددام التتبددددع لحالددددة الشددددبكة الطرقيددددة 

  .القروية

 

عدد مناصب الشغل وايام العمل للشغيلة 

 (.االوراش )المحلية 

 

مددددن طددددرف   عدددددد الصددددفقات الموقعددددة

المحلية المسدتفيدة / لمغربية الشركات  ا

. 

 

 .المكسيةوطرق المبنية لل اإلجماليالعدد 

 

غيدر و  المهيدأةطدرق  لل  اإلجمداليالعدد 

 .لمكسيةا

 

 .عدد االفتحاصات السنوية

 ب  -ث-

 ب – ث-

 ب – ث-

 ب – ث -

 ب – ث-

 ب – ث-

 

ا من بعض التقييمات األولية للبرنامج قامت بها بعض المؤسسات الدولية المساهمة في جدول مركب  إنطالق: المصدر 

 (BAD,AFD,BM)البرنامج 
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 الحكامة المؤسساتية للبرنامج  3

، آخر من هذا التقرير باببتركيز أكبر على تعدد المتدخلين  الماليين في  الوقوفو الرجوعفي انتظار 

يز على ملكية المشروع وعالقتها بباقي الوحدات كعلى الحكامة المؤسساتية للبرنامج بالتر هنا نقتصر

ونات تدبير  وذلك بهدف التعرف على مدى تناسق وتكامل مك، ناإلدارية للتتبع والتدبير الميدانيي

 .البرنامج في شموليته

 للطرق القرويةالثاني لبرنامج الوطني لتنفيذي التنظيمي والاالطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تتقاسمها كل من  ،في اطار البرنامج  ن ملكية المشاريعإف أعالهمن خالل التصميم  كما يظهر ذلك      

 الميزانية إطارفيما يخص العمليات الممولة في  األولى ،(CFR)قي مديرية الطرق وصندوق التمويل الطر

لقروية الممولة من الطرق ا يخصوالثانية فيما  (FSR)  اص الطرقيوالصندوق الخ(   BG) العامة للدولة 

 .طرف القروض والجماعات الترابية

 

 

 البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني تمويل مشاريع

 

 الجماعات المحلية مؤسسات القروض صندوق الخاص الطرقي الميزانية العامة

 المانحون

 تدبير المشاريع

 

(صاحب المشروع )مديرية الطرق   

(صاحب المشروع المفوض) مديرية الطرق (مساعدة تقنية) وحدة تدبير البرنامج   

 وجيستيكمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللال

 مديريات االقليمية للتجهيز والنقلال

 تنفيذ المشاريع

(صاحب المشروع) صندوق التمويل الطرقي  
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 (SGP)تتبع وتدبير المشاريع  

بإشراك عدة متدخلين على تمت لبرنامج الطرقي الثاني تدبير المشاريع المختارة في إطار ا        

( UGP)على المستوى المركزي، نجد وحدة تدبير المشاريع ف .المستوى الوطني والجهوي واإلقليمي

 (.CFR)وصندوق التمويل الطرقي (   CNER)والمركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية 

وا ذمنف/ الجهوية واإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستكعلى المستوى الترابي هناك المديريات و      

 (.Maitre d œuvre)المشروع 

  صندوق التمويل الطرقي 

21149سنة  إنشاؤهامؤسسة عمومية تم      
محورية في تمويل وتدبير البرنامج الوطني  أدوارا لها ،

وصيانة  وإصالحء والتهيئة نجاز مشاريع البناإل الضروريةالثاني من خالل تعبئة الموارد المالية 

 : لك من خاللذو واستغالل الشبكة الطرقية 

 ؛البحث عن التمويالت الخارجية 

 ؛تدبير الميزانية المخصصة للبرنامج 

   مستحقاتها وأداءتدبير القرو. 

الرجوع الى المهام المنوطة بهذا الصندوقبف
10

البرنامج الوطني للطرق ان تمويل وتدبير  ظهري ،

االهتمامات  المؤسساتية  شكل جزءا صغيرا من ي للصندوق بل إختصاصا حصرياليس  نيالقروية الثا

 .للصندوق

    CNER  المركز الوطني للدراسات الطرقية 

 تحت وصاية   (SEGMA)مستقلة  مسيرة بصورةـالمنظم في شكل مصالح الدولة المركز          

تنفيذ المشاريع وع تتب، يقوم باألساسيةامه الى مه باإلضافةف، واللوجستيكالتجهيز والنقل  وزارة

 واإلقليميةوالتنسيق مع المصالح الجهوية الثاني البرنامج الوطني للطرق القروية  إطارة في رالمسط

تحت اسم  نظام التتبع والتقييم ،  االقيام بهذه المهمة وضع المركز تطبيقا معلوماتي وألجل .للوزارة 

الذي سمح في المراحل  الشيء ،الجهوية للوزارةو اإلقليميةمصالح ميمه على مجموع العوالذي تم ت

الميدانية في الوقت المناسب وتضمينها  من تجميع المعطيات،  2112الى غاية و ،االولى للبرنامج 

  .ووضع مؤشرات هذا التقدم األشغالبشكل دوري في تقارير عن حالة تقدم 

 UGPوحدة تدبير المشروع  

وكان ذلك بطلب من المانحين . 2114كقسم تابع لمديرية الطرق سنة  اإلداريةالوحدة تم إنشاء هذه      

 :ومن مهامها الشباك الوحيدصة تلعب دور إيجاد وحدة إدارية متخصوبرغبة 

 ؛ويلممتابعة ودراسة ملفات الت 

  ؛البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيوالدراسات الخاصة ب األشغالمتابعة تقدم 

 ؛تواصل بين مديرية الطرق وصندوق التمويل الطرقيتسهيل ال 

                                                           
9
 .13-42القانون رقم  

10
 .االتفاقية الموقعة بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية+ النصوص المنظمة  
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  ؛فقياأوحيد بين كل البنيات المتدخلة في البرنامج عموديا و جدع مشترك ومخاطبتشكيل 

 ؛البرنامجوضع نظام للتتبع والتقييم خاص ب 

  واألشغال؛انجاز تقارير دورية حول حاالت تقدم الدراسات 

 ل المشاريع الطرقية؛محلية في تمويتتبع أداء حصص الجماعات ال 

 تحسين قاعدة  البيانات؛ 

  الطرقية بالمشاريعتدبير الملفات البيئية المرتبطة. 

 ز والنقل واللوجيستيك يالمديريات االقليمية والجهوية للتجه 

ابتداء من وضع البرنامج الى تصفية الصفقات  وأساسيةمختلفة  أدواراتلعب هذه الوحدات 

(Liquidations des marchés) حيث تقوم بــ: 

 وضع البرنامج:  

 اإلقليم؛البرنامج  على مستوى  وتحديدشاريع ماختيار ال -

 .والجهوية اإلقليميةاالتفاقيات باسم وزارة التجهيز مع المجالس  إبرام -

 تقنية -الدراسات التقنية والجيو تهييء: 

  « Fiche d’évaluation environnementale préliminaire »    القبلي تقييم البيئيإعداد مراجع لل -

 إطالق المشاريع: 

 ؛األشغالالضرورية النجاز ومراقبة  االعتماداتطلب وتعبئة  -

 ؛العروض وإطالق تهيئ -

 .(Attribution des marchés)منح الصفقات  -

  األشغالمتابعة: 
 ؛األشغالمتابعة ومراقبة إنجاز  -

 ؛المالية داءاتاآل عيةضتتبع و -

 ؛لبرنامجتطعيم نظام المعلومات المخصص ل -

 .ملفات تصفية الصفقات تهيئ -

 الجماعات الترابية  

بموجب اإلتفاقيات اإلطار المبرمة بين الجماعات الترابية والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز           

و النقل ألجل إنجاز أشغال البرنامج الوطني الثاني ، تعهدت المجالس الترابية كل فيما يخصه بتعبأة 

،باالضافة الى ذلك تضطلع المجالس االقليمية  ،لية المحددة بموجب نفس اإلتفاقياتالحصص التموي

 . بمواكبة الجماعات القروية في عملية تصنيف الطرق غير المصنفة

 :يعهد اليها بالعمل على ،فباإلضافة الى توفير حصتها التمويلية اإلتفاقية ،وفيما يعود الى المجالس القروية

 والطرق  ،ئق اإلدارية الضرورية إلنجاز المشاريع الطرقية غير المصنفةتوفير الرخص والوثا

الجماعية المكونة للبرنامج من تصاميم الشبكات المتواجدة أو التي تقطع محرم الطريق من خطوط 

 كهربائية وقنوات المياه والتطهير ووضعها رهن إشارة المديرية الجهوية أو اإلقليمية؛

 11الشبكات المتواجدة داخل هذه المحارم إخالء محارم الطرق وتحويل. 

                                                           
11

 .(نسخة بملحق التقرير)ات الترابية اإلطار المبرمة مع الجماع-أنظر الفصل الخامس من اإلتفاقيات - 
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 تناسق الداخلي والخارجي للبرنامجاالستنتاجات االولية لسؤالي المالئمة وال .4

يتم  ،رويةقهذا المستوى  من عمل  مجموعة العمل في تقييم البرنامج الثاني للطرق ال على          

 أناعتبار بهذا ،وتنفيذ البرنامج لمصاحبة وضع المرتقبة اإلجراءاتالتركيز على مدى تنزيل كل 

 أبوابيشملها هذا التقرير من خالل سالمرتقبة لها   واآلثاريم الموضوعاتي لالنجازات المادية يالتق

التقييمية المحددة لذلك من طرف مجموعة العمل  واألسئلةة والمعايير يفردة وفق المنهجم

 .الموضوعاتية

 ستثمارية التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لفائدة المجال بالنظر الى الجهود اال:  سـؤال المالءمة

لة وبالتالي إرساء تنمية شاملة وعادالقروي الجل سد الخصاص الكبير في البنيات التحتية  المحلية ، 

للمجال الترابي الوطني من خالل دعم مجهودات الجماعات  الترابية في تحقيق تنمية محلية فإن وضع 

يعتبر إلى جانب ( 1004-2114)القروية  كامتداد وتكملة للبرنامج الوطني االول برنامج ثاني للطرق 

 ةجد مالئم تصة بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية، اختيارالخابرامج قطاعية أخرى كتلك ا

تماشى مع مجمل السياسات العمومية التنموية وباقي السياسات العامة والقطاعية الموجهة للعالم تو

 .القروي
هذا على مستوى البرنامج في شموليته من منظور غاياته وأهدافه الكبرى وتوجهاته في          

إنتقاء المشاريع غير أن تدبر معايير ومؤشرات . موضوع فك العزلة عن المجال القروي والجبلي

 .الحقوقيمالءمته لمتطلبات فك العزلة بمفهومها و  فعاليتهحدت من  قد حددت للبرنامجالطرقية التي 

 التصور العام للبرنامج وتنزيل االجراءات التدبيرية 4.1

 التصور العام للبرنامج 4.1.1

بالتركيز على البناء المفاهيمي والتاطيري للبرنامج، أجمعت جل التقييمات التي اجريت من           

 طرف او بطلب من المؤسسات الدولية المساهمة في تمويل البرنامج، ان  هذا األخير كان مفصال

 . بالواقعية في تصوره وتنفيذه ومنطقيا في بنائه وقابل للقياس والتقييم في كل مراحله، وانه اتسم

 تنزيل االجراءات التاطيرية والمساعدة على تنفيذ البرنامج 

في انتظار العودة لباقي إجراءات التنزيل في محاور أخرى، نركز هنا على اإلجراءات 

واجتماعية وبيئية ج إلنجاحه ومنها اعتماد معايير تقنية واقتصادية المصاحبة والتي وعد بها البرنام

وضع آليات خاصة بالتتبع والمراقبة،إنعاش فرص التنمية االقتصادية المحلية لتثمين خاصة بالبرنامج، 

 العائدات االيجابية للطريق،

دليل  خاص  ففيما يخص النقطة االولى فقد استجاب البرنامج لهذا اإلجراء من خالل وضع ونشر

 .2113بالطرق القروية مع أواخر سنة 

لبرنامج، لقد نجحت مديرية الطرق من خالل مركز الدراسات  لييم قفيما يخص آليات التتبع والت

الطرقية، بوضع  نظام وتطبيق معلوماتي  خاص بالبرنامج الوطني الثاني، تم تعميمه على مختلف 

تجميع المعطيات العملياتية الميدانية للبرنامج وانجاز المصالح اإلقليمية والجهوية، مما سمح من 

ورغم نجاح هذه المنظومة في بداية البرنامج، فقد عرف بعض . التقارير  السنوية عن سير المشاريع

على تعمل  من المديريات االقليمية  والجهوية   21 %تعد ، حيث  لم2112التعثرات ابتداء من سنة 
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دانية  مما اضطر معه مركز الدراسات الطرقية على تنظيم زيارات تحيين وإدخال المعطيات المي

ميدانية الى هذه الجهات المتعثرة لتجاوز الوضع
12
. 

 التتبع البيئي واالجتماعي للمشاريع الطرقية في إطار البرنامج. 
 
o لقد توفر البرنامج على إطار عام، يحدد شكليات ومساطر خاصة بالتدبير : على المستوى البيئي

ئي للمشاريع  الطرقية، تخص مختلف مراحل كل مشروع طرقي على حدى، ففي مرحلة دراسة  البي

وعلى اساسه يتم تحديد حجم  FEEP المشروع ،تنجز ورقة تقييم بيئي قبلي لكل مشروع الطريق 

وأهمية وخطورة االثار البيئية السلبية،  وبحسب  درجات مستوى السلبية يتم إما إنجاز تقييم بيئي 

   PGESفي حاالت االثار السلبية الكبيرة، او االقتصار على مخطط التدبير البيئي الخاص   EEDمفصل

في الحاالت االقل خطورة 
13
. 

 

o فإن هذه الوثائق البيئة المعدة والمعتمدة من طرف المديريات االقليمية  :على المستوى العملي

ألشغال وبالتالي تكون ملزمة للمقاولة والجهوية للتجهيز والنقل، تضمن في دفتر التحمالت الخاص با

 .التي نالت  الصفقة

 

o البرنامج أهمية خاصة للجوانب االجتماعية لعمليات البناء  ىلقد أول: على المستوى االجتماعي

ملكية األراضي لنزع والتهيئة، ووضع لذلك مخطط  إطار طبقا للقوانين  المغربية خاصة فيما يعود 

االطار تجنب باقصى ما يمكن اراضي -ية، تروم أهم مبادئ هذا المخططالضرورية  لشق الطرق القرو

 ، ت الناجمة عن مساطير نزع الملكيةطرق واالشكاليات المرتبطة بالتعويضاللص المجاورة واالخ

وتطبيقا لهذا التاطير فقد تقرر في أكثر من مرة مراجعة أشكال وأحجام الطرق احتراما للملكيات 

 .تحويل بعض المباني الخاصةالخاصة و تفادي هدم و

أراضي الخواص المجاورة تفيد أغلب التقارير انها كانت  تسوى في إطار أما في حالة الحاجة الى 

 .حبي مع المالكين

وهكذا االجتماعية والبيئية كانت لها آثار مهمة في تدبير المشروع،  فإن االعتباراتبصفة عامة،         

.بسبب تحسين ظروف النقل بالدواوير   20.2   %الهجرة القروية تراجعت ب فإن
14 

كما ان عدد .من المستفديدن أكدوا تراجع جودة التربة على طول الطرق المنجزة 3.2 %وأن فقط 

نقطة لفائدة  مصادر اخرى من الطاقة غير المضرة  4.3الكوانين المستعملة لحطب التدفئة تراجع ب 

 . بالبيئة

 
o  لقد أناط البرنامج المديريات االقليمية والجهوية  :محليانعاش االقتصاد العلى مستوى

لية بمهمة تحديد االنشطة وفرص التنمية االقتصادية المحلية المرتبطة بفتح الطرقات، حوالجماعات الم

لدعمها مع انطالقة البرنامج واقتراحها على الجهات الحكومية المعنية اليالئها األولوية في برامجها 

                                                           
- 

12
 12ص  2112منشورات حصيلة المركز الوطني للدراسات الطرقي  

-
13

يناير .التقرير النهائي المؤقت.تقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغرب  

 41ص   .2112

   
14

يناير .التقرير النهائي المؤقت.لطرقية الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغربتقييم البرامج ا  - 

 51ص . 2112
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ذا الموضوع لم تتمكن مجموعة العمل من أي وثيقة تظهر التواصل المؤسساتي المستقبلية، في ه

 .التنموي لتثمين المشاريع الطرقية وجعلها رافعة للتنمية المحلية على مستوى القطاعات األخرى

 التناسق الخارجي والداخلي للبرنامج 4.2

 التناسق الخارجي 
 

لهذا ني الثاني مع برامج مماثلة ال تطرح بالنسبة إن إشكالية التناسق الخارجي للبرنامج الوط         

 . لم تكن هناك برامج مماثلة 2114النه عند انطالق هذا البرنامج سنة ؛ االخير

 

مؤسساتية  أخرى إطارات غير أن سؤال التناسق يطرح  مع برامج  مماثلة وقطاعية اطلقت في       

من طرف وزارة الفالحة والصيد  2114- 2113ن كتلك المنجزة ما بي ،مختلفة، بعد إطالق  البرنامج

مليون درهما في إطار برامج  231 كلم بغالف مالي زاد عن 2111البحري، والتي خصت 

 .ةفالحية ترمي الى فك العزلة عن منشآت هيدروفالحية ووحدات التثمين الفالحي والساكنة القروي

ذي انطلق  في منتصف مدة إنجاز البرنامج  ال  PMAT وتلك المنجزة في إطار برنامج التأهيل الترابي

كلم وبمساهمة أهم شريك في البرنامج الطرقي  2321هدف بناء وتهيئة ب .2111الوطني الثاني  في 

 .مليون درهما 211الثاني اي وزارة التجهيز والنقل بأزيد من 

 

مياه والغابات نفس سؤال التناسق الخارجي لمكونات البرنامج يمكن طرحها مع برامج  ال       

برنامجا طرقيا لفك العزلة  والمحافظة على  2112و 2112ومحاربة التصحر التي أطلقت ما بين 

مليون درهم  314كلم من الطرق القروية بغالف مالي وصل الى  4341الغابة يروم تهيئة واصالح 

 .مليون درهم 211كلم  بغالف مالي حدد  في 1411ة بطول دوفتح مسالك غابوية جدي

 

 لتناسق الداخلي لمكونات البرنامجا 
 

تظهر الوثائق المؤسسة للمشروع البرنامج، ان التصور األولى كان متكامال على مستوى مختلف       

 .ما يكفي لبلوغ االهداف العامة التي وضعهابمكوناته الداخلية ومتناسقا 

 

نامج وحجم ومحتوى االنجازات الن التصور لم يكتفي باإلعالن عن األهداف العامة للبر ،هذا      

المادية  المنتظرة، بل عمل على بلورة أسلوب ونمط خاص به لتصور وتنزيل المنجزات من خالل 

وضع دليل خاص بالطرق القروية للتأطير التقني والبيئي لالنجازات باالعتماد على معايير فنية 

د آليات خاصة لقياس وتقييم التنزيل واقتصادية واجتماعية وبيئية مالئمة للطرق القروية وكذلك تحدي

 .واإلعتماد على مبدأ التشارك والتنفيذ
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 مة مؤشرات انتقاء المشاريع لحاجيات فك العزلة في المغربءمال 4.3

 :تيتم اعتماد البرنامج الوطني الثاني على اآلالحاجيات من الطرق لفك العزلة  لضبط وتقييم

  ؛كانونا على األقل 41نة من الدواوير المكو إال ال يأخذ بعين االعتبار -1

 ؛وأن ال تبعد هذه  الدواوير بأكثر من كلم واحد عن الطريق المهيأة او المبنية -2

 ؛عربة في اليوم الواحد 41الى  31أن تكون للطريق مردودية اقتصادية مقنعة من  -3

 ؛(ف يومياعربة من كل األصنا 41إلى  31اقل من )الفعالية / أن تحقق نسبة معينة من عالقة الكلفة  -4

 .أن تساهم الطريق في تقليص الفوارق في الولوجية بين األقاليم -4

إن الجمع بين هذه المعايير والمؤشرات النتقاء الطرق الواجب فتحها وبناءها في إطار البرنامج    

الثاني جعلت هذا األخير يرتكز على اعتبارات اقتصادية ومالية في تحديد مفهوم فك العزلة وبعيدا عن 

 .الحقوقي واالجتماعيومها مفه

كانونا او أكثر والمتواجدة  على مسافة  41إن االعتماد فقط على ساكنة الدواوير المكونة من         

وتلك .تقل عن كلم واحد من طريق سالكة في كل حين ينطوي على إقصاء الدواوير األصغر حجما

 .فة وبشكل رئيسي السكن المتناثرالمتواجدة على مسافات تزيد عن أكثر من كلمتر واحد وباإلضا

التي كانت محددا معطيات ديمغرافية عن طبيعة و ظروف السكن  بالعالم القروي  وإنطالقا من       

كانونا وبالتالي  المرشحة لالستفادة من البرنامج الطرقي  41الدواوير المكونة من أكثر من  في إختيار

،يستنتج ما في البعد عن طريق سالكة بأقل من كلم واحد ةالمسافة  المحددومعطيات أخرى حول الثاني،

 :يلي

ففيما يخص معيار الدواوير المكونة من أكثر من خمسين كانونا يظهر الجدول بعده، الذي تم تركيبه     

إنطالقا من المعطيات الديموغرافية للسكن والسكنى بالعالم القروي ونسبة إستفادة هذه الساكنة من 

 .،مدى تغطية البرنامج لهذه الساكنة2111البرنامج سنة 
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 (.2511-2555)كانون   45نسبة الساكنة المستفيدة من أصل مجموع ساكنة الدواويرالتي تفوق :  (2)رقم  جدول

 اإلقليم

ساكنة مجموع 

 الدواوير

(5115 ) 

عدد سكان 

 21الدواويربأكثرمن 

 (5115)كانون 

الساكنة القروية 

المستفيدة 

فوق بالدواويرالتي ت

 (5100)كانون  21

نسبة الساكنة المستفيدة من 

أصل مجموع سكان 

 21بأكثر من )الدواوير

 (كانون

نسبة الساكنة المستفيدة من 

أصل مجموع ساكنة  

 الدواوير

 %1.12  0.08  050 535 393 840 469 شفشاون

 %0,93 %1,09 326 3 821 304 080 358 الناظور

 %1,81 %4,31 490 5 425 127 793 302 الخميسات

 %1,97 %2,76 495 8 101 308 791 431 الحوز

 %2,73 %3,05 893 6 813 225 691 252 العرائش

 %4,39 %5,54 655 21 782 390 967 492 تازة

 %6,14 %5,72 950 13 827 243 174 227 الحسيمة

 %15,75 %20,96 546 66 420 317 588 422 أزيالل

 %13,17 %16,80 151 9 465 54 505 69 إيفران

 %1,22 %1,59 938 2 322 185 156 241 خنيفرة

 %3,92 %13,13 192 10 619 77 734 259 تيزنيت 

 %0,76 %3,21 784 3 854 117 587 498 بني مالل

      

)  5106يناير  0بتصرف عن جدول حالة تقدم البرنامج الوطني الثاني : المصدر
15

TIEG ) 

 

 

 

         

                                                           
15

يناير .التقرير النهائي المؤقت.تقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغرب - 

2112. 

 (.2511-2554)  كانون 05 تفوق الدواويرالتي ساكنة مجموع أصل من المستفيدة الساكنة نسبة
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إال أن نسبة الساكنة المستفيدة من أصل مجموع ساكنة الدواوير لم تكن  المبيانيبدو من خالل  هذا       

بإقليم الناظور والدريوش في حين حددت نسبة الساكنة المستفيدة من أصل مجموع   1.03%في حدود 

ه النسب بالنسبة لألقاليم قليم، و قد جاءت هذبنفس اإل 1.10 %كانونا في 41سكان الدواوير بأكثر من 

 %بإقليم الحوز ، و  2.22 %و 1.02 %بإقليم الخميسات، و 4.31 %و 1.31% :،على التوالياألخرى

في حين بلغت النسب  12.31 %و  13.12 %باقليم أزيالل و بالنسبة القليم ايفران 21.02 %و 14.24

 .4.22 %و 2.14%باقليم الحسيمة 

في هذا الموضوع واقتصارا على  أما فيما يخص معيار البعد عن الطريق بكيلومتر واحد،        

أي سنة واحدة قبل انطالق  2114لسنة  ىم للسكان والسكنمعطيات التي يوفرها اإلحصاء العاال

راوح ما بين تالبرنامج كانت الساكنة القروية التي  تتواجد على بعد طريق مبنية ومكسية لمسافات ت

لجهة الغرب  الشراردة بني   43 %و لجهة فاس بولمان  40.0%كلم تشكل  11كلم وأكثر من  1.2

لجهة تادلة ازيالل و  24.0 %لجهة الشرق و  23.4 %لجهة مراكش تافياللت و  23.0 %يحسن و

 .لجهة تازة تاونات الحسيمة  24 %لجهة طنجة تطوان و  %23.3

اإلحصائيات الخاصة بمؤشر المسافة  فان نسبة الساكنة  وبشكل معكوس وباالعتماد على نفس       

بجهة مراكش تانسيفت   22.2 %المرشحة لالستفادة من طريق في إّطار انجاز البرنامج لم تتجاوز

بجهة  22%بجهة طنجة تطوان و  22.3%بجهة تادلة أزيالل و  34.1%بجهة الشرق و  32.4%و

 .تازة تاونات الحسيمة

اال في   41%عن  ر فلم تزد الساكنة القروية المرشحة باعتبار مؤشر المسافة ومن منطلق آخ       

 .جهة الغرب الشراردة بني يحسن

في النهاية يجب التأكيد على أن تعريف الولوجية وطريقة احتسابها المعتمد في إطار البرنامج        

ع التعريف وطريقة احتسابه ورغم قربه من ذلك المعتمد من طرف البنك الدولي  واختالفه الكبير م

فإنه ال . المعتمد من طرف المندوبية السامية للتخطيط ومقارنة مع بعض الدول كالهند وااليكواتور مثال

 .يعبر عن حقيقة نسبة ولوجية الساكنة للطرق القروية في المغرب
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 :إنطالقا من هذه اإلستنتاجات توصي مجموعة العمل بما يلي

 القروي؛اإلستمرار ببرامج مماثلة حجما وكما لفك العزلة عن المجال  *

فيما يخص معايير انتقاء المشاريع توصي مجموعة العمل باعتماد معايير  *

تركز على اإلنسان من دون اعتبار للمعطيات االقتصادية واالجتماعية والعائدات 

 المالية للطرق؛

فيما يخص حكامة البرنامج توصي مجموعة العمل بالعمل على اإلشراك  *

وعلى مختلف المستويات بما فيها الساكنة  الفعلي لجميع الفاعلين المعنيين

 والفاعلين اإلجتماعيين بالمجال القروي؛

وباعتبار أن اإلنجازات الطرقية تهم أكثر من قطاع حكومي، توصي مجموعة  *

العمل بتكوين لجان إقليمية لوضع وتتبع المشاريع تضم ممثلين عن كل القطاعات 

 إلجتماعية و المجالية؛الحكومية المعنية بالتنمية اإلقتصادية وا

فيما يعود للمقاربة التشاركية توصي مجموعة العمل باعطاء الجماعات  *

القروية دورا أكثر فاعلية في تصور وتنزيل المشاريع الطرقية وعدم اإلكتفاء 

 .باالدوار الشكلية
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 الفصل الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالية و فعلية البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني
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IV-  الوطني للطرق القروية الثانيفعالية و فعلية البرنامج 

 السؤال التقييمي المؤطر

 

 

مدى تحقيق  علىالبحث  لإلجابة على هذا السؤال التقييمي الرئيسي تحت معياري الفعلية والفاعلية ركز     

األهداف العامة للبرنامج من خالل تحليل المنجزات ومقارنتها باألهداف المحددة سلفا للبرنامج وذلك 

لتقارب أو التباعد بين األهداف العامة والخاصة والمنجزات الميدانية وذلك على المستويات بغرض قياس ا

 .اإلجتماعية و البيئية و اإلقتصاديةوالمادية و المالية 

وألجل التمكن المنهجي من تعقيدات الموضوع وتشعب مجاالت الدراسة تم العمل على وضع األسئلة      

 :الفرعية التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتبسيط عرض مختلف اإلشكاالت المرتبطة بهذا المعيار ومحاولة االجابة على السؤال التقييمي   

 :الرئيسي واالسئلة الثانوية المتفرعة عنه سيتم تناول الموضوع في ثالثة محاور فرعية

 ؛التنزيل المادي للبرنامج -1

 ؛التوقعات والتدبير المالي للبرنامج -2

 .امجإقتصادية للبرن-اآلثار السوسيو -3

 

 

 

 عاال وفعليا في بلوغ غاياته وتجسيد أهدافه على أرض الواقع؟إلى أي مدى كان البرنامج ف

 

 * هل نجح البرنامج في تنزيل كل المشاريع المبرمجة على أر  الواقع وطبقا لنفس المواصفات التقنية 

 ؟والمؤشرات الموضوعة له 

 *؟هل توفق البرنامج في إحترام البرمجة المالية التي حددت له سلفا 

 *؟ن فك العزلة عن عدد الساكنة القروية المستهدفة على سبيل الحصرهل تمكن البرنامج م 

 * ؟الحد من الفوارق المجالية للولوجية بين الجهات واألقاليم والجماعاتهل نجح البرنامج في 

 *هل كان للبرنامج تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على تخفيض مؤشرات الفقر بالجماعات التي طالها؟ 

 *لطرقي دور في النهو  باألنشطة االقتصادية واالجتماعية بالجماعات المستفيدة من بناءهل كان للبرنامج ا 

  ؟أو تهيئة الطرق القروية 
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 الثاني  اإلنجازات المادية للبرنامج الوطني للطرق القروية -1

ق فعلية البرنامج الوطني الثاني لحصر التحليل و القراءة البعدية من منطنعلى هذا المستوى ي         

 لتقنيةافي مدى تنزيل كل المشاريع والعمليات المبرمجة في إطاره على أرض الواقع بالمواصفات 

 .لها وبالوثيرة المحددة لها سلفا وفي اآلجال المرسومة (ةتهيئ/بناء)

  الثاني الوطني توقعات البرنامج   1.1

 :التالي الشكل على المادية اإلنجازات توقعات كانت 2112 سنة بداية البرنامج انطالق عند       

 كلم 14440 إنجازه الواجب الطول مجموع 

 ؛السنة/ كلم 1411: اإلنجاز وثيرة 

 (23%) 0343: نيةالمب الطرق، 

  ؛(%37) 4242: المهيئة الطرق 

 ؛ 1140 هو عدد العمليات الطرقية 

 ؛(سنوات 11أي ) 2114-2114:مدة اإلنجاز 

 ؛ 31 %إلى  رفع نسبة الولوجية 

  1.24%الى  المؤشر التفاضلي للولوجيةخفض . 

دها كمؤشرات أداء اعتماالى  مدعنالتي  ،انطالقا من هذه األهداف الكبرى لتنفيذ البرنامج       

 .للبحث في معطيات اإلنجازات المادية على أرض الواقع ،لبرنامجا

 مؤشرات األداء المادي للبرنامج  1.1.1

 زمدة اإلنجامؤشر  

والتمديد إلنجاز المشروع عرفت عدة ترددات في اتجاه التقليص ،مسبقاإن المدة الزمنية المحددة 
16
. 

ن عن حجم اإلنجازات المادية باعتبار المؤشر نبحث في مرحلتي.وبغض النظر عن هذا المعطى 

ثم حجم ونسبة اإلنجاز باعتبار المؤشر الزمني التعديلي ، (2114/2114) زمني األصلي للبرنامجال

 (.2114/2112)للبرنامج 

 2251 دجنبر 31وضعية العمليات الطرقية في : (3)جدول رقم 

 العدد اإلجمالي للعمليات
عمليات 

 البناء

عمليات 

 ئةالتهي

العمليات التي تم 

 إطالقها

العمليات التي تم 

 (%)إطالقها

1140 222 302 344 20.2 

  

 

                                                           
16

 .2112قرار الحكومة لتقليص مدة انجاز البرنامج الى سنة  - 

 (عر  أمام مجموعة العمل)مديرية الطرق : المصدر 

 
 (عر  أمام مجموعة العمل)مديرية الطرق : المصدر 
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كان التنزيل المادي للبرنامج بعيدا عن تحقيق كل  2112أنه عند نهاية سنة  يبين الجدول أعاله      

 .في اآلجال المحددةو العمليات المبرمجة بشكل فعلي 

عملية  1140عملية طرقية من أصل  344عديلي للبرنامج لم يتم إطالق سوى حيث عند هذا التاريخ الت      

من مجموع الطول الذي تم إطالقه بالكيلومتر   %41.32وهو ما يعادل . منها 20.2 %مبرمجة أي بنسبة 

 و %43.2أي بنسبكلم مهيأة  4242كلم من  2120كلم مبنية و  0343كيلومتر من أصل  4213منها 

 .يعلى التوال32.4%

 

 6251 يوليوز 31وضعية العمليات الطرقية في : (4)جدول رقم  

 

 

يظهر هذا الجدول أنه بعد سنة تقريبا على المدة الزمنية المحددة إلنهاء األشغال الطرقية لم يكن        

وهكذا فإن مجموع طول العمليات التي تم . البرنامج قد تحقق على أرض الواقع  وفق البرمجة الزمنية

وأن مجموع الطول الطرقي المفتوح أمام  2112إلى حدود يوليوز   02%إطالق أشغالها لم يتجاوز

 211وأن ما يناهز  11.2%كلم في طور اإلنجاز أي بنسبة  1401و  34%حركة السير بقي في حدود 

 .لتنفيذ والتنزيل المادي على أرض الواقعلتقريبا لم تعرف طريقها  4%كلم أي بنسبة 

 الطول/مؤشر المسافة 

 2516يوليوز  31بحسب الطول  في  وضعية الطرق المنجزة: (0)جدول رقم 

 هإجمالي الطول تم إطالق (كلم)إجمالي الطول المحين 

 (كلم)

 (كلم)باقي قارعة الطريق  (كلم)الباقي إطالقه 

14423 14123 444 234 

 

 

باعتبار مؤشر الوحدات  02.14%لم يتم تنزيل البرنامج إال في حدود  2112إلى غاية يونيو        

أما باعتبار الطول الباقي إطالقه الطول الذي لم تنجز به قارعة . الواجب إنجازهاالكيلومترية 

 .عن المرتقب 3.21%الطريق،يكون البرنامج بعيدا من تحقيق منجزاته الكيلومترية بناقص 

الطول 

المزمع 

 إنجازه

مجموع الطول 

المفتوح امام حركة 

 (كلم)السير 

النسبة 

(%) 
في طور 

 االنجاز

النسبة     

(%) 
مجموع طول العمليات 

 (كلم)التي تم إطالقها
طول العمليات التي ( %)

 تم إطالقها

1140 13321 34.0 1401 11.2 14021 01.12 

 (لطرقمديرية ا)ملخص إنجازات البرنامج الوطني الثاني : المصدر

 

 (عر  أمام مجموعة العمل)مديرية الطرق : المصدر 
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   الوثيرة السنوية لإلنجاز 

 انطالقحددت عند  لبرنامج؛ قدأهداف اإن وثيرة اإلنجاز المزمع تحقيقها سنويا لبلوغ           

 .فهل تم احترام هذه الوثيرة في اإلنجاز؟.سنة على األقل /كلم1411البرنامج في 

في انتظار التوفر على التقارير السنوية لتتبع إنجاز وتنفيذ البرنامج للتمكن من إنجاز تحليل     

ت العامة المتوفرة نعمد الى تحليل مؤقت إنطالقا من المعطيا. دقيق لمؤشر وثيرة اإلنجاز للبرنامج

 :وذلك باعتماد السيناريوهات التالية. والمعرفة المسبقة بالمدة المحددة لتنفيذ البرنامج

 السيناريو األول

 احتسابثم  ،2114على مجموع الطول الذي تم إطالق أشغاله عند نهاية سنة  االعتماد            

 : وبذلك نكون أمام الوثيرة التالية . لإلنجاز المعدل السنوي لإلنجاز باعتبار المدة الزمنية الكلية

 

 

 

 ولمؤشرات السيناريو األ:  (6)رقم  جدول

 

 السيناريو الثاني

يعتمد على نفس معطيات السيناريو األول مع استنقاص عدد الكيلومترات من الطرق المبنية التي لم    

وفق هذا السيناريو  كلم وبالتالي 234وهي ( corps de chaussée)تنطلق بها أشغال قارعة الطريق 

 :حدد على الشكل التالياإلنجاز السنوي للبرنامج الوطني الثاني ت معدل وثيرةفإن 

 كلم في السنة 1422.4 =  (434-10521)

                     15 

 

 

 

 

                                                           
 2هذا السيناريو اعتمد على وثيقة مسلمة من طرف مديرية الطرق لمجموعة العمل في شكل جدول تحت عنوان ملخص ب و ط ق - 17

 ننشرها  من الملحقات بهذا التقرير( 2114/2112)

 17كلم في السنة 1052.1 =    10521

                   15 

 الواقع/المرتقب   معدل وثيرة اإلنجاز في السنة س/المدة الكلية لإلنجاز الطول بكلم الذي تم إطالقه

14123 11 1412.3 1.111+ 
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 الثاني مؤشرات السيناريو:  (4)رقم  جدول

 

 السيناريو الثالث

السير المحددة  حركة فقط على الطرق المنتهية بها األشغال والتي تم تسلمها وفتحت أمام االعتماد     

كلم  13.103في 
18

 (من الطرق التي انطلقت بها األشغال  %33من الطول المبرمج و  %34أي ) 

 : وبذلك تكون الوثيرة السنوية لإلنجاز هي

 كلم في السنة 3.1352=  13523

     15     

 

 مؤشرات السيناريو الثالث: (1)رقم جدول 

 

 (بناء/تهيئة /)نوعية اإلنجاز  

المكسية /ية التي اعتمدها البرنامج بين الطرق المبنيةباعتبار نوعية اإلنجاز من الطرق القرو      

كلم من الطرق المبنية   0343:   والطرق المهيأة ، كانت اختيارات البرنامج األولية على الشكل التالي

 .كلم من الطرق المهيأة 4242و 

الطول من إجمالي   23%وبالنظر الى الطول اإلجمالي الواجب إنجازه فقد شكل الصنف األول      

 .من إجمالي الطول 32%وشكل الصنف الثاني 

إن إختيار طبيعة اإلنجاز بين المبني والمهيأ لم يستند في وثائق البرنامج ألي معيار موضوعي     

بل ظل مرتبطا باإلكراهات المالية وطبيعة التضاريس  وقد اتضح هذا جليا . يسمح بمناقشة اإلختيار

 .المبرمج بناؤها الى طرق مهيأة كلم من الطرق 221من خالل تحويل 

 والمؤشر التفاضلي للولوجية تطور نسبة الولوجية 

عن مدى بلوغ  شاملة نظرة  اسيين من أهم المؤشرات التي تعطييعتبر هذين المؤشرين األس       

 .عند التقييم، من فاعلية وفعلية البرنامج في شموليته البرنامج ألهدافه المعلنة والتحقق

                                                           
18

 . 34ص  2112يناير . أنجز لفائدة اللجنة األوروبية 2114-2111أنظر تقرير تقييم برامج فك العزلة  - 

الطول بكلم الذي تم 

 إطالقه

المدة الكلية  باقي قارعة الطريق

 س/لإلنجاز

معدل وثيرة اإلنجاز في 

 السنة

 الواقع/المرتقب

14123 234 11 1420.4 21.2- 

المدة الكلية  الطرق المنتهية و المسلمة

 س/لإلنجاز

 الواقع/المرتقب معدل وثيرة اإلنجاز في السنة

13.103 11 1310.3 101.2- 
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يعتبر إال نسبة الساكنة القروية  ، ال(INARR)لمؤشر الوطني للولوجية للطرق القروية إن ا     

ويعرف باالعتماد على نسبة الساكنة بالدواوير التي تضم . بصفة مستمرة المستفيدة من طرق سالكة 

 .كل فصول السنة خاللكانونا في محيط كلم واحد من طريق سالكة   41على األقل 

 ،الوطني األولالبرنامج  مع الثاني،المعتمد في قياس منجزات البرنامج الوطني  شر،المؤكان هذا     

 في متم 31 %الى لبرنامج الوطني الثاني ليرفع منهوقد جاء ا .44 %نسبةمحددا في  2114نهاية سنة 

 .2114سنة 

ونسبته عند نهاية ة مؤشر الولوجية عند بداية البرنامج ديرصد الجدول التالي بحسب األقاليم المستفي   

 .بحسب الوضعيات عند إنطالق البرنامج .2114دجنبر  31البرنامج بتاريخ 
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 بحسب األقاليم المستفيدة من البرنامج 2510تطور نسبة الولوجية عند نهاية ( : 2)جدول رقم          

 )%(نسبة التطور  )%( 5002نسبة الولوجية  )%( 5002نسبة الولوجية  االقليم

 45,65 67 46 ئش العرا

 28,85 67 52 طنجة

 21,82 67 55 تازة

 64,29 69 42 الصويرة

 130,00 69 30 تطوان

 75,00 70 40 سطات

 26,43 70,8 56 خريبكة

 20,34 71 59 سيدي قاسم

 102,86 71 35 طان طان

 18,33 71 60 تونات

 92,11 73 38 الحسيمة

 13,64 75 66 بركان

   76   ميدلت

 85,37 76 41 اسفي

 42,59 77 54 الجديدة

 27,87 78 61 قلعة السراغنة

 36,21 79 58 فكيك

 43,64 79 55 ورززات

 12,68 80 71 تاوريرت

 68,60 84,3 50 ازيالل

 51,79 85 56 إفران

 44,07 85 59 خنيفرة

 25,74 85,5 68 بوجدور

 82,98 86 47 أكادير

 26,47 86 68 العيون

 21,13 86 71 وجدة

 53,57 86 56 تيزنيت

 56,36 86 55 زاكورة

 10,13 87 79 مراكش

 72,55 88 51 كلميم

 31,34 88 67 المحمدية

 41,27 89 63 بن سليمان

 71,15 89 52 الراشيدية

 28,99 89 69 تارودانت

 40,63 90 64 انزكان/شتوكة

 13,92 90 79 الرباط

 22,97 91 74 فاس

 35,29 92 68 بني مالل

 22,67 92 75 القنيطرة

 24,32 92 74 صفرو

 38,81 93 67 الدار البيضاء

 28,08 93,5 73 مكناس

 60,87 37 23 واد الذهب

 137,50 57 24 شفشاون

   57   وزان

 58,97 62 39 الناضور

 75,00 63 36 الخميسات

 30,61 64 49 شيشاوة

 103,13 65 32 السمارة

 44,44 65 45 طاطا

 26,92 66 52 نبولما

 65,00 66 40 الحوز

      

 

 

 (2516يونيو )تم تركيب هذا الجدول انطالقا من حالة تقدم أشغال البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني :المصدر 
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بالنسبة لجميع  يظهر من تحليل معطيات الجدول أعاله أن هناك تطورا ملموسا في نسبة الولوجية    

  . 132.4%و 11%األقاليم المستفيدة من البرنامج تراوحت بين 

البعد اإلقليمي وإنطالقا  على المستوى الوطني، فباعتبار 20 %وإن كان هذا المؤشر قد إقترب من   

وأهداف الولوجية اإلقليمية المحددة في اإلتفاقيات الجماعية يمكن القول  2112من نتائج البرنامج نهاية 

 .إقليما 13إقليما وبقي بعيدا عن ذلك في  34أن البرنامج لم يحقق أهداف الولوجية إال في 

 المؤشر التفاضلي للولوجية 

للولوجية هو المؤشر الذي اعتمد داخل البرنامج الوطني الثاني لقياس الفارق  المؤشر التفاضلي        

 .في الولوجية بين األقاليم

يستخرج هذا المؤشر باحتساب الفارق بين األقاليم من خالل اقتسام معدالت الولوجية لألقاليم         

 .جية على المستوى الوطنيالعشرة األضعف على مجموع معدالت الولوجية للعشرة أقاليم األفضل ولو

وجاء هذا البرنامج بهدف  1.43%عند انطالق البرنامج الوطني كان هذا المؤشر محددا في        

نقطة ولمحاولة تقديم قراءة في مدى بلوغ البرنامج الوطني  1.22أي بزائد  1.24 %الىا الرفع منه

نعمل . المعتمدة في هندسة البرنامجهذا المؤشر  احتسابهذا الهدف وباحترام نفس منهجية لالثاني 

انطالقا من المعطيات الرسمية إلنجازات البرنامج على عزل العشرة أقاليم األقل ولوجية من أصل 

 :ثالثة وخمسون إقليما مستفيدا من خالل الجدول التالي

 (2510نهاية ) العشرة اقاليم األقل ولوجية: (15)جدول رقم 

 (%)نسبة الولوجية  اإلقليم

 22 حوزال

 22 بولمان

 24 طاطا

 24 السمارة

 24 شيشاوة

 23 الخميسات

 22 الناضور

 42 وزان

 42 شفشاون

 32 واد الذهب

. 

 

يالحظ من خالل هذا الجدول الخاص بالعشرة أقاليم األدنى ولوجية عند نهاية البرنامج             

بواد الذهب كأدنى نسبة  32%ت ما بين أن الولوجيات داخل هذه المجموعة تراوح ،الوطني الثاني

بكل من الحوز وبولمان كأعلى ولوجية داخل  22 %داخل المجموعة وعلى المستوى الوطني و

 اإلجمالياما المجموع . نقطة 20وبذلك يكون الفارق داخل نفس المجموعة يزيد ب  .المجموعة

 .كقيمة مطلقة 212لمجموع الولوجيات العشر األدنى على المستوى الوطني فوصل الى 

 بتصرف عن وثيقة صادرة عن مديرية الطرق: المصدر 
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البحث في موضوع المؤشر التفاضلي للولوجية بين األقاليم يقدم الجدول التالي نسبة  الستكمال           

 .الولوجية للعشرة أقاليم األفضل ولوجية على المستوى الوطني

 (2510نهاية )العشرة أقاليم األفضل ولوجية: (11)  جدول رقم

 (%)نسبة الولوجية  اإلقليم
 03.4 اسمكن

 03 الدار البيضاء

 02 صفرو

 02 القنيطرة

 02 بني مالل

 01 فاس

 01 الرباط

 01 انزكان/شتوكة

 30 تارودانت

 30 الراشيدية

 

         

الجدول أعاله أن األقاليم األدنى ولوجية داخل المجموعة األفضل على المستوى  خالل يتبين من        

من تارودانت والراشيدية و أعلى ولوجية داخل المجموعة على لكل %  30الوطني تسجل نسبة 

باقليم مكناس مما يجعل الفارق التفاضلي للولوجية داخل المجموعة  %03.4المستوى الوطني تسجل 

نقطة والمجموع اإلجمالي لنسب الولوجية داخل المجموعة األفضل على  %4.4 عن األفضل ال يزيد

 .مطلقة كقيمة 011.4المستوى الوطني هو 

ولوجية على المستوى الوطني بعد التمكن من فرز نسب الولوجية بالنسبة للعشر أقاليم االدنى        

 .كمجوع النسب الخاصة بهذه المجموعة 212واحتساب قيمته المطلقة المحددة في 

وع نقطة كمجم 011.4وكذلك بالنسبة للعشرة أقاليم االفضل ولوجية وتحديد قيمتها المطلقة في    

 .النسب للعشرة األفضل على المستوى الوطني

بعد إنجاز البرنامج الطرقي القروي  يكون المؤشر التفاضلي للولوجية على المستوى الوطني     

 :هو الثاني 

 

 

 أي 

 

 

 م ت و= مجمو  مؤشرات الولوجية لعشرة أقاليم أدنى

مجمو  مؤشرات الولوجية لعشرة أقاليم األف ل            

212      =1.22 

011.4 

 بتصرف عن وثيقة صادرة عن مديرية الطرق: المصدر 
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 .عن الهدف األولي للبرنامج نقطة 1.11مما يكون معه المؤشر التفاضلي للولوجية قد زاد ب     

 والنجاعة المالية لبرنامجالمخطط التمويلي ل 2

وضعت الحكومة مخططا تمويليا مركبا النجاز المشاريع المبرمجة  في اطار البرنامج  الوطني     

 :يتدخل فيه كل منكلم من الطرق القروية  14.421القاضي ببناء وتهيئة طرق القروية، لل

 ؛الميزانية العامة .1

 ؛الصندوق الخاص الطرقي .2

 ؛الترابيةالجماعات  .3

 .ق التمويل الطرقيصندو .4

 

 رنامجبلالتوقعات  التمويلية ل:فرضيات البرنامج وسيناريوهات التمويل  -2.1

تأسس المخطط المحدد لتمويل البرنامج  الثاني للطرق  القروية  على فرضيات مالية           

 .واقتصادية

تركيبة المالية من خالل التركيز على النتوقف في هذا المحور على الفرضيات  المالية           

سنوات على اعتبار ان الفرضيات االقتصادية قد  عشرخالل  عرفتهاالتحيينات التي  أهموالوقوف عند 

هذا التقرير نتمت مناقشتها في الفصل السابق م
19
. 

وصندوق الطرق  جاءت هذه الفرضيات التي وضعت في بداية البرنامج من طرف مديرية        

 :التالي على الشكلالطرقي التمويل 

  مليون درهم  31ويل البرنامج الوطني الثاني في تحويالت الميزانية العامة الجل تمتحديد

 .رهم  لمجموع البرنامجليون دم 311سنويا و 

 

  2111يغطي المدة الزمنية  أولالى شطرين متتاليين، شطر  الثانيتقسيم البرنامج الوطني-

 2114-2111وشطر ثاني يمتد على باقي المدة  درهم مليار 2.12  تبلغ ما يقارب استثماراتب 2114

 .مليار دهم  4.3ميزانية  تصل الى ب

 
 أي  األوللبرنامج ا النجاز تم اعتماد متوسط الكلفةنجاز البرنامج الثاني لتحديد معدل الكلفة إ

 .نجاز البرنامج الثانيكمعدل ال(  الف درهم 231 = %24+  434)   % 24 زيادةدرهم  ب ألف 434

الف  413 والكلم بالنسبة للطرق المبنية / درهم الف  012بحسب نوعيات االنجاز قدرت الكلفة ب و

 .الكلم بالنسبة للطرق المهيأة / درهم 

 

مليار  1.2أي ما يوازي  اإلجمالية للبرنامجمن الكلفة  % 14تم تحديد مساهمة الجماعات المحلية في 

لى ضخ هذه المساهمات مباشرة في ول مع التأكيد عمليون درهم بالنسبة للشطر األ 011 ،درهم 

 .صندوق التمويل الطرقي
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 .22مالءمة و تناسق مكونات البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني ،ص  
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  من مجموع محصول القروض، بشكل  % 3مستحقات ضمان الدين المحددة في  تأديةتوزيع

 .لبرنامجلعادل على كل سنوات تنفيذا 
 
  نامج او في تمويل البر فقرا، أداء حصتها األكثرفي حالة ما إذا تعذر على الجماعات القروية

إضافيةاقتراضات خارجية  إلىيسمح بالرجوع اص الطرقي، موارد الصندوق الخف ضعفي حالة 
20. 

 . الهندسة المالية للبرنامج تأسستبناء على هذه الفرضيات 

 التركيبة التمويلية االولية 2.1.1
 

 تمدتاعالبرنامج  تهيئمن بعض التقارير  المعدة من طرف بعض المانحين في مرحلة  اانطالق      

 :سيناريوهات كما يحدد ذلك الجدول التالي  أربعةعلى  األوليةالية  مالتركيبة ال

 
 البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيتمويل   سيناريوهات( 12 ) جدول رقم

 
 3-س 2-س 1-س 5-س سيناريوهات التمويل بمليون الدرهم

 11.310 11.310 11.310 11.310 مجموع حجم التمويل

 4.111 4.111 4.111 4.111 (صندوق التمويل الطرقي)عبأة قروض م

 CR 1.692 1.692 846 846مساهمة الجماعات المحلية 

 311 311 311 311 الميزانية العامة

 3.212 3.212 3.212 3.212 الصندوق الخاص الطرقي

 % 2.4 % 2.4 1 1 قروض تكميلية

 الكلفة االصلية/ حجم ونسبة التغيير
11.310 

1 % 
11.310 

1 % 
12.167,9 

7,5 %+ 
12.12220 

7,5 %+ 

. 
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 .33،ص 2112أبريل  MA-34113 /11  أنظر تقرير البنك الدولي رقم  -

 MA.30111رقم ( 2556ابريل  15)تقرير البنك  الدولي  : المصدر 
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 درهمالبرنامج بين المتدخلين بمليون  توزيع ميزانية : (13) جدول رقم

 الميزانية المكلفة/ نسبة  حجم المساهمة المالية الفصل

صندوق التمويل قروض معبأة في إطار 

 الطرقي
4134 44% 

 %41 4421 ص خ ط/ ميزانية عامة 

 %14 1202 الجماعات المحليةمساهمة 

 11 11 الهبات

 %111 00.052 الكلفة اإلجمالية

 

 

 

 

 
 

 

 .ت عدة تحييناتا عرفوبعده 2113 هذه البنية الميزانياتية ظلت قائمة الى نهاية سنة

 

 التحيينات المالية للبرنامج 2.1.2
 
  تنفيذ بداية ، اي سنتين فقط بعد  2113سجلت سنة  لبنية الميزانية الخاصة بالبرنامجأول تحيين

ة مالية من كان ذلك بعد توصل الحكومة المغربية بهب. المشاريع الطرقية المسطرة في إطاره

وأخرى من اللجنة األوروبية  الجمهورية  االيطالية
21

يظهر الجدول التالي انعكاس اول تحيين مالي  

 .على مساهمة المتدخلين في البرنامج

 

                                                           
21

تي التجهيز والنقل واالقتصاد والحالية بتاريخ  اتفاق بين وزار-تمت الموافقة على هذه الهبات من خالل التوقيع على بروتوكول 

12.12.2110 

 

 .MA.30111رقم ( 2556ابريل  15)تقرير البنك  الدولي  : المصدر 
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 بمليون درهم 2552البنية المالية للبرنامج سنة  (:14)رقم  دولج

 %الجديدة  النسبة التغيير حجم المساهمة الفصل

الصندوق الخاص +الميزانية العامة

 الطرقي

3422 004- 24.24 

 43.04 +3424 3441 القروض المعبأة صندوق التمويل الطرقي

 14.16 +401 2134 الجماعات المحلية

 1.34 104 104 الهبات

 111 3142 14412 المجموع

   

 

 

 11.310انتقلت الكلفة اإلجمالية للمشروع من  ،بعد هذا التحيين المالي األول في تاريخ البرنامج     

من الكلفة   21.02 %مليون درهم اي بتسجيل ارتفاع  بنسبة تقارب  14.412مليون درهم الى 

 .اإلجمالية األصلية

وهكذا . المراجعة إعادة ترتيب المساهمات المالية للمتدخلين المحتملين في التمويل عن هذهوترتب      

مليون درهم، حيث مرت من  004تراجعت مساهمة الميزانية العامة والصندوق الخاص الطرقي ب 

  % 13.24مليون درهم وتناقصت نسبة المساهمة تبعا لذلك بأكثر من  3422مليون درهم الى  4421

 .عند بناء وتصور البرنامج  41 % بدال من 21.24 % أصبحتحيث 

مليون  3424زاد حجم القروض المعبأة  في إطار صندوق التمويل الطرقي باكثر في مقابل ذلك      

 44بعد هذا التحيين االول، بدال من  % 43.04 وتصل الى    %13.04بأكثر من لتزيد نسبتها درهم 

 .عند بداية المشروع %

 2552د نهاية تم تركيب هذا الجدول انطالقا من المعطيات المتوفرة عن : المصدر
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كما حددت في بداية البرنامج  %14اعات الترابية وان بقيت نسبة المساهمة مستقرة في بالنسبة للجم

 .للبرنامجمليون درهم نتيجة زيادة الكلفة اإلجمالية  401ب  المالية زادفان حجم المساهمة 

مليون درهم  104هذا التحيين عرف تدخل الهبات في تمويل البرنامج ألول مرة وحدد حجمها في      

  .من الكلفة اإلجمالية للبرنامج  1.3  %زيد عنتت نسبة ال وشكل

 
 بمليون درهم 2511تحيين :   (10)جدول رقم   

 %النسبة الجديدة  التغيير حجم المساهمة الفصل

الصندوق الخاص +الميزانية العامة

 الطرقي
3421 2- 22.33 

صندوق التمويل  القروض المعبأة

 الطرقي
0424 024+ 21.23 

 14.10 +121 2344 ات المحليةالجماع

 1.23 +4 211 الهبات

 111 1104 14211 المجموع

 

 

 

 

 

 2511تم تركيب هذا الجدول من المعطيات المتوفرة نهاية   : المصدر
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 عكاسات على بنية الميزانية كانت له ان 2111الذي عرفه البرنامج ابتداء من سنة  التحيين الثاني

 :التالي لالمحددة للبرنامج على الشك

درهم الى  مليار 00.003للتنفيذ من  األولىللبرنامج داخل الخمس سنوات  اإلجماليةانتقلت الكلفة 

ومقارنة مع التحيين االول لسنة   22.44% إلىاي بنسبة ارتفاع وصلت  ،درهم مليار 02.611

 .2111و  2110ما بين   4.20 %فقد تحددت هذه النسبة في ،2110

ت بذلك ستقرماليين درهم وا 2ي بنسبة اص الطرقتراجعت مساهمة الميزانية العامة والصندوق الخ

 .22.33%نسبة هذه المساهمة في تمويل البرنامج في حدود 

نسبة هذه المساهمة في تمويل البرنامج في حدود  درهم وتحددتماليين  4الهبات ب ارتفع حجم 

%1.23. 

ليون درهم م 121مليون درهم أي بزائد  2344مع هذا التحيين ارتفع حجم المساهمات الجماعية الى 

مساهمة الجماعات الترابية شكلت  ورغم أن هذه الزيادة في حجم،  2110مقارنة مع آخر تحيين لسنة 

فإن النسب العامة لمساهمة هذه ( 2110) تحيين مع حجم المساهمة وفق آخر مقارنة  2.43 %نسبة

 .14.10%تتغير حيث ظلت  مستقرة في  لم الجماعات في الكلفة االجمالية للبرنامج  

خالفا لذلك، يعتبر الفصل المتعلق بالقروض المعبأة في إطار صندوق التمويل الطرقي االكثر تغيرا 

خالل  % 0.22ة سبأي بن  مليون درهم 024تراضية بأكثر من قحيث زادت الموارد اال. حجما ونسبة

االجمالية  من الكلفة  %21.23الى ثم  % 43.04الى  % 44سنتين وتنتقل بذلك  وعلى التوالي من 

  .للمشروع خالل خمس سنوات

 الكلم/التحيينات المالية ومعدل الكلفة   -2.2

ويلية األصلية للبرنامج مات المالية المتتالية للبنية التأية جدلية تربو بين التحيين

 للكلم على المستوى الوطني؟/وارتفاع معدل الكلفة

مليون  5.731إلى أكثر من  2772م سنة ألف دره 037لقد ارتفع المعدل الوطني لكلفة الكلم من     

وزادت في مقابل ذلك الميزانية الخاصة بالبرنامج بعد  %22..2أي بنسبة  2752درهم نهاية سنة 

 . %32.55مليار درهم أي بنسبة  1.823عدة تحيينات بأكثر من 

يولة المعبأة في أم أن توفر الس هل كان ارتفاع كلفة اإلنجاز سببا رئيسيا في طلب تمويالت إضافية؟   

 شكل قروض اثر بشكل من األشكال في إطالق العروض المالية للمشاريع الطرقية للبرنامج؟

اإلجابة على هذا النوع من األسئلة تتطلب اإلطالع المفصل على تواريخ طلبات القروض وتواريخ 

خلة على التوصل بها وكذلك اإلطالع على طلبات عروض مضبوطة التواريخ وكل التعديالت المد

 .الصفقات التي سبق إطالقها

يقتصر  ،لى حدود اليوم بالنسبة لمجموعة العملافي انتظار التمكن من هذه المعطيات غير المتوفرة 

مة البنية ءالبحث في مدى مالو  لكلما/التحليل حول هذه النقاط على رصد تغييرات مؤشر الكلفة
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الطرقية وذلك من خالل مناقشة األدوار التمويلية لكل التمويلية للبرنامج لإلنجازات المادية للمشاريع 

 .المتدخلين في مرحلة ثانية من هذه الفقرة

 الكلم/مؤشر الكلفة  2.2.5

 وضعباعتبار هذا المؤشر المالي إلنجاز البرنامج، أي كلفة إنجاز الكلم الواحد التي حددت عند 

ألف درهم للكلم ككلفة متوسطة عامة 037البرنامج في 
22

جاز الكلم الواحد من الطرق وكلفة إن  

ألف درهم الكلم 52.القروية المبنية والمكسية المحددة في 
23

 فة إنجاز الكلم الواحد من الطرقوكل 

ألف درهم 258المهيأة المحددة في 
24
. 

فإن متوسط  بالنظر إلى مستوى متوسط الكلفة العامة المتوقعة في الوثائق األصلية للبرنامج       

 .رف تطورا ملحوظاالكلفة العامة ع

ألف درهم مع  037، حيث مرت من 2752و  2771هذه الكلفة ارتفعت بشكل متواتر ما بين         

 .277ألف درهم مع أول تحيين مالي لبنية تمويل البرنامج سنة  20.بداية البرنامج إلى أكثر من 

 .2752 ويلية نهاية سنةمألف درهم كمعدل وطني بعد ثاني تحيين للبنية الت 0..و

وبالوقوف عند آخر التحيينات المالية والبرمجية للبرنامج      
25

والتي تظهر أن الكلفة اإلجمالية  

مليار ومجموع الطول المنجز والباقي إنجازه وصل إلى  52.523.278882للبرنامج وصلت إلى 

يون درهم، مل 5.731337: كلم، يصبح المعدل العام الوطني لكلفة إنجاز الكلم الواحد هو 51103

 .خالل عشر سنوات %22..2 نسبة زادت بوبذلك تكون كلفة الكلم الواحد قد 

 التحيينات المالية وتطور كلفة الكلم: (16)جدول رقم 

 السنوات
 مليون) الميزانية

 (الدرهم

 اإلنجازات

 (الكلم) المتوقعة
   معدل الكلفة العامة

 (مليون الدرهم)

تطورالكلفة  نسبة

 العامة
% 

2772 5535. 5111. 7.020 %00 

2009 14429 15559 0.927 %21.57 

2012 15523 15559 0.997 %27.08 

2752 52523 51103 5.731 2..01% 
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 MA- 34113أنظر تقرير التقييم القبلي للبنك الدولي،تقرير رقم - 
23

 نفس المرجع- 
24

 نفس المرجع- 
25

 مديرية الطرق. 2112-2114أنظر الجدول التركيبي إلنجازات البرنامج  - 

 تركيب انطالقا من المعطيات العامة للبرنامج: المصدر 
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 الكلم بحسب نوعية اإلنجاز/معدل الكلفة 2.2.2

إن بساطة منهجية احتساب متوسط المعدل العام الوطني لكلفة إنجاز الكلم الواحد من الطرق،    

بسط على مؤشري الميزانية المخصصة للبرنامج في كليته ومجموع الطول المزمع إنجازه باإلعتماد الم

 .في إطار نفس البرنامج

هذه البساطة الحسابية التي تقوم على عملية قسمة مجموع اإلستثمار المحدد على مجموع الطول    

طرق : نجاز الطرقيالمبرمج ال يمكن اعتمادها في تحديد معدل الكلفة العام فيما يخص نوعية اإل

مكسية وطرق مهيأة وذلك ألن المعطيات العامة للبرنامج فيما يخص نوعية اإلنجازات قد /مبنية

ول اإلنجازات فيما يعود لكل نوع وأغفلت رصد ميزانية خاصة بكل نوع من طاقتصرت على تحديد 

 (مهيأة/مبنية)الطرق

في إطار البرنامج الوطني الثاني على المعطيات  الكلم بحسب نوعية اإلنجاز تقوم/إن احتساب الكلفة    

المادية والمالية للصفقات المبرمة أي باإلعتماد على القيمة المالية للصفقات وعدد الكيلومترات الواجب 

 .إنجازها بموجب الصفقات المبرمة

لشكل وبناء على هذه المنهجية فقد جاءت التقديرات الرسمية للكلفة بحسب النوعية الطرقية على ا

 :التالي

لطرق المبنيةلمليون درهم للكلم    0.555   
26. 

27مليون درهم للكلم من الطرق المهيأة  0.600   
 . 

الكلم بحسب نوعية اإلنجاز تكون مجموع الطرق المهيأة قد كلفت أكثر /باعتبار هذه التقديرات للكلفة 

 .درهم مليون 52728درهم والطرق المبنية اكثر من  مليون 3.27

 %.  2..3الكلم المهيأة بأكثر من /لفةوك % 21.32الكلم المبني بأكثر من /ء عليه فقد زادت كلفةوبنا

الكلم على المستوى الوطني وكذلك معدالت /قبل البحث في األسباب الموضوعية لإلرتفاعات الكلفة    

 .الكلم بالنظر إلى نوعية اإلنجازات الطرقية/الكلفة

وسط معدالت الكلفة على المستوى الوطني ال يعبر عن حقيقة متوسط بداية يجب اإلقرار أن مت    

 .الكلفة الميداني في كل الجماعات الترابية المستفيدة

الكلم للطرق المبنية /، فقد زادت الكلفة2752وهكذا انطالقا من المعطيات المتوفرة عند بداية سنة     

قد إنخفضت هذه الكلفة عن المتوسط الوطني فك في مقابل ذل، إقليم  22عن المتوسط الوطني للكلفة في 

 .إقليما 28في 

مرة ونصف حد من الطريق بالجبلية إرتفعت كلفة بناء كلم واذات الطبيعة  ففي بعض األقاليم       

الى مرتين( 5.1)
28

مقارنة مع معدل الكلفة الكلم على المستوى الوطني 
29

حيث تراوحت هذه   
                                                           

 52، جدول ص 2752يوليوز .يم مسار تهييئ وتتبع تنفيد البرنامج الوطني الثاني ير تقظأن.2752وحدة تدبير البرنامج سنة -تقديرات  - 26

 .نفس المرجع  - 27



                                                               

 

 مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية  الثاني في فك العزلة عن المجال القروي و الجبلي           

59 

نفس .مليون درهم 5.8م درهم للكلم و 2.2سبة للطرق المبنية ما بين  الكلم بالن/الزيادات في الكلفة

الشئ يجب مالحظته فيما يخص الطرق المهيأة،حيت تظهر المعطيات المتوفرة أن معدل الكلفة للطرق 

ثالث مرات عن معدل كلفة تهيأة الكلم الواحد على المستوى الوطني في واحد  إلىالمهيأة زاد بمرتين 

وعشرين إقليما
30

إقليما عرفت إنجازات طرقية مهيأة،وهكذا وصلت ( 12)من أصل أربعة وخمسين  

 م درهم للكلم في إقليم الحسيمة  2,064كلفة الكلم الواحد من الطرق المهيأة إلى أكثر من 

 .(2,7*0,688)مليون درهم للكلم الواحد بإقليم شفشاون   1,857و (0,688*3)

ثة الكلم المهيأ عن مستوى المعدل الوطني لكلفة الكلم في ثال ي مقابل ذللك ،تناقصت كلفةف       

وثالثين إقليما
31
مستفيدا من مشاريع تهيأة الطرق في إطار البرنامج الوطني الثاني، حيث 12من أصل  

من معدل الكلفة الوطني و بإعتبار هذه   %27وصلت كلفة الكلم المهيأ في بعض االقاليم إلى ناقص

    وبوجدور،و الحاجب و بني ماللبكل من أقاليم   276,000كلفة التهيأة بين  المعطيات فقد تراوحت

 .،المنزهمكناسمليون بكل من إقليم الناظور،السمارة،7.287

الكلم للطرق /، فقد زادت الكلفة2752وهكذا انطالقا من المعطيات المتوفرة عند بداية سنة       

إقليما وعمالة 02ليما من أصل إق 52المبنية عن المتوسط الوطني للكلفة في 
32
وفي مقابل ذلك لقد .

 إقليما 28عن المتوسط الوطني في  انخفضت هذه الكلفة
33
. 

 أسباب ارتفاع الكلفة 2.2.3

الكلم /تتالية وإرتفاع متوسط الكلفةمإذا كانت للتحيينات المالية ال فيماهذه الفقرة  ثتبح            

وطنية عامة معطيات إقتصاديةبتبريرات موضوعية مرتبطة 
34

عدم إلى أو ترجع ،جزئيا أو كليا،  

 .جدية وشمولية دراسات الجدوى القبلية للبرنامج

من خالل تحليل ظروف مالبسات التحيينات المالية المتتالية،أجمعت بعض الدراسات التي تناولت     

 :جزئي إلىذللك،بشكل   معزية ويلمموضوع نجاعة البرنامج ، على سوء تقدير أولي لمتطلبات الت

 الكلم الوطني من دون اإلهتمام بإختالف الطبيعة الجيوفزيائية / التسرع في تحديد متوسط الكلفة

 .لمختلف الجماعات المرشحة لإلستفادة من عمليات البرنامج الوطني
 

 ريبة على القيمة المضافة ضإرتفاع نسبة ال(TVA ) إلى   %01من  5002التي مرت سنة
50% . 

 
 راسة أنه أثر بشكل مباشر تعتبر الدرميل من النفط في السوق الدولية، و الذي إرتفاع ثمن الب

 .الطرقية الت األساسية في األشغالكلفة بعض المدخ ،على ثمن

يمية التي أنجزتها وزارة التجهيز عن طريق مكتب للدراسات لم تبحث يهذا في حين أن الدراسة التق    

الكلم مكتفية /زانية البرنامج وإرتفاع الكلفة يلمينات المتتالية ات الموضوعية الممكنة للتحيررفي المب

                                                                                                                                                                                
28

 .13نفس المرجع السابق ص  - 
29

 .13نفس المرجع السابق ص  - 

 ......خميسات -ميدلت -فحص أنجرة –ورزازات –تطوان  –شفشاون –تزنيت –سبيل المثال الحسيمة على من بينها  - 30
31

 ...خريبكة-برشيد-كلميم-الصويرة-الرحامنة-سطات-جرادة-الراشيدية-كرسيف-السمارة: من بينها - 
–السمارة –ازيالل  –بركان  –شتوكة ايت باها  –طان طان  -سيدي قاسم: من بين االقاليم ذات الكلفة المرتفعة عن المتوسط الوطني  - 32

 .... تطوان  –تازة –أصيلة  –نجة ط -نوزا–الحسيمة  –شفشاون –فحص أنجرة  -موالي يعقوب

33
 ...خريبكة  -طاطا –بولمان  –الصويرة  –سيدي سليمان  –الجديدة  –سال  –ايت ملول –إنزكان –فكيك  - 

34
 .32ص .2112يناير  (TIEG)أنظر تقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف االتحاد االوروبي،التقرير النهائي المؤقت - 
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بإقرار أن هذه التحيينات ترجع أساسا إلى كون التقديرات االولية لم تتأسس بصفة عامة على دراسات 

معمقة تسمح بإستباق إرتفاعات الكلفة المحتملة
35
 . 

 قراءة في األدوار التمويلية للمتدخلين 2.2.4
 

 مكانة القرو   

في المائة مع ثاني تحيين  21ن حجم القروض الخارجية في تمويل  البرنامج وصل الى أكثر من إ   

  .في المائة مع انطالق البرنامج  44، بعدما كانت محددة في   2112لسنة 

تخصص هذه الفقرة للتعرف على أهم المانحين المتدخلين في البرنامج  وحجم وشروط تدخلها في    

االنعكاسات المحتملة  لهذه الخيارات  التمويلية على انجاز البرنامج وكلفته المالية تمويل البرنامج، و

 .الحقيقية

 .ن أهم المانحين ووثيرة التحويالتيعطي فكرة ع الجدول التالي 

                                                           
.12ص .2114مديرية االستراتيجيات،البرامج ،تنسيق النقل،يوليوز  2و1لوطنية للطرق  القروية تقييم الرامج ا -

35
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 36بحسب السنوات وثيرة التحويالت وحجمها/المقرضين : (02) جدول رقم             

 

 

  لتمويل من طرف المانحينل بالرجوع الى االتفاقيات المبرمة نقف على مقاربتين 

 
ن بعض المتدخلين ال يمولون سوى مشاريع هناك مقاربة بالمشروع ومقاربة بالبرنامج، أي أ     

فيما اختار الصنف الثاني . وعمليات بعينها، محددة سلفا من بين المشاريع المدرجة في البرنامج

وية تكون البرنامج أي أن كل المشاريع والعمليات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للطرق القر-مقاربة

 .مرشحة للتمويل من طرفها

. صنف الثاني  كل من البنك الدولي لإلعمار  والتنمية، الوكالة الفرنسية للتنميةيدخل ضمن ال     

مقاربة المشروع كل من البنك األوروبي لالستثمار، الصندوق العربي للتنمية بويدخل  ضمن المانحين  

اختالف للمانحين،  التمويليةوينضاف الى هذا االختالف في مقاربة المساهمة . والبنك االفريقي للتنمية

 .نسبة الفائدة  المطبقة على القروض

                                                           
36

 .إن السنوات ال تشير  الى وقت التحويالت المالية الفعلية لفائدة صندوق التمويل الطرقي بل الى تاريخ توقيع اتفاقيات القروض: ملحوظة- 

 السنوات

 المقرضين
 المجموع 2514 2513 2512 2511 2515 2552 2551 2554 2556 2550

 1123      673    061 للتنمية الفرنسية  الوكالة

 االعمار إلعادة الدولي البنك

 والتنمية
 558    669    445 1224 

 3125   1155    675   645 لالستثمار االوروبي البنك

 للتنمية  العربي الصندوق

 االجتماعية و االقتصادية
  430        435 

 للتنمية  الكويتي الصندوق

 العربية االقتصادية
  430        435 

 1325    610   780    الدولي للتعاون اليابانية الوكالة

 25 25          للتنمية االسالمي البنك

 055        500   للتنمية االفريقي البنك

 255        200   الدولية للتنمية األوبك صندوق

للتنمية  الثاني الحسن صندوق

 واالجتماعية االقتصادية
155          155 

 0424 321 1 1111 1220 220 223 1444 1421 443 1331 مجموعال

 (2514-2550()مديرية الطرق)تعبئة القرو  من طرف صندوق التمويل الطرقي :المصدر 
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وباالطالع على بعض العقود الخاصة بالقروض نجد أن البرنامج الوطني للطرق القروية استفاد من 

مع البنك   %1.4نسبة فائدة قارة تتراوح ما بين : هذه  القروض بتطبيق نوعين  من نسب الفائدة 

مع كل من صندوق الحسن الثاني  %3و. ية الدوليةمع صندوق االوبيك للتنم  % 4.4الياباني، و

خاصة الوكالة  ،فيما اختار سائر القارضين. والصندوق الكويتي للتنمية  والصندوق العربي للتنمية 

 الفرنسية للتنمية والبنك االوروبي لالستثمار والبنك الدولي لإلعمار والتنمية والبنك االفريقي للتنمية

ة متغيرة مقاسة على نسب الفائدة االوروبية المعتمدة في إطار اوريبور االعتماد  على نسبة فائد

(EURIBOR) 37
(LIBOR)ليبور و 

38
. 

القروض الخارجية كأول مصدر تمويلي للبرنامج الوطني للطرق  ن المكانة التي احتلتهاإ        

ويل المرصد التم من مجموع % 24في المائة من مجموع القروض وأكثر من  97أكثر من بالقروية  

 .النجاز البرنامج

هذه المكانة تتطلب تقييما خاصا يتجاوز حجم ونسبة أصل الدين لتحديد الكلفة اإلجمالية الحقيقية       

 كعمولة  مختلف العموالتحقيقة التمويل الكامل للبرنامج، وذلك باحتساب  بالوقوف عندللبرنامج 

39ديناللتزام الخاصة والفوائد المترتبة على أصل الا
.   

مليون  14411الميزانية  بلغت هذهحيث  2012لسنة فباعتبار آخر تحيين لميزانية البرنامج        

 2221مليون درهم، فقد قدرت مجموع الفوائد المترتبة في  0424درهم، حجم القروض بأكثر من 

الذي تصبح  مليون درهم مع نهاية البرنامج، الشيء 1.001مليون درهم ومجموع ضمانات الدولة في 

 مليون درهم 13221معه الكلفة االجمالية للبرنامج عند نهايته هي 
40
.  

هذا التوجه في البحث يعتبر ضروريا للتحقق من االختيارات التمويلية للبرنامج ووقعها على        

 .حجم المديونية الخارجية للدولة

في المئة من  11تشكل سوى  لمية وإن كانت القروض الخارجية الموجهة الى البنيات التحتية الطرق

 2112مجموع الدين الخارجي للدولة سنة 
41

والقروض المعبأة في اطار صندوق التمويل الطرقي لم  ،

42في المائة من مجموع الديون الخارجية للمملكة  222تتجاوز نسبة 
. 

                                                           
37

 .وتعني بنسبة الفائدة البين البنكية المطبقة على عملة اليورو     Euro interbank offered Rateاختزال ل    
38

 .London Interbank offered Rateهو معدل نسبة الفائدة المطبق بين البنوك المتواجدة بلندن وهو اختصار ل    
39

في المائة سنويا على اساس  3المحددة في  من بين الفر يات المالية التي تاسس عليها البرنامج في بدايته نجد ان أداء عموالت ال مان   

ابريل  11وثيقة للبنك الدولي  MA  .34113مليار درهم انظر تقرير رقم 4224الحاجة الى تمويل بواسطة القروض الخارجية في حدود 

2112. 
40

 (.البرنامجان الطرقي االول و الثاني)تقييم البرامج الوطنية للطرق القروية    
41

 .42النسخة الفرنسية ص  2113العمومي للسنة المالية  تقرير حول الدين  
42

 30.النسخة الفرنسية ص  2112تقرير حول الدين العمومي للسنة المالية   
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 لجماعات الترابيةالمساهمة المالية ل 2.2.4

في المائة من مجموع االستثمارات المالية للبرنامج،  14إن مساهمة الجماعات الترابية قد حددت في 

كما يظهر  .ميزانية البرنامج مع التحيينات المالية المتتاليةوحجم قارة رغم تغيير بنية ظلت هذه النسبة 

 :ذلك الجدول التالي

 

 تطور حجم مساهمة الجماعات الترابية بحسب التحيينات المالية للبرنامج بمليون: (11)رقم جدول 

 الدرهم

 2111تحيين سنة  2110تحيين سنة  الميزانية المبرمجة تطور ميزانية البرنامج
ميزانية البرنامج نهاية 

2112 

 12.123 14.211 14.412 11310 الميزانية العامة

مساهمة الجماعات 

 الترابية
1202 2134 2344 2413 

 14200 14.10 14.12 14.04 ويةئالنسبة الم

                                      

 

 

في  4بالتساوي بين كل الجماعات الترابية اي  طبقا لإلتفاقيات المبرمة، إن هذه النسبة تتوزع      

في المائة بالنسبة للمجلس االقليمي الذي تدخل في حدوده  4المائة بالنسبة للجماعة القروية المستفيدة ، 

لمائة بالنسبة للجهة التي تضم االقليم الذي توجد به الجماعة في ا 4 و الترابية الجماعة القروية المعنية

 .القروية

وأما على مستوى تدبير هذه المساهمات المالية، تظمنت اإلتفاقيات بنودا مفردة لهذا الموضوع        

تشترط من خاللها أن تتم برمجة سنوية للمبالغ المخصصة لكل فترة من الفترات المحددة بموجب 

 .اإلتفاقيات

في إطار هذا التصور لتدبير المساهمات المالية للجماعات، تضطلع المديريات اإلقليمية للتجهيز       

وعرضه على   (n+1)و   (n) والنقل باعداد برنامج العمليات المزمع إنجازها برسم السنتين المواليتين 

، حتى يتسنى لها برمجة  (n-1)الجماعات الترابية المعنية قبل إنعقاد الدورات العادية لها برسم سنة 

 .الموارد المالية التي تمثل حصتها في التركيبة المالية للبرنامج

وفي نفس االطار تؤكد بنود االتفاقيات على ان تدفع هذه الحصص لصندوق التمويل الطرقي،       

ال وأن تصرف أول دفعة قبل إنطالق األشغ  (n+1)و   (n)حسب برمجة العمليات برسم السنوات 

 .وآخر دفعة عند النهاية المرتقبة لألشغال

 تركيب من المعطيات العامة: المصدر 
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المساهمات المالية للجماعات الترابية حسب الجهات :(11) جدول رقم
43
 بمليون درهم 

(35.55.2515) 

 %(ب ) النسبة التحويالت الفعلية المساهمات المطلوبة جهةال

 53.2 146.4 275 طنجة تطوان

 42.22 126.8 274 تازة الحسيمة تاونات

 68.9 97.2 141 شرقيةال

 22.43 56.6 85 فاس بولمان

 55.1 108.1 196 مكناس تافياللت

 55.2 56.9 103 الغرب شراردة بني حسين

 37.9 34.4 91 الرباط سال زمور زعير

 75.8 9.1 12 الدار البيضاء الكبرى

 71.5 96.5 135 الشاوية ورديغة

 63.5 97.8 154 تادلة أزيالل

 74.2 171.5 231 الحوزمراكش تانسيفت 

 61.24 49 80 دكالة عبدة

 51.4 133.8 260 سوس ماسة درعة

 48.2 91.6 190 كلميم السمارة

 12.9 4.54 35 العيون بوجدور الساقية الحمراء

 66.9 44.1 66 وادي الذهب الكويرة

 42.3 1324.34 2323 المجموع

 

 

من إنهاء البرنامج لم تتمكن الجماعات الترابية من دفع يظهر الجدول أعاله أنه على بعد سنة واحدة     

اآلجال المحددة إلنتهاء  وأنه بعد سنة كاملة من  42.3%مستحقاتها في تمويل البرنامج إال في حدود 

 2112دجنبر  31البرنامج أي الى غاية 
44

لم تتمكن الجماعات الترابية من تسديد مستحقاتها المحددة  

 . %22مليون درهم أي ما نسبته  1570 في حدود رهم إالمليون د 2323في 

إن القراءة المتأنية في بنود مختلف اإلتفاقيات المبرمة بين األطراف الشريكة في البرنامج          

الوطني الثاني،تظهر أنه باستثناء اإلستقرار االتفاقي لحجم التمويل الذي يكون مصدره الميزانية العامة 

اء المحليين ك،فإن المتطلبات التمويلية للشر(%85)المعبأ في شكل قروض   وصندوق التمويل الطرقي

 (.لكل جماعة %4)تتسم بعدم التوازن االتفاقي ( الجماعات القروية/االقاليم/ الجهات)الترابيين 

وإلظهار ذلك قمنا بتركيب جداول على سبيل المثال لبعض األقاليم تعطي فكرة عن نسب المساهمة   

 :كل األطراف الشريكة من خالل نموذج إقليم ورزازاتالتمويلية ل

                                                           
43

 .التقسيم الجهوي القديم 
44

 .(مديرية الطرق)مساهمة الجماعات الترابية في تمويل البرنامج للطرق القروية الثاني  - 

 ية الطرقمدير:المصدر 
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 ورزازات إقليم (: 25)جدول رقم 

تمويل المجلس 

 اإلقليمي

 %(ب ) لورزازات  

 تمويل 

            المجلس الجهوي

 %(ب ) 

 تمويل المديرية 

 (%ب )  اإلقليمية 
 مجموع تمويالت 

 (ب ألف درهم)البرنامج 
 مصدر التمويل

4,00% 7,50% 85,00% 

 المديرية اإلقليمية 870 256

 المجلس الجهوي 665 22

12 088 
المجلس اإلقليمي 

 لورزازات

   %(ب )  توزيع التمويالت 

 جماعة اكنيون 315 0,12% 1,39% 2,61%

 جماعة اغرم نوكدال  450 0,18% 1,99% 3,72%

 جماعة تيديلي 880 0,34% 3,88% 7,28%

 جماعة سروا  600 0,23% 2,65% 4,96%

 جماعة خزامة 555 0,22% 2,45% 4,59%

 جماعة تودغة السفلى 245 0,10% 1,08% 2,03%

 جماعة اغيل نومكون 644 0,25% 2,84% 5,33%

 جماعة امي نوالون 574 0,22% 2,53% 4,75%

3,31% 1,76% 0,16% 400 
جماعة تاغزوت نايت 

 عطا

 جماعة أيت الفرسي  1035 0,40% 4,57% 8,56%

 جماعة تلوات 750 0,29% 3,31% 6,20%

 جماعة أيت زينب 370 0,14% 1,63% 3,06%

 جماعة وسلسات 875 0,34% 3,86% 7,24%

 جماعة ترميكت 665 0,26% 2,93% 5,50%

 جماعة امسمرير 290 0,11% 1,28% 2,40%

 جماعة تلمي 585 0,23% 2,58% 4,84%

 جماعة سكورة 268 0,10% 1,18% 2,22%

 جماعة غسات 268 0,10% 1,18% 2,22%

 جماعة ازناكن 809 0,31% 3,57% 6,69%

 المجموع  201 302 100,00% 100,00% 100,00%

     

مليون  1.134)يتضح مثال من خالل المساهمة المالية لجماعة ايت الفرسي بإقليم ورزازات        

ستثمارات الطرقية المطلوبة على من مجموع اإل %1.34أن هذه األخيرة لم تساهم إال ب ( درهم

وبالتالي كان المجهود التمويلي المطلوب من . مليون درهم 312مستوى اإلقليم المحددة في أكثر من 

من  %4.24من التمويل المعبأ من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز و %1.41الجماعة القروية هو 

اسة درعة في حين وصل تمويل هذه مجموع التمويل المعبأ من طرف المجلس الجهوي لسوس م

مما تكون معه في ( %4)من مجموع التمويل المعبأ من طرف المجلس اإلقليمي  %3.42الجماعة الى 

كما هو محدد في اإلتفاقيات  %4هذه الحالة أن حصة المجلس اإلقليمي لم تعبأ بشكل عادل في حدود 

 .المبرمة

زادت اإلستفادة الكيلومترية زاد الضغط على القدرة وهكذا يتضح من خالل هذا النموذج أنه كلما   

 %4التمويلية بالنسبة للجماعات القروية بتراجع تغطية المجالس اإلقليمية لحصتها التمويلية المحددة في 

 .والعكس صحيح بالنسبة للجماعات المستفيذة من حصص كيلومترية أقل .مبدئيا 

 تركيب من خالل اإلتفاقيات المبرمة مع جماعات إقليم وارزازات:المصدر
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 اللنموذج إقليم أزي(:21)جدول رقم            

 تمويل المجلس 

ب )   اإلقليمي ألزيالل

)% 

 تمويل المجلس 

ب )    الجهوي 

)% 

 تمويل المديرية  

 %(ب )  اإلقليمية 
 مجموع تمويالت

 (ب ألف درهم) البرنامج  
 مصدر التمويل

2,35% 4,43% 84,99% 

 المديرية اإلقليمية 504 383

 المجلس الجهوي 000 20
 مي ألزياللالمجلس اإلقلي 606 10

   %(ب )  توزيع التمويالت 

 جماعة بويخلف                    
 جماعة ايت بالل 600 0,16% 3,00% 5,66%

 جماعة تابية        
 جماعة عيسى بن ادريس 400 0,10% 2,00% 3,77%
 جماعة ايت امديس 500 0,13% 2,50% 4,71%
 جماعة آيت تامليل 400 0,10% 2,00% 3,77%

 جماعة تيفرت نايت حمزة       -
 جماعة وأولى        
 جماعة أنركي        
 جماعة بزو        
 جماعة إسكسي        
 جماعة أيت أوقبلي        
 جماعة تبروشت        

 جماعة تاكلفت 300 0,08% 1,50% 2,83%
 جماعة تسقي 600 0,16% 3,00% 5,66%
 بني عياط جماعة 600 0,16% 3,00% 5,66%
 جماعة تاونزة 900 0,23% 4,50% 8,49%
 جماعة سيدي يعقوب 600 0,16% 3,00% 5,66%
 جماعة أزيالل 324 0,08% 1,62% 3,05%
 جماعة تنانت 400 0,10% 2,00% 3,77%

 جماعة أكودي الخير 1500 0,39% 7,50% 14,14%
 جماعة أيت ماجدن 1675 0,44% 8,38% 15,79%
 جماعة أيت عباس 900 0,23% 4,50% 8,49%

 جماعة تبانت 1125 0,29% 5,63% 10,61%
 جماعة تامدة نومرصيد 1000 0,26% 5,00% 9,43%
 جماعة بني حسان 375 0,10% 1,88% 3,54%
 جماعة أيت بوولي 300 0,08% 1,50% 2,83%
 جماعة ارفالة 300 0,08% 1,50% 2,83%

 ع المجمو 217 451 100,00% 100,00% 100,00%

 تركيب من خالل اإلتفاقيات المبرمة مع جماعات إقليم أزيالل:المصدر 
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 إقتصادية للبرنامج-الوقع و اآلثار السوسيو 3

يتطلب عمال  ،للطرق القرويةالثاني اقتصادية للبرنامج  الوطني  -إن العمل على تقييم اآلثار السوسيو 

التنظيمية واللوجيستيكية، هذا باإلضافة األدوات التمكن من مع ما يتطلب ذلك من ميدانيا طويل األمد 

اقتصادية ألمكنة البحث قبل تنفيذ المشاريع موضوع -على الوضعيات السوسيوإلى التوفر المسبق 

  .للوضعيات "بالحالة صفر"يسمى  ما أو البحث

لهذه االعتبارات خاصة ضيق الوقت وعدم التوفر على الوضعيات السابقة على انجاز البرنامج او     

بعض التقييمات الخاصة لهذا ، ولتجاوز ذلك عملت مجموعة العمل على دراسة  "بالحالة صفر"

البرنامج والتي أنجزت سابقا على مستوى مؤسسات أخرى وبعد مناقشتها على المستوى المنهجي 

 .جديتها  قررت اعتماد بعض نتائجهاالمعتمد  والتأكد من 

  2114و 2112لتجهيز والنقل ما بين ومن هذه الدراسات التقييمية دراسة أنجزت من طرف وزارة ا

 خرى أنجزت لفائذة اللجنة األوروبية من طرف أحد مكاتب الدراسات األوروبية سنةودراسة أ

2112. 

 الوقع االقتصادي لإلستثمارات الطرقية في إطار البرنامج الوطني الثاني  3.5

 الشغل صكات المحلية و فررمشاركة الش 

خلق فرص  فيبير أن البرنامج الوطني الثاني ساهم بشكل ك (AMR)للطرق  المغربيةتشهد الجمعية   

وأن صفقات البرنامج من الحجم  ،البشري للشباب القروي الرأسمالشغل للساكنة القروية و تقوية 

 المتوسط ساعدت على ظهور شركات أشغال متوسطة 

وصغرى على المستوى الجهوي والمحلي 
45
. 

البرنامج الوطني  همن جانب اخر أكدت الفدرالية المغربية لإلستشارة والهندسية  على الدور الذي لعب

الثاني في تطوير مكاتب المراقبة  وأنه شكل فرصة إضافية لتكوين شباب مهنيين جدد
46
. 

 البناءوألشغال لتطور الشركات المغربية  
 (travaux et de  construction de smarocaine sSociété:) 

ى طلبات العروض ة بين الشركات علسبحسب معطيات صندوق التمويل الطرقي فإن مستوى المناق 

في حين  2752و 2755سنتي   %577و  2757 سنة%80 بلغ  لكل صفقة  بأكثر من ثالثة مقاوالت

 .2772 سنة %02تزيد عن النسبةلم تكن هذه 

 2751و 2770مقاولة ما بين  532وأن عدد الشركات التي ساهمت في تنفيد البرنامج وصل الى 

 :منها 

  .مليون درهم 500ن مقاولة حققت رقم معامالت زاد ع 00 -

 .مليون درهم 500و 000مقاولة حققت رقم معامالت تراوح ما بين 00 -

                                                           
   

45
 ..25ص.أنظر التقرير النهائي المؤقت االتحاد األوروبي(.2752دجنبر  25) معية المغربية للطرق قاء المدير المنتدب للجل -

 . 225نص المرجع ص  -46 
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 .مليون درهم 000و 20اولة ما بين مق 01 -

 . درهم ليونم 20مقاولة حققت رقم معامالت يقل عن  10 -

تطور المقاوالت المتوسطة و إن هذه االرقام تفيد أن البرنامج الوطني الثاني قد ساعد على تنمية 

 :والصغرى

 الشغل في إطار البرنامج الثاني  على مستوى إنعاش 
 

 :وبناء على الفرضيات المحددة على الشكل التالي 

 

 جرية ألشغال البناء ،األكتلة لل:  00% -

  التهيئة،جرية ألشغال األكتلة لل: 52% -

 عمال أشغال ،  2عامل متخصص لكل  0 -

 .عامل أشغال 10رئيس ورش لكل 0 -

 

 نسبة األجور محددة على الشكل التاليوفرضيات تتعلق ب : 
 
 ،  47اليوم بالنسبة للعمال االشغال/ درهم  00 -

 .اليوم بالنسبة لمسئولي االوراش /درهم 120 -

 : كلفة مصاريف اليد العاملة  لمجموع البرنامج على الشكل التالي تقدر -

 
 مصاريف اليد العاملة:  (55) رقم جدول

 

 لعاملةاليد ا اإلستثمار نوعية األشغال

 5.717.777.777 57.177.777.777 الطرق

 5.521.777.777 2.177.777.777 التهيئة

 2.501.777.777 51.777.777.777 المجموع

 

 

  : وبناء على نفس الفرضيات قدرت كلفة يوم واحد من العمل في ورش نموذجي على الشكل التالي    

 

 

                                                           
التقرير النهائي .تقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغرب - 47

 .22ص-.2112يناير .المؤقت

 

 .16نفس المصدر ص : المصدر

 



                                                               

 

 مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية  الثاني في فك العزلة عن المجال القروي و الجبلي           

69 

 

 كلفة يوم واحد من العمل: (51)جدول رقم 

 الدرهم اليوم/درهم العدد العمالة صنف

 2277 87 37 عامل األشغال 

 5277 277 2 عامل متخصص

 317 317 5 رئيس ورش

 3.17  30 المجموع

 

 

 : دائما ، إنطالقا من نفس الفرضيات فإن وقع البرنامج على التشغيل جاء على الشكل التالي

 وقع البرنامج على التشغيل: (51)جدول رقم 

 225..  السنة/ب الشغل خلق مناص

 2.272. سنوات  57/خلق مناصب الشغل 

 27303.258 عدد ايام العمل 

 2.501.777.777 ( أجور)تكلفة اليد العاملة 

 

 

  عدد الصفقات

 صفقات األشغال؛ 

 51.3.  ؛2751مليار درهم من صفقات األشغال تم إطالقها نهاية 

 532 مقاولة مستفيدة؛ 

 5. % من حجم اإلستثمار؛ %87فازت ب  من هذه المقاوالت 

 .8% مقاوالت مغربية. 

 صفقات المراقبة 

 11.8  ؛(2753وسط )مليون درهم من صفقات المراقبة تم إطالقها 

 52 مقاولة مغربية متخصصة إستفادت من هذه الصفقات؛ 

 3  2.إستحوذت على  52مقاوالت من أصل%. 

 

 16نفس المصدر ص : المصدر

 

 16نفس المصدر ص : المصدر
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 48لوقع السوسيو إقتصادي للبرنامجا 3.2

 المعتمدة عناصر المنهجية 3.2.1

اعتمدت المنهجية العامة  لتقييم أثار االنجازات الطرقية بالنسبة للبرنامجين معا على مبدأ المقارنة 

 ".الوضعية الحالية"وما بعده  " الوضعية الصفر"الحسابية بين الوضعية ما قبل المشروع 

 عينة الدراسة 

إطار البرنامجين االول والثاني اي  طريق منجزة ومهيأة  في 32تكونت  عينة الدراسة الميدانية من 

طريق بالنسبة للبرنامج االول ونفس العدد بالنسبة للطرق المنجزة والمهيأة في إطار البرنامج  12

 .الوطني الثاني 

سنة عند  12تكونت عينة الدراسة للبرنامج الوطني االول من الطرق التي تم فتحها لالستغالل منذ 

، في حين تشكلت عينة الدراسة الميدانية بالنسبة للبرنامج الوطني  2111انطالق الدراسة اي سنة 

 . 2112الثاني من الطرق التي انتهت بها األشغال قبل نهاية سنة 

وللتمكن من مقارنة الوقع واآلثار باعتبار نوعية التدخل تم اعتماد مبدأ التناسب بين الطرق المهيأة 

 .كل برنامجوالطرق المبنية داخل العينات المعتمدة في 

 اختيار الدواوير والكوانين والنقالين موضوع الدراسة 

تم اختيار الدواوير موضوع البحث الميداني من بين تلك الموجودة في محيط الطريق موضوع العينة 

 .والمتواجدة في حدود كلم واحد من طرفي الطريق

ثالث  دواوير على مستوى  وألجل توزيع جيد لعينات البحث الميداني في محيط كل طريق تم اختيار

دوار واحد في إحدى بدايات الطريق المعتبر، والثاني : كل طريق تم إنجازه وذلك على الشكل التالي

 .في متوسط الطريق، وآخر في نهايته

وشمل هذا . موضوع العينة دوار، وعلى مستوى كل طريق 34الميداني في  تم البحثوفي المجموع   

وعلى مستوى كل طريق  تم اختيار سبعة  .العينة وعلكل طريق موض كانون بالنسبة 014البحث 

 .سائق مهني  242مهنيين لالستجواب المباشر بحيث وصل مجموع عدد المهنيين المستوجبين الى 

                                                           
تقييم االثار   3المهمة   2زت هذه الدراسة لفائدة مديرية االستراتيجة والبرامج والتنسيق بين أنوا  النقل المرحلة انج 48

 Marche N° 2/2012/DSPPCT/ 22/ 11/ 2112السوسيواقتصادية للبرامج الوطنية للطرق القروية 
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 المسح الجغرافي للدراسة 

 :ذلك الجدول التالي يظهرلقد شملت الدراسة كل الجهات كما 

 ة بحسب الجهات والبرامجتوزيع الطرق المعني(: 20)جدول رقم 

 الجهة
البرنامج الوطني للطرق 

 %القروية األول

البرنامج الوطني 

للطرق القروية 

 %الثاني

العدد الكلي 

 للطرق المعنية

 3 1 2 سوس ماسة درعة

 3 1 2 مراكش تانسيفت الحوز

 2 1 1 مكناس تافياللت

 2 1 1 تازة الحسيمة تاونات

 2 1 1 المنطقة الشرقية

السمارة كلميم  1 1 2 

 3 1 2 الشاوية ورديغة

 3 2 1 تادلة ازيالل

 2 1 1 غرب الشراردة بني يحسن

 2 1 1 طنجة تطوان

 2 1 1 دكالة عبدة

 2 1 1 فاس بولمان

 2 1 1 الرباط سال زمور زعير

 1 1 1 وادي الذهب لكويرة

 1 1 1 العيون بوجدور الساقية

 32 12 12 المجموع

 

 

 

 

 ات البحث وجمع المعطيات تحديد مؤشر
 

 مؤشرات البحث
 

في اطار هذه الدراسة تم البحث في اثار ووقع البرامج الطرقية القروية من خالل المؤشرات الكبرى او 

 :العامة التالية

 ظروف التنقل بالوسط القروي، 

 ظروف و أنماط حياة الساكنة القروية، 

 االقتصاد المحلي، 

 النقل في المجال القروي، 

 استغالل العربات،كلفة  

 أنشطة النقالة، 

 .اآلثار الجانبية والبيئية للبرامج الطرقية 

تقييم االثار   1المهمة   5الدراسة المنجزة  لفائدة مديرية االستراتيجة والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل المرحلة : المصدر

 Marche N° 2/2012/DSPPCT/ 52/ 00/ 5005السوسيواقتصادية للبرامج الوطنية للطرق القروية 
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 :وقد عمدت الدراسة الى تفصيل هذه المؤشرات الكبرى الى مؤشرات فرعية  على النحو التالي

 

 ثارآلجمع المعطيات ومنهجية تقدير ا 
 

 جمع المعطيات الميدانية

ة ثالثة استمارات موجهة لجمع المعطيات حول الدواوير تم اعتماد تقنية االستجواب المباشر بواسط

 49.موضوع العينة ، وأخرى موجهة للكوانين، وثالثة خاصة بحرفي النقل القروي 

 .وضع رهن إشارة البحث الميداني أطقم من الباحثين بعد تكوينهم على رهانات البحث ومراميه

                                                           
 .الملحقنسخ منها في  ية هذه االستجوابات تو عبنفي للمزيد من التدقيق   49
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 تحليل المعطيات

لوماتي وفق تطبيق خاص برقن وتحليل المعطيات بشكل تمت معالجة المعطيات بواسطة نظام مع

 .50آلي

لقد تم تقدير الوقع  أو األثر من خالل مقارنة القيمة الحالية للمؤشرات وقيمتها قبل انجاز الطريق 

51( 1. أ) وقيمته قبل االنجاز هي 1.أ)تكون قيمته الحالية  هي ( أ)العينة، فمثال بالنسبة للمؤشر
. 

الصيغة المطلقة لألثر من خالل عملية طرح المعطيات السابقة للمؤشر من وبذلك يمكن احتساب 

 (.1.أ -أ  .1)المعطيات الحالية اي 

للوقع أو االثر من خالل عملية الطرح نفسها وقسمة النتيجة    (%) ويتم الحصول على الصيغة النسبية 

 :على معطيات المؤشر في وضعيته  السابقة اي قبل انجاز الطريق 

 :الصيغة التالية وفق

 

 

 الوقع اإلقتصادي واإلجتماعي و البيئي :أهم خالصات البحث الميداني

 

  األثر على النقل بالعالم القروي 
 بالعالمإن بناء وتهيئة الطرق القروية كان له وقع وأثر كبير على تنوع وتحسين وثيرة النقل        

 .القروي
أن عدد السيارات والعربات التي تؤمن  الىالمؤشر،  وهكذا خلصت  الدراسة فيما يخص هذا        

 عربة في  10الى  0ت من انتقلحيث  % 111.4خدمة النقل على مستوى كل  دوار ارتفع بنسبة 

 .المتوسط

، وأن  هذه الزيادة  كانت  IIق .وط.مع ب %31.0وزائد  Iق .وط.مع ب % 121.1بلغت هذه النسبة  

وبالموازاة مع ارتفاع عدد  .% 40.4الطرق المبنية بزائد  و% 123.2أهم  مع الطرق المهيأة بزائد 

 % 43.4الدواوير ارتفعت بزائد  إلىوسيارات النقل، الحظت نفس الدراسة ان وثيرة الرحالت  من 

 .في باقي الفصول %43.2خالل فصل الشتاء وبزائد 

خارج هذا   %32.2وبزائد خالل فصل الشتاء، % 22.2بزائد   Iق .وط.هذا االرتفاع كان أكبر مع ب

النسبة للبرنامج الوطني الفصول بلباقي   % 33.2خالل فصل الشتاء وبزائد   %30.2وبزائد . الفصل 

 .الثاني

، %10السنة مع الطرق المهيأة في حين سجل زائد  فصول بالنسبة لكل  % 144هذا االرتفاع زاد عن 

 .نسبة للطرق المبنية والمكسيةخالل باقي الفصول بال % 23خالل فصل الشتاء وزائد 

 

                                                           
50

 12نفس الوثيقة ص  -   

51
 13نفس الوثيقة ص  -  

1.أ   - 1.أ   

1.أ  
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 االثار والوقع على االقتصاد المحلي 

سمحت اإلنجازات الطرقية بالرفع من مستوى األنشطة الفالحية وعصرنتها وكذلك األمر بالنسبة 

 :لمزاولة األنشطة غير الفالحية، وهكذا 

مر هذا المعدل من  نقطة حيث 1.2عرفت نسبة الكوانين التي تعيش على الفالحة ارتفاعا نسبيا ب 

 .% 24.4الى % 24.3

 2.2االول وزائد .ط.و.نقاط مع ب 3وداخل هذه العينة عرف استعمال اآلالت الفالحية ارتفاعا بنسبة  

 .نقطة مع البرنامج  الثاني 

 1.4نقطة مع الطرق المهيأة وبزائد  1.2النسبة بزائد  هوبحسب طبيعة اإلنجاز الطرقي ارتفعت هذ

 .المبنية نقطة مع الطرق

النقل التجارة والصناعة التقليدية ارتفاعا بنسبة  –كما عرفت نسبة الساكنة المزاولة للمهن غير الفالحية 

 .على مستوى كل دوار مستفيد وموضوع العينة % 44.4متوسطة وصلت الى 

 :وبحسب البرامج وطبيعة اإلنجاز كانت النتائج على الشكل التالي

 %13.3مع الطرق المهيأة و  %23.3و  ق الثاني.ط.و.بمع  % 33.2وق األول .ط.و.مع ب% 22.4 

 .مع الطرق المبنية

والرواج التجاري للمنتوجات المحلية أصبح أكثر سهولة بعد إنجاز الطرق مقارنة مع ما قبل اإلنجاز 

 .من األسر المستجوبة أكدت هذه النتيجة %32حيث  أفادت الدراسة في هذا الموضوع ان 

  شروط وأنماط عيش الساكنةالوقع على 

على هذا المستوى أبانت الدراسة انه كانت  للطرق  المنجزة في اطار البرنامجين الطرقين عائدات 

مهمة على شروط وظروف الحياة القروية بصفة عامة، فبسبب توافر وتنوع وسائل النقل وسهولة 

ى المؤسسات المدرسية التنقل، تطورت مصاريف واستهالك االسر القروية،  وسجل التردد عل

 :هكذا ووالصحية واإلدارية ارتفاعا ملحوظا 

ووصلت هذه . كمعدل عام % 0.2تطورت وتنوعت األنشطة االقتصادية المحلية في حدود   

 %وكان هذا النمو في حدود  ق الثاني.ط.و.بمع    %2.4و ق االول .ط.و.بمع  % 12.1النسبة إلى 

 .طرق المبنية والمكسيةمع ال 0.0 %مع الطرق المهيأة  0.4

نقطة حيث مرت  4.3سنة، اناثا  وذكورا ب  14و 2وتطورت نسبة تمدرس األطفال ما بين  

 .% 23.2الى  % 22.3 من هذه النسبة

نقطة  مقارنة مع البرنامج  2.2وكانت هذه النتيجة أكثر أهمية مع البرنامج الوطني الثاني بزائد 

نوعية  الطرق المنجزة جاءت النتيجة ان لواعتبارا . ة فقطنقط 4.3 دالوطني األول الذي سجل زائ

 .نقطة مع الطرق المبنية 4.2مقابل نقطة مع الطرق المهيأة  2.0الزيادة كانت ب 
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 2.4أما فيما يخص تمدرس الفتيات، أبانت الدراسة أن نسبة تمدرس هذه الفئة تطورت  بزائد   

 .نقطة 4.3طفال والمحددة في نقطة مقارنة مع النسبة العامة للجنسين من األ

وفي نفس االتجاه عرف معدل عدد األطفال المسجلين بمدارس الدواوير المعنية ارتفاعا وصل إلى 

 % 21مع البرنامج الوطني األول وبزائد  % 24)بكل مدرسة  132الى  112، حيث مر من  % 21.4

 (.مع البرنامج الوطني الثاني

ان ساكنة الدواوير موضوع البحث، أصبحت تحتاج الى وقت اقل وعلى مستوى التنقل سجلت الدراسة 

األوقات الجافة او غير  لبلوغ المصالح الصحية والتعليمية واإلدارية األقرب في % 34.1بناقص 

أما على مستوى نسبة التردد  على الخدمات الطبية  .في األيام الممطرة % 34.2وبناقص  الممطرة

 .زيارة طبية في السنة 3.4الى  2.4مرت في المتوسط من  حيث % 32.3مثال، فقد زادت ب 

في  32.4وب ق الثاني .ط.و.بمع   % 22.1وزائد ق االول .ط.و.بمع  30.2وكانت هذه الزيادة ب 

 . مع الطرق المبنية 22.4المائة مع الطرق المهيأة و

 الوقع على ظروف النقل 

ازات الطرقية في إطار البرنامجين معا مع  االنج أظهرت الدراسة ان ظروف النقل تغيرت كثيرا

النقل  وزمن الرحلة  واثمنةوكلفة  (Praticabilité)وتجلى ذلك من خالل قابلية الطريق لالستعمال 

(Durée du trajet ) . 

 مؤشر انقطاع الطريق

حيث  2112و 1004ما بين   %73.4تفيد الدراسة أن عدد أيام انقطاع الطريق والمسالك تناقص بمعدل 

ين تراجعت أيام أيام في السنة كمعدل بالنسبة للبرنامجين معا في ح 4إلى  20ر عدد أيام االنقطاع من م

اي  % 23.3يوما في السنة مع البرنامج الوطني الثاني  وناقص   15.6اي  %78.6 االنقطاع بناقص 

اهم مع الطرق المهيأة  كان هذا التراجع في عدد ايام االنقطاعويوما في السنة مع البرنامج األول  13.3

 . % 23.0بناقص 

 األشخاصمؤشر ثمن نقل 

درهم  24.1للكيلومتر الى /درهم للشخص 33.1من  مرحيث   %22ب  األشخاصتراجع ثمن نقل  

 .للكيلومتر في المعدل العام/للشخص

ي مع البرنامج الوطني الثان  %3.22وبنسبة  األولمع البرنامج   %3.24نسبة بهذا التراجع كان 

المهيأة مقابل مع الطرق    %2.21نسبة التراجع كانت النتيجة ان  باعتبار طبيعة االنجاز جاءتو

 .بالنسبة للطرق المبنية   2.22%

 مؤشر ثمن نقل السلع

للكيلومتر الى /الطن /درهم 24.3أي من   %2.14 ب ناقصتأظهرت الدراسة أن ثمن نقل البضائع 

بالنسبة للطرق  %13.11ة للطرق المبنية والمكسية وبناقص للكيلومتر بالنسب/للطون/درهم 22.2

بالنسبة للطرق المنجزة في اطار البرنامج الوطني   %0،12هذا التراجع الى ناقص  لالمهيأة ووص

 .بالنسبة للبرنامج الوطني االول  %2.12الثاني في حين تحدد هذا التراجع في ناقص 
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 مؤشر زمن الرحلة

تراجعت خالل فصل الشتاء ب   المؤشر ان زمن المسارات المقطوعة أبانت الدراسة بخصوص هذا

كان هذا التراجع . وباعتبار كل برنامج على حدى ونوعية االنجاز الطرقي. المتوسط % 2.31

مع الطرق المهيأة  %4.23ب ;الثاني ق .ط.و.بمع  %2.22و ق االول .ط.و.بمع  %4.34ب

 .مع الطرق المبنية %2.32و

 ير مؤشر حركية الس

  كمعدل في األيام العادية %24الى أكثر من  لتبعا للدراسة عرفت حركية السير اليومية ارتفاعا وص

 .خالل أيام األسواق األسبوعية %04الى و

. ط الثاني.بالنسبة ب و % 42مع ب و ط ق االول وفي أكثر من  %30حدد هذا االرتفاع في أكثر من  

 .بالنسبة للطرق المهيأة %24ة مقابل لطرق المبنيلبالنسبة  %31وسجل نسبة 

 الوقع على ظروف النقل(:26)جدول رقم 

طبيعة /البرنامج  

 االنجاز
البرنامج 

I(%) 
البرنامج 

II(%) 
طرق مهيأة 

(%) 
طرق مبنية 

(%) 
المعدل 

 (%)العام 
 المؤشر

 -23.4 -20.3 -23.0 -23.3 -23.2 انقطاع الطريق

 -22 -22.2 -20.2 -22.3 -24.3 نقل االشخاص

 -14.3 -14.2 -11.3 -12.0 -12.2 نقل السلع

 -31.2 -32.2 -23.4 -22.2 -34.4 زمن الرحلة

 +24 +31 +24 +42 +30 حركية السير

 

 

 ثار البرنامج البيئية آ 

أظهرت الدراسة أن بعض اآلثار الخارجية للبرامج الطرقية،  أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على 

 :لوكات  وأخرى ذات طبيعة بيئية  ومنهاتغيير بعض الس

  مع البرنامج   % 20.2تحسن خدمات النقل أدت الى تراجع ظاهرة  الهجرة القروية بنسبة

 .مع البرنامج الوطني األول % 21.2 الوطني الثاني و

  من الدواوير المستجوبة بعض اآلثار السلبية لإلنجازات الطرقية على البيئة  % 4.3تـأكيد

ساسا تغيير مجاري الوديان المجاورة للطرق المبنية او المهيأة وكذلك تدهور جودة التربة على ومنها أ.

 .طول الطرق المنجزة وذلك في إطار البرنامجين

   الى  % 22.3نقطة عدد الكوانين المستعملة  لحطب التدفئة ، حيث مر من  4.3تناقص ب

 1.0الوقع  الخفيف على البيئة كالغاز بزائد  وذلك لصالح استعمال أشكال أخرى  للطاقة ذات % 23.1

 .نقطة 4.3نقطة والكهرباء بزائد 

 

 .الميداني  ب انطالقا من معطيات البحثمرك:  المصدر
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 الوقع على أنشطة النقالين وكلفة استغالل العربات 

 طول المسافة المقطوعة مؤشر

كزيادة  متوسطة  % 12أصبح مهنيو النقل القروي يقطعون مسافات أطول مع البرنامجين بنسبة 

 .البرامج الوطنية للطرق القروية مقارنة مع الوضعية ما قبل 

  مع  %12األول و. ط.و.ب % 22.1وكانت هذه الزيادة بنسب مختلفة مع كل برنامج على حدى 

 .ط الثاني.و.ب

بالنسبة  %12.2بالنسبة للطرق المهيأة و % 24وكذلك األمر بالنسبة  لطبيعة اإلنجاز  حيث كانت ب 

 .للطرق المبنية

 23.4إلى زائد  % 33.3هذا المؤشر يتفاوت من جهة إلى أخرى حيث يتراوح في المعدل ما بين زائد 

%. 

 عدد الرحالت السنويةمؤشر      

 % 03.4بزائد ( trajet)نفس المنحى التصاعدي تم تسجيله بالنسبة لمؤشر  عدد الرحالت السنوية  

في المائة مع  32.0ق األول وزائد .ط.و.مع ب %في  41.2كمعدل  عام بالنسبة للبرنامجين  وزائد 

بالنسبة للطرق  % 41.2في المائة بالنسبة للطرق  المهيأة وزائد  32.2ق الثاني وبزائد .ط.و.ب

  52.المبنية

 % 143.3وباعتبار أمكنة توطين المشاريع الطرقية فإن هذا المؤشر عرف ارتفاعات تراوحت ما بين 

 53.% 112.2و 

 لمسافرينعدد ا مؤشر       

في  % 41.2ارتفاعا ملموسا وصل الى  عرف معدل المنقولين من طرف كل ناقل  مهني قروي 

مع  %44.3مع البرنامج األول و % 32.3وتحددت هذه الزيادة في .  المتوسط مع البرنامجين معا

 .بالنسبة للطرق المبنية %41.2بالنسبة للطرق المهيأة و  %24البرنامج الثاني وب 

 كمية السلع المنقولة يوميامؤشر          

 %23.2ق األول و .ط.و.مع ب % 42.1وبنسبة . مع البرنامجين % 42.3ارتفع هذا المؤشر  بمعدل 

بالنسبة  للطرق المبنية  % 21.2، فيما يخص الطرق المهيأة و %32.2وبنسبة  2ق .ط.و.مع ب

 .الجهات واألقاليم بحسب % 131و  % 112والمكسية هذه النسب تراوحت ما بين زائد 

 

 

                                                           
 11ص  52

 11ص   53

 



                                         مجموعة العمل الموضوعاتية  لتقييم السياسات العمومية                                   

 

 78 

 حجم أنشطة مهنيي النقل مؤشر        

درهم الى  23.322عرف هذا المؤشر ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت المداخيل السنوية للنقالين من  

 .كمعدل للبرنامجين معا % 12.2درهم في المعدل ،أي بنسبة زيادة سنوية وصلت الى  32324

مع البرنامج الوطني  % 13.0مع البرنامج األول  والى  % .22وصلت هذه النسبة في السنة الى  

 .بالنسبة للطرق المبنية والمكسية % 12.0بالنسبة للطرق المهيأة  و  %13.3و. الثاني

 كلم/ مؤشر الكلفة        

كمعدل  % 11.1الكلم أي انخفاض بنسبة /درهم  1.41الكلم الى / درهم 1.20 نانخفضت هذه الكلفة م 

الكلم مع البرنامج األول وبناقص / درهم 1.22وجاءت بناقص . بة للبرنامج األول والثانيعام بالنس

 1.10الكلم مع الطرق المهيأة وبناقص /درهم  1.32وبناقص . الكلم مع البرنامج الثاني/ درهم  1.12

 .الكلم  مع الطرق المبنية و المكسية/درهم

 مؤشر كلفة استغالل العربات    

مر طبيعي مع تحسن وضعية الطرق مما سمح بتقلص مهم في أرفته نسب هذا المؤشر التراجع الذي ع

/ درهم  2.224فقد أبانت الدراسة ان كلفة الصيانة قد تناقصت . مصاريف اإلصالح والصيانة للناقالت

درهم  4222مقابل ناقص ق االول .ط.و.بنقل قروي مع الطرق المنجزة في إطار الالسنة لكل مهنيي 

 .الثانيق .ط.و.ب ل مع البرنامج الوطنالكل  نق السنة/ 

 نسب الوقع على أنشطة النقالين وكلفة استغالل العربات حسب الرنامج(: 24)جدول رقم 

 البرنامج

 

 المؤشر

البرنامج الوطني للطرق 

 %القروية األول
البرنامج الوطني للطرق 

 %القروية الثاني
 %طرق مبنية %طرق مهيأة

 +41.21 +32.2 +32.0 +42.1 عدد الرحالت

 +12.2 +24 +12 +22.1 المسافات

 في عدد المسافرين

 اليوم
32.0+ 44.3+ 14+ 41.2+ 

 +13.0 +13.3 +13.0 +22.1 أنشطة النقالة

- 4.0- 13.4- 0.3- 12.3 كلم/كلفة النقل 

 +21.2 +32.2 +23.2- 42.11 نقل السلع

 

 

 

 

 تم تركيب هذا الجدول انطالق من المعطيات التي وفرتها الدراسة: المصدر
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 واآلثار السوسيو إقتصاديةالمالي استنتاجات أولية فيما يخص االداء المادي و .4

 :إن الهدف الرئيسي للبرنامج الطرقي القروي الثاني قد تحدد في فك العزلة عن 

كلم من الطرق القروية خالل عشرة سنوات وبوثيرة  14421ماليين قروي من خالل بناء وتهيئة 3 -

 .كلم في السنة 1411

لبرنامج تصور تمويلي بغالف مالي وصل الى ولتغطية  حاجيات التمويل لهذه االنجازات وضع ا -

خاص والجماعات الترابية مليار درهما تعبأ من طرف الميزانية  العامة والصندوق ال 11.3

 .15%.بنسبة

إن هذه األهداف الوسيطة كانت بغية بلوغ الغايات الكبرى للبرنامج المتمثلة في الحد من الفوارق  -

 .ثيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمجال القرويالمجالية بين االقاليم والرفع من و

 على مستوى فعلية وفاعلية البرنامج

 :إن أهم االستنتاجات في موضوع التنزيل المادي للبرنامج وهي

من    %02كلم اي  14.021 هو 2112الى غاية يوليوز مجموع الطول الذي تم إطالقه -

 .مجموع الطول المبرمج

فقط   % 34كلم اي  13.103به األشغال والمفتوح أمام االستعمال هو  مجموع الطول المنتهية -

 .من مجموع أهداف البرنامج

 2112تظهر الوثائق المتعلقة يتقدم أشغال البرنامج انه الى غاية يونيو : مؤشر المدة الزمنية -

يتم ال  كلم من طول الطرق الهدف لم 211تقريبا اضافية على موعد انتهاء البرنامج، بقيت  سنةاي 

كلم من حجم الطرق الواجب بناءها قد تم تحويلها الى طرق  221بناءها وال إعدادها وال تهيئتها وأن 

مهيأة  باالقتصار على تهيئة الوعاء الطرقي  مما يعني أن الوقت المحدد النجاز عمليات البرنامج قد تم 

 .كل المشاريع البرنامج إستكمالواحدة دون  بسنةتجاوزه 

 .السنة / كلم  1311نجاز السنوي لم تتجاوز معدل وثيرة اال -

 INARRالمؤشر الوطني الولوجية للطرق القروية  

راهن البرنامج الوطني   2114سنة      %44باعتبار هذا المؤشر الوطني للولوجية الذي كان محددا في 

كن بدواوير ماليين قروي تس 3من خالل فك العزلة  عن  2114سنة   % 31الثاني على رفعه الى 

 2114كانونا وتبعد عن طريق سالكة في كل وقت باقل من كلم واحد قد بلغ عند نهاية  41تزيد عن 

كأدنى ولوجية    %32باعتبار األقاليم بين  النسبةعلى المستوى الوطني وتراوحت هذه   % 20نسبة 

 .كأعلى ولوجية في نفس التاريخ   %03.4إقليمية 

 امجالمؤشرات اإلقليمية للبرن

 IDAالمؤشر التفاضلي للولوجية        

ليم األقل ولوجية واألقاليم األعلى ولوجية،عند اقرق الولوجية بين االكان هذا المؤشر، الذي يقيس فا

مع نهاية البرنامج    %1.24ووعد البرنامج الطرقي الثاني برفعه الى  %1.43محددا في  2114نهاية 

 .نقطة عن الرهان األصلي للبرنامج 1.11 ئداي بزا   %1.22فقد بلغ هذا المؤشر 
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 :على مستوى النجاعة المالية للبرنامج نستنتج
 
 ؛عدم واقعية البنية التمويلية األولية -

 ؛ماليير درهما إضافية 4الميزانية الخاصة بالبرنامج زادت بأكثر من  -

 ؛عدم احترام نسب المساهمة التمويلية للمتدخلين -

 ؛%21ادر تمويل البرنامج باكثر من صدارة الديون الخارجية المص -

 ية العامة والصندوق الخاص الطرقي؛تراجع دور الميزان -

 رابية على تعبئة حصصها التمويلية؛عدم قدرة الجماعات الت -

 قبل وضع التصور األولي للبرنامج؛ عدم االعتماد على دراسات أولية مفصلة -

لطرقي فإن وفرة القروض وسهولة تعبئتها امام تراجع مساهمة الميزانية العامة والصندوق الخاص ا

من طرف صندوق التمويل الطرقي   كانت حاسمة في تنفيذ البرنامج الطرقي بغض النظر عن مدى 

 .النجاعة المالية إلختيارات التمويل

 

 الطبيعة الجغرافية/مؤشر الكلفة 
 

بلية أو ذات الطبيعة إن كلفة إنجاز الطرق المبنية والمهيأة كانت جد مرتفعة في الجماعات الج* 

 .الجغرافيةالعالية

يفسر هذا األمر بكون األشغال على أرضيات وأوعية صخرية أو جيرية تتطلب أشغال إضافية * 

. وية وحماية المنحدرات ، األمر الذي لم يؤخد بعين اإلعتبار عند التقييم األولي للمشاريع الطرقيةقللت

جبلية، نسبة التغيير بين الكلفة الحقيقية لألشغال وكلفة  مما جعل في بعض الحاالت أغلبها تهم مناطق

 54.%02أي  1.02الصفقات عند إنطالق البرنامج تصل الى 

 

 على مستوى مدة  اإلنجاز  
 

أي  1.33األصلية وصل الى  اإلنجازالتغيير بين مدة اإلنجاز االصلية الحقيقية ومدة فإن نسبة      

33%. 

وبني فكلوم بإقليم ة الطريق غير المصنفة الرابطة بين بني احمد الشرقية ففي بعض الحاالت،حال        

 .55المرتقبة 24شهرا بدل  31شفشاون تم بناءها في 

 :األسباب الرئيسية لتمديد آجال إنجاز المشاريع توزعت بحسب الحاالت بين

 توقفات ألسباب مناخية؛ -1

 ؛(%13)ات مشاكل مرتبطة بأداءات وكفاءة المقاوالت الفائزة بالصفق -2

 تأخر في تحويل حصص الجماعات الترابية؛ -3

 التصفية العقارية لألراضيالحاملة للطرق؛ -4

 ؛...(الكهرباء/الماء)تحويل الشبكات  -4

                                                           
54

يناير .التقرير النهائي المؤقت.تقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغرب - 

 31ص .2112
55

 20نفس الدراسة ص  - 
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مساطر الترخيص بالمرور في المناطق المحفوظة للمياه )الممرات الخاصة بالمياه والغابات، -2

يق مبرمجة في إطار البرنامج الوطني والغابات كانت وراء تأخر أو توقف األشغال في أكثر من طر

 (.للطرق القروية الثاني

 قتصادية  للبرنامجواإلآلثار السوسيولوجية ا        

 .آثار ذات وقع  اجتماعي واقتصادي مهم على الساكنة القروية المستفيدة للبرنامجكانت  لقد 

 الوقع على االقتصاد المحلي 

المهيأة في إطار البرنامج بالزيادة في عدد المهن الموجودة فعلى هذا  المستوى سمحت الطرق المبنية و

الفالحية باإلضافة إلى سهولة ترويج  اآللياتوتنويع  الزراعات التقليدية والزيادة في استعمال 

 .المنتوجات الفالحية داخل الجماعة وخارجها

 ظروف النقل 

ايام  4يوما الى اقل من  21نوية من زادت قابلية الطرق  لالستعمال وتراجع عدد ايام االنقطاعات الس

 .في فصل الشتاء

 ثمن نقل االشخاص 

في المعدل حيث مرت هذه الكلفة من   %22مع إنجاز الطرق القروية تناقصت كلفة نقل االشخاص ب 

 .الكلم/الشخص/درهم 1.24الكلم  الى /الشخص /درهم 1.33

 كلفة نقل البضائع 

الكلم /طن/درهم 3.24حيث مرت من  % 14.2فة تناقصت ب أن هذه الكل يستخلصبالنسبة لنقل السلع 

 .الكلم/الطن /درهم 2.22الى 

 مدة التنقل 

اقتصادية االقرب -تفيد نفس الدراسات أن مدة الرحلة للتنقل والوصول الى التجهيزات السوسيو

دقيقة في فصل الشتاء ومن  34دقيقة الى  44في المعدل حيث مرت من  % 23للدواوير انخفضت ب 

 .لفصولدقيقة في باقي ا 32دقيقة الى  42

 متوسو الحركة اليومية 

عربة في اليوم، وارتفع هذا  24عربة في اليوم الى  13مر معدل الحركة اليومية على الطرقات من 

 .عربة في اليوم في أيام األسواق 41عربة في اليوم الى  22المعدل من 
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إنطالقا من هذه الخالصات التي مست األبعاد الثالثة المحددة تحت معيار  -        

ج توصي مجموعة العمل فيما يخص التنزيل المادي للبرام.فعالية وفعلية البرنامج

 :المستقبلية بــ

ضرورة إنجاز كل الدراسات التقنية قبل وضع التصور األولي للمشاريع  * 

 الطرقية؛

ضم كل المصاريف المتعلقة بالطريق في دفتر التحمالت بما فيها كلفة  * 

 .تصفية العقار وإخالء محاريم الطريق

 األخد بعين اإلعتبار الطبيعة الجيوفيزيائية لألرضيات؛ *

 مشاريع بحسب الطبيعة الجغرافية للمناطق؛فصل ال *

 .تحديد الكلفة المرجعية محليا وإقليميا وليس وطنيا *

 :أما فيما يخص الحكامة المالية للبرنامج توصي مجموعة العمل بـ    -

 إنشاء فروع جهوية لصندوق التمويل الطرقي؛ *

في تعبئة التفكير في امكانية وضع القرار المالي لدى جهة وحيدة مختصة  *

 الموارد المالية واألمر بالصرف المالي؛

إيجاد حل واقعي لإلشراك المالي للجماعات القروية الفقيرة في المشاريع  *

 المماثلة؛

العمل على مراجعة منظومة الدعم الحالي للجماعات القروية في تمويل  *

 المشاريع المهيكلة؛

 .قية إسهام االبناك الوطنية في تمويل المشاريع الطر *
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ديمومة ودوام المشاريع الطرقية المنجزة في إطار البرنامج 

 الوطني للطرق القروية الثاني
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V-  ديمومة ودوام المشاريع الطرقية المنجزة في إطار

 البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني

السؤال التقييمي ينطلق البحث في  الموضوع من  ،تحت معيار دوام وديمومة إنجازات البرنامج       

اآلثار المتوخاة الثاني في إنتاج  طنيالو برنامجللنجازات  الطرقية هل استمرت اإل:التاليالرئيسي 

 ؟وفتح الطرق أمام االستغالل منها بعد االنتهاء من تنفيذ المشاريع 

ستدامة أثارها على إاستمرارية النتائج و مدى من خالل هذا السؤال يبحث هذا الفصل  في          

نامج قد أحدث آليات  وبنيات الساكنة القروية، ومعرفة ما إذا كان التصور االولى لوضع و تنفيذ البر

ممارسة محددة قادرة على تحقيق استدامة المشاريع الطرقية في الزمن لإدارية او قانونية  اسست 

 (.تحديد مسؤولية الصيانة والمحافظة على الطرق المنجزة/ سسة الصيانةأم/ تمويل دائم)

ات البرنامج الوطني  الثاني جازنإن الجواب على هذه األسئلة الخاصة بديمومة ودوام إ         

مرحلة اولى من وضعيات الطرق المنجزة في إطار البرنامج بعد مدة  في يستوجب منهجيا  التمكن

/ مبنية/مهيأة )وذلك لوضع جرد مضبوط للوضعيات بحسب نوعيات االنجاز . محددة من تسليمها

ارات البرنامج فيما يعود  إلى ومساءلة العمر االفتراضي للطرق القروية  في ارتباط مع خي(. مكسية

ة في تصور وإنجاز المشاريع وكذلك التأكد من خالل طلبات العروض  دالمعايير التقنية والبيئية  المعتم

 .في عمليات البناء و التهيئةهذه المعايير  وعلى الميدان من مدى احترام

مينة باستغاللها وتقييمها في قمية  الفي انتظار التمكن من هذا النوع من المعطيات واألدوات العل         

معرفة ما إذا كان للجوانب البيئية والتقنية المعتمدة  بهذا الباب وبالتالي الجواب ، على السؤال القاضي 

أو تلفها وتدهورها وتعرضها  ستدامة المنجزات الطرقية القرويةا في دوام وامفي التهيأة والبناء دور

 .للضياع

ديمومة ودوام وقع وآثار المشاريع   على التركيز علىالبحث من هذه المرحلة نقتصر في            

الطرقية القروية  المنجزة في إطار البرنامج الوطني الثاني في عالقتهما باشكالية الصيانة واالصالح 

 .القروية رقيةتاهيل المنجزات الط إعادةو

 الطرقية في المغربمسؤولية الصيانة  .1

قبل الوقوف  عند  االستثناء  رية من مسؤولية الصيانة للشبكة الطرقية بالمغربالمقاهذه  ننطلق في 

الذي حظيت به الطرق الجماعية
.

من منطلق واقعية  ،لهذه االخيرة يةقبل مناقشة الخيارات التعاقد 

اءة لتنطلق القر ،فية للجماعات الترابية في المجالبالنظر الى المؤهالت المادية والتقنية والمعر لقرارا

 .ن واقعة محددة هو أن صيانة الطرق مرتبطة بتصنيفهالهذا الموضوع م
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 التصنيف الطرقي ومسؤولية الصيانة 1.1

طرق   :كون أمام نوعين من الطرقنبالرجوع الى التصنيف الطرقي المعمول به في المغرب      

ة ذات طبيعة وطرق غير مصنف اإلقليميةمصنفة وتضم الطرق الوطنية والطرق الجهوية والطرق 

جماعية أنجزت جلها في إطار البرامج الوطنية لفك العزلة عن المجال القروي او في إطار برامج 

 .رىخطرقية قطاعية أ

  تطوره في المغرب ومصدر التصنيف الطرقي  1.2

،  يتعلق بطرق (56)في شكل قرار وزيري 1042تصنيف طرقي في المغرب الى سنة  أوليعود 

نف الطرق التي تتكفل الدولة بإنشائها  وصيانتها في ثالثة مجموعات تضم المواصالت والذي حدد وص

فيما تضم المجموعة الثالثة  "الثانوية"او  "اإلضافية"الثانية مجموع الطرق و "األصلية"األولى الطرق 

 .بغض النظر عن تحديدها الترابي  (57)كل المسالك والممرات

يتعلق بطرق  ،لمستقل مرسوم في تاريخ المغرب الهذا القرار تم نسخه وتغييره بموجب أو     

 .(58)المواصالت

حدد هذا المرسوم طرق المواصالت التي تتكفل الدولة ببنائها وصيانتها في ثالثة أصناف من  

 .قليميإاالولى ببعد وطني والثانية ببعد جهوي وثالثة ببعد  :الشبكات

وصل بين اهم مراكز البالد ومنفذا للدول  تصنف ضمن الشبكة االولى كل الطرق التي تشكل صلة    

المجاورة فيما تتكون الشبكة الثانية من كل الطرق الموجودة داخل الجهة الواحدة والتي تربط المراكز 

قليمة كل الطرق التي تصل المراكز الصغرى اإلتشمل الطرق  وهمية بالشبكة الوطنية  ألالمتوسطة ا

 .بالشبكة الجهوية والوطنية

  طرق المصنفةصيانة ال 1.3

لى وزارة التجهيز والنقل إإن تتبع وضعيات الطرق المصنفة وصيانتها يعود فيه االختصاص        

لمجموع الشبكة الطرقية  بصريك من خالل مديرية الطرق التي تسهر على رفع بيان يواللوجيست

 . الطرق تالوطنية بغرض التعرف على وضعية جميع مكونا

 جردب قومالجهوية التي تو التأكد منه ميدانيا من طرف المديريات االقليمية هذا  البيان االولى يتم

الذي يعمل على اساسه   CNERحاالت الطرق تضعه رهن اشارة المركز الوطني  للدراسات الطرقية ل

  .بتحديد قيمة وحجم وتقنية التدخل المطلوب للصيانة

 

 

 

                                                           
 .1042ماي  23-1314ج ر عدد ( 1042أبريل  13)1322جمادى االولى  22لمواصالت،قرار وزيري متعلق بطرق ا - 56
 .نفس القرار.3و2و1الفصول  -57
 (.1001مارس  2) 4132عدد .ر.يتعلق بطرق المواصالت ج( 1001فاتح فبراير )1411صادر قي رجب  2.33.221مرسوم رقم  -58
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 المصنفة تتبع وتشخيص وضعيات الشبكة الطرقية 1.4

الجهات المختصة لدى وزارة  التجهيز النقل واللوجيستيك برصد  وضعية الشبكة الطرقية تقوم 

الذي  (Indicateur du surface : ISU)باالعتماد على مؤشرات قياس  محددة ومن أهمها مؤشر السطحية 

 . A ;B ;C ;D: ينبني على أربع مستويات في تقدير وتشخيص الوضعية الطرقية 

 المستوى (A) جزء من الطريق المعنية في حالة جيدة ي أنويعن، 

 المستوى (B) وضعية مقبولة ويعني، 

 المستوى (C) ضعية سيئةيعني وو، 

 المستوى (D)ضعية سيئة جدايعني أن الطريق في وو. 

ضعية في ووإلعطاء نظرة كاملة  عن حالة الشبكة الطرقية يعمد الى استعمال مؤشر نسبة  الطرق 

(A+B). 

دد نسبة الطرق في الوضعيات السيئة وجد السيئة والتي تستوجب اإلصالح وإعادة وبذلك تعرف وتح

اإلقليمية والجهوية  للتجهيز .بحسب الحالة المديريات به التأهيل وبالتالي التدخل الميداني الذي تقوم 

والنقل واللوجيستيك فيما يخص اإلصالحات والترميمات الخفيفة او عن طريق إطالق طلبات عروض 

 .لنسبة للتدخالت الكبيرة والمعقدةبا

 .سنة 12يعطي الجدول التالي فكرة عن تطور وضعيات الطرق المصنفة على مدى  

 (ISU)فة وفق مؤشر السطحية نتطور وضعيات الطرق المص:(21) جدول رقم

 السنة       
 

حالة 

 الشبكة

1115 1112 1115 1111 1111 2555 2552 2555 2551 2551 2515 2512 2515 2511 

جيدة 

 %مقبولة 
 

43.3 42.4 21.3 23.1 24.2 22 24.2 24.4 21 44 44.3 43.4 43.3 21 

سيئة الى 

   سيئة دج
% 

42.2 43.2 33.2 32.0 34.3 34 34.3 34.4 41 44 44.2 42.2 41.2 41 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع

 

 
 مديرية الطرق: المصدر
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 (ISU) السطحية مؤشر وفق المصتفة الطرق وضعيات تطور

 

 للطرق المصنفة(التقوية/التكسية/التوسيع)عتيادية إلالصيانة ا : (22)جدول رقم 

 نوعية التدخل             

 السنة
 التوسيع

 (كلم)
 (كلم)التقوية  (كلم)التكسية 

 المجموع

 (كلم)

2112 432 220 323 2143 

2113 424 013 234 2141 

2114 231 343 203 2322 

2112 221 431 1141 2411 

 0121 3411 3121 2441 سنوات 4مجموع 

 

 

يتبعه وضوح االختصاص المؤسساتي الشبكة المصنفة يتسم بتمويل صيانة وإصالح طرق  كان إنو  

يات اإلصالح ال يخلو دائما من إكراهات مالية لتغطية حاجمجهود مالي وتقني وفني محترم فإنه 

 ؟فما هي وضعية الطرق غير المصنفة .للشبكة المصنفة والصيانة

 تمويل وصيانة وإصالح الطرق غير المصنفة 2

في إطار البرنامج  1214كلم أنجز منها  11134تتشكل الطرق غير المصنفة في المغرب من      

كلم مبنية،مكسية  4113منها . في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني 2334الطرقي االول و

 . (%41,3)كلم مهيأة 2322و (6%, 58)

قد أنتج أكبر عدد من الطرق القروية غير  البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيبهذا يكون       

كلم غير مصنفة  1214من مجموع إنجازاته مقارنة مع البرنامج الوطني األول ب ( %44)المصنفة 

كلم أي  2331كلم من أصل  2212وبرنامج التأهيل الترابي  .%10,52 كلم أي 11.444من اصل 

 2514تم تركيب هذا الجدول انطالقا من معطيات ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك برسم السنة المالية : مصدر
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  %94,67بنسبة 
59

من دون تمويل واقعي  تمن إنجازات هذا البرنامج االخير بقي  %44مما يعني أن  .

 .وعملي للصيانة و االصالح

ة تدبير نفقات الصيانة الدائملخالفا لما هو معمول به فيما يخص اإلختصاص المؤسساتي     

من طرف الميزانية العامة للدولة فإن تمويل صيانة إصالح الطرق  الموسمية بالنسبة للطرق المصنفةو

الجماعية أو غير المصنفة يعيش على مفارقة الوضوح القانوني والمؤسساتي لإلختصاص وعدم القدرة 

ا أي الجماعات على تعبئة الموارد الالزمة والفنيات الضرورية لذلك من طرف الجهة المختصة قانون

 .القروية

 ار القانوني والخيارات التعاقديةاإلط: صيانة الطرق غير المصنفة   3

إن اإلختصاص المؤسساتي والتدبير المالي لحاجيات الصيانة فيما يعود للطرق الجماعية أو       

 .الطرق غير المصنفة يبقى من اختصاص الجماعة الترابية المعنية

من خالل النصوص المؤطرة لالمركزية المغربية والخاصة بتحديد  هذا اإلختصاص يبدو واضحا

 .مسؤوليات الجماعات الترابية في تدبير الشأن المحلي

وهكذا فإن وضع مخطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للجماعة وكذلك تحديد برنامج تجهيز     

تها كان من اختصاص الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بها والوسائل الموضوعة رهن إشار

 .102260الجماعة المحلية منذ ظهير 

هذا اإلختصاص الحصري في موضوع التنمية المجالية أصبح أكثر وضوحا مع التعديالت الالحقة 

التي ركزت بشكل مباشر على اختصاص النقل العمومي والسير  ،على هذه النصوص المؤطرة

ماعية، يقرر المجلس الجماعي في إحداثها والجوالن وتشوير الطرق العمومية كمرافق عمومية ج

وتدبيرها
61
مع تمكينه من اختيار نمط التدبير المالئم لذلك عن طريق الوكالة المباشر والوكالة المستقلة  

..أو اإلمتياز
62
 

هذا المنحى في إسناد اإلختصاص في مجال الطرق الجماعية بالنسبة للجماعات القروية أصبح أكثر 

على    بناء وصيانة الطرق والمسالك  أكبرالذي نص بوضوح  تنظيمي الجديدمع القانون الوضوحا 

بوصفها من "وصيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري " الجماعية

ت مشتركة بين الجماعات باعتبارها اختصاصا وكذلكاإلختصاصات الذاتية والحصرية للجماعات، 

 . 64ارس بشكل تعاقدي بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعاتوهي اختصاصات تم. 63والدولة

بالنسبة لمجالس العماالت واألقاليم فإن القانون المنظم لها عند انطالق البرنامج الطرقي الثاني  و      

قد أوكل لهذه المجالس القيام بصفة انفرادية أو بشراكة مع الدولة أو جماعة أو عدة جماعات قروية، 

مال التي من شأنها إنعاش التنمية القروية ودعم برامج التجهيز بالعالم القروي ومن ذلك على بكل األع

                                                           
التقرير النهائي .ألوروبي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغربتقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف اإلتحاد ا - 59

 .12ص  .2112يناير .المؤقت

60
 .مكرر 3334ر عدد .بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ج( 1022شتنبر  31)1.22.433شريف  ظهير - 

61
 (2112نونبر  21)4143ر عدد .المتعلق بالميثاق الجماعي ج 23.11بتنفيذ القانون رقم (2112أكتوبر  3) 1.12.202، ظهير شريف رقم 03المادة  - 

نفس المرجع -
 62
 

63
 (.2114يوليوز  23)2331ر عدد .المتعلق بالجماعات ج 113.14يتنفيذ القانون التنظيمي رقم (2114يوليوز  2)1.14.34من الظهير الشريف رقم  32المادة  - 

64
 نفس المرجع 33المادة  - 
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مع القانون التنظيمي الجديد، أصبح  .65وجه التحديد إنجاز وصيانة الطرق التابعة للعمالة أو اإلقليم

تأهيل العالم و 66يملمجالس العماالت واألقال"  إنجاز وصيانة المسالك القروية من اإلختصاصات الذاتية"

من "وبرامج فك العزلة عن الوسط القروي" القروي في ميادين البنيات التحتية والتجهيزات

 .67اإلختصاصات المشتركة مع الدولة

، قد يتعذر إيجاد مرجع صريح، البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيبالنسبة للجهات كشريك في 

برنامج يحيل على اختصاص ما لهذه األخيرة في بناءه داخل النص المؤطر للجهات قبل انطالق ال

 .وصيانة الطرق القروية

ما عدا بعض اإلشارات العامة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للجهة وفقا للتوجهات واألهداف  

وإعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات واألهداف  خطط الوطني للتنميةمالمعتمدة في ال

مدة على المستوى الوطني، غير أن ما يمكن استنتاجه والتأكيد عليه أن القانون التنظيمي الجديد، المعت

  القروية على الخصوص، للجهات دورا أكثر وضوحا في مجال التنمية القروية والبنيات التحتية أعطى

 :68اإلختصاصات الذاتية للجهات نجد اليومومن هذه 

 المصنفة؛ وتحسين وصيانة الطرق غيربناء  -

 المجال القروي؛بوالمسالك السياحية تهيئة الطرق  -

 ل الدائرة الترابية للجهة؛إعداد تصميم للنقل داخ -

ين الجماعات الترابية داخل تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لألشخاص ب -

 .الجهة

 الخيارات التعاقدية لصيانة الطرق غير المصنفة 3.1

برنامج الوطني الثاني الموقعة بين كل المديريات الجهوية واإلقليمية للتجهيز كل اإلتفاقيات الخاصة بال 

وقع ي الجماعات المستفيدة التابعة لها أفرزت بندا قارا بها،ووالنقل والمجالس اإلقليمية للعمالة أو اإلقليم 

ع التأكيد على مسؤولية صيانة الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية على عاتق وزارة التجهيز والنقل، م

أن الطرق الجماعية والطرق التي لم يتم بعد تصنيفها، تسلم عند انتهاء األشغال بمحضر تعده المديرية 

 .اإلقليمية للجماعات المحلية التي تتكفل بتدبيرها وصيانتها

 الطرق غير المصنفة لصيانةوطنية  وضع إستراتيجية 3.2

جماعات الترابية بمسؤولية الصيانة و المحافظة على إلى جانب التصور األولى للبرنامج الذي أناط ال 

ظلت إشكالية الصيانة واإلصالح الطرقي شرطا .الرصيد الطرقي المنجز في إطار البرنامج الثاني 

أساسيا للمانحين الدوليين ،جاعلين من وضع إستراتيجية لصيانة الشبكة الطرقية الجماعية  بندا أساسيا 

ما يخص فياالنظمة تنفيد القوانين و الدعوة الصريحة إلى  ، و ذللك من خاللفي كل االتفاقيات التمويلية

مأسسة آلية دائمة لتمويل صيانة الشبكة أو العمل على  صيانة الطرقودور الجماعات الترابية في بناء 

 .الطرقية الجماعية خارج اإلختصاصات القانونية للجماعات الترابية
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 .المتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم 20.11بتنفيذ القانون رقم (2112أكتوبر  3)1.12.220الظهير الشريف من  32المادة  - 
66

 .المتعلق بالعماالت و األقاليم 14.112بتنفيذ القانون التنظيمي رقم (2114يوليوز  2) 1.14.34من الظهير الشريف رقم  20المادة  - 
67

 . 32 نفس المرجع المادة - 
68

 .المتعلق بالجهات 14.111بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 2114يوليوز 2) 1.14.33من الظهير الشريف رقم  02و  02د الموا - 
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أي تصور عملي إلشكالية صيانة الشبكة الجماعية،بادر االتحاد  بعد تأخر الحكومة في وضع        

الوزارية المكلفة -، لدعم اللجنة بين2113تقنيـة، ابتداء من سنة ( AT)االوروبي إلى تمويل مساعدة 

 .69بوضع إستراتيجية صيانة الطرق المحلية

و ستراتيجية الوطنية المطلوبة بعد إنجاز المساعدة التقنية الحظ الخبراء عدم المبادرة بوضع اإل       

ان جل الجماعات المحلية المعنية ال تتوفر على االمكانات المالية والكفاءات التقنية الضرورية 

وبالموازات مع ذلك أن عددا كبيرا من   ،70لالضطالع بدورها اإلتفاقي في صيانة الطرق الجماعية 

إلى جانب هذه  .71يا أو جزئيا ،بشكل كبيرالطرق القروية المنجزة في إطار البرنامج قد تآكلت كل

الخالصات فيما يخص الموضوع نبهت الخبرة  الى تعقيدات شكلية في مناقشة الموضوع داخل اللجنة 

 .الوزارية دعت على إثرها الى ضرورة إجراء تحكيم قبلي في الموضوع-بين

موضوع صيانة الطرق  ،بعد مالحظة غياب أي إستراتيجية واضحة في2113في نونبر              

الجماعية، قررت المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للجنة األوروبية 
72

،تعليق صرف 

و على بعد شهر من هذا القرار . المساعدات المالية،القروض األوروبية الموجهة لتمويل البرنامج

ول الى تحكيم بين الوزارات اشعرت المفوضية االوروبية بالرباط وزير الداخلية بضرورة الوص

  73المعنية

المعنية ورئيس الحكومة في  الثالثة اتسنة بعد هذا االشعار ،كانت هناك بداية تشاور بين الوزار        

انبثق عن هذا التشاور،استبعاد لخيار خلق صندوق خاص بصيانة الطرق غير المصنفة، .الموضوع

لمصنفة والعمل على تعبأة اإلمكانيات الالزمة لصيانتها مر في مقابل ذلك بإعادة ترتيب الطرق اواأل

في انتظار ما ستسفر عنه الخيارات النهائية التي سيتم إتخادها في إطار القوانين التنظيمية الخاصة 

 . 74بالجهات والجماعات و المجالس االقليمية

طور المسطرة التشريعية،  ،تم إخبار المفوظية االوروبية أن قرارين هما في2114نهاية ماي            

ألف كلم ضمن الطرق االقليمية مما يرشحها الى صيانة ممولة في  11يقضي االول بإعادة تصنيف 

ويقضي الثاني بوضع نظام مستقر لتمويل صيانة الطرق غير المصنفة .   75إطار الميزانية العامة للدولة

على أساس هذه .اعاتالجم/االقاليم/للجهات  في اطار النصوص التنظيمية والتطبيقية للقوانين التنظيمية

غير أنه و الى لعملي للبرنامج بستة أشهر إضافية التطمينات قررت الجنة االوروبية تمديد اجال التنفيد ا

 .76،لم تتوصل المفوضية بأي تأكيد حول إخراج االقتراحيين2114نهاية  غاية

 

                                                           
69

يناير .التقرير النهائي المؤقت.تقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغرب - 

 12ص .2112
70

 13جع ص نفس المر- 
71

 نفس المرجع - 
72

 DEVCOالمعروفة اختصارا ب  - 
 وزارة االقتصاد والمالية وزارة التجهيز النقل والوجيسيك/وزارة الداخلية -73

74
يناير .التقرير النهائي المؤقت.تقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغرب - 

2112. 
75
قرار لوزير التجهيز بإعادة تحديد  2112يناير  14بتاريخ  2431للمالحظة لقد صدر بالجريدة الرسمية عدد : 22نقس الدراسة ص   -

 4224كلم بعدما كانت محددة في  14.204كلم ا افية لتصل الى  11.121الطرق الوطنية ،ارتفعت بموجبه الشبكة الطرقية الوطنية بزائد 

 .34،منشورات وزارة التجهيز والنقل ص ( 2112-2112)اش الكبرى واالصالح أنظر االور.كلم
 

76
 نفس المرجع  - 
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 2112وضعية الطرق غير المصنفة إلى غاية يناير  3.3
 

فإن عملية إعادة تصنيف . 2112بإستثناء إعادة التصنيف الذي مس الطرق الوطنية بداية سنة         

 .77الطرق الجهوية لتضم بعض الطرق اإلقليمية المهيكلة تعتبر في طور المصادقة

يبقى الغائب االكبر عن عمليات إعادة التصنيف الطرقي هي الطرق االقليمية التي من المنتظر أن تظم  

كلم من الطرق غير المصنفة خاصة تلك المنجزة في إطار برامج فك العزلة أو في  3111من أكثر 

 .78إطار شراكات مع الجماعات الترابية

يعطي الجدول التالي فكرة ميدانية عن عينة من وضعيات الطرق غير المصنفة المنجزة في إطار 

 .البرنامج الوطني الثاني بمختلف مناطق المملكة
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 .34ص.منشورات وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك( 2112-2112)األوراش الكبرى واالصالح - 
78

 .34نفس المرجع ص  - 
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 (2516نونبر )عينة بوضعيات الطرق الجماعية : (35)قم ر جدول

 

االقليم و رقم 

 الطريق
 نوعية الطريق الجماعة

الطول 

 (الكلم)
 الصيانة (المتر)العر  

الحالة دجنبر سنة 

2516 

 متاكلة ال 6 9,1 غير مصنفة-مهيئاة المنصورة فحص أنجرة

 غير مصنفة-مكسية دار السيد الجنوبية أصيال دار السيد
4,75 

4. 
 جد متدهورة ال 2

 العرائش
الساحل الريسانة 

 الجنوبية
 بداية التدهور ال 4 5,5 غير مصنفة-مكسية

 تدهور طفيف ال 2 11,13 غير مصنفة-مكسية السواكن العرائش

 جد متدهورة ال 4 16,3 غير مصنفة-مكسية بني فكلوم شفشاون

 شفشاون
-بني أحمد الشرقية

 بني فكلوم
 جد متدهورة ال 6,45 16,2 ةغير مصنف-مهيأة

 .ال بأس بها جزئية 2 12,8 مصنفة -مكسية بني إيدير–بقاقزة  تطوان

 في طريق التدهور ال 2 17,5 غير مصنفة-مهيأة الرواضي الحسيمة

 2 12,8 غير مصنفة-مكسية بني فتاح-طريبة تازة
من المنتظر تسليمها 

 2112يناير 
 تحتاج الى صيانة

 دائمة أطراف 2+4 14,7 مصنفة-مكسية لعةالخال-زريزر تاونات
تدهور +بصريا مقبولة

 بجوانب الطريق

 2 18,036 مصنفة-مكسية الروحة زاكورة
نهاية االشغال 

2112 
 

 دائم 2 32 مصنفة-مكسية أيت زينب -تيلوات ورززات

تدهور –بصريا مقبولة 

 –بجوانب الطريق 

 ....إختناقات

 بداية التدهور ال 2 18 مصنفة غير–مكسية  .تاكروت-أكاراز أكادير

 معالم التدهور واضحة ال 4 12,263 غير مصنفة –مبنية  نتاكوش-تيزن شتوكة ايت باها

 سيدي إفني-تيزنيت
سيدي أحمد -الركادة

 موسى

 نعم 4 31 مصنفة-مبنية 

 في حالة فياضانات

 

 251679 نةبتصرف عن الدراسة الميدانية المنجزة لفائدة اإلتحاد االوربي س: المصدر
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 TIEG.اإلتحاد األوربي لدعم فك العزلة عن الساكنة القروية بالمغربتقييم البرامج الطرقية الممولة من طرف :التقرير النهائي المؤقت  - 
 .132-04ملحق ثالثة ص .2112يناير 
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تأسيسا على المعطيات الميدانية التي توفرها هذه الدراسة أن اإلشكاالت المرتبطة باالصالح وبالصيانة 

 :فيما يعود للطرق القروية المنجزة في إطار البرنامج الوطني الثاني يمكن إختصارها في

  شظايا األحجار(Epaufrures) 

  الكسور 

 عربات عالمات حفر طولية ناتجة عن عجالت ال(Ornieres) 

  حفر متفرقة على طول الطريق(Nids De Poules) 

  إنغالق مزاريب تصريف المياه(Bouchages Des Caniveaux De Drainages) 

مزاريب  وإنغالقفي المناطق المرتفعة والطرق المحاذية للمرتفعات يبقى تساقط األحجار من المرتفع 

 .يتطلب صيانة دائمة أو إيجاد حل لترسيخ المنحدرات التصريف الظاهرة األكثر شياعا الشيئ الذي

 كلفة عدم الصيانة .5

تعتبر كل الدراسات المهتمة ببرامج فك العزلة أن عدم التوفر على إستراتيجية واضحة في موضوع  

 . الصيانة الدائمة والموسمية يكون جد مكلف

عقدي السبعينات والثمانينات ب خالل بإفريقيا ،وقدرت إحدى هذه الدراسات خسائر الرصيد الطرقي   

مليار دوالر نتيجة غياب صيانة طرقية مالئمة وأن هذه الخسائر كان باالمكان تفاديها لو تمت تعبأة  44

نفس  .80من الكلفة اإلجمالية للرصيد الطرقي %22مليار دوالر للصيانة اإلستباقية أي نسبة  12ما قدره 

القيمة المالية للرصيد الطرقي  ا الالتينية والكرايبي،حيث تقدرالشيئ أكدته نفس الدراسة بالنسبة ألمريك

 تهدرمليار دوالر ومع غياب سياسة متكاملة للصيانة أكدت نفس الدراسة أن الدول المعنية  341ب

نقاط من ناتجها الداخلي الخام سنويا وذلك  3الى  1مليار دوالر جراء ذلك أي ما يعادل  31سنويا 

 .81فقط كلفة إستعمال الطريق ووسائل النقلباعتبار الزيادة في 

في نفس المنحى أكدت دراسة أخرى أن غياب الصيانة  للطرق المحلية تكون له كلفة إقتصادية    

 .كبيرة تمس أحيانا تنافسية البلد على مستوى التجارة الخارجية

لطرق المحلية مليار يورو إلصالح وصيانة ا 1.0إن عدم توفير الحاجيات التمويلية المقدرة ب 

بأستراليا كانت له آثار كبيرة على تنافسية القطاع الفالحي بصفة عامة وقطاع للحوم بصفة خاصة الذي 

 .82 %12تراجعت تنافسيته التصديرية ب 

هي أقل كلفة من إعادة البناء  83في نفس االتجاه تظهر الدراسات أن الصيانة الموسمية والصيانة الدائمة 

من القيمة الحقيقية لتعويض   %3و   %2يث ال تكلف االولى والثانية سوى ما بين والتهيئة الجديدين ح

 .84الرصيد الطرقي
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 (.بالفرنسية) 12ص . O.C.D.Eمنظمة التجارة والتنمية االقتصادية .مركز الدراسات حول النقل. التمويل الذاتي للصيانة وبناء الطرق - 
81

 .13ص .نفس الدراسة - 

 
82
 .http://www.piarc.org  2114سنة .12ص . PIARC.منشورات الجمعية الدولية للطريق .انة الطرقية أهمية الصي -

83
 .سنة بعد فتح الطريق 12و  4صيانة إستباقية ما بين  - 

http://www.piarc.org/
http://www.piarc.org/
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 تجارب مقارنة في مجال صيانة الطرق القروية 4

إن معظم الدول التي تعاني قلة اإلمكانيات المالية للتصدي لظاهرة تدهور الطرق الجماعية قد عمدت  

عمالة "تي تجمع بين البساطة التقنية و كثافة التشغيل وفق أسلوب الى تجربة بعض الحلول البديلة، ال

 .HIEQ "86 تجهيز عالي الكثافة"أسلوب بدل  HIMO "85عالية الكثافة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفيد أن إستمرار هذه  2114تجربة مماثلة تم إعتمادها بجمهورية زامبيا،حيث كانت التوقعات سنة 

 .ر من مليون يوم عمل سنوياالتجربة بهذا البلد قد تخلق أكث

مة الى وضع برنامج وطني لتصحيح وضعيات ونفس الشيئ بجمهورية البيرو،حيث عمدت الحك  

الطرق المحلية وفق نفس األسلوب،أي االدوات البسيطة وكثافة تشغيل الساكنة المحلية المعنية 

 .بالطريق

                                                                                                                                                                                
84

 .12ص .نفس المرجع السابق  - 
85

يجمع بين بساطة التجهيزات وأدوات العمل واليد العاملة بما ي من نتائج  « Haute intensité de main d’œuvre  »إن أسلوب  - 

   .عالية الجودة وبكلفة أقل
86

 .تعتمد المعدات الثقيلة و المتطورة ويد عاملة مكونة و محدودة   « Haute intensité en équipement »إن أسلوب - 

 تجربة لوسوطو: 0مؤطر 

قلة اإلمكانيات المادية وضمان استدامة المشاريع الطرقية بأقل كلفة وفي نفس الوقت العمل على جعل  لمواجهة  

 :الصيانة الطرقية المحلية مصدرا للدخل المحلي،عمدت مملكة اللوسوطو الى 

  أشهر  0في الصيانة الطرقية لمدة ( نظريا و تقنيا)تكوين مقاولين محليين. 

 مقاوال محليا متخصصا في تقنيات الصيانة وإعادة تأهيل  24ربة تم تكوين في أول مرحلة من هذه التج

 الطرق،

 ،عمدت الحكومة الى منحهم صفقات تجريبية بثالثة أشهر ولمسافات التزيد عن ثالثة كلم 

  عامل محلي، 4111ساعد البرنامج على خلق شغل مؤقت ألزيد من 

 كلم، 11فيدون من مهام الصيانة لمسافات تزيد عن المقاولين الذين نجحوا في هذه التجربة أصبحوا يست 

  إستمرت الحكومة في تشجيع الجودة وخلق أكبر عدد من فرص الشغل للساكنة المحلية بدال من الرجوع

 .الى طلبات العروض الكالسيكية

 ،شجعت الحكومة إندماج عدة شركات صغرى لتضطلع بعد ذلك بمهام الصيانة الموسمية 

 وطنية مهمة وسطة لإلندماج لتصبح شركات كبرى تشارك في طلبات عروضتشجيع الشركات المت. 

 (TRN -4 JUIN 2005البنك الدولي )عرفت التجربة نجاحا كبيرا 
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 أهمية الصيانة الطرقية(: 13)جدول رقم 

 الطرقية الصيانة أهمية تحدد تيال البيانية الرسوم

 المالحظات المعايير

 األمن

 ثالحواد
 .عامل مهم يمكن غالبا تقييمه

 .مفاجئة أحداث أو تراثية أضرار وقوع حالة في الحوادث تزيد أن يمكن 

 األمن

  .الحضرية المناطق في سيما ال ، للغاية مهم جانب هو األمن

 عدن المسدتخدمين بعدض وردع للجندوح الحقيقدي أو المتصور المستوى ادةزي إلى الصيانة انخفاض يؤدي أن يمكن

 .التنقل

 البيئة

 الهواء جودة
 .المحلية الجودة من أهمية أكثر تعتبر عادة حيث ،(CO2) الشاملة للهواء تقييم الجودة يمكن

 .التنقل وسرعة الطرق نوعية حسب المركبات انبعاثات تختلف 

 واالهتزازات الضوضاء
 فدي كبيدر قلدق مصددر يشدكل ممدا . الضوضداء مسدتويات فدي كبيدرة زيدادة إلدى يدؤدي الطدرق تشدغيل جودة تدهور

 .الحضرية المناطق

 والمياه التربة جودة
آثددار  وكددذا السددطحي بالجريددان متعلقددة مخدداوف يشددمل إندده .الصدديانة إلددى األحيددان مددن كثيددر فددي يفتقددر الجانددب هددذا

 .المواد واقتراض االستخالص عمليات

 والسكنى البيولوجي لتنوعا
يجدب السديطرة علدى النباتدات الضدارة أو  هذا المعيار يتعلق على وجه الخصوص بالمناطق البيئيدة الحساسدة حيدث

 .الغريبة، وذلك لصالح البيئة المحلية

 الطبيعي الفضاء
 . وصيانتها العامة منظر األماكن على خاصة السكان أهمية يعلق

 .والريفية الحضرية للطرق الجيدة الصيانة بفضل المعيشية البيئة تحسنت حيث

 االقتصاد

 المركبات تشغيل تكلفة

 بحدد تتسدم و( 5 بحدوالي تفدوق IRI قيمدة) سديئة حالدة فدي تعتبدر التدي تلك فيها بما الطرق شبكة لقياس رئيسي عامل

 .المرور حركة لحجم أدنى

 .تغييرها يمكن التي األجزاء وبعدد المركبات وصيانة الوقود استهالك بزيادة التكلفة هذه ترتبط

 المسار مدة

 .اضطرابات في تتسبب الطرق وأعمال الطرقية التشوهات

 فدي حاسدما عدامال المترتبدة عنهدا التكاليف تكون هاما، جانبا السفر أوقات موثوقية فيها تكون للشبكات التي بالنسبة

 .الكمي للقياس قابال وعامال الصيانة متطلبات

 امةالع الفوائد
 لدم إذا (الزراعدة  أو السدياحة أو المحلدي النشداط دعم مثل) للطرق  العامة االقتصادية من المنافع تتعضر االستفادة

 .المناسبة الوصول مستويات ضمان يتم

 االندماج

 والسياسي الجغرافي االندماج
 بعددض يحفددز ال قددد يانةالصدد نقددص أن حيددث البدنيددة، والرفاهيددة الصددحة تشددمل التددي العامددة السياسددات تتددأثر قددد

 .المستخدمين

 الوصول إمكانية

 المعزولة الساكنة

 اإلجتماعية والمجموعات

 . الحركة للطرق قليلة بالنسبة الصيانة توفير بعدم التمويل محدودية تتسبب عندما يتأثرون المعزولين السكان إن

 وصددول ذوي إمكانيددة المثددال يلسددب علددى. )الطددرق صدديانة بخفددض تددأثرا أكثددر محددددة اجتماعيددة فئددات تكددون قددد

 .(اإلعاقة

 
 (4132)من طرف الجمعية الدولية للطريق حول أهمية الصيانة الطرقية  جدول منجز: المصدر
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 .لأللفية اإلنمائية األهداف على الطرقية الصيانة تأثير(: 14)جدول رقم 

 .لأللفية اإلنمائية األهداف على الطرقية الصيانة تأثير

 الطرق صيانة مساهمة األهداف

 .القضاء على الفقر المدقع
 .التجارة الزدهار يايعتبر ضرور الفعال الجهوي توفير النقل إن

 .الريفي االقتصاد لنمو أساسية تعد أن الطرق إلى باإلضافة

 .للجميع االبتدائي التعليم ضمان
 بالمدارس االلتحاق معدالت على تؤثر العامة الطرق إلى الوصول جودة نإ

 .فيها الحضور ومعدالت

 .بالمدارس الفتيات التحاق معدل تطوير في تساهم  الطرقية السالمة .التعليم في الجنسين بين تعزيز المساواة

 .األطفال وفيات من الحد

 .الطبية الرعاية إلى الوصول تسهل الطرقية الصيانة
 .األمهات وفيات من الحد

 المناعة ضعف فيروس مكافحة

 من وغيرها المالريا اإليدز،/البشرية

 .األمراض

 .البيئة على الحفاظ
 الطويل المدى على التكاليف من تقلل أن نيمك المناسب الوقت في الصيانة

 .المواد واستهالك

 .استثمارا يتطلب الطرق صيانة في الممارسات أفضل تقاسم .التنمية أجل من عالمية شراكة إقامة

 ا

 

 إستنتاجات و خالصات و توصيات 2

 ةغياب أية إستراتيجية وا حة المعالم للصيانة وتتبع و عيات الطرق غير المصنفإستمرار  -1

لشبكات الطرقية للمكلة  وتحديد ليمكن اعتبار هذا التطور الحاصل في التصنيف القانوني  -2

منطقيا ويتماشى مع التطور  المؤسساتي العام  للبالد طبقا لذلك مسؤولية البناء والصيانة واالصالح 

 . خاصة مع بزوغ الالمركزية الوطنية باختصاصات قانونية وا حة

من منظور   ةش فيما يخص مسؤولية اإلصالح بالنسبة للطرق الجماعيغير انه يبقى مو و  نقا

  .وتملك القدرات، التقنية والفنية بالنسبة للجماعات القرويةويلي مت

، بل أن األجيال الحاليةإن غياب الصيانة الطرقية ال يكون وقعه المباشر محصورا على  -3

 .وبتكلفة أعلى تزيد مع الوقتإستمرار اإلهمال يورث طرقا غير صالحة لألجيال الالحقة 

 

 (.4132)أهمية الصيانة الطرقية من طرف الجمعية الدولية للطريق حول  جدول منجز: لمصدرا
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إن صيانة الطرق المنجزة في إطار البرنامج يعتبر شرطا أساسيا إلستدامة الوقع -

 ولذلك توصي مجموعة العمل الموضوعاتية . اإليجابي لفتح الطرق على الساكنة
 :بــ

إيجاد حل سريع إلصالح الطرق غير المصنفة المنجزة في إطار البرنامج  *

ثاني،من خالل وضع برنامج إستعجالي خاص يضطلع به الشركاء الوطني ال

 والدولة من خالل تمثيليتها اإلقليمية والجهوية؛ الترابيون

 :بالنسبة للبرامج الطرقية المستقبلية توصي مجموعة العمل ب-

 وضع استراتيجية وطنية للصيانة الطرقية ملزمة لكل األطراف؛ *

 المكسية؛اإلقتصار على الطرق المبنية و  *

 أن اليقل عرض الطريق عن ستة أمتار؛    * 

إعتماد تقنيات اإلنجاز تأخد بعين اإلعتبار اإلشكاالت المرتبطة بالتغييرات  *

المناخية وتعتمد إجباريا على أدوات البناء المحلية المتالئمة مع طبيعة ومناخ 

 وتضاريس المنطقة المعنية بالطريق؛

كفل بها المقاولة المنفذة للمشروع لمدة زمنية ال تقل إدراج بنود خاصة بالصيانة تت

 عن ثالثة سنوات بعد تسليم المنشأة الطرقية؛

العمل على تكوين تقنيي وأطر الجماعات القروية على تقنيات الصيانة في إطار 

شراكات بين الجهات ووزارة التجهيز والنقل تعهد الى معهد التكوين على استعمال 

 التابع لوزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك؛ IFEER) )   رقاآلليات وصيانة الط

  تشجيع الجماعات الترابية على صيانة الطرق وفق معيار العمالة العالية الكثافة

(HIMO) والذي يجمع بين البساطة التقنية وكثافة التشغيل لليد العاملة المحلية. 
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VI- التوزيع المجالي لعمليات البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني 

بعد تخصيص ثالثة محاور لمناقشة معطيات البرنامج الوطني الثاني،  تحت أسئلة تقييمية         

المالءمة والفعالية ودوام وديمومة االختيارات وانجازات البرنامج، ارتأت  مجموعة  مرتبطة بمعايير

العمل  المكلفة بإنجاز التقرير أن تفرد فصال خاصا  يتمحور حول إشكالية العدالة المجالية والترابية، 

ات على في تدبير المشروع والبرنامج، من خالل محاولة البحث في المعايير المؤطرة لتوزيع العملي

المجال الترابي، ومعرفة مدى إلتزام البرنامج بتحقيق عدالة ترابية ومجالية في إنجاز العمليات الطرقية 

 .للبرنامج

لضبط تجميع المعطيات واستبيان منهجية البحث، حددت مجموعة العمل سؤاال تقييما جوهريا  يروم    

لبناء والتهيئة الطرقية في إطار البرنامج معرفة حد ومدى استجابة انتقاء وبرمجة واختيار عمليات ا

الوطني الثاني، لمعيار العدالة  المجالية والترابية في توزيع  المشاريع بين الجهات واألقاليم 

والجماعات القروية، باعتبار حجم الخصاص الطرقي لفك العزلة عن هذا المجال؟ ومدى اعتبار 

 ستقبلة للمشاريع المنتقاة في إطار البرنامج الوطني الثاني؟الطبيعة الجيوفيزائية للجماعات  الترابية الم

 مفهوم العدالة الترابية والمجالية  1

يرمز مفهوم العدالة الترابية إلى البعد المجالي لإلنصاف االجتماعي، ويعني وجود تشكل جغرافي       

سكن والشغل يضمن لكل المناطق وساكنتها نفس ظروف الولوج الى الخدمات العامة والخاصة لل

 .87والحياة االجتماعية بصفة عامة 

إن مفهوم العدالة المجالية الذي يتأسس على مبدأ الفرق في توزيع الثروة بين المجاالت ومبدأ   الجبر 

من خالل سياسات عمومية مالئمة لتصحيح الوضع القائم، يدفع إلى جعل العدالة الترابية كهدف لسياسة 

،وذلك بتركيز وارق الترابية والمجالية للتنميةاسا إلى وضع حد للفاقتصادية واجتماعية ترمي أس

بعدا عن مدارات واألكثر   فقرا وهشاشة و األكثر تخلفا يات والجهد على المجاالت الضعيفةاإلمكان

 .الحركة،

وزيع فإن مفهوم العدالة المجالية يستلهم مبدأ إعادة الت ،تحت هذا التعريف ذات المرجعية الفلسفية        

 .ويؤسس لسياسات عمومية تصحيحية

 يوتهيئة الطرق في إطار البرنامج الوطني الثان التوزيع المجالي لعمليات بناء 2

يعمد هذا الفصل المخصص لفحص معطيات البرنامج الطرقي على ضوء رهانات أسئلة العدالة 

ديد حجم وكم استفادة  المجالية والترابية في توزيع وتوطين المشاريع والعمليات الطرقية، إلى تح

تم الجماعات  ( 2)االقاليم (1)الجهات : ترابيةمختلف الوحدات الترابية للمملكة بحسب تراتبيتها ال

 (.4)فيزيائية والتضاريس المرتفعة -ذات الطبيعة الجيو( 3)القروية 

ى سؤال هو الجواب عل ،الهدف األساسي لهذه القراءات في التوزيع الترابي لعمليات البرنامجإن 

ولية للبرنامج في انتقاء المشاريع وتوطينها لمبدأ األاالستراتيجية  مدى تقارب ومالءمة االختيارات

 ؟ومعيار العدالة المجالية

 . قبل ذلك تخصص الفقرة التالية إلعطاء فكرة عن توزيع عمليات البرنامج على المستوى الوطني
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 .1971 (J Rawls)لهمت من نظرية العدالة للفيلسوف االمريكي جون راولز كل االنتاجات االكاديمية في مو و  العدالة الترابية است 
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 التوزيع الشامل للمشاريع على المستوى الوطني

 (1) عمليات توزيع البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني  على المستوى الوطني(:33)دول رقم ج
 

عدد الجماعات  العمالة أواإلقليم الجهة

 حسب اإلقليم
عمليات  عمليات البناء

 التهيئة
مجموع 

 العمليات
 الكيلومترات

 المبرمجة 
 24,8 3 0 3 4 المحمدية الدار البيضاء الكبرى

 30,1 4 0 4 3 رالنواص

 25,3 3 0 3 2 مديونة

 80,2 10 0 10 9 3 المجموع

 777 37 14 23 55 سطات ورديغة-الشاوية

 231,7 26 11 15 24 خريبكة

 181 18 7 11 11 ابن سليمان

 1189,7 81 32 49 90 3 المجموع

 204 2   2 2 وادي الذهب لكويرة-وادي الذهب

 309 3 1 2 2 أوسرد

 513 5 1 4 4 2 المجموع

 467 37 15 22 27 آسفي عبدة-دكالة

 504 67 55 12 41 الجديدة

 971 104 70 34 68 2 المجموع

 25,5 6   6 2 فاس بولمان-فاس

 90,5 9   9 8 موالي عقوب

 154,5 18 8 10 13 صفرو

 263,3 15 4 11 14 بولمان

 533,8 48 12 36 37 4 المجموع
 454 31 11 20 28 الخميسات زعير-زمور-سال-الرباط

-الصخيرات

 تمارة
5 2 4 6 56,5 

 38 4 1 3 2 سال

 548,5 41 16 25 35 3 المجموع

 147 5 2 3 6 العيون الساقية الحمراء-بوجذور-العيون

 120,2 9 2 7 4 بوجذور

 267,2 14 4 10 10 2 المجموع

 131,5 13 3 10 11 مراكش الحوز-تانسيفت-مراكش

 371 24 12 12 26 شيشاوة

 433,3 26 4 22 33 الحوز

 487,3 36 12 24 39 قلعة السراغنة

 478,94 35 23 12 39 الصويرة

 1902,04 134 54 80 148 5 المجموع

 168,3 34 11 23 17 مكناس تافياللت-مكناس

 138 24 12 12 12 الحاجب

 129,2 21 12 9 8 إيفران

 384,4 27 11 16 21 خنيفرة

 464 26 5 21 20 الرشيدية

 1283,9 132 51 81 78 5 المجموع
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 العمالة الجهة

 أواإلقليم 
 عدد الجماعات 

 حسب اإلقليم 
عمليات  عمليات البناء

 التهيئة
مجموع 

 العمليات
الكيلومترات 

 المبرمجة

 300 31 11 20 22 القنيطرة بني حسن-الشراردة-الغرب

 415 34 16 18 30 سيدي قاسم

 715 65 27 38  02 2 المجموع

 222,6 11 5 6 11 كلميم السمارة-كلميم

 165 5 1 4 6 طانطان

 348 9 3 6 6 أسا الزاك 

 275 17 9 8 14 طاطا

 407,2 6 3 3 4 السمارة

 1417,8 48 21 27 41 5 المجموع

 70 4   4 4 أنجاد-وجدة الشرق

 346,5 27 7 20 25 الناظور

 43 4 1 3 3 بركان

 154,5 7 4 3 6 تاوريرت

 103 6 3 3 7 جرادة

 408 15 10 5 7 فجيج

 1125 63 25 38 52 6 المجموع

 354,4 26 7 19 24 بني مالل أزيالل-تادلة

 561,5 30 10 20 28 أزيالل

 915,9 56 17 39 52 2 المجموع

 230,7 14 2 12 11 أكادير اداوتانان جهة سوس ماسة درعة

 24,5 6 2 4 3 ايت ملول انزكان

 172,3 17 3 14 12 اشتوكة ايت باها

 467,6 24 10 14 33 تارودانت

 364 15 3 12 19 ورزازات 

 314 15 3 12 16 زاكورة

 265 17 5 12 22 تيزنيت 

 1838,1 108 28 80 116 7 المجموع

 429 35 20 15 29 الحسيمة تازة تاونات الحسيمة

 393 25 6 19 25 تاونات

 421 22 9 13 24 تازة

 1242 82 35 47 20 3 المجموع

 83,8 9 3 6 5 طنجة اصيلة طنجة تطوان

 74 13 3 10 8 الفحص أنجرة

 219,8 22 1 21 21 تطوان

 23       1 الفنيدق المضيق

 448 18 1 17 25 شفشاون

 195,6 16 2 14 14 العرائش

 1044,2 78 10 68 74 6 المجموع

 مجموع العماالت جموع الجهاتم

 األقاليم 
 عدد الجماعات 

 حسب اإلقليم 
إجمالي عمليات 

 البناء
إجمالي 

 عمليات

 التهيئة 

مجموع 

 العمليات
مجموع 

 الكيلومترات 

 المبرمجة
16 60 044 666 403 1069 14432.34 

 
 تم تركيب هذا الجدول إنطالقا من اإلتفاقيات المبرمة مع الجهات واألقاليم والجماعات عند بداية البرنامج: المصدر
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 أضعف ولوجية إقليمية=  هويةالمؤشر التفاضلي للولوجية الج

 أحسن ولوجية إقليمية                                                      

 

 مجموع معدالت الولوجية اإلقليمية    =معدل الولوجية الجهوية

 عدد األقاليم المستفيدة                                   

 

د الحصري على معطيات باالعتما ماوتركيبه ماوالذي تم إعداده اعاله الجدوليتضح من خالل       

،بالقول أن 2112ومنتصف سنة  2114االتفاقيات المبرمة بين االطراف الشريكة في البرنامج ما بين 

إقليم  21جهة و  12هذا األخير كان له بعد وطني كامل حيث شملت عملياته كل التراب الوطني أي 

 .قروية وحضرية 1413من أصل  جماعة قروية 044وعمالة و 

 يات البرنامج بحسب الجهاتتوطين عمل 2.1

جهة، وحيث أن  12عند بلورة البرنامج وانطالقته الفعلية كان المجال الترابي المغربي ينقسم إلى 

الوثائق المؤطرة ال توفر معطيات رسمية عن مستوى الولوجية بحسب الجهات وكذلك األمر بالنسبة 

 .الجهاتللمؤشر التفاضلي لولوجية 

قيام بعمليات حسابية طويلة الستخراج  هذه المعدالت الجهوية انطالقا من جرد فكان بالتالي ضروريا ال

الرجوع الى بعض الوثائق الرسمية لتجميع المعطيات الخاصة بنسب الولوجية بكل  وكل االتفاقيات، 

 .إقليم ثم تصنيف هذه األقاليم بحسب الجهات التابعة لها 

جية داخل الجهة من خالل قسمة أدنى ولوجية إقليمية وهكذا فقد تم احتساب المؤشر التفاضلي للولو

 :داخل الجهة على أكبر ولوجية إقليمية داخل نفس الجهة وفق الصيغة التالية

 

 

 

واستخرج معدل الولوجية الجهوية من خالل قسمة  مجموع معدالت الولوجية ألقاليم  الجهة على عدد 

 :وفق الصيغة التالية األقاليم المستفيدة من البرنامج داخل نفس الجهة

    

 

 

بين معدل نسبة الولوجية ومعدل المؤشر الذي يربط الجدول التالي بناء على هذه الحسابات تم تركيب  

 .مترات المبرمجة على مستوى كل جهةالتفاضلي وعدد الكيلو
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 سنة برسم لجهاتا بحسب الطرقية العمليات وبرمجة التفاضلي والمؤشر الولوجية نسبة: (34)رقم  جدول

2550(2). 

 الجهة
) معدل نسبة الولوجية 

) % 

 المؤشر التفاضلي

) % ( 

مترات المبرمجة وليمجموع الك

 (كلم)

 80,2 1 67 الدار البيضاء الكبرى

 1189,7 0,63 53 ورديغة-الشاوية

 971 0,75 47,5 عبدة-دكالة

 533,8 0,7 68,5 بولمان-فاس

 548,5 0,45 54 زعير-زمور-سال-الرباط

 1902,04 0,53 54,2 الحوز-تانسيفت-مراكش

 1283,9 0,71 62,6 تافياللت-مكناس

 715 0,78 67 بني حسن-الشراردة-الغرب

 1125 0,54 62,6 الشرق

 915,9 0,73 59 أزيالل-تادلة

 1838,1 0,52 63,5 درعة-ماسة-سوس

 0555 0,63 51 تاونات-الحسيمة-تازة

 1044,2 0,46 39 تطوان-طنجة

 1417,8 0,62 32,6 السمارة-كلميم

 267,2 1 68 الساقية الحمراء-بوجذور-العيون

 513 1 23 لكويرة-وادي الذهب

 15587,34     مجموعال

 

 

       

 التركيبي والملخص 2550-2556 لسنة واألقاليم والجماعات الجهات مع المبرمة االتفاقيات  من نطالقاا الجدول هذا تركيب تم: المصدر     ا

 .2516 الثاني الوطني للبرنامج
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يفترض أن حجم البرمجة للمشاريع   ،يع بهاجس العدالة المجاليةوفق هذه المنهجية فإن توزيع المشار 

  .كان يجب أن يتوجه الى الجهات  األضعف ولوجية واألقل على مستوى المؤشر التفاضلي

وهكذا فبإعتبار االرقام المطلقة للجدول أعاله وبعد عملية ترتيب نسب ولوجيات الجهات من      

، 2114مجة عند بداية البرنامج سنة بعدد الكيلومترات المبر األضعف الى األحسن وربط هذه النسب

 :نستنتج ما يلي

لم  23%أن جهة واذي الذهب لكويرة ذات أضعف نسبة ولوجية جهوية و المقدرة في   

 .كلم 013تستفد إال من 

 .كلم 1414.1إستفادت من  32.6 %أن جهة كلميم السمارة ثاني أضعف ولوجية جهوية ب  

 .كلم  1544إستفادت من  %32تطوان ثالث أضعف ولوجية جهوية ب طنجة أن جهة  و

 .كلم 1213إستفادت من %62.6 أن جهة مكناس تافياللت بمعدل ولوجية قدر ب و   

 .كلم 1242إستفادت من % 01وجهة تازة تاونات الحسيمة بنسبة ولوجية محددة في  

 حاسما عدل الولوجية لم يكن عاماليمكن القول أن مؤشر م ،فمن خالل اإلقتصار على هذه المعطيات

ففي بعض األحيان يكون الفارق في معدل  .في تحديد حجم المشاريع الطرقية الواجب برمجتها

في حين أن الفارق (. حالة وادي الذهب الكويرة وحالة كلميم السمارة)نقطة  0.2الولوجية اليزيد عن 

 .فضل ولوجيةكلم لفائذة الجهة األ 014في البرمجة يصل الى اكثر من 

وجهة مكناس  تازة تاونات الحسيمة وجهة طنجة تطوان حاالتيمكن مالحظته مع  يءونفس الش

نقطة  23.2 إلى يصلوجهة طنجة تطوان حيث أن الفارق في الولوجية ما بين هذه االخيرة  تافياللت

 عندحظته ونفس الشيئ تجب مال. كلم 230والفارق في عدد الكيلومترات الطرقية المبرمجة الى 

 .ة تاونات الحسيمة والجهتي طنجة تطوان و مكناس تافياللت مقارنة حالة جهة تاز

أما باعتبار المؤشر التفاضلي الجهوي، فإن هذا ستوى مؤشر نسبة الولوجية الجهوية، هذا على م 

 .األخير لم يكن معيارا محددا لتوزيع حجم البرمجة الطرقية على مستوى الجهات

 .لبرنامج بحسب األقاليمتوطين عمليات ا 2.2

وفق نفس المنهجية المتبعة في تحديد معايير توزيع المشاريع من منظور العدالة المجالية على         

تبحث هذه الفقرة في منهجية توزيع عمليات ومشاريع البرنامج الطرقي الثاني على  ،مستوى الجهات

 .88بمعدل الولوجيات اإلقليميةمستوى األقاليم وذلك من منظور حجم الخصاص المعبر عنه 

المجالس االقليمية، يعطي و يريات االقليمية للتجهيز والنقل إنطالقا من االتفاقيات المبرمجة بين المد

بربطها  الجدول التالي فكرة مرقمة كاملة عن حجم إستفادة األقاليم من عمليات البرنامج ويسمح

 :رنامجالمسجل عند إنطالق الب بمستوى الولوجية لإلقليم
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 1.40.341يغير ويتمم الظهير الشريف رقم ( 2110يونيو  11) 2.10.310لإلطال  على التقسيم اإلداري للمملكة ،أنظر المرسوم رقم  - 

 .4244ر عدد .ج( 1040دجنبر  2)
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 سنة برسم األقاليم بحسب الطرقية العمليات وبرمجة التفاضلي والمؤشر الولوجية نسبة:  (03)رقم  جدول

2550(3). 

 (كلم)مجموع الكيلومترات المبرمجة  ) % (المؤشر التفاضلي  2550) % ( معدل نسبة الولوجية  العمالة أواإلقليم

 24,8 1 67 المحمدية

 30,1 67 النواصر

 25,3 67 ديونةم

        

 777 0,63 40 سطات

 231,7 56 خريبكة

 181 63 ابن سليمان

        

 204 1 23 وادي الذهب

 309 23 أوسرد

        

 467 0,75 41 آسفي

 504 54 الجديدة

        

 25,5 0,7 74 فاس

 90,5 74 موالي عقوب

 154,5 74 صفرو

 263,3 52 بولمان

        

 454 0,45 36 الخميسات

 56,5 79 تمارة-الصخيرات

 38 47 سال

        

 147 1 68 العيون

 120,2 68 بوجذور

        

 131,5 0,53 79 مراكش

 371 49 شيشاوة

 433,3 40 الحوز

 487,3 61 قلعة السراغنة

 478,94 42 الصويرة

        

 168,3 0,71 73 مكناس

 138 73 الحاجب

 129,2 56 إيفران

 384,4 59 خنيفرة

 464 52 الرشيدية

        

 300 0,78 75 القنيطرة

 415 59 سيدي قاسم

        

 222,6 0,62 51 كلميم

 165 35 طانطان

 348 0 أسا الزاك 

 275 45 طاطا

 407,2 32 السمارة

        

 70 0,54 71 أنجاد-وجدة

 346,5 39 الناظور

 43 66 بركان

 154,5 71 تاوريرت

 103 71 جرادة

 408 58 فجيج

        

 354,4 0,73 68 بني مالل

 561,5 50 أزيالل

        

 230,7 0,52 47 اكادير اداوتانان

 24,5 90 انزكان ايت ملول
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 172,3 64 اشتوكة ايت باها

 467,6 69 تارودانت

 364 55 ورزازات

 314 55 زاكورة

 265 56 تيزنيت

        

 429 0,63 38 الحسيمة

 393 60 تاونات

 420 55 تازة

        

 83,8 0,46 52 طنجة اصيلة

 74 52 الفحص انجرة

 219,8 30 تطوان

 23 30 الفنيدق المضيق

 448 24 شفشاون

 195,6 46 العرائش

 

 

 

فيما يعود للتوزيع العام لعمليات البرنامج على  ،ول أعالهإن أول معطى يمكن إستنتاجه من الجد        

لمقاطعات التابعة باستثناء عمالتي الرباط و الدار البيضاء وعماالت ا مستوى أقاليم المملكة، هو أنه

 .خرى إستفادت بشكل أو بآخر من البرنامج الطرقي الثانيماالت واالقاليم األفإن كل الع ،امله

  اإلقليمية وبرمجة الطرق من حيث  بين نسبة الولوجيةفأي تناسب يمكن ربطه

 ؟عية االنجاز الطرقي داخل االقليمحجم الطول المخصص لكل اقليم ونو

تبحث هذه الفقرة في مدى استجابة عمليات التوزيع من منظور  ،لمحاولة اإلجابة على هذا السؤال       

المجال الجهوي لألقاليم وثانيا بالتركيز على المجال أوال باعتبار : بمقاربتين مختلفتين العدالة المجالية؛

 .الوطني لالقاليم

،نجد أنه باستثناء  وتوطين العمليات الطرقية بين أقاليم نفس الجهة األولى لتوزيعفبالمقاربة        

والتي كانت بمعدالت  ولوجية متساوية   89العماالت واالقاليم الثالثة التابعة لجهة الدار البيضاء 

حيث لم تتجاوز  فإن عمليات التوزيع للطول الواجب إنجازه بكل إقليم لم تكن بفوارق كبيرة، ،(22%)

اإلقليمية لم يكن محددا في طول  غير أن التساوي في نسبة الولوجية .كلم 4.3نصف كلم واحد الى 

عدد  ،حيث أن الفارق في( %23)ووادي الذهب ( %23)الكيلومترات المبرمجة بين إقليمي أوسرد 

 .كلم 114الكيلومترات المبرمجة زاد عن 

ية االقليمية داخل بصفة عامة لإلستمرار بمنهجية الربط بين عدد الكيلومترات المبرمجة ونسبة الولوج

يستنتج في أغلب الحاالت أن أكبر عدد للكيلومترات المبرمجة كانت باالقاليم التراب الجهوي، 

إقليم كلم بالنسبة لجهة طنجة تطوان و 443ب ( %24)شفشاون : جهات  0األضعف ولوجية في 

كلم  421.4ب ( %41)أزيالل إقليم كلم بالنسبة لجهة تازة تاونات الحسيمة و 420ب ( %33)الحسيمة 

كلم بالنسبة لجهة كلميم السمارة واقليم  412.2ب ( %32)بالنسبة لجهة تادلة أزيالل واقليم السمارة  

 .لنسبة لجهة فاس بولمانكلم با 223.3ب ( %42)بولمان  

                                                           
89

 .يونةمد/النواصر/المحمدية: عماالت واقاليم  - 

 والملخص 2550-2556 لسنة  واألقاليم والجماعات الجهات مع المبرمة االتفاقيات  من انطالقا الجدول هذا تركيب تم: المصدر      

 .2516 الثاني الوطني امجللبرن التركيبي
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بثاني أقوى ولوجية إقليمية بثالثة جهات منها إقليم  في حين أن أكبر عدد من الكيلومترات تمت برمجتها

ة،حيث تشكل أكادير إداوتانات أضعف عكلم بجهة سوس ماسة در 422.2ب ( %20)تارودانت 

النسبة لجهة الشرق حيث ذهبت كلم وكذلك األمر  ب 231.2لم يستفد اال من ( %42)ولوجية إقليمية 

كلم في  413ب ( %43)فكيك  أكبر برمجة كيلومترية لثاني أضعف ولوجية إقليمية ويتعلق األمر بإقليم

 .كلم فقط 342.2الذي استفاذ من ( %30)حين أن أضعف ولوجية إقليمية بالجهة كانت بإقليم الناضور 

ولوجية لجهة دكالة عبدة حيث استفاد إقليم الجديدة وتم توطين أكبر عدد من الكيلومترات بأقوى         

 .كلم  422( %41) آسفي قليم إلكلم في حين عاد  414من ( 44%)

للتمكن من و ع عمليات البرنامج بحسب األقاليمباعتبار البعد الوطني لتوزيبالمقاربة الثانية أما      

يع عمليات البرنامج الثاني للطرق القروية قياس مدى إعتبار معيار العدالة الترابية والمجالية في توز

يعمل الجدول التالي على ترتيب األقاليم حسب نسب وعلى المستوى الوطني، على مختلف األقاليم 

الولوجية وطول الكيلومترات المبرمجة على مستوى كل إقليم وفق ترتيب تنازلي لنسب الولوجية أي 

 .من األضعف الى األحسن

 

 بحسب األقاليم ونسب الولوجيةالبرمجة الطرقية  توزيع (63)رقم  جدول

 الرتبة االقليم/ العمالة 2550نسبة الولوجية  (كلم) الطول المبرمج

 1 واد الذهب 23 254

 1 اوسرد 23 352

 2 شفشاون 24 441

 3 تطوان 35 212,1

 3 المضيق/ الفنيدق 35 23

 4 السمارة 32 454,2

 0 طانطان 30 160

 6 تالخميسا 36 404

 4 الحسيمة 31 422

 1 الناظور 32 346,0

 2 الحوز 45 433.3

 15 اسفي 41 464

 11 الصويرة 42 441,2

 12 طاطا 40 240

 13 العرائش 46 120,6

 14 سال 44 31

 14 اكادير ادوتنان 44 235,4

 10 شيشاوة 42 341

 16 ازيالل 05 061,0

 14 كلميم 01 222,6

 11 طنجة أصيلة 02 13,1

 11 الفحص انجرة 02 44

 11 الرشيدية 02 464

 11 بولمان 02 213,3

 12 الجديدة 04 054
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 25 زاكورة 00 314

 25 ورزازات 00 364

 25 تازة 00 425

 21 تيزنيت 06 260

 21 افران 06 122,2

 21 خريبكة 06 231,4

 22 فجيج 01 451

 23 سيدي قاسم 02 410

 23 خنيفرة 02 314,4

 24 تاونات 65 323

 20 قلعة السراغنة 61 414,3

 26 ابن سليمان 63 111

 24 اشتوكة ايت بها 64 142,3

 21 بركان 66 43

 22 المحمدية 64 24,1

 22 النواصر 64 35,1

 22 مديونة 64 20,3

 35 بني مالل 61 304,4

 35 العيون 61 144

 35 بوجدور 61 125,2

 31 تارودانت 62 464,6

 32 انجاد وجدة 41 45

 32 تاوريرت 41 104,0

 32 جرادة 41 153

 33 مكناس 43 161,3

 33 الحاجب 43 131

 34 فاس 44 20,0

 34 موالي يعقوب 44 25,0

 34 صفرو 44 104,0

 30 القنيطرة 40 355

 36 مراكش 42 131,0

 36 تمارة  الصخيرات 42 06,0

 
 .جدول مركب من وثائق مديرية الطرق و إتفاقيات الشراكة: المصدر
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 الولوجية ونسب األقاليم بحسب الطرقية مجةالبر توزيع

 

أن مبدأ التناسب بين مستوى الولوجية وحجم البرمجة الكيلومترية على  ،أعاله المبيانيظهر            

 .بالبعد الوطني ال يشكل قاعدة مطلقة بالنسبة للبرنامج الطرقي القروي الثاني مستوى أقاليم المملكة 

يظهر  ،يم المرتبة في الخانة األدنى ولوجية واألخرى المرتبة كأحسن ولوجيةعند مقارنة األقال        

( %23)في إقليم أوسرد مقبوال،كما هو األمر يكون أن التناسب بين معدل الولوجية وحجم البرمجة 

على وحالة إقليم الصخيرات تمارة كأحسن ولوجية إقليمية كلم  310وبرمجة طرقية تصل إلى 

 .كلم 42.4وبرمجة طرقية في إطار البرنامج حددت في ( %20)المستوى الوطني  ب

 42تكون القاعدة الحسابية أي الفارق في معدل الولوجية الذي يصل الى  تينبمقارنة هاتين الحال       

 .ة اإلقليم األضعفكلم لفائد 243.4القروية وصل الى  نقطة يقابله فارق في البرمجة الطرقية

عند مقارنة حالة النسبي بين نسبة الولوجية وحجم البرمجة يبقى قائما مثال  وافقتهذا التوجه نحو ال     

من برمجة كيلومترية  تاستفاد( %24)إقليم شفشاون كثاني أدنى ولوجية إقليمية على المستوى الوطني 

الى جانب إقليم الصخيرات  ،كلم بالمقارنة مع إقليم مراكش صاحب أحسن ولوجية 443وصلت الى 

وصل الى  بين اإلقليمين الكلم، حيث الفارق في الولوجية  131.4من  ، الذي استفاد(%20)ب   تمارة

 .كلم 312.4نقطة مقابل فارق في البرمجة وصل الى  44

غير أن قاعدة التناسب النسبي بين مستوى الولوجية وحجم البرمجة الطرقية تختل في أغلب      

على المستوى الوطني جم البرمجة لثالث أضعف ولوجية  الحاالت عند مقارنة وضعية الولوجية وح

الممثلة في إقليم تارودانت  يكون التناسب بين مستوى الولوجية بأكثر من  31مع الرتبة = إقليم تطوان)

 .كلم 242.3نقطة في حين تكون البرمجة لفائذة اإلقليم أحسن ولوجية بفارق يزيد عن  30
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المتساوية كحاالت االقاليم ذات الولوجية برمجة حتى بين تناسب في الوأحيانا يالحظ غياب ال

بينهما في حين يصل الفارق في البرمجة ،  (%20 )لهما نفس الولوجية  إذ  الصخيرات تمارة ومراكش

  .كلم 24الى 

الفنيدق أصحاب ثالث أضعف ولوجية  إقليمية على المستوى -المضيقإقليم تطوان وإقليم  وحالتا

 ،م تطوان على حساب اإلقليم الثانيكلم لفائدة إقلي 102.3الفرق في البرمجة الى حيث يصل  ،الوطني

في حين يصل الفارق في البرمجة الى ( %42)سال بولوجية متساوية  ايداوتانان و–وإقليمي أكادير 

 .كلم 102أكثر من 

الولوجية  وكذلك األمر بالنسبة ألقاليم العيون بوجدور وبني مالل حيث رغم التساوي في مستوى

كلم بين بني  212فإن الفارق في البرمجة وصل بموجب اإلتفاقيات الى أكثر من   %23المحدد في 

 .بين األولى وإقليم بوجدور 234مالل والعيون والى أكثر من 

على السلم  12كبر برمجة كيلومترية عادت الى إقليم أزيالل صاحب الرتبة فإن أ من منطلق آخر،

في حين عادت ثاني أهم برمجة كيلومترية  . كلم 421.4والمستفيد من ( %41)ب  التنازلي للولوجية 

 (.%44)ب  10كلم الى إقليم الجديدة الصنف تنازليا في الرتبة  414

تنازليا على سلم  24كلم رغم أنه يحتل المرتبة  432.3وثالث أهم برمجة الى اقليم قلعة السراغنة ب 

في السلم  11ويكون رابع مستفيد هو إقليم الصويرة  صاحب الرتبة  %21ترتيب الولوجية اإلقليمية ب 

 .كلم 423.0من ( %42)التنازلي للولوجية 

 توطين المشاريع على مستوى الجماعات القروية 2.3

الوثائق التي تمكنت مجموعة العمل من تجميعها وتحليلها، ال توفر  تسمح بهاإن المعطيات التي       

ياس مدى إستفادة كل جماعة وفق معيار العدالة المجالية المؤسس على مبدأ كل المعطيات الضرورية لق

وتكمن هذه . التناسب بين حالة الولوجية الجماعية وحجم البرمجة الطرقية في إطار البرنامج الثاني

، وكذلك األمر بالنسبة الستخراج المؤشر 2114الصعوبة في غياب نسب الولوجية الجماعية لسنة 

لوجية بين الجماعات المنتمية لألقاليم ولهذا االعتبار يقتصر البحث والتحليل من منظور التفاضلي للو

 .العدالة المجالية على مدى التساوي في توزيع الحصص االقليمية على الجماعات القروية التابعة

كما يعطي الجدول بعده،فكرة عن عدد الجماعات القروية المستفيدة بحسب الجهات ثم االقاليم ،     

 ات الطرقية من بناء وتهيئة طرقيةيسمح بقراءة مرقمة لعدد ونوعية العملي
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 مستوى على البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني توزيع عمليات:  (43)رقم  جدول                   

 .القروية الجماعات

 الجهة
 العمالة

 أواإلقليم 

عدد الجماعات 

 القروية

 حسب الجهة 

 ءعمليات البنا
 عمليات

 التهيئة 
 مجموع العمليات

 الكلومترات 

 المبرمجة

 80,2 10 0 10 9 3 الدار البيضاء الكبرى

 1189,7 81 32 49 90 3 ورديغة-الشاوية

 513 5 1 4 4 2 لكويرة-وادي الذهب

 971 104 70 34 68 2 عبدة-دكالة

 533,8 48 12 36 37 4 بولمان-فاس

 548,5 41 16 25 35 3 زعير-زمور-سال-الرباط

الساقية -بوجذور-العيون

 الحمراء
2 10 10 4 14 267,2 

 1902,04 134 54 80 148 5 الحوز-تانسيفت-مراكش

 1283,9 132 51 81 78 5 تافياللت-مكناس

 715 65 27 38 52 2 بني حسن-الشراردة-الغرب

 1417,8 48 21 27 41 5 السمارة-كلميم

 1125 63 25 38 52 6 الشرق

 915,9 56 17 39 52 2 أزيالل-تادلة

 1838,1 108 28 80 116 7 درعة-ماسة-سوس

 1242 82 35 47 79 3 الحسيمة-تاونات-تازة

 1044,2 78 10 68 74 6 تطوان-طنجة

 مجموع الجهات

مجموع 

 العماالت

 األقاليم 

 عدد الجماعات 

 حسب الجهة 

إجمالي 

 عمليات 

 البناء

إجمالي 

 عمليات

 التهيئة 

 مجموع العمليات
 مجموع الكيلومترات 

 المبرمجة

16 60 945 666 403 1069 15587,34 

 

  
 .البرنامج بداية عند والجماعات واألقاليم الجهات مع المبرمة اإلتفاقيات من إنطالقا الجدول هذا تركيب تم: المصدر
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جماعات القروية التي طالها البرنامج أول ما يمكن استخالصه من هذا الجدول هو أن عدد ال       

جماعة  1232جماعة قروية وحضرية و 1413جماعة من أصل  044الوطني الثاني وصل الى 

 .من الجماعات القروية %23.2قروية  أي أن البرنامج شمل 

هذا على مستوى المجال الترابي الكلي للمملكة،أما بخصوص المجال الجهوي فقد تراوح عدد     

جماعات قروية بجهة الدار  0القروية المستفيدة ما بين أربع جماعات بوادي الذهب لكويرة و الجماعات

جماعة قروية بجهة مراكش تانسيفت الحوز كأعلى استفادة متبوعة بجهة سوس ماسة  143البيضاء و 

 .جماعة قروية 112درعة ب 

د من العمليات سجلت ألكبر عدد من فإن أكبر عد( تهيئة/بناء)أما باعتبار عدد العمليات المبرمجة     

عملية  134من  143الجماعات المرشحة داخل جهة مراكش تانسيفت حيث إستفادت الجماعات ال 

 .عملية لكل جماعة 1.0بناء وتهيئة طرقية أي بنسبة 

أما بخصوص مؤشري عدد الكيلومترات وعدد العمليات المبرمجة فقد وصلت نسبة االستفادة الى      

لم لكل جماعة، وفيما يعود لمؤشري عدد الكيلومترات وعدد الجماعات فإن نسبة االستفادة ك 14.10

 .كلم لكل جماعة 12.3وصل الى 

هذه النسب المطلقة تختلف كليا أو جزئيا مع معطيات ثاني أكبر جهة من حيث الجماعات المستفيدة ب  

وثالث أكبر عدد العمليات المبرمجة ( كلم 1333.1)جماعة قروية وثاني أكبر برمجة كيلومترية  112

حيث يكون مؤشر التغطية باعتبار نسبة عدد العمليات مقارنة بعدد الجماعات المستفيدة في  (113)

ومؤشر عدد الكلومترات بالنسبة لعدد  12.11ومؤشر عدد الكيلومترات بالنسبة لعدد العمليات هو  1.0

 .14.3الجماعات هو 

و جماعة مستفيدة  41نسوق مثال الجماعات التابعة لجهة كلميم السمارة ب إلتمام هذه المقارنة س     

كلم  وبذلك  1412.3عملية بناء و تهيئة وثالث أهم برمجة طرقية جهوية على المستوى الوطني ب  43

ومؤشر عدد الكيلومترات بكل عملية طرقية  1.12للجماعات يزيد عن  تكون نسبة تغطية عدد العمليات

 .34.4شر إستفادة كل جماعة هو ومؤ 20.4عن 

عملية طرقية ومجموع برمجة  132جماعة قروية مستفيدة و 23في حالة جهة مكناس تافياللت ب      

عملية  1.20في فإن نسبة تغطية العمليات الطرقية للجماعات المرشحة تحدد . كلم 1233.0وصل الى 

كلم لكل عملية طرقية ومعدل عدد  0.25لكل جماعة ومتوسط عدد الكيلومترات لكل عملية تحدد في 

 .كلم بكل جماعة 12.42الكيلومترات بكل جماعة في 

 014.0عملية طرقية وبرمجة كيلومترية محددة في  42جماعة قروية و  42ل ب جهة تادلة أزيال    

لكل جماعة فإن عدد عملية طرقية  1.12كلم فإن نسبة تغطية العمليات للجماعات وصلت الى 

كلم لكل عملية طرقية وعدد الكيلومترات بكل جماعة هو  12.34 في رات لكل عملية تحددالكيلومت

 .عملية بكل جماعة  12.21
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 .متوسو معدالت تغطية البرنامج للجماعات القروية بحسب الجهات: ( 13)رقم جدول 

 الجهة

عدد الجماعات 

 القروية

 حسب الجهة 

 مجموع

 العمليات 

 الكيلومترات

 جةالمبرم 

 /العمليات

 الجماعات 

 /الكلم

 العمليات

 /الكلم

 الجماعات

 8,91 8,02 1,11 80,2 10 9 الدار البيضاء الكبرى

 13,22 14,69 0,90 1189,7 81 90 ورديغة-الشاوية

 128,25 102,60 1,25 513 5 4 لكويرة-وادي الذهب

 14,28 9,34 1,53 971 104 68 عبدة-دكالة

 14,43 11,12 1,30 533,8 48 37 بولمان-فاس

 15,67 13,38 1,17 548,5 41 35 زعير-زمور-سال-الرباط

 26,72 19,09 1,40 267,2 14 10 الساقية الحمراء-بوجذور-العيون

 12,85 14,19 0,91 1902,04 134 148 الحوز-تانسيفت-مراكش

 16,46 9,73 1,69 1283,9 132 78 فياللتتا-مكناس

 13,75 11,00 1,25 715 65 52 بني حسن-الشراردة-الغرب

 34,58 29,54 1,17 1417,8 48 41 السمارة-كلميم

 21,63 17,86 1,21 1125 63 52 الشرق

 17,61 16,36 1,08 915,9 56 52 أزيالل-تادلة

 15,85 17,02 0,93 1838,1 108 116 درعة-ماسة-سوس

 15,72 15,15 1,04 1242 82 79 الحسيمة-تاونات-تازة

 14,11 13,39 1,05 1044,2 78 74 تطوان-طنجة

 عدد الجماعات  مجموع الجهات
مجموع 

 العمليات

مجموع 

 الكيلومترات 

 المبرمجة

   16 945 1069 15587,34 

   . 

 

 

 

 للبرنامج تم إحتساب هذه المعدالت إنطالقا من المعطيات الرسمية: المصدر 
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عملية بكل جماعة  1.13تازة الحسيمة فإن نسبة تغطية العمليات الطرقية وبالنسبة لجهة           

كلم لكل عملية طرقية ومعدل الكيلومترات لكل جماعة هو  14.14هو  ومعدل الكيلومترات لكل عملية

 .كلم بكل جماعة قروية مرشحة في إطار البرنامج الطرقي الثاني 14.22

إن كل نسب تغطية عمليات البرنامج لمجموع الجهات التي تقل عن عملية واحدة بكل جماعة على       

األقل والتي تفسر بكون عدد العمليات على مستوى الجهة تقل عن عدد الجماعات المرشحة على 

ة مستوى نفس الجهة وبالتالي تكون الحالة أن نفس العملية الطرقية تجمع بين المجاالت الترابي

 :يعطي الجدول بعده فكرة عن هذه الجهات لجماعتين على األقل أو أكثر من ذلك بحسب الحاالت

 الكيلومترات المبرمجة بحسب العمليات و الجماعات نسب متوسو عدد(:32)جدول رقم        

 الجهة

عدد الجماعات 

 القروية

 حسب الجهة 

 مجموع

 العمليات 

 الكيلومترات

 المبرمجة 

 /العمليات

 ماعاتالج

 /الكلم

 العمليات

 /الكلم

 الجماعات

 13,22 14,69 0,90 1189,7 81 90 ورديغة-الشاوية

-تانسيفت-مراكش

 الحوز
148 134 1902,04 0,91 14,19 12,85 

 15,85 17,02 0,93 1838,1 108 116 درعة-ماسة-سوس

 

 

ات لكل جماعة على مستوى الجهات فإن هذه أما فيما يخص نسب متوسط عدد الكيلومتر       

 .تمت للواقع بصلة المعدالت تبقى نظرية وال

وهكذا فمثال على مستوى الجماعات القروية التابعة لجهة سوس ماسة درعة حيث نسب عدد           

كلم لكل جماعة  14.34ومتوسط عدد الكيلومترات بكل جماعة هو  12.12الكيلومترات لكل عملية هو 

لقراءة البسيطة في االتفاقيات المبرمة مع الجماعات تظهر مثال بالنسبة للجماعات الخمسة عشر فا

كلم  3بكل عملية طرقية تراوح بين  ورزازات، أن عدد الكيلومترات المستفيدة التابعة إلقليم (14)

رات بكل كلم بجماعة أغرم نوكدال وكذلك األمر بالنسبة لعدد الكيلومت 33بجماعة واحة تودغة و 

 .جماعة تابعة لألقاليم السبعة لجهة سوس ماسة درعة

عدد الكيلومترات المخصصة لكل عملية متوسط يالحظ  أن وبخصوص جهة الشاوية ورديغة         

كلم لكل جماعة  وحسب نفس  13.22متوسط عدد الكيلومترات بكل جماعة  هو نسبة و 14.20هو 

المستفيدة ( 12)ل إقليم خريبكة  يتضح أن الجماعات اإلثني عشر مثا فمن خاللمنهجية التحليل السابقة 

 10كيلومترات بجماعة المفاسيس و  3عدد الكيلومترات بكل عملية طرقية بين  تراوحالتابعة لإلقليم 

بالنسبة للكيلومترات المخصصة للجماعات نفس المالحظة نسبيا كيلومتر بجماعة أوالد عيسى، وهي 

 .ربع التابعة للجهةالتابعة لألقاليم األ

 تم إحتساب هذه المعدالت إنطالقا من المعطيات الرسمية للبرنامج: المصدر 
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 ( 4)لألقاليم الخمس  نفس المالحظات الخاصة بالجهات أعاله يمكن تعميمها على الجماعات التابعة      

حيث أن نسبة متوسط عدد الكيلومترات المخصصة لكل عملية هو  لجهة مراكش تانسيفت الحوز

العلم أن عدد الكيلومترات  معكلم  12.34كلم و متوسط الكيلومترات المخصصة للجماعات هو 14.10

 .بجماعة آسني كلم  23 كلم بجماعة ستي فاطمة و  3الخاصة بكل عملية طرقية تراوح بين 

  توطين المشاريع الطرقية ومعيار التضاريس الجغرافية .3

إن االستمرار وفق نفس المنهجية المعتمدة في مناقشة توطين المشاريع الطرقية للبرنامج الوطني الثاني 

المتبعة في باقي فقرات هذا الفصل تكاد تكون مستحيلة مع اعتماد معيار  المجاليةظور العدالة من من

الطبيعة الجيوفيزيائية أو تضاريس المجاالت المستقبلة للمشاريع ، وذلك بهدف تحديد حجم استفادة 

 .المناطق الجبلية من مشاريع فك العزلة في إطار البرنامج الثاني

أو درجة االنحدار /يمكن من تحديد نسبة العلو األدنى و ،ني للجبل المغربيقانوإن غياب تعريف 

إلى جانب غياب ضابط معياري متفق عليه .ساكنة أو جماعة أو دوار باعتباره جبلي إلحتسابكمقياس 

يسمح بالتحديد ( SIG)للتحديد الجبلي باإلضافة إلى عدم التوفر على نظام وطني للتعريف الجغرافي 

 .الدقيق للساكنة و الجماعات و األقاليمومستوى العلو الجغرافي 

لكل هذه االعتبارات ، فان التقسيم الالمركزي والال ممركز للمملكة ال يسمح بالحديث عن جهة جبلية 

 .أو إقليم جبلي بصفة مطلقة أو جماعة جبلية إال إستثناء وبنسب معينة

 الجهة والجبل- 

 تتقاسم أنها باعتبار جبلية تعتبر 06 أصل من جهات 8 إنف 0336 لسنة الجهوي التقسيم إطار في

 األطلس الكبير، األطلس المتوسط، األطلس الريف،) األربعة الجبلية للسالسل الترابية المجاالت

 (.الصغير

 الريف جبال سلسلة 

 ـدد تاونددات ـدد تددازة وجهددة تطددوان ـدد طنجددة جهددة الشددرقية، الجهددة:  وهددي جهددات ثددالث ترابيددا تتقاسددمها

 .مةالحسي

 إلدى العلدو يصدل حيدث تدازة إقلديم مسدتوى على المتوسط األطلس سلسلة مع الريف جبال سلسلة تتقاطع

 .بويبالن بجبل م 0111 من أكثر

 الريفيدة الجبليدة الكتلدة تغطدي التي الترابية الجهات إعتبار و الثاني الوطني البرنامج معطيات خالل من

 البرنامج من إزناسن بني و الريف جبال سلسلة إستفادة محج مدى   التالي الجدول يظهر إزناسن، وبني

 .الثاني الطرقي
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 جبال سلسلة مستوى على البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني توزيع عمليات:  (55)رقم  جدول

 .زناسن بني و الريف

 الجهة
 العمالة

 أواإلقليم 

عدد الجماعات 

 القروية

 حسب الجهة 

 مجموع العمليات هيئةعمليات الت عمليات البناء
الكلومترات 

 المبرمجة

 1125 63 25 38 52 6 الشرق

-تاونات-تازة

 الحسيمة
3 79 47 35 82 1242 

 1044,2 78 10 68 74 6 تطوان-طنجة

 مجموع الجهات
 مجموع العماالت

 األقاليم 
 عدد الجماعات

إجمالي عمليات 

 البناء

 إجمالي عمليات

 ئةالتهي 
 مجموع العمليات

مجموع 

 الكيلومترات 

 المبرمجة

3 15 205 153 70 223 3411,2 

 

 

 عمليدة 550 سدجلت قدد زناسدن بندي جبدال و الريدف جبال سلسلة تكون المعطيات، هذه على وتأسيسا   

 قرويدة جماعة 512 غطت 51.8% يشكل ما أي الوطني المستوى على عملية 0163 أصل من طرقية

 عددد باعتبدار أمدا 55.3% إلدى وصدلت نسبة أي الوطني المستوى على مستفيدة ماعةج 352 أصل من

 .50.8% تغطية بنسبة أي السلسلة بهذه كلم 0500 برمجة تمت فقد الكيلومترات

 بنداء عمليدة 020 مدن إزناسدن وبندي الريدف جبدال استفادت فقد الطرقي اإلنجاز نوعية باعتبار أما      

 على 510 أصل من تهيئة عملية 21 و 55.3% بنسبة أي الوطني مستوىال على عملية 666 أصل من

 .02.0% بنسبة أي الوطني المستوى

 وهضاب أولماس المتوسو األطلس جبال سلسلة 

 أزيالل، ـ تادلة جهة تافياللت، ـ مكناس جهة بولمان، ـ فاس جهة:  كالتالي وهي جهات خمس تتضمن

 .زعير ـ زمور ـ سال ـ اطالرب وجهة الحسيمة ـ تاونات ـ تازة جهة

 األطلس بجبال الترابي المجال أقاليم بها حضيت التي االستفادة أهمية مدى أسفله الجدول يوضح

 .القروية الثاني للطرق البرنامج إطارعمليات في المتوسط

 .تم تركيب هذا الجدول إنطالقا من اإلتفاقيات المبرمة مع الجهات واألقاليم والجماعات عند بداية البرنامج: المصدر
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 األطلس جبال سلسلة مستوى على للطرق القروية الثانيالبرنامج الوطني  توزيع عمليات:  (51)رقم  جدول

 .المتوسو

 

          

 555 إلى يصل مجموعا المتوسط األطلس جبال لصالح الثاني الوطني البرنامج عمليات سجلت  

 065 شملت 51.3%  يقارب ما أي الوطني، المستوى على عملية 0163 أصل من طرقية عملية

 .وطنيا مستفيدة ةجماع 352 أصل من قروية جماعة

 لجبال الترابي المجال لفائدة( كلم) 5530.6 برمجت تمت فقد الكيلومترات، عدد يخص فيما أما       

 أي للطرق الثاني البرنامج سياق في وطنيا مبرمجة( كلم) 02282.05 أصل من المتوسط األطلس

 .06 % تعادل تغطية بنسبة

 سلسلة استفادت حيث. تهيئة و بناء عمليات بالخصوص تهم فقد ، الطرقية العمليات نوعية وباعتبار

 على عملية 510 و 666 أصل من تهيئة عملية 82 و بناء عملية 003 من المتوسط األطلس جبال

 .تهيئة عملية لفئة 50.13% و بناء عملية لفئة 51.82% بنسبة  الوطني، أي المستوى على التوالي،

  جبال األطلس الكبير 

 :سلة على أربع جهات مستفيدة من عمليات البرنامج الوطني الثاني وهي كالتالي تشتمل هذه السل

 .وجهة سوس ماسة درعة جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة مكناس تافياللت وجهة تادلة أزيالل

سلسلة جبال 

 األطلس المعنية
 األقاليم المعنية الجهات المعنية

عدد الجماعات 

 القروية

 يمحسب األقال 

عمليات 

 البناء

عمليات 

 التهيئة

 مجموع

 العمليات

 الكلومترات 

المبرمجة 

 (كلم)

جبال األطلس 

 المتوسط

 6 2 فاس بولمان-فاس
 

6 25,5 

 154,5 18 8 10 13 صفرو

 263,3 15 4 11 14 بولمان

 168,3 34 11 23 17 مكناس تافياللت-مكناس

 138 24 12 12 12 الحاجب

 129,2 21 12 9 8 إيفران

 384,4 27 11 16 21 خنيفرة

 354,4 26 7 19 24 بني مالل أزيالل-تادلة

 420 22 9 13 25 تازة تازة تاونات الحسيمة

 454 31 11 20 28 الخميسات زعير-زمور-سال-الرباط

 2491,6 224 85 139 164 10 5 المجموع

. 

 ات واألقاليم والجماعات عند بداية البرنامجتم تركيب هذا الجدول إنطالقا من اإلتفاقيات المبرمة مع الجه: المصدر
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أقاليم حيث حظيت  جميعها  4يبين الجدول أسفله مجمل األقاليم المستفيدة والتي يصل عددها إلى 

أي  1120عملية من أصل  111ات المبرمجة في سياق البرنامج الوطني الثاني بمجموع بتوزيع العملي

برمجة لإلستفادة من جماعة م 044جماعة قروية من أصل  112،حيث خصت  %11.3بنسبة تقارب 

 .هذا البرنامج

كلم من  1324.4أما بخصوص عدد الكيلومترات المبرمجة فقد سجلت هذه الجماعات مجموعا يعادل  

 .%12.13كلم ، أي ما يكافئ نسبة  14432.34ل أص

باإلستفادة  من عمليات البناء و التهيئة أما باعتبار طبيعة العمليات ،فقد حضيت الجماعات المعنية 

 222عملية بناء من أصل  32المبرمجة في إطار فك العزلة عن المناطق الجبلية ، حيث تم تسجيل 

بالنسبة لعمليات  %2.04بالنسبة لعمليات البناء و  %12.31 أي بنسبة 413عملية تهيئة من أصل  23و

 .التهيئة

األطلس  جبال سلسلة مستوى على البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني توزيع عمليات: (52)رقم دول ج 

 .الكبير

 سلسلة جبال

 األطلس المعنية 

عدد الجماعات  األقاليم المعنية الجهات المعنية

 القروية

 ليمحسب األقا 

عمليات 

 البناء

عمليات 

 التهيئة

مجموع 

 العمليات

 الكلومترات 

 (كلم)المبرمجة 

 جبال األطلس الكبير

 131,5 13 3 10 11 مراكش الحوز-تانسيفت-مراكش

 464 26 5 21 20 الرشيدية تافياللت-مكناس

 354,4 26 7 19 24 بني مالل أزيالل-تادلة

 561,5 30 10 20 28 أزيالل

 364 15 3 12 19 ورزازات  جهة سوس ماسة درعة

 1875,4 110 28 82 102 5 4 المجموع

 

 

  سلسلة جبال األطلس الصغير 

 .جهة كلميم السمارة وجهة سوس ماسة درعة: تتقاسمها ترابيا جهتين وهي كالتالي 

من مجمل  1120عملية من أصل  43من خالل معطيات البرنامج فقد سجلت هذه الجماعات القروية 

جماعة  044جماعة قروية من أصل  20لفائذة  %4.42أي ما يمثل ( 1120)العمليات المبرمجة وطنيا 

 .%2.31مستفيدة وطنيا أي ما يعادل 

كلم أي بنسبة  14432.34كلم من أصل  1112.2وبالنسبة لعدد الكيلومترات المبرمجة فقد تمت برمجة 

 .%2.4تغطية قاربت 

العمليات المدرجة في إطار البرنامج الطرقي الثاني فقد استفادت سلسلة جبال األطلس  أما باعتبار نوعية

أي بنسبة  413عملية تهيئة من أصل  24ومن   %4.1بنسبة  222عملية بناء من أصل  34الصغير من 

4.0%. 

 اإلتفاقيات المبرمة مع الجهات: المصدر
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 لجبا سلسلة مستوى على البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني توزيع عمليات: (53)رقم جدول 

 .األطلس الصغير

 

سلسلة جبال األطلس 

 المعنية
 الجهات المعنية

األقاليم 

 المعنية

عدد الجماعات 

 القروية

 حسب األقاليم 

عمليات 

 البناء
عمليات 

 التهيئة
مجموع 

 العمليات
الكلومترات 

 (كلم)المبرمجة 

 جبال األطلس الصغير

 275 17 9 8 14 طاطا السمارة-كلميم

ة جهة سوس ماس

 درعة
 467,6 24 10 14 33 تارودانت

 265 17 5 12 22 تيزنيت

 1007,6 58 24 34 69 3 2 المجموع

 

 

إن اإلعتماد على المعيار الترابي الجهوي لقياس مدى تغطية البرنامج الوطني الثاني للمجال        

من حيث حجم ونوعية  الجبلي في السالسل األربعة، اليعبر عن حقيقة تغطية البرنامج لهذا المجال

 .اإلستفادة

وذلك لنسبية الطبيعة الجبلية للجهات الترابية، فمثال بالنسبة لجهة مراكش تانسيفت الحوز فإن         

متر وأن  211من مساحة الجهة ال تتجاوز نسبة علو ب  %24نسبة العلو تكون جد متغيرة حيث أن 

متر و  1111أن نسبة العلو تتراوح ما بين  في حين. من هذه المساحة تعتبر أراضي منخفظة 41%

 90.متر بإقليم الحوز التابع للجهة 4124

واعتبارا لكون هذه القاعدة تتكرر، بأشكال مختلفة، في أكثر من جهة وإقليم داخل نفس       

ولذلك يمكن إعتبار  أن البعد الترابي اإلقليمي يكون أقرب الى إعطاء فكرة أوضح من البعد .الجهة

 .وي عن مدى استفادة األقاليم الجبلية من البرنامج الوطني الثانيالجه

 والجبل اإلقليم   

كما سبق التأكيد على عدم جدية إعتماد البعد الترابي الجهوي لقياس مدى تغطية البرنامج للمجال     

ت البرنامج فإن اعتماد البعد الترابي اإلقليمي في قياس حجم إستفادة المجال الجبلي من مخرجا. الجبلي

 .الوطني الثاني تكون أكبر دقة من البعد الترابي الجهوي وأقل دقة من إعتبار البعد الترابي الجماعي

إلستظهار ذلك نعتمد عينة تمثيلية إقليمية لمختلف السالسل الجبلية الوطنية من خالل الجدول التالي 

البرنامج ولوجية اإلقليم عند إنطالق  الذي حاولنا في تركيبه الجمع بين البرمجة الكيلومترية ونسبة

 .الطرقي ونسبة العلو التي يسجلها اإلقليم
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 .324،ص 2112مخطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز،المندوبية السامية للتخطيط،  - 

 اإلتفاقيات المبرمة مع الجهات: المصدر
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 fr-fr.topographique-map.comتم تركيب هذا الجدول من معطيات اإلتفاقيات وتحديد العلو بناء على موقع : المصدر

 

 

 

 

 

 .مستوى اإلرتفاع لدى عينة من األقاليم الجبلية: (44) رقم جدول 

 األقاليم الجبلية

عدد الكيلومترات 

المبرمجة برسم 

 البرنامج

نسبة لولوجية برسم سنة 

5112 
 مستوى اإلرتفاع

 286m - 1985m 24 448 شفشاون

 12m - 2456m 38 429 الحسيمة

 9m - 1703m 39 346,5 الناضور

 1000m - 4167m 40 433,3 الحوز

 46 195,06 العرائش
 

 4m - 747m 47 230,7 اكادير اداوتانان

 339m - 3226m 49 371 شيشاوة

 معدل مستوى االرتفاع 1351m 50 561,5 ازيالل

 5m - 851m 52 74 الفحص أنجرة

 978m - 1517m 52 464 الراشيدية

 861m - 927m 52 263,3 بولمان

 364m - 3762m 55 364 وارزازات

 708m - 973m 55 314 زاكورة

 17m - 3079m 55 420 تازة

 1210m - 2036m 56 129,2 إفران

 809m - 1362m 59 384,4 خنيفرة

 246m - 805m 60 393 تاونات

 12m - 2143m 64 172,3 شتوكة ايت باها

 57m - 103m 66 43 بركان

 455m - 2093m 68 354,4 الفقيه بنصالح/بني مالل

 4m - 846m 69 219,8 المضيق الفنيدق/تطوان

 معدل مستوى االرتفاع 850m 69 467,6 تارودانت

 693m - 1186m 74 154,5 صفرو

 90 24,5 انزكان ايت ملول
 

   7257,06 مجموع الكيلومترات المبرمجة
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عنية المعبر عنها في الجدول أعاله بالقول أن المؤشر التفاضلي للولوجية بين األقاليم تسمح ال        

في  2114مقارنة مع المؤشر التفاضلي على المستوى الوطني المحدد سنة  %1.42يحدد في الجبلية 

1.43%.91 

تسجل باألقاليم ذات  الطبيعة الولوجيات وانطالقا من نفس العينة ،نكون أمام واقعة تفيد أن أضعف      

الحوز  -: الجبلية الواضحة ، وأن هذه النسبة تتناقص كلما زاد الطابع الطوبوغرافي الجبلي لإلقليم

أي رابع أضعف ولوجية على المستوى الوطني ،  %41هي  2114بأكبر علو كانت نسبة ولوجيته سنة 

 .متر 2442قصوى ب بنسبة علو  %33وإقليم الحسيمة صاحب ثاني أضعف ولوجية ب 

إقليما مستفيدا  21إقليما بطبوغرافية جبلية واضحة من أصل  24كما تظهر نفس معطيات العينة أن     

 .%42كلم أي ما نسبته  14431كلم من أصل  2242من البرنامج عرف بناء وتهيئة ما مجموعه 

 جغرافية واإلقتصاد الوطنيإن هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة مع مكانة الجبال في ال. 

الجماعات القروية المستفيدة داخل  فما هي حقيقة إستفادة المجال الجبلي باإلعتماد على طبوغرافيا

  .اإلقليم

 الجماعات القروية الجبلية 

 
يم الترابي بحسب الجهات واألقاليم لقياس مدى تغطية البرنامج الوطني الثاني سإن إعتماد التق            

ال الجبلي اليسمح بالوصول إال الى نتائج جزئية ونسبية، نظرا لتنوع طبوغرافيا وتضاريس للمج

وكما سبق ذكر ذلك فإن إعتماد المجال الجماعي في . الوحدات الترابية المعنية أي الجهات واألقاليم

 .قياس هذه التغطية للمجال الجبلي يكون أقرب الى الدقة من باقي الوحدات الترابية األوسع

وللتمكن من التقدم في هذا المسار البحثي نعتمد على عينة متوازنة لكل سلسلة جبلية باإلعتماد         

طبوغرافية كل مع محاولة البحث في . على الجماعات القروية المستفيدة داخل ثالثة أقاليم بكل سلسلة 

 .جماعة وربطه بحجم ونوعية اإلستفادة لكل جماعة

 بلية لسلسلة جبال الريفالج-الجماعات القروية 
 

على مبدأ التغطية الجغرافية الكاملة  ، تم اإلعتمادإختيار الجماعات الترابية لهذهالعينة عند           

 92.إقليم الحسيمة وسط السلسلة وشفشاون بالغرب الريفي وإقليم الناظور للريف الشرقي: لهذه السلسلة

يم الحسيمة تتوزع بين تضاريس جبلية مختلفة من حيث العلو إن الجماعات الجبلية المنتمية إلى إقل     

م في شمال اإلقليم وكتل وسطى والتي تضم أعلى قمة   241و  411والبنية، كتل بوكوياس ما بين 

م ووحدة ثالثة في أقصى الجنوب الشرقي ذات اإلرتفاعات  2442بالسلسلة ممثلة في جبل تيدغين 

93المتوسطة 
. 

هة الغربية للسلسلة تم إعتماد الجماعات القروية المنتمية إلقليم شفشاون الذي يتميز لتغطية الج         

ية ويمتاز كذلك البصعوبة التضاريس وبنية جيولوجية حديثة ذات صخور كلسية وجيرية وصلص
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 .تم إحتساب هذه النسبة داخل العينة باعتبار األربع أقاليم الجبلية األ عف ولوجية وأربع أقاليم أحسن ولوجية داخل العينة - 
92

 .2110ج ر  12.10.310إقليم الدريوش مرسوم - 
93

 .أقاليم الشمال ، بوابة وكالة تنمية أقاليم الشمال - 
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م بجبل لقرع بباب تازة وجبل توسكا الذي 2140بتسجيله لنسب علو مهمة بالنسبة للسلسلة تصل إلى 

 94.م2112م وجبل تزران بباب برد ب 2122 يصل علوه

والتي 95ولتغطية منطقة الريف الشرقي تم إعتماد الجماعات القروية الجبلية التابعة إلقليم الناظور   

رور فتشمل مرتفعات قلعية من الشرق إلى الغرب وتظم جبال كوروكو البركانية وجبال بني بوي

ريست وتمسمان ،هذه الرقعة فم مرتفعات بني سعيد وتالمعدنية وسلسلة جبال الريف الغربية التي تض

م بكوروكو 011ة تحتوي جباال يتراوح بهاأقصى علو ما بين لعيقالجغرافية للريف الشرقي وجبال 

 .م بجبل بني توزين الدريوش1213و

 على مستوى سلسلة جبال الريف البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيعمليات توزيع :( 45)جدول رقم 

 .بحسب األقاليم األكثر كثافة جبلية                                                 
سلسلة  

 جبال

 الريف 

 األقاليم المعنية 

األكثر كثافة 

 جبلية

عدد الجماعات 

 القروية

 بحسب اإلقليم 

  

 عمليات

 البناء 

 عمليات

 التهيئة 

 مجموع 

 العمليات

 الكلومترات 

المبرمجة 

 (كلم)

  مستوى

 اإلرتفاع 

جبال 

 الريف

 346,5 27 7 20 25 الناظور
900m-

1613m 

 2456m 429 35 20 15 29 الحسيمة

 5023m 448 18 1 17 25 شفشاون

  1223,5 80 28 52 79 3 المجموع

 

 

       

ية شملتها جماعة قرو 20داخل هذه العينة للجماعات المتواجدة داخل سلسلة جبال الريف المكونة من    

عملية تهيئة ومجموع برمجة كيلومترية زاد بقليل عن  23عملية بناء و  42منها : عملية طرقية  31

كلم بكل جماعة من الجماعات القروية المكونة  14.43كلم؛ أي بنسبة تغطية نظرية وصل الى  1223

 .للعينة

، نعمد إلى تصنيف هذه العينة وللتمكن من القياس النسبي لمدى إستفادة الجماعات الجبلية داخل   

( 3/1)وإستخراج نسبة علو إقليمي نحدده في ثلث الجماعات القروية بحسب األقاليم التي تنتمي إليها 

،وبذلك نكون 96وتحديد علو كل الجماعات القروية المستفيدة المنتمية لنفس اإلقليم  أقصى علو باإلقليم؛

 :أمام النتائج التالية
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 APDNأقاليم الشمال،بوابة  - 
95

 .2110عند إنطالق البرنامج ي م الجماعات التي أصبحت تابعة إلقليم الدريوش بعد  - 
96

  fr-fr-Topographic.comموقع  - 

  fr-fr.topographic-map.comوقياس العلو حسب الموقع اإللكتروني  الجهات اإلتفاقيات المبرمة مع: المصدر
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 التابعة إلقليم الحسيمةالجماعات القروية  

 م؛2442جبل تيدغين : أكبر علو باإلقليم 

 :مؤشر العلو المعتمد إلعتبار الجماعة المستفيدة جماعة جبلية

وهكذا نكون في حالة الجماعات القروية إلقليم الحسيمة أن عدد الجماعات المستفيدة التي تستجيب 

جماعة قروية مستفيدة من  20عة من أصل جما 14م اليزيد عن  313.2لمعيار العلو المحدد في 

وباعتبار حجم البرمجة الكيلومترية لهذه الجماعات لم يزد ( %43.2)البرنامج الوطني للطرق القروية 

عمليات 3عمليات بناء و  2أمام  نكون  نجازأما بإعتماد نوعية اإل. %41.14كلم أي بنسبة  122.4عن 

 .تهيئة وفق معيار العلو المحدد

 ت القروية التابعة إلقليم شفشاونالجماعا 

 .م بباب تازة2140جبل لقرع : أكبر علو باإلقليم 

 : مؤشر العلو المعتمد إلعتبار الجماعة المستفيدة جماعة جبلية

وبإعتبار العلو النسبي للجماعات المستفيدة وتحديد حجم إستفادتها من البرنامج الطرقي نكون أمام   

جماعة مستفيدة داخل اإلقليم تستجيب لمعيار العلو المحدد  24اعات من أصل جم 3أن :  النتائج التالية

كلم أي بنسبة  443كلم مهيأة من أصل  32كلم من الطرق منها  212م إستفادت مما مجموعه 210في 

43.4%. 

 (الدريوش)الجماعات الجبلية إلقليم الناظور  

إلقليمي الناظور والدريوش من المساحة من المساحة الكلية  %42تشكل الجبال بالريف الشرقي     

كلم 2131الكلية المحددة في 
2 

.97 

عملية طرقية في إطار البرنامج  22جماعة تابعة لإلقليم من  24ستفادت بالنظر الى اإلتفاقيات فقد إ

 .كلم 342.4عمليات تهيئة بما مجموعه  2عملية بناء و 21منها 

 .م1213جبل بني توزين : أكبر علو باإلقليم 

 : إعتبار جماعة جبلية يعتمد على المؤشر التالي 

م، نكون 432.2وبعد تحديد العلو النسبي للجماعات القروية المستفيدة المحدد وفق نفس المنهجية في  

  جبلية،أن فقط ثماني جماعات مستفيدة ومنتمية لإلقليم يمكن إعتبارها جماعات : أمام النتائج التالية 

   %13.4كلم مخصصة لإلقليم أي ما نسبته  342.4إطار البرنامج من أصل كلم في 24إستفادت من 

أما باعتبار نوعية اإلنجاز فإن كل هذه العمليات الموجهة لهذه الجماعات الجبلية تشكلت من بين 

 .عمليات البناء
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 .14و13ص  2114تجارة و الصناعة و الخدمات للشرق منشورات غرفة ال. الناظور و الدريوش في أرقام - 

 م 313.2=  2456

   3                  

 2140 = 210 م

   3  

 1213 =432 م

3       
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 م233  =2211

   3        

 الجبلية لسلسلة جبال األطلس الصغير-الجماعات القروية 
 
من ساحل المحيط األطلسي غربا الى حدود منطقة تافياللت شرقا األطلس الصغير هو كتلة قديمة تمتد  

فيها صخور متنوعة مثل الكوارتيت والبازالت والحجر الرملي ويتعدى علو جبال األطلس وتنتشر 

 .متر 2211يصل علو جبل صاغرو  حيث متر 2411الصغير 

 

دة بهذه السلسلة تم إعتماد جماعات المتواجالجبلية إلتمام تقييم إستفادة الجماعات القروية ذات الطبيعة 

أقاليم تيزنيت وتارودانت وطاطا كعينة بهذه السلسلة وهذا اإلختيار يسمح بتغطية السلسلة جنوبا  

 .وتيزنيت بالجنوب الغربي للسلسلة( تارودانت)وبالوسط ( طاطا)

 

 

 

 

 
هذه العينة المحددة لقياس تغطية البرنامج للجماعات الجبلية باألطلس الصغير، تخص تسعة وستون   

 .كلم1112.2عملية بناء و تهيئة وبرمجة كيلومترية من الطرق وصلت  43روية ب قجماعة 

 الجماعات الجبلية إلقليم تزنيت 
 

 .كلم224عملية بناء وتهيئة ما مجموعه  12جماعة قروية ب  22داخل هذا اإلقليم شمل البرنامج 

ببافان تامزكادوين وهو م 2211إن نسبة العلو المسجلة في هذه الجماعات يصل في دائرة تافراوت إلى 

 :العلو الذي نعتمده في إستخراج معدل العلو الذي نعتبر على أساسه الجماعات الجبلية باإلقليم

 

 
وبعد التمكن من ضبط العلو الخاص بكل الجماعات المستفيدة في إطار البرنامج من طرق قروية  

   :نكون أمام النتائج  التالية

 
 112جماعات قروية بما مجموعه  2ماعات الجبلية باإلقليم تم تحديده في فوفق هذا المعيار فإن الج  

 .     %42.2كلم موجهة لجماعات اإلقليم أي بنسبة  224كلم من أصل 

توى سلسلة جبال األطلس الصغير عمليات توزيع البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني على مس:   (46)رقم جدول  

 حسب األقاليم األكثر كثافة جبليةب

 

 سلسلة جبال 

 األطلس المعنية

 األقاليم المعنية

 األكثر كثافة جبلية 

عدد الجماعات القروية 

 بحسب اإلقليم

  

 عمليات

 البناء 

 عمليات 

 التهيئة

 مجموع 

 العمليات

 الكلومترات

المبرمجة  

 (كلم)

مستوى 

 اإلرتفاع 

 جبال األطلس الصغير

 275 17 9 8 14 طاطا
800m-

1000m 

 1500m 467,6 24 10 14 33 تارودانت

 568m 265 17 5 12 22 تيزنيت

   1007,6 58 24 34 69 3 المجموع

 اإلتفاقيات المبرمة مع الجهات: المصدر
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 1021=242م

       3         

 
 الجماعات  الجبلية باقليم تارودانت 

مائة وثالثون جماعة  قروية إنجازات طرقية في إطار البرنامج الوطني الثاني بحجم  عرفت ثالث

 .بناء وتهيئة عملية 24كلم موزعة  على  422.4

 :ووفق نفس المنهجية المتبعة لتحديد عدد الجماعات الجبلية  

 

مما وبذلك نكون أمام إحدى عشرة جماعة تستجيب لمعيار العلو المحدد داخل اإلقليم، استفادت  

مليات تهيئة و ع 2من مجموع الحصة  الطرقية لإلقليم منها  % 41.14 نسبة  كلم  أي  234ه  مجموع

 .عمليات بناء 4

 الجماعات الجبلية القليم طاطا 

كلم  224استفادت من طرق البرنامج الوطني الثاني أربعة عشرة جماعة تابعة لإلقليم بما مجموعه 

 .موزعة على سبعة عشرة عملية طرقية منها تسعة عمليات تهيئة وثمان  عمليات بناء

عتمد في تحديد الجماعات ذات يالمؤشر الذي  وهو م،  221إقليم طاطا يتواجد على متوسط علو ب 

األربعة عشرة جماعة مستفيدة في إطار البرنامج الوطني  علوالطبيعة الجبلية وبعد تحديد مستوى 

 :نكون أمان النتائج التالية 

 .قط سبعة جماعات قروية زاد مستوى العلو بها عن متوسط العلو المحدد باإلقليم فأن  -

مخصصة لمجموع اإلقليم اي بنسبة  كلم224 أصل كلم من 122الجماعات السبعة من استفاد هذه  -

 .عمليات بناء 3و عمليات تهيئة4منها في المائة  42.13

 الجماعات الجبلية لسلسلة جبال االطلس الكبير 

متد على مساحة  تتعتبر سلسلة جبال األطلس الكبير أضخم سلسلة جبلية بالمغرب  وشمال افريقيا  

 .م 2111كلم  ويزيد علو  جل قممه عن  241

م ويتميز في بنيته  الجيولوجية  4122يعرف في قسمه الغربي أقصى ارتفاع ممثال في جبل توبقال ب 

بالصخور البلورية والهضاب الكلسية  ويتميز في قسمه الشرقي بالصخور الكلسية  وبعلو يصل الى 

 .متر بجبل مكون 4121

عة الجماعات القروية بهذه السلسلة، نعتمد على عينة من الجماعات التاب ةوللتمكن من قياس استفاد

 .ألربعة اقاليم جبلية بالسلسلة
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حسب األقاليم على مستوى سلسلة جبال األطلس الكبير ب البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيعمليات توزيع :  (47)رقمجدول 

 األكثر كثافة جبلية

 

سلسلة جبال 

األطلس 

 يةالمعن

األقاليم المعنية 

 األكثر كثافة جبلية

عدد الجماعات 

القروية بحسب 

 اإلقليم

 

عمليات 

 البناء

عمليات 

 التهيئة

مجموع 

 العمليات

الكلومترات 

 (كلم)المبرمجة 

مستوى 

 اإلرتفاع

جبال 

األطلس 

 الكبير

 4167m 433,3 26 4 22 33 الحوز

 3760m 464 26 5 21 20 الرشيدية

 1351m 561,5 30 10 20 28 لأزيال

 4071m 364 15 3 12 19 ورزازات

  1389,5 71 18 53 67 3 المجموع

 
 

 
 الجماعات  الجبلية القليم ورزازات 

يضم إقليم ورزازات مساحات شاسعة من المجال الجبلي لالطلس الصغير والكبير حيث تتراوح            

جماعات قروية  تابعة لالقليم من البرنامج الوطني   10متر استفادت  3111م و 1111العلو ما بين 

م   1111وبعد تحديد معدل العلو االقليمي في . كلم 324عملية بناء وتهيئة طرقية بما مجموعه  14من 

( 0)القول وفق هذين المؤشرين ان تسع  يمكنوبعد التأكد من مستويات العلو الجماعات المستفيدة 

في المائة  24.2كلم اي بنسبة  230تعتبر جبلية استفادت من ( 14)جماعات من اصل خمسة عشرة 

 .من مجموع الطول المخصص لجماعات االقليم  

 الجماعات الجبلية بإقليم  الراشيدية 

يتواجد اقليم الراشيدية في المنحدرات الجنوبية لالطلس لكبير حيث يتناقص مستوى  العلو من            

 (.متر011) إلى الجنوب( م2111) الشمال

 جماعة قروية 21بلغ عدد الجماعات المرشحة لالستفادة من الطرق القروية في إطار البرنامج           

متر  2111وبعد تحديد معدل العلو باإلقليم في . وتهيئة عملية بناء 22كلم موزعة بين  424ومن 

متر   2111تبعة في باقي االقليم واعتماد معدل العلو العتبار الجماعات الجبلية وفق نفس المنهجية الم

متر، وبعد التأكد من مستوى علو الجماعات المستفيدة يمكن القول نسبيا  222يكون المعدل هو  3على 

كلم  منها ثمانية عشرة   223.4بان ثالث عشرة جماعة جبلية استفادت من مشاريع طرقية بما مجموعه 

 . في المائة 21.15عمليات بناء وخمس عمليات تهيئة اي ما نسبته 

 الجماعات الجبلية القليم ازيالل 
 

فاإلقليم جبلي بامتياز . يصعب الحديث، فيما يخص إقليم ازيالل، عن جماعات  قروية غير جبلية        

من الجماعات التابعة له جبلية بعلو مهم مقارنة مع باقي األقاليم، فداخل هذا اإلقليم أكثر  % 01وأكثر من 

 يات المبرمة مع الجهاتاإلتفاق: المصدر
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البرنامج الوطني جماعة مستفيدة من  23متر من اصل  1111وية يزيد علوها عن جماعة قر 21من 

كلم كحصة كاملة لإلقليم اي بنسبة  421كلم من أصل  411اي بما مجموعه  للطرق القروية الثاني

 .كلم بناء 331 وكلم تهيئة  20منها % 23.11

 

 الجماعات  الجبلية القليم الحوز 
 

الجيزفيزيائية إلقليم  ازيالل، فان إقليم الحوز يجمع فيما يخص التضاريس على خالف الطبيعة          

متر  4122و   1111بين السهل والجبل وان مستوى العلو بهذا اإلقليم يتراوح في العموم ما بين 

والستخراج معدل علو يسمح بتقييم مدى استفادة الجماعات التي يمكن اعتبارها جبلية ، نعتمد على 

( : متر 4122)من مستوى العلو األعلى ( متر 1111) ىعلى طرح مستوى العلو االدنمؤشر يتأسس 

: متر وبتطبيق المنهجية المعتمدة في احتساب مستوى العلو اإلقليمي 3122= 1111متر  –متر  4122

   متر الذي نعتمده  1144=  3مقسومة على  3122

علو الجماعات الثالثة والثالثون  تحديد مستوىد يعة جبلية وبعبطذات  المستفيدة أنفي اعتبار الجماعات 

 .المستفيدة

عشرين جماعة  جبلية قروية استفادت من البرنامج الوطني بما مجموعه نكون أمام النتائج التالية أن 

كلم مبنية  122كلم مهيأة و  20القليم منها لمن مجموع الطول المنجز    % 42.2بنسبة  يكلم ا 212

 .ومكسية

 

 طلس المتوسوجماعات األ 
 

جبال األطلس المتوسط في شمال وسط المملكة يفصله عن جبال الريف فاصل طبيعي  مكون تقع        

 .ها الجنوبية بجبال األطلس الكبيرمن هضبة سايس و ممر تازة من الشمال بينما ترتبط حدود

م ، ومن أعلى  3111ه عن مقسيم جبال األطلس الى جزئين  جزء شرقي يزيد علو قمتويمكن        

م،  وجزء غربي هضبي يتراوح  2241م وتانوردي  3222م ومعسكر  3311قممه جبل بوناصر 

 .م2111م و 1111إرتفاعه بين 

 

لقد انصب اإلهتمام حول ثالثة أقاليم كعينة يمكن اإلعتماد عليها لتقييم مدى إستفادة الجماعات       

، وقد  البرنامج الوطني للطرق القروية الثانيلس المتوسط من القروية الجبلية المنتمية لسلسلة جبال األط

طلس المتوسط فإذا كان إقليم تازة يغطي شمال السلسلة فإن طية لمختلف جهات األغسمحت هذه العينة بت

 .إقليمي بولمان وبني مالل يغطيان على التوالي وسط السلسلة  وجنوبها الغربي

 

جماعة قروية وهو ما وافقه حسب عمليات  23ينة تشمل ما مجموعه وبإحصاء أولي يتبين أن هذه الع     

، في حين بلغت البرمجة الكيلومترية منها عملية  تهيئة 21منها عملية بناء و  43عملية،  23البرنامج 

 .كلم 1132.21
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 1333=220.33م

   3 

 1213م= 421م

      3    

 

جدول رقم )51( : عمليات توزيع البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني على مستوى سلسلة جبال 

 األطلس المتوسو بحسب األقاليم األكثر كثافة جبلية
 

سلسلة جبال 

األطلس 

 المعنية

األقاليم المعنية 

 األكثر كثافة جبلية

عدد 

الجماعات 

القروية 

 بحسب اإلقليم

 

عمليات 

 البناء

عمليات 

 التهيئة

مجموع 

 العمليات

الكلومترات 

المبرمجة 

 (كلم)

مستوى 

 اإلرتفاع

جبال 

األطلس 

 المتوسط

 2796m 263,3 15 4 11 14 بولمان

 2247m 354,4 26 7 19 24 بني مالل

 3172m 420 22 9 13 25 تازة

  1037,7 63 20 43 63 3 المجموع

 

 
 

 الجماعات الجبلية القليم بولمان 
 

ة بين عملي 15جماعة قروية بإقليم بولمان بما مجموعه  14إمتدت عمليات البرنامج الوطني الثاني الى  

 .كلم 223.3بناء و تهيئة بطول 

م بجماعة تالزمت، هذا العلو الذي 1333وحيث أن أعلى نسبة علو مسجلة في هذه الجماعات بلغت  

 :شكل مرتكزا في إستخراج مؤشر العلو المعتمد في التقرير لتحديد الجماعات الجبلية 

        

ن المعتمد يتضح أن جميع الجماعات المنتمية وبالنظر الى معدل العلو الخاص بجماعات إقليم بولما

 .%111لإلقليم إستفادت من عمليات البرنامج أي بنسبة 

 الجماعات الجبلية القليم بني مالل 

جماعة،  24بالنسبة إلقليم بني مالل فقد بلغ الطول  المبرمج بجماعات اإلقليم المستفيدة، و عددها  

 .ئةعمليات تهي 2عملية بناء و  10ين بمبرمجة عملية  22كلم في حين توزعت  344.41حوالي 

م وبالتالي يكون متوسط اإلرتفاع بجماعات 1213وقد سجلت جماعة أغبالة أعلى إرتفاع بعلو قدره 

 :اإلقليم الذي يمكن إعتماده هو

 

  

فقد تتجاوز متوسط العلو والتي استفادت من ما مجموعه  24من أصل مما يفرز عشر جماعات 

 .يئةمليات تهع3عمليات بناء و 0استفادت من كما  %30.21 بنسبة كلم  141.41

 اإلتفاقيات المبرمة مع الجهات: المصدر
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 3122 م =1142.33 

        3   

 الجماعات الجبلية بإقليم تازة 

 
عملية  13تهيئة و  0عملية منها  22بلغ إجمالي العمليات المبرمجة بالنسبة للجماعات التابعة إلقليم تازة  

 .جماعة 24كلم لفائدة  421بناء بطول إجمالي وقدره 

 

ع الجماعات المستفيدة يتضح أن أعلى إرتفاع يخص جماعة بويبالن بعلو قدره وبالرجوع الى إرتفا

 : م وعليه يكون مؤشر اإلرتفاع الخاص بهذه الجماعات  هو3122

 

 
 

الجماعات إستفادت من الجماعات  المستفيدة، كما  %24أي ما نسبته جماعات  6هذا المؤشر تخضع له  

 .%32.22كلم  اي بنسبة 421من مجموع  كلم من الطرق144برمجة من الست المعنية 

 

عمليات  4مقسمة بين  ،من العمليات المبرمجة %32.2أما بالنسبة للعمليات المبرمجة فقد استفادت من 

بالنسبة  %44.44بالنسبة لعمليات البناء و  %31.22عمليات إعداد بما نسبته على التوالي  4بناء و 

 .لعمليات اإلعداد والتهيئة
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 و خالصات إستنتاجات .4
 

بالمجال الجبلي، باإلضافة الى عدم التوفر على نظام المعلومات  خاصإن غياب تشريع  -1

 .الجغرافية والطوبوغرافية صعب نسبيا من مقاربة التنزيل المادي للبرنامج من منظور مجالي

 
وتنزيل المشاريع الطرقية للبرنامج الوطني الثاني من منظور العدالة إن البحث في توطين  -2

لمجالية، وفق المنهجية المتبعة في الفصل المخصص لهذا المعيار تفضي الى الخالصات ا

 :التالية

فعلى مستوى الجهات  .أن البرنامج شمل كل المجال الوطني بشكل عام بمختلف مستوياته الترابية 

ي كلم أ 1333.1كلم و  31.2جهة ببرمجة كيلومترية تراوحت بين  12لقد هم البرنامج  الترابية،

ت البرنامج المحددة في من مجموع إنجازا %11.31و %1.41بنسب إستفادة تراوحت ما بين 

كلم  24.3إقليما تراوحت إستفادتها ما بين  21وعلى مستوى األقاليم، شمل البرنامج  .كلم 14421

من مجموع الطول المنجز في إطار  %3.21و  %1.14كلم بنسب تراوحت ما بين  421.4و 

 .البرنامج

جماعة  1232جماعة من أصل  044على مستوى الجماعات القروية فقد استفادت  أما 

كلم إلى  3.01وتراوحت معدالت اإلستفادة الكيلومترية ما بين . %23قروية أي بنسبة تزيد عن 

هذا على مستوى توزيع العمليات  .كلم في المتوسط بكل جماعة كمعدل بحسب الجهات 123

 .التنظيم الترابي للمملكةالطرقية على مختلف مستويات 

فإنه لم يحتكم دائما الى معايير العدالة المجالية، حيث أن معدل الولوجية  ،أما باعتبار منطق التوزيع 

والمؤشر التفاضلي لم يكونا عنصرين محددين في حجم ونوعية البرمجة الكيلومترية على مختلف 

 .لجماعاتا/األقاليم/الجهات: مستويات التنظيم الترابي للمملكة
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نكون أمام المحددة وفق المنهجية المعتمدة أما بإعتبار الطبيعة الجيوفيزيائية واعتمادا على عينة البحث  

 :النتائج التالية

 

 

 ولمعيارالعل تستجيب التي القروية الجماعات مستوى على البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني توزيع عمليات
 الجبلية السالسل حسب

 
عملية  1120عملية طرقية من أصل  31ن الجماعات الجبلية لسلسلة جبال الريف لم تستفد إال من إ 3

 .%2.03كلم أي ما نسبته  14421كلم من أصل  442بناء وتهيئة وكانت البرمجة الكيلومترية هي 

 

عملية طرقية  34فد سوى من الجماعات القروية المتواجدة بسلسلة جبال األطلس المتوسط لم تست 4

 .%3.42كلم أي بما نسبته  442وبرمجة كيلومترية حددت في 

 
عملية  24التابعة للمجال الترابي  لسلسلة جبال األطلس الكبير استفادت من  الجبليةالجماعات  4

 .% 2.23كلم أي بما نسبته1133.4طرقية وبرمجة طرقية حددت في 

 

عملية  24بنطاق سلسلة جبال األطلس الصغير فقد استفادت من المتواجدة أما الجماعات الجبلية   2

وهكذا تكون المناطق   .%3.13كلم وهو ما يشكل نسبة  423طرقية ببرمجة كيلومترية بلغت 

فقط من الكيلومترات  %12.31الجبلية المعنية بمشاريع البرنامج الوطني قد إستفادت من نسبة 

 .المبرمجة برسم البرنامج

 
مجالي لم يكن محددا في توزيع وتوطين المشاريع الطرقية، الن البرنامج الوطني الثاني إن البعد ال 2

وأن البعد . للطرق قد أسس على معايير اقتصادية واجتماعية ومالية حدت من فاعليته المجالية 
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المجالي في التوزيع والتوطين قد يتحقق مع اعتماد معايير أخرى من أهمها اعتماد معيار الكثافة 

 .لطرقية في عالقتها بمساحة المجال ، وفي عالقتها بعدد الساكنةا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لكل هذه االعتبارات توصي مجموعة العمل بـ 

  إعتماد تعريف واضح للمناطق الجبلية يسمح بتصنيف دقيق للمناطق

 الجبلية؛

 التحتية البنيات لتقوية الموجهة الوطنية البرامج كل وتثمين دعم 

 المعتمدة لإلستراتيجية النجاح ظروف كل وتوفير والجبلي القروي بالعالم

 .والجبلية القروية المناطق تنمية صندوق إطار في

 وضع تحديد نهائي للمناطق الجبلية؛ 

 المادي الدعم في ييزاإليجابيللتم يؤسس بالجبل خاص تشريع سن 

 .الجبلية للجماعات إلقتصاديوا

   العمل على وضع نظام للتعرف الجغرافي(SIG ) يضم كل

 اقتصادية والبيئية للجبال؛-المعطيات السوسيو

  إعادة النظر في معايير اختيار المشاريع في المناطق الجبلية تأخذ

 بعين االعتبار الطبيعة الجيوفيزيائية والبشرية واالقتصادية؛

 نائي لفك العزلة عن الجبال مع توسيع هذا المفهوم تخصيص برنامج استث

 .ليشمل كل مناحي الحياة
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 وحدة الدعم اإلدارية لمجموعة العمل

 المهام الصفة اإلسم

 مدير التشريع والمراقبة البرلمانية ابو بكر الفقيه التطواني
تأطير اإلشراف و

 وحدة الدعم

 اقبة البرلمانيةرئيس مصلحة المر احمد الطيبي
التأطير والبحث 

 والتحرير

 فاطمة بغدود
 إطار

 -مديرية التشريع والمراقبة–

 كتابة اإلدارة

  والتواصل

 خديجة زكرياء
 إطار

 -مديرية التشريع والمراقبة–
 البحث والتحرير

 مــراد الشــاوني
 إطار 

 -مديرية التشريع والمراقبة–
 البحث والتحرير

 امينة انور
 إطار

 -يرية التشريع والمراقبةمد–
 اللوجستيك والتواصل

 امينة السرايري
 إطار

 مديرية التشريع والمراقبة–
 البحث والتحرير

 

 وئام  والزهراء

 باحثة متدربة 

 -مصلحة المراقبة البرلمانية-
 البحث والتحرير
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