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نــص دســتور 2011 يف عــدد مــن فصولــه علــى الــدور الــذي ينبغــي أن يضطلــع 
ــل مجلــس  عَّ

َ
بــه الربلمــان يف تقييــم السياســات العموميــة. ويف هــذا اإلطــار، ف

النــواب هــذه املهمــة اجلديــدة عــرب إحــداث جلنــة موضوعاتيــ�ة لتقييــم السياســات 
العموميــة. وينــ�درج هــذا التقريــر التقييــي يف اإلطــار الشــمويل لتطويــر وتطبيــق 
دليــل مرجعــي لعمليــات تقييــم السياســات العموميــة مــن قبــل مجلــس النــواب.

وقــد أكــد مجلــس النــواب، بعــد املصادقــة علــى اإلطــار املرجعــي للتقييــم، 
عزمــه علــى إجــراء تقييــم ملجمــوع السياســات العموميــة املنجــزة يف مجــال التنميــة 
القرويــة. لكــن حــرص املجلــس علــى إجنــاح هــذا التقييــم قبــل نهايــة دورة أبريــل 
2016 وبالنظــر إىل اآلجــال املحــددة، تقــرر حصــر هــذا التقييــم علــى برنامجــن 
ــب  ــا املكت ــن ينفذهم ــرب اللذي ــح للش ــاء الصال ــز بشــبكات الكهربــاء والم للتجه
الوطــي للمــاء الصالــح للشــرب والكهربــاء )ONEE(، وهمــا برنامــج الكهربــة 
ــاء  ــروي بالم ــم الق ــد العال ــي لزتوي ــج الوط ــمويل )PERG( والربنام ــة الش القروي

.)PAGER( الصالــح للشــرب

ومــن أجــل إجنــاز تقييــم هذيــن الربنامجــن، أعــدت جلنــة تقييــم السياســات 
العموميــة بمجلــس النــواب ثالثــة أســئلة تقييميــة تســاعد يف فهــم اإلشــكاليات 
املرتبطــة لهذيــن الربنامجــن بشــكل شــمويل. وقــد تــم يف مــا بعــد توزيــع هــذه 

ــدة. ــى ح ــج عل ــكل برنام ــة ب ــم خاص ــري للتقيي ــئلة إىل معاي األس

ويعتــرب هــذا التقييــم األول بمثابــة اختبــ�ار لإلطــار املرجعــي لعمليــات التقييــم 
ــة  ــة للغاي ــروف صعب ــم يف ظ ــذا التقيي ــز ه ــد أجن ــا. وق ــاري تنفيذه ــ�ة اجل الربلماني
)آجــال قصــرية جــدا، غيــاب املســوحات امليدانيــ�ة...(. وكان الهــدف منــه يف املقــام 
األول حتديــد عوامــل النجــاح األساســية لعمليــات التقييــم الــيت ســينجزها مجلــس 

النــواب يف املســتقبل.

وكانــت هــذه العمليــة مناســبة للوقــوف علــى الصعوبــات الكــربى الــيت تواجــه 
إجــراء هــذا النــوع مــن التماريــن، ألن مفهــوم »الربامــج العموميــة« لــم يكــن 
ــج  ــمويل والربنام ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــالق برنام ــد إط ــري عن ــكل كب ــا بش معروف
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الوطــي لزتويــد العالــم القــروي بالمــاء الصالــح للشــرب، كمــا أن اإلدارات لــم تكــن 
تتوفــر علــى نظــام معلومــايت مالئــم، إلــخ. )انظــر ملخــص تركيــيب بشــأن الــدروس 
ــاين  ــم الربلم ــات التقيي ــا يف عملي ــ�اه إليه ــي االنتب ــيت ينبغ ــر ال ــتخلصة والعناص املس

ــق(. ــوارد يف امللح ــة ال املقبل

وقــد اقتصــرت املنهجيــة املعتمــدة لإلجابــة علــى هــذه األســئلة الثالثــة، نظــرا 
لضيــق الوقــت، علــى حتليــل الوثائــق والبي�انــات املقدمــة مــن قبــل املكتــب الوطــي 
ــب.  ــذا املكت ــن به ــع املوظف ــالت م ــى مقاب ــرب وعل ــح للش ــاء الصال ــاء والم للكهرب
ــر  ــدم توف ــرا لع ــب نظ ــض اجلوان ــة يف بع ــم محدودي ــذا التقيي ــظ يف ه ــك، يالح لذل
بي�انــات متعلقــة باملوضــوع لــدى اإلدارات الوطنيــ�ة واملحليــة األخــرى أو مســوحات 
ميدانيــ�ة أجريــت علــى ممثلــن عــن الســاكنة املعنيــ�ة، ولــدى اجلمعيــات القرويــة 

واملنتخبــن املحليــن.

ــتنت�اجات.  ــث االس ــن حي ــذر م ــوىخ احل ــر يت ــذا التقري ــإن ه ــك، ف ــة لذل ونتيج
وعلــى الرغــم مــن هــذه االحتي�اطــات، فــإن التقييــم يســاعد يف صياغــة مقرتحــات 
ــة القرويــة وتعميــم الزتويــد  اســرتاتيجية هامــة مــن أجــل سياســة جديــدة للكهرب

ــة. ــة القروي ــدم التنمي ــا خي ــرب بم ــح للش ــاء الصال بالم

وعليــه، فــإن هــذا التقييــم ليــس نموذجــا لعمليــات تقييــم السياســة العموميــة 
الــيت ســينجزها مجلــس النــواب يف املســتقبل والــيت ســتجرى يف ظــروف أكــرث 

ــة. ــري الدولي ــرتام املعاي ــار اح ــم يف إط ــن ت ــد، وم ــي املعتم ــار املرجع ــة لإلط مالءم
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مقدمة

ســعى مجلــس النــواب، مــن بــاب التقييــم االختبــ�اري، إىل إجنــاز تقييــم لربنامــج 
الكهربــة القرويــة الشــمويل )PERG( والربنامــج املندمــج لزتويــد العالــم القــروي 
التقييــم إىل تعزيــز اإلطــار  بالمــاء الصالــح للشــرب )PAGER(. ويــريم هــذا 
املرجعــي الــذي تــم إجنــازه مــن أجــل تقييــم السياســات العموميــة مــن قبــل مجلــس 

النــواب.

ــالت يف  ــف التدخ ــار مختل ــم إىل تقديــر آث ــذا التقيي ــدف ه ــك، يه ــن ذل ــال ع فض
ــات إىل  ــم توصي ــة وإىل تقدي ــق القروي ــة املناط ــى تنمي ــن عل ــن الربنامج ــار هذي إط
احلكومــة واقــرتاح آليــات إلدخــال حتســين�ات واقعيــة وقابلــة للتطبيــق يف املناطــق 
اللجنــة  قبــل  مــن  أوىل،  مرحلــة  يف  التوصيــات،  هــذه  صيغــت  وقــد  القرويــة. 
املوضوعاتيــ�ة لتقييــم السياســات العموميــة يف مجــال التنميــة القرويــة والــيت تــم 
تكوينهــا لهــذا الغــرض، ويف مرحلــة ثانيــ�ة، ســتقدم إىل املجلــس وفقــا ملقتضيــات 

ــي. ــه الداخل قانون

ــال  ــددت، فض ــة وح ــئلة تقييمي ــة أس ــ�ة ثالث ــة املوضوعاتي ــت اللجن ــد صاغ وق
ـر النجاحــات  عــن ذلــك، معايــري لــكل ســؤال ينبغــي اســتعماله مــن أجــل تقدـي
 )PERG( والصعوبــات الــيت اعرتضــت تنفيــذ برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل
.)PAGER( والربنامــج الوطــي لزتويــد العالــم القــروي بالمــاء الصالــح للشــرب

خالصــات  عــن  التقييميــة  األســئلة  هــذه  مــن  ســؤال  كل  أســفر  وهكــذا، 
والكميــة. النوعيــة  املعاينــ�ات  حتليــل  عززهــا  وتوصيــات 

ــن،  ــي للربنامج ــجام الداخل ــوايل بـــ : )1( االنس ــى الت ــئلة عل ــذه األس ــق ه وتتعل
و)2( جــدواه علــى املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي و)3( جناعــة أهدافــه بالنظــر 

لتطــور الســياق.
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تتمثــل اإلجابــة علــى هــذا الســؤال املتعلــق باالنســجام الداخلــي، يف التحقــق من 
مــدى مالءمــة األهــداف العملياتيــ�ة وظــروف التنفيــذ للهــدف العــام املتــوىخ، أي 

تعميــم الولــوج إىل الكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب كخدمــة أساســية للســاكنة.

ــر  ــض النظ ــن بغ ــة للربنامج ــدة العام ــد الفائ ــواب إىل حتدي ــس الن ــعى مجل يس
عــن حتقيقهــا ألهدافهــا اخلاصــة والتحقــق مــن آثارهــا غــري املباشــرة يف مجــال 

التنميــة السوســيو اقتصاديــة يف املناطــق املعنيــ�ة.

1
برنامــج  إطــار  يف  املعتمــدة  العمليــة  االختيــ�ارات  كانــت  مــدى  أي  إىل 
ــم  ــد العال ــي لزتوي ــج الوط ــمويل )PERG( والربنام ــة الش ــة القروي الكهرب

مالئمــة للهــدف العــام؟  )PAGER( القــروي بالمــاء الصالــح للشــرب

مــا هــي أنــواع املجــاالت الرتابيــ�ة الــي ســاهم فيهــا برنامــج الكهربــة 
ــروي  ــم الق ــد العال ــي لزتوي ــج الوط ــمويل )PERG( والربنام ــة الش القروي
األنشــطة  تنميــة  يف  أكــرب  بشــكل   )PAGER( للشــرب  الصالــح  بالمــاء 

القرويــة؟ اقتصاديــة  السوســيو 
ــج  ــمويل )PERG( والربنام ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــاهم برنام ــل س ه
 )PAGER( للشــرب  الصالــح  بالمــاء  القــروي  العالــم  لزتويــد  املندمــج 
القرويــة ويف تنميــة األنشــطة  يف حتســن الظــروف املعيشــية للســاكنة 

واالقتصاديــة؟ االجتماعيــة 

2

الشــمويل  القرويــة  الكهربــة  برنامــج  أهــداف  كانــت  مــدى  أي  إىل 
)PERG( مالئمــة لإلشــكاليات الراهنــة لكهربــة العالــم القــروي: إنتــ�اج 

واســتعمالها؟ وتوزيعهــا  الطاقــة، 

إىل أي مــدى كانــت أهــداف الربنامــج املندمــج لزتويــد العالــم القــروي 
بالمــاء الصالــح للشــرب )PAGER( مالئمــة لإلشــكاليات الراهنــة إلنتــ�اج 

ــتعماله؟ ــه واس ــرب، وتوزيع ــح للش ــاء الصال الم

3
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ــج  ــداف الربنام ــة أه ــدى مالءم ــل م ــؤال يف حتلي ــذا الس ــن ه ــواب ع ــل اجل يتمث
الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي )PERG( والربنامــج الوطــي لزتويــد العالــم 
يف  احلاليــة  الرهانــات  ملجمــوع   )PAGER( للشــرب  الصالــح  بالمــاء  القــروي 
املناطــق القرويــة. وبالتــايل، فــإن األمــر يتعلــق بالتحقــق مــن مــدى تقديــم هذيــن 

الربنامجــن حللــول لإلشــكاليات املرتبطــة بتلــك الرهانــات.

ــوع  ــق ملجم ــل معم ــاز حتلي ــم إجن ــة، ت ــئلة الثالث ــذه األس ــى ه ــة عل ــة اإلجاب وبغي
والربنامــج   )PERG( الشــمويل  القرويــة  الكهربــة  بربنامــج  اخلاصــة  الوثائــق1 
الوطــي لزتويــد العالــم القــروي بالمــاء الصالــح للشــرب )PAGER( وتبــ�ادل أراء 
ــرب  ــح للش ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوط ــؤولن باملكت ــع املس ــات م ومعلوم
)ONEE(. ومــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة إىل أنــه، بالنظــر لآلجــال املحــددة وملــدة إجنــاز 
هــذا التقييــم، لــم يكــن مــن املمكــن إجــراء مســح ميــداين لــدى الفاعلــن املعنيــن.

 .)PERG( ويتن�اول هذا التقرير برنامج الكهربة القروية الشمويل

1  القائمة الكاملة للوثائق واردة يف امللحق.
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)PERG( تقديم برنامج الكهربة القروية الشمويل

1 .)PERG( انطالق برنامج الكهربة القروية الشمويل
تــم الشــروع يف كهربــة العالــم القــروي يف مطلــع ســتيني�ات القــرن المــايض. 

ويمكــن تقســيم عمليــات الكهربــة القرويــة إىل ثــالث مراحــل:

1963-1981 :  قــام املكتــب الوطــي للكهرباء )ONE(، مــن مزانيت�ه اخلاصة، 
بتوســيع شــبكات النقــل والتوزيــع، بمــا يف ذلــك يف الوســط القــروي. تمــزت ســنة 
1975 بإحــداث اللجنــة املشــرتكة بــن الــوزارات لكهربــة العالــم القــروي )CIER(؛

1982-1986 :  أطلــق املكتــب الوطــي للكهربــاء الربنامــج الوطــي للكهربــة 
القرويــة – املرحلــة PNER I( 1( والــذي مكــن مــن كهربــة 287 قريــة، أي حــوايل 
80.000 كانــون، تكفلــت اجلماعــات املحليــة بتمويــل نســبة %50 منهــا والدولــة 

بالنســبة املتبقيــة؛

لكهربــة  الوطــي  الربنامــج  للكهربــاء  الوطــي  املكتــب  أجنــز    :  2000-1991
العالــم القــروي – املرحلــة PNER II( 2( بتمويــل بنســبة %100 مــن اجلماعــات 
املحليــة والــذي مكــن مــن كهربــة 740 قريــة، منهــا 232 قريــة إىل غايــة نهايــة عــام 

ــام 2000. ــن 1996 وع ــا ب ــة م 1995 و508 قري

وقــد أطلقــت مبــادرات أخــرى يف مجــال كهربــة العالــم القــروي علــى غــرار 
املديريــة  إدارة  حتــت   )PPER( الالمركزيــة  القرويــة  للكهربــة  األول  الربنامــج 
العامــة للجماعــات املحليــة )DGCL( باإلضافــة إىل برامــج محليــة أخــرى أجنزتهــا 

.)»CDER« مؤسســات عموميــة )مركــز تنميــة الطاقــات املتجــددة

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه بغــض النظــر عــن برامــج املكتــب الوطــي للكهربــاء 
بعــض  وأحيانــا  املحليــة،  اجلماعــات  بعــض  قامــت  للشــرب،  الصالــح  والمــاء 

مداشــرها. لكهربــة  مبــادرات  باختــاذ  الســكان،  جمعيــات 
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ومــع ذلــك، ظلــت حصيلــة مجمــوع السياســات واملبــادرات املنجــزة، إىل حــدود 
عــام 1995، دون األهــداف األوليــة حيــث إن الكهربــة القرويــة شــملت 520 قريــة 
معــدالت  مقابــل   %18 ين�اهــز  القرويــة  للكهربــة  بمعــدل  أي  بيــت،  و110.000 
كهربــة املناطــق القرويــة يف نفــس الفــرتة بــكل مــن تونــس، اجلزائــر ومصــر ســجلت 

ــبة70%، و80% و%84.2 ــوايل نس ــى الت عل

ــد  ــم حتدي ــجلة وت ــريات املس ــباب التأخ ــل ألس ــاز حتلي ــم إجن ــدد، ت ــذا الص ويف ه
عوامــل مختلفــة، بمــا يف ذلــك املشــاكل الــيت تمــت مواجهتهــا يف مجــال تمويــل 
ــاب  ــة أو غي ــات املحلي ــبة للجماع ــاطر بالنس ــد املس ــية، وتعق ــزات األساس التجه

ــة. ــة القروي ــمولية للكهرب ــة ش رؤي

الكهربــة  برنامــج  1995 علــى  ويف هــذا اإلطــار، صادقــت احلكومــة يف عــام 
القرويــة الشــمويل )PERG(، الــذي جــاء نتيجــة اإلرادة امللكيــة إلعطــاء دفعــة 
حقيقيــة لتســريع وتــرية كهربــة البيــوت القرويــة وولوجهــا إىل الشــبكة العموميــة 
يف أفــق عــام 2010، مــع كهربــة 100.000 بيــت، أي 1.000 قريــة ســنويا لالقــرتاب 
مــن وتــرية كهربــة 50 قريــة يف الســنة املحــددة يف إطــار الربنامــج الوطــي للكهربــة 
القرويــة )PNER(. وقــد واكبــت هــذا الربنامــج الطمــوح، الــرايم إىل حتقيــق نســبة 
للكهربــة يف حــدود % 80 يف عــام 2010، إجــراءات ماليــة وتمويــل جديــر بطموحاتــه 
بغــالف إجمــايل قــدره 15 مليــار درهــم، أي بمزانيــ�ة متوســطة قدرهــا مليــار درهــم 

ســنويا.

ونظــرا للرهانــات املزتايــدة مــن أجل حتســن ظــروف عيــش املواطنــن القاطنن 
باملناطــق القرويــة، قامــت الســلطات العموميــة بمضاعفــة الربنامــج ثــالث مــرات 
لرفــع معــدل الكهربــة إىل 1.500 قريــة يف عــام 1999، ثــم إىل 2.000 قريــة اعتبــ�ارا 
ــة %92  ــبة التغطي ــاوز نس ــام 2005 لتتج ــة يف ع ــام 2002 وإىل 4.000 قري ــن ع م

عنــد نهايــة عــام 2007.

2    الوكالة الفرنسية للتنمية.
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2 .)PERG( أهداف برنامج الكهربة القروية الشمويل
تعــرض الوثائــق املرجعيــة املتعلقــة بالربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي 
تركــز  الــيت  التقنيــ�ة،  باألحــرى  أو  العملياتيــ�ة،  األهــداف  باألســاس   ،)PERG(
علــى توفــري البــى التحتيــ�ة للكهربــة. وال توجــد أي إشــارة إىل الغايــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة الــيت أعلنــت عنهــا احلكومــة آنــذاك. وبالتــايل، ال يمكــن اعتبــ�ار 
الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي فعــال بمثابــة »سياســة عموميــة«3 

ــة. باملفهــوم املســتخدم يف املعايــري الدولي
وقــد بــذل فريــق التقييــم جهــودا إلعــادة تمثــل منطــق التدخــل احلكــويم عــرب 
الــيت تشــري يف فصــل أو يف آخــر إىل برنامــج  مقارنــة مختلــف الوثائــق الرســمية 

الكهربــة القرويــة الشــمويل.4

يســتخلص مــن هــذا التحليــل الوثائقــي أن الغايــة مــن الربنامــج تتمثــل يف 
ــج  ــل لربام ــج مكم ــو برنام ــ�ة. فه ــبكة الكهربائي ــروي بالش ــم الق ــز العال ــم جته تعمي
اخلدمــات  وتوفــري  الطرقيــة،  والشــبكة  للشــرب،  الصالــح  المــاء  إىل  الولــوج 
ــ�ة والتعليــم، والصحــة...(، وتنميــة األنشــطة املــدرة للدخــل. االجتماعيــة )الرتبي

ولتحقيــق هــذه الغايــة، يــريم الربنامــج إىل خدمــة جميــع األســر القرويــة بفضــل 
جتهــزات أساســية مســتدامة. وســيتم الحقــا إدراج حتليــل أكــرث تفصيــال ملــدى 

ــذه األهــداف. ــجام ه انس

 ،)PERG( كان مــن املفــروض، عنــد انطالق برنامــج الكهربة القروية الشــمويل
أن يتــم تنفيــذه علــى مــدة 15 ســنة بهــدف رفــع معــدل الكهربــة القرويــة إىل %80 

حبلــول عــام 2010. 

وقــد ترجــم هــذا الهــدف بكهربــة 1.000 قريــة، أي 100.000 بيــت يف املتوســط 
ســنويا، بمزانيــ�ة ســنوية تعــادل مليــار درهــم. وقــام املكتــب، منــذ الســنوات 
األوىل لعمليــات التنفيــذ، برفــع الهــدف األصلــي والوتــرية إىل 1.500 قريــة ســنويا 

انظر اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية: تعريف السياسة العمومية.  3
توجد قائمة هاته النصوص يف نهاية التقرير.  4
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بمزانيــ�ة ســنوية بلغــت 1,5 مليــار درهــم. وقــد ســاعدت التمويــالت بشــروط 
ــدف. ــذا اله ــق ه ــا 3%، يف حتقي ــاوز عموم ــم تتج ــة، ل ــب تفضيلي ــرة وبنس ميس

القــروي  العالــم  لكهربــة  الشــمويل  الربنامــج  يتســم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
)PERG( خباصيــة إشــراك األســر املســتفيدة واجلماعــات املحليــة يف تمويــل 
لألســر  بالنســبة  املســبق  التمويــل  إمكانيــ�ة  بالفعــل،  يوفــر،  حيــث  الربنامــج، 

ســواء. حــد  علــى  واجلماعــات 

وســاهم شــركاء آخــرون أيضــا يف تمويــل برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل 
)PERG(، كمــا هــو احلــال، علــى ســبي�ل املثــال، بالنســبة لبعــض اجلمعيــات 

القرويــة، ووكاالت التنميــة والقطــاع اخلــاص.

واســتن�ادا إىل النصــوص املرجعيــة الــيت تــم جتميعهــا، يمكــن تلخيص السلســلة 
 ،)PERG( املنطقيــة الــيت يرتكــز إليهــا الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي

علــى النحــو التايل:



اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية

14

الرسم البي�اين 1: املخطط املنطقي لربنامج الكهربة القروية الشمويل )العالقات السببي�ة(

ــن إقامــة التجهــزات األساســية لكهربــة  ويســتفاد ممــا ســبق أنــه ينبغــي أن ُتمكِّ
املناطــق القرويــة مــن ولــوج كافــة البيــوت إىل الكهربــاء ومــن تمكــن الســاكنة 
القرويــة مــن ظــروف معيشــية وتنميــة سوســيو اقتصاديــة مماثلــة يف جميــع أحنــاء 

البــالد.
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الفاعلون واحلكامة. 3
 )PERG( علــى املســتوى التقــي، كان علــى برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل

تنفيــذ الكهربــة القرويــة مــع مراعــاة:

مقاربــة عقالنيــ�ة، مــن خــالل وضــع مخطــط توجيهــي وطــي يرتكــز إىل - 
بنــك للمعطيــات يشــمل حــوايل 46.000 قريــة مــع مراعــاة املوقــع اجلغــرايف 
للقريــة، وتشــتت ســاكنتها، ومســتوى الطلــب علــى الكهربــاء والتــوازن 

اجلهــوي؛
الســعي إىل حتقيــق أعلــى جــودة بأفضــل األســعار يف مــا خيــص مختلــف - 

احللــول التقنيــ�ة والبحــث عــن أقــل كلفــة للكهربــة بالنســبة لــكل بيــت يتــم 
ــاء؛ ــه بالكهرب ربط

القرويــة -  الكهربــة  تطويــر  عــرب  التقنيــ�ة،  للخيــارات  التدريــي  التنويــع 
الالمركزيــة خبصــوص القــرى البعيــدة عــن الشــبكة مــن خــالل اعتمــاد 

املتجــددة. الطاقــات 

الفاعلون 
الســلطات  طــرف  مــن  الشــمويل  القرويــة  الكهربــة  برنامــج  تصميــم  تــم 
ــت  ــيت أوكل ــ�ة ال ــاء والبيئ ــادن والم ــة واملع ــؤولية وزارة الطاق ــت مس ــة حت احلكومي

للشــرب. الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطــي  املكتــب  إىل  تنفيــذه 

ــي 113- ــًا للمــادة 83 مــن القانــون التنظي ــة، طبق ــات املحلي وتتــوىل اجلماع
ــة  ــزات العمومي ــق والتجه ــري املراف ــداث وتدب ــة إح ــات املحلي ــق باجلماع 14 املتعل
الضروريــة لعــرض خدمــات القــرب لتوزيــع الكهربــاء. وتعتــرب اجلماعــات القرويــة 
ــة  ــات واملصادق ــراكها يف الدراس ــم إش ــا يت ــج كم ــذ الربنام ــيا يف تنفي ــال أساس متدخ

ــ�ة. ــية الكهربائي ــزات األساس ــل التجه وتموي

العامــة للجماعــات املحليــة،  وتت�دخــل وزارة الداخليــة مــن خــالل املديريــة 
بدورهــا يف إطــار هــذا الربنامــج.  وتواكــب اجلماعــات املحليــة وتقــدم الدعــم التقــي 
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ــاريع. ــع املش ــوىل تتب ــايل وتت والم

ويساهم ماحنو القروض يف تمويل أشطر الربنامج.
وتدخلــت وكاالت التنميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة مــن جهتهــا، وإن، بدرجــة 
أقــل، يف التمويــل. ولعبــت املنظمــات غــري احلكوميــة، أيضــا، دورا يف تأطــري ومواكبة 

السكان.

ــاريع  ــذ مش ــل تنفي ــع مراح ــا يف جمي ــل أيض ــاص أن يت�دخ ــاع اخل ــن للقط ويمك
والتواصــل  والتوعيــة  اجلــدوى  دراســة  الكهربائيــ�ة:  األساســية  التجهــزات 

االســتغالل. ودعــم  واألشــغال 

احلكامة
مــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إىل تطــور اإلطــار املؤسســايت لربنامــج الكهربــة 

القرويــة الشــمويل )PERG( وحكامتــه طيلــة هــذا الربنامــج.5

كهربة العالم القــروي  بتتبع برامــج  املكلفــة  الوزاريــة  اللجنــة  تت�ألــف 
)COSPER( الــيت أحدثــت يف عــام 1978، مــن ممثلن عــن وزارة الطاقة واملعادن 
ــاء. وكان دور هــذه اللجنــة محوريــا عنــد  ووزارة الداخليــة واملكتــب الوطــي للكهرب
تنفيــذ الربنامــج الوطــي للكهربــة القرويــة )PNER( إذ كانــت تــدرس طلبــات 

ــا. ــع بي�انــات الربنامــج وتعاجله ــة وجتم الكهربــة القروي

ــؤولة،  ــروي مس ــج كهربة العالم الق ــة بتتبع برام ــة املكلف ــة الوزاري ــت اللجن كان
إىل غايــة املرحلــة الثانيــ�ة مــن برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل )PERG(، عــن 
املصادقــة علــى الربنامــج. إال أن هــذه اآلليــة واجهــت بعــض الصعوبــات نظــرا ألن 
ــرى  ــات أخ ــت جماع ــا كان ــج بينم ــرط يف الربنام ــم تنخ ــة ل ــات املحلي ــض اجلماع بع
تعــاين مــن صعوبــات ماليــة حالــت دون الوفــاء بالزتاماتهــا. ونظــرا لهــذه املشــاكل 
وإطــالق املرحلــة الثالثــة مــن الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي، تــم 
إحــداث جلــان العمــاالت واألقاليــم )CPP( مــن أجــل املصادقــة التقنيــ�ة والماليــة 
يشــمل عــرض الفاعلــن واإلجراءات/املســاطر مقاطــع مــن مذكــرة صــادرة عــن املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء   5

.2016 أبريــل   6 يف  للشــرب  الصالــح 
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علــى الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي.

ــاء  ــا رؤس ــن أعضائه ــن ب ــم م ــيت تض ــان ال ــذه اللج ــال ه ــوالة والعم ــرأس ال وي
ــوىل  ــذي يت ــاء ال ــي للكهرب ــب الوط ــة للمكت ــح اإلقليمي ــة واملصال ــات املحلي اجلماع

ــان. ــك اللج ــكرتارية تل ــة س مهم

وتتــوىل جلــان العمــاالت واألقاليــم املصادقــة التقنيــ�ة علــى املشــروع )ربــط 
ــة  ــادات المالي ــر االعتم ــن توف ــق م ــوت، ...( والتحق ــدد البي ــة، وع ــة بالبلدي القري

ــة. ــات املحلي ــدى اجلماع ل

ــتفيدين  ــج، املس ــ�ة بالربنام ــراف املعني ــن األط ــن ب ــز، م ــن أن نم ــذا، يمك وهك
ــن  ــيو اقتصادي ــن السوس ــا الفاعل ــة، وأيض ــر القروي ــم األس ــن ه ــن الذي النهائي
واملرافــق العموميــة واجلماعــات املحليــة. ولــكل مــن هــؤالء الفاعلــن دور رئيــي 
يف هــذا الربنامــج كشــريك يف التمويــل، شــريك عمليــايت، متحــدث باســم مصالــح 

ــ�ا. ــن ميداني ــن متواجدي ــيو اقتصادي ــن سوس ــكان ومتعهدي الس

ــي للكهربــاء والمــاء  ــدث املكتــب الوط ــاريع، أح ــل ضمــان ســري املش ومــن أج
ــة  ــة القروي ــة الكهرب ــام 1995: مديري ــذ ع ــة من ــدة متخصص ــرب وح ــح للش الصال

.)DER(

وبغيــة إجنــاز املهمــة املوكولــة إىل هــذه املديريــة علــى أكمــل وجــه، تمــت هيكلتهــا 
حــول ثالثــة أقطــاب رئيســية مــن األنشــطة:

قطــب التخطيــط املكلــف بمرحلــة الدراســات بأكملهــا، وإعــداد مراحــل - 
الربنامــج واملصادقــة عليهــا مــن قبــل اجلهــات املختصــة؛

قطب التنفيذ املسؤول عن تنفيذ األشغال عرب شبكة مرتابطة؛- 
بالنهــوض -  املكلــف  املتجــددة  والطاقــات  الالمركزيــة  الشــبكات  قطــب 

الالمركزيــة. القرويــة  الكهربــة  بتقنيــ�ات 
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الرســم البيــ�اين 2: املخطــط البيــ�اين االجتماعــي )سوســيوغرام( ملنظومــة الفاعلــن يف برنامــج الكهربة 
)PERG( القروية الشــمويل

فضــال عــن ذلــك، اعتمــد فريــق مديريــة الكهربــة القرويــة علــى الطاقــم امليــداين 
الربامــج،  علــى  واملصادقــة  للكهربــة،  املرشــحة  القــرى  حتديــد  بعمليــة  للقيــام 
وتوقيــع االتفاقيــات، ومراقبــة األشــغال واملنشــآت، وحتصيــل املبالــغ الماليــة مــن 
ــع  ــث التتب ــن حي ــة م ــات املديري ــض صالحي ــم تفوي ــد ت ــة. وق ــات القروي اجلماع
اجلهويــة  املصالــح  إىل  الشــمويل،  القرويــة  الكهربــة  لربنامــج  ملشــاريع  امليــداين 
للمكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وذلــك اعتبــ�ارا من عــام 2000.
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املستفيدون
شــكل حتديــد املســتفيدين عنصــرا هامــا يف جنــاح ختطيــط الربامــج. فعنــد إطالق 
الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي )PERG(، كانــت قاعــدة بي�انــات 
القــرى تضــم أقــل مــن 4.000 قريــة، أي مــا يمثــل آنــذاك %8,5 فقــط مــن قــرى 
ــي،  ــروي الوط ــط الق ــاملة للوس ــة الش ــل يف الكهرب ــا املتمث ــرا لهدفه ــة. ونظ اململك
ــج  ــذ لربنام ــة لتنفي ــة واضح ــد رؤي ــاعد يف حتدي ــم تس ــه ل ــات هات ــدة البي�ان ــإن قاع ف
الكهربــة القرويــة الشــمويل )PERG(، ومــن هنــا بــرزت احلاجــة إىل حتديــد بقيــة 

ــي. ــط توجيه ــداد مخط ــرى إلع الق

ويتطلــب وضــع املخطــط التوجيهــي حتمــا إحصــاء مجمــوع احتي�اجــات اململكــة 
ــد  ــة حتدي ــكى بغي ــص الس ــأن خصائ ــة بش ــة املفصل ــاء والدراس ــث الكهرب ــن حي م

التقنيــ�ة املالئمــة لــكل موقــع علــى حــدة. 

إحصــاء  يتضمــن  الــذي  البحــث  خــالل  مــن  االحتي�اجــات  ـر  تقدـي تــم  وقــد 
ــكل  ــبة ل ــة بالنس ــة واالقتصادي ــ�ة واالجتماعي ــة، والتقني ــص الديموغرافي اخلصائ

ــة. قري

فضــال عــن ذلــك، ســاعدت هــذه البي�انــات الــيت تــم جمعهــا يف وضــع مخطــط 
ــل  ــن مراح ــة م ــد كل مرحل ــة، عن ــالت للمصادق ــق حم ــب أطل ــي. إال أن املكت توجيه
إعــداد الربنامــج، مــن أجــل التحقــق مــن مختلــف البي�انــات املجمعــة وحتديثهــا 

ــ�ة. ــة املعني ــات املحلي ــة واجلماع ــلطات املحلي ــع الس ــيق م ــك بالتنس وذل

ــم  ــمويل، ت ــروي الش ــة الق ــج الكهرب ــام برنام ــار إتم ــك، ويف إط ــة إىل ذل وباإلضاف
منــذ عــام 2010 إعــادة املصادقــة علــى مجمــوع القــرى غــري املكهربــة بعــُد علــى 
مســتوى قاعــدة بي�انــات الربنامــج وعلــى القــرى الــيت تتوفــر فيها شــروط االســتفادة 
ــيو   ــ�ة والسوس ــات التقني ــع البي�ان ــم جم ــا ت ــة. كم ــبكة مرتابط ــرب ش ــة ع ــن الكهرب م

ــا. ــة عليه ــدة واملصادق ــرى اجلدي ــة للق اقتصادي
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مبادئ اإلجناز. 4

معايري األحقية باالستفادة
شــبكة  عــرب  الكهربــة  مــن  االســتفادة  شــروط  حتديــد   ،1996 عــام  يف  تــم، 
مرتابطــة بنــ�اء علــى مزانيــ�ة ســنوية مخصصــة لربنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل 
)PERG(: كان مــن الضــروري أن تظــل الكلفــة عــن كل بيــت دون 10.000 درهــم 
خــالل املرحلتــن األوليــن قبــل االنتقــال إىل 14.000 درهــم خــالل املرحلــة 3 مــن 
الربنامــج )2002-2004( ثــم إىل 20.000 درهــم خــالل املرحلــة 4 – اجلــزء 1 
)2004-2006(، وأخــريا إىل 27.000 درهــم يف املرحلــة 4 – اجلــزء 2 )اعتبــ�ارا 

ــام 2006(. ــن ع م

وجتــدر اإلشــارة إىل أن مســاهمات اجلماعــات املحليــة واألســر املســتفيدة، عــن 
ــن  ــر ع ــض النظ ــج، وبغ ــذ الربنام ــة تنفي ــري طيل ــا أي تغي ــرأ عليه ــم يط ــت، ل كل بي

ــروط. ــن الش ــج وع ــل الربنام مراح

وقــد اعتمــد املكتــب الوطــي للكهربــاء منــذ عــام 1996، مــن أجــل التدبــري 
ــم  ــة )SIG(. وت ــات اجلغرافي ــام املعلوم ــع، نظ ــبكات التوزي ــرى وش ــرايف للق اجلغ
اســتخدام هــذا النظــام عنــد تصميــم شــبكات التوزيــع، وحتديــد مواقــع القــرى 
وتقييــم مختلــف مراحــل الربنامــج الشــمويل. كمــا يســتخدم يف تدبــري الشــبكة 
ــذا  ــواردة يف ه ــة ال ــات الكمي ــدر كل البي�ان ــام مص ــذا النظ ــكل ه ــذا، يش ــا. وبه برمته

التقريــر.

تقييم االستثمار
تتطلب كهربة قرية بواسطة الشبكة ما يلي:

ربــط -  يف  تســاعد   22000 فولــط   )MT( اجلهــد  متوســطة  شــبكة  بنــ�اء 
الوطنيــ�ة؛ بالشــبكة  القريــة 

بنــ�اء محطــة أو العديــد مــن محطــات التحويــل حبســب شــكل القريــة - 
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املرتفقــن؛ خــالل  مــن  لالســتعمال  قابــل  فولــط   380/220 جهــد  إلخــراج 
توزيــع -  أجــل  مــن  فولــط(   380/220( اجلهــد  متوســطة  شــبكة  إجنــاز 

القريــة. داخــل  الكهربــاء 

تــم تقييــم مبلــغ االســتثمار الواجــب إلجنــاز كهربــة قريــة مــا انطالقــا مــن هــذه 
العناصــر. كمــا حــدد مبلــغ مســاهمة كل جماعــة محليــة بشــكل واضــح بالنســبة 

للشــبكة منخفضــة اجلهــد والشــبكة متوســطة اجلهــد.

تشــكل  التحويــل  ومحطــات   )BT( اجلهــد  منخفضــة  الشــبكة  ألن  ونظــرا 
بي�انــات أصليــة مرتبطــة بالقريــة، فــإن تقييمهــا يســاعد يف ختصيــص كلفــة محــددة 

لــكل قريــة.

ويف املقابــل، تســاعد الشــبكة متوســطة اجلهــد، حبكــم تصميمهــا، يف تزويــد 
مجموعــات مــن القــرى بالكهربــاء. ويتــم حتديــد حصــة كل قريــة يف هــذه التجهزات 
األساســية املشــرتكة عــرب نظــام املعلومــات اجلغرافيــة الــذي يدمــج هــذه البي�انــات 
الحتســاب الكلفــة النهائيــ�ة عــن كل بيــت يف القــرى الــيت تــم إحصاؤهــا كوحــدات يف 

إطــار املخطــط التوجيهــي.

ــام 1996،  ــاء، يف ع ــي للكهرب ــب الوط ــا املكت ــيت أجنزه ــات ال ــى الدراس ــ�اء عل وبن
ــف  ــون ونص ــبة مللي ــم بالنس ــون يف 10.000 دره ــن كل كان ــة ع ــدل الكلف ــدد مع ح
املليــون كانــون مســتهدف، علمــا أن املزانيــ�ة املخصصــة لربنامــج الكهربــة القرويــة 

الشــمويل عنــد انطالقــه كانــت قــد حــددت يف 15 مليــار درهــم.

الرتكيب�ة المالية. 5
حــددت املزانيــ�ة املخصصــة لربنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل عنــد انطالقــه 
يف 15 مليــار درهــم. ومــن أجــل تعبئــ�ة هــذه املزانيــ�ة، وضــع الربنامــج تركيبــ�ة ماليــة 

تشــاركية تشــرك اجلماعــات املحليــة واملســتفيدين.

وحــددت القــدرة الماليــة للجماعــات املحليــة للمســاهمة يف الربنامــج الشــمويل 
لكهربــة العالــم القــروي يف حــوايل 200 مليــون درهــم ســنويا.
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متوســط    املنجــزة  الدراســات  قيمــت  املســتفيدة،  بالبيــوت  يتعلــق  مــا  ويف 
ــ�ة املخصصــة لنفقــات الطاقــة يف 100درهــم مغــريب عــن كل أســرة شــهريا.  املزاني
ــمويل  ــج الش ــار الربنام ــاء، يف إط ــة للكهرب ــر القروي ــتهالك األس ــط اس ــدد متوس وح
)PERG( يف حــوايل 50 كيلــو وات يف الســاعة، أي زهــاء 50 درهــم يف الشــهر. 
وحــددت مســاهمة األســر يف إطــار الربنامــج الشــمويل يف 40 درهمــا يف الشــهر، 

بغيــة تشــجيع االنتقــال إىل الطاقــة الكهربائيــ�ة.
وعلــى هــذا األســاس، بلغــت مســاهمة الشــركاء يف تمويــل الربنامــج الشــمويل 

لكهربــة العالــم القــروي:

بالنســبة للبيــوت املســتفيدة: 2.500 درهــم نقــدا عنــد االشــرتاك أو 40 - 
درهمــا يف الشــهر علــى مــدى 7 ســنوات، أي 25% مــن متوســط كلفــة الربــط 

عــن األســرة الواحــدة؛
بالنســبة للســلطات املحليــة: 2.085 درهــم نقــدا عــن كل بيــت أو 500 - 

درهــم مغــريب ســنويا عــن كل بيــت ملــدة 5 ســنوات، أي 21% مــن متوســط 
ــدة؛ ــرة الواح ــن األس ــط ع ــة الرب كلف

ــة -  ــايل كلف ــن إجم ــى، أي % 54 م ــا تبق ــاء بم ــي للكهرب ــب الوط ــاهم املكت س
املشــروع.

ــاء  ــي للكهرب ــب الوط ــد املكت ــج، اعتم ــاهمته يف الربنام ــل مس ــل تموي ــن أج وم
ــل: ــادر للتموي ــة مص ــى أربع عل

موارد املكتب اخلاصة- 
املخصصات السنوية من مزاني�ة الدولة- 
االقرتاض املحصل عليها من اجلهات الماحنة- 
الهبات.  - 
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النطاق اجلغرايف لربنامج الكهربة القروية الشمويل. 6
تــم تنفيــذ الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي مــن طــرف املكتــب 
الوطــي للكهربــاء والمــاء الصلــح للشــرب يف جميــع املناطــق القرويــة باململكــة مــع 

وجــود بعــض االســتثن�اءات القليلــة، ال ســيما يف ضــوايح املــدن الكــربى. 

جيــدر التذكــري بــأن الكهربــة قانوني�ا مــن اختصــاص اجلماعات، الــيت تفوضها إىل 
املكتــب الوطــي للكهربــاء بعــد مــداوالت مجالســها.  وهكــذا شــمل برنامــج الكهربــة 
ــة..  ــة باململك ــوع 1282 جماع ــن مجم ــة م ــة قروي ــمويل 1234 جماع ــة الش القروي
ــا  ــع كم ــل التوزي ــن أج ــا م ــم بن�اؤه ــيت يت ــبكة ال ــتغل الش ــب أن يس ــن للمكت ويمك
ــوض  ــركات املف ــع و/أو الش ــة، وكاالت التوزي ــاالت قليل ــتغله، يف ح ــن أن تس يمك

لهــا هــذا التدبــري.
وبالفعــل، يعتــرب تدبــري وتوزيــع الكهربــاء يف ثالثــن إقليمــا قريبــ�ة مــن املــدن 
الكــربى مــن اختصــاص بعــض الهيئــ�ات أو الــوكاالت صاحبــة االمتيــ�از. ومــن تــم، 
ــات  ــع اجلماع ــمويل، جمي ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــل برنام ــال تدخ ــي مج ال يغط

ــا. ــمل 53 إقليم ــروي، ويش ــع الق ذات الطاب

الوقع الماكرو اقتصادي برنامج الكهربة القروية الشمويل  . 7
علــى  مباشــرة  وغــري  مباشــرة  آثــار  الشــمويل  القرويــة  الكهربــة  برنامــج  كان 
تنميــة  يف  الربنامــج  ســاهم  وهكــذا   .1995 يف  انطالقــه  منــذ  املغــريب  االقتصــاد 
ــات  ــض الصفق ــة بع ــالل مناول ــن خ ــة م ــرب وخاص ــة باملغ ــة الطاق ــيج صناع نس
ــادة  ــى زي ــرة عل ــري مباش ــار غ ــا أث ــج أيض ــذا الربنام ــة.  وكان له ــاوالت اخلاص إيل املق
النــاجت الداخلــي اخلــام مــن خــالل فــك العزلــة عــن بعــض املناطــق وتيســري إحــداث 

املقــاوالت وفتــح مســالك جديــدة للمبــادالت التجاريــة.
وقــد انتقــل النــاجت الداخلــي اخلــام مــن 317 مليــار درهــم يف 1995 إىل 982 
مليــار درهــم يف 2015، مدعومــا باألســاس بقطــاع اخلدمــات بـــ 51,4%. والصناعة 

بـــ 32,2% والفالحــة بـــ %16,5.
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ــف  ــم تضاع ــاء املنظ ــاع الكهرب ــغل يف قط ــب الش ــدد مناص ــر أن ع جديــر بالذك
ثــالث مــرات بــن 1990 و2007 إذ انتقــل مــن 11 ألــف إىل 33 ألــف منصــب جــزء 

ــة القرويــة الشــمويل. منهــا يعــود الفضــل يف إحداثــه إىل برنامــج الكهرب

ــرة  ــن م ــرث م ــاء أك ــاع الكهرب ــاوالت قط ــالت مق ــم معام ــط رق ــف متوس وتضاع
خــالل نفــس الفــرتة إذ انتقــل مــن 35 مليــون درهــم يف 1990 إىل أكــرث مــن 75 

مليــون درهــم يف 2006.
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احلصيلة الرتكيبي�ة إلجنازات برنامج الكهربة القروية 
)PERG( الشمويل

 إجناز برنامج الكهربة القروية الشمويل. 1
ــتخدم  ــمويل، يس ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــازات برنام ــتيعاب إجن ــل اس ــن أج م
للشــرب مؤشــرين أساســين همــا  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطــي  املكتــب 
ــاعد  ــروي )TAR(. وتس ــرتاك الق ــبة االش ــة )TER( ونس ــة القروي ــبة الكهرب نس
نســبة الكهربــة القرويــة يف قيــاس مــدى حتقيــق أهــداف الربنامــج مــن التجهــزات 
ــن  ــروي م ــرتاك الق ــبة االش ــن نس ــا ُتمكِّ ــة، بينم ــوت القروي ــط البي ــ�ة لرب الكهربائي

ــة. ــبكة املقام ــرتكة يف الش ــوت املش ــدد البي ــاس ع قي

نسبة الكهربة القرويةأ. 

حتديــد نســبة الكهربــة القرويــة يف إطــار الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم 
القــروي6

غــري املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب مناهــج احلســاب 
مرتــن خــالل تنفيــذ الربنامــج مــن أجــل حســاب نســبة الكهربــة القرويــة املتعلقــة 
بالربنامــج الشــمويل. واســتخدم املكتــب منهجيتــن للحســاب خــالل العشــرية 
األوىل مــن تنفيــذ الربنامــج ثــم اعتمــد املنهجيــة األخــرية اعتبــ�ارا مــن عــام 2007.

املنهجية األوىل املطبقة خالل العشرية األوىل )1998-1996(

املصدر: مالحظة للمكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب حول نسبة الكهربة القروية  6
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بعــد حملــة حتديــد املناطــق الــيت أطلقهــا املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء 
ــددة كان  ــوت املح ــدد البي ــن أن ع ــايم 1996 و1998، تب ــن ع ــرب ب ــح للش الصال
ــ�ة  ــدا إىل أن املندوبي ــر حتدي ــذا األم ــزى ه ــام 1994. ويع ــاء ع ــن إحص ــري م ــى بكث أعل
الوطــي  املكتــب  يســتخدم  بينمــا  األســر  مفهــوم  تطبــق  للتخطيــط  الســامية 
للكهربــاء مفهــوم الكانــون، علمــا أن الكانــون قــد يشــمل عــدة أســر. ومــن أجــل 
تصحيــح املعادلــة الســابقة، طبقــت مصالــح املكتــب اعتبــ�ارا مــن عــام 1998 
مجمــوع الكوانــن املحــددة إىل غايــة الســنة املرجعيــة كقاســم مــن أجــل احتســاب 

نســبة الكهربــة القرويــة بــدال مــن عــدد األســر املحصــاة يف عــام 1994:

املنهجية الثاني�ة املطبقة خالل العشرية األوىل )2006-1998(:

املنهجية الثالثة املطبقة خالل العشرية الثاني�ة )2015-2007(:

املعامل 100%( :T - نسبة الكهربة القروية )السنة املرجعية 1-((
القاســم K )املتغــري(: مجمــوع عــدد البيــوت يف القــرى املوصولــة بالكهربــاء 
ــا  ــم ربطه ــم يت ــيت ل ــة وال ــرى املربمج ــوت يف الق ــدد البي ــة + ع ــنة املرجعي ــالل الس خ
ــية +  ــة الشمس ــط بالطاق ــة للرب ــرى املربمج ــوت يف الق ــدد البي ــاء + ع ــد بالكهرب بع

ــد. ــة بع ــري املربمج ــرى غ ــوت يف الق ــدد البي ع
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ــداف  ــق أه ــبة حتقي ــس نس ــر يعك ــن مؤش ــذه ع ــاب ه ــة احلس ــفرت منهجي أس
الكهربــة  برنامــج  إطــار  يف  للشــرب  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطــي  املكتــب 
ــنة. ــد س ــنة بع ــة س ــازات املحقق ــة اإلجن ــابه بمراكم ــم حس ــمويل. يت ــة الش القروي

حتليــل نســبة الكهربــة القرويــة يف إطــار برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل 
علــى الصعيــد الوطــي

ارتفعــت النســبة الوطنيــ�ة للكهربــة القرويــة، حبســب املعلومــات املقدمــة مــن 
ــام 1995  ــن %18 يف ع ــرب، م ــح للش ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوط ــل املكت قب
إىل %99,15 يف عــام 2015. وهــذا يعــي أنــه تــم، يف عــام 2015، ربــط 2.139.351 
ــل  ــ�ة مقاب ــبكة الكهربائي ــ�ا بالش ــط 2.087.792 بيت ــم رب ــايئ )ت ــدر كهرب ــ�ا بمص بيت
جتهــز 51.559بيتــ�ا بالطاقــة الشمســية( أي مــا يعــادل 42.699 قريــة موصولــة 
بالطاقــة   3.663 مقابــل  الكهربائيــ�ة  بالشــبكة   39.036 ربــط  )تــم  بالطاقــة 

ــية(. الشمس

ــريعا يف  ــة تس ــنة املنصرم ــرين س ــالل العش ــجل خ ــور املس ــن التط ــذا، يب وهك
كهربــة القــرى املربمجــة مــا بــن 2002 و2007، ثــم شــبه ركــود اعتبــ�ارا مــن عــام 

.2013

الرســم البيــ�اين 3: تطــور نســبة الكهربــاء يف إطــار برنامــج الكهربــة القرويــة 
الشــمويل بــن عــام 1995 وعــام 2015
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املصدر: بي�انات املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب

حتليــل نســبة الكهربــة القرويــة يف إطــار الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم 
القــروي علــى الصعيــد اجلهــوي

اجلهــات.  بــن  ضعيفــة  تفاوتــات  اجلهــات  حبســب  الكهربــة  نســبة  تبــن 
وتســجل اجلهــة الشــرقية أضعــف نســبة للكهربــة بمعــدل %97,16، أي بنقطتــن 

ــي. ــط الوط ــن املتوس ــل م أق
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اخلارطــة 1: نســبة الكهربــة يف إطــار الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي حســب األقاليــم يف عــام 
2015

املصدر: معطيات املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب
حيــث  بــروزا  أكــرث  األقاليــم،  صعيــد  علــى  التفاوتــات،  كانــت  املقابــل،  ويف 
ــادل 99%  ــاوز أو تع ــة تتج ــبة كهرب ــا نس ــن 42 إقليم ــة م ــة مؤلف ــجلت مجموع س
يف حــن ســجلت مجموعــة أخــرى مــن 11 إقليمــا نســبة كهربــة قرويــة دون 95%. 
وتعتــرب النســبة األقــل هــي تلــك املســجلة يف إقليــم خنيفــرة بنســبة كهربــة قرويــة 
تعــادل %79,60. ويف األخــري حــدد التفــاوت النمــوذيج اإلقليــي مقارنــة باملتوســط 

الوطــي يف %3,1 برســم عــام 2015.
ــد  ــم بع ــم يت ــا ل ــ�ا مربمج ــوى 57.497 بيت ــام 2015 س ــة ع ــد نهاي ــق عن ــم يتب ول

تنفيــذ كهربتهــا يف 2.332 قريــة موزعــة كاآليت:

ــ�ا مربمجــا للربــط بالشــبكة الكهربائيــ�ة لــم يتــم بعــد تنفيذهــا -  38.374 بيت
ــة؛ يف 1.349 قري
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ــارة -  ــن إم ــة م ــار هب ــية يف إط ــة الشمس ــط بالطاق ــا للرب ــ�ا مربمج 19.123 بيت
ــة. ــد، يف 983 قري ــا بع ــم تنفيذه ــم يت ــيب ل ــو ظ أب

ويبلــغ عــدد البيــوت غــري املربمجــة بعــد 31.405 بيتــ�ا يف 1.519 قريــة تتطلــب 
علــى  تتوفــر  ال  البيــوت  هــذه  وتعتــرب  درهــم.  مليــار   2 تفــوق  مزانيــ�ة  كهربتهــا 
الشــروط يف إطــار برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل، علمــا بــأن كلفــة كهربــة 
الكوانــن املتواجــدة فيهــا تفــوق يف الواقــع مبلــغ 27.000 درهــم املتوقــع بالنســبة 

ــج. ــن الربنام ــرية م ــة األخ للمرحل

معدل االشرتاك يف العالم القرويب. 

تعريــف معــدل االشــرتاك يف العالــم القــروي يف إطــار الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم 
القــروي7

القرويــة  الكهربــة  نســبة  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطــي  املكتــب  حيــدد 
باعتب�ارهــا: القــروي  العالــم  لكهربــة  الشــمويل  بالربنامــج  املتعلقــة 

»النســبة مــا بــن عــدد املشــرتكن وعــدد البيــوت واألنشــطة األخــرى8 املحــددة 
يف القــرى يف إطــار برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل املجهــزة باخلدمــة«. 

كمــا تمــت اإلشــارة إىل ذلــك ســابقا، فــإن البي�انــات املتاحــة على مســتوى املكتب 
الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب املتعلقــة بنســبة االشــرتاك وعــدد 
املشــرتكن خــالل الفــرتة املمتــدة مــا بــن عــام 1995 وعــام 2015 ختــص 40 إقليمــا 

املصدر: مالحظة للمكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب حول نسبة الكهربة القروية  7
املدارس، واملستوصفات واإلدارات األخرى املوصولة بالكهرباء  8
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ــم  ــة باألقالي ــرتاك ذات الصل ــات االش ــك بي�ان ــا يف ذل ــق( بم ــة واردة يف امللح )القائم
13 اجلديــدة املنبثقــة عــن تقطيــع عــام 2009 وتمثــل معظــم العالــم القــروي. أمــا 
يف مــا خيــص بــايق األقاليــم القرويــة، فــإن توزيــع الكهربــاء تتــواله الــوكاالت املفوض 

لهــا تدبــري التوزيــع. 

وهكــذا، تعكــس نســبة الكهربــة القرويــة يف إطــار برنامــج الكهربــة القرويــة 
الشــمويل املحــددة أدنــاه نســبة ولــوج البيــوت واألنشــطة غــري املزنليــة إىل الكهربــاء 

ــج.  ــار الربنام ــة يف إط ــزة باخلدم ــرى املجه يف الق

حتليل معدل االشرتاك يف العالم القروي يف إطار الربنامج الشمويل 
لكهربة العالم القروي

بلغــت نســبة االشــرتاك يف العالــم القــروي علــى الصعيــد الوطــي، املحتســبة 
 ،2015 عــام  يف  للشــرب  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطــي  املكتــب  قبــل  مــن 
ــن يف  ــتعملن آخري ــة إىل مس ــ�ا باإلضاف ــادل 1.804.594 بيت ــا يع %95,53، أي م

القــرى املجهــزة باخلدمــة يف إطــار برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل.

ــات، أن  ــب اجله ــروي، حس ــم الق ــرتاك يف العال ــبة االش ــالل نس ــن خ ــن م يتب
هنالــك تفاوتــات هامــة بــن اجلهــات. وهكــذا، ســجل معــدل اشــرتاك قــروي أدىن 
قــدره %66,97 يف إقليــم فكيــك. كمــا بلــغ الفــارق النمــوذيج اإلقليــي مقارنــة 

باملتوســط الوطــي، %16,2 برســم عــام 2015.
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ــب  ــم 2015 حس ــمويل برس ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــرتكن يف برنام ــدد املش ــ�اين 4 ع ــم البي الرس
ــم األقالي

املصدر: معطيات املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب

وعليــه، وحبســب املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، فــإن 
عــدد املشــرتكن يف برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل، برســم عــام 2015 بلــغ 
1.804594 مشــرتكا. وبنــ�اء علــى عــدد البيــوت واألنشــطة األخــرى املتواجــدة 
يف القــرى املوصولــة باخلدمــة يف األقاليــم الـــ 53 الــيت يشــملها برنامــج الكهربــة 
القرويــة الشــمويل والــذي يعــادل 1.972.531، فــإن عــدد البيــوت واألنشــطة 
األخــرى غــري املشــرتكة يبلــغ 167.937 علــى الرغــم مــن جتهــز القــرى الــيت تتواجــد 

ــاء. ــا بالكهرب فيه

االستثمارات
تطلــب الربنامــج الشــمويل منــذ إطالقــه إىل غايــة 2015 اســتثمارا إجماليــا 

قــدره 28,7 مليــار درهــم شــاملة للضريبــ�ة علــى القيمــة املضافــة.
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وكانت حصة كل مساهم يف الربنامج على الشكل التايل:
6,3 مليار درهمحصة املستفيدين

6,5 مليار درهممساهمة اجلماعات املحلية
15,8 مليار درهمحصة املكتب الوطي للكهرباء

ملخص تركييب 
القرويــة  الكهربــة  برنامــج  إجنــازات  حبصيلــة  الصلــة  ذات  املعاينــ�ات  أهــم 

لشــمويل  ا
مــن منظــور هــدف جتهــز العالــم القــروي بالتجهــزات األساســية الكهربائيــ�ة، 
يبــ�دو أن برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل )PERG(، وفقــا لألرقــام الــيت قدمهــا 
املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، قــد حقــق األهــداف املســطرة 

لــه.
ــط  ــرب رب ــاء ع ــوج إىل الكهرب ــن الول ــ�ا م ــج 2.139.351 بيت ــن الربنام ــذا، مك وهك
2.087.792 بيتــ�ا قرويــا بشــبكة الكهربــاء وجتهــز 51.559 بيتــ�ا قرويــا بألــواح 

ــية. ــة الشمس الطاق

وبهذا، بقي يف نهاية عام 2015:
57.497 بيت�ا مربمجا لم يتم تنفيذ كهربتها بعد يف 2.332 قرية؛- 
31.405 بيتــ�ا غــري مربمــج يف 1.519 قريــة يتطلــب تنفيــذ كهربتهــا مزانيــ�ة - 

تفــوق 2 مليــار درهــم.
عــالوة علــى ذلــك، بلــغ عــدد البيــوت املشــرتكة يف الشــبكة 1.804.594 بيتــ�ا، 

ولــم يبــق ســوى 167.937 بيتــ�ا وبعــض األنشــطة األخــرى بــدون اشــرتاك.
وعنــد نهايــة 2015، ظــل أكــرث مــن 1,3 مليــون مواطــن يعيشــون بــدون كهربــاء 

إذا افرتضنــا أن كل بيــت قــروي يت�ألــف مــن 5,5 أشــخاص.
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االنسجام الداخلي لربنامج الكهربة القروية الشمويل 

السؤال ومعايري التقدير املستعملة. 1
ــود  ــداف ووج ــف األه ــن مختل ــد ب ــل اجلي ــي التكام ــجام الداخل ــد باالنس يقص

ــج. ــس الربنام ــل نف ــطة داخ ــاريع واألنش ــن املش ــجام ب انس

ــكل  ــا بش ــون مرضي ــج يك ــي ألي برنام ــجام الداخل ــارة إىل أن االنس ــدر اإلش وجت
ــ�ة: ــداف العملياتي ــون األه ــا تك ــرب عندم أك

مرتبطة بالهدف العام؛- 
مكملة لبعضها البعض؛- 
وتسمح بتحقيق االنسجام األمثل يف ما بينها.- 

خيــارات  إىل  التنفيــذ  مرحلــة  خــالل  العملياتيــ�ة  األهــداف  هــذه  وســترتجم 
للربنامــج. الداخلــي  االنســجام  ستجســد  عمليــات 

ــة  ــات العمومي ــم السياس ــ�ة لتقيي ــة املوضوعاتي ــربت اللجن ــدد، ع ــذا الص ويف ه
عــن رغبتهــا يف معرفــة:

ــمويل  ــج الش ــار الربنام ــذة يف إط ــ�ة املتخ ــارات العملياتي ــت اخلي ــدى كان إىل أي م
ــج؟ ــام للربنام ــدف الع ــة لله ــروي )PERG( مالئم ــم الق ــة العال لكهرب

العملياتيــ�ة  التحليــل علــى اخليــارات  لإلجابــة علــى هــذا الســؤال، ســريكز 
التاليــة:

نماذج ختطيط مختلف مراحل الربنامج؛- 
اخليارات التقني�ة االقتصادية املفعلة؛- 
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خيارات التمويل املعتمدة؛- 
آليات احلكامة املعتمدة؛- 
املساطر واملقاربات اإلدارية املنفذة.- 

أســفر تنفيــذ برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل عــن مقاربــة اتســمت بتحديــد 
أهــداف متطــورة، علــى مــدى تقــدم الربنامــج، قائمــة علــى مختلــف أشــكال الواقــع 
العــام  الهــدف  امليــداين واإلكراهــات والســياق االجتماعــي. وهكــذا، يتضــح أن 
ــم تتــم ترجمتــه بشــكل نســقي  ــة القرويــة »، ل مــن الربنامــج، أي « تعميــم الكهرب

ــ�ة. ــداف عملياتي ــامل إىل أه وش

وقــد جعــل غيــاب هــذه األهــداف العمليــات تقديــر مســتوى انســجام اخليــارات 
العملياتيــ�ة مــع الهــدف العــام أكــرث تعقيــدا.

نماذج ختطيط مختلف مراحل الربنامج
مراحــل  بعــدة  الشــمويل  القرويــة  الكهربــة  برنامــج  وتنفيــذ  ختطيــط  اتســم 

رئيســية:

ــمويل  ــج الش ــي للربنام ــط التوجيه ــداد املخط ــة إع ــن 1996 إىل 1998: مرحل م
ــروي ــم الق ــة العال لكهرب

يف أعقــاب إطــالق الربنامــج يف عــام 1996 ونظــرا لضعــف املعلومــات املتصلــة 
بالبيــوت الــالزم كهربتهــا يف الوســط القــروي، عكــف املكتــب الوطــي للكهربــاء على 
إجنــاز عمليــة لتحديــد تلــك البيــوت. وقــد ســاعدت هــذه العمليــة األوىل يف إحصــاء 
ــى  ــة عل ــكل قري ــة ل ــة واالقتصادي ــ�ة واالجتماعي ــة، والتقني ــمات الديموغرافي الس

حــدا.

واســتعملت جــذاذات التنقيــب والتحديــد إلغنــاء قاعــدة بي�انــات الربنامــج 
بشــكل تدريــي. وعلــى هــذا األســاس، تــم إجنــاز تقييــم أويل الحتي�اجــات املغــرب يف 
مجــال الكهربــة القرويــة عــالوة علــى اختي�ار احللــول التقنيــ�ة وتقييم االســتثمارات 
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الضروريــة لتنفيــذ برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل.

اجلذاذة املستعملة يف إطار مختلف عمليات التنقيب والتحديد

املصــدر: املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب )ONEE(، وثيقــة تتعلــق بمســار 
)PERG( التخطيــط للقــرى يف إطــار الربنامــج الشــمويل

ــاء  ــاء والم ــي للكهرب ــب الوط ــة للمكت ــرق التابع ــت الف ــك، قام ــى ذل ــالوة عل ع
الصالــح للشــرب بإجنــاز حتليــل لتشــتت وانتشــار البيــوت بنــ�اء علــى رســومات 
لتحديــد القــرى ونســخ عــن خرائــط حتــدد موقــع القــرى باإلضافــة إىل شــبكات 

التيــ�ار املتوســط املقامــة واملرتقبــة.

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه تــم، بمناســبة كل مرحلــة جديــدة مــن الربنامــج، التحقــق 
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مــن تلــك البي�انــات وحتيينهــا.

ــل  وانطالقــا مــن البي�انــات املحصلــة، تــم إعــداد املخطــط التوجيهــي الــذي يفصِّ
خطــة العمــل اخلاصــة بالفــرتة املمتــدة مــا بــن عــام 1998 وعــام 2006.

وارتكــزت املقاربــة املعتمــدة لبلــورة هــذا املخطــط التوجيهــي علــى تطبيــق 
العديــد مــن آليــات فــرز مجمــوع البيــوت الــيت شــملها اإلحصــاء:

تمثلــت أول آليــة فــرز علــى ترتيــب القــرى على عدة مراحل حســب متوســط - 
تكميليــة.  أساســية  جتهــزات  دون  كانــون  كل  لكهربــة  املزتايــد  الكلفــة* 
وهكــذا، يتضــح أن متوســط الكلفــة هــذا يشــكل القاعــدة األســاس لعمليــة 
ــا يلــي طريقــة حســابه. ــورد يف م التخطيــط. وبالنظــر ألهميــة هــذا املعيــار، ن

نشــري، يف هــذا الصــدد، إىل دخــول عنصريــن يف احتســاب تكاليــف الكهربــة 
بالنســبة ألي قريــة، وهمــا:

ببنيتهــا -  ســوى  ترتبــط  ال  والــيت  بالقريــة  اخلاصــة  الداخليــة  البي�انــات 
ــح  ــط/املنخفض، ومفاتي ــ�ار املتوس ــز التي ــ�ار، مرك ــة التي ــبكة منخفض )الش

اليــدوي(؛ التحكــم 

البي�انــات املشــرتكة بــن مجموعــة مــن القــرى واملتمثلــة يف الشــبكات ذات - 
التيــ�ار املتوســط.
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صيغة احتساب متوسط الكلفة

املصــدر: املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب )ONEE(، وثيقــة تتعلــق 

كلفــة اخلطــوط متوســطة اجلهــد »MT« = طــول MT * ســعر الوحــدة للخــط MT بالكيلومــرت 
)راجــع أدنــاه(

كلفة اخلطوط منخفضة اجلهد »BT« = طول BT * سعر الوحدة للخط BT بالكيلومرت 

كلفة املركز = عدد املراكز * سعر الوحدة عن كل مركز

IACM مفتاح لكل قرية * سعر الوحدة للمفتاح = IACM كلفة مفاتيح التحكم اليدوي

K )املعامل( = نتيجة 3 عوامل

)Peine et soins( 0.20+1 :)20%( املعامل 1: العناء والرعاية -

- املعامل 2: تكاليف الدراسات )5%(: 0.05+1

- املعامل Alias :3 أو معدل التحين )8%(: 0.08+1

)PERG( بمســار التخطيــط للقــرى يف إطــار الربنامــج الشــمويل

تمثلــت ثــاين آليــة فــرز يف احــرتام التــوازن اجلهــوي عــرب تقليــص الفــارق بــن - 
ــتوى  ــى املس ــة عل ــبة الكهرب ــة بنس ــات مقارن ــف اجله ــة مختل ــب كهرب نس
التــوازن بــن اجلهــات املحــددة يف  الوطــي. وبغيــة تصحيــح اختــالالت 
أعقــاب تطبيــق الفــرز األول، قــرر املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح 
للشــرب تطويــر جتهــزات أساســية تســاعد يف تزويــد القرى بالطاقة حســب 
تشــتتها. وحيــث إن كلفــة هــذه التجهــزات مولــت مباشــرة مــن اعتمــادات 
خاصــة للمكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، فإنــه كان مــن 

املمكــن حتســن نتيجــة الفــرز األول عــرب إدمــاج املزيــد مــن القــرى.

ويف نهايــة املطــاف، ارتكــز حتديــد القــرى الــيت جيــب إيصالهــا بالكهربــاء عــرب 
ــع  ــد أرب ــط إىل حتدي ــذا، أدى التخطي ــرز. وهك ــيت الف ــع آل ــى جم ــة عل ــبكة مرتابط ش
مراحــل حســب شــروط االســتفادة والقائمــة علــى تشــتت القــرى ومتوســط كلفــة 
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ــت: ــن كل بي ــة ع الكهرب

تــم إجنــاز حتليــل تشــتت القــرى بنــ�اء علــى متوســط كلفــة الكهربــة عــن كل - 
بيــت، املحــددة فقــط علــى أســاس الربــط بشــبكة التيــ�ار املنخفــض اجلهــد 
الــيت جيــب وضعهــا يف كل قريــة )خــارج كلفــة  التحويــل  )BT( ومراكــز 
ــن  ــة ع ــط الكلف ــغ متوس ــد بل ــ�ار(. وق ــطة التي ــية متوس ــزات األساس التجه

ــم؛ ــوايل 10.000 دره ــي ح ــد الوط ــى الصعي ــون عل كل كان
جــد -  أو  املشــتت�ة  املســاكن  ذات  القــرى  حتديــد  يف  أيضــا  التحليــل  ســاعد 

املشــتت�ة الــيت ال يمكــن ربطهــا بالشــبكة الوطنيــ�ة بســبب ارتفــاع كلفــة 
تنفيذهــا. وكان مــن الضــروري بالنســبة لهــذه القــرى، التفكــري يف حــل آخــر 

تمثــل يف األلــواح الشمســية.
ــون  ــن كل كان ــة ع ــط الكلف ــب متوس ــتفادة حس ــروط االس ــ�ة ش ــد عتب ــم حتدي ت
مــع إدمــاج التشــتت بــن القــرى )الشــبكة متوســطة اجلهــد( والتشــتت بــن 
القــرى )الشــبكة ضعيفــة اجلهــد(. وحــددت هــذه العتبــ�ات ختطيــط وبرمجــة 

مختلــف مراحــل برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل.
ــبكة  ــق الش ــن طري ــة ع ــة للكهرب ــة باهظ ــق ذات كلف ــا املناط ــت أيض ــد ُبرمج وق
)< 27.000 درهــم مغــريب( يف إطــار الربنامــج الشــمويل عــرب تقنيــ�ات للكهربــة 
الالمركزيــة ترتكــز أساســا علــى الطاقــة الشمســية. وكانــت األهــداف األوليــة 
تــريم إىل تركيــب 105.000 لوحــة: مجمــوع البــالد بشــكل يمكــن مــن تغطيــة 

ــة. ــبكة املرتابط ــرب الش ــة ع ــة للكهرب ــري املؤهل ــرى غ ــة الق كاف

اجلدول 1: عتب�ة األهلية حسب مراحل برنامج الكهربة القروية الشمويل

املراحل عتب�ة األهلية
PERG املرحلة 1 و2 من الربنامج الشمويل > 10.000   درهم  

املرحلة 3 من الربنامج الشمويل  > 14.000 درهم 
اجلزء 1 من املرحلة 2 من الربنامج الشمويل   > 20.000 درهم 

اجلزء 2 من املرحلة 4 من الربنامج الشمويل  > 25.000 درهم 
برنامج الكهربة القروية الشمويل بالطاقة الشمسية < 27.000 درهم 
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يف عــام 2005: مراجعــة عتبــ�ة شــروط االســتفادة برســم املرحلــة 4 مــن برنامــج 
الكهربــة القرويــة الشــمويل

اتضــح أن تكاليــف تنفيــذ املراحــل 1 و2 و3 كانــت أقــل مــن التقديــرات األوليــة. 
ــم  ــن 25.000 دره ــدال م ــم )ب ــن دون 27.000 دره ــاة الكوان ــرر مراع ــايل، تق وبالت
ــج  ــن الربنام ــة 4 م ــن املرحل ــاين م ــزء الث ــط للج ــد التخطي ــة(، عن ــة يف البداي املتوقع

الشــمويل. 

يف عام 2010: إعادة املصادقة على قائمة القرى غري املوصلة بالكهرباء
اســتكمال  بغيــة  املناطــق  لتحديــد  جديــدة  عمليــة   ،2010 عــام  يف  أجنــزت، 
وحتيــن البي�انــات املتعلقــة بمجمــوع القــرى غــري املكهربــة الــيت تتجــاوز عتبــ�ة 

الكهربــة عــرب شــبكة مرتابطــة. شــروط االســتفادة مــن 

ويبــ�دو أن معيــار الكلفــة األقــل قــد ســهل اإلســقاط الســريع لشــبكات التوزيــع 
عــالوة علــى التوزيــع األمثــل للقــرى املســتهدفة. وقــد تأكــدت هــذه املعاينــ�ات مــن 
خــالل الوتــرية املرتفعــة لعمليــة التنفيــذ والتقــدم املســتمر لكهربــة العالــم القــروي.

من 2016 إىل 2018 : تصميم كهربة القرى املتبقية
ــ�ة و940  ــبكة الوطني ــة بالش ــط 1.950 قري ــاز رب ــع إجن ــن توق ــب ع ــن املكت أعل

ــة: ــرتة املقبل ــالل الف ــية خ ــواح الشمس ــة باألل قري
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اجلدول 2: توقعات تنفيذ برنامج الكهربة القروية الشمويل 2018-2016

املجموع201620172018
الربط 

بالشبكة
4009106401950عدد القرى

13648230691592552642عدد الكوانن
عرب احلقائب 

الشمسية
600340940عدد القرى

11452804819500عدد الكوانن
100012506402890مجموع القرى

25100311171592572142مجموع الكوانن
99,79 %99,79 %99,65 %99,44 %نسبة الكهربة القروية

1400150010003900عدد املدارس
606040160عدد املستوصفات

5006504001550عدد املساجد
املصدر: برنامج الكهربة القروية الشمويل، املقاربة واملنهجية

ــالوة  ــمويل، ع ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــم برنام ــج تصمي ــرى، أدم ــة أخ ــن جه م
علــى العمليــات التقنيــ�ة ذات الصلــة بالدراســات وأشــغال الربــط، برمجــة تدابــري 
املواكبــة يف القــرى املعنيــ�ة يهــدف التعريــف بأهميــة الكهربــة القرويــة وإخبــار 
الســاكنة بمختلــف اجلوانــب املتعلقــة بالربنامــج )املنهجيــة الــيت ينبغــي تطبيقهــا، 

ــة(. ــم يف الطاق ــالمة، والتحك ــة بالس ــا املرتبط القضاي

ونفــذت أيضــا أنشــطة للتوعيــة لفائــدة الكهربائيــن املتخصصــن يف الرتكيــب 
ــم  ــم حتفزه ــى يت ــل( ح ــي والوص ــب الداخل ــغال الرتكي ــون بأش ــون املكلف )احلرفي
علــى االخنــراط يف الربنامــج وبغيــة توعيتهــم بشــأن التقنيــ�ات الــيت تســاعد يف 

ــر. ــى األس ــوج عل ــات الول ــبء نفق ــف ع ــايل، ختفي ــف وبالت ــض التكالي خف

وتــم إجنــاز تقديــر آليــات التخطيــط بشــكل أســايس بنــ�اء علــى وثيقــة املخطــط 
التوجيهــي « مشــروع خطــة العمــل للفــرتة 2006-1998 » يف أكتوبــر 1998 وعلى 
ــة  ــج الكهرب ــار برنام ــرى يف إط ــط للق ــة التخطي ــوان « عملي ــل عن ــيت حتم ــرة ال املذك
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القرويــة الشــمويل »الــيت أرســلتها الفــرق التابعــة للمكتــب الوطــي للكهربــاء.

التوجيهــي املعتمــد عــام 1998 وثيقــة  املتعلقــة باملخطــط  الوثيقــة  وتعتــرب 
ــا ال  ــام. لكنه ــكل ع ــط بش ــة التخطي ــى مقارب ــي عل ــع الرس ــي الطاب ــ�ة تضف تركيبي
تســمح باالســتيعاب الدقيــق لعمليــة التخطيــط. ومــن جهــة أخــرى ال تعــرض هــذه 
الوثيقــة منهجيــات التخطيــط الســنوية ملختلــف مراحــل الربنامــج الشــمويل. ومــع 

ذلــك، يبــ�دو أن:

مقاربــة التخطيــط املعتمــدة تركــز علــى الكلفــة، ممــا يرتجــم إرادة يف التدبــري - 
األمثــل للمــوارد املتاحــة بشــكل يغطــي أقــى قــدر ممكــن مــن الكوانــن منذ 
انطــالق الربنامــج. ويبــ�دو أن هــذه املقاربــة ســاعدت يف تكثيــف الشــبكة 

وترشــيد تكاليــف ربــط القــرى طيلــة مــدة الربنامــج.
تــم التخطيــط بنــ�اء علــى إحصــاء ميــداين يتــوىخ الشــمولية وخضــع لعمليــة - 

اســتخدمت  الــيت  التحديــد  جــذاذات  لكــن  متواصلــة.  وحتيــن  حتديــث 
لتصميــم مختلــف مراحــل الربنامــج الشــمويل لــم تدمــج بعــض املؤشــرات 
الظواهــر  بعــض  مراعــاة  يف  تســاعد  الــيت  الهامــة  اقتصاديــة  السوســيو 
اخلاصــة عنــد برمجــة وتصميــم احللــول التقنيــ�ة املالئمــة. فضــال عــن 
ــالل  ــوت خ ــدد البي ــص لع ــرط أو الناق ــر املف ــون التقدي ــن أن يك ــك، يمك ذل

مرحلــة التحديــد، قــد أدى إىل تغيــري ترتيــب التخطيــط.

اجلدول  3:  الفارق بن البيوت الواجب كهربتها حسب التقسيم اجلهوي
الفارقالكوانن الي ينبغي كهربتهاالتقسيم اجلهوي

املوجودة فعالحسب االتفاقيات
942537886615387أكادير

56940505106430الدارالبيضاء
31896258975999فاس

59212524366776القنيطرة
25670213864284وجدة

 املصدر: التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم2007.
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 كان التخطيــط متعــدد الســنوات للمراحــل يقــوم كذلــك علــى قــدرات - 
التســيري، والتمويــل والتنفيــذ املتوفــرة لــدى املكتــب، ومــع ذلــك تــم تنفيــذ 

ــرية. ــريع الوت ــل لتس مراح

وســاهم منطــق التخطيــط املعتمــد يف تيســري تنفيــذ الهــدف الشــامل للربنامــج 
الشــمويل، أي تعميــم الولــوج إىل الكهربــاء يف الوســط القــروي. 

خالصات
ــي  - ــط ال ــارات التخطي ــد خي ــل أح ــة األق ــدأ الكلف ــتخدام مب ــكل اس خ.1 يش

ــاء. ــة إىل الكهرب ــق القروي ــاكنة املناط ــوج س ــريع ول ــاهمت يف تس س
خ.2 أخــرت املقاربــة القائمــة علــى عتبــ�ات األهليــة أي شــروط االســتفادة  -

مــن الولــوج إىل الكهربــاء يف بعــض القــرى. ويتعلــق األمــر بالقــرى املعزولــة 
أكــر وبالتــايل بالســاكنة األكــر هشاشــة، أي مــا يعــادل 31.405 كانــون 

ــام 2015. ــة ع ــد نهاي عن
خ.3 يف غيــاب مخطــط لتدابــر املواكبــة املقرتحــة مــن قبــل املكتــب الوطــي  -

ــع  ــجامها م ــل انس ــن حتلي ــن م ــم نتمك ــرب، ل ــح للش ــاء الصال ــاء والم للكهرب
ــية. ــزات األساس ــغال التجه ــاز أش ــط إلجن التخطي
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2. اخليارات التقني�ة االقتصادية املنجزة
علــى املســتوى التقــي، حــاول برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل التأقلــم مــع 
تنــوع تقنيــ�ات الكهربــة. وقــد ســاعد وضــع املخطــط التوجيهــي القائــم علــى بي�انات 

يتــم إغناؤهــا بشــكل تدريــي، يف حتديــد تقنيــ�ة الكهربــة املالئمــة لــكل موقــع.
اجلدول 4: اختي�ار تقني�ة الكهربة حسب املوقع اجلغرايف

احلل التقي املعتمداملوقع اجلغرايف
)MT( قرية مجمعة بالقرب من شبكة التي�ار املتوسطة

شبكة مرتابطة  وطني�ة( قرى ذات مساكن مجمعة لكن متب�اعدة
)MT( قرية متشتت�ة قريب�ة أو بعيدة عن شبكة التي�ار املتوسطة

شبكة ال مركزية قرية مجمعة منعزلة، لكن بعيدة عن شبكة التي�ار املتوسط 
)MT(

املصدر: مبادرة املناخ »باريس – نريويب«، الربنامج املغريب للكهربة الشمولية للعالم القروي، 
أبريل 2011

وهكــذا، أدرج برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل ضمــن مشــاريعه عنصــر 
ــيع  ــة توس ــددة بغي ــات املتج ــتخدام الطاق ــالل اس ــن خ ــد م ــيت جتس ــة ال الالمركزي
نطــاق كهربــة املناطــق القرويــة األبعــد والــيت تتجــاوز كلفــة ربطهــا بالشــبكة عتبــ�ة 

ــة.  األهلي
ويهم هذا النمط من الكهربة الالمركزية:

مولدات الكهرباء؛- 
أجهزة توليد الطاقة الرحيية؛- 
املحطات متن�اهية الصغر لتوليد الطاقة الكهرومائي�ة؛- 
األلواح الشمسية الفردية.- 

ــون  ــية املك ــة الشمس ــة بالطاق ــل الكهرب ــرب، تمث ــمس باملغ ــرة الش ــرا لوف ونظ
ــراكة  ــى الش ــز عل ــمويل، وترتك ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــم يف برنام ــزي األه الالمرك
بــن القطاعــن العــام واخلــاص )PPP( لتوســيع نطــاق الكهربــة ليشــمل املناطــق 

ــرب. ــ�ة يف املغ ــة النائي القروي
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وعــالوة علــى ذلــك، أخــذت اخليــارات التقنيــ�ة يف احلســبان اعتبــ�ارات ماليــة، 
ترجمــت بتشــكيل جلنــة خفــض التكاليــف مهمتهــا تطويــر هندســة شــبكات 
التيــ�ار املتوســط )MT(، والتيــ�ار املنخفــض )BT( ومراكــز املحــوالت مــن أجــل 

ــتثمار. ــة االس ــص كلف تقلي

وهكــذا أســفرت أشــغال اللجنــة عــن حتديــد مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة 
التقنيــ�ة بغيــة تنســيق تقــدم اإلجنــازات علــى الصعيــد الوطــي. وركــزت التوصيات 

الرئيســية بشــكل خــاص علــى:

خفض ارتفاع األعمدة )من  10,5 أمتار إىل 9 أمتار، ثم إىل 8 أمتار(؛ - 
التقليل من محطات التحويل؛- 
حترير عمليات الربط الكهربائي�ة.- 

تــم  الــيت  التوجيهيــة العشــرة )10(  الكاملــة للمبــادئ  القائمــة  يلــي  ويف مــا 
الشــمويل: الربنامــج  إطــار  يف  اعتمادهــا 

التوجيــه املتعلــق بدعامــات شــبكات التيــ�ار املتوســط واملنخفــض والــيت تتمثــل 
أهدافهــا يف مــا يلــي:

خفض ارتفاع الدعامات من 10,5 أمتار إىل 9 أمتار، ثم إىل 8 أمتار؛
ــات  ــبة لدعام ــن 300 بالنس ــدال م ــع إىل )daN( 150 ب ــا يرج ــود يف م ــم اجله تعمي

التصفيــف مــع تثبيتهــا باحلجــر اجلــاف بــدال مــن األساســات الصلبــة؛
ــد  ــلحة للح ــانة املس ــات باخلرس ــة »ب« للدعام ــن فئ ــدال م ــة »أ« ب ــتخدام فئ اس
ــن 700(؛  ــدال م ــاف إىل daN( 500( ب ــم اإليق ــد دعائ ــص جه ــا )تقلي ــن مرونته م
خفــض ارتفــاع دعامــات التصفيــف بالنســبة لشــبكة التيــ�ار املتوســط إىل 12 مــرتا 

بــدال مــن 14 مــرتا.
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التوجيــه اخلــاص بمراكــز التيــ�ار املتوســط واملنخفــض الــيت تــريم إىل االســتخدام 
التلقــايئ يف املناطــق القرويــة ملراكــز مــن النــوع اجلــوي علــى دعائــم وإدخــال املحــول 

علــى دعامــة 160 كيلــو فولــت أمبــري.

التوجيه املتعلق بالتوصيالت بشبكة التي�ار املتوسط الرامية إىل:
حتريــر اقتنــ�اء مكونــات الربــط للتيــ�ار املتوســط لــدى املورديــن يف القطــاع اخلــاص 

باســتثن�اء العــدادات واملوصــالت؛

ــوب )la fonte( إىل  ــد املصب ــق احلدي ــواب وصنادي ــتخدام أب ــص باس أدى الرتخي
تراجــع هــام لكلفــة الصناديــق املصنوعــة مــن البوليســرت.

التوجيــه املتعلــق بالقنــوات حتــت األرضيــة يف شــبكات التوزيــع الــيت ال ختــص 
بالضــرورة شــبكات برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل الــيت تكــون مبدئيــ�ا جويــة؛

التوجيــه املرتبــط بتعميــم مراكــز التوزيــع املبســطة والــذي يعتــرب جــد مفيــد للغاية 
بالنســبة للربنامــج الشــمويل حــى إذا كانــت الشــبكة املقامــة يف إطــار هــذا الربنامــج 

ال تتوافــق مباشــرة مــع بنــ�اء املراكــز املبســطة؛

ــال  ــدف إدخ ــط به ــ�ار املتوس ــة بالتي ــوازل اخلاص ــتخدام الع ــق باس ــه املتعل التوجي
ــاج؛ ــن الزج ــة م ــا وأقــل تكلف عــوازل مركبــة، وأخــف وزن

التوجيــه اخلــاص بتعميــم تزويــد املــدارس القريبــ�ة مــن شــبكة الكهربــاء بالتيــ�ار 
ــض؛ املخف

ــى  ــادي، إىل أق ــدف تف ــات به ــجار والغاب ــى األش ــاظ عل ــق باحلف ــه املتعل التوجي
قــدر ممكــن، عبــور املناطــق كثيفــة األشــجار، مــن خــالل اســتخدام األحبــال 
امللتويــة احلاملــة للتيــ�ار املتوســط املعزولــة أو االكتفــاء بمجــرد التشــذيب املرتفــع 

ــوع؛ ــبه ممن ــجار ش ــالع األش ــح اقت ــذا، أصب ــم(. وهك )التقلي
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التوجيــه املرتبــط باســتب�دال لوحــات التوزيــع الكهربائيــ�ة ذات قواطــع دائريــة 
بلوحــات توزيــع أخــرى ذات مفاتيــح غــري مرتبطــة بشــكل مباشــر بشــبكة برنامــج 

ــمويل؛ ــة الش ــة القروي الكهرب

اليــدوي  التحكــم  مفاتيــح  إدمــاج  علــى  املطبقــة  بالقواعــد  املتعلــق  التوجيــه 
ــوع  ــدد ون ــة ع ــدف إىل مالءم ــذي يه ــد وال ــطة اجله ــبكات متوس )IACM( يف الش

التيــ�ار. التيــ�ار املتوســط  IACM يف شــبكات توزيــع  املفاتيــح 

املصدر: الربنامج الشمويل: املقاربة واملنهجية
ــن كل  ــط ع ــة الرب ــط كلف ــض متوس ــري يف خف ــذه التداب ــة ه ــاعدت كاف ــد س وق
كانــون حبــوايل 23%، حيــث انتقلــت مــن 13.000 درهــم )خــالل الربنامــج الوطــي 

ــم9. ــة » PNER«( إىل 10.000 دره ــة القروي للكهرب

وإىل جانــب هــذه التدابــري التقنيــ�ة، تــم الشــروع يف حتديــث األدوات الهندســية 
ــات  ــل العملي ــج، وجع ــى الربنام ــع عل ــع التصني ــاء طاب ــل إضف ــن أج ــتخدمة م املس

ــاريع. ــف املش ــع مختل ــالؤم وتتب ــري ت نسقية وتيس

ومــع ذلــك، يظــل اســتخدام التقنيــ�ات الالمركزيــة دون األهــداف األوليــة الــيت 
حددهــا الربنامــج، خاصــة يف مــا يتعلــق بالكهربــة بواســطة الطاقــة الشمســية 
حيــث لــم يتــم تركيــب ســوى %50 مــن مجموعــات اللوحــات الشمســية الفرديــة 

ــي. ــدف األصل ــة باله مقارن

وتعزى هذه النتيجة إىل10:
التقــدم الســريع للكهربــة مــن خــالل الشــبكة ممــا أدى إىل التخلــي عــن - 

جــزء مــن الزبائــن الذيــن كانــوا مرشــحن لالســتفادة مــن الكهربــة بواســطة 
ــح  ــاء والمــاء الصال ــة واملنهجيــة »، املكتــب الوطــي للكهرب ــة القرويــة الشــمويل، املقارب املصــدر: « برنامــج الكهرب  9

.2015 للشــرب، 
ــم القــروي »،  ــة العال ــواح الشمســية يف إطــار الربنامــج الشــمويل لكهرب ــة عــرب األل ــة الكهرب املصــدر: « تقييــم جترب  10

.2012 للشــرب،  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطــي  املكتــب 
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ــية؛ ــة الشمس الطاق
ــعار -  ــات أس ــة بتقلب ــية املرتبط ــة الشمس ــات الطاق ــعار مكون ــادة يف أس الزي

ــة.  ــواد األولي امل
بشــكل عــام، واجــه جتريــب العديــد مــن طــرق الكهربــة عــرب الطاقــات املتجــددة 
)الرحييــة، املحطــات متن�اهيــة الصغــر لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــ�ة( صعوبــات 

كثــرية حــدت مــن اســتخدام هــذه األنظمــة. ويتعلــق األمــر بـــ :

تكاليف التشغيل املرتفعة؛- 
متن�اهيــة -  )املحطــات  اجلفــاف  وفــرتات  املطريــة  التســاقطات  ضعــف 

الكهرومائيــ�ة(؛ الطاقــة  لتوليــد  الصغــر 
سرعة الرياح املنخفضة )بالنسبة جلهاز توليد الطاقة الرحيية(.- 

خالصات
خ.4 ســاهمت جهــود االســتفادة املثلــى مــن االســتثمارات وتنفيــذ مختلــف  -

ــة القرويــة علــى  ــ�ة بكلفــة أقــل، يف التعميــم الســريع للكهرب ــول التقني احلل
الصعيــد الوطــي.

خ.5 تعتــرب التجهــزات الالمركزيــة قليلــة للغايــة وتقتصــر يف معظمهــا علــى  -
التجهــزات باأللــواح الشمســية؛ وتنحصــر نســبة إجنــاز املشــاريع يف 50% 
مــن األهــداف األوليــة والــي كانــت يف حــد ذاتهــا متواضعــة )%15 مــن 

ــوع(. املجم

3. خيارات التمويل املعتمدة
تطلــب الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي مزانيــ�ة إجماليــة حبــوايل 20 
مليــار درهــم. وبنــ�اء علــى مجمــوع اإلجنــازات، بلــغ متوســط كلفــة الكهربــة عــن كل 
كانــون مــا ين�اهــز 10.446 درهــم، وهــو مبلــغ يقــرتب مــن الهــدف املحــدد يف البدايــة 

يف 10.000 درهــم لــكل كانــون.
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اجلدول 5: تطور اإلجنازات من حيث عدد القرى والبيوت عالوة على الكلفة املطابقة

عدد الكوانني عدد القرى املربمجةاملرحلة
املربمجة

االلزتامات المالية 
)ألف درهم(

متوسط الكلفة لكل 
بيت

قبل الربنامج 
الشمويل

44640.789255.0036.252

املرحلة 1 من 
الربنامج الشمويل

2.041239.2451.586.4928.901

املرحلة 2 من 
الربنامج الشمويل

6.792516.0094.598.2238.901

املرحلة 3 من 
الربنامج الشمويل

5.749341.415370760010.860

املرحلة 4 من 
الربنامج الشمويل 

)الشطر 1(

6.188289.2943.053.38910.555

املرحلة 4 من 
الربنامج الشمويل 

)الشطر 2(

10.218390.8586.017.61115.396

31.4341.818.21019.218.32410.570مجموع الشبكة
114.453969.7308.473الطاقة الشمسية

1.932.66320.188.05410.446املجموع
املصدر: التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم 2007

بغيــة تمويــل برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل، تــم إعــداد واعتمــاد إجــراءات 
ماليــة مــع مراعــاة مــا يلــي: 

متوسط   كلفة الكهربة لكل كانون، واملحدد يف 10.000 درهم ؛- 
القــدرة الماليــة للجماعــات واملقــدرة حبــوايل 200 مليــون درهــم ســنويا، - 

أي مــا يعــادل مســتوى مشــاركتها يف الربنامــج الوطــي للكهربــة القرويــة 
PNER«؛  « الشــمويل 

ــط   -  ــى متوس ــ�اء عل ــددة بن ــاهمة، واملح ــى املس ــتفيدة عل ــن املس ــدرة الكوان ق
املزانيــ�ة املخصــص لإلنفــاق علــى الطاقــة )100 درهــم للبيــت شــهريا( 
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ومتوســط   اســتهالك الطاقــة )50 كيلــو واط / شــهر(.

مــن أجــل تمويــل برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل تــم إعــداد الرتكيبــ�ة 
الماليــة واعتمادهــا مــع أخــذ العناصــر التاليــة بعــن االعتبــ�ار:

مشــاركة اجلماعــات املحليــة املســتفيدة يف حــدود 2.085 درهــم عــن البيت - 
الواحــد )أو 500 درهــم للكانــون ســنويا ملدة 5 ســنوات(؛

مشــاركة الكوانــن املســتفيدة يف حــدود 2.500 درهــم عــن الكانــون الواحــد - 
)أو 40 درهــم للكانــون شــهريا ملــدة 7 ســنوات(؛

ــح -  ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوط ــل املكت ــن قب ــي م ــغ املتبق ــل املبل تموي
ــة. ــات ماحن ــن جه ــروض م ــرب ق ــة أو ع ــه اخلاص ــن اعتمادات ــا م ــرب، إم للش

ويبلــغ إجمــايل املزانيــ�ة التقديريــة لربنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل حــوايل 
حصــة  وبلغــت  املضافــة.  القيمــة  علــى  للضريبــ�ة  شــاملة  درهــم  مليــار   28,7
ــبة  ــم بالنس ــار دره ــل 6,3 ملي ــم، مقاب ــار دره ــاء 15,8 ملي ــي للكهرب ــب الوط املكت
حلصــة املســتفيدين. أمــا مســاهمة اجلماعــات املحليــة فبلغــت 6,5 مليــار درهــم.

القرويــة  الكهربــة  برنامــج  مــن  الشمســية  الطاقــة  مكــون  إعــداد  تــم  وقــد 
الشــمويل يف إطــار شــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص تقــوم علــى املناولــة 
الكاملــة ملقاولــن خــواص متخصصــن يف تركيــب وتشــغيل أجهــزة إنتــ�اج الطاقــة 

الشمســية.

وتنبغــي اإلشــارة إىل أن مســاهمات اجلماعــات والكوانــن املســتفيدة لــم تتغــري 
طيلــة الربنامــج، بغــض النظــر عــن املرحلــة وعتبــ�ة األحقيــة بالنســبة للقــرى وعــن 

تاريــخ الكهربــة.

أمــا يف مــا خيــص اجلماعــات املحليــة الــيت ال تتوفــر علــى مــا يكفــي مــن املــوارد أو 
الــيت ال تســمح لهــا مواردهــا بالوفــاء بالزتاماتهــا، فــإن املديريــة العامــة للجماعــات 
املحليــة )DGCL( تكفلــت بدفــع حصتهــا. وســاهم أيضــا شــركاء آخــرون، مــن 
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قبيــ�ل وكاالت التنميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، وإن بدرجــة أقــل، يف التمويــل.

ومــن جهــة أخــرى، أثــرت تأخريات هامــة يف الدفــع على هــذه الرتتيبــ�ات وأعاقت 
عمــل اآلمريــن بالصــرف. لكــن تطويــر تدابــري املواكبــة بنــ�اء علــى مبــادئ التضامــن 
ــاعد يف  ــة( س ــات املحلي ــة للجماع ــة العام ــرف املديري ــن ط ــل م ــ�ل التموي ــن قبي )م

ضمــان االســتمرارية علــى مســتوى اإلجنــازات وتعميــم الولــوج إىل الكهربــاء.

خ.6 يرتكــز تمويــل الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي علــى نمــوذج  -
تشــاركي ومبتكــر ينــ�درج يف إطــار معادلــة نســبي�ة بــن اجلماعــات الرتابيــ�ة 

ومســاهمة ماليــة متســاوية لكافــة الكوانــن.

مســاهمات  - بدفــع  رهينــ�ة  التنفيــذ  عمليــة  التمويــل  نمــوذج  جيعــل  خ.7 
مختلــف األطــراف املعنيــ�ة، الســيما اجلماعــات املحليــة الــي تعــاين، يف 

بعــض األحيــان، مــن صعوبــات ماليــة.

4. آليات احلكامة املعتمدة
ــواع  ــل أن ــى تدخ ــم عل ــج قائ ــروي برنام ــة العالــم الق ــمويل لكهرب ــج الش الربنام

متعــددة مــن الفاعلــن، أهمهــم:

املشــرفة -  اجلهــة  للشــرب:  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطــي  املكتــب 
واملنفــذة؛

اجلماعات املحلية: شركاء ومساهمن يف التمويل؛- 
بالرصــد، -  مكلفــة   :)DGCL( املحليــة  للجماعــات  العامــة  املديريــة 

التمويــل؛ يف  واملســاهمة  واملصادقــة 
وزارة الداخلية؛- 
وزارة الطاقة واملعادن.- 

عــالوة علــى ذلــك، تــم طيلــة الربنامــج، إحــداث العديــد مــن هيئــ�ات احلكامــة 
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علــى مختلــف املســتويات الرتابيــ�ة بغيــة االســتفادة القصــوى مــن تنفيــذ املشــاريع 
مــن حيــث التدبــري، واملصادقــة والرصــد.

 	)COSPER( اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع برامج كهربة العالم القروي

القــروي  العالــم  كهربــة  برامــج  بتتبــع  املكلفــة  الوزاريــة  اللجنــة  كانــت 
)COSPER( املحدثــة يف عــام 1978، تمثــل الهيئــ�ة الرئيســية املكلفــة بالربنامــج 
الربنامــج  مــن  و2   1 وباملرحلتــن   »PNER  « القــروي  العالــم  لكهربــة  الوطــي 
الشــمويل لكهربــة العالــم القرويــة. وكانــت اللجنــة املؤلفــة مــن ممثلــن عــن وزارة 
الطاقــة واملعــادن، ووزارة الداخليــة واملكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح 
للشــرب، مســؤولة عــن الربــط بــن مختلــف املتدخلــن وكان دورهــا مركزيــا خــالل 

:)PNER( تنفيــذ الربنامــج الوطــي

دراسة طلبات الكهربة القروية؛- 
جمع ومعاجلة بي�انات الربنامج؛- 
إعداد دراسات األثر االقتصادي واالجتماعي؛- 
العــروض وعمليــات -  التقنيــ�ة واالقتصاديــة، وطلبــات  الدراســات  تتبــع 

الربــط.
ــا،  ــاء بالزتامه ــات يف الوف ــت صعوب ــة واجه ــات املحلي ــض اجلماع ــث إن بع وحي
فقــد تــم، بمناســبة إطــالق املرحلــة الرابعــة مــن الربنامــج الشــمويل، إعــادة تشــكيل 

نظــام احلكامــة وتأســيس هيئــ�ات جديــدة:

اللجنة الوطني�ة املشرتكة	 
ــح  ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوط ــن املكت ــة م ــة، املكون ــذه اللجن ــدرس ه ت
الماليــة  القــدرات   ،)DGCL( املحليــة  للجماعــات  العامــة  واملديريــة  للشــرب 
القرويــة  الكهربــة  برنامــج  مشــاريع  علــى  املصادقــة  قبــل  املحليــة  للجماعــات 

الشــمويل.
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 	)CCP( جلان العماالت واألقاليم
ـرأس الــوالة والعمــال هــذه اللجــان الــيت تضــم مــن بــن أعضائهــا رؤســاء  ـي
الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطــي  للمكتــب  اإلقليميــة  واملصالــح  اجلماعــات 

الــذي يتــوىل ســكرتارية تلــك اللجــان. للشــرب 

قاليــم املصادقــة التقنيــ�ة علــى املشــروع )ربــط 
ٌ
وتتــوىل جلــان العمــاالت واأل

ــة  ــادات المالي ــر االعتم ــن توف ــق م ــوت، ...( والتحق ــدد البي ــة، وع ــة بالبلدي القري
ــة. ــات املحلي ــدى اجلماع ل

عــالوة علــى ذلــك، أوكل إجنــاز املشــاريع والســهر علــى احــرتام املســاطر إىل 
ــج  ــذ برنام ــا تنفي ــتقلة مهمته ــدة مس ــي وح ــة )DER(، وه ــة القروي ــة الكهرب مديري
ــربى  ــاب ك ــة أقط ــول ثالث ــة ح ــذه املديري ــور ه ــمويل. وتتمح ــة الش ــة القروي الكهرب

ــطة: ــن األنش م

قطــب التخطيــط: مكلــف بالدراســات، وإعــداد مراحــل الربنامــج واملصادقة - 
عليهــا مــع الهيئــ�ات املختصة؛

قطب التنفيذ: ومهمته تنفيذ األشغال عرب الشبكة املرتابطة؛- 
النهــوض -  قطــب الشــبكات الالمركزيــة والطاقــات املتجــددة: ومهمتــه 

الالمركزيــة. القرويــة  الكهربــة  بتقنيــ�ات 
عــالوة علــى ذلــك، اقــرتن تســريع وتــرية التنفيــذ بإضفــاء طابــع الالمركزيــة على 
تتبــع ومراقبــة تنفيــذ الصفقــات. وحتقيقــا لهــذا الغــرض، تــم إحــداث ثالثــة عشــر 

مصلحــة تقنيــ�ة إقليميــة.

وحتديــد  القــرى  علــى  بالتعــرف  املتعلقــة  القــرارات  أن  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 
ــى  ــا، عل ــم اختاذه ــروع، ت ــة باملش ــ�ات املتعلق ــاد املزاني ــى اعتم ــالوة عل ــا، ع نطاقاته
ــة،  ــلطات املحلي ــراك الس ــة، بإش ــ�ة املحلي ــان التقني ــالل اللج ــي، خ ــتوى املحل املس

واملنتخبــن املحليــن واملكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب.
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وقــد تــم تنفيــذ نظــام حكامــة الربنامــج الشــمويل علــى أصعــدة ترابيــ�ة مختلفــة 
)وطنيــ�ة وجهويــة ومحليــة( مــن أجــل مقاربــة تشــاركية وتطويــر إطــار تشــاوري 

يــريم إىل اخنــراط وإشــراك كافــة األطــراف املعنيــ�ة.

لكــن هــذه املقاربــة كانــت محــدودة نظــرا ألن معايــري أهليــة القــرى كانــت أساســا 
تصــرف  وهامــش  االستشــارات  نطــاق  تقليــص  إىل  أدى  ممــا  وماليــة،  تقنيــ�ة 
ــن  ــات املواطن ــة أو جمعي ــات املحلي ــت اجلماع ــا كان ــك، عندم ــع ذل ــركاء. وم الش
تقــرتح مقاربــات مختلفــة وأنســب ملوقــع معــن، أو تمويــال خاصــا يســاعد يف 
كهربــة قريــة معينــ�ة، فــإن املكتــب الوطــي للكهربــاء كان يقــوم بتنفيــذه وفقــا 

للنمــوذج املحــدد بشــكل مشــرتك.

خ.8 ســاعد نظــام حكامــة الربنامــج الشــمويل لكهربــة العالــم القــروي علــى - 
إشــراك مختلــف األطــراف املعنيــ�ة يف حــدود األهليــة التقنيــ�ة والماليــة 

ــرى. للق

4. املساطر واملقاربات اإلدارية املنفذة 
تمحــورت أهــم التدابــري املتخــذة مــن أجــل التفعيــل األمثــل للمســاطر اإلداريــة 

أساســا حــول:

جتميــع طلبــات العــروض يف رزمــات بغيــة حتديــد عــدد القــرى الــيت ينبغــي - 
كهربتهــا يف كل طلــب للعــروض. ويتــم حتديــد ذلــك وفقــا ملعايــري تقنيــ�ة 

ــة؛ ــة ومالي وجغرافي

اعتمــاد إيــداع نســبة 20% مــن الصفقــات الــيت يتــم تفويتها بشــكل يســاعد - 
يف التمويل املســبق للمشــاريع؛

إلــزام املقاولــة الفائــزة بالصفقــة بتقديــم مخطــط التنفيــذ واملــوارد البشــرية - 
والماديــة املعبــأة مــن أجــل تنفيــذ األشــغال؛
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تيســري مســاطر وإجــراءات اعتمــاد الشــركات الــيت يمكــن أن تنجــز املشــاريع - 
املدرجــة يف برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل.

بدورهــا  لتشــارك  األجنبيــ�ة  املقــاوالت  أســواق  فتــح  تــم  الصــدد،  هــذا  ويف 
يف تنفيــذ هــذا الربنامــج. ويوضــح الرســم البيــ�اين التــايل تطــور عــدد الشــركات 

الشــمويل. الربنامــج  إطــار  يف  القرويــة  الكهربــة  مشــاريع  لتنفيــذ  املعتمــدة 
الرسم البي�اين 5 : تطور عدد املقاوالت املعتمدة لبن�اء شبكات التي�ار املتوسطة واملنخفض 

املصدر: املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب، 2015.

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه يمكــن حــى للشــركات الــيت ال تتوفــر علــى اعتمــاد مــن 
املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، بدورهــا أن تتقــدم بعــروض يف 

املناقصــات، ممــا يــدل علــى وجــود إرادة إلشــراك كافــة الفاعلــن يف الربنامــج.

إال أن الدراســات األوليــة وتنفيــذ األشــغال تــم، يف بعــض احلــاالت، مــن قبــل 
نفــس الشــركات. وقــد أســفر هــذا الوضــع عــن مبالغــة يف التقديــر الكــي )اختيــ�ار 
املســارات األطــول، علــى ســبي�ل املثــال(، وبالتــايل، اعتمــاد تدبــري غــري متحكــم فيــه 
مــن حيــث التكاليــف. وعلــى الرغــم مــن اآلجــال الضيقــة وإكراهاتهــا وارتفــاع 
وتــرية التنفيــذ، فــإن هــذا اجلانــب يشــكل، مــن الناحيــة اإلداريــة، اإلكــراه الرئيــي 

ــج. يف الربنام
النوعــي ألشــغال  تــم تعويــض هــذا اخلصــاص حتديــدا عــرب الرصــد  وقــد 

لتنفيــذ. ا

فضــال عــن ذلــك، ســاهم فتــح املنافســة أمــام جميــع الشــركات )الوطنيــ�ة 
والدوليــة( مــن جهــة، يف احلــد بشــكل كبــري مــن تكاليــف التنفيــذ، ومــن جهــة 
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أخــرى يف تعزيــز تنميــة قطــاع الكهربــاء )صناعــة وتركيبــ�ا( يف النســيج االقتصــادي 
الوطــي. وعلــى الرغــم مــن عمليــة التتبــع الــيت ينفذهــا املكتــب الوطــي للكهربــاء 
والمــاء الصالــح للشــرب وتدابــري التخفيــف والتشــجيع، لــم تــف بعــض الشــركات 

ــازات. ــرية اإلجن ــى وت ــر عل ــا أث ــا، مم بالزتاماته

خ.9 يســاعد إشــراك العديــد مــن املقــاوالت يف خفــض التكاليف عــن طريق - 
إرســاء املنافســة لكنــه يعقــد عمليــة إشــراف املكتــب علــى تنفيــذ األشــغال 
نظــرا للمخاطــر الكامنــة يف اختيــ�ار العديــد مــن الشــركاء، بمــا يف ذلــك عــدد 

ال يســتهان بــه مــن الشــركات الصغــرى
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املنافع االقتصادية واالجتماعية لربنامج الكهربة القروية 
الشمويل

السؤال املطروح ومعايري التقدير املعتمدة 
بتقييــم  املكلفــة  املوضوعاتيــ�ة  اللجنــة  طرحتــه  الــذي  الثــاين  الســؤال  كان 

هــو: العموميــة  السياســات 

ــاس  ــة يف قي ــات العمومي ــم السياس ــة بتقيي ــ�ة املكلف ــة املوضوعاتي ــل اللجن تأم

مــا هــي أنــواع املجــاالت الرتابيــ�ة الــيت ســاهم برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل 
أكــرث يف النهــوض باألنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة القرويــة بها؟

جــدوى برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل بشــكل عــام، أي بغــض النظــر عــن 
ــا.  ــيت يغطيه ــ�ة ال ــاالت الرتابي ــواع املج ــن أن ــد م ــة يف كل واح ــه اخلاص ــق أهداف حتق
بالتنميــة  النهــوض  الربنامــج األســايس بطبيعــة احلــال هــو  ولــم يكــن هــدف 
ــرة  ــري مباش ــريات غ ــه تأث ــ�د أن ل ــة، بي ــق القروي ــة يف املناط ــة واالقتصادي االجتماعي

ــك. ــس ذل ــدة أو عك ــرية مفي ــذه األخ ــون ه ــد تك ــال، وق ــذا املج ــى ه عل
نعتــرب أن جــدوى الربنامــج مرضيــة يف حالــة مســاهمة كهربــة القــرى بشــكل 

ملمــوس يف النهــوض بالتنميــة بهــا أو يف حتســن:

األنشطة احلرفية والتجارية- 
األنشطة الفالحية- 
األنشطة الرتفيهية والرياضية- 
أماكن العبادة- 
ــة أو -  ــة اإلداري ــات اجلماعي ــة واخلدم ــرب )الصح ــة للق ــات العمومي اخلدم

األمــن(
ظروف احلياة املدرسية- 



اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية

58

اإلدماج السوسيو ثقايف- 
جاذبي�ة املناطق اليت تم تزويدها بالكهرباء.- 

ويســتن�د حتليــل املعايــري املتصلــة بهــذا الســؤال التقييــي علــى نتــ�اجئ دراســات 
الوطــي  املكتــب  طــرف  مــن  و2009  و2004   1994 ســنوات  املنجــزة  التأثــري 

للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، أي:

حتليــل وقــع كهربــة العالــم القــروي -  1999: يعــرض نتــ�اجئ الدراســات - 
املنجــزة لــدى األســر، والنتــ�اجئ التحليليــة للدراســة اخلاصــة باملداشــر وأيضــا 

ــن؛ ــري املزنلي ــتعملن غ ــة باملس ــة اخلاص ــ�اجئ الدراس نت

دراســة التأثــريات السوســيو اقتصاديــة لكهربــة العالــم القــروي يف املغــرب - 
ــري  ــرة وغ ــريات املباش ــم التأث ــت يف تقيي ــيت تمثل ــيب 2004 وال - تقريــر تركي
املباشــرة الناجمــة عــن الكهربــة علــى املســتويات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والبيئيــ�ة.
دراســة تقييــم تأثــريات الربنامــج الشــمويل علــى االقتصــاد الوطــي املنجــزة - 

ســنة 2009، حيــث تتضمــن حتليــل تأثــري الربنامــج علــى املســتوى الماكــرو 
التكويــن اخلــام  النــاجت الداخلــي اخلــام وعلــى  اقتصــادي )التأثــري علــى 
للرأســمال الثابــت(، وتشــمل أيضــا تقييمــا كميــا لتأثــري الربنامــج علــى 
األنشــطة الصناعيــة يف قطــاع الكهربــاء وبيــع الكهربــاء وتركيــب الشــبكات 
واملوزعــات ومــوردي األجهــزة الكهربائيــ�ة ومــوردي األجهــزة املزنليــة ونشــاط 

ــية. ــة الشمس الطاق
ولــم نتمكــن مــن جتميــع معلومــات تكميليــة خــالل البحــث امليــداين حبكــم ضيــق 

اآلجــال املخصصــة إلجنــاز التقييم. 

ونظــرا إىل التطــورات الــيت حدثــت منــذ إجنــاز دراســات األثــر املتاحــة، فــإن 
الوقائــع  الوثائــق ال تســمح بتحليــل  إليهــا يف هــذه  الســلوكات والنتــ�اجئ املشــار 
احلاليــة، غــري أنهــا تمكــن مــن تنــ�اول التأثــريات االجتماعيــة واالقتصاديــة املتوقعــة 

للكهربــة. 
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وبنــ�اء علــى ذلــك لــم نتمكــن مــن اجلــواب بشــكل دقيــق عــن الســؤال املتعلــق 
بتب�ايــن التأثــريات حســب نــوع املجــال الــرتايب بســبب قلــة املعلومــات. ورغــم ذلــك، 
تمكــن تقاريــر املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب مــن الوقــوف 

علــى بعــض املالحظــات النوعيــة الــيت أوردتهــا دراســات األثــر. 

تنمية أو إنشاء أنشطة جتارية أو حرفية. 1
نذكر أن األنشطة اليت تأثرت أكرث بالكهربة هي: 

متاجر املواد الغذائي�ة- 
املقاهي واملطاعم- 
األنشــطة احلرفيــة املســتعملة للرأســمال املنتــج )احلــدادة، امليكانيــك، - 

النجــارة، خدمــات اإلصــالح(.
ويف مــا يلــي التوجهــات الــيت تــم الوقــوف عليهــا مــن خــالل دراســات األثــر 
املتاحــة مــع الرتكــز علــى األثــر املســجل خبصــوص تنويــع وتوســيع مجــال النشــاط 

ــل. ــات العم ــد أوق ــل وتمدي والدخ

باألنشــطة  تتعلــق  مالحظتهــا  تمــت  الــيت  التأثــريات  أن  إىل  اإلشــارة  جتــدر 
املمارســة يف القــرى الــيت تــم ربطهــا بالشــبكة الوطنيــ�ة. وأظهــرت دراســة 2004 أن 

الكهربــة بواســطة األلــواح الشمســية ال تســمح باســتعمال معــدات اإلنتــ�اج.

تأثريات على األنشطة التجارية 
تتعلــق أهــم التأثــريات املســجلة خــالل الدراســات بعاملــن: حتســن املداخيــل 

وتنويــع املــواد الــيت يتــم االجتــار فيهــا. 

وتبقــى أهــم التأثــريات، كمــا ورد ذلــك ســابقا، هــي تلــك املســجلة يف جتــارة املــواد 
الغذائيــ�ة واملقاهي/املطاعــم، حيــث يرتبــط مســتوى نشــاط نقــاط تســويق املــواد 
الغذائيــ�ة واملقاهي/املطاعــم، وبالتــايل مداخليهــا، مباشــرة بوجــود الثالجــات مــن 

عدمــه. 
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ويمكــن امتــالك الثالجــات مــن تنويــع أنشــطة بيــع املــواد الغذائيــ�ة واملقاهــي/
املطاعــم، ويشــجع االســتهالك، ويســمح بالتــايل بالزيــادة يف املداخيــل، خصوصــا 
مــع تمديــد مــدة اإلنــارة ورغبــة الزبائــن يف اعتمــاد نمــط حيــاة حضــري )مشــتقات 

احلليــب، مــواد طريــة، مشــروبات مــربدة...(

ــرى  ــدد الق ــنة 1999 أن ع ــزة س ــر املنج ــة األث ــرت دراس ــرى، أظه ــة أخ ــن جه م
ــة. ــد الكهرب ــف بع ــة تضاع ــزات املزنلي ــع التجه ــالت بي ــا مح ــد فيه ــيت تتواج ال

وتطــورت أنشــطة أخــرى بعــد كهربــة القــرى: مــن قبيــ�ل محــالت بيــع منتوجات 
البنــ�اء ومحــالت بيــع العقاقــري وبيــع املعــدات الفالحية.

ويفــر التأثــري علــى حمــالت بيــع مــواد البنــ�اء والعقاقــري بكــون الكهربــة أدت إىل 
الزيــادة يف مشــاريع البنــ�اء باإلســمنت.

ــع  ــا ارتف ــة، كم ــد الكهرب ــمنت ازدادت بع ــ�اء باإلس ــاريع البن ــظ أن مش ــد لوح وق
ــا  ــة، بم ــات الطاقي ــع املنتوج ــالت بي ــجلت مح ــن س ــ�اء، يف ح ــص البن ــدد تراخي ع
ــح  ــات املصابي ــارة ومحروق ــات اإلن ــو وبطاري ــات الرادي ــاز وبطاري ــع الغ ــك بي يف ذل
والشــموع وتعبئــ�ة البطاريــات ومحروقــات محــركات الضــخ، تراجعــا يف نشــاطها.

ــاض  ــع اخنف ــا م ــة مزتامن ــات الطاقي ــع املنتوج ــاط بي ــطة نق ــاض أنش وكان اخنف
ــر  ــد األس ــاء عن ــتثن�اء الكهرب ــرى باس ــة األخ ــات الطاقي ــات املنتوج ــوس يف نفق ملم
املتوفــرة علــى الكهربــاء. حيــث يبلــغ متوســط نفقــات املنتوجــات الطاقيــة األخــرى 
عــدا الكهربــاء يف القــرى املكهربــة 3,60 دراهــم لألســرة املرتبطــة بالشــبكة مقابــل 

ــاء. 76,40 دراهــم بالنســبة لألســر غــري املرتبطــة بشــبكة الكهرب

انعكاسات على األنشطة احلرفية 
نمز عند التطرق للحرف ما بن: 

احلــرف اخلدماتيــ�ة )مصلحــو الكهربــاء والســيارات وعمــال البنــ�اء وصنــاع - 
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املفاتيــح واحلــدادون واللحامــون...(،
األنشطة احلرفية املزنلية،- 
)الزيــوت، -  الفالحيــة  املنتوجــات  بتحويــل  املتعلقــة  احلرفيــة  الوحــدات 

احلبــوب(، مطاحــن 
الصناعة التقليدية.- 

وأظهــرت الدراســات املنجــزة مــن طــرف املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء 
احلرفيــة  األنشــطة  تنميــة  علــى  إجيــايب  وقــع  وجــود  إجمــاال  للشــرب  الصالــح 
املعتمــدة علــى معــدات إنت�اجيــة: احلــرف اخلدماتيــ�ة واألنشــطة احلرفيــة املزنليــة 
ــوع  ــظ تن ــد لوح ــة. وق ــات الفالحي ــل املنتوج ــة بتحوي ــة املرتبط ــدات احلرفي والوح

ــة.  ــري املكهرب ــك غ ــع تل ــة م ــة مقارن ــرى املكهرب ــة يف الق ــطة احلرفي ــرب لألنش أك

وتشــهد احلــرف اخلدماتيــ�ة تطــورا أكــرث مــن غريهــا مــن األنشــطة امليكانيكيــة 
أو الكهربائيــ�ة، وكــذا احلــدادة وورشــات اإلصــالح. 

أصحابهــا  تمكــن  املنــازل  يف  حرفيــة  أنشــطة  وتطــور  ظهــور  أيضــا  ولوحــظ 
ــُع شــراء آالت اخلياطــة 

َ
مــن الــزتود بالتجهــزات املزنليــة اإلنت�اجيــة )مثــال: َيْرف

الكهربائيــ�ة مــن اإلنت�اجيــة وبالتــايل مــن املداخيــل(. 

 أمــا يف مــا خيــص الوحــدات احلرفيــة، فقــد ســاهم اســتمرار اخلدمــة الــذي 
توفــره الكهربــة مــن تطــور أنشــطة مــن قبيــ�ل املطاحــن واملعاصــر.

يف املقابــل، لــم يالحــظ أي تأثــري علــى الصناعــة التقليديــة حبكــم عــدم اســتعمال 
معــدات إنت�اجيــة يف حاجــة إىل الكهربــاء. 

ويقــدر احلرفيــون املرتبطــة محالتهــم بشــبكة الكهربــاء عمومــا أن الكهربــة 
تــؤدي إىل زيــادة مداخيلهــم.
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تمديد وقت العمل
يتبــن أن تمديــد وقــت العمــل مــزة إجيابيــ�ة أخــرى مــن مزايــا الكهربــة، حيــث 
لوحــظ وجــود فــرق مــن أربــع ســاعات عمــل يوميــا بــن املحــالت التجاريــة املوجــودة 
يف القــرى املرتبطــة بالشــبكة الكهربائيــ�ة وتلــك الــيت تتواجــد يف قــرى غــري مكهربــة 
)10 ســاعات عمــل بالنســبة للقــرى املكهربــة مقابــل 6 ســاعات يف القــرى األخــرى(.

الكهربائيــ�ة،  بالشــبكة  املرتبطــن  احلرفيــن  معظــم  عمــل  وقــت  ويتمــدد 
الليــل. خــالل  وخصوصــا 

 ونذكــر علــى وجــه اخلصــوص تطــور العمــل احلــريف املــزنيل )أنشــطة اخلياطــة 
ــا  ــ�ار أنه ــى اعتب ــال عل ــطة لي ــذه األنش ــام به ــم القي ــة. ويت ــل الكهرب ــرز( بفض والط

ــة. ــطة ثانوي أنش

ويف املقابــل يــؤدي تمديــد وقــت عمــل املقاهي/املطاعــم إىل زيــادة مرتاديهــا 
ــبب يف  ــد يتس ــا ق ــو م ــة(، وه ــون جماع ــاهدة التلفزي ــ�ة مش ــارة وإمكاني ــال )اإلن لي
تأخــر وفــرة اليــد العاملــة صباحــا، ممــا قــد ينجــم عنــه أضــرار علــى تنظيــم احليــاة 
القرويــة، والســيما علــى مســتوى إجنــاز األشــغال الفالحيــة، الــيت ال يمكــن القيــام 

ــا. ــا إال صباح ببعضه

ويبــ�دو أن الكهربــة ســاهمت يف تنميــة األنشــطة الثانويــة )األنشــطة التجاريــة 
أو احلرفيــة(. ويعــرب معظــم أصحــاب املحــالت غــري الســكني�ة بعــد االرتبــ�اط 
)توســيع  عليهــا  تغيــريات  وإدخــال  أنشــطتهم  تطويــر  نيتهــم  عــن  بالشــبكة 
املحــالت، االســتثمار يف املعــدات، التعاقــد مــع متعاونــن وإطــالق أنشــطة أخرى(.  
ــالت  ــى املح ــة عل ــريات الكهرب ــن تأث ــث ع ــد احلدي ــز، عن ــن التمي ــك، يتع ــم ذل رغ
غــري الســكني�ة، بــن مــا إذا كانــت القــرى تتوفــر علــى التجهــزات األساســية أم 
عكــس ذلــك، وبــن القــرى املعزولــة وغــري املعزولــة، وكذلــك حســب مســتوى 

ثروتهــا )مــوارد طبيعيــة، زراعــة متنوعــة...(
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خ.10 مكنــت كهربــة القــرى مــن تنويــع األنشــطة التجاريــة و/أو تطويرهــا، - 
وأدت كذلــك إىل الزيــادة يف مداخيلهــا.

خ.11 رغــم ذلــك، يتعــن التميــز عنــد احلديــث عــن تأثــريات الكهربــة علــى - 
ــية  ــزات األساس ــى التجه ــرة عل ــرى املتوف ــن الق ــكني�ة ب ــري الس ــالت غ املح
حســب  وكذلــك  املعزولــة،  وغــري   واملعزولــة   فيهــا،  تنعــدم  الــيت  وتلــك 

مســتوى ثروتهــا )مــوارد طبيعيــة، زراعــة متنوعــة...( 

2. تنمية أو إطالق أنشطة فالحية

انعكاسات على سقي األرايض
تســاهم كهربــة املناطــق ذات الظــروف املالئمــة وغــري املشــمولة بشــبكة الــري 
العموميــة يف توســيع نظــام ضــخ امليــاه بواســطة مضخــات كهربائيــ�ة، ألن الفالحن 
ــع  ــة م ــ�ه20 مقارن ــتعماله وصيانت ــاطة اس ــهولته وبس ــه لس ــوء إلي ــون اللج يفضل

املضخــات ذات املحــركات الــيت تشــتغل باملحروقــات.

وأدى اســتعمال الضــخ الكهربــايئ كذلــك إىل تكثيــف بعــض الزراعــات وإىل 
ظهــور مضاربــات زراعيــة جديــدة.

تأثريات على تربي�ة املوايش
ــاين  ــم مب ــادة تنظي ــا إع ــوايش، وخصوص ــ�ة امل ــث تربي ــة يف حتدي ــاهم الكهرب تس
ــتعمال  ــتغالل واس ــاين االس ــارة مب ــطبالت وإن ــة اإلس ــل وصيان ــتغالل وتأهي االس
معــدات احلليــب الكهربائيــ�ة وإنشــاء مراكــز جتميــع احلليــب وتعاونيــ�ات مختصــة 

ــن. ــ�ة الدواج ــب وتطويــر تربي ــ�اج احللي يف إنت

خ.12 مكنت كهربة العالم القروي من تنمية األنشطة الفالحية.- 
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3. أنشطة مدرة للدخل
ــة  ــا بالكهرب ــا خاص ــة اهتمام ــري املزنلي ــراض غ ــاء يف األغ ــتعملو الكهرب ــويل مس ي
ــرهم  ــط مدش ــل رب ــا قب ــي م ــاط مه ــى نش ــرون عل ــن يتوف ــك أن الذي ــة، ذل القروي
الربــط  فيهــا  يتــم  الــيت  نفســها  الســنة  خــالل  جميعهــم  يشــرتكون  بالكهربــاء، 
بالشــبكة، فيمــا يشــرتك حــوايل نصــف مســتعملي الكهربــاء يف األغــراض غــري 
املزنليــة خــالل نفــس الســنة الــيت يتــم فيهــا الربــط عندمــا حيدثــون نشــاطهم املهــي 

ــة. ــد الكهرب بع
وقــد عــرف معــدل االســتهالك الشــهري للكهربــاء علــى املســتوى الوطــي مــن 
طــرف األنشــطة املــدرة للدخــل زيــادة إجماليــة22 مــا بــن 2009 و2012 تمثلــت 
يف معــدل الزيــادة املتوســطة الســنوية بـــ 1.33%. وواصــل هــذا االســتهالك مــا بــن 
2012 و2015 اخنفاضــا إذ انتقــل مــن 292 عــام 2012 إىل 286 عــام 2015 أي 

باخنفــاض قــدره 6 كيلــوات يف الســاعة.

ويجــد هــذا االخنفــاض تفســريه جزئيــ�ا يف ولــوج العديــد مــن املســتفيدين 
الصغــار إىل الكهربــاء ممــا جعــل متوســط االســتهالك يميــل إىل االخنفــاض ابتــ�داء 

مــن 2012.
الرسم البي�اين 6: متوسط االستهالك الشهري لألنشطة املدرة للدخل يف إطار الربنامج الوطي 

)بالكيلوات/ساعة( 

املصدر: معطيات املكتب
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قــدر أثــر برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل علــى التشــغيل يف 2008 بـــ8%  من 
مناصــب الشــغل املحدثــة، إذ أن كل منصــب شــغل واحــد مــن بــن 12 يف الوســط 

القــروي، هــو نتيجــة مباشــرة لكهربــة القــرى يف إطــار الربنامــج.

وإذا كانــت الكهربــة تســاهم يف إحــداث مناصــب شــغل مباشــرة؛ )تشــغيل 
التقنيــن املختصــن وازديــاد يف عــدد الزبنــ�اء(، وأيضــا بطريقــة غــري مباشــرة، فإنهــا 
يف املقابــل قــد تقــي علــى مناصــب شــغل أصبحــت غــري مطلوبــة بفعــل املكننــ�ة.

4. حتسن خدمات القرب العمومية )الصحة، اخلدمات 

خ.13 مكنــت كهربــة املناطــق القرويــة مــن إحــداث مناصــب شــغل يف مجال - 
األنشــطة املــدرة للدخــل ولكنهــا أدت إىل القضــاء علــى بعــض األعمــال الــيت 

أصبحــت تنجــز مــن خــالل املكننــ�ة.

اجلماعية، اإلدارية واألمن(
ــاء يف إطــار  ــاء علــى بــط 915 مســتوصف بالكهرب عمــل املكتــب الوطــي للكهرب
ــد  ــن 1996 و2015(. وق ــا ب ــرتة م ــالل الف ــمويل خ ــة الش ــة القروي ــج الكهرب برنام

ــن : ــتوصفات م ــط، املس ــذا الرب ــن ه مك

أن جتهز ذاتها بالثالجات وبالتايل االحتفاظ باللقاحات؛- 
استعمال جتهزات طبي�ة توظف يف العالجات.- 

تعزيــز  علــى  العموميــة  الســلطات  املســتوصفات  كهربــة  حفــزت  وقــد 
ــة  ــ�ة خاص ــالت طبي ــام بت�دخ ــن القي ــن م ــا مك ــة مم ــ�ة الضروري ــزات الطبي التجه
عمليــات التوليــد يف بعــض املســتوصفات القرويــة. أمــا بالنســبة خلدمــات القــرب 
األخــرى، فقــد كان للكهربــة أثــر إجيــايب علــى مردوديــة اخلدمــات اإلداريــة وخدمــات 
األمــن يف املناطــق املعنيــ�ة الــيت تيســرت أيضــا يف املناطــق الــيت اســتفادت مــن 

الكهربــة.
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خ 14: مكنــت الكهربــة القرويــة مــن ممارســة بعــض التدخــالت الطبيــ�ة يف - 
القــرى املعنيــ�ة.

خ 15: مكنــت الكهربــة القرويــة مــن توفــري وتعزيــز اخلدمــات اإلداريــة - 
وخدمــات األمــن وتقريبهــا مــن املواطنــن يف املناطــق القرويــة املعنيــ�ة.

5. حتسن ظروف احلياة املدرسية
تــم خــالل الفرتة مــا بــن 1996 و2015، ربط حــوايل 12000 مدرســة بالكهرباء، 
بمعــدل 600 مدرســة يف الســنة، بفضــل برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل، 
ممــا مكــن مــن حتقيــق حتســن ملحــوظ يف ظــروف التمــدرس وخاصــة مــن خــالل 
جتهــز املــدارس بالمــاء وتمديــد فــرتة الــدروس خــالل اليــوم مــا بــن شــهري دجنــرب 
وفربايــر وتوفــري منهــاج عمــل أكــرث مالءمــة للتمــدرس )أقســام مضــاءة خــالل فصــل 

الشــتاء(.
وعندمــا تتوفــر القريــة علــى مدرســة، فإنــه يبــ�دو أن الكهربــة تؤثــر إجيابيــ�ا علــى 
ــبة  ــادة نس ــى زي ــ�ات وعل ــبة للفتي ــدريس بالنس ــدر امل ــط اله ــع متوس ــتوى تراج مس

التمــدرس وإن كان بقــدر أقــل يف مــا يرجــع إىل الذكــور.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، عندمــا تكــون املدرســة خــارج القريــة حيــث يســكن 
األطفــال أو بعيــدة عنهــا، وســواء كانــت املدرســة مكهربــة أم ال. وعندمــا يكــون 
ــإن  ــة، ف ــول إىل املدرس ــة للوص ــ�دو طويل ــافة تب ــع مس ــن إىل قط ــذ مضطري التالمي

ــدرس. ــبة التم ــادة نس ــة يف زي ــاهمة دال ــا مس ــون له ــة ال يك ــة القري كهرب

وهكــذا فــإن األثــر الســليب املرتبــط ببعــد املدرســة يكــون أكــرب مــن األثــر اإلجيــايب 
. بة للكهر
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خ16: كان للكهربــة القرويــة أثــر إجيــايب علــى التمــدرس وعلــى تراجــع الهــدر - 
املــدريس بالنســبة للفتيــ�ات وحتســن ظــروف احليــاة املدرســية وخاصــة 

ــتاء. ــل الش ــالل فص خ

6. حتسن اإلدماج السوسيو ثقايف
ــ�ات  ــن اإلجيابي ــدد م ــن ع ــاء م ــا بالكهرب ــم تزويده ــيت ت ــرى ال ــكان الق ــتفاد س اس

ــا يف: ــن اختصاره ــيت يمك ال

الولوج إىل املعلومات والتواصل بشكل أسهل،- 
شــحن بطاريــات الهواتــف املحمولــة بشــكل أيســر ممــا يمكــن مــن التواصــل - 

مــع وبــن، الســكان املعنيــن،
إمكاني�ة الولوج إىل اإلنرتنت،- 
تعميــم الولــوج إىل التلفزيــون وبالتــايل إمكانيــ�ة متابعــة برامــج سوســيو - 

ثقافيــة وتربويــة وإخباريــة ذات بعــد وطــي،
ــرأة -  ــوض بامل ــوية ودور للنه ــات نس ــر جمعي ــداث أو تطوي ــم إلح ــاخ مالئ من

ــة، ــة األمي ــي ومحارب ــري والعمل ــن النظ ــل التكوي ــن أج م
واللواقــط  والثالجــات  باأللــوان  التلفــزة  هيمنــة  املنجــزة  الدراســات  تبــن 

املزنليــة. التجهــزات  اقتنــ�اء  نســبة  مــن  بـــ%85  الهوائيــ�ة 
الرسم البي�اين رقم 7: دخول التجهزات االلكرتومزنلية إىل املنازل املزودة بالكهرباء
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وتأكــد امليــل إىل التجهــز بالتلفــزة باأللــوان والثالجــات )حــوايل 90% مــن نســبة 
االقتنــ�اء( يف مجمــوع الدراســات املنجــزة خــالل ســنوات 1990 و2000.

ومكنت الكهربة من جهة أخرى من الزتود بأنواع أخرى من التجهزات:
ــام -  ــاء ع ــزودة بالكهرب ــازل امل ــن املن ــبة 50% م ــزة DVD نس ــزتود بأجه ــغ ال بل

ــنة 2004. ــوى بـــ2%  س ــبة س ــذه النس ــع ه ــم ترتف ــا ل 2009 فيم
ازديــاد يف نســبة اقتنــ�اء آالت الغســيل: أقــل مــن 2%  يف 2004 مقابــل %14 - 

يف 2009.
تطور نسبة اقتن�اء احلواسيب من 1% سنة 2004 إىل 6% سنة 2009.- 

تعتــرب آالت الغســيل واحلواســيب جتهــزات ثمنهــا مرتفــع نســبي�ا بالقيــاس إىل 
ــة  ــوالت النوعي ــل إىل التح ــا حيي ــروي مم ــط الق ــة يف الوس ــرائي�ة وخاص ــدرة الش الق

العميقــة يف نمــط عيــش العالــم القــروي.

ومــن جهــة أخــرى تــم اســتنت�اج أن أكرث مــن 85% مــن التجهــزات االلكرتومزنلية 
ــس  ــن نف ــن م ــزتود بوحدت ــل إىل ال ــة مي ــدة، وأن ثم ــت جدي ــراؤها كان ــم ش ــيت ت ال
اجلهــاز علــى غــرار مــا جيــري يف الوســط احلضــري )1.4 جهــاز تلفزة/مــزنل يف 

املتوســط(.
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الرسم البي�اين 8: اقتن�اء األجهزة االلكرتومزنلية اجلديدة

ويبــ�دو أن الكهربــة أدت مــن خــالل تعميــم التلفــزة والولــوج إىل اإلعــالم، إىل 
جانــب خدمــات أخــرى، إىل إحــداث تغيــريات سوســيو ثقافيــة وخاصــة علــى 

أنمــاط االســتهالك. مســتوى 
الرسم البي�اين 9: عدد األجهزة حسب كل مزنل مجهز
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آثار على الهجرة 
ــب  ــه إىل جان ــة، ألن ــة والكهرب ــرة القروي ــبة الهج ــن نس ــط ب ــب الرب ــن الصع م
عامــل الكهربــة، ثمــة عوامــل أخــرى تســاهم إمــا يف زيــادة الهجــرة القرويــة أو 

خفــض معدلهــا:

توزيع وتوطن أحواض التشغيل؛- 
املــوارد الــيت تتوفــر عليهــا القريــة جلعــل الســكان يفضلــون االســتقرار مــن - 

قبيــ�ل املــوارد الطبيعيــة والتجهــزات األساســية واألقــرب مــن األســواق؛
ــرار -  ــاذ الق ــى اخت ــجع عل ــيت تش ــن وال ــن آخري ــع مهاجري ــة م ــط العائلي الرواب

ــة(. ــروف صعب ــة ظ ــال مواجه ــاض احتم ــرة )اخنف بالهج
ــرة  ــن الهج ــد م ــى احل ــايب عل ــر إجي ــة أث ــة القروي ــ�دو أن للكهرب ــوم، يب ــى العم وعل
القرويــة. وإن كان هــذا األثــر جــد مختلــف حســب الفئــات القرويــة ومســتوى 
مــن  حتســن  الكهربــة  أن  اســتنت�اج  يمكــن  األخــري،  ويف  األساســية.  التجهــزات 
نســبة العــودة إىل القــرى الــيت تــم تزويدهــا بالكهربــاء )املغاربــة املقيمــون باخلــارج، 

واملتقاعــدون(.

آثار على سعر العقار
ــة يف  ــروي وخاص ــار بالوســط الق ــعار العق ــن أس ــع م ــة يف الرف ــبب الكهرب تتس

القــرى الــيت ترتبــط بالدين�اميــة احلضريــة.

خ 17 : مكنــت الكهربــة القرويــة مــن تعزيــز االندمــاج السوســيو ثقــايف - 
وخاصــة مــن خــالل الولــوج إىل اإلعــالم وجتهــز املنــازل.

خ 18. مكنــت الكهربــة مــن حتســن ظــروف احليــاة ممــا ســاهم يف اخنفــاض - 
نســبة الهجــرة القرويــة والرفــع مــن قيمــة العقــار.
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جناعة أهداف برنامج الكهربة القروية الشمويل

السؤال املطروح ومعايري التقييم املستعملة 
طرحــت اللجنــة املوضوعاتيــ�ه لتقييــم السياســات العموميــة يف مجــال التنميــة 

القرويــة الســؤال التــايل:

ــا  ــة تمام ــمويل مالئم ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــداف برنام ــرب أه ــد تعت إىل أي ح
لإلشــكاليات الراهنــة املتعلقــة بكهربــة العالــم القــروي: إنتــ�اج وتوزيــع واســتعمال 

ــة؟ الطاق

مــع  القــروي  العالــم  كهربــة  أهــداف  مالءمــة  إىل  الســؤال  هــذا  ويســتن�د 
اإلشــكاليات الراهنــة إلنتــ�اج وتوزيــع واســتعمال الطاقــة. وســيتم اعتبــ�ار أهــداف 
برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل مالئمــة علــى حنــو جيــد للرهانــات احلاليــة إذا 

ــي:  ــا يل ــ�ار م ــن االعتب ــذ بع ــت تأخ كان

توفري اخلدمة العمومية للزتويد بالكهرباء؛- 
استمرارية خدمة الزتويد بالكهرباء؛- 
الطلــب املزتايــد علــى قــوة التيــ�ار ســواء بالنســبة لالســتعمال املــزنيل أو - 

للدخــل،؛ املــدرة  لألنشــطة  بالنســبة 
احلاجيات من الكهربة الناجتة عن النمو الديموغرايف،؛- 
كهربة املناطق القروية الصعبة الولوج؛- 
ضرورة االنتقال الطايق.- 

وبالعــودة إىل أهــداف برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل، يبــ�دو أن الهــدف 
الوحيــد املعــرب عنــه بوضــوح خــالل إطــالق الربنامــج، وطيلــة مــدة تنفيــذه، يتمثــل 

ــروي.  ــم الق ــاء يف العال ــوج إىل الكهرب ــم الول يف تعمي
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لقــد حتــول هــدف تعميــم الــزتود بالكهربــاء إىل هــدف إقامــة شــبكات للتيــ�ار 
املتوســط واملنخفــض الــذي ترجــم هــو بــدوره إىل هــدف ربــط املداشــر القرويــة 
بالكهربــاء مــع احــرتام الكلفــة املتوســطة لكهربــة كل كانــون. وقــد كان الرهــان، تقنيــ�ًا 

ــت. ــس الوق ــًا يف نف ومالي

املتعلقــة بمختلــف  األهــداف  أن  فإننــ�ا جنــد  املتاحــة،  الوثائــق  إىل  وإذا عدنــا 
العناصــر اآلنفــة الذكــر لــم تكــن محــددة بدقــة ووضــوح. وهكــذا يت�أكــد أن برنامــج 

ــروي.  ــم الق ــز العال ــج لتجه ــو برنام ــمويل ه ــة الش ــة القروي الكهرب

1. توفر اخلدمة العمومية للزتويد بالكهرباء 
َويمكــن توفــر اخلدمــة العموميــة للزتويــد بالكهربــاء مــن تقييــم مــا إذا كان 
ــن  ــروي، م ــم الق ــ�ة بالعال ــزات الكهربائي ــى التجه ــالوة عل ــتفاد، ع ــد اس ــن ق املواط
املواكبــة ومــن اخلدمــات املحفــزة مــع تبســيط إجــراءات االشــرتاك يف الشــبكة 

الكهربائيــ�ة. 

ويتــم هــذا التقييــم مــن خــالل عــدة مؤشــرات تتمثــل يف معــدل االشــرتاك 
القــروي يف الشــبكة وقــرب وتعــدد نقــط حتصيــل الواجبــات، وكذا سياســة األســعار 

ــب.  ــا املكت ــيت يعتمده ــة ال ــري املواكب ــدة أو التداب املعتم

وباإلضافــة إىل اإلحصائيــ�ات الــيت تــم جتميعهــا علــى مســتوى النظــام املعلومــايت 
اجلغــرايف ومعطيــات أنظمــة تدبــري أخــرى خاصــة باملكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء 
الصالــح للشــرب، فــإن البحــث الوحيــد املتوفــر يتمثــل يف دراســة األثــر الــيت أجنزهــا 
املكتــب ســنة 1999، وهــي الدراســة الــيت ســنعتمدها يف هــذا الفصــل يف ظــل غياب 

ــات محين�ة. معلوم

أ ـ نسبة االشرتاك القروي يف الشبكة 
لقيــاس، جاهزيــة  األكــرث جناعــة  املؤشــر  فــان  املتوفــرة  املعطيــات  يف حــدود 
االشــرتاك  نســبة  هــو  شــمويل،  بشــكل  بالكهربــاء  للزتويــد  العموميــة  اخلدمــة 
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القــروي يف الشــبكة الكهربائيــ�ة وذلــك يف إطــار برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل. 
ــبكة  ــط بالش ــبة الرب ــع نس ــبة م ــذه النس ــور ه ــة تط ــي مقارن ــه ينبغ ــل، فإن وبالفع
حــى يتســى التأكــد ممــا إذا كان االســتمرار يف حتقيــق هــدف التجهــز املتضمــن يف 
برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل كافيــا لبلــوغ هــدف توفــري اخلدمــة العموميــة 

للســاكنة القرويــة.
رسم بي�اين 10: نمو مقارن ملعدل الكهربة القروية ومعدل االشرتاك القروي11

املصدر: املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب

ويتمــز هــذا التحليــل بنــوع مــن املحدوديــة ألنــه لــم يتــم حســاب معــدل الكهربة 
القرويــة ومعــدل االشــرتاك القــروي علــى نفــس املقيــاس، ذلــك أن معــدل الكهربــة 
القرويــة، يغطــي مجمــوع تــراب املغــرب يف حــن أن معــدل االشــرتاك القــروي يهــم 

فقــط 40 إقليمــا املعنيــ�ة بربنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل.

ــدل  ــة ومع ــة القروي ــدل الكهرب ــ�اين أن مع ــم البي ــذا الرس ــالل ه ــن خ ــظ م ونالح
ــن  ــور. يف ح ــرية التط ــس وت ــج نف ــالق الربنام ــذ انط ــال من ــروي َواَص ــرتاك الق االش
نالحــظ تفاوتــا يقــدر يف املتوســط ب 3,8 ســنة )مــا بــن ســنتن كحــد أدىن و8 
ســنوات كحــد أقــى( مــا بــن التاريــخ الــذي تــم فيــه ربــط القريــة بالشــبكة 
ــم تبريــره  ــم يت ــل ل ــذا األج ــة. وه ــرتاكات فعلي ــه االش ــت في ــذي أصبح ــخ ال والتاري

ــاوت يف:  ــذا التف ــري ه ــأنها تفس ــن ش ــيت م ــر ال ــل العناص ــق. وتتمث ــكل دقي بش
ــدل  ــرايف. فمع ــال اجلغ ــس املج ــن يف نف ــاب املعدل ــم احتس ــم يت ــه ل ــة ألن ــن املحدودي ــوع م ــل بن ــذا التحلي ــز ه يتم  11

بالربنامــج. مشــمولة  إقليمــا   40 ســوى  االشــراك  معــدل  يهــم  ال  فيمــا  كلــه  الوطــي  الــراب  يشــمل  الكهربــة 
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انتظار دفع حصة الشركاء قبل مد القرى بالكهرباء - 
الوقــت الــالزم لألســر لكــي جتهــز منازلهــا باألجهــزة الكهربائيــ�ة )مــدى توفــر - 

االعتمــادات، والتقنيــن واحلصــول علــى املعــدات ...(. 
ــل  ــاوت احلاص ــإن التف ــايل، ف ــ�اين الت ــم البي ــك الرس ــن ذل ــا يب ــك، وكم ــع ذل وم
بــن إيصــال الكهربــاء واســتفادة املداشــر منــه يميــل إىل التقلــص عــرب الســنن ممــا 

ــر.  ــف الذك ــبب األول اآلن ــتبعاد الس ــم اس حيت
رسم بي�اين 11: تطور العالقة بن الكوانن املزودة بالكهرباء والكوانن اليت تم ربطها بالشبكة يف 

الفرتة ما بن 1996 و2015 على الصعيد الوطي.

املصدر: املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب.
نالحــظ علــى املســتوى الوطــي أن عــدد الكوانــن املــزودة بالكهربــاء مقارنــة مــع 
عــدد الكوانــن الــيت تــم ربطهــا بالكهربــاء انتقــل مــن 76 يف المائــة ســنة 1996 إىل 

مائــة بالمائــة ســنة 2015.

ــال،  ــرق والرباطـــ س ــات الش ــة أن جه ــب كل جه ــة حس ــة الوضعي ــن دراس وتب
القنيطــرة والــدار البيضــاء - ســطات عرفــت مــا بــن 1998 و2000 فــرتة لــم يكــن 
ــذا  ــغ ه ــد بل ــاء وق ــوج إىل الكهرب ــا بالول ــرى متبوع ــاء إىل الق ــال الكهرب ــا إيص خالله
ــط والــزتود ســنتن يف املعــدل. وقــد أدى هــذا التب�اعــد، بالطبــع،  التب�اعــد بــن الرب
إىل تب�اطــؤ االشــرتاك. لكــن حــن نعــود إىل دراســة األثــر املنجــزة ســنة 1999 جنــد أن 
أزيــد مــن 60 يف المائــة مــن الكوانــن انتظــرت أقــل مــن شــهر للتوفــر علــى الكهربــاء 

بعــد الربــط.
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ب ـ شبكة نقط التحصيل
ــاء  ــي للكهرب ــب الوط ــة للمكت ــرتاك التابع ــات االش ــل واجب ــط حتصي ــكل نق تش
والمــاء الصالــح للشــرب أماكــن للقــرب بالنســبة لســاكنة الوســط القــروي وتمكــن 

مــن تســديد الفاتــورات وتعبئــ�ة البطاقــات املســبقة الدفــع. 

وكاالت  تقدمهــا  الــيت  التقليديــة  اخلدمــات  إىل  اخلدمــات  هــذه  وتنضــاف 
يف: واملتمثلــة  والكهربــاء  للمــاء  الوطــي  املكتــب 

الربط بالشبكة والتوسيع،- 
االشرتاك يف برنامج الكهربة القروية الشمويل التقليدي - األداء املسبق،- 
تغيري العقدة )التي�ار أو التعريفة( / فسخ العقد، - 
فحص عداد االستهالك،- 
وضع العداد وإزالته،- 
قطع التي�ار وإعادته،- 
بيع املصابيح ذات االستهالك املنخفض واملعدات الكهربائي�ة، - 
تعويض العداد املصاب بعطب. - 

وانطالقــا مــن ســنة 2006، تســارعت وتــرية فتــح نقــط التحصيــل حبيــث بلــغ 
معــدل ازديادهــا الســنوي حــوايل 25 يف المائــة تقريبــ�ا. فقــد تــم االنتقــال مــن 110 
نقطــة حتصيــل ســنة 2006 إىل 802 نقطــة حتصيــل ســنة 2015. وجتــدر اإلشــارة 
إىل أن نقــط التحصيــل هــذه تــأيت لتعزيــز شــبكة وكاالت املكتــب الوطــي للكهربــاء 

والمــاء الصالــح للشــرب.
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خارطة 2: عدد نقط التحصيل من طرف املديرية اجلهوية للمكتب الوطي للكهرباء والماء 
الصالح للشرب

املصدر: معطيات املكتب حول تطور عدد نقط التحصيل
وهكــذا انتقــل املغــرب مــن معــدل 1,17 إىل 4,44 نقطــة حتصيــل بالنســبة لــكل 
10000 مشــرتك يف ظــرف تســع ســنوات علمــا بــأن عــدد املشــرتكن قــد تضاعــف 

خــالل نفــس الفــرتة. 
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رسم بي�اين 12: تطور عدد نقط التحصيل من طرف املديرية اجلهوية للمكتب الوطي للكهرباء 
والماء الصالح للشرب.

املصدر: معطيات املكتب حول تطور عدد نقط التحصيل.

ومــن جهــة أخــرى جتــدر اإلشــارة إىل أن تطــور فتــح نقــط التحصيــل يف مجمــوع 
ــة  ــات اجلهوي ــف املديري ــوازن بمختل ــكل مت ــ�دو، بش ــا يب ــم، يف م ــي ت ــرتاب الوط ال

ــرب. ــح للش ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوط للمكت

ــبب  ــد الس ــل يع ــط التحصي ــُد نق ــالل 1999، كان ُبْع ــه خ ــري بأن ــي التذك وينبغ
ــري  ــط غ ــذه النق ــدد ه ــبوق يف ع ــري املس ــاع غ ــرتاك، إال أن االرتف ــدم االش ــاين يف ع الث
ــى  ــاكل عل ــدة مش ــة ع ــس الدراس ــربز نف ــذاك. وت ــى آن ــذا املعط ــوس ه ــكل ملم بش
ــم يف  ــل معه ــمويل والتعام ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــ�اء برنام ــتقبال زبن ــتوى اس مس
مختلــف وكاالت املكتــب. ولــم يتســن لنــا التأكــد مــن اجلهــود املبذولــة حلــل هــذه 

اإلشــكالية.  
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ج ـ سياسة األسعار
لقــد تــم وضــع سياســة األســعار املتبعــة مــن طــرف املكتــب الوطــي للكهربــاء 
والمــاء الصالــح للشــرب وفــق منظــور تســهيل ولــوج الكوانن/األســر اىل الكهربــاء. 
وبينــت تقديــرات املكتــب لعــام 1995 أن معــدل اإلنفــاق علــى الطاقــة )الشــمع، 

الغــاز، الزيــت( كان يبلــغ حــوايل 100 درهــم شــهريا لــكل أســرة قرويــة.

وهكــذا حــدد املكتــب املســاهمة الماليــة للربــط بالشــبكة بالنســبة لــكل كانــون 
ــبة  ــاء املحتس ــزتود بالكهرب ــة ال ــط كلف ــن متوس ــة م ــم أي 25 يف المائ يف 2500 دره
إبــان إطــالق برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل. وباعتمــاد فــرتة ســبع ســنوات، إذا 

مــا أضفنــا كلفــة 9 يف المائــة مــن التمويــل، فــإن ذلــك يمثــل 40 درهــم يف الشــهر.

ــج  ــاز برنام ــدة إجن ــالل م ــارا خ ــل ق ــون ظ ــكل كان ــم ل ــعر 2500 دره ــا أن س وبم
الكهربــة القرويــة الشــمويل، فــإن حصــة 25 يف المائــة مــن مســاهمة الكوانــن 
املســتفيدة اخنفضــت علــى مــدى تطــور عتبــ�ة الولــوج علــى مســتوى مختلــف 
أشــطر برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل لتبلــغ 9 يف المائــة خــالل الشــطر األخــري 

الــذي بلــغ 27000 درهــم.

ومــع ذلــك، فــإن املكتــب الوطــي للمــاء والكهربــاء لــم يعتمــد ســعر إيصــال 
الكهربــاء املطبــق مــن طــرف الربنامــج علــى األســر األكــرث هشاشــة والــيت لهــا قــدرة 
شــرائي�ة أقــل مــن معــدل القــدرة الشــرائي�ة بالعالــم القــروي واملقيمــة باملناطــق 

ــد. ــاء بع ــا الكهرب ــم يصله ــيت ل ــة وال ــ�ة باململك النائي
رسم بي�اين 13: توزيع تمويل كهربة كانون قروي على أساس متوسط كلفة يبلغ 10000 درهم
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املصدر: الربنامج واملكتب.

ومــن جهــة أخــرى لــم يكــن هنــاك حتفــز مــن حيــث األســعار بالنســبة للكهربــة 
مــن خــالل الطاقــة الشمســية حبيــث ظــل الســعر يف حــدود 2500 درهــم بالنســبة 
للكوانــن املســتفيدة يف حــن أنــه حــى بالنســبة للشــطر األخري مــن برنامــج الكهربة 
القرويــة الشــمويل، فــإن متوســط كلفــة ربــط كل كانــون بالشــبكة الكهربائيــ�ة كانــت 
تبلــغ 15396 درهــم مقابــل 8473 درهــم فقــط بالنســبة للكهربــة بواســطة الطاقة 

لشمسية.  ا
ــي  ــب الوط ــرف املكت ــن ط ــزة م ــر املنج ــة األث ــب دراس ــنة 1999، وحس ويف س
ــة  ــرى أن كلف ــتجوبة ت ــر املس ــف األس ــإن نص ــرب، ف ــح للش ــاء الصال ــاء والم للكهرب

ــدا.  ــة ج ــة مرتفع ــاء كلف ــال الكهرب إيص

ــتقرار  ــرية واس ــنة األخ ــر س ــة عش ــالل اخلمس ــل خ ــاع املداخي ــر إىل ارتف وبالنظ
ــس  ــ�اجئ ال تعك ــذه النت ــي أن ه ــن البديه ــرة، فم ــس الفق ــالل نف ــر خ ــاهمة األس مس

ــة.  ــة الراهن ــرة الوضعي بامل
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اجلدول 6: رأي األسر املستجوبة خبصوص كلفة الربط بالكهرباء. 
حصة األسر املستجوبة  الرأي حول كلفة الربط بالكهرباء 

% 48,2 مرتفعة جدا 
% 46,4  مقبولة
% 5,4  ليست مرتفعة 
% 100 املجموع

املصدر  : دراسة األثر لسنة 1999

ــعر  ــا كان س ــاعة فيم ــواط س ــهرية ب 60 كيل ــورة الش ــط الفات ر متوس ــدِّ ــد ُق لق
الكيلــواط خــالل ســنة 2015 يبلــغ يف املتوســط 0,939 درهــم ليظــل يف حــدود 

ــنة 1995. ــالل س ــرة خ ــكل أس ــاق ل ــهريا كإنف ــم ش ــة دره المائ

دخلهــا  مــن  المائــة  يف   18,3 قرويــة  أســرة  كل  خصصــت   ،2007 ســنة  ويف 
لنفقــات الســكن والطاقــة مــع دخــل شــهري كان يبلــغ 1421 درهــم، ممــا يمثــل مــا 

ــهريا. ــرة ش ــكل أس ــا ل ــن 118 درهم ــد ع يزي

ــهريا  ــم ش ــل دون 118 دره ــة تظ ــة بالطاق ــات اخلاص ــظ أن النفق ــذا نالح وهك
ــ�ا  ــايل يمكنن ــكن، وبالت ــة بالس ــرى اخلاص ــات األخ ــمل النفق ــغ يش ــذا املبل ــا دام ه م
ــة  ــر القروي ــبة لألس ــة بالنس ــات الطاق ــادة يف نفق ــاك زي ــن هن ــم تك ــه ل ــرتاض ان اف
منــذ 1995، أي أن الــزتود بالكهربــاء تــم دون أن يــؤدي ذلــك إىل نفقــات إضافيــة 

ــر. ــذه األس ــبة له بالنس

وجتــدر اإلشــارة، مــن جهــة أخــرى إىل أن ســعر الكيلــواط املحــدد يف 0,939 
درهــم بالوســط القــروي )0,877 بالنســبة لــألداء التقليــدي و1,032 بالنســبة 
لــألداء املســبق( هــو أقــل مــن ســعر الكيلــواط يف الســاعة يف الوســط احلضــري كمــا 

ــان: ــدوالن التالي ــك اجل ــح ذل يوض
اجلدول 7: سعر الكيلواط يف الساعة بالوسط القروي 

سعر الكيلواط يف الساعة بالدرهم
0,877 زبون الربنامج يؤدي بشكل 

تقليدي
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1,032 زبون الربنامج يؤدي مسبقا 
0,939 معدل برنامج الكهربة القروية 

الشمويل 
املصدر: املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب.

اجلدول 8 : سعر كيلواط يف الساعة بالوسط احلضري.
سعر الكيلواط يف الساعة بالدرهم  حصص االستهالك الشهري 

1,3172 من0 إىل 100 كيلواط يف الساعة
1,4169 من101 إىل 500 كيلواط يف الساعة
1,6193 ما فوق 500 كيلواط يف الساعة

وجتــدر اإلشــارة، حســب دراســة األثــر املنجــزة ســنة 1999 مــن طــرف املكتــب 
الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، إيل أن الســبب الرئيــي لعــدم اشــرتاك 
األســر املســتجوبة هــو ســبب مــادي حبيــث أن 67 يف المائــة مــن العــزوف عــن 

ــالزم. ــال ال ــر الم ــدم توف ــط بع ــاء يرتب ــرتاك يف الكهرب االش

د ـ التدابري املواكبة
لقــد تطلــب تنفيــذ برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل اختــاذ تدابــري مواكبــة يف 

املناطــق املعنيــ�ة. وكانــت هــذه التدابــري تــريم إىل:

ضمان التعريف بالكهربة القروية يف البوادي.- 
املتبعــة، -  )املســاطر  الربنامــج  جوانــب  مختلــف  علــى  الســاكنة  اطــالع 

الطاقــة. يف  التحكــم  بالســالمة،  املرتبطــة  القضايــا 
ــط  ــات الرب ــن بعملي ــدة القائم ــرى لفائ ــية وأخ ــادرات حتسيس ــام بمب ــم القي وت
وذلــك  بالشــبكة(  والربــط  الداخليــة  باألشــغال  املكلفــون  )العمــال  الكهربــايئ 
ــغال  ــاز األش ــل إجن ــن أج ــل م ــة أق ــرب وبكلف ــة الق ــوج إىل خدم ــان الول ــدف ضم به

الداخليــة للبيــوت.

ــى  ــن عل ــالع الفاعل ــج واط ــراط يف الربنام ــى االخن ــز عل ــر بالتحف ــق األم ويتعل
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تقنيــ�ات وضــع التجهــزات للتخفيــض مــن التكاليــف.

ــز  ــات املنج ــاملة للرغب ــ�ة الش ــول التلبي ــث ح ــالل البح ــه خ ــري ان ــن التذك ويتع
مــن طــرف املكتــب الوطــي تبــن أن 65,1 يف المائــة مــن األســر املســتجوبة بالعالــم 
القــروي أعلنــت أنهــا »راضيــة تمــام الــرىض أو راضيــة فقــط عــن اخلدمــة«. ويعــد 
هــذا الرقــم أقــل بســت نقــط مــن نســبة الــرىض املســجلة يف الوســط احلضــري الــيت 
تبلــغ 71,2 يف المائــة. كمــا أن الــرىض الشــامل يعكــس تفاوتــات جهويــة هامــة مــع 
حــد أقــى هــو 83 يف المائــة علــى مســتوى املديريــة اجلهويــة للعيــون وحــد أدىن 

هــو 44 يف المائــة علــى مســتوي املديريــة اجلهويــة لفــاس.
اجلدول 9: الرىض الشامل حسب املديريات اجلهوية )بالنسبة املئوية(

الوسط اجلغرايف إجمايل املديرية 
اجلهوية

القروي احلضري
22 79 80 أكادير
61 75 70 بي مالل

74 78 76 الدار البيضاء
44 56 50 فاس
83 83 83 العيون
65 69 67 مراكش
67 67 67 مكناس
70 72 71 وجدة
49 55 53 الرباط
56 78 60 طنجة

65,10 71,20 67,70 املعدل
املصدر: املكتب الوطي للماء والكهرباء. 

وحســب املعطيــات املســتقاة مــن الدراســة بشــأن الــرىض عــن اخلدمــة يبــ�دو 
أن اخلدمــات الــيت تتســم بأقــل نســبة رىض علــى مســتوى املشــرتكن بالعالــم 

ــل يف:  ــروي تتمث الق
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مســتوى -  علــى  الــرىض  مــن  المائــة  يف    52,5 بنســبة  االســتهالك  تتبــع 
القــروي. بالوســط  املشــرتكن 

انتظــام الكشــف مــع نســبة 41,8 يف المائــة مــن الــرىض علــى مســتوى - 
القــروي.  بالوســط  املشــرتكن 

تدبــري احلــوادث مــع نســبة 37,3 يف المائــة مــن الــرىض علــى مســتوى - 
القــروي. بالعالــم  املشــرتكن 

خالصات
ــاء غــري -  خ 19: يف ســنة 2015 ظــل أزيــد مــن 160 ألــف مــزنل وصلــه الكهرب

مشــرتك بعــد.
املديريــات -  مختلــف  يف  وتوزيعهــا  التحصيــل  نقــط  عــدد  أن  كمــا   :20 خ 

اجلهويــة للمكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب يبــ�دو أنــه 
يشــكل اليــوم شــبكة جتاريــة مالئمــة ملواجهــة إشــكالية البعــد بالنســبة 

. كن للمشــرت
القرويــة -  الكهربــة  برنامــج  إطــار  يف  املتبعــة  األســعار  سياســة  إن   :21 خ 

ــط  ــة الرب ــبة لتكلف ــع بالنس ــاواة اجلمي ــة ملس ــي األولوي ــيت تعط ــمويل ال الش
بالشــبكة ال تأخــذ بعــن االعتبــ�ار الدخــل الضعيــف لألســر القاطنــة بالقرى 
غــري املؤهلــة وال خصوصيــات منشــآت الطاقــة الشمســية )الــيت تعــد أقــل 

ــت(  ــس الوق ــودة يف نف ــل ج ــة أق ــدم خدم ــة وتق كلف
خ 22  : إن اخلدمــات وتدابــري املواكبــة الــيت يقرتحهــا املكتــب الوطــي للمــاء - 

والكهربــاء تــربز خــالل 2006 رىض عامــا بالوســط القــروي إال أن هــذا الرىض 
يظــل مــع ذلــك أقــل مــن الــرىض املســجل بالوســط احلضــري.
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2ـ استمرارية خدمة الولوج للكهرباء 
ــرتكون يف  ــا إذا كان املش ــم م ــاء تقيي ــوج اىل الكهرب ــة الول ــتمرارية خدم ــح اس تتي
شــبكة الربنامــج الشــامل للكهربــة القرويــة يســتفيدون مــن خدمــة مرضيــة أم 
ــاس  ــن قي ــن م ــيت تمك ــاع وال ــة للقط ــرات املعروف ــرب املؤش ــم ع ــذا التقيي ــم ه ال، ويت

ــه. ــاء ومدت ــاع الكهرب ــرتات انقط ف

أـ حتديد متوسط مدة االنقطاع ومؤشر تردد االنقطاع 
يعتــرب متوســط مــدة االنقطــاع ألي نظــام مؤشــرا علــى اجلــودة التقنيــ�ة لشــبكة 
التوزيــع ألنــه يقيــس متوســط انقطــاع اخلدمــة الــذي يتعــرض لــه املشــرتك.  
وحيســب املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب فــرتة االنقطــاع علــى 

ــايل: ــكل الت الش

لشــبكة  التقنيــ�ة  اجلــودة  تقييــم  نظــام  ألي  االنقطــاع  تــردد  مؤشــر  ويتيــح 
ــه  ــرض ل ــذي يتع ــة ال ــاع اخلدم ــرات انقط ــدد م ــط ع ــن متوس ــث يب ــع حي التوزي

الزبــون يف الســنة. وحيســب املكتــب الوطــي هــذا املؤشــر بالشــكل التــايل:

تعتمــد الطــرق املســتعملة يف احتســاب معــدل مــدة االنقطــاع للنظــام ومؤشــر 
تكــرار االنقطــاع تعتمــد كقاســم مشــرتك » الزبنــ�اء املرتبطــن« خبدمــات املكتــب 
الوطــي للمــاء ممــا ال يســمح بالقيــام بتقييم ناجــع لتأثري حجــم وتكــرار االنقطاعات 
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علــى املشــرتكن يف الوســط القــروي. وبالفعــل فــإن توزيــع هــذه االنقطاعــات علــى 
مجمــوع املشــرتكن مــن شــأنه التقليــص مــن قيمــة هــذه املؤشــرات.

ب ـ تطور معدل مدة االنقطاع ومؤشر تكرار االنقطاع 
ال تمــز األرقــام املتعلقــة بمعــدالت مــدد انقطــاع النظــام ومؤشــر تــردد انقطــاع 
ــم  ــاء برس ــي للكهرب ــب الوط ــة للمكت ــة اجلهوي ــرف املديري ــن ط ــزة م ــام املنج النظ
ــإن  ــايل ف ــة، وبالت ــق القروي ــة واملناط ــق احلضري ــن املناط ــرتة 2013 - 2015 ب الف
ــة  ــق القروي ــة باملناط ــتمرارية اخلدم ــع اس ــرورة واق ــس بالض ــام ال تعك ــذه األرق ه

ــمويل. ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــ�ة بربنام املعني
الرسم البي�اين 14: متوسط مدة انقطاع اخلدمة باملغرب ما بن سنة 2013 و2015  )بالساعة 

والدقيقة(

 املصدر: مذكرة املكتب حول مؤشرات جودة خدمة التوزيع

قــد  الوطــي  الصعيــد  علــى  اخلدمــة  النقطــاع  املتوســطة  املــدة  كانــت  إذا 
ــاوت  ــس التف ــك ال يعك ــإن ذل ــن 2013 و2015 ف ــا ب ــدة م ــاعة واح ــت بس اخنفض
ــدة  ــة لوج ــة اجلهوي ــإن املديري ــذا ف ــات.  وهك ــف اجله ــتوى مختل ــى مس ــم عل القائ
ــن  ــاع يف ح ــدة االنقط ــدل م ــة كمع ــدة و23 دقيق ــاعة واح ــنة 2015 س ــجلت س س
ســجلت املديريــة اجلهويــة لطنجــة 4 ســاعات و45 دقيقــة كمعــدل مــدة االنقطاع 
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أي ثالثــة أضعــاف مــا ســجلت جهــة وجــدة. ويجــب التنبيــ�ه إىل أن هــذا املؤشــر غــري 
ــم. ــكل إقلي ــبة ل ــر بالنس متوف

ومــن جهــة أخــرى، يتعــن التذكــري، بــأن ســنة 2014 تمــزت بعــدة تقلبــات 
جويــة أدت إىل عــدة حــوادث كان لهــا تأثــري ســليب علــى معــدل مــدة االنقطــاع 
ومؤشــر تكــرار االنقطــاع. وتمثــل حصــة معــدل مــدة االنقطــاع املرتبطــة بالتقلبــات 
ــوع  ــن مجم ــة م ــا 23 يف المائ ــنة 2014 لوحده ــن س ــرب م ــهر نون ــالل ش ــة خ اجلوي
ــق  ــوص املناط ــات باخلص ــذه االنقطاع ــت ه ــد مس ــاع. وق ــدة االنقط ــدالت م مع

ــوج.  ــة الول ــرى الصعب ــيما الق ــة والس القروي
وخــالل الثــالث ســنوات األخــرية يبــ�دو، يف املتوســط، أن 85 يف المائــة مــن 

انقطــاع اخلدمــة يرجــع إىل ثالثــة أســباب رئيســية:

أسباب تقني�ة: 44 يف المائة- 
 تقلبات جوية: 29 يف المائة- 
أضرار من طرف الغري: 12 يف المائة- 

الوطــي  املكتــب  لــدى  داخليــة  بأســباب  املرتبطــة  األحــداث  معــدل  ويعــد 
للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب )أســباب تقني�ة-مركــز التيــ�ار املتوســط / التيــ�ار 
ــنة  ــوادث س ــباب احل ــن أس ــة م ــوق 50 يف المائ ــا يف ــا بم ــون...( مهم منخفض-زب

.2015

اجلدول 10: أسباب انقطاع اخلدمة
سنة 

2015
سنة 2014 سنة 2013 نوع أسباب احلادث

%48 %38 46 % تقي )برنامج الصيانة يف إطار اإلصالح والوقاية( 
%22 %39 29 % تقلبات مناخية 
%14 %10 13 % إضرار بمعدات من طرف الغري

 )أحبال، خاليا جاهزة...(
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%7 %5 8 % غري محدد
%6 %4 4 % مركز تي�ار متوسط / تي�ار منخفض زبون
%3 %4 4 % أعمال شغب

%0,1 %0,2 0,3 % سرقة معدات )أحبال ...الخ(
%100 %100 100 % املجموع 

املصدر: مذكر للمكتب الوطي للماء والكهرباء حول مؤشرات جودة خدمة التوزيع

وتشــكل حصــة متوســط مــدة االنقطــاع بالوســط القــروي حــوايل 74 يف المائــة 
ــة  ــل 76 يف المائ ــنة 2015 مقاب ــالل س ــاع خ ــدالت االنقط ــوع مع ــة مجم ــن قيم م
ســنة 2014. وهكــذا فبالنســبة لســاعة مــن انقطــاع الكهربــاء املســجلة يف مجمــوع 
الــرتاب املغــريب هنــاك 45 دقيقــة بالوســط القــروي و15 دقيقة بالوســط احلضري.

وحســب املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح الشــرب فــإن خطــوط التيــ�ار 
املتوســط الــيت تغــذي الوســط القــروي )القــرى املعنيــ�ة بالربنامــج وغريهــا( ال 
تقتصــر علــى الوســط القــروي فقــط ولكنهــا تغــذي أيضــا مناطــق حضريــة وشــبه 
ــروي  ــل الق ــب فص ــن الصع ــح م ــبكة، أصب ــايل للش ــم احل ــع التصمي ــة. وم حضري
ــة  ــودة اخلدم ــى ج ــة عل ــة حضري ــع يف منطق ــادث يق ــر ح ــد يؤث ــري. فق ــن احلض ع
يف منطقــة قرويــة والعكــس صحيــح. إال أنــه بالنســبة للتيــ�ار املنخفــض جتــب 

ــي. ــتوى املحل ــاوز املس ــات ال تتج اإلشــارة إىل أن االنقطاع
اجلدول 11: حصة معدل مدة االنقطاع بالوسطن القروي واحلضري خالل سنة 2015

متوسط مدة االنقطاع 
بالشبكة احلضري

متوسط مدة االنقطاع 
بالشبكة القروية

املديرية اجلهوية للمكتب

%30 %70 م.ج الدار البيضاء
%26 %74 م.ج الرباط
%20 %80 م.ج مكناس
%12 %88 م.ج فاس

%50 %50 م.ج وجدة
%22 %78 م.ج مراكش
%29 %71 م.ج أكادير 
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%67 %33 م.ج العيون
%29 %71 م.ج بي مالل

%6 %94 م.ج طنجة
%26 %74 املعدل

املصدر: مذكرة املكتب حول مؤشرات جودة خدمة التوزيع

ــدود 3,12 أي  ــنة 2015 يف ح ــجل س ــايل املس ــاع اإلجم ــردد االنقط ــر ت كان مؤش
ــنة  ــجلة س ــبة 3,69 املس ــع نس ــة م ــة مقارن ــت 16,08 يف المائ ــن بلغ ــبة حتس بنس

.2013

ــنة 2013  ــن س ــا ب ــرب م ــة باملغ ــاع اخلدم ــردد انقط ــر ت ــ�اين 15: مؤش ــم بي رس
و2015 

املصدر: مذكرة املكتب حول مؤشر جودة خدمة التوزيع      

وحــى بالنســبة ملؤشــر تــردد االنقطــاع، فــإن امليــل إىل اخنفــاض ملمــوس علــى 
ــة  ــجلت املديري ــذا، س ــق. وهك ــن املناط ــة ب ــات قوي ــي تفاوت ــالد خيف ــتوى الب مس
ــاع ب  ــرار االنقط ــر تك ــى مؤش ــنة 2015 أعل ــبة لس ــاء بالنس ــدار البيض ــة لل اجلهوي
ـر ســجلت أدىن  4,58 انقطــاع يف املتوســط يف حــن أن املديريــة اجلهويــة ألكادـي
ــر  ــري متوف ــر غ ــذا املؤش ــط. وه ــاع يف املتوس ــاع ب 1,58 انقط ــرار االنقط ــر تك مؤش
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ــم.  ــتوى كل إقلي ــى مس عل

ــاف  ــط إىل أصن ــات يف املتوس ــردد االنقطاع ــباب ت ــن أس ــة م ــود 81 يف المائ وتع
ــ�ة: ــة اآلتي ــوادث الثالث احل

أسباب تقني�ة 46  - 
تقلبات جوية 17  - 
أضرار من طرف الغري 18 .- 

وتشــكل حصــة مؤشــر تكــرار االنقطــاع بالوســط القــروي حــوايل 64 يف المائــة 
مــن قيمــة املؤشــر اإلجمــايل لالنقطــاع خــالل ســنة 2015. وينطبــق مــا قيــل آنفــا 
بالنســبة ملعــدل مــدة االنقطــاع،  القــروي عــن احلضــري  عــن صعوبــة فصــل 
أيضــا، علــى مؤشــر تكــرار االنقطــاع ألن األمــر يتعلــق، بالفعــل، بنفــس احلــوادث 

ــف.  ــيت ختتل ــا ال ــي وحده ــرات ه ــاب وأن املؤش واألعط

ويعود حتسن معدل مدة االنقطاع ومؤشر تكرار االنقطاع باألساس إىل: 
اجلهــود املبذولــة مــن طــرف فــرق التوزيــع التابعــة للمكتــب وذلــك مــن - 

حيــث الصيانــة الــيت تنــ�درج يف إطــار اإلصــالح والوقايــة؛ 
أعمــال تعزيــز وتهيئــ�ة الشــبكات، إحــداث مراكــز جديــدة، الرفــع مــن قــوة - 

ــبكات. ــ�ة يف الش ــزة احلديث ــاد األجه ــ�ار واعتم التي
وتــربز الدراســة الــيت قــام بهــا املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح الشــرب 
أن هنــاك رىض عامــا علــى جــودة التيــ�ار الكهربــايئ مــع 79,3 يف المائــة مــن الزبنــ�اء 
الراضــن إال أن هــذا الرقــم منخفــض خبمــس نقــط عــن املعــدل بالوســط احلضــري 
والبالــغ 84,9 يف المائــة. وهــذا االختــالف يعــزز احلصــة املزتايــدة للوســط القــروي 

بالنســبة ملعــدل مــدة االنقطــاع ومؤشــر تكــرار االنقطــاع.

خ 23 املشــاكل املتعلقــة باســتمرارية اخلدمــات تقــع بالوســط القــروي أكــرث - 
منهــا باملناطــق احلضريــة. 
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3 ـ الطلب املزتايد على القوة بالنسبة لالستعماالت املزنلية 
واألنشطة املدرة للدخل

يف  املســتعملة  القــوة  تســريع  فــرتة  و2007   2003 ســنيت  يف  املغــرب  عــرف 
مختلــف أقاليمــه بمســتوى عــال بلــغ 182915 كيلوفولتمبــريس )KVA( وضعــت 
ســنة 2005 ممثلــة بالنســبة لهــذه الســنة وحدهــا 10 يف المائــة مــن مجمــوع القــوة 

ــذ 1996. ــرب من ــة باملغ ــق القروي ــة يف املناط املقام
رسم بي�اين 16: القوة املقامة كل سنة يف املغرب ب )KVA( ما بن 1996 و2015

 

املصدر: معطيات املكتب

مكنــت مرحلــة التســريع الواقعــة مــا بــن 2003 و2007 مــن مضاعفــة القــوة 
املقامــة خــالل األربــع ســنوات هــذه حبيــث انتقلــت مــن KVA  612000  إىل أزيــد 
مــن 1,2 مليــون KVA ســنة 2007. ومنــذ 2009 واصــل اســتهالك األســر باملغــرب 
تطــورا خطيــا بمعــدل نمــو ســنوي بلــغ 3,5 يف المائــة مــا بــن 2009 و2015.            
ــت  ــدى س ــى م ــا عل ــودا تام ــرف رك ــد ع ــل فق ــدرة للدخ ــطة امل ــتهالك األنش ــا اس أم

 KVA  292 ســنوات مــع حــد أقــى ســجل ســنة 2012 حيــت بلــغ
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رسم بي�اين 17: استهال ك األسر واألنشطة املدرة للدخل باملغرب ما بن 2009 و2015

 

املصدر: معطيات املكتب 
ال نتوفر على معطيات تتعلق باملناطق القروية يف ما خيص تطور االستهالك 

خ24: ال توجــد هنــاك معلومــات حــول تطــور الطلب علــى القــوة الكهربائي�ة - 
يف املناطــق القرويــة علــى مســتوى املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالح 

للشرب.
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4. احلاجيات من الكهربة املرتبطة بالنمو الديموغرايف
ــة  ــكان املغارب ــدد الس ــاد ع ــ�ار بازدي ــد بالتي ــرتكن وامل ــدد املش ــاع ع ــط ارتف يرتب
بالوســط القــروي مــا بــن 1996 وســنة 2015. وبالفعــل فــإن مجمــوع عــدد األســر 
املشــرتكة ومجمــوع عــدد األســر الــيت وصلهــا التيــ�ار عرفــا نفــس التطــور مــع مرحلــة 
ــاكنة  ــور الس ــا لتط ــال تمام ــورا مماث ــل تط ــل أن يواص ــريع -1996 2009 قب التس

املغربيــ�ة مــا بــن 2010 و2015.
رسم بي�اين 18: تطور الساكنة القروية املغربي�ة املستهدفة بالربط بالكهرباء وبمدها بالتي�ار 

واالشرتاكات يف الربنامج الشامل للكهربة القروية يف 53 إقليم ما بن 1996 و2015.

 املصدر: معطيات املكتب واملندوبي�ة السامية للتخطيط

خ25 : ليــس هنــاك حتليــل و ال متابعــة آلثــار التطــور الديموغــرايف علــى - 
كهربــة املناطــق القرويــة
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5ـ املشاكل اخلاصة باملناطق القروية اليت يعد الوصول إليها أكرث 
صعوبة

ــة  ــق القروي ــرب املناط ــح للش ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوط ــف املكت يصن
املشــمولة بربنامجــه حســب تن�اثرهــا، ولــم يقــدم أي رقــم يهــم عتبــ�ة هــذا التن�اثــر، 

ومــع ذلــك فــإن املكتــب يصنــف هــذا التن�اثــر إىل ثــالث درجــات:

قرى مجمعة - 
قرى متن�اثرة - 
قرى مشتت�ة - 

رسم بي�اين 19: الكهربة حسب نوع املنطقة القروية ما بن 1996 و2015 

 
املصدر: املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب
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املتن�اثــرة والقــرى  القــرى  القرويــة باملغــرب تمركــزا يف  تــربز كهربــة املناطــق 
املتشــتت�ة وذلــك علــى مســتوى مجمــوع فــرتة برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمويل 
)أنظــر الرســم البيــ�اين أعــاله( مــا عــدا خــالل ســنتن )2012 و2014( حيــث يفــوق 
عــدد القــرى املجمعــة املــزودة بالكهربــاء عــدد القــرى املشــتت�ة. ويعــود ذلــك إىل 
وجــود معظــم املناطــق القرويــة مــن هــذا الصنــف ضمــن مجمــوع القــرى املغربيــ�ة.

رسم بي�اين 20: الكهربة حسب نوعية املنطقة القروية يف سنوات 1999 و2005 و2012
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ــا  ــ�دو متوازن ــة يب ــة املنطق ــب نوعي ــة حس ــق القروي ــة املناط ــور كهرب إذا كان تط
علــى مــر الزمــن، فــان هــذا التطــور يــربز مــع ذلــك تمركــزا أوليــا يف القــرى املوجــودة 
وهــي  و2006   2004 ســنة  ثــم   2002 ســنة  حــى  وذلــك  منبســطة  بــأرايض 

ــرى.  ــن الق ــد م ــة املزي ــا كهرب ــدأت فيه ــيت ب ــخ ال التواري
رسم بي�اين21: الكهربة حسب نوعية األرض ما بن 1996 و 2015. 
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املصدر: معطيات املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب

يمكــن تفســري هــذه املالحظــات بكــون هــذه التواريــخ تتعلــق باملــرور إىل مراحــل 
ــزتود  ــل ال ــ�ات تأهي ــع عتب ــع رف ــمويل م ــة الش ــة القروي ــج الكهرب ــن برنام ــدة م جدي
بالكهربــاء مــن 10 آالف درهــم إىل 14 ألــف و20 ألــف و27 ألــف درهــم علــى التوايل. 

ويبــ�دو مــن خــالل تطــور الكهربــة حســب نوعيــة األرض بالوســط القــروي مــا 
بــن 1996 و2015 أنــه ليســت هنــاك معاجلــة خاصــة ترتجــم اإلرادة يف إقامــة 

ــة. ــة باململك ــرث صعوب ــا أك ــول إليه ــد الوص ــيت يع ــق ال ــ�ة باملناط ــبكة الكهربائي الش

ــرثة  ــال وك ــوج )اجلب ــة الول ــع يف أرايض صعب ــيت تق ــرى ال ــظ أن الق ــذا نالح وهك
األوديــة( تمــت كهربتهــا بوتــرية متواصلــة منــذ رفــع عتبــ�ة ســقف شــطر الربنامــج 
بالنســبة ملجمــوع الــرتاب املغــريب. ويف املقابــل لــم تكــن هنــاك مبــادرة متمــزة ســواء 
ــية( أو  ــواح الشمس ــة باألل ــة املتعلق ــتثن�اء املحاول ــويج )باس ــد التكنول ــى الصعي عل
علــى الصعيــد المــايل )التحفــز عــرب األســعار( مــن شــأنها أن تتيــح تفضيــل كهربــة 

هــذه املناطــق.
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خ 26  : هنــاك بعــض املبــادرات اجلاريــة كتلــك املتعلقــة باملبــادرة الوطنيــ�ة - 
ــة  ــية ذات التكلف ــواح الشمس ــ�ة أو األل ــة اإلماراتي ــرية ، والهب ــة البش للتنمي
األقــل، وذلــك مــن أجــل حتقيــق الرهانــات اخلاصــة باملناطــق الــيت يصعــب 
ــوع  ــول ملجم ــاد حل ــن إجي ــن م ــم تمك ــادرات ل ــذه املب ــا، إال أن ه ــول إليه الوص

مشــاكل الســاكنة املعنيــ�ة.

6. رهانات االنتقال الطايق 
بمــا أن الهــدف املرســوم مــن طــرف الربنامــج الشــامل هــو تعميــم الكهربــة 
علــى مجمــوع الســاكنة القرويــة فــإن القضايــا املرتبطــة باالنتقــال الطــايق لــم يتــم 

ــج.  ــذا الربنام ــاز ه ــار إجن ــا يف إط ــرق إليه التط

ــط  ــة لرب ــة الباهظ ــب التكلف ــددة إال لتجن ــات املتج ــام بالطاق ــم االهتم ــم يت ول
بعــض القــرى املعزولــة بالشــبكة الكهربائيــ�ة. فقــد كان متوقعــا ان تتــم كهربــة 15 
يف المائــة مــن املناطــق القرويــة بشــبكات صغــرية مــن األلــواح الشمســية إال أن 9 

يف المائــة فقــط مــن هــذه القــرى اســتفادت مــن هــذا النــوع مــن التجهــزات.

ويرجع سبب هذا الوضع إىل:
كــون التقــدم الســريع للكهربــة عــرب الشــبكة أدى إىل فقــدان جــزء مــن الزبنــ�اء - 

املؤهلن
ارتفــاع أســعار مكونــات الطاقــة الشمســية املرتبطــة بارتفــاع أســعار املــواد - 

األوليــة
ختوف الساكنة املحلية من ضعف اخلدمة وعدم ديمومة هذه املنشآت- 
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جدول 12: حصة القرى املستعملة للمجموعات الضوئي�ة
العدد اجلهات

اإلجمايل 
للقرى

عدد القرى 
الي تستعمل 

األلواح 
الشمسية

حصة القرى 
الي تستعمل 

األلواح 
الشمسية

عدد وحدات 
األلواح 

الشمسية

طنجة ـ تطوان ـ 
احلسيمة

3303532%772

1719%22301396الشرق
5872%37134329فاس ـ مكناس

137025%2311310الرباط ـ سال - القنيطرة
16113%257972328بي مالل ـ خنيفرة

3975%35952236الدار البيضاء ـ سطات
7800%102447397مراكش-أسفي
1954%26002399درعة ـ تافاللت

6060%588777713سوس ـ ماسة
269%1612282كلميم ـ واد نون

العيون - الساقية 
احلمراء

2000%0

0%200الداخلة - وادي الذهب
51559%3909636639املجموع

املصدر: معطيات املكتب الوطي للكهرباء والماء الصالح للشرب

لقــد اصطــدم جتريــب أشــكال أخــرى مــن الكهربــة بواســطة الطاقــات املتجــددة 
بالعديــد مــن الصعوبــات حــدت مــن اســتعمال هــذه األنظمــة، وتتمثــل يف: 

ســرعة  ألهميــة  نظــرا  الصويــرة  إقليــم  يف  جتربتهــا  تمــت  الرحييــة:  الطاقــة 
ــه اتضــح أن تدبــري هــذه املنشــأة واســتغاللها  الريــح الــيت تمــز هــذه املنطقــة إال أن
ــة،  ــعة ومجمع ــرى شاس ــود ق ــرورة وج ــة، ض ــري املنتظم ــح غ ــوة الري ــد )ق ــد معق ج

اســتعمال مولــد كهربــايئ لتشــغيل املنشــآت الرحييــة...( 
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ــبكة  ــا بالش ــا وتعويضه ــي عنه ــم التخل ــ�ة: ت ــدر وكهربائي ــرى هي ــات صغ محط
ــة.  ــ�ة املتاح ــوارد المائي ــى امل ــر عل ــذي أث ــاف ال ــرتات اجلف ــبب ف بس

لقــد أطلــق املكتــب الوطــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب انطالقــا من ســنة 
2007 عمليــة »إنــارة« الــيت تــريم اىل تعويــض املصابيــح الوهاجــة بمصابيــح ذات 
االســتهالك املنخفــض بمجمــوع الــرتاب املغــريب احلضــري منــه والقــروي علــى حــد 

سواء.

وقــد أتاحــت هــذه العمليــة يف نهايــة 2014 تركيــب أكــرث مــن 4,5 مليــون 
مصبــاح ذي االســتهالك املنخفــض باملغــرب )باملناطــق احلضريــة والقرويــة( 
ممــا أتــاح اقتصــادا يف الطاقــة تراكــم خــالل الفــرتة 2008 و2014 ليتعــدى 2500 

جيغــاوات يف الســاعة.
اجلدول 13: آثر عملية إنارة

األثر نوع
23800 طن يف السنة   Co2 التقليص من انبعاث الغاز
96000 طن يف السنة  رحب الوقود )الفيول(

2000 مليون درهم الرحب يف االستثمار
املصدر: معطيات املكتب 

وتتواصــل عمليــة إنــارة باســتهداف تركيــب 10 ماليــن مصبــاح اقتصــادي 
لبلــوغ اقتصــاد يف الطاقــة يصــل إىل 770 جيغــاوات يف الســاعة ســنويا.

ــايق  ــال الط ــار االنتق ــة يف إط ــة القروي ــامل للكهرب ــج الش ــم تعزيــز الربنام ــد ت وق
للتنميــة  الوطنيــ�ة  للمبــادرة  الشمســية  الطاقــة  كمشــروع  أخــرى  بمبــادرات 
البشــرية يف إطــار الهبــة الــيت قدمتهــا إمــارة أبــو ظــيب للكهربــة بواســطة املجموعات 

ــة. ــة قري ــا يف 983 منطق ــزنال قروي ــم 19123 م ــيت ته ــة وال ــ�ة الفردي الضوئي
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خ27 تــم القيــام ببعــض املبــادرات كاســتعمال الطاقــة البديلــة او إقامــة - 
ــداف  ــبة أله ــافية بالنس ــة ش ــكل إجاب ــا ال تش ــة إال أنه ــح االقتصادي املصابي

ــرب. ــايق باملغ ــال الط االنتق
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خالصــــــات

خالصات تتعلق بالتماسك الداخلي للربنامج الشامل للكهربة 
القروية

مــا مــدى مالءمــة اخليــارات العمليــة للربنامــج الشــامل للكهربــة القرويــة مــع 
الهــدف العــام؟

القرويــة أ.  الكهربــة  برنامــج  اعتمدهــا  الــيت  العمليــة  اخليــارات  أحدثــت 
ــاركي  ــل التش ــة التموي ــط وحزم ــل يف التخطي ــة األق ــدأ التكلف ــمويل، مب الش
القــرى  كهربــة  مسلســل  لتســريع  إجيابيــ�ا  تأثــريا  املحليــة،  واحلكامــة 

. ملســتحقة ا
أخــرت املقاربــة القائمــة علــى عتبــ�ة التأهيــل، إن لــم تكــن اســتبعدت، كهربــة ب. 

بعــض املناطــق الــيت ال تســتجيب للمعايــري املحــددة يف إطــار برنامــج الكهربة 
ــمويل. القروية الش

خالصات تتعلق بالفائدة السوسيو اقتصادية للربنامج
يف أي مجــاالت ترابيــ�ة ســاهم الربنامــج يف تنميــة األنشــطة السوســيو اقتصادية 

بالوســط القروي؟

تقديــم ج.  يتســن  لــم  متوفــرة،  غــري  والدراســات  املعلومــات  أن  إىل  بالنظــر 
حــدة. علــى  األرايض  مــن  صنــف  كل  ختــص  إجابــات 

ــار إجيابيــ�ة علــى د.  ــة املناطــق القرويــة، بفضــل الربنامــج، آث لقــد كانــت لكهرب
ــة  ــة واإلداري ــرب االجتماعي ــات الق ــل، وخدم ــدرة للدخ ــطة امل ــة األنش تنمي

ــ�ة. ــق املعني ــاكنة املناط ــايف لس ــيو ثق ــاج السوس ــى االندم ــذا عل وك

املــزودة 	.  املنطقــة  كانــت  إذا  مــا  حســب  الكهربــة  آثــار  بــني  التميــز  يتــم 
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بالكهربــاء تتوفــر علــى التجهــزات األساســية وحســب مســتوى ثروتهــا 
متنوعــة( فالحــة  طبيعيــة،  )مــوارد 
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خالصة تتعلق بأهمية أهداف الربنامج 
مــا مــدى مالءمــة أهــداف الربنامــج مــع اإلشــكاليات الراهنــة للكهربــة القرويــة: 

انتــ�اج وتوزيــع واســتعمال الطاقــة؟

لــم يعــد خيــار تعميــم الكهربــة، كهدف وحيــد للربنامــج، مالئما لإلشــكاليات و. 
الراهنــة للكهربــة القرويــة الــيت أصبحــت نوعيــة أكــرث: اســتمرارية اخلدمــة، 

وضمــان القــوة وضعــف مــوارد األســر القرويــة علــى اخلصوص.

لــم تأخــذ أهــداف الربنامــج بعــني االعتبــ�ار بمــا فيــه الكفايــة الرهانــات ز. 
باملغــرب.  الطــايق  لالنتقــال  اجلديــدة 
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توصيـــــات

الحئــة  يقــدم  التــايل  اجلــدول  فــان  آنفــا  املقدمــة  اخلالصــات  مــع  وجتاوبــا 
ــى  ــات عل ــذه التوصي ــز ه ــرث. وترتك ــة أك ــات عملي ــرتاتيجية ومقرتح ــات اس بتوصي

عمــويم. برنامــج  تدبــري  خبصــوص  اجليــدة  املمارســة 
اقرتاحات عمليةتوصيات اسرتاتيجية

اعتماد مقاربة شاملة إلشكاليات الكهربة 
القروية

اخلالصات أ ـ ب ـ ج

وضع حكامة شمولية للكهربة القروية تدمج 
أيضا املناطق اليت ال توجد يف نطاق الربنامج

استكمال إحصاء املناطق غري املكهربة 
وضع مخطط عمل لكهربة هذه املناطق 

)مناطق غري مؤهلة لالستفادة من برنامج 
ومناطق خارج نفوذ الربنامج( 

استب�اق وحتديد رهانات النمو الديمغرايف 
اعتماد مقاربة مندمجة مع بايق الشركاء 

)الصحة، الرتبي�ة، املجتمع املدين، الرياضة( 
 

خالصات د -ه 

إحداث وتنشيط جلن مختلفة لرسم 
األهداف العملية لربط املنشآت العمومية 

بالشبكة )مدارس، مستوصفات( 
إدماج املكون الكهربايئ واإلشكاالت الراهنة 
للعالم القروي )استمرارية اخلدمة، القوة( 

عند تصميم مخططات التنمية اجلهوية 
حتسن ولوج األسر املعوزة إىل الكهربة 

)معدل االشرتاك( 

خالصة: و 

دراسة أسباب عدم االشرتاك 
وضع حزمات مالية أو حزمات للدعم تت�الءم 
مع حاجيات األسر املعوزة )املبادرة الوطني�ة 

للتنمية البشرية، الهبات(

بلورة ونهج سياسة أكرث إرادية خبصوص 
االنتقال الطايق 

خالصة: ز

تعزيز مبادرات االنتقال الطايق 
تنظيم حمالت للتحسيس والتحفز على 

استعمال الطاقة النظيفة
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تعزيز املراحل املقبلة للكهربة القروية 
بأهداف عملية ومؤشرات لألداء اجليد 

واضحة وجلية 

اخلالصات: أ ـ ب ـ ج ـ د 

استكمال األهداف السنوية ومؤشرات األداء 
اجليد بمؤشرات أخرى تطرح اإلشكاليات 

الراهنة للعالم القروي 
ضمان دوام نظم احلساب

إجناز دراسات األثر يف فرتات منتظمة 
القيام بتقييمات سنوية لألعمال املنجزة، 

واإلخبار باملنجزات  
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