
 

 دون  لدولة،ل العام امللك في تقع التي الطرق  بين من أساسا وتحسينها توسيعها املراد املسالك اختيار-

 األشجارو  واملباني السياجات مثل للطرق  املجاورة باملمتلكات وال للخواص اململوكة باألراض ي املساس

 لطريقا تخطيط دراسة تعاد األشجار، أو السياجاتأو  املباني، على تأثيرات تسجيل حالة في. املثمرة

 اإلمكان؛ قدر التأثيرات هذه لتفادي

 ؛اإلمكان قدر الخاصة امللكيات تجنب سيتم الخواص؛ أراض ي جالبرنام هذايمس  لن -

 باملالك التصالا سيتم أشجار، أو سياج على التأثير تجنب فيها يستعص ى التي ،االستثنائية الحاالت في -

 على إعادة السياج أو األشجار إلى ما كانت عليه. األشغال عن املسؤولة الشركة سهروست

 االتصال يتمس ،أرض مملوكة للخواص قطعةب ملساسا تجنب فيها يمكن ال التي االستثنائية الحاالت يف-

 حرصيس. ي يحتاجه املشروعذال تخصيص أو منح جزء من القطعة األرضيةللتوافق معه على  باملالك

 عهومن الطابع الطوعي الكامل لتبر  املعني املالك دخل على هذا املنح تأثير عدم من التأكد علىاملشروع 

 .الشأن هذا فيالدولي  البنك مجموعة وملعايير املغربية شريعيةالت للنصوص وفقا

 :القادمة الخطوات

 : التالية اإلجراءات لتسهيل الترابية واإلدارة  بالجماعات مكناس-صل فريق املشروع بجهة فاسسيت

 ؛ملعاينة التأثيرات ميدانية زيارات -

                ؛طبوغرافية دراسات -

        املعنيين؛ واملالك أن يمسها املشروع املحتمل املمتلكات تحديد -

إلى حالتها  ررةاملتض املمتلكاتإعادة و  ألراض يبا املحتملة بالتبرعات املتعلقة املفاوضات في املشاركة - 

   ؛األصلية

   ؛إخبار الساكنة املعنية باملشروع وبالجدول الزمني إلنجازه -

 .والتظلمات الشكايات تدبير آليات عن اإلعالن - 

 قديم شكاية أو تظلمتحصول على معلومات إضافية أو ال

اء سايري بالسيدة صف االتصال يرجىيتعلق باملشروع،  مأو لتقديم شكاية أو تظل املعلومات من للمزيد

ما بين الساعة التاسعة العمل  أيامخالل  066778344أو  0663890750على أحد الرقمين التاليين: 

، أو عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان التالي: صباحا والساعة الثانية بعد الزوال

msafae.sairi@gmail.co  :وحدة تلقي ومعالجة الشكايات أو عن طريق البريد العادي على العنوان التالي

، شارع عبيدة ابن 7مكناس، رقم -ملحقة مجلس جهة فاساملتعلقة بمشروع تحسين املسالك القروية، 

 الجراح، فاس. 

 www.chikaya.maعن طريق منصة شكاية إلى الجهة شكاياتكم وتظلماتكم  وجيهكما يمكنكم ت

لدى الوحدة املكلفة بتلقي الشكايات في جماعتكم أو قيادتكم أو لدى مكتب املشروع أو تسجيلها 

   .املفتوح في الورش خالل فترة األشغال
 

 

 
 

 

 

 

  2020دجنبر  - املعنية لفائدة األطراففائدة ل عرض موجز 

 برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعيةمشروع تأهيل الطرق القروية في إطار 

 من  ثالثال الشطر تنفيذ إطار في مكناس - فاس لجهة القروية والطرق  املسالك تأهيل مشروع يندرج

 إلى هدفي متكامال حكوميا برنامجا املشروع هذا ويعتبر. واالجتماعية املجالية الفوارق  من الحد برنامج

 2017 سنوات بين ما تنفيذه املزمع ،هذا الثالث الشطر يشمل. الوطني الصعيد على ُدَوار 24.000 تجهيز

. فنيةال اهمنشآتو  القروية واملسالك الطرق  تأهيل و ترميم ذلك في بما أولوية، ذات قطاعات خمسة 2023و

 دماتالخ إلى الولوج تسهيل سيما وال القروية، لساكنةا عيش ظروف تحسين إلى األشغال هذه وتهدف

 قبل من ائيجز  البرنامج هذا يمول .  الفالحية املنتجات تسويق تسهيلو  والصحة، التعليم مثل األساسية

 مصَنفة اطرق املستهدفة الطرق  معظم وتعتبر. الدولية التمويل مؤسسة خالل من الدولي البنك مجموعة

 بين ما امع بشكل عرضها يتراوح معبدة غير فهي تأهيلها، سيتم التي األخرى  ملسالكا أما .مسبقا موجودة

 كما. أمتار 10 إلى 8 من الحاالت بعض وفي أمتار، 6 إلى 4 من عرضها ليبلغ توسيعها وسيتم. أمتار 4و 3

 للمرور ةصالح تصبح يلك املياه صرف ونظام املمرات تعبيد حيث من خاصة املسالك هذه أهيلت سيتم

            ".الجوية األحوال جميع في"

 .عروض طلب طريق عن البناء شركات اختيار يتمسو . املشروع صاحبة هي مكناس - فاس جهةتعد 

 االستدامةب يتعلق فيما الدولية، التمويل ملؤسسة" داءاأل  ومعايير" املغربية التشريعات املشروع طبقي 

. معها التشاور و  باملشروع املعنية أو املتأثرة الساكنة إخبار على املعايير هذه وتنص. االجتماعيةو  البيئية

 ستغليوم أصحاب الترابية، اإلدارة الجماعات،) باملشروع املعنية األطراف إخبار إلى املنشور  هذا ويهدف

 (.املشروع يشملها التي للطرق  املحاذية األراض ي

 واملمتلكات واألشخاص البيئة على البرنامج تأثيرات

  :خالل من وذلك ،واملمتلكات واألشخاص البيئة على التأثيرات لتجنب البرنامج هذا تصميم تم

 ؛حساسة تكون  ان يحتمل التي البيولوجي التنوع مناطق تجنب -

 
 المملكة المغربية
 جهة فاس مكناس
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