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ووااالختصاررااتت االتعرريیفاتت  

ااالختصارر االمعنى  االتعرريیفف   

ACWA باوورر أأكوواا شرركة  االططاقة شررااء ااتفاقيیة لمشررووعع االجززئي االمالكك   

CIA  ااألثرر تقيیيیمم 
االتررااكمي   

CLT  االتووااصلل فرريیقق 
بالمجتمع   

CNEIA  
 االووططنيیة االلجنة
 ااألثرر لددررااسة
االبيیئي  

 

EBRD  
 ااألووررووبي االبنكك
 االبناء إلعاددةة
وواالتنميیة  

 

EIE االبيیئي ااألثرر ددررااسة    

EPC  وواالشررااء االهھنددسة 
وواالبناء   ووإإنشاءهھھھا. االرريیاحح لمززررعة االتفصيیلي االتصميیمم عنن االمسؤؤوولل االكيیانن 

ESAP  االبيیئيیة االعملل خططة 
ووااالجتماعيیة   

ESIA  االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم 
ووااالجتماعي   

 
 عنن ااإلفصاحح باقة
 االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم

ووااالجتماعي  

 ووخطط االرريیاحح مززررعة مع متكاملة ممكنة مماررسة أأفضلل تططوويیرر أأجلل منن
 االبناء إلعاددةة ااألووررووبي االبنكك معايیيیرر مع يیتفقق ووبما االعالي٬، االضغطط كهھررباء
 االحاليیة االبيیئي ااألثرر ددررااسة تحدديیثث يیتمم أأنن يیجبب ااألددااء٬، وومتططلباتت وواالتنميیة
 االالئقة االمخططططاتت تططوويیرر منن للتأكدد لهھا االددااعمة االبيیئيیة ددااررةةااإل ووتقارريیرر
 االبيیئي االتقيیيیمم مع يیتوواافقق بما وواالمررااقبة االتخفيیفف ووإإجررااءااتت ااألثرر لتحدديیدد

 ووعليیهھ٬، االضغطط. االعالي االكهھررباء ووخطط االرريیاحح مززررعة لمشررووعع ووااالجتماعي
 باقة أأجلل منن االتاليیة االمستنددااتت إإعدداادد تمم االبيیئي٬، ااألثرر ددررااسة إإلى ووباإلضافة
ااإلفصاحح:  
  االمشررووعع ووصفف •
)BPP( االبيیوولووجي االتنووعع حمايیة خططة •  
)SIA( ااالجتماعي ااألثرر تقيیيیمم •  
)SEP( االمساهھھھميینن ااشتررااكك خططة •  
 االمعيیشة أأشكالل إإحيیاء عملل ووإإططارر ااألررضض لحيیاززةة مررااجعة •

)LARLRF(  
)ESMMF( ووااالجتماعيیة االبيیئيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة خططة •  
)NTS( االفني غيیرر االملخصص •  
)ESAP( ووااالجتماعيیة االبيیئيیة لعمللاا خططة •  
االططاقة خررجج تأررجح أأثرر تقيیيیمم •  
االضووضاء أأثرر تقيیيیمم •  
 مع 2012 عامم في االمعتمدد االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم عنن االكشفف يیتمم سووفف

ااإلفصاحح باقة منن كجززء أأعالهه االمذذكووررةة االمستنددااتت  
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ااالختصارر االمعنى  االتعرريیفف   

ESMMF  
 ااإلددااررةة خططة

 االبيیئيیة وواالمررااقبة
ووااالجتماعيیة  

 

IFC  االتموويیلل شرركة 
االددووليیة   

IFI  االتموويیلل مؤؤسسة 
االددووليیة   

LARLRF  

 حيیاززةة مررااجعة
 ووإإططارر ااألررضض
 أأشكالل إإحيیاء عملل

االمعيیشة  

 

LRP  أأشكالل إإحيیاء خططة 
االمعيیشة   

MW ميیجاووااطط    

NTS  غيیرر االملخصص 
االفني   

O&M ووااإلددااررةة االتشغيیلل   
 أأفررعع إإحددىى ووهھھھي نووماكك٬، االمشررووعع. ووإإددااررةة تشغيیلل عنن االمسؤؤوولل االكيیانن
 ووإإددااررةة تشغيیلل بمهھمة تكليیفهھا سيیتمم باوورر٬، أأكوواا لشرركة االتابعة ااإلددااررةة

االمشررووعع.  
OM االتشغيیلل هھھھامشش    

ONEE  االووططني االمكتبب 
للكهھررباء   

PL  كهھررباء خطط 
االعالي االضغطط   

PPA  شررااء ااتفاقيیة 
االططاقة   

PR ااألددااء متططلباتت    

SEP  ااشتررااكك خططة 
االمساهھھھميینن   

SIA  ااألثرر تقيیيیمم 
ااالجتماعي   

UPC  سي بي يیوو 
رريینيیوواابلزز االططاقة شررااء ااتفاقيیة لمشررووعع االجززئي االمالكك   

WF االرريیاحح مززررعة    
- االمشررووعع مالكك  رريینيیوواابلزز سي بي يیوو ووشرركة باوورر أأكوواا شرركة بيینن االقائمم االتحالفف   

-  االددخوولل ططرريیقق 
للمشررووعع  

 االقررىى عبرر االقائمة االررئيیسيیة االفررعيیة االططررفف منن تقوودد ُمحددثة أأوو جدديیددةة ططررقق
االرريیاحح. مززررعة مددخلل ووإإلى  

-  
 رريیاحح مززررعة
 بقددررةة االخالدديي
ميیجاووااطط 120  

 ووططررقق صنددووقق جبلل قممم ططوولل على مووضووعة رريیاحح توورربيینن 40 عدددد
ااألخررىى. االددعمم وومنشآتت ااألررضض تحتت االمرركبة وواالكابالتت االدداائمة االددخوولل  

- االتوورربيینن مساررااتت   منصاتت بيینن االططررقق تصلل وواالتي االجبلل قممم على االمووضووعة االمساررااتت 
  حح.االرريیا توورربيیناتت
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ااالختصارر االمعنى  االتعرريیفف   

-  االمرركبب االكابلل 
ااألررضض تحتت  

 االرريیاحح. توورربيیناتت مساررااتت بمووااززااةة وويیجرريي االجبالل قممم على االكابلل هھھھذذاا يیقع
 رريیاحح توورربيینن كلل منن االخاررجة االكهھررباء خططووطط جميیع االكابلل وويیتضمنن
 االكابلل ووهھھھذذاا ميیلووسا. في االفررعيیة االمحططة إإلى ااألررضض تحتت أأخيیررااً  وويیسرريي
 االمحططة ووحتى االرريیاحح مززررعة في االقمة منن االددخوولل ططرريیقق ةةبمحاذذاا سيیكوونن
أأمتارر. 5 يیتخططى ال ااألررضض تحتت للكابالتت االمططلووبب االمبيیتت االفررعيیة.  

 فايیفف
كابيیتالزز  

 فايیفف مكتبب
 كابيیتالزز

 لالستشاررااتت
ووااإلدداارريیة االبيیئيیة  
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1 مقددمة   

 في بناءهھھھا سيیتمم وواالتي ميیجاووااطط 120 بقددررةة االكهھررباء لتووليیدد رريیاحح مززررعة هھھھي االخالدديي رريیاحح مززررعة منشأةة

االخاصة االملكيیة بشأنن 1309 ررقمم االقانوونن ألحكامم ططبقا االمغرربيیة االمملكة في صنددووقق جبلل قممم على ططنجة منططقة  

 

 االووقتت ذذلكك وومنذذ االخالدديي٬، رريیاحح مززررعة مشررووعع في حصة على باوورر أأكوواا شرركة تحصلتت 2014 عامم ووفي

 مؤؤسسة عنن عباررةة (ووهھھھوو وواالتططوويیرر ناءاالب إلعاددةة ااألووررووبي االبنكك منن االمالي االددعمم على االحصوولل إإلى سعتت

ددووليیة). تموويیلل  

 االضغطط عالي كهھررباء خطط إإنشاء أأنن ااألصلل في للكهھررباء االووططني االمكتبب ااررتأىى االرريیاحح٬، مززررعة إإلى ووباإلضافة

 باوورر أأكوواا شرركة مع االمناقشاتت أأنن إإال منفصلل. بعقدد يیتمم أأنن االممكنن منن االرريیاحح لمززررعة فوولطط كيیلوو 225 بقددررةة

 االخاصص وواالبناء وواالشررااء االهھنددسة عقدد نفسس إإططارر في االعالي االضغطط كهھررباء خطط إإنشاء على ققااالتفا إإلى قاددتت

 خطط ووتشغيیلل إإنشاء أأعمالل عنن االناتجة ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ااآلثارر ددررااسة يیتعيینن فإنهھ ووعليیهھ٬، االرريیاحح. بمززررعة

 االخاصص ااالجتماعيوو االبيیئي االتووثيیقق منن كجززء ووااإلددااررةة االتخفيیفف إإجررااءااتت ووتططوويیرر االعالي االضغطط كهھررباء

االرريیاحح. بمززررعة  

 مع يیتفقق ووبما االعالي٬، االضغطط كهھررباء ووخطط االرريیاحح مززررعة مع متكاملة ممكنة مماررسة أأفضلل تططوويیرر أأجلل منن

 االحاليیة االبيیئي ااألثرر ددررااسة تحدديیثث يیتمم أأنن يیجبب ااألددااء٬، وومتططلباتت وواالتنميیة االبناء إلعاددةة ااألووررووبي االبنكك معايیيیرر

 االتخفيیفف ووإإجررااءااتت ااألثرر لتحدديیدد االالئقة االمخططططاتت تططوويیرر منن للتأكدد لهھا االددااعمة االبيیئيیة ااإلددااررةة ووتقارريیرر

  االعالي. االضغطط كهھررباء ووخطط االرريیاحح مززررعة لمشررووعع ووااالجتماعي االبيیئي االتقيیيیمم مع يیتوواافقق بما وواالمررااقبة

ااإلفصاحح: باقة أأجلل منن االتاليیة االمستنددااتت بإعدداادد 1ووااإلدداارريیة االبيیئيیة لالستشاررااتت كابيیتالزز فايیفف مكتبب ووقامم  

االمشررووعع ووصفف .1  

)BPP( االبيیوولووجي االتنووعع حمايیة خططة .2  

)SIA( ااالجتماعي ااألثرر تقيیيیمم .3  

)SEP( االمساهھھھميینن ااشتررااكك خططة .4  

)LARLRF( االمعيیشة أأشكالل إإحيیاء عملل ووإإططارر ااألررضض لحيیاززةة مررااجعة .5  

)ESMMF( ووااالجتماعيیة االبيیئيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة خططة .6  

                                                   
االمتحددةة االعرربيیة ااإلماررااتت ددبي٬، ززاايیدد٬، االشيیخ ططرريیقق 119899،٬ صص.بب. ووااإلدداارريیة٬، االبيیئيیة لالستشاررااتت كابيیتالزز فايیفف مكتبب 1  
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)NTS( االفني غيیرر االملخصص .7  

االططاقة خررجج تأررجح أأثرر تقيیيیمم .8  

  االضووضاء أأثرر تقيیيیمم .9

)ESAP( ووااالجتماعيیة االبيیئيیة االعملل خططة .10  

 باقة منن كجززء أأعالهه االمذذكووررةة االمستنددااتت مع 2012 عامم في االمعتمدد االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم عنن االكشفف يیتمم سووفف

ااإلفصاحح  

االمعيیشة. أأشكالل إإحيیاء عملل ووإإططارر ااألررضض لحيیاززةة مررااجعة هھھھوو االحالي االمستندد  

1.1 االمشررووعع مووقع   

 االمرراافقق فوولطط كيیلوو 225 بقددررةة االعالي االضغطط كهھررباء ووخطط االمقتررحح االخالدديي رريیاحح مززررعة مشررووعع يیقع

 مززررعة بناء ووسيیتمم وواليیة٬، مقاططعة/ 11 إإلى االمنططقة تنقسمم بالمغرربب. تططوواانن منططقة في ططنجة في للمشررووعع

 االمقاططعة منن االعالي االضغطط باءكهھرر خطط سيیبددأأ بيینما أأنجررةة"٬، "االفحصص ووهھھھي االمقاططعاتت هھھھذذهه إإحددىى في االرريیاحح

ً  نفسهھا ً  متووجهھا تططوواانن. مقاططعة إإلى جنووبا  

االعالي االضغطط كهھررباء ووخطط االرريیاحح مززررعة مشررووعع مووقع 1االشكلل  
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1.2 للمشررووعع مووجزز ووصفف   

 ناتج ليیكوونن ميیجاووااطط٬، 3 فرردديیة إإنتاجج بسعة رريیاحح توورربيینن 40 االخالدديي رريیاحح مززررعة مشررووعع يیتضمنن سووفف

  ميیجاووااطط. 120 االططاقة منن ااإلجمالي االمشررووعع

ً  االشمالل منن ليیبددأأ االررئيیسيیة٬، صنددووقق جبلل سلسة ططوولل على االرريیاحح لمززررعة االمقتررحح االمشررووعع يیقع  إإلى متجهھا

 ااإلجماليیة االمساحة ووتقددرر االسلسلة. لخطط االنهھائيیة االشماليیة االنقططة في تقع قممم ثالثث ططوولل على تفررعاتت مع االجنووبب

 بما االملحقة٬، وواالمنشآتت االفررعيیة محططةوواال االرريیاحح توورربيیناتت وومنصاتت االططررقق تشملل وواالتي االمشررووعع٬، لقاعددةة

  هھھھهھكتارر.180 يیقارربب

 االززررااعيیة٬، ااألررااضي عبرر كيیلوومترر 24 إإجماليیة بمسافة فوولطط كيیلوو 225 بقددررةة االعالي االضغطط كهھررباء خطط ووسيیمتدد

 ووسيیتضمنن ٬،اامتررً  60 بمعددلل االعالي االضغطط كهھررباء لخطط االمبيیتت عررضض يیكوونن سووفف أأسالكك. بررجج 75 ووسيیشملل

  االعالي. االضغطط كهھررباء خطط تشغيیلل فتررةة ططوواالل وواالصيیانة االتشيیيیدد أأجلل منن ااستخدداامهھ سيیتمم االذذيي االددخوولل ططرريیقق

 االفررعيیة االمحططة في وويینتهھي ميیلووسا قرريیة في االفررعيیة االخالدديي محططة منن االعالي االضغطط كهھررباء خطط سيیبددأأ

 كهھررباء خطط إإلى يیشارر ووبالتالي تططوواانن. مدديینة غرربب كيیلوومتررااتت 10 بعدد على وواالووااقعة للكهھررباء االووططني للمكتبب

ً  االعالي االضغطط  االرريیاحح مززررعة تصميیمم عنن إإضافيیة معلووماتت تتووفرر ووتططوواانن. ميیلووسا بيینن االططاقة نقلل بخطط أأيیضا

.2012 يیووليیوو في االصاددرر االبيیئي ااألثرر ووتقيیيیمم االمشررووعع ووصفف تقرريیرر في االعالي االضغطط كهھررباء ووخطط  

 كهھررباء خطط مشررووعع مساحة بددااخلل ااقعةوواالوو االرريیاحح لمززررعة االمجاووررةة االملكيیاتت بأررااضي ااالنتفاعع ووحقووقق

 ااالجتماعيیيینن االمساهھھھميینن فإنن وولذذلكك٬، وواالحررااثة). االماشيیة (ررعي ااألساسس في ززررااعيیة هھھھي االعالي االضغطط

 أأنشططتهھمم أأجلل منن ااألررضض لهھذذهه االمستخددميینن االقرروويیيینن) (أأيي االددوواارر منططقة فالحي منن هھھھمم االررئيیسيیيینن ووااالقتصادديیيینن

االززررااعيیة.  

 باألساسس ددوواارر ووكلل ٬،ددووااوويیرر إإلى االبلدديیاتت تنقسمم االمغرربب٬، في بالمشررووعع. االمتأثررةة ااررااتتاالددوو االتالي االجددوولل وويیحدددد

مسكنن. 400 إإلى 50 بيینن ما تتفاووتت االمناززلل قاططني منن مجمووعة منن يیتكوونن  
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بالمشررووعع االمتأثررةة االددووااررااتت 1االجددوولل  

االمشررووعع مكوونن االقررىى  االددووااوويیرر   

  االرريیاحح مززررعة

 االقصرر
االصغيیرر  

ررملل عيینن  
فوواالل ظظهھرر  

ميیلووسا  

حمرراا عيینن  
غززيیلشش  

مسيیادد النجرريیشش/  
عقالل برراارريیكك/  

أأنجررةة خميیسس  
فاهھھھاميینن  
مالليیح  

 كهھررباء خطط
االعالي االضغطط  

أأنجررةة خميیسس  

ماللهھ  
فاهھھھاميینن  
قشانة دداارر  

ززااوويیة  
عتابب بني  

بوولعيیشيیشش  
االقدديیمم سووقق بنززاالل   

صدديینا  

عقلة وواادديي  
كيیدداانن  
جاباكك  
صدديینا  

 خطط فإنن لذذاا بالسكانن٬، االمأهھھھوولة االمناططقق تجنبب إإلى يیهھددفف االكهھررباء لخططووطط االمررسوومم االمسارر أأنن مالحظظة يینبغي

 االكهھررباء أأبررااجج منن االعظظمى االغالبيیة ستشيیدد بيینما ددوواارر؛ 11 منن االمكوونن االسكاني االتكتلل بجوواارر يیمرر االكهھررباء

 في االمشررووعع ووصفف يیوورردد لهھا. االمخصصة االددووااوويیرر عنن االبعيیددةة ااألررااضي منن قططع على االكهھررباء) خطط ثمم (وومنن

االمحدددد. االبدديیلل إإليیهھا يیستندد االتي ووااألسبابب ددررااستهھا تمتت االتي االبدداائلل 4.3 االقسمم  

 فئاتت: ثالثث إإلى تنقسمم فأنهھا تجاووررهه٬، أأوو االمشررووعع ددااخلل تقع االتي ااألررااضي لتلكك االملكيیة حالة يیخصص فيیما ٬،أأخيیرًراا

  ووووقفف. خاصة ووملكيیة (مشاعع) عامة ملكيیة

1.3 ووهھھھيیكلهھا االووثيیقة هھھھذذهه منن االغررضض   

 معددةة ووهھھھي )LARLRF( االعيیشش سبلل باستعاددةة االخاصص االعملل ووإإططارر ااألررااضي حيیاززةة عمليیة تقيیمم االووثيیقة هھھھذذهه

 االمشررووعع مالكك باشررهھھھا االتي االنشاططاتت االووثيیقة هھھھذذهه تررااجع لهھا. االتابع االكهھررباء ووخطط خالدديي رريیاحح مززررعة جللأل

 تقيیمم كما ووتشغيیلهھ. االمشررووعع إإنشاء على االمتررتبيینن ااالقتصادديي وواالتشرريیدد ااألررااضي بحيیاززةة يیتعلقق فيیما تارريیخهھ حتى

 االددووليیة. وواالمعايیيیرر االمغرربيیة للمتططلباتت االعيیشش سبلل ووااستعاددةة ااألررااضي حيیاززةة عمليیة اامتثالل مددىى كذذلكك االووثيیقة
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 وواالتعميیرر لإلنشاء ااألووررووبي بالبنكك االخاصة وواالمتططلباتت وواالمعايیيیرر ووااالجتماعيیة االبيیئيیة االسيیاساتت كذذلكك تنططبقق

)EBRD( االددووليیة االتموويیلل وومؤؤسسة )IFC( االمشررووعع. هھھھذذاا على  

 االقسمم هھھھذذاا يیررااجع االعيیشش. سبلل الستعاددةة مللع ووإإططارر ااألررااضي حيیاززةة مررااجعة قسميینن: إإلى االووثيیقة هھھھذذهه تنقسمم

 بمتططلباتت االتامم اااللتززاامم لتحقيیقق ااتخاذذهھھھا االالززمم ووااإلجررااءااتت االفجووااتت وويیررصدد تارريیخهھ حتى ااألررااضي حيیاززةة عمليیة

 ططرريیقق خاررططة إإررساء إإلى يیهھددفف االعيیشش سبلل ااستعاددةة بشأنن عملل إإططارر على يیحتوويي كما االددووليیة. االتموويیلل مؤؤسسة

 5 ررقمم ااألددااء متططلبب بمووجبب االمتضرررريینن ااألررااضي لمستخددمي االمناسبة االجماعيیة عوويیضضاالت إلجررااءااتت للتخططيیطط

  .IFC لمؤؤسسة 5 ررقمم ااألددااء وومعيیارر EBRD لبنكك

 ما ووتحدددد للمشررووعع ااألررااضي حيیاززةة بإجررااءااتت االمتأثررةة االمنططقة أأررااضي جميیع ااألررااضي حيیاززةة مررااجعة تصفف

 كذذلكك ووتلخصص ال أأمم يینططبقق 5 ررقمم ااألددااء معيیارر كانن إإذذاا ووما ذذلكك غيیرر أأمم ططووًعا تمتت ااألررضض حيیاززةة كانتت إإذذاا

 معيیارر ووبيینن االعمليیة هھھھذذهه بيینن االفجووااتت ووتررصدد ااألررااضي حيیاززةة عمليیة تقيیمم كما االصلة٬، ذذااتت االتنظظيیميیة االعملل أأططرر

.5 ررقمم ااألددااء  

 أأوو ككاالمل ذذااتت ااألررااضي حيیاززةة على االعيیشش سبلل ااستعاددةة عملل إإططارر ووهھھھوو االووثيیقة هھھھذذهه منن االثاني االجززء يیرركزز

 في ططووًعا ااألررضض عنن االتخلي االمتضررررةة وواالمجتمعاتت ااألررااضي مستخددموو يیخترر لمم وواالتي االجماعي ااالستخدداامم

 إإططارر أأيي االمشررووعع٬، على االمتررتبب ااالقتصادديي االتشرريیدد االثاني االقسمم يیصفف كما االسووقق. بسعرر تعوويیضض مقابلل

 أأططرر ذذااتت متسقة خططة شكلل في ااإلجررااءااتت تلكك وويیعررضض االعيیشش سبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت لتخططيیطط االمعتمدد االعملل

 وواالتقيیيیمم وواالمررااقبة ووااإلفصاحح االمشاووررااتت خططة إإلى باإلضافة االعيیشش٬، سبلل الستعاددةة محددددةة ووتكاليیفف ززمنيیة

وواالتنفيیذذ.  

 إإليیهھا وواالمشارر عنهھا االمفصح ووااالجتماعي االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ووثائقق حززمة منن كجززء االووثيیقة هھھھذذهه عنن ااإلفصاحح سيیتمم

  االمقددمة. في

 ااالجتماعيیة وواالمعلووماتت االمصلحة أأصحابب إإشررااكك ووعمليیة االمشررووعع ووصفف مثلل االتقرريیرر هھھھذذاا ممأأقسا ووبعضض

 االمشررووعع ووصفف ووثائقق مررااجعة يیمكنن أأكثرر تفاصيیلل على ووللحصوولل مختصرر نحوو على هھھھنا قددمتت ااألساسيیة

 حززمة منن كجززء أأيیضا عنهھمم ااإلفصاحح سيیتمم وواالتي االمصلحة أأصحابب إإشررااكك ووخططة ااالجتماعي ااألثرر ووتقيیيیمم

ووااالجتماعي. االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ثائققوو  

ااألررااضي حيیاززةة مررااجعة ااألوولل: االقسمم  

 االمشررووعع لصالح ااألررااضي بحيیاززةة االمتأثررةة ااألررااضي جميیع يیصفف )3،٬4 2،٬ (االفصلل LARLRF منن االقسمم هھھھذذاا

ااألررضض. حيیاززةة ووعمليیة االمططبقق االتنظظيیمي االعملل ووإإططارر  
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2 ااألررااضي حيیاززةة لعمليیة االحالي االووضع   

 ووقدد .2015 أأغسططسس في تماًما ُتستكملل أأنن وويیتووقع االسابقة أأعوواامم ااألرربع ططوواالل ااألررااضي يیاززةةح عمليیة ااستمررتت

 االططرريیقق حقق ااتفاقيیاتت تووقيیع جررىى ووقدد .2012 في االفررعيیة وواالمحططة بالمووقع االخاصة ااألررااضي حيیاززةة ااكتملتت

 %)89.5 اللااكتم نسبة (أأيي فقطط 9 ماعدداا ااألررااضي قططع بجميیع االخاصة االمددفووعاتت ووسدداادد االكهھررباء لخطط

 منن االخاصة االملكيیة ذذااتت ااألررااضي حيیاززةة عمليیاتت جميیع تمتت ووقدد .2015 أأغسططسس في االتامم ااالكتمالل وويیتووقع

 في االمشررووعع يیسووغهھا االتي االمصاددررةة إإلى االلجووء إإلى االحاجة ددوونن االسووقق بسعرر ووصفقاتت ططووعيیة ااتفاقيیاتت خاللل

 موواافقة بعدد االعامة االملكيیة ذذااتت ااألررااضي حيیاززةة على االموواافقة تمتت االبيیع. في ااألررضض صاحبب ررغبة عددمم حالة

 ااألووقافف ووووززااررةة االعامة ااألررااضي عنن االمسؤؤوولة االددااخليیة ووززااررةة ووهھھھمم ااألررااضي٬، تلكك عنن االقانوونيیيینن االمسؤؤووليینن

 على لتقسيیمهھا ررسميیة آآليیاتت ددوونن االووززااررااتت لصالح مباشررةة االماليیة االتعوويیضاتت ووقددمتت ااإلسالميیة٬، وواالشؤؤوونن

 أأددتت االتي االمعاملة في االفرردديیيینن ااألررااضي مستخددمي تضميینن يیتمم لمم االحالة٬، تلكك ووفي االددوواارر. أأوو االبلدديیة مستووىى

 لمستخددمي ظظررووفف خلقق على االعيیشش سبلل ااستعاددةة عملل إإططارر سيیرركزز ووبالتالي٬، االموواارردد. إإلى االووصوولل فقدداانن إإلى

ً  تأثررهھھھمم عددمم لضمانن هھھھؤؤالء ااألررااضي ااألخررىى. وواالموواارردد للررعي االمستخددمة ااألررااضي بخساررةة سلبا  

2.1 االرريیاحح مززررعة مووقع    

 ااإلجررااء عقبب 2012 عامم للرريیاحح خالدديي لمززررعة االمقتررحة االعامة ااألررضض حيیاززةة عمليیة على االموواافقة تمتت

 ووااإلقليیميیة االمحليیة وواالهھيیئاتت للكهھررباء االووططني وواالمكتبب االددااخليیة ووززااررةة (بموواافقة 4.1.2 بالقسمم االمووضح ااإلدداارريي

 ستخضع .2013 منذذ عامم كلل االووززااررةة بهھ ططالبتت االذذيي االسنوويي ااإليیجارر تددفع UPC ووظظلتت االمقددمم) ذذلكك ووشملل

للمشررووعع. نتيیجة ااقتصادديي نقلل عمليیة إإلى االعامة ررااضيااأل تستخددمم االتي االمجتمعاتت  

 خاللل منن ذذلكك ووكانن .2010 عامم فاهھھھاميینن بددوواارر االفررعيیة االمحططة لبناء االالززمتيینن ااألررضض قططعتي شررااء تمم

- ططووعيیة ااتفاقيیاتت - بإررااددتهھ االمتصررفف وواالمشترريي االبائع أأيي   آآليیاتت ااستخدداامم االبناء مقاوولل بإمكانن يیكنن لمم حيیثث 

 لبنكك 5 ررقمم ااألددااء متططلبب منن كلل فإنن لذذاا ااألررضض. مالكك مع ااتفاقق إإلى االتووصلل عددمم ةحال في االمصاددررةة

EBRD لمؤؤسسة 5 ررقمم ااألددااء وومعيیارر IFC االقططعتيینن. هھھھاتيینن على يینططبقانن ال  

2.2 االكهھررباء خطط   

 تمم ووقدد .2010 عامم خالدديي بمشررووعع االخاصص االكهھررباء خطط إإنشاء بددررااسة UPC Renewables شرركة بددأأتت

 ووكانتت االكهھررباء. خطط يیناسبب مسارر أأفضلل إإلى وواالتووصلل ااألررضض مالكي مع للتووااصلل محلي مووظظفف تعيیيینن

 وواالتووصلل االمهھمة ااالستخددااماتت ذذااتت ووااألررااضي وواالمباني االمناززلل تجنبب هھھھي ااالختيیارر إإليیهھا ااستندد االتي االمعايیيیرر

 االتووصلل عنن إإحجامهھ عنن ااألررااضي مالكي أأحدد عبرر ووحيینما ااألررااضي. مالكي جميیع مع ططووعيیة ااتفاقيیاتت إإلى

 االسلططة لدديیهھ للكهھررباء االووططني االمكتبب أأنن منن االررغمم ووعلى أأررضهھ. منن االمرروورر لتجنبب االمسارر تعدديیلل تمم التفاقيیة٬،

 لمم لذذاا االسلططة٬، هھھھذذهه يیمتلكوونن ال االخاصص االقططاعع منن ططوورريینناالم أأنن إإال ااألررااضي٬، مصاددررةة لهھ تخوولل االتي االقانوونيیة
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االكهھررباء. خطط يیخصص فيیما متاًحا خيیارًراا االمصاددررةة تكنن  

االخاصة االملكيیة ذذااتت ااألررااضي  

 ااالتفاقيیاتت تووقع أأنن وويینتظظرر تارريیخهھ. حتى ووتسجيیلهھا قيیمتهھا ووددفع 42 أأصلل منن ااتفاقيیة 36 مجمووعهھ ما تووقيیع تمم

االخطط. مرروورر على االخاصة االملكيیة ذذااتت ااألررااضي مالكي جميیع وواافققوو .2015 أأغسططسس في االباقيیة االستت  

 أأيي هھھھناكك تكنن وولمم UPC بمعررفة االكهھررباء خطط منن االمتضرررريینن االخاصة ااألررااضي مالكي جميیع حصرر جررىى

 كانتت االمالكك). غيیابب أأوو ااألررضض قططعة حددوودد أأوو ملكيیتهھا على متناززعع (أأررضض ااألررااضي ملكيیة حوولل نززااعاتت

  االمشررووعع. باسمم االمصاددررةة إإلى االلجووء إإمكانيیة ددوونن لألررااضي ططووعيیة عمليیة لمرروورراا حقق أأررااضي حيیاززةة عمليیة

 لموواافقة نظظرراا ااألررااضي مالكي مع مشاووررااتت بعدد االفررعيیة االمحططة وومووقع االكهھررباء خطط مسارر تخططيیطط ااُختيیرر

 حقق منح ااألررااضي مالكوو فيیهھا ررفضض االتي االحاالتت ووفي للخطط. االمرروورر حقق منح على ااألررااضي مالكي جميیع

 أأوو ملكيیة حقووقق يیمتلكوونن ال ررسميیيینن غيیرر شاغليینن أأوو مستأجرريینن أأيي هھھھناكك يیكنن وولمم االمسارر. تغيیيیرر تمم االمرروورر٬،

االمتأثررةة. ااألررضض قططع على لألررااضي آآخرريینن مستخددميینن أأيي  

 

  .EBRD منن 5 ررقمم ااألددااء لمعيیارر االخاصة االملكيیة ذذااتت ااألررااضي حيیاززةة ااتفاقيیاتت تخضع ال سبقق٬، لما نتيیجة

االمشاعع ااألررااضي  

 بموواافقة االمشاعع لألررااضي بالنسبة ااالررتفاقق/االمرروورر لحقق ااتفاقيیة 25 أأصلل منن ااتفاقيیة 22 قيیمة ووددفع تووقيیع تمم

 ووجررىى االمقددمم. ذذلكك في بما االمحليیة وواالهھيیئاتت ااإلقليیميیة وواالهھيیئاتت للكهھررباء االووططني وواالمكتبب االددااخليیة ووززااررةة

وواالددفع. االتووقيیع يینقصهھا تززاالل ال لكنهھا ططررااففااأل كلل بيینن االمتبقيیة ااتفاقيیاتت االثالثث بخصووصص ااتفاقق إإلى االتووصلل  

للمشررووعع. نتيیجة ااالقتصادديي االتشرريیدد إإلى االمشاعع ااألررااضي تستخددمم االتي االمجتمعاتت تتعررضض أأنن االممكنن وومنن  

االووقفف أأررااضي  

 ووقدد جميیعهھا. عشرر ااإلحددىى االووقفف أأررااضي قططع مع مقابلهھا ووددفع ووتووقيیعهھا االططرريیقق حقق ااتفاقيیاتت إإلى االتووصلل تمم

 االمحليیة االهھيیئاتت ذذلكك في بما االقانوونيیوونن وواالمستشارريینن ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة بمعررفة لقرراارراا هھھھذذاا ااتخذذ

  االددااخليیة. ووووززااررةة (االمقددموونن)

 االممكنن منن فإنهھ منهھمم٬، أأيي ووجوودد حالة ووفي االمتأثررةة االووقفف أأررااضي في لألررضض مستخددميینن أأيي ررصدد يیتمم وولمم

للمشررووعع. نتيیجة ااالقتصادديي االتشرريیدد بندد تحتت إإددررااجهھمم  
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3   االمتأثررةة ااألررااضي ووصفف 

3.1   االمتأثررةة ااألررااضي ووصفف 

- ططنجة منططقة ضمنن فوولتت كيیلوو 225 جهھدد االكهھررباء ووخطط االمقتررحح خالدديي رريیاحح مززررعة مشررووعع يیقع  تططوواانن 

  بالمغرربب.

 ووخميیسس االصغيیرر وواالقصرر ملووسة ضووااحي في صنددووقق جبلل ضمنن االرريیاحح مززررعة تشغلهھا االتي االمساحة ووتووجدد

 ووتستخددمم متووسططيیة. شجيیررااتت بهھا تنموو ووأأررااضض غابة منن صنددووقق جبلل في ااألخضرر االغططاء وويیتألفف أأنجررةة.

 ززررااعة بهھا يیووجدد ال لكنن ااألخشابب ووجمع للررعي ررئيیسي بشكلل االمساحاتت هھھھذذهه (االددووااوويیرر) االمجاووررةة االمجتمعاتت

 جبلل منن يیاححاالرر مززررعة بهھا ستقامم االتي االمنططقة ووتنقسمم هھھھناكك. ااألشجارر قططع يیحظظرر حيیثث االتجاررةة أأجلل منن غاباتت

ً  لكنن االددووااوويیرر منن أأكثرر أأوو ووااحددةة بووااسططة ووتستخددمم تدداارر مشاعع أأررااضي قططع 8 إإلى ررسميیا صنددووقق  يیجرريي عمليیا

االددووااوويیرر. جميیع قبلل منن كلهھا االمنططقة ااستخدداامم  

 االفررعيیة االمحططة إلنشاء الززمتيینن ستكوونانن حيیثث االمقتررحة االرريیاحح بمززررعة خاصة ملكيیة ذذااتت أأررضض قططعتا ستتأثرر

 بيینن بالتررااضي معاملة خاللل منن 2010 في االبناء مقاوولل بمعررفة االقططعتيینن هھھھاتيینن حيیاززةة تمتت ووقدد وواالمكاتبب.

فاهھھھاميینن. ددوواارر في صنددووقق جبلل شررقق تقعانن ووهھھھما وواالمشترريي االبائع  

 على ااألبررااجج تلكك ووتؤؤثرر كهھررباء. بررجج 75 إإنشاء وويیتططلبب كمم 25 خالدديي رريیاحح لمززررعة االكهھررباء خطط ططوولل يیبلغ

  ووتططوواانن. أأنجررةة فاسس منططقتي في ملكيیة 78

 إلنشاءااتت نتيیجة مكانهھ منن ااالنتقالل إإلى شخصص أأيي يیضططرر لنن مادديي: تشرريیدد أأيي االمشررووعع على يیتررتبب ال

 ااألساسيیة للبنيیة نتيیجة ااقتصادديي تشرريیدد االمشررووعع على سيیتررتبب ذذلكك٬، وومع تشغيیلهھ. ووقفف أأوو تشغيیلهھ أأوو االمشررووعع

حاليیاً. ااالقتصادديیة ااألنشططة بعضض في االمستخددمة ااألررضض مساحة تقليیصص سيیتمم حيیثث للمشررووعع  

3.2 ووااستخددااماتهھا ااألررااضي ملكيیة أأنووااعع   

3.2.1 االرريیاحح مززررعة   

 ووتستخددمم تدداارر مشاعع أأررااضٍض  قططع 8 إإلى ررسميیا صنددووقق جبلل منن االرريیاحح مززررعة بهھا ستقامم االتي االمنططقة تنقسمم

ً  لكنن االددووااوويیرر منن أأكثرر أأوو ووااحددةة بووااسططة  وويیووضح وويیرر.االددوواا جميیع قبلل منن كلهھا االمنططقة ااستخدداامم يیجرريي عمليیا

 االمنططقة ووإإجمالي محلي مجتمع لكلل االمملووكة االمنططقة إإجمالي منن وواالتشغيیلل ااإلنشاء مساحة أأددناهه االوواارردد االجددوولل

 منن %1.33 على ااألررااضي حيیاززةة ستؤؤثرر ااإلنشاء٬، ووأأثناء االجماعيیة). ااألررااضي (إإجمالي االررعي في االمستخددمة

%.1.27 ىعل فسيیؤؤثرر االتشغيیلل أأثناء أأما االمتووفررةة ااألررضض إإجمالي  

 عيینن ووددوواارر االحمررةة االعيینن ددوواارر في االتشغيیلل أأثناء االمتأثررةة االمساحة عنن ااإلنشاء أأثناء االمتأثررةة االمساحة ووتززدداادد
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بهھما. االمؤؤقتت وواالتخززيینن االعمالل إإقامة منططقة لووقووعع االررملل  

االرريیاحح بمززررعة االمتأثررةة وواالمنططقة االمشاعع ااألررااضي ملكيیة2 جددوولل  

 

  
االمشاعع ااألررااضي  االمساحة 

(بالهھكتارر)  
 مساحة
 ااإلنشاءااتت
(بالهھكتارر)  

 االمساحة
 االمتأثررةة
(بالهھكتارر)  

 مساحة
 االتشغيیلل
(بالهھكتارر)  

 االمساحة
 االمتأثررةة
(بالهھكتارر)  

فوولي دداارر بددوواارر االجماعيیة ااألررضض  107.59  0.81  0.75  0.81  0.75  
240.79  االررملل عيینن بددوواارر االجماعيیة ااألررضض  3.7  1.54  3.61  1.50  
االحمررةة عيینن بددوواارر االجماعيیة ااألررضض  163.46  4.49  2.75  3.77  2.31  
غززاايیالتشي بددوواارر االجماعيیة ااألررضض  148.58  0.76  0.51  0.76  0.51  
النجرريیاتشي بددوواارر االجماعيیة ااألررضض  58.13  0.14  0.24  0.14  0.24  
برراارريیكك بددوواارر االجماعيیة ااألررضض  39.49  0.81  2.05  0.81  2.05  
 ماللة - فاهھھھاميینن بددوواارر االجماعيیة ااألررضض

كاتاشما دداارر -  
318.63  2.43  0.76  2.43  0.76  

فاهھھھاميینن بددوواارر االجماعيیة ااألررضض  154  3.27  2.12  3.27  2.12  
االجماعيیة ااألررضض إإجمالي  1230.67  16.41  1.33  15.6  1.27  
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 يیقلل حيینن في االددووااوويیرر٬، منن بالقرربب االغاباتت مناططقق ووتقع ووااألحررااشش. االغاباتت االمنططقة في االنباتي االغططاء يیشملل

 االنباتي االغططاء أأددناهه االووااررددةة االصوورر ووتووضح االتاللل. على صخرريیة نتووءااتت ووتظظهھرر االجبلل قمة على االنباتي االغططاء

 االمنططقة ووستقع ااألخشابب. ووجمع االررعي في االمحليیة االمجتمعاتت قبلل منن االمنططقة ووُتستخددمم االمشررووعع. منططقة في

 وويیقلل للررعاةة توواافرًراا االمناططقق أأقلل ووهھھھي منهھا بالقرربب أأوو االجبالل سالسلل على للمشررووعع االتحتيیة االبنيیة بمعظظمم االمتأثررةة

للررعي. االصالح االنباتي االغططاء فيیهھا  

االجنووبيیة االقمة1 صووررةة  
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- االغرربيیة االجهھة 2 صووررةة االجبلل منن ااألووسطط االقسمم   

 

االحمررةة عيینن ددوواارر منن االجبلل منظظرر 3 صووررةة  

 

 ذذااتت مشاعع أأررضض االمقددمة في يیووجدد حيیثث خاصة ززررااعيیة (أأررضض فاهھھھاميینن ددوواارر منن االجبلل منظظرر 4 صووررةة
صخرريیة) وونتووءااتت غابة االخلفيیة ووفي أأحررااشش٬،  

 

3.2.2 االكهھررباء خطط   

 ووططررقق لألبررااجج االمخصصة االمساحاتت ؤؤثررت وولنن أأررضض. قططعة 78 على سيیؤؤثرروونن بررًجا 75 االكهھررباء خطط يیضمم

 أأوو االخاصة االملكيیة ذذااتت ااألررااضي على ااألبررااجج ووستؤؤثرر ااإلنشاءااتت. أأوو االمباني منن أأيي على ووغيیررهھھھا االووصوولل

أأددناهه. االمخطططط في مووضح هھھھوو حسبما االووقفف أأررااضي أأوو االجماعيیة االملكيیة ذذااتت ااألررااضي  
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ااألررضض ملكيیة ـ االكهھررباء بخطط االمتأثررةة ااألررضض قططع ـ 2 االشكلل  

 

 ااألررااضي جميیع ووتززررعع االحبووبب). ززررااعة (أأغلبهھا االززررااعة في االمتأثررةة ااألررضض لقططع االررئيیسي ااالستخدداامم يیتمثلل

 أأوو االمتووسططيیة االشجيیررااتت بهھا تنموو االتي ااألررضض ووقططع االمحاصيیلل. منن مختلفة بمجمووعة االخاصة االملكيیة ذذااتت

االووااسع. االررعي في ووتستخددمم االووقفف أأررااضي ضمنن متددهھھھوورر ططيمتووس شجرريي غططاء  

ااألررااضي/االموواائلل ااستخدداامم 3 االشكلل  

 

 قططع لغالبيیة ووبالنسبة للغايیة. صغيیررةة االكهھررباء خطط أأجلل منن حيیاززتهھا تمتت االتي ااألررااضي مساحة ستكوونن

 االمستحووذذ االمساحة تتجاووزز ووال ااألررضض. عةلقطط ااإلجماليیة االمساحة منن %1 عنن تقلل مساحتهھا فإنن ااألررااضي,

 جماعيیة أأررضض قططعة ووهھھھي فقطط؛ ووااحددةة أأررضض لقططعة بالنسبة إإال ااألررضض قططع مساحة إإجمالي منن %5.5 عليیهھا

 قططع كذذلكك عقلة وواادديي وويیمتلكك عقلة. وواادديي ددوواارر بالمشاعع وويیملكهھا االمتددهھھھووررةة االمتووسططيیة االشجيیررااتت بهھا تنموو

.االمنططقة في مساحة أأكبرر أأخررىى أأررااضي  
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ااألررضض قططعة مساحة إإجمالي منن مئوويیة كنسبة عليیهھا االمستحووذذ ااألررضض 4 االشكلل  

 

 االمناططقق ااألوولى االصووررةة ووتووضح االكهھررباء. بخطط ستتأثرر االتي االمساحاتت بعضض أأددناهه االفووتووغرراافيیة االصوورر تووضح

صنددووقق لجبلل تاخمةاالم االمناططقق ااألخررىى االصوورر تظظهھرر بيینما االكهھررباء خطط لمسارر االجنووبيیة  

االكهھررباء خطط إإنشاء منططقة 5 صووررةة  
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4 االتنظظيیمي االعملل إإططارر   

4.1 بهھا االمعموولل االمغرربيیة االتشرريیعاتت   

4.1.1 مقددمة   

 نظظامم وويیتميیزز ااألررااضي. ملكيیة نووعع حسبب االمغرربب في االسارريیة وواالتشرريیعاتت ااألررااضي حيیاززةة إإجررااءااتت تختلفف

ررئيیسيیتيینن: فئتيینن في تجميیعهھا يیمكنن وواالتي االقانوونيیة, االملكيیة أأنووااعع منن متنووعة بمجمووعة االمغرربي ااألررااضي ملكيیة  

االمباشررةة: االددوولة ملكيیة  

 االميیاهه ووموواارردد وواالصحررااء (االشووااططئ االررئيیسيیة االططبيیعيیة االموواارردد جميیع يیشملل وواالذذيي للددوولة, االعامم االددووميینن •

 وواالمخصصة ووغيیررهھھھا)٬، وواالموواانئ وواالقنووااتت االططررقق (مثلل ااالصططناعيیة االتحتيیة االبنيیة أأوو صووررهھھھا) بكافة

  االخاصص. للتخصيیصص تخضع أأنن يیمكنن ووال االجمهھوورر قبلل االمباشرر لالستعمالل

 االجمهھوورر قبلل منن مباشررةة ُتستخددمم ال وواالتي للددوولة االمملووكة االعقاررااتت جميیع ًتعدد للددوولة: االخاصص االددووميینن •

 ااالستخددااماتت على االمططبقة االقووااعدد ووتعتبرر للددوولة. االخاصة االددووميینن منن جززًءاا عامة خددمة أأيي تووفرر ووال

.للددوولة االعامة االملكيیة منن صرراامة أأقلل االخاصة االملكيیة منن االنووعع لهھذذاا بهھا االمسمووحح  

 للمنددووبيیة وويُیخوولل االمغرربب. في ووتنميیتهھا ووحمايیتهھا صوونهھا لضمانن االغاباتت االددوولة تملكك االغاباتت: ددووميینن •

االغاباتت. ملكيیة إإددااررةة االتصحرر وومحارربة وواالغاباتت للميیاهه االساميیة  

مباشررةة: بصووررةة للددوولة االمملووكة غيیرر االعقاررااتت  

 للمباددئئ االخاضعة لألررااضي اصةاالخ االملكيیة عنن عباررةة ووهھھھوو االسائددةة, ااألررااضي ملكيیة االملكك يیمثلل •

 مالكك إإلى االملكك أأررااضي ووتعوودد usus ,abusus ,fructus( االررووماني االقانوونن في عليیهھا االمنصووصص

أأكثرر. أأوو خاصص  

 بمووجبب االررسمي االططابع عليیهھا إإضفاء تمم االتي االقبائلل, بأررااضي سابًقا االمعررووفة االجماعيیة, ااألررااضي •

 لهھا. االمالكة االجماعاتت منن أأخذذهھھھا أأوو ااألررااضي هھھھذذهه بيیع يیجووزز ووال .1919 أأبرريیلل 27 االمؤؤررخخ االظظهھيیرر

 بووااسططة ااستخدداامهھا أأوو ااألررااضي هھھھذذهه تقسيیمم يیتمم ااألررااضي. هھھھذذهه على ااإلشرراافف االددااخليیة ووززااررةة ووتتوولى

  بهھا. ااالنتفاعع بحقووقق وويیتمتعوونن ااألررااضي بهھذذهه االمستفيیددوونن ااألفرراادد ووهھھھمم االجماعة, أأفرراادد

 سبيیلل على للقبائلل وواالممنووحة للددوولة, االخاصص ددووميینناال ضمنن تقع االتي ااألررااضي ووهھھھي االجيیشش أأررااضي •

  االعسكرريیة. االخددماتت مقابلل في ااالنتفاعع

 قبلل منن ووتدداارر ااإلسالميیة للشرريیعة ووفقا االخيیرريیة لألعمالل االممنووحة ااألررااضي ووهھھھي ااألووقافف أأررااضي •

  ااإلسالميیة. وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة

االتاليیة: بالططررقق االمغرربب في ااألررااضي حيیاززةة وويیمكنن  
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  تبررعع)؛ أأوو تباددلل أأوو (بيیع خاصة ااتفاقيیة بمووجبب ءاالشرراا •

ااإليیجارر؛ •  

  االمرروورر؛ حقق •

االعامة؛ للمنفعة االمصاددررةة •  

4.1.2 االمشاعع ااألررااضي   

 أأوو االقبائلل إإلى االمشاعع ااألررااضي ووتعوودد .1919 أأبرريیلل 27 االمؤؤررخخ االظظهھيیرر بمووجبب االمشاعع ااألررااضي تنظظيیمم يیتمم

جماعيیة. بصووررةة ااستخدداامهھا بحقق تمتع االتي ااألخررىى االجماعاتت أأوو االددووااوويیرر أأوو االقبليیة االفصائلل  

االمشاعع. لألررااضي ااألساسيیة االخصائصص يیلي ما يیمثلل 1919،٬ أأبرريیلل 27 االمؤؤررخخ للظظهھيیرر ووووفًقا  

بيیعهھا؛ يیجووزز ال •  

 ااستيیفاء بمووجبب االعقاررااتت على ااالستحووااذذ ططررقق إإحددىى ووهھھھي االمكتسبب, بالتقاددمم عليیهھا ااالستحووااذذ يیمكنن ال •

االمستمررةة؛ االحيیاززةة متططلباتت  

للررهھھھووناتت. كضمانن ااستخدداامهھا يیجووزز ال •  

 للقبائلل. االجماعيیة ااألصوولل ووتدديیرر االمشاعع ااألررااضي على االددوولة تشررفف ,1919 أأبرريیلل 27 االمؤؤررخخ للظظهھيیرر ططبًقا

 يیتخذذ االذذيي االووصايیة, مجلسس تحدديیدًداا٬، أأكثرر ووبشكلل ااألررااضي, هھھھذذهه على ااإلشرراافف مسؤؤووليیة االددااخليیة ووززااررةة ووتتحملل

 ُتمَثلل 1919 أأبرريیلل 27 االمؤؤررخخ االظظهھيیرر منن 4 للماددةة ووططبًقا ووتنميیتهھا. تهھاووإإدداارر ووصوونهھا حمايیتهھا بشأنن االقررااررااتت

 االهھيیئاتت هھھھذذهه ووتتوولى قبيیلة. كلل لتقاليیدد ووفًقا ااختيیاررهھھھا يیتمم االتي االمنددووبيینن, جمعيیة بووااسططة االعررقيیة االمجتمعاتت

  يیمثلل هھا.ااستخدداام منن ااألفرراادد جميیع تمكنن منن وواالتأكدد االمشاعع لألررااضي االيیوومي ااالستخدداامم إإددااررةة مسؤؤووليیة

االمشاعع. باألررااضي يیتعلقق فيیما االمجتمع  أأوو  

 وواالتي االددااخليیة), (ووززااررةة االووصايیة مجلسس منن تصرريیح على االحصوولل االمشاعع ااألررااضي تأجيیرر عمليیة ووتستلززمم

 بسعرر االططلبب مقددمم االددااخليیة ووززااررةة ووستخططرر االمقددميینن. ذذلكك في بما االمحليیة, وواالهھيیئاتت ااإلقليیميیة االهھيیئاتت تستشيیرر

  معررووفة. ليیستت االتأجيیرر أأسعارر تحدديیدد في االمتبعة لمنهھجيیة أأنن إإال االسنوويي, االتأجيیرر

4.1.3 االووقفف أأررااضي   

-1 ررقمم االظظهھيیرر بمووجبب االووقفف أأررااضي تنظظيیمم وويیتمم  ).2010 فبرراايیرر 23( 1431 أأوولل رربيیع 8 االمؤؤررخخ 09236

-80 االموورردد في االمشررووعع بهھذذاا االصلة ذذااتت االموواادد ووتتمثلل االووقفف: أأررااضي تأجيیرر بشأنن 97  

 كررااء منن بأقلل كرراائهھا يیجووزز ووال ٬،ااألووقافف إإددااررةة منن بإذذنن عاما ووقفا االمووقووفة ااألموواالل تكررىى :80 االماددةة •

االمحدددد. االووقتت في االمؤؤجررةة غيیرر ااألررااضي على إإال االمززاايیددةة يیجووزز ووال االمثلل.  
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 االكرراائيیة. وواالووجيیبة االسمسررةة ووصوواائرر ضمانن مبلغ عليیهھ االمززاادد ررسوو فوورر االمكترريي يیؤؤدديي :81 االماددةة •

باألووقافف. االمكلفة االحكووميیة للسلططة بمقرررر وواالصوواائرر االضمانن مبلغ يیحدددد  

االعررووضض. ططلبب أأوو االسمسررةة نتيیجة على ااألووقافف إإددااررةة بمصاددقة االكررااء يینعقدد :82 االماددةة •  

 االقووااعدد منن االعكسس على االعلنيیة, للمززاايیددةة يیخضع االووقفف أأمالكك تأجيیرر أأنن االظظهھيیرر هھھھذذاا منن 82 االماددةة منن يیتضح

 وواالعقوودد لتززااماتتااال قانوونن منن 628 االماددةة في عليیهھا االمنصووصص االعادديیة االتأجيیرر عمليیاتت في االمتبعة االعامة

)COC.( أأيي مررتيینن للتجدديیدد ووقابلة سنووااتت, 6 االمددىى ططوويیلة لإليیجاررااتت بالنسبة االتأجيیرر مددةة ووتبلغ) سنة). 18 

عاًما. 18 مرروورر بعدد جدديیددةة مززاايیددةة ووُتجررىى  

4.1.4 االخاصة ااألررااضي   

 االمؤؤررخخ للظظهھيیرر بالتررااضي, االخصووصيیيینن, ااألططرراافف بيینن (االملكك) االخاصة باألررااضي االمتعلقة االمعامالتت تخضع

 االعددلل االكاتبب قبلل منن االعقدد صيیاغة يیتمم االططررفيینن, تررااضي ووبعدد ).1913 أأغسططسس 12( 1331 ررمضانن 9

  ااألررااضي. ملكيیة ااعتمادد االضرروورريي فمنن االشررااء٬، ووإلجررااء االماليیة. بووززااررةة االعقارريي االسجلل في وويُیسجلل

-03 قانوونن منن 37 االماددةة تنظظمم  سدداادد االططاقة بخطط االخاصة مرروورراال حقق ااتفاقيیة ووتستلززمم االمرروورر. حقق ااتفاقيیاتت 19

 ووإلنشائهھ االكهھررباء أأبررااجج أأحدد لترركيیبب االمرروورر حقق بخصووصص وواالمشغلل االمالكك بيینن بالتررااضي يُیحدددد إإجماليًیا مبلًغا

 االتشغيیلل مررحلة أأثناء بالمحاصيیلل أأضرراارر لحقتت ووإإذذاا عددلل. كاتبب قبلل منن االمرروورر حقق ااتفاقيیاتت ووُتحرررر ووصيیانتهھ.

  عنهھا. تعوويیضاتت االبررجج للمشغ فسيیقددمم االصيیانة, إإجررااء عندد

4.2 االددووليیة االمتططلباتت   

 وواالتنميیة االبناء إلعاددةة ااألووررووبي بالبنكك االخاصة وواالمتططلباتت وواالمعايیيیرر ووااالجتماعيیة االبيیئيیة االسيیاساتت تسرريي

)EBRD( االددووليیة االتموويیلل وومؤؤسسة )IFC( بـ يیتعلقق ووفيیما خالدديي. رريیاحح مززررعة مشررووعع على LARLRF, 

 ببنكك االخاصص 5 ررقمم ااألددااء وومعيیارر EBRD ببنكك االخاصص 5 ررقمم ااألددااء متططلبب في بهھا االمعموولل االمتططلباتت تتمثلل

IFC. االمشررووعع: هھھھذذاا على تسرريي االتي االمستنددااتت لهھذذهه االررئيیسيیة ااألهھھھدداافف يیلي ووفيیما  

ممكنا؛ ذذلكك كانن كلما ااالقتصادديي وواالتشرريیدد االقهھرريي االتووططيینن إإعاددةة منن االحدد أأوو تفادديي •  

 (إإعاددةة ااألررااضي حيیاززةة عنن االناتج االسلبي ووااالقتصادديي ااالجتماعي االتأثيیرر حددةة منن وواالتخفيیفف تفادديي •

 وواالتجدديیدد ااإلحاللل بتكلفة ااألصوولل في االخسائرر عنن تعوويیضاتت بتقدديیمم ااالقتصادديي) االتشرريیدد أأوو االتووططيینن

وو االمتضرررريینن؛ االسكانن منن وومستنيیررةة مسبقة موواافقة على االحصوولل بعدد ااألررااضي حيیاززةة تنفيیذذ منن وواالتأكدد  

ااألقلل؛ على عليیهھ كانتت لما إإعاددتهھا أأوو االمتضرررريینن للسكانن معيیشةاال مستوويیاتت تحسيینن •  
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5 االفجووااتت تحليیلل   

.EBRD متططلباتت مع االمغرربيیة للتشرريیعاتت االفجووااتت تحليیلل نتائج أأددناهه االجددوولل يیلخصص  

االفجووااتت تحليیلل 3 جددوولل  
 االمووضووعع
 بهھ االمعموولل

 (متططلبب EBRD متططلباتت االمغرربي االتشرريیع
 )5 ررقمم ااألددااء

 االفجووةة لمعالجة تدداابيیرر

 االتشرريیدد تفادديي
 منهھ االحدد أأوو

 منن االحدد إإلى االمشررووعع مططوورر سعى منهھ االحدد أأوو ااإلحاللل تفادديي يیجبب محدددد حكمم يیووجدد ال
 كما مادديي٬، تشرريیدد أأيي ووتجنبب ااآلثارر
 ااالقتصادديیة االقيیمة ذذااتت االمناططقق تفاددىى
 بالمجتمعاتت. االخاصة االعاليیة

 االتحليیلل
 وواالتخططيیطط
 لالستحووااذذ
 ااألررااضي
 وواالتشرريیدد

 مووثقة, عمليیة ااألررااضي حيیاززةة عمليیة
 يیعاددلل مستندد أأيي تووفيیرر يیلززمم ووال

LAP أأوو LARLRF على يینصص 
 ااآلثارر ووتقيیيیمم بالكاملل االعمليیة

 االتخفيیفف. ووتدداابيیرر وواالتعوويیضاتت

 لالستحووااذذ خططة إإعدداادد يیجبب
 عنهھا. ووااإلفصاحح ااألررااضي على

 ووسيیتمم االحالي LARLRF إإعدداادد تمم
 حززمة منن كجززء عنهھ ااإلفصاحح
 هھھھذذاا ااستخدداامم ووسيیتمم .ESIA إإفصاحح
 ااستعاددةة بشأنن خططة لووضع ااإلططارر
 تأثيیررااتت أأيي ووقووعع قبلل االعيیشش سبلل
 مستخددمي قبلل منن االعيیشش سبلل على

 ااألررااضي.

 االمشاووررةة
 ووااإلفصاحح

 وواالمالكك االحكووميیة االهھيیئاتت إإشررااكك
 أأحكامم تووجدد ال وولكنن لهھمم, ووااإلفصاحح

 ااإلفصاحح أأوو االعامة االمشاووررةة بشأنن
 أأحكامم أأيي تووجدد ال كما عامم, بووجهھ
 ووجهھ على االمالكك إإشررااكك بشأنن

 االخصووصص.

 ذذااتت مشاووررااتت إإجررااء يیلززمم
 بشكلل االمتأثرريینن جميیع مع مغززىى
 عنن ووااإلفصاحح مباشرر

LARLRF.  

 

 على ااإلفصاحح متططلباتت تنفيیذذ يیتعيینن
 االمغرربيیة, االمتططلباتت أأوولوويیاتت ررأأسس
 إلشررااكك خاصص ااهھھھتمامم إإيیالء مع

 مووننيیستخدد االذذيینن االضعفاء ااألفرراادد
 االمتأثررةة. ااألررااضي

 يیكوونن 
 مستخددمي
  ااألررضض

 ااألررضض مستخددمي جميیع يیؤؤخذذ سووفف  للتعوويیضض مستحقيینن للتعوويیضض مستحقيینن غيیرر
 ااألووقافف ووززااررةة ووأأررااضي االجماعيیة
 إإططارر في ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن
 تعوويیضض ااألررااضي حيیاززةة مررااجعة
   االحالي. االررززقق مصاددرر

 تعوويیضض
 االررززقق مصاددرر

 االررززقق مصاددرر تعوويیضض يیجرريي مشتررطط غيیرر
 ما االمستوويیاتت منن تحسيینهھا أأوو
  االمشررووعع. قبلل

 ااألررااضي حيیاززةة مررااجعة إإططارر يیشملل
 تقيیيیمم االحالي االررززقق مصاددرر تعوويیضض
 سووفف االررززقق. مصاددرر تعوويیضض
 تدداابيیرر لووضع أأساسس ااألمرر هھھھذذاا يیررسي
 تعوويیضض مشررووعع بشأنن ررااسخة
 أأثناء ددهھھھاإإعدداا االووااجبب االررززقق مصاددرر
 ااإلفصاحح. فتررةة

 لمم إإذذاا االمحكمة نظظامم أأمامم االططعنن يیمكنن االتظظلمم آآليیة
  ططووعي. ااتفاقق أأيي هھھھناكك يیكنن

 

 تظظلمم آآليیاتت لتووفيیرر حاجة تووجدد
 متاحة.

 االتظظلمم على سابقة تظظلمم آآليیة تووفيیرر تمم
 أأصحابب إإشررااكك بررنامج في االقضائي
 في عنهھ مووجزز تقدديیمم ووتمم االمصلحة
 ااألررااضي حيیاززةة مررااجعة إإططارر

  االحالي. االررززقق مصاددرر ووتعوويیضض

 االمررااقبة
 وواالتددقيیقق
 االددااخلي
  ووااإلبالغغ

 حيیاززةة عمليیة مررااقبة تجبب االمغرربيیة االمتططلباتت منن جززء ليیسس
 ددررمصا ووتعوويیضض ااألررضض
  ووتووثيیقهھا. االررززقق

 ااألررااضي حيیاززةة مررااجعة إإططارر يیشملل
 االحالي االررززقق مصاددرر ووتعوويیضض
 وواالتددقيیقق ووااإلبالغغ االمررااقبة متططلباتت
  االتددقيیقق. ووااستكمالل االمستقلل االددااخي

 إلعاددةة ااألووررووبي االبنكك وومتططلباتت االمغرربي االتشرريیع بيینن كبيیررةة فجووااتت ووجوودد عددمم أأعالهه االمبيینن االجددوولل يیووضح

  .5 ررقمم االعامم االمتططلبب تططبيیقق عندد وواالتنميیة االبناء
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االررززقق مصاددرر تعوويیضض عملل إإططارر االثاني: االجززء  

 ااألررااضي حيیاززةة على هھھھذذاا االررززقق مصاددرر ووتعوويیضض ااألررااضي حيیاززةة مررااجعة إإططارر منن االثاني االجززء يیرركزز

 االبنكك متططلباتت منن 5 ررقمم االعامم للمتططلبب ووفًقا إإلززااميیة تسكيینن إإعاددةة ُتعدد أأيي االمشاعع على االمستخددمة وو/أأوو االمملووكة

 وويیقددمم االمشررووعع سيیسببهھ االذذيي االمحددوودد ااالقتصادديي ااإلحاللل ااألمرر هھھھذذاا يیصفف وواالتنميیة. االبناء إلعاددةة ااألووررووبي

 تعوويیضض ووتدداابيیرر ززمني بإططارر االمحددددةة االتفصيیليیة االررززقق مصاددرر تعوويیضض خططة تصميیمم في سيیستخددمم االذذيي ااإلططارر

  وواالتقيیيیمم. وواالمررااقبة ووااإلفصاحح باالستشاررااتت االخاصة االعمليیاتت ااإلططارر هھھھذذاا يیططررحح االقيیمة. االمحددددةة االررززقق مصاددرر

6   االررززقق مصاددرر تعوويیضض إإططارر أأهھھھدداافف 

  أأجلل: منن إإططارر تأسيیسس هھھھذذاا االررززقق مصاددرر تعوويیضض إإططارر منن االهھددفف إإنن

ااألررااضي٬، على االمعتمددةة االررززقق مصاددرر على االسلبيیة ااآلثارر ووحجمم ططبيیعة فهھمم .1  

 إإذذاا ااألقلل على االررززقق مصاددرر تعوويیضض ووضمانن ااآلثارر هھھھذذهه معاددلة لتعوويیضض/ تدداابيیرر إلعدداادد منهھج ححااقترراا .2

  تحسيینهھا. يیجرريي لمم

منهھا. ووااحدد كلل تحقيیقق ووأأماكنن هھھھذذاا االررززقق مصاددرر تعوويیضض إإططارر أأهھھھدداافف أأددناهه االجددوولل يیحدددد  

 

االررززقق مصاددرر تعوويیضض إإططارر أأهھھھدداافف 4 جددووللاال  

االررززقق مصاددرر تعوويیضض إإططارر هھھھددفف ااألهھھھدداافف تحقيیقق سيیجرريي حيیثث االقسمم   

 مادديًیا تعوويیضهھمم سيیجرريي االذذيینن ااألفرراادد مجمووعاتت تحدديیدد
 جميیع تكوونن ال حيیثث االمتضررررةة. بالمصاددرر تعرريیًفا ووتووفيیرر

هھھھذذهه االمعلووماتيیة االفجووااتت سدد كيیفيیة بيینن متاحة٬، االمعلووماتت  

 االمتضررررةة ااألعدداادد تعرريیفف .7.4وو 7.2 ااألقسامم
 االمعلووماتت ووفجووااتت ررززقهھمم مصاددرر عنن وومعلووماتت
االفجووااتت ذذهههھھھ سدد ووتدداابيیرر  

 أأوو االمتضرررريینن باألشخاصص االخاصة االمستحقاتت تأسيیسس
 ااألموورر هھھھذذهه تقدديیمم كيیفيیة تحدديیدد تأسيیسهھا. كيیفيیة عررفف
 خاللل منن ووااإلنصافف ووااالتساقق بالشفافيیة تتسمم بصووررةة
مووثقة. عمليیة  

  وواالمستحقاتت ااألهھھھليیة 8.1
وواالتقيیيیمم االمررااقبة 10  
االتططبيیقق خططة 11  

 تعوويیضض أأوو بتحسيینن االمتعلقة ااألخررىى االتدداابيیرر تصفف
 ااألشخاصص معيیشة وومستووىى ااألقلل على االررززقق ددررمصا

االمعووضيینن  

االررززقق مصاددرر تعوويیضض خططة 8.1  

 االمتضرررريینن ااألشخاصص مع االتشاوورر عمليیة تصفف
 االمختلفة االررززقق مصاددرر تعوويیضض تدداابيیرر بخصووصص
االقرراارر ااتخاذذ عمليیة في مشارركتهھمم وومستووىى وواالبدداائلل  

ووااالستشاررااتت ااإلفصاحح 9  

االتعوويیضض تدداابيیرر ووتططبيیقق ووإإعدداادد جددوولل يیحدددد االتططبيیقق خططة 11   
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 مستخددمي وو/أأوو للمجتمعاتت يیمكنن االتي االعمليیة تصفف
 تقدديیمم أأوو االمشررووعع في يیشارركوواا أأنن االمتضرررريینن ااألررضض
تعوويیضيیة تدداابيیرر بأيي يیتصلل فيیما تظظلماتت أأيي  

ووااالستشاررااتت ااإلفصاحح 9  
  االتظظلمم آآليیة 9.2

 ووتططبيیقق إإعدداادد عنن االتنظظيیميیة االتأسيیسيیة/ االمسؤؤووليیة تحدددد
 تعوويیضض إلططارر ووفًقا إإعددااددهھھھا االووااجبب مفصلة خططة

  هھھھذذاا االررززقق مصاددرر

االتططبيیقق خططة 11  

ووااإلبالغغ وواالتقيیيیمم االمررااقبة لتررتيیباتت تفاصيیلل تقدديیمم وواالتقيیيیمم االمررااقبة 10   

7 االمشررووعع عنن االناجمم ااالقتصادديي ااإلحاللل   

7.1 االمشررووعع أأثرر   

 فقطط سلًبا االمشررووعع يیؤؤثرر سووفف .Error! Reference source not found االقسمم في مبيینن هھھھوو لما ووفًقا

 ووصفف يیلي فيیما ااإلسالميیة. وواالشؤؤوونن ااألووقافف لووززااررةة وواالتابعة االمجتمعيیة ااألررضض قططع منن صغيیررةة منططقة على

 قدد االتي ااألررااضي على ااالستحووااذذ عنن االناجمم االططاقة ووخطط االرريیاحح مززررعة مشررووعع سيیترركهھ االذذيي االسلبي لألثرر

  ااقتصادديي. إإحاللل تسببب

7.1.1 االرريیاحح مززررعة   

 قططع صنددووقق جبلل حوولل االمجتمعاتت تستخددمم االرريیاحح. بمززررعة االمجتمعيیة ااألررااضي منن قططع ثمانن تأثررت سووفف

 إإجمالي فإنن لذذلكك االقططع هھھھذذهه بيینن حددوودد أليي حسابب ددوونن االجبلل في االجماعيیة ااألررضض منن كلهھا االثمانيیة ااألررضض

 في ااألررضض مساحة يإإجمال يیبلغ حددهھھھا. على أأررضض قططعة كلل على ااألثرر منن ااتصاالً  أأكثرر االحيیاززةة تحتت ااألررضض

 16.4 بالمشررووعع االتشغيیليیة وواالمررااحلل للبناء االالززمة ااألررضض مساحة تبلغ بيینما هھھھكتارر 1231 االجماعيیة االقططع

االجماعيیة). ااألررضض إإجمالي منن %1.27وو %1.33( االتوواالي على هھھھكتارر 15.6وو  

 وويیمكنن قسووسس.االطط ووأأشجارر غاباتت صنددووقق جبلل منططقة في االجماعيیة ااألررضض في االنباتيیة االحيیاةة أأنن وونجدد

 االررئيیسيیة ااألررضض ااستخددااماتت ووتعدد االحيیوويي. االتنووعع حمايیة خططة منن االططبيیعيیة للبيیئة مفصلل ووصفف على االحصوولل

 االمشررووعع تططوويیرر يیجرريي سووفف االميیاهه. ووجلبب ااألخشابب ووجمع االمررااعي على االمحافظظة ااآلتيیة ااألقسامم تووضح كما

 االميیاهه أأوو االحاليیة االميیاهه مساررااتت على تؤؤثرر أأوو يیفف)االتخف (بعدد االغابة منن صافيیة خساررةة عنهھا يینجمم وولنن االقممم على

  االررعي. أأنشططة على سيیكوونن االووحيیدد االمتووقع ااألثرر فإنن لذذلكك االجووفيیة

7.1.2 االططاقة خطط   

 بررجج يیووضع سووفف االمشاعع. أأررااضي ددااخلل وواالعشرريینن االخمسة االططاقة خطط كهھررباء أأبررااجج منن بعضض يیووضع سووفف

 بررجي يیووضع ووسووفف وواالبووليیشيیة. عتبب ووبني كيیشانا وودداارر وومليیلة االفحاميینن ااآلتيیة: االددوورر منن كلل في ووااحدد كهھررباء

 االتي ااألررضض على كهھررباء أأبررااجج 5 إإلى إإضافة ووجعباكك كيیدداانن ددوورر تملكهھا االتي االمشاعع أأررااضي على كهھررباء
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  أأخال. وواادديي يیملكهھا االتي ااألررضض على أأبررااجج 6وو االززااوويیة يیملكهھا

 ااإلجماليیة االمشاعع أأررااضي مساحة منن %0.88 االكهھررباء ااججبأبرر االمتأثررةة ااألررضض نسبة تبلغ االمتووسطط٬، في

 منن %11.3 حيیثث أأهھھھميیة أأكثرر بصووررةة أأخال وواادديي يیملكهھا االتي ووااحددةة أأررضض قططعة تتضرررر سووفف االمتضررررةة.

 مجتمع يیملكهھا االتي االجماعيیة ااألررضض على أأخررىى كهھررباء أأبررااجج 5 يیووضع سووفف تتضرررر. سووفف ااألررضض مساحة

 يیملكهھا االتي االمتضررررةة االمناططقق مساحة إإجمالي منن %2.4 متووسطط على ستةاال ااألبررااجج تؤؤثرر سووفف أأخال. وواادديي

  أأخال. وواادديي ددوواارر

 منن بالقرربب كهھررباء بررجج 11 بسببب ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة تملكهھا االتي ااألررضض قططع تتأثرر سووفف

 االمتضررررةة الميیةااإلس وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة أأررضض قططع مساحة متووسطط يیبلغ ووبوونززاالل. ووسادديینا كشانا دداارر ددوورر

%.2.1 نسبة متضررررةة مساحة أأكبرر ووتبلغ 0.99%  

 في ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة أأررضض ووقططع االجماعيیة ااألررضض قططع في االنباتيیة االحيیاةة أأغلبيیة تتمثلل

 تووجدد ذذلكك٬، مع االحيیوويي. االتنووعع حمايیة خططة في االمبيینن االنحوو على االمحللة االططقسووسس ووأأشجارر االططقسووسس أأشجارر

 يیكنن لمم االمسح فيیهھ أأُجررىى االذذيي للمووسمم وونتيیجة االحبووبب. ززررااعة في ااستخدداامهھا يیمكنن االتي ااألررضض ططعق بيینن حقوولل

 ااألررضض ااستخددااماتت تكوونن أأنن االمتووقع وومنن ال. أأمم 2015 عامم في زُزررعتت االحقوولل كانتت ما إإذذاا تحدديیدد االممكنن منن

 نتيیجة محتملة غيیرر االميیاهه ووجلبب ااألخشابب جمع نشاططاتت ووتعدد االحبووبب. ووززررااعة االررعي هھھھي االقططع لهھذذهه بالنسبة

  االميیاهه. وومساررااتت االمشجررةة االمناططقق لغيیابب

7.2 االمتضررررةة االمجتمعاتت   

 ددوواارر٬، لكلل بالنسبة ااألررضض. على ااالستحووااذذ منن االمتضررررةة االددوورر في ااألسرر ووعدددد االسكانن حجمم أأددناهه 5 االجددوولل

 وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة أأررااضي مستخددمي على محتملل أأثرر أأوو االمشاعع أأررااضي على ااألثرر كانن إإذذاا تحدديیدد تمم

وواالسابقيینن. االحاليیيینن ااإلسالميیة  
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ااالقتصادديي ااالحاللل بسببب تضررررهھھھا االمحتملل االددوورر 5 االجددوولل  

 مكووناتت
االمشررووعع االددوواارر  2014 تعدداادد  ااألسرر   

 االتي االمتضررررةة ااألررااضي
 ااحاللل تسببب أأنن يیحتملل

ااقتصادديي  

االرريیاحح مززررعة  

االحمرراا عيینن  800  170 االمشاعع أأررااضي   

جيیززليیشش  725  130  

النجرريیشش مسيیدد/  698  136  

برراارريیقق  168  31  

االررملل عيینن  1 180  196  

فوواالل دداارر  524  97  

 االرريیاحح مززررعة
االططاقة ووخططووطط  

مليیلة  647  107  

االفحاميینن  424  73  

االططاقة خططووطط  

كشانا دداارر  572  104  
- االمشاعع أأررااضي  أأررااضي 
 وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة

ااإلسالميیة  

عتبب بني  470  91 االمشاعع أأررااضي   

االززااوويیة  451  79 االمشاعع أأررااضي   

االبووليیشيیة  325  74 االمشاعع أأررااضي   

عجال وواادديي  850  164 االمشاعع أأررااضي   

كيیدداانن  330  64 االمشاعع أأررااضي   

جعباكك  362  61 االمشاعع أأررااضي   

سادديینا  760  134  ااألووقافف ووززااررةة أأررااضي 
ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن  

بوونززاالل  1 200  260  ااألووقافف ووززااررةة أأررااضي 
ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن  

7.2.1 صنددووقق جبلل في ااألررضض ااستخدداامم   

 منن االمتضررررةة االددوورر في خالدديي مشررووعع أأجلل منن ااألساسيیيینن ااالجتماعيیيینن ااالقتصادديیيینن ااالستبيیانيینن إإجررااء تمم

 جمع ووقدد صنددووقق. جبلل منططقة حوولل أأسررةة 82 ووشملل 2012 في ااألوولل ااألسرر ااستبيیانن إإجررااء تمم االرريیاحح. مززررعة

 ااالقتصادديیة ووااألنشططة االماشيیة ووترربيیة االززررااعة ووأأنشططة ااألررااضي ملكيیة عنن تفصيیليیة معلووماتت ااالستبيیانن هھھھذذاا

 صنددووقق. جبلل في االمشاعع بأررااضي ااالقتصادديیة ااألنشططة محدددد بشكلل ااالستبيیانن يیرربطط لمم ذذلكك٬، مع لألسرر. ااألخررىى

 سررااأل (ااستبيیاناتت مختلفة منهھجيیاتت بيینن 2015 ااستبيیانن جمع .2015 في االثاني ااالجتماعي ااالستبيیانن ووأأُجرريي
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 االترركيیزز وومجمووعاتت ااألسرر أأرربابب مع 84 ووشملل االمحليیة) االسلططاتت مع وولقاءااتت االنساء مع االترركيیزز وومجمووعاتت

 ووصفف تقدديیمم تمم ااألسرر. ررؤؤساء منن كانوو منهھنن سيیددةة 41وو االترركيیزز مجمووعاتت في سيیددةة 86 شارركك االنساء. مع

  ي.ااالجتماع ااألثرر تقيیيیمم تقرريیرر في ااالقتصادديیة ااالجتماعيیة للمعلووماتت ددقيیقق

 ال وواالعشوواائيیة٬، االصغيیررةة للعيینة نتيیجة ااالستبيیانن في االمشارركة ااألسرر على قيیمة معلووماتت تووفيیرر ااالستبيیاناتت نتائج

  االمنططقة. في االتعدداادد إإجمالي عنن أأكيیددةة نتائج أأيي الستدداللل ااستخدداامهھا يیمكنن

 االررعي في سيیةأأسا بصووررةة صنددووقق جبلل يیستخددمم االمقابالتت معهھ أأجررتت االذذيي االعدددد أأنن 2015 ااستبيیانن أأظظهھرر

 مجيیبب أأفادد بيینما االمشاعع أأررااضي في االميیاهه مصاددرر ااستخددموواا أأنهھمم االمجيیبيینن بعضض أأفادد االحططبب. على وواالحصوولل

 في مشارركة أأسررةة ررئيیسس 125 أأصلل منن 95 أأفادد االرريیاضة. في ووآآخرر االنحلل ترربيیة في ااستخدداامهھا عنن ووااحدد

 االمنططقة)٬، منن يینبع االمبيینن ددخلهھمم 1/5 منن (أأكثرر أأساسيیة بصووررةة االمشاعع ااألررااضي يیستخددموونن أأنهھمم ااالستبيیانن

 االتخميینن على 6.2 االجددوولل في االووااررددةة االمعلووماتت ااعتمددتت بيینما أأددناهه. االوواارردد االجددوولل في االمبيینن االنحوو على

 مهھمة االمشاعع ااألررضض أأنن يیرروونن ااألررضض مستخددمي أأغلبب أأنن أأظظهھرر أأنهھ إإال فقطط٬، االمقابلوونن قبلل منن االسرريیع

االررجالل. منن أأكثرر االنساء في أأعلى كانن االمشاعع أأررااضي على ااالعتمادد إإنن أأسررهھھھمم. القتصادد  

للمقابالتت االُمجرريیة ااألسرر القتصادد االرريیاحح مززررعة مووقع ااستخدداامم أأهھھھميیة 6 جددوولل  

 

 ووملكيیة االماشيیة عنن معلووماتت صنددووقق جبلل منططقة في فرردد) 204( أأسررةة 83 شملل االذذيي 2012 ااستبيیانن جمع

  االررعي. حيیووااناتت أأعدداادد يیتصلل فيیما االُمجررىى ااالستبيیانن نتائج أأددناهه االجددوولل يیلخصص وواالووظظائفف. وواالددخلل ااألررااضي

- 2012 أأسرر ااستبيیانن نتائج 7 جددوولل أأسررةة 83 بووااسططة لووكةاالمم االماشيیة   

االماشيیة نووعع  
االماشيیة خصائصص  

صغيیررةة كبيیررةة  ااإلجمالي  إإناثث  ذذكوورر  إإناثث  ذذكوورر   
أأبقارر  31  31  98  1  161  
خرراافف  51  28  99  12  190  
ماعزز  59  43  153  25  280  

20.2% 
17.8% 

26.1% 

20.2% 

15.4% 

Inférieure à 20% Entre 20% et 40% Entre 40% et 60% Entre 60% et 80% Supérieure à 80% 
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 االنباتيیة وواالحيیاةة وواالمنحددررااتت لإلقليیمم نتيیجة االمشررووعع منططقة في للررعي مالءمة ااألكثرر هھھھي االمحليیة االحيیووااناتت تعدد

 خرراافف 190( ماعزز وو/أأوو خرراافف يیملكوونن أأنهھمم أأسررةة 83 أأصلل منن أأسررةة 50 أأفاددتت وواالماعزز. االخرراافف ووهھھھي

 منن %84 االمشررووعع. مووقع ستخدداامموواا بالتحدديیدد االررعي مناططقق عنن ااالستبيیانن يیسألل ال باإلجمالي). ماعزز 280وو

 خرراافف االباقيیة االثمانيیة ااألسرر تملكك ).50 أأصلل منن 42( أأبقارر أأيیًضا تملكك االخرراافف وو/أأوو االماعزز تملكك االتي ااألسرر

 الستكمالل االررززقق لكسبب أأخررىى بأنشططة يیقووموونن وواالعشرريینن االخمسة ااألسرر أأفرراادد أأغلبب لكنن أأبقارر ددوونن ماعزز أأوو

 ماعزز أأوو وو/ خرراافف اامتالكك إإلى إإضافة مززااررعيینن كانوواا ااألشخاصص ءهھھھؤؤال منن فرردًداا 15 االررعي: منن ددخوولهھمم

 مستأجررةة٬، أأررضض ااآلخرروونن االسبعة يیززررعع بيینما بهھا يیززررعوونن االتي ااألررضض يیملكوونن االمززااررعيینن هھھھؤؤالء منن ووثمانيیة

 ووااحدد وومززااررعع االتجاررةة في يیستخددموونهھ 5وو االشخصي ااالستهھالكك في االمحاصيیلل باستخدداامم االمززااررعيینن منن 9 وويیقوومم

 أأبقارر ددوونن ماعزز أأوو وو/ خرراافف يیملكوونن االذذيینن االباقيینن االعشررةة ااألفرراادد وويیتمتع االتبنن. على االحصوولل في يیستخددمهھا

 ااألسرر منن أأيًیا يیووجدد ال أأنهھ 2012 ااستبيیانن في االررززقق مصاددرر تعوويیضض إلططارر االررئيیسيیة االنتيیجة كانتت ووظظيیفة. بأجرر

فقطط. االررعي أأنشططة على تعتمدد ااالستبيیانن في كة االمشارر  

 حيیووااناتهھمم لررعي هھھھذذهه االمشاعع أأررااضي على كبيیررةة بصووررةة يیعتمدد االذذيي االمحلي االتعدداادد أأنن 2015 ااستبيیانن أأظظهھرر

 تقيیيیمم في تفصيیالً  أأكثرر بصووررةة للخططرر االتعررضض عنن وواالنتائج ااالستبيیاناتت ووصفف تمم كبيیرر. بشكلل للخططرر عررضة

ااالجتماعي. ااألثرر  

7.3 - ااألررضض ااستخدداامم  االططاقة خطط   

 على ااالتفاقق ووتمم االددوورر جميیع عنن االمسؤؤووليینن االمقددميینن جميیع ااستشاررةة تمتت االددااخليیة٬، ووززااررةة إلجررااءااتت ووفًقا

 االفحاميینن ددوورر مقددمي مقابلة تمتت ذذلكك٬، إإلى إإضافة معهھمم. االمشاعع ااألررااضي على االططاقة خطط كهھررباء أأبررااجج مووااقع

 ااألررضض مساحة بخصووصص مخاووفف أأيي يیبددوو وولمم 2015 في ووبوونززاالل عتبب ووبني وواالززااوويیة كشانا وودداارر وومليیلة

 االمعلووماتت بعضض تسرربتت ذذلكك مع االططاقة. خطط كهھررباء أأبررااجج أأجلل منن عليیهھا ااالستحووااذذ سيیجررىى االتي االصغيیررةة

 عنن االططاقة خطط محاذذااةة في االمشاعع ووااألررااضي ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة أأررااضي خددااممااست بخصووصص

ااآلتي. االقسمم في تفصيیالً  االمبيینن االنحوو  

7.4 االمعلووماتت فجووااتت   

 تدداابيیرر تصميیمم ااجلل منن االررززقق مصاددرر تعوويیضض خططة إإعدداادد منن كجززء حلهھا ااآلتيیة االمعلووماتت فجووااتت تحتاجج

االررززقق: مصاددرر تعوويیضض  

 بأبررااجج االمتضررررةة االمشاعع على االمملووكة االقططع في ااألررضض ممااستخدداا عنن االمعلووماتت يف فجووااتت تووجدد •

تناوولهھا: تحتاجج االتي االططاقة خطط كهھررباء  
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o عدددد (ااالستخددااماتت٬، االمشاعع على االمملووكة ااألررضض قططع منن قططعة بكك االخاصص ااالستخدداامم تحدديیدد 

 االمنتج٬، يیملكك منن االفعلي٬، االمستخددمم منن االمصددرر٬، الستخدداامم االمستحقوونن منن االمستخددميینن٬،

 منن بددالً  محاصيیلل (مثالل حصرريي ااالستخدداامم كانن إإذذاا بدديیلة. مناططقق ووتوواافرر االمصددرر) ووأأهھھھميیة

االمنتجاتت. تخصيیصص ووكيیفيیة ااألررضض في يیعملوونن االذذيینن ااألشخاصص حدددد االررعي) أأنشططة  

o وواالشؤؤوونن ااألووقافف لووززااررةة االمملووكة ااألررضض قططع في االمتضررررةة االمناططقق ااستخدداامم حدددد 

 إإحاللل أأيي هھھھناكك كانن ما إإذذاا تحدديیدد أأجلل في للمشررووعع. مناططقق صصتخصيی قبلل ااإلسالميیة

 االمستخددميینن٬، عدددد (ااالستخددااماتت٬، متضررررةة منططقة كلل نشاطط تحدديیدد يیجرريي سووفف ااقتصادديي٬،

 االمصددرر) ووأأهھھھميیة االمنتج٬، يیملكك منن االفعلي٬، االمستخددمم منن االمصددرر٬، الستخدداامم االمستحقوونن منن

 أأنشططة منن بددالً  محاصيیلل ززررااعة ثالل(م حصرريي ااالستخدداامم كانن إإذذاا بدديیلة. مناططقق ووتوواافرر

االمنتجاتت. تخصيیصص ووكيیفيیة ااألررضض في يیعملوونن االذذيینن ااألشخاصص حدددد االررعي)  

 على االمملووكة ااألررااضي منن االمتضررررةة ااألررضض ااستخددااماتت بخصووصص أأعالهه االمحددددةة االمعلووماتت فجووااتت لسدد

 ااستبيیانن عملل يیتمم سووفف ططاقة٬،اال خطط ططوولل على ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن ااألووقافف لووززااررةة االمملووكة ووااألررااضي االمشاعع

 ووااألررااضي االمشاعع على االمملووكة ااألررااضي منن متضررررةة أأررااضي تملكك االتي االددوورر مقددمي جميیع يیشملل إإضافي

 ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن ااألووقافف ووززااررةة إإلى إإضافة االططاقة خطط بسببب ااإلسالميیة وواالشؤؤوونن ااألووقافف لووززااررةة االمملووكة

 االذذيینن ااألررضض مستخددمي ووجميیع االممتدد للررعي ااستخدداامهھا عندد االمشاعع أأررااضي تستخددمم االتي ااألسرر منن ووعيینة

 أأعالهه االووااررددةة االنقاطط تشملل نساء. ووفيیهھمم خبررااء مشررفوونن ااالستبيیانن يیجرريي سووفف االمتضررررةة. ااألررضض يیززررعوونن

 االمنظظماتت مع االمناقشة بعدد إإضافيیة جوواانبب ددمج يیجرريي قدد ااالستبيیانن. هھھھذذاا في تناوولهھا يیجرريي سووفف االتي االجوواانبب

 في االمبيینن االنحوو على االررززقق مصاددرر تعوويیضض خططة عنن ااستشاررااتت تقدديیمم في تشارركك سووفف ياالت االمتخصصة

أأددناهه. 8.2 االقسمم  

8   االررززقق مصاددرر تعوويیضض خططة 

8.1 ااالستحقاقاتت إإططارر   

 هھھھذذهه تحتاجج قدد ااالقتصادديي. ااالحاللل منن متضررررةة تكوونن أأنن يیحتملل االتي االمجمووعاتت ااستحقاقاتت أأددناهه 8 جددوولل

  .7.4 ااألقسامم في االمبيینن االنحوو على ُتجررىى سووفف االتي لالستبيیاناتت نتيیجة للمررااجعة ااالستحقاقاتت

ااالستحقاقاتت إإططارر 8 جددوولل  

- االمشررووعع مكووناتت مجمووعة  أأفرراادد أأسرر/ ددوورر/  ااالستحقاقق   

- االرريیاحح مززررعة  مستخددموو 
 أأنشططة في االمشاعع ااألررضض
االررعي  

 االمتأثررةة االددوورر في ااألسرر جميیع
  ).5 لجددووللااال االرريیاحح بمززررعة

 لمووقع االررززقق مصاددرر تعوويیضض خططة
)8.2 (قسمم االرريیاحح مززررعة  
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- االططاقة خطط  مستخددموو 
االمشاعع ااألررضض  

 متضررررةة تكوونن أأنن يیحتملل االتي االددوورر
 وودداارر وومليیلة االفحاميینن االططاقة: خطط منن

 ووكيیدداانن وواالبووليیشيیة عتبب ووبني كيیشانا
أأخال. وووواادديي وواالززااوويیة جاباكك  

 االمشاعع ااألررضض تستخددمم االتي ااألسرر
 االمشررفوونن قبلل منن تحدديیددهھھھا (سيیجرريي
- بالمووقع ).11 االقسمم   

 االمشاعع ااألررضض تستخددمم االتي ااألسرر
ووجددتت). (إإنن االمحاصيیلل لززررااعة  

 لخطط االررززقق مصاددرر تعوويیضض خططة
 االمتضررررةة بالددوورر االخاصة االططاقة
)8.2 (االقسمم االمشاعع ااألررضض بسببب  

- االططاقة خطط  مستخددموو 
  ااألووقافف أأررااضي

 دداارر ددووااوويیرر تكوونن أأنن االمحتملل منن
ووبوونززاالل. ووسدديینا قشانة  

 ااألررااضي تستخددمم االتي ااألسرر
 ااألغنامم ررعي أأنشططة في االمشترركة
 خاللل منن تحدديیددهھھھا (يیتمم وواالماشيیة

- االمووقع في ىىُتجرر ااستقصاءااتت  
).11 االقسمم  

 ااألررااضي تستخددمم االتي ااألسرر
- االمحاصيیلل ززررااعة في االمشترركة  إإنن 
 خاللل منن تحدديیددهھھھا (يیتمم ووجددتت

- االمووقع في ُتجررىى ااستقصاءااتت  
)..11 االقسمم  

 لمستخددمي االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة
)8.2 (االقسمم ااألووقافف أأررااضي  

8.2 االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة   

 عنن االناجمم للنززووحح االسلبي االتأثيیرر ووأأنن صغيیررةة٬، نسبة هھھھي للمشررووعع ااألررااضي ااستمالكك نسبة أأنن منن االررغمم على

 بإجررااءااتت مصحووبة تكوونن بحيیثث االعيیشش ُسبلل الستعاددةة خططة ووضع يیجبب أأنهھ إإال محددوودد٬، ااالقتصادديیة االظظررووفف

 االمماررساتت ألفضلل االمشررووعع اامتثالل ضمانن عنن فضالً  االسلبيیة االتأثيیررااتت عنن االتعوويیضض ضمانن بهھددفف تخفيیفف

 وواالتنميیة االبناء إلعاددةة ااألووررووبي بالبنكك االخاصص 5 ررقمم ااألددااء متططلبب مثلل االمقررضة االجهھاتت وومتططلباتت االددووليیة

)EBRD PR 5( ااالقتصادديیة. االظظررووفف بسببب وواالنززووحح االجبرريي٬، االتططوويینن ووإإعاددةة ااألررااضي٬، ااستمالكك حوولل  

 تحسيینن مشارريیع ووتططوويیرر سةددرراا مجالل في حافلل إإنجازز بسجلل تتمتع مغرربيیة مؤؤسسة إإلى االمشررووعع مالكك يیعهھدد

 بعضض إإعدداادد أأجلل منن )INRA( االززررااعي للبحثث االووططني االمعهھدد مثلل: االمغرربي االززررااعة قططاعع في ااإلنتاجيیة

 للبحثث االووططني االمعهھدد يیمتلكك للمشررووعع. االمناسبة االتحسيینن وو/أأوو االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت حوولل االتووصيیاتت

 ووفي ووتططوواانن. ططنجة مدديینتي في االززررااعة قططاعع ووتططوويیرر ددررااسةب يُیعنى ططنجة مدديینة في إإقليیميًیا مرركزًزاا االززررااعي

 مؤؤسسة بتعيیيینن االمشررووعع مالكك يیقوومم االمشررووعع٬، في االمشارركة االززررااعي للبحثث االووططني االمعهھدد على تعذذرر حالل

للمشررووعع. االددعمم تقدديیمم يیمكنهھا االسمعة منن االقددرر نفسس على  
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 االمباددئئ تررااعي أأنن على االعيیشش؛ ُسبلل تعاددةةااس خططة ووضع يیتمم ااإلضافيیة٬، ااالستقصاءااتت إإجررااء منن ااإلنتهھاء بعدد

أأددناهه: االمووضحة  

 بمططلبب االخاصة وواالتنميیة االبناء إلعاددةة ااألووررووبي االبنكك لمتططلباتت االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة تمتثلل أأنن •

 منن مباشرر بشكلل االمتضرررريینن وواالنساء االررجالل مع االتشاوورر أأيي: )٬،EBRDs PR 5( 5 ااألددااء

 مثلل مشترركة٬، ملكيیة ذذااتت موواارردد أأيي فقدد عنن بالتعوويیضض ُتعنى ءتتإإجرراا االمتططلباتت هھھھذذهه ووتشملل االمشررووعع.

 ططررقق تحدديیدد عنن فضالً  االمتأثررةة٬، غيیرر االززررااعيیة / االفالحيیة االموواارردد اانتاجيیة ووتعززيیزز ددعمم إإجررااءااتت

بدديیلة. موواارردد إإلى للووصوولل  

لل.ااألق على ااالستبدداالل بقيیمة سيیكوونن االتعوويیضض فإنن للمحاصيیلل)٬، (أأيي ااالستبدداالل قيیمة حسابب يیمكنن عنددما •  

 إإجررااءااتت تكوونن أأنن يیلززمم االعيیشش٬، ُسبلل ااستعاددةة خططة منن االمستحقيینن ااألشخاصص جميیع يیستفيیدد أأنن ووألجلل •

 منن االمتضررررةة ااألسرر أأوو االضعيیفة ااألفرراادد تحدديیدد يیتمم ووسووفف إإليیهھا. االووصوولل وويیسهھلل عامة االتعوويیضض

 ااستعاددةة خططة منن ااستفاددتهھا لضمانن يیلززمم حسبما لهھا االعوونن ووتقدديیمم ااالقتصادديیة االظظررووفف بسببب االنززووحح

االعيیشش. ُسبلل  

 االعيیشش ُسبلل تحسيینن بهھددفف االمثبتة ااإلجررااءااتت إإلى ااستنادًداا االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة تقيیيیمم يیتمم سووفف  •

 إإنجاززااتت سجلل ذذااتت ةةمغرربي مؤؤسسة االمشررووعع مالكك يُیعيّینن سووفف جانبهھ وومنن االمغرربب. شمالل في االرريیفيیة

 ُسبلل ااستعاددةة خططة مالءمة تحقيیقق ضمانن بهھددفف االمغرربب شمالل في االززررااعة ددررااسة مجالل في حافلل

  االمقتررحة. االعيیشش

 فال االمتضررررةة٬، ااألهھھھالي مع مسبقة مشاووررااتت إإجررااء يیتمم سووفف االعيیشش٬، ُسبلل ااستعاددةة خططة ووضع أأثناء  •

االمقتررحة. تتااإلجررااءاا نجاحح في أأساسيًیا جززًءاا ستمثلل موواافقتهھمم أأنن شكك  

 وواالعملل ااألررااضي ااستمالكك بعمليیة تتعلقق شكاووىى أأيي تووثيیقق بغيیة االشكاووىى لمعالجة آآليیة ووضع يیتمم سووفف •

أأمكنن. متى حلهھا على  

.11 االقسمم في مووضحة االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة ووضع وومسؤؤووليیاتت االززمني االمخطططط  

9 ووااإلفصاحح االمشاووررااتت   

9.1 االمصلحة أأصحابب إإشررااكك خططة   

 االعملل إإططارر مع عنهھا ااإلفصاحح يیتمم ووسووفف االمشررووعع في )SEP( االمصلحة أأصحابب مشارركة خططة إإعدداادد تمم

 أأصحابب مشارركة خططة ووتتناوولل ).LARLRF( االعيیشش ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي ااستمالكك بمررااجعة االمعني

 االمشارركة عنن فضالً  تارريیخهھ٬، حتى بهھا االقيیامم تمم االتي االمعلووماتت عنن ووااإلفصاحح االعامة االمشاووررااتت االمصلحة

 ووفًقا االمصلحة أأصحابب مشارركة خططة إإعدداادد تمم ووقدد للمشررووعع. االتشغيیليیة وواالمررااحلل االمشاووررااتت في االُمنظظمة

 متططلبب االخصووصص ووجهھ على وواالتنميیة؛ االبناء إلعاددةة ااألووررووبي بالبنكك االخاصة ااألددااء وومتططلباتت االمغرربيیة للقووااعدد
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  االمصلحة. أأصحابب ككووإإشرراا االمعلووماتت عنن ااإلفصاحح ):PR10( 10 ررقمم ااألددااء

 أأصحابب مع بشأنهھا وواالتشاوورر ووااالجتماعي االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم عنن ااإلفصاحح حززمة عنن االكشفف يیتمم ووسووفف

 تقيیيیمم عنن ااإلفصاحح حززمة حوولل االمشاووررااتت ووتشملل عنهھا. ااإلعالنن منن شهھرريینن غضوونن في االمتضرررريینن االمصلحة

 حوولل االددووااوويیرر سكانن يیشملل بما لمتضرررريینن٬،اا االمصلحة أأصحابب جميیع مع لقاءااتت عقدد ووااالجتماعي االبيیئي ااألثرر

  ااالقتصادديیة. االظظررووفف بسببب للنززووحح يیتعررضوو أأنن االمحتملل منن االذذيینن االططاقة٬، ووخطط االرريیاحح منن االططاقة تووليیدد محططة

 خاللل منن يیكتملل سووفف االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة ووضع فإنن ,11 االقسمم في االمووضح االززمني للمخطططط ووووفًقا

 ُسبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت منن االمستقبلل في االمستفيیدديینن وومع االمتضرررريینن ااألررااضي مستخددمي مع االووثيیقق االتعاوونن

 االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم عنن ااإلفصاحح بحززمة االخاصة االمشاووررااتت إإجررااء ووقبلل ااإلفصاحح فتررةة خاللل االعيیشش٬،

 خاللل للنقاشش ططررحهھا سيیتمم االتي االمستنددااتت قائمة إإلى االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة إإضافة سيیتمم ووعليیهھ٬، ووااالجتماعي.

 االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة في بالمشارركة لألهھھھالي يیسمح االذذيي االكافي االووقتت يیتووفرر لمم ووإإذذاا االتشاوورريیة. ااالجتماعاتت

 فقدد االمشاووررااتت٬، إإجررااء قبلل االخططة عنن االكشفف تعذذرر بسببب بهھا االمتضمنة االمقتررحة لإلجررااءااتت االتامم وواالفهھمم

 على ووتعقيیباتت مالحظظاتت منن لدديیهھمم ما تقدديیمم بغيیة االمصلحة ألصحابب متابعة ووسائلل أأوو تررتيیباتت عقدد ااألمرر يیستلززمم

االخططة.  

 ووتشغيیلهھ االمشررووعع إإنشاء فتررةة ططوواالل مستمرر بشكلل االمصلحة أأصحابب إإشررااكك يیجرريي سووفف أأخررىى٬، ناحيیة منن

 أأصحابب جميیع أأنن يیضمنن بما االمصلحة أأصحابب مشارركة خططة في االمووضحة االووسائلل ننم مجمووعة عبرر

 أأيي ووتقدديیمم االمشررووعع في االمشارركة بمقددووررهھھھمم سيیكوونن االضعفاء٬، منن يُیعتبرروونن االذذيینن أأوولئكك فيیهھمم بمنن االمصلحة٬،

  االمشررووعع. مالكك إإلى مخاووفف أأوو شكاووىى

9.2   االشكاووىى معالجة آآليیة 

 آآليیة خاللل منن االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة ووخططة عملل بإططارر يیتعلقق فيیما لقيیهھات يُیتووقع االتي االشكاووىى معالجة يیتمم سووفف

 تووقعهھا يیمكنن االشكاووىى منن مجمووعة يیلي فيیما االمصلحة. أأصحابب مشارركة خططة في االمووضحة االشكاووىى معالجة

  االمستندد: بهھذذاا يیتعلقق فيیما

االتعوويیضض. إإجررااءااتت على ااعتررااضاتت •  

االسابقق. في تحدديیددهھھھا يیتمم لمم ااألررااضي مستخددمي منن مططالباتت •  

 أأوو ااإلنشاء خاللل تقع االقططيیع) حيیووااناتت تشملل االتي االحووااددثث ذذلكك في (بما متووقعة غيیرر أأضرراارر •

  االمشررووعع. إإنشاء ااكتمالل عندد االمالئمة غيیرر ااالستعاددةة

االعيیشش. ُسبلل ااستعاددةة خططة تنفيیذذ •  

االمصلحة. أأصحابب مشارركة خططة في بالتفصيیلل االشكاووىى معالجة آآليیة ُتووضح  
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10   ووااإلخالء االررصدد 

10.1 وواالتقارريیرر االررصدد عمليیة   

 تتعلقق وواالتي االتالي٬، االجددوولل في االمووضحة االررئيیسيیة االمؤؤشررااتت ررصدد على االمشررووعع شرركة تعملل سووفف

 االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة إإعدداادد ووبمجرردد االشكاووىى. معالجة ووآآليیة االعيیشش٬، ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي٬، باستمالكك

 ااستعاددةة لخططة االكاملل االتنفيیذذ ررصدد بغيیة إإضافيیة إإجررااءااتت إإضافة سيیتمم االمحليیة٬، االمجتمعاتت مع بشأنهھا وواالتشاوورر

  االعيیشش. ُسبلل

 

االررئيیسيیة االررصدد مؤؤشررااتت 9 االجددوولل  

االمؤؤشرر االمعلووماتت مصددرر  االتووااترر   
 

على ااإلنفاقق إإجمالي  
 االددااخليیة ووززااررةة إإلى االمددفووعة ااإليیجاررااتت •

  ااألووقافف ووووززااررةة
االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت •  
وواالمشارركة االتشاوورر •  

االماليیة االسجالتت سنوويي رربع   

لـ: االمخصصيینن االمووظظفيینن عدددد  
  ااألررااضي ااستمالكك •
االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت •  
 أأصحابب وومشارركة االمجتمعي٬، االتووااصلل •

االشكاووىى معالجة ووآآليیة االمصلحة٬،  

االبشرريیة االموواارردد سجالتت سنوويي رربع   

 ااستمالكك جرّرااء االمتضرررريینن وواالنساء االررجالل عدددد
ااألررااضي  

االمشررووعع ووثائقق  
االشكاووىى إإددااررةة نظظامم  

سنوويي رربع  

 ااستعاددةة إإجررااءااتت منن االمستفيیدديینن وواالنساء االررجالل عدددد
االعيیشش ُسبلل  

 خططة ررصدد سجالتت
االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة  

 تنفيیذذ خاللل سنوويي رربع
 ُسبلل ااستعاددةة خططة

االعيیشش  
 خططة منن االمستفيیدديینن وواالنساء االررجالل ررضا مستووىى
االعيیشش. ُسبلل ااستعاددةة  

االمستفيیدديینن بيینن ااستقصاء  تنفيیذذ خاللل سنوويي رربع 
 ُسبلل ااستعاددةة خططة

االعيیشش  
 بتحسنن أأفاددوواا االذذيینن وواالنساء االررجالل منن االمستفيیدديینن عدددد

 االماشيیة االززررااعيیة/ررعي منتجاتهھمم جووددةة أأوو إإنتاجيیة
ووااألغنامم  

االمستفيیدديینن بيینن ااستقصاء  تنفيیذذ خاللل سنوويي رربع 
 ُسبلل ااستعاددةة خططة

االعيیشش  
  االشكاووىى معالجة آآليیة

 ووإإنهھاءهھھھا االشكاووىى معالجة في االمستغررقق االووقتت متووسطط
بهھا وواالتنبؤؤ  

االشكاووىى إإددااررةة نظظامم سنوويي رربع   

ووااتجاهھھھهھا االنظظرر قيیدد االشكاووىى عدددد االشكاووىى إإددااررةة نظظامم  سنوويي رربع   
االشكاووىى إإددااررةة نظظامم  ووااتجاهھھھهھا االجدديیددةة االشكاووىى في االمثاررةة االمووااضيیع سنوويي رربع   
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 االمشررووعع بشرركة االعليیا ااإلددااررةة إإلى أأعالهه االجددوولل في االمووضحة االمؤؤشررااتت في االووااررددةة ااالتجاهھھھاتت تبليیغ يیتمم سووفف

االتشغيیلل. مررحلة خاللل سنوويي أأساسس ووعلى ااإلنشاء٬، مررحلة خاللل سنوويي رربع أأساسس على  

ااإلقررااضض. جهھاتت عنن فضالً  االمستقليینن االمددققيینن إإلى كافة االررصدد معلووماتت إإتاحة سيیتمم كما  

 

10.2   ااالمتثالل تددقيیقق 

 ُسبلل ااستعاددةة ووعمليیة ااألررااضي ااستمالكك أأنن منن للتحققق خاررجي اامتثالل مددققق خددمة االمشررووعع شرركة تووفرر سووفف

 ُسبلل ااستعاددةة وولخططة االعيیشش٬، ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي ااستمالكك بمررااجعة االمعني االعملل إلططارر تمتثلل االعيیشش

 )EBRDs PR5( وواالتنميیة االبناء إلعاددةة ااألووررووبي بالبنكك االخاصص 5 ررقمم ااءااألدد وولمتططلبب االووشيیكة٬، االعيیشش

يیلي: ما االتددقيیقق عمليیاتت نططاقق وويیتضمنن ).IFC PS5( االددووليیة االتموويیلل بمؤؤسسة االخاصص 5 ررقمم ااألددااء وومعيیارر  

 ضووء في االبررنامح وومددخاللل االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة بخططة االخاصة االمحررزز االتقددمم تقارريیرر مررااجعة •

االررئيیسيیة. االررصدد مؤؤشررااتت  

  يیلي: ما تشملل االمشررووعع٬، منن االمتضررررةة ااألسرر مع مقابلة إإجررااء •

o االعيیشش. ُسبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت منن وواالمستفيیدديینن االمشارركيینن وواالنساء االررجالل  

o أأمررااةة. ُتعيیلهھا االتي ااألسرر ذذلكك في بما االضعيیفة٬، ااألسرر  

o االمحليیة. االسلططاتت  

االمشررووعع. ططبقهھا االتي االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت نتائج تقيیيیمم •  

 إإجرراائهھا يیتمم فسووفف االخاررجيیة االتددقيیقق عمليیاتت يیخصص ووفيیما االمقررضة. االجهھاتت مع االمددققق تقارريیرر مشارركة سيیتمم

  االمقررضة. االجهھاتت مع االمددققيینن تقارريیرر مشارركة سيیتمم كما سنوويي٬، رربع أأساسس على

10.3 ااألعمالل إإنهھاء تددقيیقق   

 االتددقيیقق هھھھذذاا إإجررااء منن االهھددفف وويیتمثلل ااألعمالل. إإنهھاء تددقيیقق بإجررااء خاررجي مددققق االمشررووعع شرركة تكلفف سووفف

 كانتت االتي االمستوويیاتت إإلى تحسيینهھا أأوو ااستعاددتهھا تمم قدد االمتضررررةة باألسرر االخاصة االعيیشش ُسبلل أأنن منن االتحققق في

  إإضافيیة. تصحيیحيیة بإجررااءااتت فالخررووجج ذذلكك٬، يیتحققق لمم ووإإذذاا االمشررووعع٬، في االبددء قبلل عليیهھ

 ااستعاددةة خططة في االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة تددقيیقق بعمليیة االخاصة عايیيیرروواالم االتووقيیتت تحدديیدد يیتمم سووفف آآخرر٬، جانبب على

 االتددقيیقق يیتضمنن ااألحوواالل٬، كافة ووفي االمشررووعع. سيینفذذهھھھا االتي ااإلجررااءااتت ألنووااعع أأفضلل فهھمم تحقيیقق عندد االعيیشش ُسبلل

 عنددوو .2015 االعامم منن يیوونيیوو شهھرر في إإجررااؤؤهه تمم االذذيي ااالستقصاء إإلى إإستنادًداا ااجتماعي ااستقصاء إإجررااء أأيیًضا

ااالقتصادديي). وواالرركوودد ااالقتصادديي٬، وواالنموو (االتضخمم٬، االخاررجيیة ااالقتصادديیة االعووااملل مررااعاةة سيیتمم االنتائج٬، تفسيیرر  
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االضعيیفة. باألسرر خاًصا ااهھھھتماًما ااألعمالل إإنهھاء تددقيیقق يیوولي سووفف أأخررىى٬، ناحيیة منن  

 ضمنن االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة تتإإجررااءاا ووضع في االبددء بعدد االعاميینن تتجاووزز ال مددةة في االتددقيیقق إإجررااء سيیتمم أأنهھ كما

االعيیشش. ُسبلل ااستعاددةة خططة  

11 االتنفيیذذ خططة   

11.1 وواالمسؤؤووليیاتت ااألددوواارر   

1.1.1 ااألررااضي ااستمالكك مدديیرر   

  االططاقة. شررااء ااتفاقيیة مشررووعع مالكك إإددااررةة عاتقق على ااألررااضي ااستمالكك مسؤؤووليیة االررااهھھھنن االووقتت في تقع

يیلي: ما ااألررااضي ااستمالكك عمليیة عنن االمسؤؤوولل بالشخصص االمنووططة االمسؤؤووليیاتت تتضمنن  

 ااستمالكك ضمانن بغيیة ااالتفاقيیاتت جميیع أأعمالل إإتمامم حتى ااألررااضي ااستمالكك فرريیقق أأفرراادد بيینن االتنسيیقق •

االمناسبب. االووقتت في االمططلووبة ااألررااضي  

عليیهھا. وواالتصدديیقق ااألررااضي باستمالكك االمتعلقة االقانوونيیة ااالتفاقيیاتت جميیع مررااجعة •  

 تعيیيینن يیشملل بما االعيیشش٬، ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي مالككااست بمررااجعة االمعني االعملل إإططارر تنفيیذذ إإددااررةة •

  االعيیشش. ُسبلل الستعاددةة تفصيیليیة خططة إإعدداادد بغيیة االخبررااء

 االبناء إلعاددةة ااألووررووبي بالبنكك االخاصص 5 ررقمم ااألددااء لمتططلبب ااألررااضي ااستمالكك عمليیة اامتثالل ضمانن  •

).IFC PS5( لددووليیةاا االتموويیلل بمؤؤسسة االخاصص 5 ررقمم ااألددااء وومعيیارر )EBRDs PR5( وواالتنميیة  

االمشررووعع. عامم مدديیرر إإلى منتظظمم بشكلل ووتقدديیمهھا االتقارريیرر إإعدداادد •  

1.1.2 االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة مدديیرر   

 يیكوونن ووقدد تنفيیذذهھھھا. إإليیهھا يیحتاجج االتي االموواارردد لمتططلباتت مفّصلل ووصفف االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة تتضمنن سووفف

 إإددااررةة أأيیًضا يیتوولى ما شخصص أأوو صصُمخصّ  مووظظفف االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة ووتنفيیذذ إإعدداادد عنن االمسؤؤوولل االشخصص

 االمسؤؤووليیاتت ووتشملل للشرركاتت. ااالجتماعيیة االمسؤؤووليیة ووبرراامج ااالجتماعيیة ااآلثارر منن للحدد أأخررىى إإجررااءااتت

 ما االعيیشش٬، ُسبلل ااستعاددةة االعيیشش/خططة ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي ااستمالكك بمررااجعة االمعني االعملل بإططارر االمتعلقة

  يیلي:

 ُسبلل ااستعاددةة خططة إإعدداادد عنن فضالً  7.4 االقسمم في االمووضحة إلضافيیةاا االمعلووماتت جمع عمليیة تنسيیقق •

.8.2 االقسمم في مووضح هھھھوو لما ووفًقا االعيیشش  

 حززمة حوولل االتشاوورر عمليیة منن كجززء بشأنهھا وواالتشاوورر االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة عنن االكشفف تنسيیقق •

ووااالجتماعي. االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم عنن ااإلفصاحح  
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االضعيیفة. لألسرر االالززمم ااالعتبارر منح يیضمنن بما االعيیشش٬، ُسبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت تنفيیذذ تنسيیقق •  

 حوولل ااألررااضي ااستمالكك مدديیررل االمشووررةة ووتقدديیمم ااألررااضي٬، ااستمالكك عمليیة جوواانبب كافة مررااجعة •

 ُسبلل ااستعاددةة االعيیشش/خططة ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي ااستمالكك بمررااجعة االمعني االعملل إلططارر ااالمتثالل

.5 ررقمم ااألددااء وومعيیارر 5 ررقمم ااألددااء وولمتططلبب االعيیشش  

وواالتقارريیرر. االررصدد عمليیة تنسيیقق •  

إإجررااءهھھھا. في مشارركةوواال لهھا االالززمة االمعلووماتت ووتووفيیرر االخاررجيیة االتددقيیقق بعمليیاتت االتكليیفف •  

 كما ااألررااضي باستمالكك االمتعلقة االشكاووىى جميیع معالجة ووضمانن االشكاووىى معالجة آآليیة تنفيیذذ مررااقبة •

كاملل. بشكلل ووإإنهھاءهھھھا يینبغي  

1.1.3 االمجتمعي االتووااصلل فرريیقق   

 االجوواانبب ذذلكك في بما االمصلحة٬، أأصحابب مشارركة خططة جوواانبب كافة بتنفيیذذ االمجتمعي االتووااصلل فرريیقق يیقوومم سووفف

 حيیثث االعيیشش. ُسبلل ااستعاددةة االعيیشش/خططة ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي ااستمالكك بمررااجعة االمعني االعملل بإططارر االخاصة

 وواالصحة٬، (االبيیئة٬، االمختصص االفرريیقق قبلل منن معالجتهھا يیتمم ثمم ووتسجيیلهھا٬، االشكاووىى جميیع بتلقي االفرريیقق سيیقوومم

االشكووىى. محتووىى على بناءً  ووذذلكك ااألررااضي) ووااستمالكك وواالسالمة٬،  

 بمررااجعة االمعني االعملل بإططارر االخاصة االررصدد أأنشططة االمجتمعي االتووااصلل فرريیقق يُیجرريي أأخررىى٬، ناحيیة منن

 ااألسرر مع ااااستقصاءااتت إإجررااء مثلل االعيیشش٬، ُسبلل ااستعاددةة االعيیشش/خططة ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي ااستمالكك

االعيیشش. ُسبلل ااستعاددةة إإجررااءااتت منن االمستفيیدديینن / في وواالمشارركيینن االضعيیفة٬، ووااألسرر االمتضررررةة٬،  

االعرربيیة. باللغة االتحددثث يیجيیدد كالهھھھما ااألقلل على ووررجالً  اامررأأةة االمجتمعي االتووااصلل فرريیقق يیشملل سووفف  

11.2 االززمني االمخطططط   

  .2015 االعامم منن أأغسططسس شهھرر بحلوولل ااألررااضي ااستمالكك ااتفاقيیاتت جميیع منن ااالنتهھاء يیتمم أأنن االمتووقع منن

االعيیشش: ُسبلل باستعاددةة االمعني االعملل إإططارر تنفيیذذ  

- أأغسططسس 14 • ووااالجتماعي. االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم عنن ااإلفصاحح حززمة عنن االكشفف   

• 17 - - أأغسططسس 28   ووإإعدداادد االززررااعيیة٬، ااألنشططة في متخصصة مغرربيیة مؤؤسساتت مع ااتفاقيیة تووقيیع 

االمعلووماتت. جمع أأجلل منن للمووقع ززيیاررااتت  

- أأغسططسس 31 • - سبتمبرر 8  االحاليیة. االفجووااتت سدد أأجلل منن إإضافيیة معلووماتت جمع   

• 9- - سبتمبرر 17   ااستمالكك بمررااجعة االمعني االعملل إلططارر ووفًقا االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة ووإإعدداادد ةصيیاغ 

االعيیشش. ُسبلل ووااستعاددةة ااألررااضي  

- سبتمبرر 17 • االعيیشش. ُسبلل ااستعاددةة خططة عنن االكشفف   
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- سبتمبرر 27 • - أأكتووبرر 8   تقيیيیمم عنن ااإلفصاحح حززمة حوولل االمتضرررريینن االمصلحة أأصحابب مع االتشاوورر 

االعيیشش. ُسبلل ااستعاددةة خططة ذذلكك في بما ووااالجتماعي٬، االبيیئي ااألثرر  

11.3 االميیززاانيیة   

 ااكتمالل ووبمجرردد مغرربي. ددررهھھھمم 90,000 االعيیشش ُسبلل ااستعاددةة خططة ووإإعدداادد ااإلضافيیة االددررااساتت ميیززاانيیة تبلغ

لتنفيیذذهھھھا. خاصة ميیززاانيیة ررصدد يیتمم سووفف االعيیشش٬، ُسبلل ااستعاددةة خططة إإعدداادد  

 سيیتمم االتي ااألووقافف ووأأررااضي االمشترركة لألررااضي عليیهھا االمتفقق ااإليیجارر مددفووعاتت االتالي االجددوولل يیلخصص

االرريیاحح. منن االططاقة تووليیدد وومحططة االططاقة خطط إإقامة ألجلل ااستمالكهھا  

االمغرربي) (بالددررهھھھمم صنددووقق جبلل في االمشترركة ااألررااضي الستخدداامم االمددفووعع االسنوويي ااإليیجارر10 االجددوولل  

2013-2015  2016-2018  2019-2024  2025-2030  2031-2036  

467,435.32  571,469.8  598,320.8  627371.8  656,422.8  

 

االمغرربي) (بالددررهھھھمم االمشترركة ااألررااضي على ُمقامم كهھررباء بررجج لكلل االمددفووعع ااإليیجارر11 االجددوولل  

االملكيیة نووعع االمعددلل  االمتووسطط  ااألددنى   

االمشترركة ااألررااضي  6,102  1,100  1,100  

 

االمغرربي) (بالددررهھھھمم االمشترركة ااألررااضي على ُمقامم كهھررباء بررجج لكلل االمددفووعع ااإليیجارر12 االجددوولل  

االملكيیة نووعع االمعددلل  االمتووسطط  ااألددنى   

ااألووقافف أأررااضي  2,000  2,000  2,000  

 

 



  

 

 

  االمالحقق:

االرريیاحح) منن االططاقة تووليیدد (محططة ااألررااضي ووااستخددااماتت االمتضررررةة االممتلكاتت خرريیططة :1 االملحقق  

االططاقة) (خطط ااألررااضي ووااستخددااماتت االمتضررررةة االممتلكاتت خرريیططة :2 االملحقق  


