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 المقـــــــــــدمــــة -0

 

-تمثلت المرحلة األولى من دراسة التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس

ثم اعداد تقارير قطاعية ثم ألفت في . بولمان في إعداد تشخيص استراتيجي للمجال

ان الجهة زتعرضت هته الوثيقة ألهم االشكاليات واختالالت تو. رير التشخيصالتق

منها المتروبول غير المتكامل ، وضعف التحضر والعزلة المجالية واالجتماعية 

 .وضعف االندماج المجالي باإلضافة إلى عدم التحكم في الهجرة

هوية والمحلية الوطنية والج: هته االشكاليات تمت تسويتها حسب ثالثة مستويات 

 .بولمان-اغة أهم رهانات التصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاسيص منت نومك

ارتكزت المرحلة الثانية في الدراسة على تشخيص أهم مفاهيم اعداد التراب 

تحديد مجاالت المشاريع ، الرهانات المبوبة حسب مجاالت : الجهوي مثل 

ية وآثارها المجالية باإلضافة إلى التأطير المشاريع ، السياسات القطاعية االقتصاد

على هذا األساس ، وقد أصبح من الممكن عرض الخيارات . الديمغرافي للجهة

 .االستراتيجية العداد تراب الجهة

تم عرض هته الخيارات تفصيليا على كل مستوى وجمعت حول ثالثة محاور 

 :استراتيجية 

 

 

 

يارات استراتيجية واضحة ضرورة انشاء متروبول ثنائي القطب مع خ -2

 .والمدن المجاورة ومراجعة تصميم التبادالت حاضرة فاسل

اعادة هيكلة الوسط القروي بالتكامل مع أهم التدخالت المفرطة في إطار  -1

مخطط األخضر والتحكم في تيار الهجرة وتحسين ظروف العيش في 

 . الوسط القروي

احياء الجهة وتحسين إعادة توزيع القاعدة االقتصادية كأساس إلعادة  -3

 .والوظائف االقتصادية لفاس

هته المحاور االستراتيجية المبوبة حسب الخيارات االستراتيجية محددة ومقسمة 

 .وتمثل رهانات التي تعد عليها التدخالت األولية" أهم المشاريع الكبرى"حب 

لمشاريع والتي تحدد مجاليا أهم الالعداد تمثل هته الخيارات االستراتيجية قاعدة 

المهيكلة للتصميم الجهوي العداد التراب ما إن تتم المصادقة على هته المشاريع ، 

برنامج تدخل جهوي  شكلهته الخيارات االستراتيجية والمشاريع المهيكلة ستأخذ 

 .مندمج

 

 

 

 

  



 مشــروع تمهيدي – 2المهمة  – 2المــرحلة  – التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان

 

 URAM Intl. – 4102  3 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب
 

 تذكير بالتشخيص االستراتيجي -4

 أهم اشكاليات الجهة -0.4

 

بولمان ، من البداية ، يجب -ات جهة فاسإلنشاء مشروع ترابي يستجيب لمتطلب

التشخيص الترابي الذي . تحديد أهم الصعوبات التي تواجه الجهة والمؤهالت أيضا

 .تم انجازه مكن من ابراز أهم اشكاليات تنمية الجهة والتي نوردها في ما يلي

التضاريس والمناخ تجعل المجال ذات مناطق صعبة الولوج ، هته المناطق 

توفير الطرقات والمسالك ووسائل النقل ضعيفة : تجمع العديد من العوائق المتأخرة 

 .، والتجهيزات العمومية إما محدود العدد أو منعدمة أو ذات جودة متوسطة

وفي المقابل تشتّت الساكنة يساهم في بعدها عن كل الخدمات وتساهم خاصة في 

، تواجه السلط العمومية في التجمعات الساكنة القروية . عزلة وفقر بعض الساكنة

نوع آخر من الصعوبات مثل تعبئة العقار التي تزيد من ضعف األنشطة الفقر بهته 

 . المناطق

تضم العاصمة الجهوية . بولمان من عزلة مجالية واجتماعية هامة-تشكو جهة فاس

وضواحيها معظم الساكنة والباقي يتوزعون في مناطق معزولة ، صعبة الولوج وال 

اي انفتاح على العالم الخارجي خاصة منطقة شرق مقدمة الريف واالطلس تتمتع ب

 .المتوسط

باإلضافة ودون اعتبار الخدمات اإلدارية التي تغطي مجموع المجال الجهوي ، عدد 

قليل من الروابط تجمع بين المناطق المتجاورة و المدن ال تؤثر إال قليال على 

 .المناطق المجاورة

على المستوى البشري واالقتصادي يساهم بشدة في عدم  هيمنة فــاس الكلية

بقية مجاالت الجهة ال تضم إال نسبة ضعيفة من الساكنة . االندماج والترابط المجالي

والخدمات وهي مهملة وبرامج التنمية في العديد من المجاالت ال تضم إال العاصمة 

 .الجهوية

الوسائل ال تمكنها من اعتماد المدن الثانوية بالجهة هي باألساس إدارية وضعف 

وبالتالي فمنطقة كبيرة من الجهة معنية . سياسات تنمية تضم المجاالت المجاورة

وادي الملوية ، األطلس المتوسط والمنطقة الشرقية : بضعف التماسك المجالي 

 .لمقدمة الريف

،  تشكو المناطق القروية من عدة صعوبات من أهمها العزلة المجالية واالجتماعية

فقر الساكنة ، غياب األنشطة والمؤهالت االقتصادية ، مستويات التنمية البشرية 

 .كل هته العوامل تحث الساكنة الشابة على مغادرة مناطقها لإللتحاق بالمدن. ضعيفة

وبالتالي يمكن أن نالحظ هجرة قروية من هذه المناطق المتأخرة نحو المدينة 

ن الهجرة نحو فاس لتكتظ بذلك األحياء الفقيرة فالشباب يحبذو. الرئيسية باإلقليم

 .بالحاضرة

الهجرة تساهم في اكتظاظ العاصمة الجهوية والضغط في مايخص الولوج إلى 

ويصعب بالتالي التحكم في . مواطن الشغل والسكن والخدمات األساسية والتجهيزات

هذه المناطق  كما تواجه. التأثيرات السلبية للحاضرة على الموارد والوسط الطبيعي

وتعتبر فاس ثالث مدينة . انخفاض في عدد السكان وتهرمها ، فتفقد بذلك ديناميتها

من الساكنة  % 11تضم . بالمغرب وتحتل مكانة هامة على المستوى الجهوي

 . من الساكنة الحضرية % 15الجهوية و 

الهيكلة . ساكن 11111( ماعدى صفرو)ال يتجاوز عدد السكان ببقية المدن 

( التي تضم مليون ساكن)بولمان تتميز بتضخم عمالة فاس -لحضرية بجهة فاسا

تطورت نسبة التحضر بباقي أقاليم الجهة ، لكن بنسق ضعيف ال . وبضعف التحضر

تضم العاصمة . يسمح باعتماد هيكلة حضرية جديدة او تقليص من الهيمنة الفاسية
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باقي المدن . ية الجهويةالجهوية أغلب الساكنة والخدمات والتجهيزات والتنم

 ".مستهلكة للخدمات"أو " المدن النائمة"مستقطبة وتنحصر في دور 

تضطر . ، إال أنها ال ترتقي بعد إلى مصاف متروبول حاضرة فاسورغم هيمنة 

إلى أن توزع تنميتها على باقي الجهة أو على االقل في منطقة  حاضرة فاس

نمية جهوية والحد من الضغط البشري اإلشعاع و تحفز على خلق بدائل مجالية لت

ومن جهة أخرى يجب أن تتطور في بعض المجاالت كعرض . على المركز

الخدمات العليا لتبليغ مستويات اتصال كباقي مدن العالم وتحسين جودة الحياة 

 .الحضرية

بفرصة هامة وهي القرب من مدينة  حاضرة فاسفي إطار المتروبولية تتمتع 

معها في نفس االشكاليات والمؤهالت التنموية ، باإلضافة إلى  مكناس التي تتشارك

 .مكناس-ترابط المدينتين بطرقات مهمة يمكن أن تدعم منظومة القطب الثاني فاس

كخالصة فإن أهم اشكاليات الجهة تتمثل في العزلة المجالية واالجتماعية لبعض 

 جهة وما ينتج عنه من المجاالت ، وضعف االندماج والتماسك المجالي بين مناطق ال

كما تشكو الجهة من عّدة اختالالت من أهمها اختالل في الهيكلة . تيارات الهجرة

في مسلسل المتروبول لكنها تفتقر إلى  حاضرة فاسوأخيرا انخراط . الحضرية

كما يجب على . العديد من الهياكل التي تمكنها من االرتقاء إلى مصاف متروبول

راكة مع مدينة مكناس التي تتمتع بمجموعة من الحاضرة أن تنخرط في ش

 .المؤهالت

 اهم اختالالت الجهة  4.4

بولمان غير متجانس إذ ما اعتبرنا جغرافية وهيكلة وموقع -مجال جهة فـــاس

تعتبر مجاال يشكو من عدة تناقضات في ما يخص التنمية والتي تعود إلى . الجهة

 :العوامل التالية 

مؤهالت والمائية والتربة الصالحة اختالالت على مستوى ال -2

واألراضي الخصبة والموارد المائية الهامة بشمال األطلس فالحةلل

المتوسط بسهل سايس ، واألودية الكبرى بالجهة والمنحدرات والظروف 

المناخية المعيقة باألطلس المتوسط والمناخ شبه الجاف واألراضي غير 

 .بالجنوبفالحةالصالحة لل

يخص الولوج والتنقل مع وجود ممر كثيف على طول اختالالت في ما -1

. سهل سايس ويربط الجهة مع المجموعة الوطنية ويتمتع بانبساط سايس

 .باقي المجال يشكو من تضاريس حاّدة و شديدة العزلة

قرنا في قلب سهل سايس،  21تم تأسيسها منذ ما يزيد عن  حاضرة فاس -3

، 29وإلى حين القرن . الكبرىوتحتل مكانة متميزة على المحاور التجارية 

الفترة . العاصمة اإلدارية واالقتصادية للمغرب حاضرة فاساعتبرت 

ثم خلق مجموعة  األمازيغيةاالستعمارية تميزت بتحضر واستقرارالقبائل 

من المدن ذات صبغة إدارية، هذه الشبكة تعززت بتضخم وتوسع هاته 

 .القرى تحت تأثير عامل الهجرة

 :ل أدت إلى بروز هيكلة خاصة والتي تتمثل في كل هاته العوام

تهيمن فاس على الشبكة . حاضرة فاسبتضخم  هيكلة حضرية متناقضة -

الحضرية للجهة وتسجل أعلى مؤشر تضخم مقارنة بجهات المملكة 

والتي تترجم احتكار العاصمة على ...( استثمار ، تشغيل ، وحدات انتاج)

 . التقليدية والتجارةميادين الصناعة والسياحة والصناعة 

، سايس منطقة جاذبة بكثافة سكانية  وسط قروي مجزأ وغير متوازن -

عالية والعديد من المراكـز القروية الهامة في حين يبقى باقي المجال 

 .نافرا
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في مايخص الولوج  عدم توازن بين الوسط القروي والوسط الحضري -

. الثقافة والترفيه إلى الخدمات األساسية والتنمية البشرية والولوج و

حظوظ التنمية واالرتقاء االجتماعي ال تقارن و تتمتع المدن بالحظوظ 

 .األوفر

وهي نتيجة لكل  عدم توازن في مايخص الولوج إلى الخدمات العمومية -

التي تدعم المناطق " التــــدارك"االختالالت السابقة مع برمجة من نوع 

جنوب  –فاقم الهجرة شمال اآلهلة على حساب المناطق األخرى حيث تت

. ووسط قروي ، وسط حضري وبالتالي يتفاقم االختالل المذكور أعاله

وكل هته االختالالت تتبع المجموعات الجغرافية من الشمال إلى الجنوب 

تخفي  ( مقدمة الريف ، سهل سايس ، األطلس المتوسط ووادي الملوية)

 اختالالت من الشرق إلى الغرب ب 

، مقابل  المشتّتة الشرق خاصة بمنطقة مقدمة الريف تمركز الساكنة -

 .تمركز ضعيف بمنطقة الغرب

مع عاصمة تتجه باألساس نحو  توجه عام نحو غرب الممر المتروبولي -

  .مكناس ومتروبوالت واجهة األطلس

 منهجية التحـديد -2.4

والتي  بالمغرب إلعداد الترابكبرى النشغاالت النتائج التشخيص في إطار ا تجميعتم 

هاته ". كل مجال حسب مؤهالته ولكل مجال حسب حاجياته"تتلخص في مبدأ 

 : االنشغاالت نوردها كما يلي

 ، تترجم بمستوى العزلة الماديةالولوجية  -2

 العدالة االجتماعية،  -1

 تنمية المؤهالت القروية،  -3

جهات مصغرة تالئم التقسيم الطبيعي للجهة  5يمكن تحديد  ،في هذا اإلطار

بق عموما مع تقسيم الوحدات الترابية الفالحية التي حددها مخطط المغرب وتتطا

 :األخضر

 مقدمة الريف -2

 ممر الميتروبول -1

 األطلس المتوسط -3

 ملوية -4

 فاس حاضرة -5

 مقدمة الريفمجال المشروع  0.2.4

الجهة المصغرة الخاصة بمقدمة الريف، بالد المرتفعات، تناسب الجزء الشمالي لجهة 

لوادين، ا، أوالد ميمون، بوعليعين : جماعات قروية 4كل من وتتش. فاس بولمان

 .د، مكس وسبت لودايةوولعجاجرة، سيدي دا

تسجل أقل النقط من حيث مستوى مؤهالت التنمية االقتصادية  ةصغرمهاته الجهة ال

، (إدريس األول وسيدي شاهد)رغم تواجد مؤهالت سقوية وتواجد اثنين من السدود 

من )إنه مجال طارد . الفقر وبضعف مؤشرات التنمية البشريةهذا المجال مطبوع ب

ويعاني صعوبات الولوج وخصاص على مستوى الخدمات ( الناحية الديمغرافية

السكن متشتت شرقا ومتجمع في إطار عدد من . العمومية ذات مستويات متوسطة

 .القرى الصغيرة بالغرب

لتي ستشكل أرضية لبرمجة التحليل المجالي يكشف عن ثالث مجاالت المشاريع ا

 : المشاريع
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  لوادين وعين اتتشكل من جماعات أوالد ميمون،  الشرقيمقدمة الريف

و يتمثل الخيار االستراتيجي في تدارك التاخير في مجال  بوعلي

 .الخدمات االساسية

 ،يتمثل  مقدمة الريف األوسط تشمل جماعات لعجاجرة وسيدي داود

 ق في مسلسل تجميع الساكنةالخيار االستراتيجي في االنطال

  يتمثل  .لوداية ومكساوتتكون من جماعات سبت  الغربيمقدمة الريف

 .الخيار االستراتيجي في فك عزلة مناطق االنتاج و المؤسسات البشرية

   الميتروبول ممر مجال المشروع 4.2.4

تأتي . هاته الجهة المصغرة تحتل مكانة استراتيجية داخل الجهة وتحتضن أهم مدينة

باعتبارها تتموقع على المحور المهيكل للنقل " ممر الميتروبول"هاته التسمية 

الوطني المتميز بتواجد مدن ذات أهمية كبرى وبنيات نقل طرقي وسككي، كما 

 .يتميز بأهمية الكثافة السكانية واألنشطة االقتصادية المتنوعة

موعات جغرافية جد ، الجهة المصغرة تتكون من أربع مجالطبيعيةمن الناحية 

 : والوظيفي الطبيعيواضحة على المستوى 

الشمالي لألطلس المتوسط وتتميز بتواجد جبال األطلس المتوسط والتي  السفح -

مرورا  بالشرقي ناإلى عين تمك بالغربتمتد على جماعة أيت سبع لجروف 

 بمدينة صفرو،

لسهل غرافية اوالوسط والوسط الغربي المكون لسهل سايس ويمتاز بطب -

 ،(م411و 411االرتفاع يتراوح بين )

تالل مقدمة الريف بالشمال الشرقي لممر تازة والمتميزة بعدم تجانس أشكال  -

هاته المنطقة . لمنزلإلى ا تبودةس ارمن التضاريس واالنحدارات المهمة 

 .يخترقها وادي سبو

غرافية السهل وتتموقع والتجمع الحضري لفاس، عاصمة الجهة وتمتاز بطب -

 .سط الجهة المصغرةو

تنوع أشكال التضاريس توافق التدرجات  البيومناخية التي تنتقل من الشبه الجاف 

 .بأعلى السهل وبالهضاب إلى الشبه رطب بالجبل

من الناحية اإلدارية، تغطي مجاالت والية فاس، عشر جماعات قروية بإقليم صفرو 

تحتضن ثاني أكبر مدينة  كما. وأربع جماعات قروية تنتمي إلقليم موالي يعقوب

موالي يعقوب، : بالجهة بعد فاس وهي مدينة صفرو، إضافة إلى أربع مدن أخرى

 .إيموزار كندر، البهاليل والمنزل

كما . تسجل نتائج مهمة من حيث مؤهالت التنمية االقتصادية المصغرةهاته الجهة 

اور ربط غرب في اتصال مع مح-أنها تحيط بفاس ويخترقها الممر الوطني شرق

وهو مجال توسع فاس . الطريق السيار، الطريق الوطنية، السكة الحديدية: أخرى

 .الكبرى التي ينسج معها عالقات وظيفية قوية

متاز بجودة الولوجية وبجودة ظروف الحياة بالنسبة للساكنة، إنه مجال حيوي ي 

أيضا  ممر الميتروبول يدمج. ومستقطب وحيث الساكنة تعاني الفقر بدرجة أقل

ألطلس المتوسط وهو مجال سهل الولوج ويتوفر على مستويات ل يشمالال السفح

مهمة من حيث الطرق الوطنية والجهوية، غير أنه يقدم مؤهالت تنمية متباينة مع 

الساكنة . مجاالت غابوية بأقصى الشرق وأقصى الغرب ومؤهالت سقوية بالوسط

إيموزار كندر، صفرو، : لفاس الفلكية تعتبر نسبيا متشتتة وتستقر أساسا حول المدن

 .البهاليل وموالي يعقوب

التحليل المجالي يكشف عن ثالث مجاالت المشاريع التي ستشكل أرضية لبرمجة 

 : المشاريع
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 سيدي : سهل سايس ويتكون من الجماعات المجاورة للميتروبول فاس وهي

واضي سبع رعين شقف، شكاك، الحرازم، عين بيضا، أوالد الطيب، عين 

الخيار االستراتيجي لهته المنطقة يتمثل  والجماعة الحضرية موالي يعقوب،

 .في حماية االراضي الفالحية و الموارد المائية و تحويل المنتوج الفالحي

 الشمالي لألطلس المتوسط ويشمل الجماعات القروية أليت سبع  السفح

مد، عزابة، ورار، سيدي يوسف بن أحقلجروف، كندر سيدي خيار، أغبالو أ

مطرناغة وعين تمكناي وكذلك الجماعات الحضرية إليموزار كندر، البهاليل، 

يتمثل الخيار االستراتيجي في تنمية عالقاي عرضية و دعم  صفرو والمنزل،

 العالقات الوضيفية مع فاس

 الشمال الشرقي ويتكون من الجماعات القروية لعين قنصرة،  مقدمة الريف

و يتمثل الخيار االستراتيجي في تدارك التاخر و  طم وبئر طم ةرأس تبود

 .االندماج في المنظومة المتروبولية

 

 مجال المشروع حــــاضرة فــــاس 2.2.4

باعتبار خصوصيات فـــاس وكونها عاصمة جهوية وقطب تنمية وطني يفرض 

دراستها على حده ألهمية رهانات التنمية بهته المنطقة التي تجعل من حاضرة فاس 

 .جال مشروع واحـــدم

تضم العاصمة الجهوية معظم ساكنة الجهة والعديد من االنشطة والبنى التحتية 

كما تنخرط في مسلسل المتروبول ثنائي القطب . المهمة كما تعرف تنمية مهمة

رغم وجود    .بالتشارك مع مكناس مما سيدعم االختالل مع باقي المجال الجهوي

 .بالكثافة السكانية العالية يبقى هذا المجال جاذب العديد من المشاكل المرتبطة

 

 طـــتوســالم لســاألط مجال المشروع 2.2.4

على المستوى اإلداري، الجهة المصغرة لألطلس المتوسط تتضمن الجزء الجنوبي 

من تراب الجهة،  %15وتغطي . إلقليم صفرو والمنطقة الشمالية إلقليم بولمان

من  %4.42، أي ما يعادل 1114نسمة سنة  211 111األطلس المتوسط يأوي 

يتعلق األمر بمجال ضعيف من حيث الساكنة بكثافة عامة . مجموع الساكنة بالجهة

أكثر من )، وهي حتما أضعف من معدل الكثافة بالجهة  ²كلم/نسمة 11تقدر بحوالي 

 (.²كلم/نسمة 11

يء الذي يفسر الغابات بمفردها تحتل أكثر من نصف مساحة الجهة المصغرة، الش

 .بالتأكيد ضعف الكثافة

 : جماعة 21هذا المجال يمتد على اثنين من األقاليم ويحتضن 

 ثم  مرموشة إيموزار  ويشمل الجماعات الحضرية لبولمان و:  إقليم بولمان

، أيت المان، المرس، كيكو، سكورة مداز، ةزاالجماعات القروية أليت ب

 ت، أوالد علي يوسف،ملزات

 ويشمل الجماعة الحضرية رباط الخير والجماعات القروية :  إقليم صفرو

أهل سيدي لحسن،  ،تفجيغتدرج، دار الحمرا، إغزران، أوالد مكودو، الع

 .العنوصر وتازوطا

على المستوى الجغرافي، هاته الجهة المصغرة تعتبر جزءا من كثلة األطلس 

تميز بمناخ رطب، وت. متر 2111و  2111المتوسط بمتوسط ارتفاعات تتراوح بين 

بارد شتاءا وحار صيفا، كما تصنف من بين الجبال األكثر تشبعا باألمطار في 

ملم في السنة وتغذي  أربع أكبر الروافد  111المغرب، بمعدل تهاطالت تفوق 

 (.سبو، أم الربيع، ملوية وأبي رقراق)بالبالد 
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عاني مشاكل غرافيا صعبة ويوإنه مجال ذو مؤهالت تنموية ضعيفة ومطبوع بطب

هذا المجال تشغله أساسا . كبرى من حيث العزلة وخاصة بالنسبة للجزء الشرقي

الغابة وهي غابات تقع على منحدرات، كما يحتضن مؤهالت سقوية هامة حول 

 .اكيكو شرق

ورغم أهمية ، هاته الظروف عموما تجعل المجال  يحتضن ساكنة تعاني الفقر

 . ات العمومية األساسية فإنه يظل مجاال طارداالنتائج من حيث الولوج إلى الخدم

 :ة صغرمثالث مجاالت مشاريع تم اقتراحها بالنسبة للجهة ال

غت، يدرج، تفجالعوتتكون من جماعات إغزران، الدارالحمرا،  عالية الجبل -

يتمثل الخيار االستراتيجي في تحسين الولوج الى . تلزمت وأوالد علي يوسف،

 .الخدمات االساسية

وتشمل جماعات أوالد مكودو، سيدي لحسن، تازوطا  طقة الوسطىالمن -

 الخيار االستراتيجي لهته المنطقة يتمثل في فك العزلة وسكورة مداز،

، إيموزار مرموشة، أيت ةزاويتكون من جماعات أيت ب الجبل الغربي سفح -

الخيار االستراتيجي لهته المنطقة  .المان، المرس، بولمان، كيكو والعنوصر

 .ل في تنمية الصناعات الغذائيةيتمث

 ويةــــــلـــم  مجال المشروع- 2.2.4

الجهة المصغرة لملوية تقع جنوب جهة فاس بولمان، وتخص المجال الذي يمتد على 

. حدود الجنوبية للجهة مع الجهة الشرقيةالالواجهة الجنوبية لألطلس المتوسط وإلى 

لوية الذي يقطع الجهة من وتشكل مجاال يتكون أساسا من الهضاب ومنخفض م

المجال الترابي كما هو محدد  يتكون إداريا . الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي

ساف، يويزغت، أوالد يوسف، سرغينة، قصاب ملوية، ت: جماعة قروية 21من 

و  وفريطسةس مرموشة، العرجان،إنجيل، ارميلة ي، ألمةزاسيدي بوطيب، أيت ب

 .  ميسور وأوطاط الحاج: اثنين من الجماعات الحضرية

. من ساكنة الجهة % 14.1تحتل ملوية الجزء األكبر من إقليم بولمان وتحتضن 

. ومعظمها قروية 1121نسمة سنة  231511الساكنة بالجهة المصغرة تقدر ب 

وبذلك تعتبر الجهة  1121و 2994ما بين  % 1.35ويبلغ متوسط معدل النمو 

 .المصغرة مجاال طاردا

وأوطاط ( عاصمة اإلقليم)فمدن ميسور . منطقة ينبني أساسا على الفالحةاقتصاد ال

تقوم أساسا بالوظيفة اإلدارية واقتصادهما يظل محدودا في ( مركز الدائرة)الحاج 

 .تجارة التقسيط وخاصة تجارة األسواق

وحيث الساكنة ( سهوب الحلفاء)إنه مجال مطبوع بامتداد مساحات قاحلة مهمة 

حول المناطق الخصبة  25على طول ملوية وعلى الطريق الوطنية تستقر أساسا 

 .بقرى تسجل دينامية ديمغرافية ضعيفة

التحليل المجالي يكشف عن ثالث مجاالت المشاريع التي ستشكل أرضية لبرمجة 

 : المشاريع

ل، سرغينة ي، ويتكون من جماعات إنجالجنوبي لألطلس المتوسط السفح -2

يار االستراتيجي في اعادة هيكلة المجال يتمثل الخ. س مرموشةميوأل

القروي باالعتماد على المؤهالت الفالحية و محاور االندماج الجهوي و 

 .بين الجهات

ملوية، ويزغت،  يقصابالويتكون من جماعات  منخفض ملوية الغربي -1

يتمثل الخيار االستراتيجي في تنمية الفالحة . سيدي بوطيب وميسور

 المروية

رجان، تيساف، عويتكون من جماعات رميلة، ال شرقيمنخفض ملوية ال -3

يتمثل الخيار االستراتيجي في تنمية االنشطة . سة وأوطاط الحاجطفري

االقتصادية الموجهة في تربية االبقار و الحلفاء و المراعي و الطاقة 

 .المتجددة
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 الفرص و المخاطر-االكراهات-تشخيص المؤهالت -2.4

 راهاتـــــإك ؤهالتـــم

والشمال ( ممر تازة)عاصمة عند تقاطع اثنين من المحاور األساسية الشرق الغربي  .2

 (.مراكش-طنجة)الجنوبي 

جهة تستفيد من بنيات تحتية ذات مستوى وطني وعالمي تجمع السكة الحديدية،  .1

 .الطريق السيار والمطار

حيدة على ثالث أكبر مدينة في المغرب من حيث الحجم والمدينة الكبرى الداخلية الو .3

 .مستوى جهات الشمال

 .محيط تأثير عاصمة الجهة يتجاوز حدود الجهة .4

: مجاالت ترابية ذات منفعة وطنية تخترق الجهة وتمتد نحو الجهات المجاورة .5

األحواض المائية، الكثل الجبلية، موارد مائية، سهوب الحلفاء، غابات، سهول 

 .سايس

 .برية دوليةجهة معزولة بدون منفذ على البحر وال حدود  .2

 .وفي حاجة لعدد من االختصاصات التي تعزز مكانته كميتروبول" غير مكتمل"ميتروبول .1

 .محاور مواصالت ذات بعد وطني تظل محصورة داخل محيط الميتروبول .3

 .ميدلت الذي يخترق الجهة من الجنوب ال يصلها بأقطاب التنمية الساحلية-محور كرسيف .4

 .ضافة على المستوى الوطنيضعف مساهمة الجهة في خلق قيمة م .5

 .ضعف العالقات الوظيفية مع الجهات المجاورة .1

 (.المياه والغابات)موارد طبيعية مهددة   .4

 المخاطر الفرص

 .الجهات المجاورة تطور استراتيجيات طموحة للنمو .2

 .نقطة عبور الخط السككي السريع المرتقب مروره بالجهة .1

 .اتحاد المغرب العربي في طور التشكل .3

 .وير بنيات جديدة خاصة بالموانئ على الواجهة المتوسطية القريبة من الجهةتط .4

 . وسائل التخطيط والتهيئة الخاصة بالجهات تغطي المجاالت ذات أهمية وطنية .5

 .تأخر بناء وحدة المغرب العربي .2

 .المنافسة مع وجدة ومكناس .1

 .زحف التصحر .3
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 تذكير برهانات التهيئة و التنمية -2

اد مجال الجهة على المعرفة والتحليل والخيارات التي وقع تحديدها يرتكز إعــد

ومشاركتها مع أهم الفاعلين بالجهة ويتبنى أهم االستراتيجيات القطاعية وتأثيراتها 

 . 1131على المجال وباالعتماد على التوقعات الديمغرافية في آفاق 

اإلشكاليات والكشف  التشخيص االستراتيجي الترابي لجهة فاس بولمان سمح بإثارة

 :عن الرهانات والتوجهات على مستويات عدة

تتوافق مع المكانة التي تحتلها الجهة  رهانات وتوجهات على المستوى الوطني -

ضمن جهود التنمية على المستوى الوطني ووضعيتها ضمن البنية الترابية 

سبة هاته الرهانات تنبعث، أيضا، من الديناميات المالحظة بالن. الوطنية

هاته الرهانات . للمجاالت المجاورة والتأثيرات الممكنة على جهة فاس بولمان

تعبر كذلك عن طموحات الجهة وعاصمتها في إطار وطني يمتاز بالبحث عن 

 .التنافسية والفعالية الترابية

والتي ترتبط بالوظائف الداخلية  رهانات وتوجهات على المستوى الجهوي -

كما تمت اإلشارة إلى سك، العدالة والتكامل الترابي للجهة ضمن رؤية من التما

 .ذلك سابقا

 المصغرةمن  خالل الجهة وأخيرا رهانات وتوجهات على المستوى المحلي  -

. التي تنبني على اإلشكاليات الخاصة بسير عمل كل مجال متجانس داخل الجهة

ع المعطيات هاته المجاالت، محددة انطالقا من تحليل متعدد المعايير في تقاطع م

توجهات خاصة على مستوى التهيئة  تتطلب، االقتصادية واالجتماعية الطبيعية

 .والتنمية

 رهانات وتوجهات ذات مستوى وطني -0.2

في إطار تحقيق االندماج الوطني، ونظرا لوضعية الجهة بالنسبة لمجموع التراب 

 :جهوي، تطمح هاته األخيرة إلى-الوطني والماكرو

 ي إنتاج الثروة الوطنية،زيادة حصتها ف 

 ،تطوير الروابط بين شمال وجنوب البالد لخلق ملتقى للمبادالت الوطنية 

 العمل على إبراز منتوج سياحي وطني يرتكز على الجبل وموارده. 

 ،تحقيق استمرارية وتجانس التدخل العمومي على المجاالت المحاذية 

 نحو وجدة  اإلسهام في تكوين محور وطني للنمو ينطلق من مكناس

 بموازاة الساحل المتوسطي المرتكز على موانئه،

  إحداث مع مكناس جهة حضرية كبرى قادرة على منافسة التجمعات

 الساحلية الكبرى،

  لموارد المائية الكبرى واألحواض المائية لضمان تدبير متجانس ومتوازن

 المشتركة،

  وي  تترجم من االندماج الوطني والماكرو جه الهادفة إلىهاته التدابير

 : خالل الرهانات التالية

 وإشعاع حجم مكانة، من باالستفادة للميتروبول حقيقي مسلسل انطالق .2

عاصمة الجهة تتوفر لديها كل المؤهالت النطالق مسلسل  الجهة عاصمة

إلى مصاف قطب نمو   حاضرة فاسحقيقي نحو الميتروبول والرفع ب

 .حقيقي على المستوى الدولي

 االستراتيجي الوضع خالل من الوطني االقتصاد في جهةال دور تقوية .1

حصة الجهة داخل االقتصاد  الترابية اموارده تثمين خالل ومن لعاصمتها

هاته الحصة . حاضرة فاسالوطني تعتبر جد محدودة وتنحصر أساسا في 

غير . مدعوة لالرتفاع موازاة مع انطالقة حقيقية لمسلسل ميتروبول فاس
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كافي حيث يجب أن يساهم مجموع تراب الجهة في هذا  أن هذا يعتبر غير

 .المجهود ألن جزء كبير من ثروات الجهة تأتي من األقاليم المجاورة

 الديناميات من االستفادة أجل من المجاورة الجهات مع الروابط تقوية .3

الجهات المجاورة لجهة فاس بولمان تعمل على تطوير  منها المنبعثة

وج من العزلة واالنخراط في دينامية النمو مشاريع تشكل فرصة للخر

 .بالنسبة لبعض المجاالت الترابية بالجهة

الوطنية بدمجها في إطار رؤية تنموية مستدامة  حماية الموارد الطبيعية .4

بولمان لها أهمية وطنية -للجهة الموارد الخاصة بالمياه والغابات بجهة فاس

البيئية واإليكولوجية ليطال  اتاالعتباروحمايتها تعتبر رهانا يتجاوز إطار 

 .االقتصاد الوطني

 الجهوي المستوى على والتوجهات الرهانات -4.2

هاته الرهانات والتوجهات تعتبر متكاملة مع رهانات االندماج الوطني بالنظر إلى 

بالمقابل، تعمل على . مساهمتها في تطوير  الفعالية والتنافسية الترابية الجهوية

ت الخاصة بالعدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي كرهانات إدماج االنشغاال

 .حقيقية أفقية لكل تدخالت التهيئة والتنمية المستدامة بالمغرب

 :هاته الرهانات نوردها كاالتي

 ومكناس فاس القطبية للثنائية الميتروبول وثيرة تسريع -0

 االقتصاد مجموع ودينامية لعصرنة فاس انطالقة من  االستفادة -1

عاصمة الجهة تحتضن عددا كبيرا من الساكنة،  بالجهة ضريالح

نظرا لموقعها، حجمها، تاريخها ووضعها اإلداري . األنشطة والخدمات

كل المؤهالت المقارنة الستيطان المقاوالت،  حاضرة فاستتركز ب

من المدن، التي ينبغي أن تقتفي أثرها، والتي تعيش  اتاركة وراءها عدد

ال تلعب غير دور التأطير ويمغرافي واالقتصادي حالة من الركود الد

من أجل خلق دينامية بهاته المدن . اإلداري للمجاالت القروية المتقهقرة

 والمجاالت، ينبغي السعي إلى تعميم نمو فاس

االستفادة من تنوع المجاالت والتجذر التاريخي لدعم االقتصاد القروي  -3

وعة من المؤهالت نظرا العالم القروي بالجهة يعانق مجم.التقليدي

في المقابل، ونظرا للعزلة . لتنوع مجاالته وعراقة أنشطة األسالف

الطبيعية والثقافية، ظلت األنشطة القروية التقليدية حبيسة ممارسات 

 .قديمة وأقل مردودية

مجموع . هيكلة الوسط القروي من أجل وقف هجرة الساكنة -4

لعزلة أهم مسبباتها سوء بشكل اإلشكاليات بالعالم القروي بالجهة تعتبر ا

تعزى إلى غياب أو سوء البنيات  الطبيعيةالعزلة  .مباشر أو غير مباشر

الخاصة بالتنقل، كما ترجع كذلك إلى البعد عن المدن الصغيرة التي 

تقدم الخدمات والبعد عن المدن الكبرى باعتبارها مجاال للدينامية 

تترجم بعزلة  الطبيعيةالعزلة هاته . االجتماعية، االقتصادية والثقافية

وتدخل العالم القروي في دوامة من الممارسات ( ثقافية)اجتماعية 

عزلة العالم القروي ينظر إليها من . واالستعماالت المغلوطة تاريخيا

. خالل تعميم الولوج إلى الطرق وإلى الخدمات العمومية األساسية

ولوج الساكنة القروية البرامج الوطنية مكنت في هذا اإلطار من تعميم 

غير أن هاته . إلى المدارس االبتدائية، إلى المستوصفات والطرقات

البرامج أبانت عن محدودية نجاعتها  بالنسبة للمناطق األكثر بعدا عن 

فك العزلة وتوفير الخدمات . للساكنة اكبير االمدن أو التي تعاني تشتت

 لعالم القرويللساكنة تعتبر شرطا ضروريا لوقف نزوح ساكنة ا

 دعم التماسك الترابي من أجل فك العزلة وانتعاش المجاالت المعزولة -5

لقد تبين أن عددا من أنحاء مجال الجهة غير مرتبطة ومتصلة ببعضها 

فقط الرابط اإلداري هو . على مستوى الدينامية االقتصادية واالجتماعية
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فا بالنسبة فغياب التماسك الترابي يعتبر أمرا مجح. الذي يظل راسخا

فضبط الحدود . لعدد من المستويات االقتصادية المماثلة وغيرها

اإلدارية للبلد تعتبر معطى أساسيا للتهيئة المجالية، وفي انتظار وضع 

 تقسيم ترابي جديد لمصاحبة الجهوية الموسعة

 المحلي المستوى على والتوجهات الرهانات -2.2

لرهانات و التوجهات على مستوى تستند المجاالت الوطنية و الجهوي على ا

 مجاالت المشاريع

الريف مقدمة  

 تثمين الموارد واألنشطة المحلية -2

 المياه االستشفائية بين موالي يعقوب وعين هللا -

 وادي السبــــو -

 االنتاج الفالحي بين الوداين وسبت الوداية -

 المحافظة على الثروات الطبيعية -1

الطرقات والمسالك غرب مهم يعتمد على -خلق محور مهيكل شرق -3

 .الموجودة الذي سيساهم في إعادة هيكلة القرى

  الميتروبول ممر

 .شبكة نقل ووظائف متروبولية موزعة بالتكافئ: دعم مكونات المتروبول  -2

 .دمج المجن الضاحوية في مسلسل المتروبول -1

شبكة )خلق طريق موازية لتخفيف الحاضرة من حركة المرور العابرة  -3

 (.ةحديدية وطرق سيار

 .تعلم التصرف والمحافظة على الموارد الطبيعية -4

 فاس حاضرة

 .تنمية مراكز متعّددة الوظائف بفاس وحاضرتها -2

 .هيكلة وتنظيم التبادل والبنيات التحتية والنقل -1

 .تنسيق وربط مختلف شبكات النقل -3

 .تنمية بنية تحتية تنافسية وخدمات موجهة للشركات -4

 .مكناسارساء متروبول ثنائي األقطاب مع  -5

 .المحافظة واستغالل التراث -1

 .التحكم في البناء الفوضوي وغير الالئق -4

 .التحكم في تأثيرات الساكنة واألنشطة على البيئة -1

 األطلس المتوسط 

وتقوية المدن الصغيرة  تأهيلمصاحبة توجه تجميع الساكنة القروية من خالل  -2

التحتية وقاعدة ، البنيات  والمراكز القروية الصاعدة  بتوفير التجهيزات

 اقتصادية،

تقليص الهجرة القروية من خالل تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية وخلق  -1

 أنشطة مدرة للدخل، 

مدن العبور داخل األقاليم  تأهيلتقليص اختالالت الجهاز الحضري من خالل  -3

 ذات صبغة قروية،

 خلق وتطويروتنويع االقتصاد وتوجيهه نحو أنشطة غير فالحية، دعم  -4

المقاوالت الصغرى، تشجيع األنشطة السياحية، حماية، تثمين وتدبير 

 .الموروث الطبيعي الذي من شأنه اإلسهام في تطوير استدامة البيئة أساسا

تحسين جودة الحياة بالوسط القروي من خالل إعادة هيكلة القرى، حماية  -5

 وتثمين الموروث القروي،
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 ديين وعلى رأسهم المرأة القروية،تطوير التكوين المهني للفاعلين االقتصا -1

 السعي إلى استقطاب كفاءات  من أجل تسيير مشاريع تنموية، -4

، مجهزة (تتطور حول األنوية المتواجدة)الحرص على خلق مراكز صاعدة  -1

وال يتم ذلك دون . وجد منظمة الستقطاب الساكنة من خالل تطوير النقل

هاته المراكز . نة الطرقتحسين الولوجية والقيام بتدخالت متواصلة لصيا

كلم كمسافة قصوى يمكن قطعها بالمناطق الجبلية  21الصاعدة تقع في شعاع 

 .من أجل المتطلبات اليومية

 

لويةـــم  

، الرأسمالتحسين الولوج إلى الخدمات المتوسطة والرفيعة وتيسير مبادالت  -2

القروية  األفراد والبضائع وذلك بخلق شبكة نقل فعالة ومعيشية تربط المراكز

 .بمدن الجهة

 تعميم الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال، -1

هيكلة المجال حول القرى سهلة الولوج، المجهزة والتي تحتضن خدمات  -3

 .عمومية وأنشطة اقتصادية مدرة للدخل، فعالة ومعيشية

 تنويع االقتصاد الحضري  -4

 :ة من خاللضمن مسلسل التنمية المستدام المصغرةدمج الجهة  -5

 المنتجات المحلية . تطوير منتوجات فالحية تحترم الخصوصيات المحلية

نباتات : وخاصة تلك التي يمكن اعتمادها في قنوات صناعية وتجارية

 ....عطرية وطبية، عسل

  حماية سهوب الحلفاء والمراعي من االستغالل الجائر والبحث عن منافذ

 .بحث، تهيئة، تأطير: جديدة و ممارسات جديدة تحترم البيئة

  الحفاظ على الموارد المائية التي أنهكها االستغالل المكثف للفرشات وتلوث

المياه السطحية  وخاصة المرتبطة بالنفايات الحضرية والصناعية بتعميم 

تقنيات الري المقتصدة للماء وبتجهيز األوساط الحضرية وكذا قرى جديدة 

بخصوص هاته النقطة . ميةمندمجة ومحطات معالجة وكذا مطارح عمو

األخيرة، من المستحسن تعاون عدد من الجماعات لتجميع النفايات، النقل 

 .ووضع النفايات المنزلية

  تثمين الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية من أجل دينامية االقتصاد

أوطاط الحاج يمكنها أن تستفيد من أجل تنمية صناعتها من . المحلي

ي يمكن أن يضفيها إنتاج الطاقة الشمسية على جماعة المساهمة الفعالة الت

 .تيساف
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 الخيـــــارات االستراتيجية -2

المرحلة األولى من دراسة التصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمان مكنت 

تأسيس التشخيص االستراتيجي للمجال وبينت أهم االشكاليات واختالالت مجال  من

( وطني ، جهوي ، محلي)شكاليات بوبت حسب ثالثة مستويات هته اال. الجهة

 .بولمان-ومكنت من صياغة أهم رهانات التصميم الجهوي العداد تراب جهة فاس

الدراسة على تشخيص أهم مفاهيم اعداد التراب  منارتكزت المرحلة الثانية 

تحديد مجاالت المشاريع ، الرهانات المبوبة حسب مجاالت : الجهوي مثل 

لمشاريع ، السياسات القطاعية االقتصادية وآثارها المجالية باإلضافة إلى التأطير ا

على هذا األساس ، قد أصبح من الممكن عرض الخيارات . الديمغرافي للجهة

 .االستراتيجية العداد تراب الجهة

تم عرض هته الخيارات تفصيليا على كل مستوى وجمعت حول ثالثة محاور 

 :استراتيجية 

انشاء متروبول ثنائي القطب مع خيارات استراتيجية واضحة  ضرورة -

 .والمدن المجاورة ومراجعة تصميم التبادالت حاضرة فاسل

رطة في إطار نخاعادة هيكلة الوسط القروي بالتكامل مع أهم التدخالت الم -

األخضر والتحكم في تيار الهجرة وتحسين ظروف العيش  المغرب مخطط

 . في الوسط القروي

 

 

 

 

إعادة توزيع القاعدة االقتصادية كأساس إلعادة احياء الجهة وتحسين  -

 .والوظائف االقتصادية لفاس

هته المحاور االستراتيجية المبوبة حسب الخيارات االستراتيجية محددة ومقسمة 

 . وتمثل رهانات التي تعد عليها التدخالت األولية" أهم المشاريع الكبرى"حب 

 

 : صل على الجدول التالي حسب هذا الترتيب ، نتح
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  واإلقليمي الوطني الصعيد على واإلجراءات اإلستراتيجية الخيارات -0.2

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 

 الميتروبولية

تعزيز اتصاالت فاس مع 

 التدفقات الدولية والوطنية

  قطار مغاربي فائق السرعةمراكش -الطريق السريع طنجة

 

 

 

 البنى التحتية

 

بهاليل ، اتصاالت سريعة -صفرو ىشبكة حديدية سريعة في الجنوب حت: المدينة مع مجالها المتروبولي  روابطتعرير 

 (إيموزر كندر ، موالي يعقوب ، المنزل-بهاليل-صفرو)مع المدن الداعمة للمتروبولية 

 

وادي ) جاه فاس،العالقات مع الجزء الجنوبي للجهة، تالطرقات في ا: المنطقة مناطقتحسين اإلتصاالت مع باقي 

 . ، العالقات البيجهوية عن طريق البنى التحتية ووسا ئل النقل الثقيلة(الملوية

فاس ) بداية من االحياء المختصة في االقتصاد الدولي البصريةتعميم شبكة  األلياف : تحسين اإلتصال الرقمي للمدينة

 (.شور، المنطقة الصناعية لراس الماء

 تركيز قطب أو أقطاب تكنولوجية متخصصة من أجل إنجاز تكامل بين الجامعة والتكوين المهني واإلنتاج
 

 دعم التنمية االقتصادية

تكثيف جاذبية الفضاء 

 المتروبولي

البهاليل ، المنزل وموالي -صفرو-موزر كندرإي)ضمان نشر تنمية العاصمة اإلقليمية نحو مدن الفضاء المتروبولي 

 (صناعة ،صناعات تقليدية ، خدمات ، تكوين)في نطاق تكاملي ( يعقوب

 

 

 دعم التنمية االقتصادية

 

مركز ثانوي مرور ووقوف السيارات ، النقل العمومي ، الرياضة والترفيه ، التطهير : تحسين نوعية الحياة الحضرية 

 .راء ، التجهيزات الصحيةض، المساحات الخ ، النّفايات المنزلية

 

 

 تنمية حضرية

مشاريع ثقافية ، سكن راقي للتأجير ، تدجهيزات رفيعة المستوى ، مراكز بحث ، : تطوير وتكثيف عوامل الجاذبية 

 .تكوين مهني ، عقارات راقية للخدمات

 

 

 

 خدمات عمومية

مراكز جامعية، وظيفة مديرية للقطاع : حو المراكز الثانوية ن حاضرة فاستحويل بعض الوظائف غير المركزية ل

 .العمومي

تطوير ميتروبولية ازدواجية 

 مكناس-فاس

 تنمية حضرية إنجاز مع مدينة مكناس جدول المشاريع ذات الصبغة المتروبولية

 .تحال-افران و تيسة-الحاجب-من خالل خطط تنموية لالقاليم الترابية لمكناس حاضرة فاسادماج  رؤية متروبوبولية ل
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 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

اعادة هيكلة الوسط 

 القروي

 فك العزلة عن االوساط القروية

 إنشاء أو تعزيز العالقات مع الفضاءات المتاخمة المتميزة بدينامية

نقل : مهيكل من اجل تدعيم البنى التحتية الموجودة حاليا في الوسط وفي الجنوبتطوير منظومة نقل ثقيل وعرض  بنى تحتية

 . بضاعة، خطوط نقل حضري بين المدن اضافة الى سيارات االجرى

 حماية البيئة والتراث

 .اإلعتماد على الخصوصيات الثقافية المحلية لتثمين التراث المادي وغير المادي
 

 دعم التنمية االقتصادية

  النفيات المراقبة ووضع استراتيجية إقليمية لجمع ونقل وتحويل النفايات المنزلية والصناعية مطارحهيئة ت

 .تهيئة  فعلية لمحطات تطهير في المدن والمراكز الحضرية والتفكير في اعادة استعمال المياه المطهرة خدمات عمومية

 تنظيم طريقة استغالل واستخدام المياه

 

 

 

 بيئة

 .مياه، غابات ، حلفاء ، أودية: ضمان طريقة استغالل تشاركية لألنظمة اإليكولوجية الكبرى 

 (التربة شبه الحضرية، الموائد المائية، االودية: حماية الموارد القروية 

مواقع ، : يعية دمج تنمية األطلس المتوسط في رؤية للتنمية المستدامة الموجهة نحو حماية واستغالل الموارد الطب

 مناظر طبيعية ، غابات ، مياه ، نباتات

 .حماية مفارش الحلفاء التي تمثل حاجزا أمام زحف التصحر

 احياء النشاط االقتصادي

 حاضرة فاسإعادة توزيع األنشطة الحرفية لتخفيف الضغط على 
 

 دعم التنمية االقتصادية
 لمشاريع المشتركة التي تقام بينهامشاركة الجماعات في المشاريع السياحية وا

 تركيز مشاريع تنمية مشتركة مع الجماعات

 تنمية حضرية االهتمام بالمدن الواقعة على السفح باعتبارها ركيزة لتنمية المناطق الجبلية

 تطوير النسيج القروي

قروض  صغرى  –سكن  –شغل ) صاعدةيع على التجمع في مراكز قروية جتوفير عوامل ذات مصداقية وحوافز للتش

 (.تكوين –ترفيه  –خدمات  –
 

 دعم التنمية االقتصادية

 .جودةمنظمة سهلة الولوج ومجهزة بمرافق ذات  ويةعلى التجمع حول نواة قر( خاصة الشباب)تشجيع سكان القرى 
 

 تنمية حضرية

تكييف الحوكمة الترابية مع 

 االحتياجات الجديدة

  .لى مواجهة التحديات اإلقليميةإنشاء هياكل قادرة ع

 خدما ت عمومية

 
 تركيز كيانات لتهيئة وتطوير الوسط القروي

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

 تجهيز االقاليم الترابية

 ضمان إمكانية الولوج إلى القرى والمواقع ذات األهمية السياحية من حيث البنية التحتية ووسائل النقل العمومي 
 

 يةبنى تحت

إعطاء الفرص لكل مدن المنطقة في إطار منظور التسويق اإلقليمي وذلك من خالل اتصاالت جيدة وحديثة مع وجود 

 .فضاءات لألنشطة الصناعية
 

 دعم التنمية االقتصادية

 صاعدةتشجيع على استقرار السكان واألنشطة في المدن الثانوية وفي مراكز القرى ال
 

 تنمية حضرية

 نمية شاملةارساء ت

  .تشجيع اإلستثمارات الجديدة على التوزع على كامل فضاءات المنطقة

 .حاضرة فاسإعادة توزيع األنشطة الحرفية في المدن والقرى لتخفيف الضعط المسلط على  دعم التنمية االقتصادية

 .توزيع مراكز البحث الجامعية على كامل فضاءات المنطقة وفقا لخصوصياتها
 

 ت عمومية خدما
-على المحور ميدالت( ميسور و أوطاط الحاج)تعزيز الدور اإلقتصادي والثقافي واإلداري للمدن الواقعة في الجنوب 

 .الناظور





 مشــروع تمهيدي – 2المهمة  – 2المــرحلة  – التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان

 

 URAM Intl. – 4102  18 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

 

 الخيارات االستراتيجية لفضاءات المشاريع 4.2

 الخيارات اإلستراتيجية لمجال مشروع مقــــّدمة الريف 0.4.2

 

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية ت الكبرىالورشا المحاور اإلستراتيجية

اعادة هيكلة الوسط 

 القروي

 فك عزلة المناطق القــروية

  .ين وسبت الودايةالواد –السقوية لوداي السبــو  داراتفك عزلة األقاليم التي تنتج مواد فالحية خاصة الم

 

 

 بنى تحتية

اإلندماج الجهوي شمال جنوب الذي يربط بين فاس وقرية با محور : ودة جربط األقاليم بشبكة طرقات مهيكلة وذات 

 .محمد والمدار الشمالي لفاس

 .مضاعفة الروابط مع المناطق المجاورة بما في ذلك تعزيز المعابر فوق واد سبو وواد ميكاس

مساحة السبو "ع لبرنامج الداخلية واألقاليم المتاخمة من أجل توظيف ناج المناطقتعزيز الولوج لدعم اإلتصاالت بين 

 "األوسط وأناوان األسفل

 حمايــة المـحيط

 .الحديثة صاعدةتطهير المياه المستعملة من خالل تركيز محطات تطهير خاصة في المراكز ال
 

 بنى تحتية

ومقاومة جميع الموارد المائية للوادين  –ة التي يمكن استغاللها بطريقة مكثفة الفالحيالمحافظة على مخزون األراضي 

 .أشكال التلوث
 

 بيئة

 تطوير النسيج القــــروي 

المناطق يربط ( غرب-شرق)تعزيز اإلطار القروي للمنطقة الشمالية حول أقطاب جامعة وحول محور مركزي 

 .السيما على مستوى الخدمات  مشروع سبو المتوسط و انوان االعلىبعضها ببعض من أجل تلبية حاجيات  الصغرى
 

 حتيةبنى ت

 فك عزلة التجمعات القروية العديدة وتجهيزها 

  .المجهزة والمرتبطة بوسائل نقل صاعدةتشجيع السكان على التجمع في المراكز القروية ال

 

 تنمية حضرية
وذلك من أجل دعم  حاضرة فاسور المركزي لإلندماج الجهوي والمدار شمال حإنشاء نواة مدينة جديدة عند معبر الم

ذا الفضاء بمدينة متميزة بأنشطة رفيعة وإعادة توازن فاس الكبرى المتجهة طبيعيا نحو الجنوب والحد من الضغط ه

 .على السايس

 احياء النشاط االقتصادي

البحث في الميدان الفالحي  –الصناعية  –تحويل المدينة الجديد ة ألوالد ميمون كمصدر لدعم األنشطة الخدماتية 

 .قيةوالخدمات الرا
 

 دعم التنمية االقتصادية

 .تثمين المخزون الفالحي كمصدر للتشغيل وخلق الموارد

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

 دعم القطاع الفالحي

تدعيم القرى الريفية في مناطق الزراعات الكثيفة وقطب انتاج األلبان وذلك من أجل استقرار اليد العاملة المختصة 

 .ه القطاعاتوالالزمة لتنمية هذ
 

 

في المراكز ( كبار –زياتين )نتاج المحلي تركيز فضاءات لألنشطة الفالحية والغذائية المخصصة لتحويل وتكييف اال دعم التنمية االقتصادية

 .صاعدةالقروية ال

ديناميكية  الذي يخلف الفالحيتثمين اإلمكانات البشرية من خالل مجموع مواطن الشغل الناجمة عن تطوير القطاع 

 .تشغيل قارة وموسمية على طول السنة

حــوافز تطوير القطاع 

 السيــــاحـــــي
 ".الماء"تنويع االقتصاد القروي وذلك من خالل إدماج ميكاس وسد سيدي الشاهد في المسلك السياحي حول موضوع 

 

 دعم التنمية االقتصادية
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 مر المتـــروبـــولـــيالخيارات اإلستراتيجية لمجال مشروع الم- 4.4.2

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميتروبولية

إعادة هيكلة شبكة المواصالت 

 المتروبولية

طريق سيارة وسكة )السيما عن طريق تعزيز الروابط في اتجاه مكناس  حاضرة فاستثبيت التكامل الوطني والجهوي ل

 .وتــازة( عبر طريق سريعة يربط مع الطريق السيارة الداخلية المزمع انجازها)طنجة ( يديةحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنى تحتية

إنجاز  مدار متروبولي على السفح يربط بين المدن الداعمة للظاهرة المتروبولية من أجل إحتواء جميع التدفقات 

 .ية المتروبوليةالمنطلقة من االطلس المتوسط وتحسن االتصاالت الوظيف

 .إنشاء شبكة نقل متروبولي ذات جودة عالية

 طريق سريعة تربط فاس بمدن الدعم المتروبولي ، −

 .صفرو والمطار –البهاليل  –عين شكاك  –ريعة بين فاس سشبكة حديدية جهوية  −

 .على مستوى فاس الكبرى( مترو خفيف)شبكة نقل عمومي حسب موقع ثابت  −

مر عبر المطار وبرمجة محطات جديدة ذات وسائط عديدة في مدخل ية جنوبي الخط الحديدي الحالي إنشاء سكة حديدي

 .في المطار وفي سيدي حرازم حاضرة فاس

 ارساء تنمية شاملة

يشمل جميع المراكز والمدن الواقعة حول المطار ، والخط الحديدي السريع " وخدمات كمضلع لوجيستي"إنشاء 

الخدمات اللوجستية ، الصناعة ذات الجودة الرفيعة ، المناطق )نجازه والفضاءات الكبرى الوظيفية المغاربي المزمع ا

 (.الحرة ، معارض ، مركزية حضرية ، سكن فاخر ، بحث علمي ، خدمات راقية ، صّحة ، ترفيه

 

 

 دعم التنمية االقتصادية

 .نحو مدن الفضاء الميتربولي حاضرة فاسالجتماعي لعكس تدفق التنقل من خالل دينامية تنشر التقدم االقتصادي وا

  تنظيم الوسط الحضري والتحكم في نموه

 تنمية حضرية
 –في إطار العملية المتروبولية وذلك من خالل تحويل موالي يعقوب  حاضرة فاسإدماج المدن الموجودة على أطراف 

 .المتروبوليهالمنزل إلى مدن لدعم  –البهاليل  –صفرو  –إموزار كندر 

 لمحــافظة وتثمين البيئةا

  تعميم محطات التطهير وإعادة استغالل المياه المستعملة

 بنى تحتية
 مراقبة لدفن النفيات وتثمين نفايات المدينة مطارح إنشاء مواقع

 .اكز السكانيةالحد من الزحف العمراني على حساب األراضي الخصبة من خالل تشجيع تجميع السكان وتكثيف المر
 

 تنمية حضرية

عقد موارد فاس ، )إدراج سياسة تعاقدية تخص استغالل الموارد المائية : تنظيم وتهيئة بشكل دائم سهل السايس 

 (مكناس

 

 خدما ت عمومية

  عقلنة استغالل المياه 

 بيئة
والتوسع الحضري وتجنب إضعاف المجال حة فالتنظيم الخالفات القائمة بين ال –ة لسهل السايس الفالحيتعزيز الوظيفة 

 (مكناس-القطب الثنائي فاس)كجزء من رؤية متروبولية  الفالحي
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 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 هيكلة الوسط القروي

 دعم النسيج القروي

  تشجيع تجميع السكان وتكثيف المراكز السكانية الحد من الزحف العمراني على حساب األراضي الخصبة من خالل

 

 تنمية حضرية

 تدعيم التوجه نحو تجميع سكان المناطق القروية

تعزيز الدينامية السكانية في التجمعات القروية الهامة خاصة بئر طم طم وعين قنصارة وفي التجمعات السكانية على 

 .طول محاور الطرقات

 ويةفك عزلة االوساط القر
 بنى تحتية .فك العزلة عن الفضاءات المتميزة بتشتّت سكاني ومناطق اإلنتاج الفالحي

 .منذ عشرية الفالحيفك العزلة في االوساط القروية التي تتميز بتعصير القطاع  

 دعم التماسك الترابي

 .مل جاداتوطيد إطار قروي يجمع بين الفضاءات الحضرية والقروية من أجل تك
 

 ة حضريةتنمي

الحد من االخالالت اإلقليمية وتحسين التماسك االجتماعي خاصة وأن الدينامية الناتجة عن المخطط الفالحي الجهوي 

 .سوف ال يستفيد منه بطريقة عادلة كل االوساط الترابية
 

 خدما ت عمومية

 

 

 

 

 

 

 

 

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

 تجهيز الوسط الترابي

وتدعيم القطاع الفالحي الكثيف الذي يخلق ( إموزار كندر –المنزل  –البهاليل  –صفرو )حضري للمدن تعزيز الطابع ال

 .مواطن شغل قارة
 

 دعم التنمية االقتصادية 

  .خدمات –أنشطة  –السكن : نشر في المدن الداعمة للحركة المتروبولية وظائف تفوق االحتياجات الخاصة 

ناطق القروية التي سيتم تكثيفها وتنظيمها حول أنشطة متنوعة وحديثة على مدار السنة ناجمة عن تطوير تجهيز الم خدما ت عمومية

 .الفالحة والسعي على الحفاظ على التراث الغابي

 تنشيط االقتصاد القروي

  تحويل سهل السايس إلى قطب زراعي متميز

 

 دعم التنمية االقتصادية
 .الفالحياالقتصادي إضافة إلى البرامج الخاصة بالقطاع زيادة عروض األنشطة لالقالع 

انتاج فالحي وغابي ، المحافظة على )ة والطبيعية من خالل تثمينها وادارتها الفالحي مناطقتعزيز التعدد الوظيفي لل

 (.، الحماية ضد المخاطر الطبيعية فيهالتنوع البيولوجي تر

 خدما ت عمومية .ين دعم فعلي للمشاريع الفالحيةمراجعة السياسة العقارية من أجل تمك

حماية األراضي الفالحية المحيطة بالمدن وإيجاد استثمارات ثقيلة للخطة الفالحية الجهوية من أجل الحفاظ على فالحة 

في  تدعيم الطابع القروي ومقاومة األزمات: شبه حضرية مستدامة تحترم البيئة ومقبولة من جانب الوسط االجتماعي 

 .الوسط القروي

 

 

 بيئة

تطوير األشجار المثمرة خاصة الزياتين ، تكثيف )كأداة للحصول على جودة المشاهد الطبيعية فالحةإدارة ال

 .الحبوب وتربية الماشيةفالحة
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 حاضرة فاسل مجال المشروعالخيارات االستراتيجية  -2.4.2

 القطاعات ت اإلستراتيجيةالخيارا الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 المتروبولية

 حاضرةتحسين التنقل داخل ال

جيّدة مع الطريق السريع المزمع انجازه بين طانجة ومراكش ودراسة مدى نجاعة تخصيص احتياطي  الروابطضمان 

ة على عقاري لخط السكة الحديدية الموازي للطريق السريع المزمع إنجازه وربطه مع خط السكة الحديدية الموجود

 .مستوى عين تاوجدات

 

 

 

 بنى تحتية

 
 تعزيز اإلتصاالت بين الشرق والغرب

 .ضمان الوصول إلى المطار عبر السكة الحديدية، كعنصر منافسة بين المطارات الموجودة داخل البالد

 .تطوير وظيفة المرفأ الداخلي بالنسبة لطنجة ، الحسيمية والناظور

وعلى مستوى (  قطار سريع جهوي)ة للنقل العمومي والتنسيق على مستوى الفضاء المتروبولي تعزيز سياسة طموح

  (مترو خفيف وحافالت ذات خدمات عالية) المدينة 
 

 

طرقات على شاكلة  طرقات سريعة، شبكة للقطار السريع الجهوي : مع كافة مدن المنطقة حاضرة فاستدعيم اتصاالت  بنى تحتية

 مع صفرو
 خدما ت عمومية وضع سياسة متناسقة في مجال النقل والمواصالت مع السياسة السكنية و االقتصادية في اطار الفضاء المتروبولي

 : نظرا لتداعيات التلوث الهوائي واالنعكاسات على مستوى الصحي 

 تطوير شبكة نقل عمومي جذابة قليلة التلوث تربط بين مختلف اقطاب المدينة -

 .نقالت الفردية عن طريق السيارات و الدرجات الناريةتخفيض الت -

من اجل حث اصحاب ( سيارات كهربائية، استعمال غاز البترول المسال)وضع خطة طوعية تخص الطاقة  -

 .ئةياالنشطة الملوثة على الحد من االنبعاثات التي تظر بالب

 

 

 بيئة
 

تحسين جودة العيش في 

 الحاضرة

 (.األقاليم واألقطاب الحضرية)والفضاء المحيط بها  حاضرة فاسلعروض السياحية في قلب تطوير الترابط والتكامل ل
 

 دعم التنمية االقتصادية

  .علق بتنمية النشاط اإلقتصادي والمشاريع المتروبولية الكبرىتضمان استقبال السكان الجدد ال سيما فيما ي

 

 

 تنمية حضرية

 من التخصص اإلقليمي التحكم في االمتداد العمراني للحد

م مركزيات ثانوية على مستوى الفضاء المتروبولي من أجل إحتواء ظاهرة التوسع شبه الحضري وإيجاد حلول يتنظ

 .لمشاكل التخصص اإلقليمي

 تجديد)التوجهات الحديثة التي تخص االستهالك : مواكبة التوجهات الحديثة التي تدعم مرافقة لوجستية حضرية قريبة 

ة اللوجستية في وسط لإعادة تموقع بعض الجهات الفاعلة في السلس(. النقاط التجارية داخل المدينة ، التجارة اإللكترونية

 .المدينة

لوجستية متخصصة  قاعداتإعادة صياغة العرض اللوجستي المتروبولي من خالل وضع مخطط لوجستي يشتمل على 

 .تهتم بالمدينة

 

 

( أكل ، رياضة ، ثقافة)سين ظروف الحياة الطالبية وتعزيز نوعية السكان والتجهيزات والخدمات الخاصة تح خدما ت عمومية

 .المطلوب أكثر جاذبية بالنسبة للطلبة والباحثين. واإلتصاالت بين األقطاب

 ادية الدولة ، اإلدارة ، القطاعات االقتص: وضع في إطار شبكة أهم األطراف في العملية المتروبولية 
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 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 

 

 –غابة عين شكاك  – غجبل زال)ات الطبيعية الكبرى يتنظيم وتفعيل شبكة إيكولوجية ووظيفية باالعتماد على المحم

 .ذلك الحضريةوالفضاءات الصغيرة بما في ( صفرو والغابة والوادي –سيدي حرازم  –بحيرة دويات 

 

 

 .مخطط جهوي للمياه ، تعميم القرارات من أجل االقتصاد في المياه: تنفيذ اجراءات لحماية الموارد المائية  بيئة

األخذ بعين االعتبار ظروف التنمية المستديمة سواء للحد من استغالل األراضي الصالحة للبناء من خالل تكثيف  

 .في ميدان النقل العمومي كبديل ذا مصداقية للسيارةالبناءات أو الرفع من العرض 

 

 الحاضرةتعزيز اشعاع 
 

 

 

 

 

 

 :تعزيز إشعاع المدينة من خالل تدعيم الوظيفة التجارية في مراكز المدن من خالل 

 تدعيم العرض النوعي في مراكز المدن  لتقوية جاذبيتها -

 ...(صناعات التقليدية والفنونالفنادق، ال) تدعيم العرض التجاري في قطاعات خصوصية  -

 

 

 

 

 دعم التنمية االقتصادية

 :تعزيز تنمية و تجديد تجارة الجوار وذلك من خالل

 .هيكلة عرض الجوار حول اسواق تتماشى مع نمط العيش و االستهالك  -

 .تحديد فضاءات ذات اولوية لتجارة الجوار -

 (.التكوين ، التظاهرات ، المناظرات)تعزيز التمويل المحلي وثقافة اإلبداع واإلبتكار 

خلق عالقة بين األطراف الفاعلة في القطاع السياحي  والثقافي على مستوى الفضاء المتروبولي ووضعها في إطار 

 .شبكة من أجل التقريب بينها

 .تحسين نقل المعلومة الخاصة باإلنتاج الثقافي والعرض المتعلق به

 :من خالل  المدينة  خصوصية مراكز التسوق الكبرى الموجودة على اطرافالسيطرة على نوعية و

 توفير وتحسين خدمة النقل الجماعي في الفضاء العمومي -

 :الحد من انتصاب عالمات تجارية منافسة لالنشطة الموجودة داخل المراكز العتيقة -

 تنمية حضرية

  (.وجيةالتكنول قاعداتالمشاركة في ال)تعزيز الشراكة الدولية 

 

 

 خدما ت عمومية

تحسين امكانية التعرف على المواقع التكنولوجية وإعادة تأهيلها من أجل تعزيز الصورة التكنولوجية للفضاء 

 .المتروبولي

تحسين امكانية التعرف الدولي على المستوى الجامعي وتمكين جامعات المنطقة من التواجد في التظاهرات الجامعية  

 .الدولية

 .وضع إطار على مستوى الفضاء المتروبولي للمراكز الثقافية التي تعمل من خالل شبكة حسب الخصوصيات المحلية

إيصال الصورة وقرارات االستثمار في  –تنسيق األنشطة الثقافية : تجميع األطراف الفاعلة حول مشاريع مشتركة 

 .ذلك من أجل تعزيز وهيكلة مستدامة لالقتصاد السياحي والثقافيالتجهيزات الثقافية على مستوى الفضاء المتروبولي و

  .ومختلف أنحائها الحاضرةاعداد مخطط حول أهداف استهالك واستغالل الفضاءات على مستوى 

 

 بيئة

 (.تربة خصبة –أودية  –موارد مائية  –غابات  –جبل )الحفاظ وصيانة الوحدات اإليكولوجية الكبرى 

التخلص من النفايات في األودية وذلك من أجل الوصول إلى األهداف المستقبلية المتعلقة بنوعية مياه السدود الحد من 

 .والطبقات الجوفية
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 اعادة هيكلة الوسط القروي
حماية االنشطة 

ة المتاخمة الفالحي

 حاضرةلل

 .الكية لسكان المدنأو إعــادة نشر فالحة الجوار المرتكزة على االحتياجات االسته/الحفاظ و
 

 دعم التنمية االقتصادية

  .حاضرة فاسحماية الفضاءات شبه الحضرية المتميزة بقدرات زراعية من الضغط العقاري خاصة غربي 

ة ، والنظر في القيود التي يجب اتخاذها في الفالحيمراقبة شديدة للموارد الكيماوية المستعملة في األراضي  بيئة

 .تفوق نسبة انحدار معينةالمناطق التي 

 اعادة نشر القاعدة االقتصادية

دعم النشاط 

 االقتصادي 

 

التفكير في انشاء مجمعات عقارية خاصة باألنشطة الخدماتية في الفضاءات المركزية وشبه المركزية والتي 

ج الحضري ، من شانها أن تساعد على تكثيف مواطن الشغل ، االقتصاد في استغالل األراضي وتكثيف النسي

 .قابلية استعمال شبكة النقل العمومي وتدعيم المركزية الثانوية

 

 

 

 

 

 دعم التنمية االقتصادية

 .تضخم التقارب بين عالمي الجامعة واالقتصاد من أجل االنتشار الخارجي والدولي لمصلحة اقتصاد المنطقة

 بتكاراغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة واال

 

شبكة )إعادة تأهيل الفضاءات القديمة وتحسين النوعية الحضرية والوظائفية للمناطق الصناعية الحالية 

 (.الالفتات –التواصل ، تهيئة المشاهد الطبيعية 
 تنمية حضرية

  القيام بمجهود كبير على مستوى التكوين والمؤهالت مواكبة للتغيرات االقتصادية

 

 

 خدمات عمومية

استقبال أكبر عدد من الكوادر لتلبية حاجيات المنطقة على مستوى المهارات وذلك من خالل التركيز على 

 عامل جودة الحياة

 تحسين تنقل العمالة وطالبي العمل وامكانية الوصول إلى أقطاب العمل وذلك من أجل فك عزلة سوق العمل

 لتكنولوجيةتركيز هياكل للبحث تخص أقطاب التنافسية وا

االنخراط في التفكير في تمركز المؤسسات وتهيئة الفضاءات االقتصادية على مستوى القضاء المتروبولي ، 

 .كما يجب التفكير في تنسيق سياسات االستقطاب والترويج

القطاع  تثمين

 السياحي

العرض السياحي  تحديد مواضيع موحدة قيمة ذات صلة من أجل خلق منتجات سياحية قادرة على دعم

عرض أنشطة ترفيهية ، زيارات حول احداث خاصة ، زيارات للمواقع األثرية وزيارات لتذوق )المتروبولي 

 (.األطعمة

 

 

 دعم النشاط االقتصادي

وضع خطة للتآزر بين مختلف األطراف الفاعلة في القطاع السياحي للفضاء المتروبولي مرتبطة بمواضيع 

 .موحدة

 .اءات للتسويق واالتصاالت على مستوى المدينة فضال عن المشاريع التي يمكن إنجازهاتعريف إجر

 .تجاوز تكثيف النشاط السياحي خالل فترة قصيرة وخلق الظروف لتمديد الموسم السياحي على مدى السنة
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 األطلس المتـــوسط مجال مشروعالخيارات اإلستراتيجية  ل -2.4.2

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الو رشات الكبرى جيةالمحاور اإلستراتي

 

 

 

 

اعادة هيكلة الوسط 

 القروي

فك العزلة تحسين 

الولوج في االوساط 

 القروية

 .جنوب وذلك شرقي وغربي الفضاء الترابي-إنشاء محوران من أجل االندماج الجهوي شمال

 بنى تحتية
 (.محاور محلية لفك العزلة)لمسكونة والفضاءات المنتجة إنشاء شبكة طرقات لفك عزلة مجموع الفضاءات ا

 –الحسيمية  –تافاللت في الغرب ومنطقة تاــزة -تكثيف محاور االندماج بين األقاليم الترابية خاصة بالنسبة لمنطقة مكناس

 .تاونـات في الشرق

تطوير النسيج 

 القروي

لمشاريع الصغيرة في كل الحرف ، واألنشطة التحويلية والتجارية على ة ودعم انشاد وتطوير االفالحيتشجيع األنشطة غير 

 (.تهيئة األراضي ، حضانات للشركات ، قـــرى للحرف ، التكوين والتدريب) صاعدةمستوى المراكز ال
 دعم النشاط االقتصادي

بولمان : لوج ، الجاذبية والتنافسية الحــد من اختالل التوازن للشبكة الحضرية عن طريق تعزيز مدى التناوب على مستوى الو

 . رباط الخير –إيمـوزار مرموشة 

 .بتشكيل بديل ذي مصداقية للنزوح القروي( مدعمة بنواة المراكز الموجودة) صاعدةتهيئة مراكز قروية  تنمية حضرية

 –التجهيزات  –الخدمات )ى الموجودة المساعدة على تجميع السكان المستّـتين من خالل إعادة هيكلة األنوية الصغيرة والقر

 (.الولوج –األنشطة المدرة للمداخيل 

 خدمات عمومية .صاعدةتحسين الولوج للخدمات العمومية وخلق أنشطة مولدة للدخل خاصة على مستوى المراكز القروية ال

 
المحافظة وتثمين 

 البيئة

 نشاط االقتصاديدعم ال الشروع في البحوث والتنمية حول طاقة المتجـّددة

  .الحد من الضغط البشري على البيئة الطبيعية بما في ذلك تشجيع تجميع السكان حول المراكز

 (.تنويع األنشطة والتجهيزات)هيكلة والحد من نمو القرى في الغابات وتشجيع القرى في المناطق السهلة  تنمية حضرية

 .والمتدهورةإعادة تأهيل األوساط الطبيعية المتضّررة 

 بيئة

السيطرة على الكثافة السكانية من أجل تخفيف الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن بين اإلمكانات 

 .الطبيعية والنمو السكاني

ى الجبل المتميز بدرجة دعــم استقرار جزء من السكان القرويين والناشطين الفالحيين من أجل إحياء اإلدارة والمحافظة على أعل

 .عالية من حيث التنوع البيولوجي

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

دعم االنشطة 

 السياحية والحرفية

 .تشجيع األنشطة السياحية وحمايتها ، تثمين وإدارة التراث الطبيعي والمساهمة في تنمية إيكولوجية مستدامة

 دعم النشاط االقتصادي

 .ذات مواضيع خصوصية وأقطاب اقتصادية حول التراث إنشاء مسالك سياحية

 –تنشيط  –إقامة )فك العزلة وتطوير السياحة في المواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية مع دعم قرى لألنشطة السياحية 

 (.صناعات تقليدية –مطاعم 

 (.صناعات تقليدية –استغالل الغابات  –تربية الماشية  – موارد فالحيه خصوصية)تطوير األنشطة الخاصة بالفضاءات الجبلية 

هيكلة وتجهيز القرى التي تتميز بخصوصيات السياحة اإليكولوجية والفضاءات المخصصة لتطوير النباتات العطرية والطبية 

 (. الزعفران والخزامة)
 تنمية حضرية

 خدمات عمومية تاحف المحليةتثمين الزراعات المحلية بمساعدة المراكز الثقافية والم

تطوير 

 خصوصيةفالحة

ة القابلة لالستغالل في المناطق األقل إنتاجية الفالحيدعم المزارع ذات الكثافة االنتاجية الواسعة للحفاظ على المساحات 

 دعم النشاط االقتصادي .والمساهمة بالتالي في الحفاظ على التراث الطبيعي المتنوع

 للتنمية القروية واألنشطة المرتبطة بالغابات والمراعيالشروع في برامج 

 تنمية حضرية . تدعيم اإلطار الحضري وتنمية قطب كيكو من خالل توطيد نفوذها داخل وخارج فظاءاتها

على التنوع  المحافظة –والغابي  الفالحياالنتاج )من خالل تثمينها وإدارتها فالحةتعزيز التعدد الوظيفي للمناطق الطبيعية وال

 (.الحماية من األخطار الطبيعية –الترفيه  –البيولوجي 
 خدمات عمومية
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 الملـــوية  مجال مشروعالخيارات اإلستراتيجية  ل- 2.4.2

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الو رشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 

 

 

 

اعلدة هيكلة الوسط 

 القروي

فك عزلة الوسط 

 القروي

 بنى تحتية .لة الوسط القروي بصفة عامة خاصة قرى السفح الجنوبي لألطلس المتوسطفك عز

تحسين الولوج للخدمات الوسيطة والرفيعة وتدعيم تبادل البضاعة والسلع من خالل انشاء شبكة نقل ذات فاعلية تربط المراكز 

 .القروية بمدن المنطقة
 بنى تحتية وخدمات عمومية

 

 

 

تطوير النسيج 

 لقرويا

هيكلة األقاليم الترابية حول قرى سهلة الولوج ، مجهزة وتحتوي على المرافق والخدمات العمومية واألنشطة االقتصادية المربحة 

 .والمجدية على المدى الطويل

 تنمية حضرية
 تدعيم فكرة إعادة تجميع السكان

 .لفضاء المشروع ككلتعزيز إطار حضاري قروي يساهم في خلق توازن اإلقليم الترابي 

 العرجان ، تنديت ، الرميلة وأوطاط الحاج: إدارة الدينامية الديمغرافية وتنمية المراكز الهامة للمولوية الشرقية 

 .إنجيل ، سرغينة ، ألمس مرموشة: توطيد إطار السفح الجنوبي لألطلس المتوسط حول المراكز الثالث 

المحافظة وتثمين 

 البيئة

 دعم النشاط االقتصادي ن الطاقة المتجّددة بما في ذلك الطاقة الشمسية لتحفيز االقتصاد المحليتثمي

 خدمات عمومية إعطاء االولوية لإلمداد بمياه الشرب ومراقبة تطور تربية الماشيةو الفالحيةالمحافظة على التوازن بين الموارد البيئة وتنمية األنشطة 

 .بحث ، تهيئة وتأطير: المراعي ضد االستغالل المفرط والبحث عن فرص جديدة وممارسات تحترم البيئة حماية مفارش الحلفاء و

تعميم التقنيات المقتصدة في ميدان الري ، : حماية الموارد المائية التي أصبحت ضعيفة ضد الضخ المكثف وتولث المياه السطحية بيئة

 .تي توجد بها محطات تطهير ومدافن مراقبة للقمامةوتجهيزات الوسط الحضري والقروي الجديدة ال

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

هيكلة الوسط 

 الترابي

تعميم الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت كأداة حقيقية لدعم االنتاجية وفك العزلة على مستوى العقليات 

 بنى تحتية .والممارسات االقتصادية

 .إمكانية الولوج والنقل كشرط أساسي للتنمية وتنفيذ أهداف الخطة الفالحية الجهـــوية فــي المنطقة تعزيز

إنشاء مجاالت لألنشطة وفضاءات للصناعات التقليدية مجهزة وموجودة بالقرب من التجمعات السكانية القروية ، تكون بوتقة للدراية 

 دعم النشاط االقتصادي .لقرويوالمعرفة الفنية في إطار تدعيم النسيج ا

 .إعادة تأهيل المناطق القروية المتميزة بفراسة كثيف للزياتين بغزيب المولوية

تدعيم ميسور كمركز مدينة مهيكلة والتي ستواصل اللعب بدور إداري وتأطير وظيفة تكميلية كعنصر إندماج جهوي ووطني إدارية 

 .وظيفة إدارية للنشر الثقافة الفكرية
 خدمات عمومية

 حفز التنمية

 بنى تحتية .تركيز السياحة ، وفك العزلة وتجهيز مواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية

 إحياء إمكانات قطاع المراعي ومفارش الحلفاء وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة

 دعم النشاط االقتصادي

رة على تطوير األنشطة الصناعية المتعلقة بالتحويل وإحياء المواد الموجودة في أوطاط الحاج كمركز مدينة مهيكلة قاد جماعةتعزيز 

 .المراعي والحلفاء

التي تحترم الخصوصيات المحلية من خالل ترويج منتوجات الجهة بما في تلك على المستوى الصناعي الفالحية تطوير القطاعات 

 .والتجاري

 (.مركز ميسور ، قصابي الملوية)التكامل مع األنشطة في القطاع الثالث في المراكز الحضرية شبه الحضرية وتعزيز الفالحية حماية 

إنعاش التجمعات السكانية والقرى القروية من خالل سياسة تنشيط الصناعات التقليدية والتجارية والخدمات لفائدة السكان واألنشطة 

 .ةالفالحي
 خدمات عمومية

حماية )من خالل إدارة مستدامة لإلمكانات الطبيعية ( تطوير االنتاجية وليس عدد رؤوس القطيع)ة الماشية السيطرة على نشاط تربي

 (.المراعي وتجديد مفارش الحلفاء
 بيئة
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 أهم التوازنات الجهـــوية  -2

 اآلفــــــاق الديمغـــــــــــرافية -0.2

يط والتهيئة المجالية ألنها تحتل الركائز الديمغرافية مكانة هامة ضمن أسس التخط

تساعد على تحديد االحتياجات المستقبلية للساكنة من ناحية التشغيل والتجهيزات 

 . والخدمات والبنى التحتية

 

 تذكير بتوجهات التطور الديمغرافي 0.0.2

على مستوى الدينامية العامة ، يتميز التطور السكاني حسب نتائج مختلف التعدادات 

 2911والسكن وعمليات االسقاطات ، بنسق نمو ضعيف من سنة العامة للسكان 

: كما شهدت الساكنة الحضرية تراجعا على مستوى وتيرة النمو . 1121إلى سنة 

بوتيرة نمو قوية بينما تراجعت هذه الوتيرة  2994و  2911تميزت الفترة ما بين 

لمحيط تميز النمو الديمغرافي في ا. 1121و  1114وأصبحت متوسطة ما بين 

القروي بنسق ضعيف خالل الفترة األولى مما ال يساعد على تجديد النمو الطبيعي 

 .في بعض المجالت الترابية الجهوية

نسمة ، بينما وصل هذا العدد  2114511بلغ عدد سكان الجهة  2911خالل سنة 

 .ساكنا إضافيا 325111مما يعطينا زيادة تساوي  2994ساكنا سنة  2311441

نسمة بينما  2543111تجاوز عدد السكان مليون ونصف ليبلغ  1114في سنة 

وبذلك تكون الزيادة في الحدود  1121ساكنا خالل سنة  2441111وصل العدد 

 .ساكنا 242111

على مستوى الدينامية ، تطور عدد السكانة الحضرية نتيجة النمو الحضري 

 .وبالخصوص النزوح القروي

نسمة خالل العشريات الثالث  11511ة بنحو لقد شهدت السكانة القروية زياد

وسجلت انخفاظا على مستوى النمو في إقليم بولمان ، وزيادة ( 2911-1121)

 . 1114و  2911طفيفة في بقية الجماعات القروية للجهة ما بين 

بينت التغيرات أن التزايد الديمغرافي كان بطيئا ولكنه فاق بقليل التزايد المسجل 

 :نسمة مع  412511كة حيث بلغت الزيادة على مستوى الممل

 (.بقريبا % 211)أقصى معدل التمدن في سهل السايس  -

في األطلس المتوسط بالنسبة لمدن  % 51معّدل متوسط قريب من  -

 .السفح

وسوف يتحكم هذا . زيادة واضحة لمعدل التمّدن على مرتفاعات المولوية -

 .1125االتجاه بالنسبة للمنطقتين إلى ما بعد 

 .ف تكون نسبة التزايد أكثر بطئ في مقدمة الريفسو -

  ساكنة قـروية أكثر تجمع مع: 

o 11 %  من الساكنة اإلضافية القروية في منطقة مقدمة الريف

 (.ساكن 13111) 1114سنة 

o  نسبة ضعيفة من الساكنة اإلضافية في األطلس المتوسط

 (.ساكن 21111أقل من )والمولوية 

ف دينامية الجهة تحت تأثير هجرة السكان بفعل تترجم مجموع هذه النتائج ضع

مختلف البرامج االقتصادية واالجتماعية التي تنعكس من خالل الهجرات االقليمية 

 .زيادة على النزوح القروي الذي سيبقى الظاهرة هامة
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لقد مّكنت الهجرات البيقروية نسبة هامة من الساكنة القروية من االستقرار والتجمع 

رى وتثمين المّدخرات المحلية خاصة من خالل المشاريع الفالحية من مراكز الق

كيكو ، تدنيت ، ضفاف وادي سبــو وشمال )ومشاريع التنمية القروية المندمجة 

 (.موالي يعقوب

بولمان برصيد هجري إيجابي يتمثل في -خالفا للمناطق المجاورة ، تتميز جهة فاس

خارجا  54941الترابية المغربية و  وافدا على الجهة من مختلف األقاليم 11941

 .نسمة 22111مما يساوي فارقا بـ 

بولمان المرتبة الخامسة من جملة الجهات الجاذبة في المملكة -تحتل جهة فاس

 .وتعتبر فاس المركز الرئيسي الذي يستقطب فضاء الهجرة

من خالل توقعات االسقاطات الديمغرافية التي قام بها مركز الدراسات واألبحاث 

الديمغرافية حسب الوسط وحسب األقاليم ، الفرضية المتوسطة تعطي النتائج التالية 

 .بالنسبة للجهة 1131حتى آفاق سنة 

  (.1211111)يفوق العدد الجملي للساكنة مليونين نسمة 

 نسمة وهو ما  214411رية إلى حدود سوف يصل عدد الساكنة الحض

من مجموع سكان  % 41من العدد الجملي لسكان الجهة و  % 43يمثل 

 (.1114ساكن في المدينة مقارنة بسنة  511111بزيادة قدرها )الجهة 

 455111  من سكان الجهة ،  % 11ساكن في الوسط القروي وهو ما يمثل

بالنسبة لساكنة  % 3334إلى  % 3334من ) 1121حجم يزداد قليل منذ 

 .المملكة مع انخفاض الساكنة على المستوى الجهوي

 بولمان باتجاهات هجرية مع مجاالت ترابية أخرى مثل -تتميز جهة فاس

يمكن القول أن . الشريط الساحلي األطلس ، واألقاليم المجاورة ومدن الجهة

 .هويالظواهر  الهجرية تغلب عليها أهمية مغادرة االقليم الترابي الج

  وفي إطار تطبيق مختلف خطط التنمية أصبحت هذه  1115منذ سنة

التبادالت الهجرية تمثل أهم معظلة بالنسبة لمختلف األطراف المهنية 

انعكاسات الخطط الحالية وأهداف التصميم . بالتنمية الجهوية والمحلية

الجهوي العداد التراب تؤثر على تحركات السكان على مستوى التركيبة 

 .مرية وحسب الجنس وعلى حجم التدفقات ووجهتهاالع

خيارات التهيئة والتنمية المقترحة من جانب التصميم الجهوي إلعداد التراب من 

شأنها أن تنعكس بتحويل الفضاء االقتصادي الحالي إلى إقليم ترابي يعتمد على 

وأقطاب جاذبة داخل ( جلب الساكنة الحضرية) حاضرة فاسقطب جاذب متمثل في 

إلى جانب أقطاب جاذبة خارج الجهة غايتها استقبال ( جذب الساكنة القروية)الجهة 

 .التدفقات الخارجية

 :تتمثل االنعكاسات على التركيبة السكانية القارة في مايلي 

 تدعيم فئة السكان المسنين -

 تدفق النساء المهاجرات  -

 اديةأهمية نسبة الساكنة المهاجرة في المشاركة في األنشطة االقتص -

 .تدعيم نسبة اليد العاملة التي وقع تكوينها -

الكثافة واتجاهات الهجرة البيجهوية والمتعلقة بالنزوح القروي سوف تمثل 

العنصراألساسي وسوف تكون لها انعكاسات في إطار التصميم الجهوي إلعداد 

 : التراب من خالل 

ن أجل الهجــرة نحو المدن التي تستحق دعما في إطار تمّدن الجهة م -

استقطاب التدفقات وتكوين أقطاب جاذبة لالقاليم الترابية التي سوف تشع 

 حاضرة فاسعليها من خالل جذب انتقائي ل
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هجرة الساكنة القروية نحو المراكز القروية الصاعدة التي وقع تحديدها  -

والتي سوف يقع فيها خلق مواطن شغل جديدة من طرف مختلف الخطط 

االقتصادية وأين سيقع تخصيص أراضي بالنسبة التنموية واالجتماعية و

 .لالنشطة والسكن

هجرة الساكنة القروية نحو الجماعات القروية الموجودة في األوساط التي تم فك 

 .عزلتها وبالقرب من المجاالت الترابية المنتجة

بدون التقليل من نسق نمو التحضر ، المطلوب سيطرة على التوسع الحضري 

افظة على االمكانات الفالحية، الحفاظ على المائدة المائية المح) حاضرة فاسل

إلى جانب توزع في الوسط القروي يتالئم مع الموارد ومع ( والمحيط البيئي

خصوصيات جانب كبير من المجال الجهة في النهاية تحقيق االستقرار في جانب 

 .من المجاالت المنتجة

  

 ( 4141آفاق )مخطط تهيئة فـــاس  -4.0.2

اسة مخطط تهيئة الجماعة الحضرية لفاس يضم منطقة محاذية لجماعات القروية در

يضاء وأوالد بعين شقف ، سبع الرواضي ، عين قنصرة ، سيدي حرازم ، عين ال

هك  21111امتد محيط مخطط التهيئة بالتشاور مع الفاعلين المحليين من . طيب

 .هك 23111إلى 

عداد بعض القطاعات التي تعرف تحول يحدد مخطط التهيئة التوجهات الكبرى ال

بعين االعتبار مختلف الرهانات منها البيئية والتحكم في التوسع  ذيأخ. سريع

مكناس االنفتاح على طنجة ، دعم  -المخطط القطب الثنائي فاسيدعم هذا . العمراني

بولمان -تازة باإلضافة إلى دعم األقطاب الحضرية المتواجدة بجهة فاس-محور فاس

كقطب للتنمية ( تافياللت-جهة مكناس)فرو كقطب جامعي وعين توجدات ، ص

 . الفالحية

 : فرضيات العمل ونتائج مخطط التهيئة الجماعية الحضرية لفاس تتمثل في 

  1111و  1114بين سنة  % 3131معدل نشاط. 

  1111شخص سنة  134معدل إعالة. 

  1111سنة  431معدل حجم األسرة . 

 

 (. 4141)اسقاطات الساكنة الجملية بفاس بأفاق مخطط التهيئة :  0جــدول  

 سنة
 متوسطة مرتفعة منخفضة

 (%)نمو عــدد (%)نمو عــدد (%)نمو عــدد
1114 941125 - 941125 - 941125 - 

1125 2259511 231 2213141 131  2242421 239 

1111 2111234 231 2311415 131 2111119 239 

1131 2525114 231 2594931 131 2555114 239 

1134 2114914 231 2411423 131 2141111 239 

 

  2311111ساكن  2141111في حدود  1111تتراوح الساكنة الجملية لـ 

ساكن  311111ساكن تقريبا حسب الفرضية المنخفضة والمرتفعة ، أي 

معدل النمو (. فرضية مرتفعة) 354111و( فرضية منخفظة)إضافي 

 . 1134و  1131سنة  %1و  %231يتراوح بين 

  نشيط سنة  444111تقدر بـ ( طلب)الساكنة التي يجب أن تتوفر على عمل

وعرض العمل  1111و  1121نشيط إضافي بين  11511أي  1111

 .عمل 451111بمجموع قطاعات األنشطة تقدر بـ 

 نشيطة بحاضرة فــاسالساكنة ال:  4جــدول  

 4122 4121 4141 4102 4112 السنة

الساكنة 

 النشيطة

341115 432111 444113 111151 144211 
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نشيط في  5111أي  1111إلى  1114نشيط في  91111اكنة النشيطة بـ ستقدر ال

 .1134و 1111بين نشيط جديد يجب اشغالهم  241111السنة باإلضافة إلى 

تقبلية حسب القطاعات الناتجة عن مختلف مشاريع ست المباالعتماد على المعدال

و  1114مواطن شغل بين سنة  245111التنمية ، اسقاطات مواطن الشغل تقدر بـ 

1111. 

 ( 4141)خطط تهيئة فاس  –اسقاطات مواطن الشغل حسب القطاع :  2جــدول  

 4122 4141 4112 سنة

 (%)نمو عــدد (%)نمو ـددعـ (%)نمو عــدد 

 135 3411 231 4134 134 1199 األولى

 3431 291153 3939 211113 4131 224111 الثانية

 1135 334111 5134 113111 5431 251152 الثالثة

 21131 534442 21131 451349 21131  المجموع
 اسقاطات التصميم الجهوي العداد التراب

 . 1123جوان  –نقاذ فاس الوكالة الحضرية إل:  المصدر

أي ( أسرة جديدة)وحدة توافق النمو الديمغرافي  219313السكن يحتاج إلى 

للعجز المتعلق ( وحدة 1141)وحدة للقضاء على السكن غير الالئق  15321

ولحاجة االسر التي تعيش في مساكن اآلهلة ( وحدة 25335)بالسكن الفردي 

تمتد على ( 1111)برمج مشاريع يضم العرض الم .( وحدة 11111)للسقوط 

 .االحتياجات حسب مخطط التهيئة 1123مسكن يوافق  15111هك وتوفر  2311

 . هك 2111مسكن إلى تعبئة العقار بما يقارب  51111يستوجب الباقي ، ما يقارب 

تقديرات االحتياجات تنخرط في نظرة تعتمد على التحكم في التوسع العمراني دعم 

ة للمطالب توفير عروض عمل ئة والتراث مع توفير إجابة مالئمالمحافظة على البي

لحاضرة فاس سيتأثر في قطاعات الصناعية والصناعات التقليدية ، التجارة ، 

السياحة مع الضغط على قطاع الخدمات واألهداف حسب القطاعات تتمثل في مايلي 

: 

  نمو مواطن الشغل في قطاع الصناعات الغذائية : قطاع الصناعة

 .بالجهة( موطن شغل 11411)

  من مواطن الشغل % 11انتشارونمو يبلغ : الصناعات التقليدية. 

  سرير 21411و 1125ليلة مقضات سنة  2111111السياحة ستبلغ. 

  4122االسقاطات الديمغرافية للتصميم الجهوي العــداد التراب بآفاق  -2.0.2

م الجهوي إلعداد التراب من خيارات التهيئة والتنمية المقترحة من جانب التصمي

شأنها أن تنعكس بتحويل الفضاء االقتصادي الحالي إلى إقليم ترابي يعتمد على 

وأقطاب جاذبة داخل ( جلب الساكنة الحضرية) حاضرة فاسقطب جاذب متمثل في 

إلى جانب أقطاب جاذبة خارج الجهة غايتها استقبال ( جذب الساكنة القروية)الجهة 

 .يةالتدفقات الخارج

 :تتمثل االنعكاسات على التركيبة السكانية القارة في مايلي 

 تدعيم فئة السكان المسنين -

 تدفق النساء المهاجرات  -

 أهمية نسبة الساكنة المهاجرة في المشاركة في األنشطة االقتصادية -

 .تدعيم نسبة اليد العاملة التي وقع تكوينها -

بالنزوح القروي سوف تمثل  الكثافة واتجاهات الهجرة البيجهوية والمتعلقة

العنصراألساسي وسوف تكون لها انعكاسات في إطار التصميم الجهوي إلعداد 

 : التراب من خالل 

الهجــرة نحو المدن التي تستحق دعما في إطار تمّدن الجهة من أجل  -

استقطاب التدفقات وتكوين أقطاب جاذبة لالقاليم الترابية التي سوف تشع 

 حاضرة فاسانتقائي ل عليها من خالل جذب
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هجرة الساكنة القروية نحو المراكز القروية الصاعدة التي وقع تحديدها  -

والتي سوف يقع فيها خلق مواطن شغل جديدة من طرف مختلف الخطط 

التنموية واالجتماعية واالقتصادية وأين سيقع تخصيص أراضي بالنسبة 

 .لالنشطة والسكن

القروية الموجودة في األوساط التي  هجرة الساكنة القروية نحو الجماعات -

 .تم فك عزلتها وبالقرب من المجاالت الترابية المنتجة

 

عداد التصميم الجهوي إل)على أساس التطورات الحديثة واختيارات التنمية 

انجزت االسقاطات الديمغرافية وقّدمت حسب كل مجال  مشروع وحسب  التراب

إلى " فوضى الماء واالكتظاظ السكاني: "األوساط مع التركيز على خطرين أساسيين 

جانب وجود فرص هامة مرتبطة بالظروف الطبيعية والجانب البشري وتتمثل في 

بولمان على -المساحات السقوية والمدن والتي تقوم بدور محوري في جهة فاس

 .مستوى التنمية

 .توجد فرضيتان على هذا الصعيد

لجهة مع تنمية حضرية قوية في الفرضية األولى تشجع على تحضر فائق في ا  -

الممر المتروبولي الذي سوف يشهد مع مدينة مكناس تواجد تجمع حضري ضخم 

يتحّول في نهاية األمر إلى قطب نمو على مستوى المملكة وذلك من األجل 

الوصول إلى توازن بين الجهات الموجودة في وسط البالد والجهات الموجودة 

 .على الساحل األطلسي

قل الديمغرافي للساكنة في الوسطين وفي مختلف مجاالت مشاريع يبين الث -

توزعات تسير في اتجاه خيارات التهيئة ، توجهات االستراتجية الفالحية 

ومتطلبات المحافظة على النظام اإليكولوجي مع زيادة في الساكنة 

في مجال الممر المتروبولي وتدعيم الجانب الحضري في  حاضرة فاسل

 .لمشروعبقية مجاالت ا

الفرضية الثانية فائمة على تطور متوسط للتحضر مع سيطرة على زيادة  -

بدون التقليل من نسق نمو التحضر ، المطلوب سيطرة . الساكنة القروية

المحافظة على االمكانات الفالحية، ) حاضرة فاسعلى التوسع الحضري ل

ي الوسط إلى جانب توزع ف( الحفاظ على المائدة المائية والمحيط البيئي

القروي يتالئم مع الموارد ومع خصوصيات جانب كبير من المجال الجهة 

 .في النهاية تحقيق االستقرار في جانب من المجاالت المنتجة

 

 تقديرات الحاجيات -4.2

 

تقديرات الحاجيات تضم الطلب ، أي الساكنة النشيطة التي يجب اشغالها ، العرض 

القتصادية وتقديرات الحاجيات من عقارات من مواطن الشغل بمختلف القطاعات ا

 . 1139و  1111وماء صالح للشراب بآفاق 

 

 الساكنة النشيطة التي يجب تشغيلها حسب الوسط -0.4.2

 

 % 5134بالوسط الحضري و  % 4331بلغت  1121سنة نسبة النشاط بالمغرب 

 :بالوسط القروي وفرضيات االسقاطات 

  1139سنة  % 41و  1111سنة  % 41نسبة النشاط بالوسط الحضري. 

  1139سنة  % 55و  1111سنة  % 51: نسبة النشاط بالوسط القروي. 

 .نشيط إضافي 341111ما يقارب  1139نشيط سنة  151111النتائج تتمثل في 
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 (سنة 02ساكنة تفوق ) 4122و  4141تقديرات الساكنة النشيطة حسب الوسط لسنة :  2جــدول  

 آفاق الوسط
نسبة النشاط 

(%) 

 عدد الساكنة النشيطة

 4فرضية  0فرضية 

 حضري
1111 41 492142 444511 

1139 41 413141 154444 

 قروي
1111 51 292455 214191 

1139 55 259993 295594 

 المجموع
1111 4535 113111 114491 

1139 4132 113142 151342 

 

 02ساكنة تفوق ) 4122و  4141تقديرات الساكنة النشيطة المشغلة حسب الوسط لسنة :  2جــدول  

 (سنة

 آفاق الوسط
نسبة النشاط 

(%) 

 عدد الساكنة النشيطة

 4فرضية  0فرضية 

 حضري
1111 91 441114 419451 

1139 11 129121 541112 

 قروي
1111 95 211214 244911 

1139 91 243993 241134 

 المجموع
1111 9234 114152 114141 

1139 1134 413114 451131 

 

نسبة من )نشيط سيمثل الساكنة المشتغلة  451111نجد حوالي  1139في آفاق سنة 

 (.النشيطين تتمثل في العاطلين عن العمل

 

 (0فرضية )المشروع  اسقاطات الساكنة المشتغلة حسب مجال:  6جــدول  

 مجال المشروع
 السنة

4141 4122 

 414911 311235 فاس

 51129 33511 مقدمة الريف

 211919 224414 ممر المتروبول

 51142 44214 األطلس المتوسط

 15111 42194 الملوية

 413114 114152 مجموع الجهة

 

 ( 4فرضية )لمشتغلة حسب مجال المشروع اسقاطات الساكنة ا:  7جــدول  

 مجال المشروع
 السنة

4141 4122 

 421141 343141 فاس

 51941 33911 مقدمة الريف

 214911 225591 ممر المتروبول

 51432 44192 األطلس المتوسط

 13113 41913 الملوية

 451131 114141 مجموع الجهة

 

 ا تقدير مواطن الشغل التي يجب خلقه -4.4.2

التي توافق الساكنة التي )في قطاع الفالحة ، ترتبط اشكالية طلب مواطن الشغل 

،  بالتعليمجهته  منالمرأة والتي يرتبط تطور نسبة نشاط بباألساس ( يجب اشغالها

. التحضر وتطور مواطن الشغل الفالحي وانجاز أهداف مخطط الفالحة الجهوية

في  سيحسنوتثمين األراضي  باإلضافة ، يجب التذكير بأن تحسين ظروف

 .اجية وليس في العملتاالن



 مشــروع تمهيدي – 2المهمة  – 2المــرحلة  – التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان

 

 URAM Intl. – 4102  37 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

 

من ناشطي الجهة رغم  235و من مساحة الجهة  %21النشاط الفالحي يشغل 

حجمها االقتصادي ، تحتل الفالحة مكانة هامة في اقتصاد الجهة والتي  انخفاض

سيدعمها مخطط المغرب األخضر ، يمثل سهل سايس أهم مواطن العمل بالجهة إال 

مشاريع مخطط . ة مجال الجهةين الفالحة تبقى القطاع االقتصادي المهيكل ببقأ

الفالحي الجهوي يساهم في مجالية القطاعات والتأثير على العمل الفالحي 

إال أن المرأة أصبحت  ،األنشطة الفالحية موجهة إلى الذكور باألساس. والمهارات

إلى عاملة ومشغلة فالحية ومربية  تشغل مكانة هامة وانتقل دورها من إعانة العائلة

 .باألطلس المتوسطخاصة 

يواجه المشاريع عوائق تنمية من أهمها اشكاليات العقار التي تمثل أساس ضعف 

وندرة المياه بمنطقة هامة من فالحةنسيج الفاعلين وتجزئة األراضي الصالحة لل

 .المجال الجهوي خاصة بالجنوب

جهات المستدامة لمناطق الرعي التقليدية مع حدد مخطط المغرب األخضر أهم التو

حلول تنمية تحافظ على مؤهالت وقدرات األراضي المعنية لكن دينامية الحركة 

الديمغرافية مدعوة إلى التحكم في البعد الحضري عن طريق المراكز الصاعدة 

والمدن الصغيرة التي ستلعب دورا هاما في جاذبية الساكنة القروية باإلضافة إلى 

 .عم وتنويع مناطق النمو التي توفر مواطن شغل قارة وغير فالحيةد

تبقى الفالحة أساس تنمية الوسط لقروي باإلرتباط مع األنشطة السياحية من جهة  

أخرى ، األنشطة الداعمة للتنمية المستدامة هي ضرورية لمواجهة تحديات الموارد 

اإليكولوجية بالمناطق الجبلية ،  لحفظ التماسك بين الجهات والمواردالمائية المدعوة 

 .المناطق الغابية ومناطق الحلفاء

بقية  .االندماج القروي ضمن التنمية الجهوية تمثل ركيزة االقتصاد القروي

القطاعات توفر فرص العمل مع معدل إجابية متوسطة والتي تدل على السياسات 

 .... والبرامج بقطاعات الصناعة والصناعات التقليدية و

ارات التنمية في ما يخص تنمية المدن والمراكز القروية المندمجة ستساهم في خي

اسقاطات الساكنة التي . خلق مواطن الشغل ألصحاب الشهائد العليا بقطاع الخدمات

يجب أن تشغل حسب القطاعات ومجاالت المشاريع وحسب الفرضيتين 

 :الديمغرافيتين بالجداول التالية

 
  0فرضية : اسقاطات الساكنة المشتغلة حسب القطاعات االقتصادية :  8جــدول  

 المجموع الثالث الثــاني األول القطاع

 العدد معدل العدد معدل العدد معدل العدد معدل السنة

1114 13355 223291 33351 212194 4139 111125 211 411415 

1121 1131 241321 3433 294411 3939 114141 211 559211 

1111 11 234414 31 114941 41 111431 211 114152 

1139 21 211223 34 111315 44 351411 211 413114 

 

  4فرضية : اسقاطات الساكنة المشتغلة حسب القطاعات االقتصادية :  2جــدول  

 المجموع الثالث الثــاني األول القطاع

 العدد معدل العدد معدل العدد معدل العدد عدلم السنة

1114 13355 223291 33355 212194 4139 111125 211 411415 

1121 1131 241321 3433 294411 3939 114141 211 559211 

1111 13 239415 35 121114 41 155114 211 114141 

1139 13 243125 31 141421 45 331514 211 451131 

 

المتوفرة عن مختلف البرامج األنشطة المحددة ستمكن من تقييم مواطن  المعلومات

األخذ بعين االعتبار تأخر انجاز ) 1115-1111الشغل التي سيقع انشائها في أفق 

 (.بعض المشاريع

  تخلق مواطن شغل مباشرة وغير سمختلف المشاريع : بقطاع الصناعة

هناك  1139ى سنة إل 1111من سنة . 1111سنة  15111مباشرة تقدر بـ 

 .موطن شغل يطابق الطلبات لدعم مشاريع المتروبول 11111

  موطن  14511في قطاع الصناعة التقليدية ، يضم برنامج التدارك خلق

 .شغل ، البعض منها سيعوض انخفاض عدد الحرفيين ببعض القطاعات
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  بقطاع الفالحة ، الوظائف ستكون نتاج الركيزة األولى بقطاع النباتي

موطن شغل  11111ع الري كما سيوفر المخطط الجهوي للفالحة بتوس

 .جديد

 احة ، إنشاء مواطن الشغل سيكون في حاضرة فاس باألساس يبقطاع الس

مياه استشفائية ، سياحة قروية . )مع مشاريع صغيرة ومتنوعة ببقية الجهة

مختلف المشاريع المحددة ستمكن ...(. ، سياحة إيكولوجية ، صناعة تقليدية

 21111بمجموع الجهة و 11111ة ، من تقدير موطن الشغل الجديد

  .حاضرة فاسب

  باالعتماد على  13111تقدر مواطن الشغل الجديدة بـ قطاع التجارة

، ( 1114سنة لسنة  12)ساكن  21مواطن شغل واحد بالتجارة لكل 

 .انخفاض يبرره تعصير القطاع

 قدر باالعتماد على معدل بقطاع الخدمات واإلدارة ، انشاء مواطن شغل ي

، تلبية لحاجيات الساكنة اإلضافية الحضرية المجمعة والمشتّتة ،  2314

 . موطن شغل جديد 11111

سيرتفع إلى  1115-1111عدد مواطن الشغل الجملي التي يجب توفيره بين 

ناشط حسب  211111و  211111وساكنة يجب تشغيلها تقدر بـ  291111

ة للجهة يا سيساهم في انخفاض البطالة وإضافة خارجالفرضية الديمغرافية مم

 . خاصة اليد العاملة المختصة التي تكون غالبا صعبة التكوين واالستقرار

 

 االحتياجات من العقارات الصالحة للتعمير والمياه الصالحة للشراب  -2.4.2

 

على عدد االحتياجات من العقارات للساكنة اإلضافية بالجهة تم احتسابها باالعتماد 

  .حسب الفرضيتين السالف ذكرهما 1139األسر اإلضافية لسنة 

وبالتالي ، حاضرة فاس ومدن  .معايير الكثافة المعتمدة تختلف من وسط إلى آخر 

هك باعتبار ندرة العقارات الصالحة /مسكن 41الكثافة المعتمدة . ممر المتروبول

هته الكثافة تضم مختلف . ةيمة الفالحية العالية لألراضي الضحويللتعمير والق

بالنسبة للمدن األخرى ، تنخفض هته الكثافة إلى . الوظائف الحضرية والبنى التحتية

. هك/ساكن 21هك والساكنة المتجمعة بالوسط القروي تبلغ الكثافة /مسكن  11

هي أقل اليوم ومن المرجح أن تكون : وهته األرقام تعتبر معّدالت في الفترة المعنية 

 .1139سنة  مرتفعة

إلى  4511متطلبات السياحة التي تم احتسابها باالعتماد على هته األسر تقدر بـ 

المجهودات . هك في السنة 3111و  3111هك بما يقارب استهالك سنوي بـ  1511

 .هامة وكل تأخير سيخلف تراكمات تثقل التدخالت في ما يخص التعبئة العقارية

 

 حسب الوسط 4122إلى  4104افية للعقارات من ضتقديرات االحتياجات اإل:  01جــدول  

 الكثافة الوسط مجال لمشروع
 4122الحاجيات لسنة 

 4فرضية  0فرضية 

 فاس
 5543 5911 41 حضري

-  1-  قروي

 مقدمة الريف
 111 333 11 حضري

 243 34 21 قروي

 ممر المتروبول
 411 2114 41 حضري

 53 1 11 ويقر

 األطلس المتوسط
 231 121 11 حضري

 1 1 21 قروي

 الملوية
 141 521 11 حضري

 341 149 21 قروي

 المجموع

 1112 1155-  حضري

 111 323-  قروي

 4411 1511-  المجموع
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االحتياجات من المياه الصالحة للشراب نتيجة للنمو الديمغرافي تم تقديرها حسب 

الساكن في الوسط القروي /اليوم/لترا 11هالك التي تتراوح بين معدل وحدة االست

 .الساكن لحاضرة فاس/اليوم/لترا 251إلى 

 211تم اعتماد معدل متوسط للمدن المتوسطة والصغرى والذي يقدر بـ 

 .الساكن/اليوم/لترا

حسب خريطة  1139هته األسر ، االحتياجات من المياه الصالحة للشرب سنة  في

 : متالئم تقدر بـ توزيع الال

 213 1للفرضية  3مليون م 

 211 2للفرضية  3مليون م  

 
 حسب الوسط 4122تقدير االحتياجات من المياه الصالحة للشرب في سنة :  00جــدول  

 الوسط مجال لمشروع

توفير مياه 

الشرب للفرد 

 (يوم/لترا)

 4122الحاجيات لسنة 

 4 فرضية 0فرضية 

 فاس
 95941921 91214341 251 حضري

 - - - قروي

 مقدمة الريف
 141111 23241111 211 حضري

 1411441 1142311 11 قروي

 ممر المتروبول
 1995415 21141112 211 حضري

 4914111 3121111 11 قروي

األطلس 

 المتوسط

 2411211 1141111 211 حضري

 1121121 1114413 11 قروي

 الملوية
 1153142 3191431 211 ضريح

 3113441 3212531 11 قروي

 المجموع

 219111241 224119215 - حضري

 23323311 21119144 - قروي

 213243511 214921119 - المجموع

 

 االندماج الماكروجهوي -2.2

جهة فاس بولمان محاطة من الغرب بجهة مكناس صفرو، من الجنوب الشرقي 

تتقاسم مع هذه . الشمال الشرقي بجهة تازة الحسيمة تاوناتبالجهة الشرقية ومن 

 : الجهات مجاالت قروية ذات رهانات اقتصادية وإيكولوجية ذات أولوية كبرى

 ،سهل سايس -2

 ،األطلس المتوسط -1

 ،حوض سبو -3

 .حوض ملوية -4

فهاته الجهات تتقاسم إشكاالت مشتركة يظل نموها رهينا ومرتبطا  ،بصيغة أخرى

 .ن هاته المستويات المجاليةو بآخر مأبمستوى 

 جهة مكناس تافياللت   1.3.5

جهة مكناس تافياللت تشكل مع جهة فاس بولمان استمرارية ترابية تتخللهما 

مجاالت مشتركة ذات أهمية اقتصادية بالنسبة لكال الجهتين المتداخلتين كما يعتبران 

توسط، كال بالنسبة لسهل سايس واألطلس الم. في مواجهة هشاشة إيكولوجية

الجهتين يجب أن تتجاوز العراقيل وعليهما تطوير استراتيجيات متناسقة ومتكاملة 

كذلك، تقع . من أجل تثمين هاته المجاالت من جهة والحفاظ عليها لألجيال القادمة

ويشكالن من . كلم فقط 11عاصمتي الجهة على ممر وطني غربا وشرقا على بعد 

ينبغي دعمه من خالل تطوير  اووحيد اواحد اوليميتروب االناحية الوظيفية محيط

 .إستراتيجية مشتركة نظرا ألهمية الروابط والعالقات التي تجمع كال الجهتين
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كلم من الحدود المشتركة، هاته 260 في المقابل ورغم أهمية الرهانات المشتركة و

فقط  فالعالقات يمكن اعتبارها محصورة. الجهات تنسج فيما بينها عالقات ضعيفة

، الطريق 1مع الممر الوطني غربا وشرقا المتمحور حول الطريق الوطني رقم 

اثنين فقط من المحاور يمكن أن في الجنوب يمكن القول . والخط السككي A2السيار 

الرابطة بين فاس إفران عبر إيموزار  1الطريق الوطنية رقم  هماو يناعتبارها قوي

الطريق : باقي المحاور. ربط ميسور بميدلتالتي ت 25كندر والطريق الوطنية رقم 

التي تربط  4134التي تربط عين الشكاك بالحاجب، الطريق اإلقليمية  424الجهوية 

 23التي تربط بولمان بالطريق الوطنية  513كيكو بتمحضيت ثم الطريق الجهوية 

 .تعتبر محاور مواصالت محلية

 

عداد التراب بجهة مكناس لجهوي إلا للتصميملرؤية المجالية التي يقترحها اترتكز 

 :تافياللت على أربع محاور

، حيث يرتبط مصير منطقة تقوية وتطوير قطب النمو األساسي لسهل سايس -2

األنشطة بشكل كبير بمستقبل سياسة الميتروبول المتفق بشأنها في إطار الثنائية 

 .القطبية فاس مكناس

من أجل  02ق الوطنية تطوير أقطاب خاصة باألنشطة على طول محور الطري -1

هذا المحور . المناطق الجبلية جنوبا بمجاالت الشمال األكثر تصنيعاتنشيط 

ميدلت والراشيدية يجب أن يشكل قاعدة -إفران-أزرو-الذي يربط الحاجب

. لتثمين وتقويم المؤهالت المحلية وكذا المدن الثانوية النشيطة قدر المستطاع

العزلة عن هاته المجاالت بجهة فاس  نمو هذا المحور سيشكل مناسبة لفك

 .بولمان الممتدة على طول الحدود مع جهة مكناس تافياللت

باعتباره منظومة إيكولوجية وحيدة تثمين مؤهالت األطلس المتوسط الهضبي  -3

بالمغرب، بتوفره على محطة إفران لالستجمام، هذا المجال يتهيأ ليكون وجهة 

يبة من فاس ومرتبطة بمحاور طرقية فالمحطة جد قر. للسياحة الترفيهية

يمكن اعتبارها أحد عناصر الغنى والتنوع السياحي و. وببنيات تحتية مهمة

 .لوجهة فاس

يعتبر هذا التوجه مفتاحا لفك العزلة وأساسا  : تنمية وتطوير قطب ميدلت -4

لتجهيز جهة مهمشة، تعتبر ميدلت مدينة مرتفعات ملوية، قريبة من ميسور، 

. واسع ومهمش بين الجهتين حيث ظروف العيش جد قاسية وتقع في مجال

والطريق نحو  23وتستفيد من موقعها كنقطة عند ملتقى الطريق الوطنية 

هاته الطريق تعتبر ممر عبور للعديد من السياح . ميدلت-ميسور-كرسيف

القادمين إلى المغرب عبر الناضور ومليلية والذين تستفيد مدن ميسور 

تعتبر مدينة ميدلت كذلك مركزا للمبادالت مع . عبورهموأوطاط الحاج من 

 .الساكنة والفالحين بجماعات إقليم بولمان

 

 اتـــاونـــازة الحسيمة تــــجهة ت 2.3.5 

كلم من الحدود المشتركة مع جهة فاس بولمان، يخترق الجهة  311 تتقاسم حوالي

ليصل  ضرة فاسحامحور مبادالت وطني من الغرب نحو الشرق والذي يمر عبر 

كذلك تقتسم جزءا كبيرا من األطلس المتوسط من خالل جزئها . مدينة وجدة

 .الشرقي

مجال يتكون من قطاعات مجزأة غالبا ما تكون صعبة الولوج نظرا للظروف 

شبكة من البنيات غير مكتملة وأقل تطورا، "الجغرافية والطبيعية التي تفضي إلى 
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لنمو ل ابالجهة بالكاد يمكنها أن تشكل محوركما أن محاور التواصل واالتصال 

الجهة فإن عالقة هذه  ،ممر تازة باستثناء. "وصلة وصل مع المجاالت الخارجية

بغض النظر عن المنفذ الجنوبي على طول ف ،تظل محدودة مع جهة فاس بولمان

تتواجد  منخفض ملوية الذي يصل ميدلت بكرسيف عبر ميسور وأوطاط الحاج،

إقليمية تخترق األطلس المتوسط  اجنوب هذا الممر باعتبارها طرقبعض المسالك 

 . لتكون صلة وصل بين كال المجالين

، فإن الرؤية المجالية المنبثقة عن التصميم الجهوي هاته وضعية العزلة بالنظر إلى

تمحور حول محاور أساسية تهم الجهة تالتراب لجهة تازة الحسيمة تاونات  إلعداد

 .ةــــمغرب التي سترسم معالم جديدة للولوجية بالجهالكبرى لوسط ال

الناظور وقد فتح -الحسيمة-تطوان-ويهم طنجة:  الطريق المداري المتوسطي -

جهة فاس وكذا تازة الحسيمة تاونات نفسها آفاقا لتنمية الساحل انفتاح جهة 

 .عزلةالمحور لفك إنه : بولمان

ور تغييرا مهما على مستوى أحدث هذا المح: الطريق السيار فاس تازة وجدة -

، كذلك (3الطريق الوطنية )البعد التاريخي للمحور كأداة للتواصل والتنمية 

فاس )عزز التمفصل بين األقطاب الحضرية الكبرى بالجهة الوسطى يس

البيضاء والقطب الحدودي الدار وبين باقي أقطاب البالد كالرباط، ( ومكناس

 .وجدة

، جهة فاس إلى حد ما، كذلك من المخاطر تتقاسمها يننوع ستواجه المقترحةالرؤية 

 : بولمان

 ،خطر مجال جهوي يعتبر ممر عبور أكثر منه مجال مجهز بالبنيات الالزمة -2

 .خطر اجتذاب النمو وتركزه بدل تعميمه -1

فإن التصميم الجهوي إلعداد التراب لتازة الحسيمة تاونات  ،لكل هاته االعتبارات

سات للمصاحبة واالستثمار لتمكين االستثمارات يركز على أهمية وضع سيا

ويتعلق األمر . من تقديم كل شروط التنمية الترابية( البنيات التحتية)المنجزة 

 : الولوجيات للمجاالت الجهوية من خالل تقوية بتحسين

 ،قدراتها الداخلية للتنمية -

 ،تعميم النمو -

 ،الجهة تيسير الولوجية إلى الموارد وإلى الخدمات داخل وخارج -

 .تكاملها مع أقطاب الجهات األخرى -

 

 رق ـــــــــة الشــــهـــج 3.3.5 

المرتبة الثانية )على الحدود الشرقية للبالد، وهي جهة جد شاسعة  جهة الشرقتقع 

وتمتد من الناظور الواقعة على الساحل المتوسطي بمنطقة (. من حيث المساحة

تشكل . العليا المطلة على الصحراء الريف الشرقي إلى فكيك الواقعة بالهضاب

شرق الذي يخترق وسط -المحور الوطني غرب منفذا إلىالجهة في جزءها الشمالي 

الحدود الجزائرية والناضور بفاس وتازة لربط وجدة وكذا إلى البالد عبر مكناس، 

 .حور يتركز أكبر جزء من األنشطة والساكنة بالجهةمفي هذا ال. الواجهة البحريةب

 فإنولوضعية العزلة القاسية التي يعرفها، الجهة الجغرافي مع شمال  لتباينه نظرا

مع جهة فاس بولمان يعتبر ضعيفا من حيث عدد  جنوب الجهة الشرقية اتصال

الغطاء النباتي باستثناء بعض سهوب الحلفاء وبعض حيث السكان وكذا من 

جهوية واإلقليمية تضمن بعض الطرق ال. الروابط بين الجهتين تكاد تنعدم .الواحات
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ر أن معظمها عبارة التواصل واالتصال بإقليم بولمان وجنوب المنطقة الشرقية غي
 .عن مسالك غير معبدة

الرؤية المنبثقة عن الجهة الشرقية تنبني على محورين يهمان األوراش الكبرى 
للتهيئة المجالية والتنمية السوسيو اقتصادية وكذا عصرنة منظومة اإلنتاج بالجهة 

 : كل محور من هاته المحاور يتفرع إلى توجهات استراتيجية. وخلق ثروات جديدة
 ،تصحيح النقائص ذات صبغة طبيعية -
 ،تقوية البنيات التحتية والمبادالت -
 ،تعزيز مكانة المدن -
 ،عصرنة العالم القروي -
 ،التنمية الثقافية -
 ،عصرنة منظومة اإلنتاج بالجهة وخلق ثروات جديدة -
 ،تثمين المؤهالت اإلنتاجية لألرض والبحر -
 ،دينامية تربية المواشي -
 ،تطوير قطاع الصيد -
 ،تأهيل ودينامية القطاع الصناعيإعادة  -
 ،تقنين وضبط قطاع التجارة -
 .تأهيل موارد السياحة -

مجاليا، تتمحور الرؤية حول خلق ميتروبول جهوي يمكنه أن يشكل مركزا مغاربيا 
بوجدة إلبراز دور وأهمية المدينة كحلقة للمبادالت البرية من خالل السكة الحديدية 

يتروبول يدعمه الميناء الجهوي بالناظور وأقطاب الم هذا. أو عبر الطريق السيار
هذه المجموعة الحضرية تتحكم في المجال الشمالي . جهوية ببركان وتاوريرت

المعتمد الجنوب . للجهة الشرقية وذو الصبغة الفالحية، الغابوية والسياحية" النافع"
) طقةحسب قدرة كل من(لمواشي ، شبه ترحال والترحال ل ةتربية المكثفال على

عداد التراب التصميم الجهوي إل. سيكون مؤطرا من قبل مدن بوعرفة وبني تجيغت
 .يقترح تطوير العالقات مع جهة فاس بولمان من أجل فك العزلة

 رهانات االندماج البيجهوي 4.3.5

 تسهيل تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة -
 السهر على تناسق المجاالت بين المناطق البيحهوية -
 تناسق العمل العمومي بالمجاالت المتجاورةضمان تكامل و  -
المساهمة في تكوين محور وطني للتنمية يربط مكناس بوجدة  -

 بالتوازي مع ساحل المتوسط الذي يعتمد على موانئه
ضمان تدبير متناسق و متكامل بين الموارد المائية و االحواض  -

 المائية المشتركة
 تدعيم بروز مجاالت اقتصاديا متخصصة -
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 ترابالمشروع التمهيدي للتصميم الجهوي العداد ال. 6

 اعداد المجال 0.6

، جهة فاي بولمان التي تكتسي صبغة جهة طموحة تعتمد علر سنة المقبلة 15خالل 

 .الموقع الجغرافي، التاريخ و المؤهالت المجالية لتستعيد جاذبيتها و تنافسيتها

الوظائف ومناطق بعيدة ذات تتكون من مدينة كبيرة و مجال خلفي نشيط و متعدد 

صة للحفاظ عليها خصائص كل هته المجاالت وقع تثمينها نظم إيكولوجية خا

 .وتنوعها يجعلها متكاملة

أساس نظرة اعداد المجال يتمثل في تطور العاصمة الجهوية فاس كمحرك أساسي 

اعداد المجموعة المتروبولية تمثل المشروع الرئيسي لتصميم . لمسلسل المتروبول

 :الجهوي العداد المجال ومن آثاره 

 ق في دينامية التنمية االقتصادية واالجتماعية للحاضرة ومنطقتها االنطال

 .الخلفية

 سيهيكل المجال الجهوي 

 سينشر التنمية نحو المجاالت النائية بالجهة 

ترتكز جهة فاس بولمان على عاصمتها التي تسعى إلى أن تصبح متروبول بالتكامل 

تي تمكنها من لعب وتجمع كل المؤهالت ال( اللتيتف –جهة مكناس )مع مكناس 

 .دورا أساسي في التنمية االقتصادية الجهوية والوطنية

الذي يتكون من مكناس ومجالها الواسع هذا المجال الواسع المتروبولي ثنائي القطب 

موالي  –إيموزر كندر  –البهاليل  –الخلفي وفاس مراكز الدعم والتي هي صفرو 

ية والضاحوية التي تفصلها ، وتهدف يعقوب والمنزل باإلضافة إلى األراضي الفالح

 .إلى فرض نفسها على الصعيد الوطني كقطب هام للتنمية

المجال المتروبولي الذي يتكّون يمثل ساحة وظيفية مندمجة تجمع المجاالت حيث 

. عتماد على المؤهالت المجاليةالبنى التحتية والتجهيزات واالستثمارات موزعة باال

المدينة األم والمساحة بالمجاالت األكثر تالئم وسط  تموقع األنشطة والتجهيزات

مما سيساهم في تقليص . المتروبولية يساهم في نشأة مراكز جديدة متعددة الوظائف

الضغط على فاس وتحسين تدبيرها الداخلي من جهة وتمكين مدن الساحة 

 . المتروبولية من التمتع بدينامية التنمية

 

وضع . ساحة المتروبولية محمية ومثمنةمسط الالمناطق الطبيعية ذات أهمية و

سياسات وهياكل مالئمة ، تدبير ناجع للموارد والتوعية حول الموضوع سيمكن من 

ترشيد استغالل . تحقيق توزيع واضح للمناطق بين األوساط الفالحية والحضرية

االنتاج الفالحي هو أيضا في تالئم مع توفر الموارد . المياه وانخفاض التلوث

يتمتع المتروبول بشبكة إيكولوجية وسياحة محافظة على . احتياجات المتروبولو

 .تالئم بين التحضر واألنشطة الفالحية. األوساط الطبيعية والحد من التلوث

الولوج إلى المتروبول سيتحسن بعالقات متعددة وكثيرة مع الساحل لألطلسي 

 .إلى بقية مجال الجهة والمتوسطي ، وباقي مجال األقطاب المغربية باإلضافة

 جماعيوسط العاصمة ، شبكة نقل جهوي سريع يجب أن يربط المدن والنقل ال

باإلضافة إلى مختلف أنواع النقل . وسط فاس يجب أن يكون ناجع وسهل الولوج

 . ستكون متصلة وتخلق مناطق تبادل وتالئم متعدد الوسائط

تصادية وجاذبيتها مع الحد من وسط المتروبول ، كل شيئ يتم لتسهيل التنمية االق

مناطق األنشطة ستعمل على النحو األفضل بفضل التحسينات . تخصيص المجاالت

بعض األنشطة سيتم استبعادها عن المركز للحد من التلوث . في ما يخص الولوج

ما ك. ف بتموقع األنشطة المتجّددة والنشيطةثفي حين أن المراكز الضاحوية ستك

 .عمل وتهذيب شبكة النقل الجماعي ودعم المراكز الثانويةسيساهم في تركيز ال

سيتم إنشاء المساكن حسب تنمية األنشطة االقتصادية والحاجيات المختلفة التي 

أحياء فاخرة ، مجهزة وموصولة ستساهم في . تولدها مجموع مجال المتروبول

أن  اجتذاب األطر بينما مناطق أخرى ستستجيب لحاجيات الطبقة الفقيرة دون

يستقروا في أحياء غير قانونية باإلضافة إلى ذلك يقدم المتروبول عرض تجاري 

مهم ومتنوع ، يتكون من تجارة ذات جودة ومتخصصة بمركز المدينة وشبكة 

أسواق قريبة تتالئم مع نمط األخير ، ومراكز تجارية كبرى بضاحية فاس تتميز 
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يرافق هذا العرض التجاري . قليديةقليال األنشطة الت بسهولة الولوج وال تنافس إال

هيكلة لوجستية تتكون من قاعدة لوجستية ، منطقة من نوع ميناء داخلي للتخزين 

 .والتوزيع ومناطق لوجستيك للتسويق بالنسيج الحضري

 

لتشجيع االبتكار ، يتوفر مجال المتروبول على أقطاب تنافسية والتجهيزات التي 

يتم الحفاظ على . هياكل ، الجامعات والشركاتيحتاج لها والتشارك مع مختلف ال

. ندوات ومناظراتالتكوين وال لىاحداث تشجع ع دينامية االبتكار من خالل اعداد

سكن ، تجهيزات ، مطاعم ، رياضة ، )فجودة هياكل استقبال الطلبة والباحثين 

 .تساهم أيضا في جاذبية المتروبول( ثقافة

 

العديد من المشاريع ستؤدي إلى : لسياحة والثقافة أخيرا هته الجاذبية ستنمو بسبب ا

وتثمين المواقع والخبرات وسط المدينة ...( تراث ، فن الطهو ، الترفيه)خلق احداث 

 .وخاصة المناطق المجاورة للمتروبول

قافية يرافقها تواصل مالئم يساهم في تنافسية احية والثيتعدد وتنوع العروض الس

ناسق بين مختلف الفاعلين في السياحة والثقافة حول تال عالوة على ذلك. المتروبول

 .مواضيع هامة تساهم في تكامل عرض القطاعين

 

عموما ، العاصمة الجهوية مثلها مثل باقي المجال المتروبولي تصل إلى مرحلة 

باقي مجال الجهة يتمتع بالعديد . روف عيش الساكنة في تحسينظأعلى من التنمية و

بالوسط الطبيعي والبشري والمادي واع مختلفة منها المتعلقة من المؤهالت من أن

 .والالمادي

 

بية والجبلية خاصة باألطلس المتوسط وجزء من منطقة اوبالتالي في المناطق الغ

مقدمة الريف بشمال فاس ، توفر السياحة والصناعة التقليدية نشاط لساكنة المحلية 

تستقبل هته المناطق . ي بهته المناطقتقرار جزء من النمو الديمغرافوتساهم في اس

هم ت في األخير تدخالت. محليا فالحة متخصصة باإلضافة إلى تربية الماشية

المحافظة على الغابات والمياه والتربة ستمكن هته المناطق الجبلية والغابية في 

 .تثمين الثروات

ل سايس تتمثل المناطق ذات كثافة فالحية عالية في المجاالت التي تقع في سه

باإلضافة إلى بعض األراضي التي تقع بمقدمة الريف وبالسفح الشمالي لألطلس 

في هته المناطق تكثيف الزراعات ساهم في زيادة . المتوسط وبجماعة كيكو

باإلضافة تالئم االنتاج مع متطلبات المدن لتلبية الطلب المحلي وتطّور . المردودية

حماية الموارد . يل ولوجستيك القطاعالقطاع بفضل دعم قطاع التخزين والتحو

المائية والتصدي لمخاطر التلوث مّكن من المحافظة على المؤهالت الهامة لهته 

جنوب األطلس  –على طول وادي الملوية )المناطق بالمساحات الفالحية المتنوعة 

، فتعصير وسائل االنتاج وتنمية ( المتوسط وجزء من سهل سايس وبمقدمة الريف

وهيكلة الساكنة في قرى سهلة الولوج . ية الماشية يرافقه تجمع الساكنةقطاع ترب

 .ومجهزة يساهم في المحافظة على جزء من النمو الديمغرافي للمنطقة

 

أخيرا ، باستثناء منطقة صغيرة على طول وادي الملوية ، تغطي سهوب الحلفاء 

وتجهيز مرافق  بهته المناطق ، تحسين المراعي. والمراعي منطقة وادي الملوية

المحافظة على سهوب الحلفاء ضروري لمكافحة . يساهم في تنمية المنطقةسللماشية 

 .التصحر

 

الهيكلة الحضرية . ستويات المدنمالشبكة الحضرية متدرجة حسب العديد من 

 :تتكون من نوعين من تجمع الساكنة

 .المدن ذات أهمية جهوية وإقليمية −

 .المراكز ذات أهمية محلية −

 :ن ذات أهمية جهوية وإقليمية تنفتح إلى ثالثة مستويات المد

 هي فاس و بولمان-ال توجد إال واحدة بجهة فاس: المتروبول :  2ستوى م. 

  صفرو : أربعة مراكز وتتمثل في : مراكز الدعم للمتروبول :  1مستوى– 

 .البهاليل و إيموزر كندر وموالي يعقوب والمنزل
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  يمي ، باإلضافة إلى مراكز دعم المتروبول مدن التأطير األقل:  3مستوى

: وتتمثل في . والتي تلعب دور التأطير اإلقليمي لصفرو ، موالي يعقوب

 .ميســــور

 

 :المراكز الهامة محليا تضم أيضا ثالثة مستويات 

  إيموزر  –أوطاط الحاج : أربعة مدن : البدائل للتأطير المجالي :  4مستوى

 (.مدينة جديدة)يمون أوالد م –بولمان  –مرموشة 

  يضم كل مجال المشروع العديد من المراكز : المراكز الصاعدة :  5مستوى : 

o  الوداين  –العجاجرة  –ميكاس  –سيدي داود  –اية دلواسبت– 

 .عين بوعلي وهته المراكز توجد بمنطقة مقدمة الريف

o  رأس تبودة  –سيدي حرازم  –عين قنصرة  –سع الرواضي– 

كندر سيدي  –آيت سبع لجرف  –بالو أكورار أغ –بئر طم طم 

 .عزابة بممر المتروبول –خيار 

o  دار  –تازوطة  –العنوصر  –أوالد مكودو  –أهل سيدي لحسن

 –كيكو  –سكورة مداز  –تلزمت  –تفجيغت  –الحمراء ، أدرج 

الد علي يوسف باألطلس او -آيت بازة  –آيت المان  –المرس 

 .المتوسط

o  زغت يو –قصابي الملوية  –إنجيل  –شة ألمس مرمو –سرغينة

 .تنديت في الملوية –فريطيسة  –تيساف  –

  القرى القروية األخرى:  1مستوى. 

 

شبكة الطرقات والطرقات السريعة . سيتم تعزيز شبكة التواصل وهيكلتها بالجهة

 :سيقع دعمها بمدارين 

 قنصرة  األول يوجد بشمال حاضرة فاس تعبر مقدمة الريف عبر ميكاس وعين

نة الجديدة أوالد ميمون والوداين تكملها العديد من المدي. مرورا بالعجاجرة

 .الطرقات الثانوية وتساهم في فك عزلة الجهة المصغرة

  تربط إيموزر كندر بصفرو ثم تنقسم إلى " مدار السفح"الثانية تتمثل في

اط األولى تصل صفرو ببئر طم طم والثانية تربط بين صفرو ورب: طريقين 

تازة  –إيفران يرتبط إذا بصفرو  –أزرو -محور فاس(. مرورا بالمنزل)الخير 

 .الجهة دون المرور بفاس بوجنو

 

: في فك عزلة جنوب الجهة  انوفي األخير محورين لالندماج الجهوي سيساهم

أوطاط الحاج والثاني يربط  –إيموزر مرموشة  –أدرج  –األول يربط رباط الخير 

 .وميسور –إنجيل  –بولمان  –صفرو 

 

 :الشبكة الحديدية هي أيضا موضوع هيكلة هامة 

تازة سيقع تحويله إلى جنوب حاضرة فاس لتحقيق الترابط  –خط مكناس  -

وسط المدينة يكمل . مع المطار وتخفيف الضغط على مركز المدينة

 .الترمواي العرض من النقل العمومي

وسطي سيمكن من من جهة أخرى ، ربط سريع مع طنجة والقطب المت -

 .تنمية عالقة فاس وعالقة الجهة مع الساحل الشمالي مع تنّوع العالقات

أخيرا القطار السريع المغاربي يعبر مجال المتروبول ويربط فاس بالمراكز 

وبالتالي يمثل مؤهل هام لربط عالقات اقتصادية . النشيطة بالجزائر وتونس و ليبيا

 .هامة مع بلدان شمال إفريقيا

تع بدينامية المجاالت المجاورة وتعزيز التعاون بين المناطق وجب تحيين للتم

العالقات بين الجهات المجاورة والتي ال تنحصر باألساس في الطرقات المحلية 

 .التي تربط بين الجماعات لكن في الدينامية التنمية والنقل

ات مستقبل محاور هامة ووسائل نقل منظمة وفّعالة ستسمح للمجاالت المماثلة وذ

 .موحد من تعزيز التبادالت والتعاون المشترك

دعم هته العالقات بين . هته الوسائل غالبا ما تكون مكملة بقاعدات لوجستية موحدة

الجهة بما أن بعض المناطق جد مرتبطة الجهة ضروري لتنمية بعض مجاالت 

سط التي لها مثال منطقة األطلس المتو. بولمان-بالجهة المجاورة أكثر من جهة فاس
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 –باألساس وتازة  تتافيالل –بجهة مكناس )نقاط مشتركة مع بقية السلسلة الجبلية 

وضع وتنفيذ . أكثر من سهل سايس أو وادي الملوية( تاونات –الحسيمة 

تعزيز الولوج  فيبهته المناطق ستساهم ( أو بين الجهات)االستراتيجيات الوطنية 

 .جعة وفعالةإلى الخدمات والتجهيزات بطريقة نا

شمال مقدمة الريف ، خلق عالقات مع : المناطق المجاورة تحمل العديد من الفرص 

 –الحسيمة  –قرية با محمد والتي تقع على بعض الكيلومترات من الجهة وتازة 

على عكس وادي  .تعزيز المجهودات لبلوغ فاس فيتاونات تمثل فرصة أنجع 

مذبح )ها كقطب في قطاع تربية الماشية الملوية تفرض جماعة أوطاط الحاج مكانت

وتتجاوز الحدود الجهوية فمربو ( لوجستيك –اللحوم  –معالجة وتخزين الجلود  –

 .بالمنطقة ماشيةالماشية بالجهة المجاورة يأتون لبيع ال

باإلضافة إلى ذلك ، كل مجال مشروع ينمو حول مشروع هيكلي يحفز ويدعم 

 .مستقبل كامل المنطقة

حسين تدبر تساهم في   مشروع سبو المتوسط و انوان االعلىريف بمقدمة ال

 –اطق المجاورة للجهة مع تازة ناألنشطة الفالحية وتثمين الم يالموارد المائية ف

لكن خصوصا إنشاء مدينة جديدة وسط هته المنطقة ساهم في . تاونات –الحسيمية 

طق أنشطة يتمثل في مركز حضري مهيأ ويضم منا. تنشيط مجموع المجال

 .ومناطق سكنية( تثمن الثروات المحلية)بقطاعات مختلفة 

تركز الخدمات والتجهيزات مرتبطة بالمدار الشمالي الذي يربط ميكاس بعين 

 .قنصرة

" مظلع اللوجستيك والخدمات"الممر المتروبولي يضم قاعدة لوجستية هامة وسط 

طار ومرتبط بالسكة يحتل موقع استراتيجي بالقرب من الم. بجنوب حاضرة فاس

يضم منطقة موجهة لخدمات الشحن ومقاسم كبرى . الحديدية والقطار السريع

 .موجهة للصناعة ومنطقة خدمات مساندة لهذه األنشطة

بالنسبة لألطلس المتوسط ينمو بشكل رئيسي من خالل السياحة ومجموع األنشطة 

ظة على الثروات وتتمثل في السياحة والمحاف. التي يولدها بمختلف القطاعات

فالتراث المحلي . المحلية ويمّكن من خلق عالقات بين ساكني المنطقة والسياح

والطبيعي والبشري والمادي والالمادي يمثل مصدر للجاذبية وتثمينه وخلق فرص 

 ...(.تنشيط ثقافي –المحافظة على الغابات  –أنشطة حرفية )عمل 

طاط الحاج قطب في قطاع تربية أصبح أو. ينتظم الملوية حول مركزين حضريين

. ويهتم بمجموع األنشطة المتعلقة بالبحث والتحويل وتوزيع المنتوجات ماشيةال

ويفوق اشعاع هذا القطب حدود الجهة ، فالجهات المجاورة لها مربي ماشية وليست 

كما يمثل ميسور قطب للخدمات ذات مستوى عالي بالمنطقة . لها هياكل تثمين

. كامل ساكنة وادي الملوية والسفح الجنوبي لألطلس المتوسطالمصغرة وموجه ل

 .وتتميز بأدائها الجيد في مايخص األنشطة الجامعية

وأخيرا ترتكز حاضرة فاس على مسلسل المتروبول وتحسين العوامل التي تساهم 

ونكتشف من التجهيزات التي تساهم في جاذبيتها والبنى التحتية الموجهة . في نجاحه

لى ذلك ، تنمية قطاع اباإلضافة إلى عرض سكني وترفيهي باإلضافة  للمؤسسات

الخدمات يرافقه وسائل تمكن من الحد من المخاطر التي تهدد البيئة والتراث 

 .والتحكم في التوسع الحضري غير المنتظم( المرتبطة بالساكنة واألنشطة)



 مشــروع تمهيدي – 2المهمة  – 2المــرحلة  – التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان

 

 URAM Intl. – 4102  27 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

 

 تدبير المجال الجهـــوي -4.6

 هــــةالمشاريع الهيكلية بالج -0.4.6

 : يتمحور إعــداد مجال الجهة حول ثالثة محاور استراتيجية جهوية 

 .تسريع مسلسل المتروبول لحاضرة فاس ومجالها المتروبولي -

 إعادة هيكلة الوسط القروي -

 إعادة توزيع القاعدة االقتصادية  -

 

 مسلسل المتروبول

ية والدولية يرتبط مسلسل المتروبول مباشرة بضرورة ربط المجال بتدفقات الوطن

ليبلغ االقتصاد مرحلة المعرفة وتثمين الموارد البشرية التي ترتكز على جهاز 

 . مستوى عالي تتكوين جامعي ذا

يجب التذكير بأن هذه الجهة هي الوحيدة التي ال تتمتع بحدود وطنية وبالتالي يجب 

 .كسر العزلة المفروضة على العاصمة الجهوية ومجاالتها

الجاذبية  –الربط : ة مشاريع رئيسية تحت هذا المحور االستراتيجي سيتم افتتاح ثالث

 .متروبول القطب الثنائي –

الطرقات والطرقات السريعة والسكك : تمام بكل الوسائل هبالنسبة للربط سيقع اال

أصبحت السرعة حاليا عامال حاسما . الحديدية والطريق الجهوية والربط الرقمي

 .الفكرية لتبادل البضائع والمنتجات

 –طنجة  –الدار البيضاء )بطريقة فعالة بين المدن الكبرى ربط الالهدف هو 

الطريق . بفضل المطار ستتمكن من الربط مع أهم التدفقات العالمية( الناظور

 .السريعة المغاربية يكمل العرض بربط مدن وبلدان اتحــاد المغرب العربي

الوسائط ، مدرة  ةعالقات متعدد ربط هذا المجال يتمحور حول المطار النتاج

حول هته المنظومة من العالقات ، يصبح المجال مؤهل . للجاذبية والثروات

الستقبال أنشطة التخزين واللوجستيك واألفشور والصناعات ذات قيمة مضافة 

عالية والتي تدعم التبادالت بين الشركاء االجانب وخدمات المستوى العالي التي 

 .المغربي أو لعمالء في جميع أنحاء العالم تندرج في االقتصاد

المشروع الثاني في مسلسل المتروبول يتمثل في دعم جاذبية فاس ومدن المجال 

يمر هذا بتحسين الشركات الحضرية وتنمية المراكز الثانوية التي . المتروبولي

عين الشكاك  –رأس الماء )من الضغط على مركز الحاضرة ستساهم في التقليص 

، تنمية عرض سكني لإليجار من ( سيدي حرازم –عين الييضاء  –الشقف  عين –

طراز عالي ، تنمية عقار مخصص للخدمات من النوع الرفيع ، ظروف بيئية 

 .مالئمة ، تعدد مساحات الترفيه ، مدارات خضراء محيطة بالمدن

الق في طباالنكما يهم دعم القاعدة االقتصادية للمدن الثانوية للمجال المتروبولي 

دينامية تخفيف العبئ الصناعي والحرفي والحد من الضغط على حاضرة فاس 

مناطق أنشطة ومناطق . لصالح المدن الصغيرة والمتوسطة للمجال المتروبولي

حرفية وقعت برمجتها بالتوازي مع وضع حوافز في ما يخص العقار والتمويل 

 .ليكما سيقع اقتراح تجهيزات تكوين وتعليم عا. والضرائب

مثل المشروع و الذي ي األخذ بعين االعتبار البعد القطب الثنائي لمسلسل المتروبول

مع مكناس لتحقيق النجاعة  تمالمتروبول سي: الثالث من هذا المحور االستراتيجي 

كل . مكناس ستتمتع كل منهما بمجال متروبولي منفصل-فاس. والتوازن في المملكة

ى وستعتمد على مجالها الخلفي لتوزيع الدينامية حاضرة ستنمو بالتناسق مع األخر
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االقتصادية واالجتماعية وستتمتع بمؤهالت التموقع وتثمين الموارد الطبيعية 

 .لهذا يجب وضع حكامة متروبولية خاصة. الخاصة

ال يمكن االعتماد على إدارات كل من الجهتين لالنطالق وتنسيق البرمجة ، دينامية 

يجب . ة كافة االجراءات التي يجب اتخاذها لهذا الغرضوتجميع النفقات ومزامن

 .انشاء هيكل رقابة مشترك لمتابعة هذا المسلسل

 هيكلة المجال القـــروي

 :يتكون هذا المحور االستراتيجي من خمسة مشاريع كبرى 

 للجهة ومنظومات لنقل ة والخارجية يفك العزلة والتي تهم الروابط الداخل

 .األشخاص والبضائع

 ية البيئة والتراث والتي تهم التراث المادي والالمادي ، مسألة الماء حما

 ...والغابات وسهوب الحلفاء والتربة والتطهير الصلب والسائل

  إحياء النشاط االقتصادي بالوسط القروي يهم باألساس الصناعة الحرفية

 .والسياحة بما أن مخطط المغرب اهتم بتنمية الفالحة وتربية الماشية

 ى والتي تمثل احدى المشاريع الهيكلية لتصميم الجهوي العداد التراب القر

تساهم القرى في تجمع الساكنة وتبادل المعلومات . لجهة فاس بولمان

وخلق أنظمة ادخار تعاونيات وتجميع المنتوجات للتسويق وإنشاء 

سترتفع حاجيات هته القرى . ممارسة الوسطاء ومشاريع صغرى ومقاومة

ستمثل هته القرى أقطاب . االستجابة لها بخلق حرف جديدةوالتي سيقع 

 .طلب للمنتوجات الفالحية ومراكز استهالك هامة

سياسة القرى المعتمدة لهيكلة الوسط القروي تتطلب جهودا في ما يضمن 

 .البنى التحتية والخدمات العمومية

و  .وبالتالي يجب دعم مستوى التجهيز بإنشاء خدمات اجتماعية واقتصادية

تتمثل األهداف في تقديم خدمات ضرورية للساكنة لتحسين االنتاجية 

الفالحية واالنطالق في مسلسل تنمية ذاتية على مستوى القرية ومجالها 

 .الخلفي

يع التدريجي للساكنة المشتتة بفضل عدد ميجب تحقيق ظروف هادفة للتج

هذه . ةمن التدخالت التي تهدف إلى تطوير األنوية القروية المتواحد

 –سكن )التدخالت تتعلق بإعداد قاعدة عقارية مهيئة لوظائف مختلفة 

باإلضافة إلى وسائل ( رياضة ترفيه –خدمات عمومية  –إدارة  –حرف 

لتحفيز ( تدريب –تكوين  –ضرائب  –تمويل )تحفيزية متعددة األبعاد 

 : يمر دعم األنوية المتواجدة بوسيلتين هامتين . الشباب على االستقرار

 .سهولة الحصول على عقار: تحسين ظروف االستقبال والتأطير  -

 .الحصول على احتياطي عقاري موجه للسكن واألنشطة والخدمات -

برنامج التدخالت بكل نواة يختلف من وضعية إلى أخرى ويتم انجاز كل البرنامج 

 : أو جزء منه 

هك للسكن واألنشطة  11: الحصول على احتياطي عقاري وتهيئته  -

 .الخدماتو

 .تحسين الطرقات التي تؤدي إلى القرية وخاصة نحو المدن المجاورة -

 .ودور للمعلمين( أين ال توجد)انشاء مدرسة إعدادية ومعهد  -

 (.مدرسة تقنية)انشاء مدرسة للحرف  -

 . في قطاع الصحة عاملينودور لل( أين ال يوجد)انشاء مركز صحة  -

 .تأهيل وتوسع المساجد الموجودة -

 .عصري اعداد سوق -

 .انشاء مركز صحة حيوانية -

 .انشاء فرع إداري يجمع عدد من الخدمات العمومية -
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هيكلة القرى سيقع دعمها بتأهيل التجمعات الموجودة التي ال يرتقي حجمها إلى أن 

الهدف المرجو هو خلق ظروف مجالية . تصبح مراكز قروية صاعدة ومندمجة

 .الفالحية المنتجةوتوزيع الساكنة وتخفيف الضغط على األراضي 

  الحكامة المجالية الجديدة موجهة للتعهد بالمشاريع بين الجهات والمشاريع

القطاعية بالجهة مثل المراكز القروية الصاعدة والمندمجة والتوزيع 

 .الصناعات التقليدية والصناعة

 توزيع القاعدة االقتصادية

 : يندرجان ضمن هذا المحور االستراتيجي  نمشروعين كبيري

تجهيز المجال ويهم النقل ، الطرقات خارج الوسط الحضري ، الخدمات  -

العمومية ، السكن بالوسط القروي ، تأهيل المدن باإلضافة إلى دمج بعض 

 .المناطق في السياحة

املة تهدف إلى اشراك كامل الجهة في دينامية التنمية وتتعلق شالتنمية ال -

مارات العمومية والخاصة عداد توزيع االستثابمختلف التدخالت منها 

 ةالتصميم المديري للصناعة ، والصناع:بالمجال تتمثل هته التدخالت 

التقليدية وتخفيف الضغط الجامعي نحو مدن صفرو وميسور وبرمجة 

 .خدمات على مستوى عالي ونقل بعض اإلدارات العمومية

 

 مشاريع التصميم الجهوي العداد التراب ذا أهمية جهوية

 .بولمان-مديري للسكة الحديدية بجهة فاس دراسة تصميم -

 تحويل السكة الحديدية بجنوب حاضرة فاس -

 محطة متعددة الوسائط -

 طريق سريع يربط فاس بالطريق المغاربي الداخلي المبرمج -

 مدار المتروبول الشمالي -

 مدار السفح -

 أوطاط الحاج-تأهيل محور االندماج الجهوي فاس -

 بئر طم طم  –تأهيل طريق صفرو  -

 دراسة جدوى ودراسة اعداد وانجاز : عدة لوجستية قا -

 دراسة جدوى ودراسة اعداد وانجاز: ميناء داخلي  -

 دراسة جدوى ودراسة اعداد وانجاز: منطقة حّرة  -

 دراسة جدوى ودراسة اعداد وانجاز: مظلع اللوجستيك والخدمات  -

 انشاء معرض دولي -

 معهد وطني للمياه المعدنية واالستشفائية -

 م أخضر حول المراكز الحضريةانشاء حزا -

 ةانشاء مراكز صيد بالمياه العذبة بالسدود ومراكز أنشطة بحري -

 مزارع المشاتل بالسدود -

 .انشاء ومتابعة مشاريع القطب االقتصادي للتراث -

 

 اعـــداد مجال المشروع مقدمة الريف -4.4.6

 

لنشيطة تنمية مجال المشروع لمقدمة الريف يعتمد على المؤهالت الفالحية ا

وباالعتماد على الفرص المتوفرة من  مشروع سبو المتوسط و انوان االعلىعبر

االعداد (. ترفيه –تبادالت   –فرص عمل )خالل القرب من العاصمة الجهوية 

 :المقترح يرتكز على ثالثة محاور استراتيجية ومبوبة حسب المشاريع الكبرى 

 لالتكام: مسلسل المتروبول مع المشروع الكبير  -

إعادة هيكلة الوسط القروي مع مشاريع كبرى تتمثل في فك العزلة  -

 .والمحافظة على البنية والقرى

إعادة توزيع القاعدة االقتصادية مع مشاريع كبرى تتمثل في إحياء النشاط  -

 . االقتصادي وتجهيز المجال والتنمية الشاملة
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النتاج مسلسل المتروبول تهم منطقة مقدمة الريف في ضرورة تركيز ا -2

الفالحي حول حاجيات المدينة الكبيرة والربط بين الوسط القروي والوسط 

 .الحضري

فك العزلة على مجموع في   تمثلإعادة هيكلة الوسط القروي والتي ت -1

المجال بتثمين المحور المركزي الذي يربط قرية با محمد بالجهة المجاورة 

مشروع سبو المتوسط فالمجاالت المرتبطة بـ. وبربط انجع لبعض المناطق

( ميكاس وسبو)يكون لها أولوية الربط وعبور الوداين  و انوان االعلى

 .سيقع دعمه لتحسين العالقات بين الجهات المجاورة

هك للسكن  11: الحصول على احتياطي عقاري وتهيئته  -

 .واألنشطة والخدمات

تحسين الطرقات التي تؤدي إلى القرية وخاصة نحو المدن  -

 .المجاورة

 .ودور للمعلمين( أين ال توجد)انشاء مدرسة إعدادية ومعهد  -

 (.مدرسة تقنية)انشاء مدرسة للحرف  -

في قطاع  عاملينودور لل( أين ال يوجد)انشاء مركز صحة  -

 . الصحة

 .تأهيل وتوسع المساجد الموجودة -

 .اعداد سوق عصري -

 .انشاء مركز صحة حيوانية -

 .موميةانشاء فرع إداري يجمع عدد من الخدمات الع -

هيكلة القرى سيقع دعمها بتأهيل التجمعات الموجودة التي ال يرتقي حجمها 

الهدف المرجو هو خلق . إلى أن تصبح مراكز قروية صاعدة ومندمجة

ظروف مجالية وتوزيع الساكنة وتخفيف الضغط على األراضي الفالحية 

 .المنتجة

شاملة ومن ركائز هذا إعادة توزيع القاعدة االقتصادية والتي تمر بالتنمية ال -3

دعم الفالحة سيحقق باالعتماد على . التوزيع دعم الفالحة وتنمية السياحة

وبفضل اآلالف من  مشروع سبو المتوسط و انوان االعلىل مشاريع مكملة

فرص العمل التي يتوقعها ، يتوجب إعداد بنى تحتية ومناطق أنشطة 

دينة الجديدة أوالد الشبكة من القرى المبرمجة والم... ومراكز تكوين

الهدف النهائي هو أن يعتمد : ميمون تضم وظائف تندرج في إطار منظم 

 .المجال على قاعدته االقتصادية الفالحية وعلى تربية الماشية

تنمية السياحة ترتبط بمستقبل الذي تتوقعه السلطات لسد سيدي شاهد على وادي 

 .دي إلى نشأة تجمع سكنيؤتويمكن تنمية أنشطة ورياضة مائية والتي س. ميكاس

وفي انتظار دراسة جدوى يمكن اقتراح محضنة سمك بمجاري المياه وتنمية قطاع 

افة تنمية قطاع السياحة يمكن أن ينبني على الخبرات المحلية باإلض. صيد السمك

 .إلعادة إحياء األنشطة الحرفية

 

  المشاريع التي تم اختيارها لمقدمة الريف تتمثل في ما يلي: 

 –سيدي داود  –تأهيل المراكز القروية المندمجة والصاعدة بالوداين  -

 . ميكاس –سبت الوداية  –العجاجرة 

 تليفيريك بموالي يعقوب -

 تهيئة القطب السياحي بميكاس -

 تهيئة طريقية ومشهدية للمسلك السياحي: طريق الماء  -

 شبكة طرقات لفك العزلة -

 تشجير على طول الطرقات -

 (.1134ساكن سنة  11111: الهدف )ميمون  مدينة جديدة بأوالد -

 .ديدةجمحطة معالجة بالمراكز القروية الصاعدة والمدينة ال -

مطرح مراقب بين الجماعات ، ودراسة تأثيرات ، دراسة جدوى ،  -

 .دراسة إعدادية وإنجاز
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 ومخطط الفالحة الجهوية مشروع سبو المتوسط و انوان االعلى مشاريع 

:  مشروع سبو المتوسط و انوان االعلىي إطارتطوير إدارة مياه الري ف -

 .هك 5511

 تثمين مياه الري المحلية -

 (.هك 1511)تعصير المدارات الموجودة  -

 تحويل وسائل الري إلى وسائل ري محلية -

 :هك بـ  21111تثمين البور على  -

o  أشجار الزيتونفالحةبرنامج 

o برنامج حماية الزراعات المروية 

o  (.تنوير –سالك م)برنامج فك عزلة الساكنة... 

حليب ، زيت )وحدات تحويل ووحدات تخزين : تنمية الصناعة الغذائية  -

 .في إطار مخطط الفالحة الجهوية( زيتون ، كبار

 .تكثيف قطاع الحبوب على المؤهالت الجديدة للتربة -

 .وتحسين مستوى التنظيم( هك 31111)البقليات  تزايد انتاجية قطاع -

 (.هك 1111)تون توسيع التكثيف بقطاع الزي -

 .إنشاء أنشطة للمحافظة وتخزين الكبار: الصناعة الغذائية  -

 (.هك 24111)تنمية الكبار الموجود  -

إنشاء مراكز تجميع الحليب وإنشاء وحدت لعلف : صناعة غذائية  -

 .ماشيةال

 (.حليب ولحوم: انتاج حيواني )إنشاء مركز تكوين فالحي  -

 .رانمركزي تسمين الثي: بنى تحتية فالحية  -

 .تهيئة سوق لبيع الماشية على المستوى اإلقليمي -

 .تهيئة مذبح عصري يقع بمنطقة األنشطة بالمدينة الجديدة -

 (.بالمراكز القروية الصاعدة)إنشاء نقاط بيع للمنتوجات الفالحية  -

تنمية قطاعات مدرة للدخل بالخدمات الفالحية ، الصناعات التقليدية  -

 .ع الفالحيةالقروية والتسويق ونقل البضائ

 

 إعــداد مجال المشروع ممر المتروبول -2.4.6

يجمع . القليل من سفح األطلس المتوسطيمتد ممر المتروبول على سهل سايس و

. العديد من المراكز الحضرية باإلضافة إلى فالحة هامة وموارد مائية جوفية وفيرة

 :المحاور االستراتيجية المتعلقة بهذا المجال تتمثل في 

إعادة هيكلة شبكة العالقات ، التنمية الشاملة : روبول والذي يضم المت -

 .المحافظة وتثمين البيئة

إعادة هيكلة المجال القروي والذي يهم المشاريع والقرى وفك العزلة  -

 .والتماسك المجالي

خاصة مدن )إعادة توزيع القاعدة االقتصادية والتي تهم تجهيز المجال  -

 .األنشطة القروية وانعاش( المجال المتروبولي

 

بولمان والتي -المشاريع المقترحة خالل التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس

تندرج في إطار المشاريع التي تخص مناطق الجهة ، المدن والقرى بطريقة تدعم 

المتروبول وتجنبها من الوظائف التقليدية وتدعم التنقل المتروبولي عبر شبكات 

 . عصرية وناجعة

والذي يمثل فرصة حقيقية " مظلع اللوجستيك والخدمات"المقرر أيضا دعم ومن 

 . المستقبلية للمتروبول وربطها مع الحركات الوطنية والدوليةللتنمية 

المبدأ يتمثل في إعادة . دراسات جدوى لتحدد محتوى دقيق والحدود الجغرافية

ته الدينامية توجيه مركز الثقل للعاصمة بالجنوب واندماج مركز صفرو في ه

 .العامة

الت األخرى ستستقبل حصة من النمو باإلضافة إلى نموهم الداخلي حتى اجميع المج

يتمكنوا من المشاركة في تنمية العاصمة وتقدم مواقع بديلة متنوعة جدا وتخفيف 

وتتمثل إذا في عملية شاملة تمكن العاصمة من . بعض الوظائف القديمة على فاس
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يسية والمدن المجاورة وتضمن تنمية مستدامة والمناطق الفاصلة تحديد وظائفها الرئ

 .أن تهيكل بفضل شبكة تواصل هامة

 :المشاريع الموجهة لتحقيق هته التوجهات بممر المتروبول تتمثل في ما يلي 

سيدي  –عين قنصرة  –تأهيل المراكز القروية الصاعدة بسبع الرواضي  -

عزابة  –إغبالو أقورار  –طم  بئر طم –رأس تبودة  –سخينات  –حرازم 

 . كندر سيدي خيار –لجروف  –

 .فخمة بصفرو سكنيةتهيئة منطقة  -

 .تهيئة منطقة صناعية بصفرو -

 .تهيئة منطقة صناعية تقليدية للمنتوجات المطروزة بصفرو -

 .تهيئة منطقة صناعية تقليدية للنسيج بالبهاليل -

 .إنشاء مسلك سياحي بمدينة صفرو -

 .لألفران بصفروالتحويل التدريجي  -

 .خلق قطب سياحي مندمج بإيموزر كندر -

 . السخينات –إعادة هيكلة القطب السياحي بسيدي حرازم  -

 .تهيئة الطرقات والمشاهد للمسلك السياحي: طريق الماء  -

 .صفرو-خط قطار سريع جهوي فاس -

 .بهاليل –عين شكاك  –عين شقف  –خط قطار سريع جهوي فاس  -

 .اكز تجارية كبرىمنطقة تجارية كبرى مع مر -

 .البهاليل-دراسة تصميم مديري للقطب صفرو -

 .دراسة تصميم مديري لحاضرة فاس -

 .محطة تطهير للمراكز القروية الصاعدة والمراكز الحضرية -

ة بين الجماعات ، ودراسة جدوى ودراسة تأثيرات واعداد بمطارح مراق -

 .وانجاز

 .رودراسة الفرص ، التأثيرات والجدوى لتحويل مدينة صف -

 .مدخرات عقارية للتحويل الطرقي بصفرو -

 .برنامج حماية من الفيضانات -

 .تشجير على طول الطرقات المصنفة -

 .لتنمية الزراعات معهدخلق  -

 :مشاريع المخطط الجهوي الفالحي  -

o  تكثيف قطاع الحبوب على األراضي ذات مؤهالت طيبة

 (.هك 31111)

o مركز لتجميع الحبوب. 

o مخزنين للحبوب. 

o (.هك 4111)وسع مساحات قطاع الزيتون تكثيف وت 

o  ذائية ووحدة لمعالجة غمجمع صناعات : صناعة غذائية

 .المنتوجات الثانوية

o تنظيم قطاع الكبار. 

o  هك 1111الكبار على مساحات تقارب فالحةتطوير. 

o  وتعبئة الكبارحفظ انشاء وحدة. 

o انشاء مراكز جمع الحليب ووحدة لتعليف الماشية. 

o يبانشاء مصنع للحل. 

o  تكوين )خدمات دعم قطب الحليب بالجماعات الحضرية المجاورة

 (.في ما يخص قطاعات الحيوانات

o بنى تحتية لتعبئة الموارد المائية والري المحلي. 

o مراكز تسمين الثيران. 

o مذبح عصري مندمج. 

o تهيئة سوق للماشية بمجال المشروع. 
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 اعداد مجال المشروع حاضرة فــــاس -2.4.6

 

لتصميم الجهوي إلعــداد التراب بأن تساهم حاضرة فاس في هيكلة المجال يقترح ا

هته . هذه التوجهات ستكمل وتحدد عجز دراسة التصميم المديري. الجهوي

 :وب عبر المشاريع الكبرى تتمثل في ما يلي بالتوجهات التي ت

هذا المشروع يضم البنى التحتية والربط  :دعم الربط الدولي والوطني  -

 .يالرقم

خلق سائل والبنى التحتية للنقل ، والومع تنويع  تحسين الحركة الحضرية -

وتفكير جديد حول التحضر لدعم تعدد . توازن بين قطاع النقل والتحضر

 . الوظائف للتقليص من التحرك

هذا المشروع يضم البحث  :تحسين جودة الحياة في الوسط الحضري  -

العمومية ، الظروف البيئية على اكتناز المدينة ، العرض من الخدمات 

 .الحكامة المجالية

مراكز تجارية كبرى ، تجارة غير مألوفة )دعم االشعاع مع دعم التجارة  -

 (.وتجارة قرب ، معلومات ، سياحة وثقافة ، تنظيم المتدخلين

استعمال األراضي والموارد والتي تضم التحكم في المحافظة على البيئة  -

 . الطبيعية

هذه األنشطة ضرورية : لفالحية المجاورة للمدن حماية األنشطة ا -

حسن التعايش بين التنمية . للمتروبول النتاجها والمشاهد التي توفرها

جاذبية ، )الحضرية وهته األنشطة ضروري لدعم مقومات المتروبول 

 ...(.مشاهد ، توازن القطاعات االقتصادية

والوسائل  والذي يضم خلق مناطق متخصصةدعم األنشطة االقتصادية  -

 .لدعم االنتاجية على مستوى المدينة

والذي يهدف إلى تمديد فترة اإلقامة والتكامل مع تنمية قطاع السياحة  -

  .مجاالت الصناعة التقليدية والثقافة وتنظيم الفاعلين

 :ما يلي وتتمثل المشاريع في 

 مدار المدن المجاورة لفاس -

 تشجير على طول الطرقات -

 .ل الجماعي ذا مسار خاص بالمناطق الحضريةدراسة جدوى شبكة النق -

 (السكة الحديدية القديمة)خط للنقل ذا مسار خاص بفاس  -

 محطة متعددة الوسائط بالشرق -

 محطة متعددة الوسائط بالغرب -

 (تهيئة الطرقات ومشاهد للمسلط السياحي)طريق الماء  -

 البيئة ومناطق الترفيه: تهيئة غابة طغات وغابة عين شقف  -

 انويةمركزية ث -

 فاس  تصميم التهيئةبرامج  -

o تأهيل األحياء الشمالية واألحياء غير المجهزة 

o تكثيف األنسجة الحضرية 

o خلق محطات نقل بري 

o تهيئة وتمديد شارع عالل بن عبد هللا وربطه بالطريق السريعة 

o دعم المناطق الخضراء 

o  تحويل تدريجي لألنشطة : تحويل المنطقة الصناعية دوكارت

ى رأس الماء وتحويل المنطقة الصناعية إلى منطقة الصناعية إل

 ...أنشطة خدمات ، ترفيه ، مكاتب

o  نزل ، قاعات عرض ومتاحف: مدينة فنون وحرف. 

o  تحويل الثكنة ، صيانة المستشفى : تهيئة قاعدة ظهر محرز

 .والجامعة ودمج بعض البنيات الموجودة

o  مناطق انشطة تشاوريةتهيئة أربعة  

o مركز مؤتمرات 

o رضمع 

o نقل الثكنات والبحوث وتحويل المباني 
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o التصميم المديري للتطهير 

o التصميم المديري لجمع ومعالجة النفايات الصلبة 

 

 إعــداد مجال المشروع األطلس المتوسط -2.4.6

إعادة هيكلة الوسط القروي : هذا المجال المشروع محورين استراتيجين هما  يأطر

 : أهم المشاريع بهذه المحاور تتمثل في  .وإعادة توزيع األنشطة االقتصادية

  تدخل ضروري في الوسط الجبلي والذي يضم شبكة المجال ،  :فك العزلة

جنوب يربط بين -شمالوعالقات مع الجهات المجاورة واعداد محور 

 .رباط الخير وأوطاط الحاج

  وتضم التدخالت التي تتعلق باالقتصاد القروي تحضير األنوية  :القــرى

ودة لترتقي إلى مصاف مراكز صاعدة والخدمات العمومية وتجهيز الموج

 .المراكز الحضرية الموجودة

 هي مفتاح التنمية المستديمة بهذا المجال المحافظة وتثمين البيئة .

والخيارات المقترحة تنطلق من حسن توزيع الساكنة على المجال ، 

 .الطاقات الجديدة وتأهيل األوساط المتدهورة

 تؤثر على خلق فرص العمل وبالتالي : حة والصناعة التقليدية دعم السيا

التدخالت المختارة تهم التراث المادي . التحكم في حركة الهجرة 

 .والالمادي والمواقع والموارد الطبيعية

 من خالل فهم واستغالل يهم الفالحة  طآخر مشروع باألطلس المتوس

 .محرار التربة والمياه

 :حة لهذا المجال المشروع تتمثل في مجموع المشاريع المقتر

  أوالد مكودو  –تأهيل المراكز القروية الصاعدة بأهل سيدي لحسن– 

 –تفجيغت  –سكورة مداز  –أدرج  –دار الحمراء  –تازوطة  –العنوصر 

 .أوالد علي يوسف –آيت بازة  –آيت المان  –المرس  –كيكو  –تلزمت 

 قرى حرفية لصناعة الحنبل 

 رفية لصناعة األغطية الصوفيةإنشاء منطقة ح 

 تأهيل محاور الطرقات العرضية 

 دعم رباط الخير كبديل سياحي مندمج 

 دعم تلزمت كبديل سياحي مندمج 

  ها معوإيكولوجية بويبالن بالسياحة وج بيولوجيةادماج المنطقة ذات أهمية

 مع البديل السياحي تلزمت

 دعم أدرج كبديل سياحي مندمج 

 مية بيولوجية وإيكولوجية أدرج بالسياحة وجمعها ادراج المنطقة ذات أه

 مع البديل السياحي

 دعم إموزر مرموشة كبديل سياحي مندمج 

  وجمعها مع  1وإيكولوجية بويبالن  بيولوجيةادماج المنطقة ذات أهمية

 .البديل السياحي إيموز مرموشة

 دعم بولمان كبديل سياحي مندمج. 

 تيشوكت وجمعها مع  يكولوجيةماج المنطقة ذات أهمية بيولوجية وإدا

 .البديل السياحي بولمان

 تهيئة طرقات ومشاهد المسلك: حي بالجبل امسلك سي. 

 مركز ثقافي بالجبل. 

 دراسة فرص ودراسة جدوى لمحطة توليد الطاقة بالرياح. 

 محطة تطهير بالمراكز القروية الصاعدة والمراكز الحضرية. 

  ى ودراسة اعداد وانجازدراسة جدو: محطات مراقبة بين الجماعات. 

 تشجير على طول الطرقات المصنفة. 

 مشاريع المخطط الجهوي الفالحي. 

o فران والخزامةعتحويل الز. 

o إنشاء محطات معالجة وتعبئة 

o إنشاء تعاونية حليب ووحدة لتعليف الماشية. 
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o خلق مركز لجمع الحليب. 

o خلق مدار على مستوى سد أزغار على وادي زلول. 

o إنجاز سد أزغار. 

o  (.هك 1111)تهيئة مدار سقوي 

o بنى تحتية لمد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشراب. 

  تقييم مشروع التنمية القروية باألطلس المتوسط الشرقي وحفاظ على المياه

 .والتربة

 تحسين المراعي خارج الغابات. 

 دعم التأطير. 

  غير فالحية و)دعم الخدمات المالية القريبة ودعم المؤسسات الصغرى

 (.فالحية

 تشجيع جمعيات القروض الصغرى. 

 تعزيز روح المبادرة النسائية عبر أنشطة تكوين وتوجيه. 

 تشجيع السياحة الفالحية والسياحية القروية. 

  إعادة تأهيل البنى التحتية 

منتوج محلي يستوجب التطوير لصالح : تربية النحل والدجاج البلدي  -

 .ل ضعيف ولفائدة المرأة القرويةالمستغالت بالمناطق المهمشة ذات دخ

تكثيف الفالحة وكل الموارد الرعوية والنباتات في المناطق الفالحية  -

 .الطبيعية والتي تمثل حصة هامة من دخل المزارعين بالجبل

 تكوين أبناء الفالحين -

 .مساعدة ومرافقة تقنية لتثمين الورد -

 (.زسحق اللو)تكوين متخصص ودعم الوسائل الفالحية الصغيرة  -

 اعداد مجال المشروع الملوية -6.4.6

( ماشية ، مراعي ، معرفة)يتمتع مجال مشروع الملوية بمؤهالت تربية ماشية هامة 

يرتكز هذا ". قطب مندمج للحوم الحمراء"والتي تمثل أساس التنمية حول مفهوم 

مية ويلعب ميسور دورا هاما في التأطير االقليمي بتن. المشروع بمدينة أوطاط الحاج

وظائف ذات مستوى عالي لتكون بديال للمتروبول فاس في جهة الجنوب لالقليم 

 .وطبيعيا منعزلة

المحاور االستراتيجية تهم ايضا هيكلة المجال القروي وإعادة توزيع القاعدة 

 :األعمال المقترحة تتجمع حول الورشات التالية . االقتصادية

 .ات العمومية األساسيةفك العزلة عبر مشاريع طرقات وتقريب الخدم -

 .هيكلة القرى بدعم القرى المتواجدة كمراكز قروية صاعدة -

البيئة بدعم الطاقات المتجددة ، والمحافظة على الموارد المائية والغابات  -

 .والتربة وسهوب الحلفاء

، تحسين النقل ، خلق ( ألياف بصرية)هيكلة المجال عبر الولوج الرقمي  -

ق ميسور كقطب إقليمي للتأطير الثقافي مناطق أنشطة حرفية وانطال

 .والعلمي

دينامية األنشطة بتنمية السياحة ، تثمين المراعي ، دعم أوطاط الحاج  -

 .كقطب صناعي موجه نحو منتوجات تربية الماشية والحلفاء

 :المشاريع المتولدة من هته الخيارات تتمثل في 

، تيساف ، ألميس  تأهيل المراكز القروية الصاعدة ، بتنديت ، فريطيسة -

 .مرموشة ، سرغينة ، إنجيل ، قصابي ملوية وويزغت

 .اعداد منطقة سكنية فخمة بميسور -

 .اعداد منطقة سكنية فخمة بأوطاط الحاج -

 .قرية حرفية لصناعة الزرابي -

 .نواة جامعية بميسور -

 (.لحوم وجلود)مركز مندمج لتربية األغنام والماعز بأوطاط الحاج  -

 .وطاط الحاج ، تندرارة وبوعفةتأهيل الربط بين أ -
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دراسة إمكانية استغالل مهبط الطائرات ألنشطة قطب تربية الماشية  -

 .بأوطاط الحاج

 .دراسة جدوى ، دراسة اعداد وانجاز مهبط طائرات -

 .مدخرات عقارية للتحويل الطرقي بميسور -

 .دراسة فرص ، دراسة جدوى لتحويل الطرقي بميسور -

 .يكولوجية وبيولوجية لبونصور في السياحةادماج المواقع ذات أهمية إ -

ادماج المواقع ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية ألوطاط الحاج في  -

 .السياحة

ادماج المواقع ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية ألغبالو العربي في  -

 .السياحة

 .ادماج المواقع ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية لجبل غيولت في السياحة -

 لطيرانخلق نادي ل -

 دراسة فرص ودراسة جدوى لمولد الطاقة الشمسية -

 محطات تطهير بالمراكز القروية الصاعدة والمراكز الحضرية -

دراسة تأثيرات ، دراسة جدوى ، دراسة : محطات مراقبة بين الجماعت  -

 وإعداد وانجاز

 .زراعة أشجار على طول الطرقات المصنفة -

 .مشاريع المخطط الفالحية الجهوية -

 .تكثيف مساحات الزيتونتوسيع و -

 .تحويل عصري محلي -

 .توسيع وتحسين االنتاجية -

 .وحدات تخزين التفاح وتجفيف المشمش: صناعة غذائية  -

 .تحسين انتاجية تربية الماشية المكثفة -

 .تحسين تنظيم الفالحين -

 .انشاء مراكز تحسين -

 .تهيئة سوق ذو اشعاع مهم لتسويق الماشية -

 .تهيئة مذبح عصري -

 .جماعي جديد إنشاء مذبح -

 .احداث مباني للتربية الماشية وتجهيز المزارع الموجودة -

 .إعادة تأهيل مدار تنديت -

 .تطوير وسائل النقل -

 .تطوير الزيتون والعلف -

 .تنويع مصادر العلف -

 .خلق نقاط مياه -

 .تجهيز اآلبار -

 .المحافظة وتجديد سهوب الحلفاء -

 .تنمية وسائل النقل -
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 ـــــــــــةالخـــــــــــــاتـمــ -7

سنة ليجعل مجموع المجال مندمج ونشيط الموارد  15اعداد الجهة في غضون 

تتمتع المجاالت بثرواتها دون المساس . الطبيعية للجهة محافظ عليها ومثمنة

من جهة أخرى إعادة هيكلة الوسط القروي حول مراكز مندمجة . بديمومة مؤهالتها

تطور المناطق والتحكم في حركات موصولة بشبكة طرقات متدرجة يساهم في 

 .الهجرة

( مدينة جديدة ، قرى وشبكة طرقات)في مقدمة الريف ، إعادة هيكلة الوسط القروي 

سيساهم في تثمين واستدامة التأثيرات المتوقعة لمشروع سبو المتوسط وأنوان 

 في سهل. االعلى ، تثمين العناصر السياحية بالتكامل مع الجاذبية السياحية لفاس

مياه ، )سايس ، لتعمل المدن ضمن شبكة في الساحة المتروبولية وتحافظ على البيئة 

والبنى التحتية ستساهم في تقليص مخاطر التلوث لتساهم في تعايش الفالحة ( تربة

سيقع فك عزلة المناطق الجبلية وسيقع هيكلتها بفضل تحديد . مع التوسع الحضري

األنشطة والساكنة السياحية لتساهم في وتجهيز وولوج األقطاب لتجذب وتركز 

أما . تثمين المؤهالت العديدة و في استقرار الساكنة وتعرض عرض مكمل لفاس

بالنسبة للملوية ، ارساء أنشطة جديدة ووظائف جديدة ستساهم في خلق قاعدة 

 .اقتصادية تمثل ركيزة تنمية مستدامة

دالت الوطنية والدولية ، هيكلة وأخيرا ، وسط المتروبول ، الربط المقترح مع التبا

األنشطة والتبادالت والبنى التحتية لتمكن من الربط بين مختلف مناطق المجال 

العرض اللوجستي والخدمات العالية ليجلب العديد من الشركات والذي . المتروبولي

 .يساهم في تنمية عوامل الجاذبية في اطار دينامية فاصلة

ة واعداد الجهة باالعتماد على أعمال قيطاعية ، عرضية تم اعداد استراتيجية التنيمي

إذا ما اردنا تفعيل التصميم . وقادرة على استقطاب أكثر من قطاع في آن واحد

الجهوي العداد التراب وبرنامج األعمال الجهوية المندمجة ، المحاور القطاعية 

 : الحاسمة تتمثل في ما يلي 
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