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            تــــــمــــهـــــــيــــد

عداد التراب لجهة فاس بولمان كانت الدراسة الخاصة بالتصميم الجهوي إل

، بين 12/51/1055، الموقعة بتاريخ 1005/ب ر/51موضوع صفقة رقم 

وقد شكل (. URAM)والي جهة فاس بولمان ومكتب الدراسات الدولي 

اكة وتمويل مشترك بين مجلس الجهة، الدراسة موضوع اتفاقية شرهذه إنجاز 

 .التعمير وإعـــداد التـــرابوزارة الداخلية ووزارة 

إدماج وتمفصل المجاالت على عداد التراب التصميم الجهوي إليحرص 

المحلية مع االستراتيجيات الخاصة ومع التوجهات الوطنية من أجل خلق 

ختلف المتدخلين إطار مرجعي وخلق تناسق ترابي متوافق عليه من قبل م

 : ةـــــــ، تسعى الدراسة لتحقيق المهام التاليفي هذا اإلطار. بالجهة

 ،ة األولية التقرير األوليـــالمرحل -

 ،التشخيص الترابي:  ة األولىـــالمرحل -

استراتيجية ومنظور التنمية الجهوية ثم تحديد :  ة الثانيةـــالمرحل -

 ،مجاالت المشاريع

عداد التراب وأشكال مشروع التصميم الجهوي إل:  ة الثالثةـــالمرحل -

 .تفعيله

،  1055ديسمبر  12منذ انطالق الدراسة من خالل الورشة المنعقدة في 

تخللت دراسة التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان بمقابالت 

 :وورشات وأيام دراسية من أهمها 

 

 

تأسيسي المنعقدة ورشة لمراجعة التقرير ال:  1051نوفمبر  51في  -

 .بإيموزر كندر

 .انطالق المسح الجماعي:  1055نوفمبر  12في  -

 .ورشة تقديم أهم خالصات التشخيص الترابي 1052مارس  12في  -

 .ورشة المصادقة على التشخيص الترابي:  1051فيفري  2في  -

 .مقابالت إقليم حول مجاالت المشاريع:  1051مارس  51في  -

مع المجلس الجهوي لتحديد أهم  يوم دراسي:  1051جوان  1 -

المشاريع وأولويات المجلس الجهوي في مايخص اعداد وتنمية 

 .التراب

المرحلة الثانية من الدراسة تهم استراتيجية ومنظور التنمية الجهوية 

 :وتحديد مجاالت المشاريع وتتضمن مرحلتين 

جية موضوع هذا التقرير ، تحدد الخيارات االستراتي: المرحلة األولى  -

 .ومجال المشاريع

المرحلة الثانية ستقدم المشروع األولي للتصميم الجهوي إلعداد  -

 .التراب وبرنامج التدخل الجهوي المندمج

أجزاء األول يهم تذكير  1هذا التقرير يهم المرحلة األولى ويتمحور حول 

ألهم خالصة التشخيص الترابي االستراتيجي والثاني يقدم مجاالت المشاريع 

الث يعرض ركائز اإلعداد الجهوي والرابع يقدم الخيارات االستراتيجية والث

 .المقترحة
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 الفهـــــــــــــــــرس

 

 5 ___________________________________________ مـــــقـــــدمـــــة

 6 __________________ االستــراتيجــــي التــرابـــي التشخيص بخالصة رتذكي -2

 6 ______________________________________ الجهة اشكــاليـــات أهم -2.2

 7 __________________________ الوطنـــــــــي المستـــوى على الجهة مكانة -2.2

 7 _____________________________________________ الوطني االندماج   1.2.2

 11 ________________________________________ الماكروجهوي االندماج -1.5.1

 01 _____________________________________ الجهــــة اختــالالت أهم -2.2

 02 _____________________ المخاطر و الفرص-االكراهات-المؤهالت تشخيص -2.2

 55 __________________________________ المشاريع مجــاالت تقسيم -3

 01 __________________________________________ التحـديد منهجية -0.1

 01 ____________________________ الريف بمقدمة الخاصة المصغرة الجهة -4.1

 01 __________________________________________ لالميتروبو ممر -2.2

 40 _________________________________________ فــــاس حــــاضرة -2.2

 44 ______________________________________ المــتوســـط األطــلس -3.2

 42 ____________________________________________ مـــلــــــوية -6.1

 66 ____________________________________ الجهة اعـــداد ركـــائز -4

 46 ____________________________ وطني مستوى ذات وتوجهات رهانات -2.2

 27 __________________________ الجهوي المستوى على والتوجهات الرهانات - -2.1.2

 27 ______________________________ المحلي المستوى على وتوجهات رهانات  1.5.2

27 ____________________________________________________ فالري مقدمة

 

 

 11 _____________________________ االقتصادية القطــاعـــات أهم تطـــور -4.2

 01 __________________________________________ الفـــــالحــــــــــــــة -5.1.1

 44 ____________________________________________ التقليدية الصناعة -1.1.1

 44 __________________________________________ التجـــــــــــــــــــــارة -2.1.1

 44 _____________________________________________ الصنـــــاعــــــة -1.1.1

 01 __________________________________________ الخـــــــــدمــــــــــات -1.1.1

 02 ________________________________________ السيــــــــــــــــاحــــــــة -2.1.1

 11 ________________ التـــراب العـــداد الجــهــوي للتصميم الديمغــرافــي اإلطار -1.2

 السامية والمندوبية الديمغرافية واإلبحاث الدراسات مركز وتوقعات األخيرة بالتغيرات تذكير -1.0.4

 00 __________________________________ الترابية للتهيئة الوطني والمخطط للتخطيط

 40 __________________ التراب العداد الجهوي التصميم واسقاطات التطور اتجاهات -2.0.4

 66 ___________________________________ االستراتيجية الخيـــارات -3

 70 ________________ الجهات بين و الوطني مستوى على االستراتيجية الخيارات -0.1

 74 _______________________ الجهوي المستوى على االستراتيجية الخيارات  4.1

 71 ___________________ المشــروع مجــــال حسب االستــــراتيجية الخيــــارات -2.3

 70 ______________________________________ الــــــّريف مقـــــــــــدمــــة  -5.2.1

 41 ______________________________________ المتـــــروبــــول ممـــــــــر -2.0.0

 47 __________________________________ المتروبول ورهان فــاس حاضرة -2.2.1

 22 ___________________________________________ المتــوسط األطلس -1.2.1

 27 _______________________________________________ الملـــــويـــة -1.2.1

 506 _________________________________________ الخـــــــاتمــــة -6
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 قائمة الخرائط
 

 14 ______________ الريف مقدمة المشروع لمجال الجماعات ومساحات اإلداري التوزيع:  1  جــدول

 14 _____________ الريف مقدمة لجماعات الديمغرافية والدينامية السكانية والكثافة الساكنة:  2  جــدول

 21 _______________________ المتروبول ممر جماعات مساحات و االداري التوزيع:  0  جــدول

 21 ________________ المتروبول ممر لجماعات الديمغرافية الدينامية و الكثافة و الساكنة:  4  جــدول

 21 _____________ فــاس حاضرة المشروع لمجال الجماعات ومساحات اإلداري  التوزيع:  0  جــدول

 22 __________________ فاس حاضرة جماعاتل الديمغرافية والدينامية الكثافة ، الساكنة -2  جــدول

 20 ________________________المتوسط األطلس جماعات مساحات و االداري توزع:  7  جــدول

 20 _______________ المتوسط األطلس لجماعات فيةالديمغرا والدينامية الكثافة ، الساكنة:  4  جــدول

 20 ______________________________ الملوية جماعات مساحات و االداري توزع:  2  جــدول

 20 _____________________ الملوية لجماعات مغرافيةالدي والدينامية الكثافة ، الساكنة:  11  جــدول

 41 _______________________________ السبـــو حوض في السنوي التدفق معدل:  11  جــدول

 40 ____________________ 1020 سنة( ايسس) مكناس-فاس لمائدة التقديرية الحصيلة:  12  جــدول

 40 ________________________________ (2مم) 1020 آفاق في الفالحي الطلب:  10  جــدول

 00 _______ (%) 1051 و 5291 بين ما األوساط حسب الجهوية السكانة تطور نسبة تطور:  14  جــدول

 04 ________________________________ المغرب مستوى على العمرية التركيبة:  10  جــدول

 04 __________________ (1051 نةس واإلقليم العمالة) الوسط حسب الساكنة إسقاطات:  14  جــدول

 41 _________________________________ الجنس حسب الجهة ساكنة اسقاطات:  17  جــدول

 41 _________________ مكناس-فاس جهة:  1010 سنة الوسط حسب الساكنة اسقاطات:  14  جــدول

 41 ___________________ 1010 – 5221 فاس لمدينة التزايد ونسبة السكان اسقاطات:  12  جــدول

 42 __ 1010 سنة وصفرو فاس يلمدينت للبناء المخصصة األراضي مستوى على االحتياجات:  21  جــدول

 42 __________________________________ للمرأة بالنسبة التشغيل نسبة تطور:  21  جــدول

 44 _________________________________ األولى الفرضية الديمغرافي اإلسقاط:  22  جــدول

 44 _________________________________ األولى الفرضية الديمغرافي اإلسقاط:  20  جــدول

 72 ______________________ الريف مقدمة المشروع لمجال االستراتيجية الخيارات:  20  جــدول

 40 _____________________ المتروبول ممر المشروع لمجال االستراتيجية الخيارات:  24  جــدول

 20 ____________________ المتوسط األطلس المشروع لمجال االستراتيجية الخيارات:  24  جــدول

 111 ________________________ الملـــويـــة المشروع لمجال االستراتيجية الخيارات 27  جــدول

 لرسوم البيانيةاقائمة 

 

 40 ______________ مكناس-فا الحضرية للمراكز للشرب الصالح للماء الحاجيات معدل:  1  بياني رسم

 40 ___________ للشراب الصالح للماء السايس سهل ومراكز ومكناس فاس مدن حاجيات:  2  بياني رسم

 41 _________________________________ 1001 سنة الجهة ساكنة أعمار هرم:  0  بياني رسم

 41 _________________________________ 1050 سنة الجهة ساكنة أعمار هرم:  4  بياني رسم
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قائمة الخرائط

 

 

 7 ______________________________________ بولمــان – فــاس جـهـة مــدن:  1  خـــارطة

 4 _______________________________________ فــاس حول العالقـــات نظام:  2  خـــارطة

 11 ___________________________________________ الجـهـــوي المـــوقع:  0  خـــارطة

 10 ________________________________________ العـزلــة:  تركيبية نتائج:  4  خـــارطة

 14 __________________________________ التجهيزات مستوى:  تركيبية نتائج:  0  خـــارطة

 17 __________________________________ التنموية الموهالت:  تركيبية نتائج:  4  خـــارطة

 17 ________________________________________ المصغرة الجهات تقسيم:  7  خـــارطة

 14 ___________________________ الريف مقدمة المصغرة للجهة اإلداري التقسيم:  4  خـــارطة

 14 _________________________________ الريف مقدمة المشاريع فضاء تقسيم:  2  خـــارطة

 12 ________________________ الميتروبول ممر المصغرة للجهة اإلداري التقسيم:  11  خـــارطة

 21 ______________________________ المتروبول ممر المشاريع فضاء التقسيم:  11  خـــارطة

 21 __________________________ فاس حاضرة المصغرة للجهة اإلداري التقسيم:  12  خـــارطة

 22 _______________________ المتوسط األطلس المصغرة للجهة اإلداري التقسيم:  10  خـــارطة

 24 ______________________________ المتوسط األطلس المشاريع فضاء تقسيم:  14  خـــارطة

 24 ____________________________ الملــــوية المصغرة للجهة اإلداري التقسيم:  10  خـــارطة

 20 _________________________________ المـلــــويـــة المشاريع فضاء تقسيم:  14  خـــارطة

 01 _______________________________ فالحية ترابية وحدات إلى الجهة تقسيم:  17  خـــارطة

 41 __________________________________ مكناس-فاس المائية المائدة موقع:  14  خـــارطة

 42 ______________________________ مكناس-فاس المائية المائدة معاينة نقاط:  12  خـــارطة

 44 ____________________________ القـــروية التقليدية الصناعات منتــوجــات:  21  خـــارطة

 

 

 44 ________________________ 1050 سنة والوالية األقاليم في الصناعة مستوى:  21  خـــارطة

 00 ___________________ 1002 سنة السياحة نوع حسب للوافدين الجهوي التوزيع:  22  خـــارطة

 07 _______________________________ اإلقليم حسب الحضرية الساكنة دينامية:  20  خـــارطة

 02 __________________________________ اإلقليم حسب الديمغرافية الدينامية:  24  ـارطةخــ

 40 ______________________ 1051 لسنة القروية والكثافة الديموغرافية الديناميكية:  11  خـــارطة

 74 __________________________________ الجهوي الهيكلي التصميم خريطة:  24  خـــارطة

 74 ______________________________ الريف مقدمة المشروع مجال إمكانيات:  27  خـــارطة

 74 _______________________________ الريف مقدمة المشروع مجال معوقات:  24  خـــارطة

 41 _________________________ الريف مقدمة المشروع لمجال الهيكلي التصميم:  22  خـــارطة

 42 _____________________________ المتروبول ممر المشروع مجال إمكانيات:  01  خـــارطة

 42 _____________________________ المتروبول ممر المشروع مجال معوقات:  01  ـارطةخــ

 44 ________________________ المتروبول ممر المشروع لمجال الهيكلي التصميم:  02  خـــارطة

 21 _________________________ فاس حاضرة المشروع لمجال الهيكلي التصميم:  00  خـــارطة

 20 ___________________________ المتوسط األطلس المشروع مجال إمكانيات: :  04  خـــارطة

 20 ____________________________ المتوسط األطلس المشروع مجال معوقات:  00  خـــارطة

 24 _______________________ المتوسط األطلس المشروع لمجال الهيكلي التصميم - 04  ـارطةخــ

 24 __________________________________ الملوية المشروع مجال إمكانيات:  07  خـــارطة

 24 ___________________________________ الملوية المشروع مجال معوقات:  04  خـــارطة

 111 ____________________________ الملوية المشروع لمجال الهيكلي التصميم:  02  خـــارطة
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 ةـــــدمـــــقـــــم

من الدراسة الخاصة بالتصميم الجهوي  الثانيةملخصا للمرحلة  هذا التقرير يعتبر

مقاربة المعمول بها منذ الويندرج في إطار . عداد التراب لجهة فاس بولمانإل

قوم على اإلشراك والتقويم المتوافق عليه كمبدأ أساسي في ت التيرير األولي التق

ضمن إطار مشترك تندرج الجهوي، وذلك من أجل إنجاز وثيقة  التصميمإعداد 

( التشخيص االستراتيجي)عالقة بالموضوع وخالل المرحلة األولى . ومتوافق عليه

 : يـــــــتقارير قطاعية وهي كاآلت 2تم إعداد 

 ،لوسط الطبيعي، الموارد والبيئةا -5

 ،النمو الديمغرافي والتفاوتات المجالية -1

 ،الفالحة والتنمية القروية -2

 ،األنشطة غير الفالحية -1

 ،جاذبية وتنافسية المدن:  الجهاز الحضري -1

 عوامل االندماج الجهوي -2

ل مناسبة أو أرضية تم من خاللها تقديم الوضعية وتحليل توجهات ككل تقرير ش

هذا . الستراتيجيات القطاعية في طور اإلنجاز من أجل إعداد تشخيص أوليالنمو وا

التشخيص كشف عن مؤهالت وإكراهات كل قطاع في عالقته مع الخصوصيات 

 .المجالية لكل منطقة بالجهة

لقد استوجب انجاز التشخيص الترابي االستراتيجي القيام بعدد كبير من االعمال 

 :والتحقيقات والتي نورد منها 

  (1051)مسح شامل لكل الجماعات، 

  بعدد هام من  و زيارات ومقابالت مع المسؤولين بكل الجماعات الحضرية

 الجماعات القروية،

 و مقابالت مع المصالح الفنية الجهوية واإلقليمية لتحديد الوضع الحالي 

 تحديد المشاريع المستقبلية

 برامج سارية جمع واستخدام كل الوثائق، االحصائيات، التصاميم وال

 المفعول،

  جمع واستخدام االعمال الجامعية ذات صبغة قطاعية وإقليمية والتي تخص

 الجهة،

  التصميم الوطني إلعداد التراب، (االطالع واستخدام وثائق تدبير المجال

مكناس،  -التصاميم الجهوية للجهات المجاورة، دراسة القطب الثنائي فاس

 ) دراسة االطلس المتوسط

 استخدام االراضي والتجمعات  مشاهد االقمار الصناعية لدراسة استخدام

 البشرية والبنيات التحتية،

 زيارات ميدانية لمجال الجهة. 

بين مختلف العرضي ومن خالل التمفصل  ،على ضوء نتائج هاته الدراسات

يستعرض هذا التقرير التحليلي أهم اإلشكاليات  ،التأويالت القطاعية لإلشكاليات

عداد التراب لجهة فاس التي ينبغي تجاوزها من خالل التصميم الجهوي إل الترابية

هذا التقرير وقع مناقشته خالل . بولمان والذي يقترح توجهات أولية لإلعداد والتهيئة

 .اهم الخالصاتبورشات التشاور المذكورة في التمهيد و هي موضوع للتذكير 

رابي االستراتيجي والتقطيع  بعد التشاور وعلى ضوء أهم خالصات التشخيص الت

 التنميةثم تدقيق مجاالت المشاريع والتوجهات االستراتيجية المبوبة حسب رهانات 

 .ستويات المجالية وحسب أهم العناصر التي تكّون المجال الجهويحسب الم

  



 4  4102 –الخيارات االستراتيجية ومجاالت المشاريع  – 1المهمة  – 2المــرحلة  – التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان
 

 تذكير بخالصة التشخيص التــرابـــي االستــراتيجــــي -2

 أهم اشكــاليـــات الجهة -2.2

بولمان ، من البداية ، يجب -نشاء مشروع ترابي يستجيب لمتطلبات جهة فاسإل

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

الولوج ، هته المناطق التضاريس والمناخ تجعل المجال ذات مناطق صعبة 

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

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

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

العمومية  طفي التجمعات الساكنة القروية ، تواجه السل. 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

زولة ، صعبة الولوج وال يتوزعون في مناطق معوضواحيها معظم الساكنة والباقي 

تتمتع باي انفتاح على العالم الخارجي خاصة منطقة شرق مقدمة الريف واالطلس 

 .المتوسط

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

المدن ال تؤثر إال قليال على  واورة قليل من الروابط تجمع بين المناطق المتج

 .ق المجاورةالمناط

هيمنة فــاس الكلية على المستوى البشري واالقتصادي يساهم بشدة في عدم 

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

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

 .الجهوية

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

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

وادي الملوية ، األطلس المتوسط والمنطقة الشرقية : بضعف التماسك المجالي 

 .لمقدمة الريف

ها العزلة المجالية واالجتماعية ، تشكو المناطق القروية من عدة صعوبات من أهم

فقر الساكنة ، غياب األنشطة والمؤهالت االقتصادية ، مستويات التنمية البشرية 

 .الساكنة الشابة على مغادرة مناطقها لإللتحاق بالمدن حثكل هته العوامل ت. ضعيفة

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

تكتظ بذلك األحياء الفقيرة لفالشباب يحبذون الهجرة نحو فاس . رئيسية باإلقليمال

 .بالحاضرة

الهجرة تساهم في اكتظاظ العاصمة الجهوية والضغط في مايخص الولوج إلى 

ويصعب بالتالي التحكم في . مواطن الشغل والسكن والخدمات األساسية والتجهيزات

كما تواجه هذه المناطق . عييط الطبوسوال واردالمالتأثيرات السلبية للحاضرة على 

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

من الساكنة  % 20تضم . بالمغرب وتحتل مكانة هامة على المستوى الجهوي

 . من الساكنة الحضرية % 91الجهوية و 

الهيكلة . ساكن 10000( دى صفروماع)ال يتجاوز عدد السكان ببقية المدن 

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

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

تضم العاصمة . ديدة او تقليص من الهيمنة الفاسيةجيسمح باعتماد هيكلة حضرية 

باقي المدن . والتنمية الجهويةكنة والخدمات والتجهيزات الجهوية أغلب السا

 ".مستهلكة للخدمات"أو " المدن النائمة"مستقطبة وتنحصر في دور 
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 بولمــان – فــاس جـهـة مــدن:  2خـــارطة  

 

مدينة تضطر . ورغم هيمنة مدينة فاس ، إال أنها ال ترتقي بعد إلى مصاف متروبول

تحفز و على باقي الجهة أو على االقل في منطقة اإلشعاع  تهافاس إلى أن توزع تنمي

 منو. على خلق بدائل مجالية لتنمية جهوية والحد من الضغط البشري على المركز

جهة أخرى يجب أن تتطور في بعض المجاالت كعرض الخدمات العليا لتبليغ 

 .جودة الحياة الحضرية مستويات اتصال كباقي مدن العالم وتحسين

اس في إطار المتروبولية تتمتع مدينة فاس بفرصة هامة وهي القرب من مدينة مكن

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

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

زلة المجالية واالجتماعية لبعض عات الجهة تتمثل في الكخالصة فإن أهم اشكالي

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

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

تفتقر إلى العديد  وأخيرا انخراط مدينة فاس في مسلسل المتروبول لكنها. الحضرية

كما يجب على الحاضرة . كل التي تمكنها من االرتقاء إلى مصاف متروبولامن الهي

 .أن تنخرط في شراكة مع مدينة مكناس التي تتمتع بمجموعة من المؤهالت

 مكانة الجهة على المستـــوى الوطنـــــــــي -2.2

لعراقيل اإلدارية، الندماج وطنيا يعتبر مسلسال يستوجب تجاوز اإلكراهات وا

التي تحول دون تنسيق وتعاون جهة فاس بولمان  االجتماعيةالطبيعية، االقتصادية و

رفع هاته لوالجهات المجاورة من أجل تدبير مواردهم ومصالحهم المشتركة 

ويتعلق األمر كذلك، بالنسبة للجهة، بأهمية استغالل الفرص واإلمكانيات . التحديات

يع التهيئة الكبرى بهدف التموقع اقتصاديا وتحسين المتاحة من خالل مشار

وهذا الفصل من الدراسة يتطرق لموقع الجهة ضمن التراب الوطني . تنافسيتها

 : وذلك من خالل نوعين من المستويات

ما مكانة الجهة ضمن التراب الوطني وماهي الفرص التي : المستوى الوطني -5

 تهيئة المجال؟يمكن استغاللها من خالل البرامج الوطنية ل

التوافقات التي يمكن تطويرها بين جهة  يماه:  على المستوى الماكرو جهوي -1

فاس بولمان والجهات المجاورة؟ وما هي التحديات المشتركة التي تستدعي 

تظافر الجهود ثم ما هي التصورات التي يمكن تطويرها من خالل هاته الجهات 

ر على مستقبل بعض المجاالت في المناطق المجاورة والتي يمكنها التأثي

بالجهة؟هاته االزدواجية في القراءة ستفضي إلى خالصة بالنسبة للعوامل 

المرتبطة بالنمو وإمكانيات تطورها والتي قد تشكل مواطن قوة أو  الخارجية

 .ضعف بالنسبة لتطور الجهة

 الخارجيةهاته االزدواجية في القراءة ستفضي إلى خالصة بالنسبة للعوامل 

مرتبطة بالنمو وإمكانيات تطورها والتي قد تشكل مواطن قوة أو ضعف بالنسبة ال

 .لتطور الجهة

  الوطني االندماج   2.2.2

 والدولية الوطنية األسواق إلى سهل نسبيا وولوج أساسية عبور نقطة 
الجبلية بالمغرب الموجهة من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي  السالسلتوالي 

فاالستقرار . ية المغرب تفرض على التراب الوطني تنظيما خاصاجعل مورفولوج

البشري عموما والتمدن بشكل خاص تطورا غرب البالد على السهول الساحلية 

أهم محاور المبادالت الوطنية . األطلسية، حيث المجال مالئم لألنشطة وللمبادالت
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س تسمح، على تتركز على طول الساحل مع وجود منافذ نحو الداخل حيث التضاري

ممر تازة )بين الريف واألطلس المتوسط  الفج الواقعسبيل المثال نذكر على طول 

وكذا المجال الواقع بين األطلس المتوسط والكبير ( تازة المتكون من وادي سبو وممر

 (.وادي ملوية)

أليسر مرورا امدينة فاس، عاصمة الجهة، تقع على المنفذ الشمالي، وهي األهم و

ونحو الحدود ( الناظور)المتوسط للبحر األبيض الشرقي  يحل الشمالنحو السا

تاريخيا، هذا الممر شكل الشريان الوحيد الذي يربط (. وجدة)الجزائرية بالشرق 

العبور في  امدينة فاس كانت تتحكم في هذ. المغرب بباقي المجاالت المغاربية

ة من غنى المنتوج العالية من خالل الخانق المتشكل من مضيق تازة، مستفيد

حيث أصبحت أرضية أساسية للمبادالت  ،سهل سايسو وادي سبوبكل من الفالحي 

 .ضمن محاور المبادالت الوطنية والدولية

مدن ميسور وأوطاط الحاج، جنوب الجهة، تتواجد كذلك على المنفذ الجنوبي 

لشمالي هذا المحور أكثر بعدا وأصعب ولوجا من المنفذ ا. وتتكون من وادي ملوية

المبادالت تعتبر، نسبيا، أقل . المتميز بتوالي تجمعات بشرية تنتظم على طول ملوية

تطورا خاصة بسبب الصعوبات والعراقيل التي ترتبط بالعبور بين األطلس الكبير 

 .والمتوسط على الجانب األيمن من مدينة ميدلت

 

بحري أو حدود برية ال تتوفر على منفذ وتتواجد جهة فاس بولمان في وسط البالد، 

 اغير أنها تمتد على تراب يغطي جزءا من الريف، جزء. مع جهات خارج المغرب

يشمل الواجهة األولى لألطلس الكبير،الجهة تخترقها  امن األطلس المتوسط وجزء

 :ثالث محاور تاريخية للتواصل والنمو

 فــاس لحو العالقـــات نظام:  2خـــارطة  

 
الذي يمتد نحو المدن ( وجدة-فاس-مكناس-الرباط)المحور الغربي الشرقي  -

، 2يتم من خالل الطريق الوطنية رقم ( تونس-الجزائر)والعواصم المغاربية 

 .A2السكة الحديدية والطريق السيار 

جنوب يمتد من فاس نحو مراكش ويصل الساحل عبر -المحور الداخلي شمال -

أكادير، حيث تمتد من -نحو المحيط جنوبا من خالل مراكشطنجة شماال و-فاس

الطريق الوطنية )الشمال  نحو الجنوب واجهة الريف ثم األطلس المتوسط والكبير 

 (.9رقم 

كرسيف الذي يمتد نحو الناظور على الساحل المتوسطي في اتجاه -محور ميدلت -

ي فك العزلة عن هذا المحور يلعب دورا أساسيا ف. وجدة على الحدود الجزائرية
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األطلس المتوسط، الكبير والهضاب الصحراوية بالشرق بداخل الجهة مرورا 

 (.51الطريق الوطنية رقم )

 

بغض النظر عن االمتيازات التي تقدمها الجهة كممر عبور ال غنى عنه في 

بولمان من تجهيزات  تستفيد جهة فاسشرق، -جنوب وغرب-المبادالت شمال

بلوغ السوق الوطنية  وخاصة مجاالت النمو الديمغرافي مهمة تخترقها من أجل 

ويتعلق األمر أساسا بأكبر التجمعات السكنية داخل البالد كمراكش، . واالقتصادي

الدارالبيضاء، الرباط، أكادير : مكناس وكذا التجمعات الساحلية الكبرى األربع

الدولية وذلك عبر كما تستفيد الجهة، كذلك، من هاته البنيات لولوج السوق . وطنجة

 امنظومة الموانئ المغربية وذلك انطالقا من أربع بوابات أساسية التي تلعب دور

الجرف  -المحمدية-الدارالبيضاء)بالوسط  المينائي المركب:  من خالل اأساسي

كما أن (. الميناء القديم والميناء المتوسطي المستقبلي)، طنجة ثم الناظور (األصفر

السكة الحديدية المتوقف حاليا من شأنهما أيضا ربط العالقات  الطريق السيار وخط

 .البرية مع أقطاب البلدان المغاربية

 

، بينما باقي هاته العالقات محدودة عند مدينة فاسمن جهة أخرى، يمكن القول أن 

. تراب الجهة يوجد بمعزل عن هاته الشبكة من المبادالت الدولية، الوطنية والجهوية

ة فاس حاليا من بين أهم المدن التي يرتكز عليها نمو المغرب، غير أن وتعتبر مدين

ضعف الروابط، والعالقات بين مجاالت الجهة ال تساير دينامية النمو، كما أن 

ومن بين انشغاالت التصميم الجهوي . المجال الخلفي يبقى خارج هاته الدينامية

وجهات الجهوية لنظام التقليص من حدة الفوارق بمجاالت الجهة و تعميم الت

الهدف يتجلى كذلك في إشراك كل أطراف الجهة في شرق، -العالقات غرب

 .الدينامية االقتصادية للميتروبول فاس

 مدينة من أبرز المدن القارية الكبرى
فحجم وكثافة السكان تقل . للسكان كبيرا تمركزا للمغرب الساحلية الواجهة تعرف

ا نحو المجاالت الداخلية مع انخفاض في محيط كلما ابتعدنا عن الساحل وتدرجن

ذلك، ل. المتوسط، الكبير أو الصغير  الحدود الطبيعية سواء تعلق األمر باألطلس

نجد عددا قليال من المدن ذات الحجم الكبير تتطور شرق البالد واالستثناءات تهم 

ثنائية لفاس، فالخاصية االست. المدن الواقعة أساسا بالواجهة الغربية لجبال األطلس

-ثالث مدينة بالمملكة اعتبارا لوزنها الديمغرافي بعد كل من الدارالبيضاء والرباط

سنة  نسمة 219 000 فبحوالي. عتبة المليون نسمةالساكنة تجاوز تسال حيث 

، تصنف مدينة فاس، اعتبارا لحجمها، في مصاف المدن الكبرى القارية 1001

(. نسمة 912 000 ومراكشنسمة  122 000 مكناس) والقليلة العدد بالمغرب

تعليم، صحة، قانون )اعتبارا لوظائف التأطير ولخدماتها على المستوى الوطني 

، تحتل مدينة فاس المرتبة الثالثة على المستوى الوطني من حيث اإلشعاع (وإدارة

ومراقبة المدن والمراكز بشكل سلس وفي محيط يمتد حتى ملوية العليا وإلى حدود 

مدينة فاس المشعل  ذوشرق تازة تأخ. إشعاع المدينة تجاريا يمتد حتى الحسيمة .تازة

نحو الجنوب يمكن لمدينة ميدلت أن . حيث تنظم حولها شبكة من المراكز الكوكبية

 .تلعب نفس الدور بالنسبة لملوية العليا

 ي ذو منفعة وطنية ـــزان مائــابة وخـــغ
ب خزانا حقيقيا للمياه حيث تنبع أودية سبو، أم األطلس المتوسط يشكل بالنسبة للمغر

المنطقة " حسب التصميم الوطني إلعداد التراب باعتبار  .الربيع وجزء من ملوية

يجب أن تحظى بعناية خاصة، السيما وأنها خزان للمياه وتقع في " منبعا للموارد

ات أهمية وتعتبر ذ. ملتقى عدد من األحواض التي تتجاوز الحدود اإلدارية للجهات

وطنية حيث إشكالية الماء بجهة فاس بولمان يجب أن تتم معالجتها في إطار الحفاظ 

عليها وتثمينها مع األخذ بعين االعتبار الحاجيات واإلكراهات المرتبطة بالماء 

. بالنسبة للجهات عند سافلة األحواض وخاصة جهات تازة الحسيمة والجهة الشرقية

سدا  10برى التي يتم العمل بها حاليا في المغرب، نجد من السدود الك 519فمن بين 

فجهة فاس بولمان تحتضن أربع . سدود تقع بحوض ملوية 1تقع على حوض سبو و

سد إدريس األول، سد سيدي شاهد وسد عالل الفاسي على وادي سبو : سدود وهي

هاته السدود الكبرى تدعمها ثالث سدود صغرى . ثم سد إنجل على وادي ملوية

وهي موجهة أساسا لحماية المدن من خطر ( لعكبة، موالي عرفة وأكايا)

بحيرات تلية تستعمل مياهها في التزود بالماء الصالح  1ثم هناك . الفيضانات

 .للشرب، تروية الماشية أو السقي

من جهة ثانية، جهة فاس بولمان تحتضن جزءا مهما من غابات األطلس المتوسط 

لى مستوى التوازنات المناخية، كما تساهم في تغذية التي تلعب دورا طالئعيا ع

وتعتبر حماية هاته الغابات رهانا وطنيا ينبغي على . الفرشات المائية بمياه األمطار

الجهوي إلعداد التراب أن يأخذه بعين االعتبار في إطار من التجانس  التصميم

ة التي تمتد فوقها هاته والتكامل مع التدابير التي تم اتخاذها من قبل الجهات المجاور

الغابات، وخاصة جهة تازة الحسيمة وجهة مكناس تافياللت التي تضم أحد أكبر 
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بالموازاة مع هاته التدابير الوطنية من أجل حماية . الت الغابوية بالبالدثالتك

ينبغي على جهة فاس بولمان أن تواجه الطلب على الماء من أجل الموارد، 

. صالح للشرب أو الموجه للصناعة والمرتبط بتطورهاالسقي، من أجل الماء ال

فتزايد الطلب يرتبط باستنزاف هاته الموارد واستغاللها المفرط الذي فاق حدود 

ورغم كون الجهة من بين أهم الجهات ذات الوفرة المائية . وإمكانيات تجددها

تتعلق  بالمغرب فإنها قد تكون مهددة على مستوى مياهها ارتباطا بعوامل طبيعية

بالتقلبات المناخية، عدم انتظام التساقطات، التبخر، ضياع المياه الخارجية وتوحل 

ينضاف لهاته المخاطر ضغط حقيقي ومكثف يرتبط بالعوامل البشرية . السدود

وتتجلى في تزايد ضخ المياه، التخلص من المياه دون معالجتها ورميها داخل 

  .األوساط الطبيعية وخاصة بضواحي المدن

 مساهمة متواضعة في االقتصاد الوطني
ألهمية المجال الترابي للمملكة، جهة فاس بولمان ليست شاسعة، حيث ال  انظر

من مجموع المساحة بالمغرب  % 1.9، أي ما يعادل ²كلم 10259تغطي سوى 

على مستوى الساكنة، . حتل بذلك المرتبة السابعة من حيث المساحات الجهويةتل

من الساكنة  % 1.2وتأوي  51نسمة، تحتل الجهة الرتبة  5 111 000فبمجموع 

كما . الجهات لباقيمقارنة مع المعدالت القصوى والدنيا  ةكثافة متوسطبالوطنية 

من مجموع ساكنة  % 12حوالي ف ،قوي االستقطاب احضري تعتبر الجهة مجاال

قت ذاته كما أن تواضع مساحة الجهة يسجل في الو. الجهة تستقر بجماعات حضرية

فالمؤهالت من حيث الموارد . تنوعا ملحوظا من حيث التضاريس والمشاهد

الطبيعية تقوي وتعزز نسيج اإلنتاج بهاته الجهة، تنضاف لذلك الحمولة التاريخية 

كما أن جهة فاس بولمان تقدم . للمنطقة ومكانتها ضمن تاريخ االقتصاد بالمملكة

 .ة، الصناعة، الصناعة التقليدية والسياحةنسيجا متنوعا يرتكز على قطاعات الفالح

فإن الجهة ال تساهم سوى في المقابل، ورغم التنوع والدور التاريخي لمدينة فاس، 

في  51وال تحتل سوى المرتبة  من الناتج الداخلي الخام الوطني % 2..2ب 

الترتيب الوطني من حيث الناتج الداخلي الخام للجهات، بعيدا بذلك عن الدار 

وبعيدا كذلك عن جهة  % 52.12يضاء الكبرى المصنفة أولى وطنيا بنسبة الب

 .% 55.29زمور زعير ذات الرتبة الثانية بنسبة -سال-الرباط

بعد التطرق لعالقة الساكنة بالمساحة داخل الجهة، يالحظ كذلك ضعف الدينامية 

لوطني بعيدا على المستوى ا 9و 2االقتصادية للجهة التي تحتل على التوالي المرتبة 

دائما عن الدارالبيضاء ذات المرتبة األولى بناتج داخلي خام للفرد يعتبر مرتين أكبر 

سنوات ورغم  1وعلى مدى . مرة أكبر 21يقدر ب  ²وكذا ناتج داخلي خام للكلم

لصالح جهات  مرتبتين، فقدت الجهة 1055و 1001بين   %2.11ـ نسبة نمو تقدر ب

نسبة  %52.01)وجهات الجنوب ( نسبة نمو %9.25)الغرب شراردة بني حسن 

  (.نمو

 % 20غنى الجهة خاصة على مستوى إنتاج األنشطة الخدماتية  التي تساهم بنسبة 

وأخيرا أنشطة ( % 12)من الناتج الداخلي الخام بالجهة، متبوعا بأنشطة ثانوية 

 (.% 51)القطاع األول 

م الجهة خاللها في خلق قيمة لم تساه 1001-5229ونشير أن الفترة الممتدة من 

 1.1، خاصة القيمة المضافة للقطاع الثالث والتي تقدر ب% 1.1مضافة سوى ب

وكذا قيمة القطاع الثانوي بنسبة ( فنادق ومطاعم، خدمات التجارة وغير التجارة) %

مع ( الكهرباء، الماء، البناء واألشغال العمومية والصناعة التحويلية) % 2.2

 (.الفالحة) % 0.9األول الذي ال يتجاوز نسبة تهميش للقطاع 

 االندماج الماكروجهوي -2.2.2

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

تتقاسم مع هذه . بالجهة الشرقية ومن الشمال الشرقي بجهة تازة الحسيمة تاونات

 : ية ذات أولوية كبرىالجهات مجاالت قروية ذات رهانات اقتصادية وإيكولوج

 ،سهل سايس -5

 ،األطلس المتوسط -1

 ،حوض سبو -2

 .حوض ملوية -1

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

 .و بآخر من هاته المستويات المجاليةأبمستوى 

 جهة مكناس تافياللت  
ابية تتخللهما جهة مكناس تافياللت تشكل مع جهة فاس بولمان استمرارية تر

مجاالت مشتركة ذات أهمية اقتصادية بالنسبة لكال الجهتين المتداخلتين كما يعتبران 

بالنسبة لسهل سايس واألطلس المتوسط، كال . في مواجهة هشاشة إيكولوجية

الجهتين يجب أن تتجاوز العراقيل وعليهما تطوير استراتيجيات متناسقة ومتكاملة 
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كذلك، تقع . ت من جهة والحفاظ عليها لألجيال القادمةمن أجل تثمين هاته المجاال

ويشكالن من . كلم فقط 20عاصمتي الجهة على ممر وطني غربا وشرقا على بعد 

ينبغي دعمه من خالل تطوير  اووحيد اواحد اميتروبولي االناحية الوظيفية محيط

 .هتينإستراتيجية مشتركة نظرا ألهمية الروابط والعالقات التي تجمع كال الج

 

كلم من الحدود المشتركة، هاته 260 في المقابل ورغم أهمية الرهانات المشتركة و

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

، الطريق 2مع الممر الوطني غربا وشرقا المتمحور حول الطريق الوطني رقم 

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

الرابطة بين فاس إفران عبر إيموزار  9الطريق الوطنية رقم  هماو يناعتبارها قوي

الطريق : باقي المحاور. التي تربط ميسور بميدلت 51كندر والطريق الوطنية رقم 

تربط التي  1121التي تربط عين الشكاك بالحاجب، الطريق اإلقليمية  151الجهوية 

 52التي تربط بولمان بالطريق الوطنية  102كيكو بتمحضيت ثم الطريق الجهوية 

 .تعتبر محاور مواصالت محلية

 

عداد التراب بجهة مكناس الجهوي إل للتصميملرؤية المجالية التي يقترحها اترتكز 

 :تافياللت على أربع محاور

مصير منطقة ، حيث يرتبط تقوية وتطوير قطب النمو األساسي لسهل سايس -5

األنشطة بشكل كبير بمستقبل سياسة الميتروبول المتفق بشأنها في إطار الثنائية 

 .القطبية فاس مكناس

من أجل  22تطوير أقطاب خاصة باألنشطة على طول محور الطريق الوطنية  -1

هذا المحور . المناطق الجبلية جنوبا بمجاالت الشمال األكثر تصنيعاتنشيط 

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

. لتثمين وتقويم المؤهالت المحلية وكذا المدن الثانوية النشيطة قدر المستطاع

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

 .بولمان الممتدة على طول الحدود مع جهة مكناس تافياللت

باعتباره منظومة إيكولوجية وحيدة لمتوسط الهضبي تثمين مؤهالت األطلس ا -2

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

فالمحطة جد قريبة من فاس ومرتبطة بمحاور طرقية . للسياحة الترفيهية

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

   .لوجهة فاس

 المـــوقع الجـهـــوي:  2خـــارطة  

 

 

يعتبر هذا التوجه مفتاحا لفك العزلة وأساسا  : تنمية وتطوير قطب ميدلت -1

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

. جد قاسيةوتقع في مجال واسع ومهمش بين الجهتين حيث ظروف العيش 

والطريق نحو  52وتستفيد 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 

مبادالت مع تعتبر مدينة ميدلت كذلك مركزا لل. وأوطاط الحاج من عبورهم

 .الساكنة والفالحين بجماعات إقليم بولمان
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 اتـــاونـــازة الحسيمة تــــجهة ت
كلم من الحدود المشتركة مع جهة فاس بولمان، يخترق الجهة  200 تتقاسم حوالي

محور مبادالت وطني من الغرب نحو الشرق والذي يمر عبر مدينة فاس ليصل 

ا من األطلس المتوسط من خالل جزئها كذلك تقتسم جزءا كبير. 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 

لنمو ل اكما أن محاور التواصل واالتصال بالجهة بالكاد يمكنها أن تشكل محور

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

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،

ألطلس المتوسط إقليمية تخترق ا ابعض المسالك جنوب هذا الممر باعتبارها طرق

 . 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

 .ةــــالكبرى لوسط المغرب التي سترسم معالم جديدة للولوجية بالجه

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

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

، كذلك (2الطريق الوطنية )ر كأداة للتواصل والتنمية البعد التاريخي للمحو

فاس )عزز التمفصل بين األقطاب الحضرية الكبرى بالجهة الوسطى يس

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

 .وجدة

اس ، جهة فإلى حد ما، كذلك من المخاطر تتقاسمها نوعين ستواجه المقترحةالرؤية 

 : بولمان

 ،خطر مجال جهوي يعتبر ممر عبور أكثر منه مجال مجهز بالبنيات الالزمة -5

 .خطر اجتذاب النمو وتركزه بدل تعميمه -1

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

يركز على أهمية وضع سياسات للمصاحبة واالستثمار لتمكين االستثمارات 

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

 : الولوجيات للمجاالت الجهوية من خالل تقوية بتحسين

 ،قدراتها الداخلية للتنمية -

 ،تعميم النمو -

 ،تيسير الولوجية إلى الموارد وإلى الخدمات داخل وخارج الجهة -

 .تكاملها مع أقطاب الجهات األخرى -

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

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

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

شرق الذي يخترق وسط -المحور الوطني غرب منفذا إلىلي الجهة في جزءها الشما

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

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

 فإنة التي يعرفها، ولوضعية العزلة القاسيالجهة الجغرافي مع شمال  لتباينهنظرا 

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

الغطاء النباتي باستثناء بعض سهوب الحلفاء وبعض حيث السكان وكذا من 

بعض الطرق الجهوية واإلقليمية تضمن . الروابط بين الجهتين تكاد تنعدم .الواحات

وجنوب المنطقة الشرقية غير أن معظمها عبارة التواصل واالتصال بإقليم بولمان 

 .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 

 : إلى توجهات استراتيجية كل محور من هاته المحاور يتفرع. 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 -
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 ،إعادة تأهيل ودينامية القطاع الصناعي -

 ،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 

الميتروبول يدعمه الميناء الجهوي بالناظور وأقطاب  هذا. ر الطريق السيارأو عب

هذه المجموعة الحضرية تتحكم في المجال الشمالي . جهوية ببركان وتاوريرت

المعتمد الجنوب . للجهة الشرقية وذو الصبغة الفالحية، الغابوية والسياحية" النافع"

( حسب قدرة كل منطقة)والترحال لمواشي ، شبه ترحال 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

 أهم اختــالالت الجهــــة -2.2

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

عدة تناقضات في ما يخص التنمية والتي تعود إلى شكو من يتعتبر مجاال . الجهة

 :العوامل التالية 

والتربة الصالحة للزراعة  المائيةاختالالت على مستوى المؤهالت و -5

واألراضي الخصبة والموارد المائية الهامة بشمال األطلس المتوسط بسهل 

ت والظروف المناخية المعيقة سايس ، واألودية الكبرى بالجهة والمنحدرا

صالحة للزراعة الراضي غير األباألطلس المتوسط والمناخ شبه الجاف و

 .بالجنوب

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

. سهل سايس ويربط الجهة مع المجموعة الوطنية ويتمتع بانبساط سايس

 .العزلة ةيدشد حاّدة وباقي المجال يشكو من تضاريس 

قرنا في قلب سهل سايس،  51مدينة فاس تم تأسيسها منذ ما يزيد عن  -2

، 52وإلى حين القرن . وتحتل مكانة متميزة على المحاور التجارية الكبرى

الفترة . اعتبرت مدينة فاس العاصمة اإلدارية واالقتصادية للمغرب

لق مجموعة ثم خ األمازيغيةاالستعمارية تميزت بتحضر واستقرارالقبائل 

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

 .القرى تحت تأثير عامل الهجرة

 : كل هاته العوامل أدت إلى بروز هيكلة خاصة والتي تتمثل في

لشبكة ا على فاس تهيمن. بتضخم مدينة فاس هيكلة حضرية متناقضة -

بجهات المملكة الحضرية للجهة وتسجل أعلى مؤشر تضخم مقارنة 

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

 . والتجارة الصناعة التقليديةميادين الصناعة والسياحة و

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

ل عالية والعديد من المراكـز القروية الهامة في حين يبقى باقي المجا

 .نافرا

في مايخص الولوج  عدم توازن بين الوسط القروي والوسط الحضري -

. هرفيتالثقافة وال و إلى الخدمات األساسية والتنمية البشرية والولوج

تتمتع المدن بالحظوظ  والتنمية واالرتقاء االجتماعي ال تقارن حظوظ 

 .األوفر

تيجة لكل وهي ن عدم توازن في مايخص الولوج إلى الخدمات العمومية -

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

جنوب  –ب المناطق األخرى حيث تتفاقم الهجرة شمال ااآلهلة على حس

. ووسط قروي ، وسط حضري وبالتالي يتفاقم االختالل المذكور أعاله

الجنوب المجموعات الجغرافية من الشمال إلى  تتبعوكل هته االختالالت 

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

 ب  ت من الشرق إلى الغرباختالال

، مقابل  تمركز الساكنة المشتّتة الشرق خاصة بمنطقة مقدمة الريف -

 .تمركز ضعيف بمنطقة الغرب

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

 .وبوالت واجهة األطلسمكناس ومتر

 األطلس المتوسط سهل الولوج وآهل بالغرب ومنعزل وغير آهل بالسكان -

 .وذلك لصعوبة التضاريس والظروف المناخية الصعبة بالشرق

 .على ضفاف مجرى المياهاال وادي الملوية غير آهل  -

ب على هته االختالالت يصعب تعديلها بما أن العوامل التي تكّونها ثابتة وبالتالي يج

 الساكنة داد التراب أن يأخذ بعين االعتبار اعادة توزيعالتصميم الجهوي الع

التوسع الحضري ، )يات واألنشطة واستباق تدهور الوسط الطبيعي نوالخدمات والب

واالحتياط من أنواع أخرى من التدهور المتأتية ومن ...( استغالل مكثف ، تلوث

  .التخلي عن بعض المجاالت
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 الفرص و المخاطر-االكراهات-شخيص المؤهالتت -2.2

 راهاتـــــإك ؤهالتـــم

والشمال ( ممر تازة)عاصمة عند تقاطع اثنين من المحاور األساسية الشرق الغربي  .5

 (.مراكش-طنجة)الجنوبي 

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

 .الطريق السيار والمطار

أكبر مدينة في المغرب من حيث الحجم والمدينة الكبرى الداخلية الوحيدة على  ثالث .2

 .مستوى جهات الشمال

 .محيط تأثير عاصمة الجهة يتجاوز حدود الجهة .1

: مجاالت ترابية ذات منفعة وطنية تخترق الجهة وتمتد نحو الجهات المجاورة .1

فاء، غابات، سهول األحواض المائية، الكثل الجبلية، موارد مائية، سهوب الحل

 .سايس

 .جهة معزولة بدون منفذ على البحر وال حدود برية دولية .5

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

 .محاور مواصالت ذات بعد وطني تظل محصورة داخل محيط الميتروبول .2

 . يصلها بأقطاب التنمية الساحليةميدلت الذي يخترق الجهة من الجنوب ال-محور كرسيف .1

 .ضعف مساهمة الجهة في خلق قيمة مضافة على المستوى الوطني .1

 .ضعف العالقات الوظيفية مع الجهات المجاورة .2

 (.المياه والغابات)موارد طبيعية مهددة   .1

 المخاطر الفرص

 .الجهات المجاورة تطور استراتيجيات طموحة للنمو .5

 .ريع المرتقب مروره بالجهةنقطة عبور الخط السككي الس .1

 .اتحاد المغرب العربي في طور التشكل .2

 .تطوير بنيات جديدة خاصة بالموانئ على الواجهة المتوسطية القريبة من الجهة .1

 . وسائل التخطيط والتهيئة الخاصة بالجهات تغطي المجاالت ذات أهمية وطنية .1

 .تأخر بناء وحدة المغرب العربي .5

 .المنافسة مع وجدة ومكناس .1

 .زحف التصحر .2
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 االت المشاريع ــتقسيم مج -2

 ديدـمنهجية التح -2.2

بالمغرب والتي  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

 ، ترجم بمستوى العزلةت الماديةالولوجية  -5

 العدالة االجتماعية،  -1

 تنمية المؤهالت القروية،  -2

الجماعات القروية بالجهة تم ترتيبها حسب هاته المواضيع للتمكن في آخر التحليل من 

اقتراح تعريف للجهات الصغرى، وهي المجاالت التي ستشكل مستقبال مجاالت 

 .بالجهوي إلعداد الترا للتصميمالمشاريع بالنسبة 

 المادية ولوجية ـــال

ومن . تعتبر العزلة عامال كابحا للتطور االقتصادي واالجتماعي للمجاالت الترابية

أجل قياس حدة هاته العزلة، تم األخذ بعين االعتبار مستوى توفر الخدمة االجتماعية 

نسمة في  50000من حيث نسبة عدد الكلمترات الخاصة بالطرق المصنفة لكل 

مسافة بالنسبة للطريق الفاصلة بين أقرب مدينة ذات ساكنة تحتضن أكثر موازنة مع ال

 (.من المجال تبعد بأكثر من ساعتين %)نسمة  10000من 

 العـزلــة: نتائج تركيبية :  2خـــارطة  

 

 : لذلك، نميز بين اثنين من المستويات من حيث توفير خدمة الطرقات

، وتخترقها بنيات طرقية مهمة المتوفرة نسبيا على شبكة طرقات المجاالت .5

ويتعلق األمر بالجماعات المتواجدة بسهل سايس حول . وقريبة من المدن الكبرى

ونذكر هنا : مدينة فاس، وتلك التي تقع على طول الطرقات المهمة بالجهة

ريق التي تخترق الجهة من الغرب نحو الشرق، الط 2الطريق الوطنية رقم 

التي تشكل نقطة اتصال بين الشمال  102، الطريق الجهوية رقم 9الوطنية رقم 

التي تفك العزلة عن جزء  101والجنوب داخل الجهة، الطريق الجهوية رقم 

 كبير من األطلس المتوسط الشرقي،

بشكل أقل أو التي تنعدم بها الطرقات المصنفة وكذا البعيدة المجاالت المعزولة  .2

كبرى وخاصة الجماعات المتواجدة بمقدمة الريف بالمجال الخلفي عن المدن ال
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لفاس، جماعات أيت سبع لجروف، كندر سيدي خيار، يوسف بن أحمد، أهل 

لزمت باألطلس اسيدي لحسن، طازوطة، سكورة مداز، دار الحمرا، تفجغت وت

 .رجان القريبة من منخفض ملويةالعالمتوسط وكذلك تساف و

 ة ـــاعيـــدالة االجتمــــالع

العدالة تقترن بمدى توفر الساكنة على الخدمات العمومية وإدماجها أساسا ضمن 

التوزيع المجالي لخدمات التربية والصحة األساسية في موازنة مع الولوجية 

 .ومستوى الفقر

 : أما على مستوى الجهة فنميز ما يلي

. ا مستعجالالمجاالت المتأخرة حيث عمليات التدارك والتجهيز تعتبر أمر -5

سبع  أيتشقف،  ، عينالوادينويتعلق األمر أساسا بجماعات لعجاجرة، 

، كندر كاكلجروف، مكس، سبت لوداية، سيدي داود، أوالد ميمون، عين ش

لزمت بأعالي جبال اسيدي خيار وبن أحمد بالمجال الخلفي لفاس، تفجيغت وت

 .رجان، فريطسة وتيساف بمنخفض ملويةالعاألطلس المتوسط و

مجاالت نسبيا مزودة بتجهيزات، غير أنها ال زالت تعرف تأخرا في بعض  -1

القطاعات أو في بعض األجزاء من المجاالت التي تستدعي عمليات وبرامج 

ويتعلق األمر بجماعات سبع رواضي، عين بوعلي، . الدعم وإعادة التوزيع

يكو، عين قنصرة، عين بيضا وأوالد الطيب بمحاذاة مدينة فاس ثم جماعات ك

ازوطا، أهل سيدي لحسن، ألميس مرموشة تلعنوصر، المرس، سكورة مداز، 

 .زة باألطلساوأيت ب

باقي مجال الجهة يعتبر، نسبيا، مجاال يتوفر على الخدمات العمومية حيث  -2

 .الرهان اليوم يهم تحسين الجودة والرفع من مستوى الخدمة

 التجهيزات مستوى:  تركيبية نتائج:  3خـــارطة  

 

 روية ــــادية القـــــؤهالت االقتصــــالم

المؤهالت االقتصادية بالوسط القروي ترتبط بقدرة المجال على خلق ثروات بالنسبة 

وتتعلق بالمؤهالت البشرية في إطار عالقتها بالمؤهالت الطبيعية، واالثنين . لألسر

 . في موازنة مع الولوجية والتكوين
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 الموهالت التنموية: نتائج تركيبية :  6خـــارطة  

 
 على المستوى الجهوي نميز بين ما يلي

مناطق ضعيفة المؤهالت االقتصادية القروية حيث االستثمار العمومي أساسي  .5

لوداية، اويتعلق األمر خاصة بجماعات مكس، سبت . النطالق دينامية النمو

 فلي بمقدمة الريف شمال مدينة فاس، أيت سبع لجروعيمون وعين بوأوالد م

ازوطة، توكندر سيدي خيار باألطلس المتوسط الشمالي، جماعات مطرناغة، 

وأوالد يوسف باألطلس المتوسط  ةزات، أيت بملمزاغت، تيالدار الحمرا، تفج

 .رجان وتيساف بمنخفض ملويةالعالشرقي ثم جماعات 

قتصادية، نسبيا متوسطة، والتي تحتاج تدخل وانخراط مناطق ذات مؤهالت ا .1

الدولة بهدف المصاحبة االقتصادية لألفراد والمقاوالت من أجل عقلنة  جهاز 

ويتعلق األمر بجماعات . اإلنتاج سعيا إلى تحسين اإلنتاجية والمردودية

طم، سيدي حرازم، أوالد  العجاجرة والوادين بمقدمة الريف، جماعات بئر طم

ابن  يوسف ب وعين شكاك بسهل سايس، ثم جماعات لعنوصر، سيديالطي

أحمد، أهل سيدي لحسن، أوالد مكودو، إغزران، سكورة مداز والمرس 

 .وكذا جماعات الرميلة وألميس مرموشة بمنخفض ملوية. باألطلس المتوسط

باقي المجال يقدم مؤهالت اقتصادية نسبيا مهمة ويقتضي بذلك برامج من أجل  .2

نشطة ذات قيمة مضافة مهمة وخاصة على مستوى التخزين، التحويل إدماج أ

 .والتسويق

 تقسيم الجهات المصغرة:  7خـــارطة  

 

جهات مصغرة تالئم التقسيم الطبيعي للجهة  1يمكن تحديد  ،في هذا اإلطار

دها مخطط المغرب وتتطابق عموما مع تقسيم الوحدات الترابية الفالحية التي حد

 :األخضر

 مقدمة الريف -5

 ممر الميتروبول -1

 األطلس المتوسط -2

 ملوية -1

 فاس حاضرة -1
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 الجهة المصغرة الخاصة بمقدمة الريف -2.2

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

لوادين، اون، ، أوالد ميمبوعليعين : جماعات قروية 1وتتشكل من . فاس بولمان

 د، مكس وسبت لودايةوولعجاجرة، سيدي دا

 مقدمة الريف التقسيم اإلداري للجهة المصغرة:  8خـــارطة  

 

 اإلداري ومساحات الجماعات لمجال المشروع مقدمة الريف التوزيع : 2 جــدول 

 (2كم)المساحة  الجماعة االقليم الجماعة

 515 جماعة قروية موالي يعقوب سيدي داوود

 500 جماعة قروية موالي يعقوب اوالد ميمون

 515 جماعة قروية موالي يعقوب الوديان

 511 جماعة قروية موالي يعقوب سبت الوداية

 511 جماعة قروية موالي يعقوب العجاجرة

 512 جماعة قروية موالي يعقوب سيدي بوعلي

 555 جماعة قروية موالي يعقوب اسميك

 990 المجموع

 الساكنة والكثافة السكانية والدينامية الديمغرافية لجماعات مقدمة الريف:  2 جــدول 
 معدل التزايد السنوي الساكنة الجماعة القروية

2992 2..2 2.22 92-2..2 2..2-2.22 

- 0.20- 0.11 1211 2112 1202 ساميك

- 0.21- 0.01 9111 2222 2111 أوالد ميمون

- 0.21 0.15 55122 51121 55212 لودايةاسبت 

- 0.11 0.22 51122 51125 51211 سيدي داود

- 0.22 0.12 52129 52129 52129 لعجاجرةا

- 0.02 0.22 55221 55221 50112 لوادينا

- 0.11 0.52 51101 51101 51012 عين بوعلي

- 0.11 0.12 11202 11202 12211 مقدمة الريفمجموع 

 .السكن جد متشتت في الغرب ومتجمع داخل عدد من القرى بالشرق

 
 تقسيم فضاء المشاريع مقدمة الريف:  9خـــارطة  
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التحليل المجالي يكشف عن ثالث مجاالت المشاريع التي ستشكل أرضية لبرمجة 

 : المشاريع

  لوادين وعين بوعلياتتشكل من جماعات أوالد ميمون،  الشرقيمقدمة الريف 

 .و يتمثل الخيار االستراتيجي في تدارك التاخير في مجال الخدمات االساسية

 ،يتمثل الخيار  مقدمة الريف األوسط تشمل جماعات لعجاجرة وسيدي داود

 االستراتيجي في االنطالق في مسلسل تجميع الساكنة

 يتمثل الخيار  .لوداية ومكساوتتكون من جماعات سبت  الغربيريف مقدمة ال

 .االستراتيجي في فك عزلة مناطق االنتاج و المؤسسات البشرية

 

   الميتروبول ممر -2.2

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

موقع على المحور المهيكل للنقل باعتبارها تت" ممر الميتروبول"هاته التسمية 

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

 .يتميز بأهمية الكثافة السكانية واألنشطة االقتصادية المتنوعة

، الجهة المصغرة تتكون من أربع مجموعات جغرافية جد الطبيعيةمن الناحية 

 : ظيفيوالو 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،

غرافية السهل والوسط والوسط الغربي المكون لسهل سايس ويمتاز بطب -

 ،(م100و 100االرتفاع يتراوح بين )

ة الريف بالشمال الشرقي لممر تازة والمتميزة بعدم تجانس أشكال تالل مقدم -

هاته المنطقة . لمنزلإلى ا تبودةس ارمن التضاريس واالنحدارات المهمة 

 .يخترقها وادي سبو

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

 .وسط الجهة المصغرة

درجات  البيومناخية التي تنتقل من الشبه الجاف تنوع أشكال التضاريس توافق الت

 .بأعلى السهل وبالهضاب إلى الشبه رطب بالجبل

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

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

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

 .إيموزار كندر، البهاليل والمنزل

 ممر الميتروبول التقسيم اإلداري للجهة المصغرة:  .2خـــارطة  

 

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

غرب في اتصال مع محاور ربط -يخترقها الممر الوطني شرقأنها تحيط بفاس و

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

 .الكبرى التي ينسج معها عالقات وظيفية قوية
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  المتروبول ممر جماعات مساحات و االداري التوزيع:  2 جــدول 

 (2كم)المساحة   العمالة/ االقليم ةالجماع

 308 االقليم فاس حاضرة فاس

 7 جماعة حضرية  صفرو صفرو

 0 جماعة حضرية  موالي يعقوب  موالي يعقوب

 5 جماعة حضرية  صفرو إيموزار كندر

 3 جماعة حضرية  صفرو البهاليل

 3 جماعة حضرية  صفرو المنزل

 227  جماعة قروية  موالي يعقوب  عين قنصرة

 214 جماعة قروية   موالي يعقوب  سبع الرواضي

 93 جماعة قروية   صفرو رأس تبودة

 169 جماعة قروية   صفرو وبئر طم طم

 278 جماعة قروية   صفرو اغبالو اقورار

 124 جماعة قروية   صفرو مطرناغة

 154 جماعة قروية   صفرو سيدي يوسف بن احمد

 108   جماعة قروية صفرو عين شقاق

 176 جماعة قروية   صفرو كندر سيدي خيار 

 38 جماعة قروية   صفرو عزابة 

 114 جماعة قروية   صفرو اهل سيدي لحسن 

 282 جماعة قروية   صفرو ايت سبع لجرف 

 147 جماعة قروية   موالي يعقوب  عين شقف

 76 قروية جماعة  صفرو عين تمكناي 

 2526 المجموع 

 

  المتروبول ممر لجماعات الديمغرافية الدينامية و الكثافة و الساكنة:  2 جــدول 

 2..2ساكنة  2992ساكنة  الجماعة
-2992معدل النمو 

2..2 

الكثافة القروية 

( .2.2تقديرات )

كم/ساكن)
2

) 

 -  507 975 180 796 حاضرة فاس

 - 1,64 872 63 163 54 صفرو

 - 1,44 3153 2726 موالي يعقوب

 - 1,71 725 13 555 11 إيموزار كندر

 - 0,86 638 11 678 10 البهاليل

 - 0,61 465 11 785 10 المنزل

 - 0,86 534 11 581 10 عين قنصرة

 105 1,39 695 20 999 17 سبع الرواضي

 69 0,27- 6516 6693 رأس تبودة

 56 0,47- 9714 184 10 وبئر طم طم

 59 0,44 835 15 146 15 راغبالو اقورا

 39 1,63- 5284 6209 مطرناغة

 84 2,21 292 11 9030 سيدي يوسف بن احمد

 94 1,94 325 15 602 12 عين شقاق

 55 1,84 8709 7235 كندر سيدي خيار 

 66 0,14 2493 2459 عزابة 

 44 0,66- 5290 5648 اهل سيدي لحسن 

 65 0,91 400 17 882 15 ايت سبع لجرف 

 355 5,63 016 35 626 19 عين شقف

 17 0,55 5778 5469 عين تمكناي 

 (2004) 78- 1,91- 241 250 1 850 030 1 المجموع

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

ممر الميتروبول يدمج أيضا  .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 الفلكيةستقر أساسا حول المدن تعتبر نسبيا متشتتة وت

 .البهاليل وموالي يعقوب

التحليل المجالي يكشف عن ثالث مجاالت المشاريع التي ستشكل أرضية لبرمجة 

 : المشاريع

 سيدي : سهل سايس ويتكون من الجماعات المجاورة للميتروبول فاس وهي

سبع رواضي عين شقف، شكاك، الحرازم، عين بيضا، أوالد الطيب، عين 
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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

رار، سيدي يوسف بن أحمد، عزابة، وقلجروف، 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

 
 التقسيم فضاء المشاريع ممر المتروبول:  22خـــارطة  

 

 حــــاضرة فــــاس -2.2

 اإلداري للجهة المصغرة حاضرة فاس التقسيم:  22خـــارطة  

 
رض فخصوصيات فـــاس وكونها عاصمة جهوية وقطب تنمية وطني يباعتبار 

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

 .مجال مشروع واحـــد

 حاضرة فــاسلجماعات لمجال المشروع اإلداري ومساحات ا التوزيع :  3 جــدول 

 (1الكلم)المساحة  المركز العمالة الجماعة

 1 جماعة حضرية فــاس مشــوار فــاس جديدة

 11 مقاطعة فــاس أكدال

 52 مقاطعة فــاس سايس

 1 مقاطعة فــاس مدينة فاس

 2 مقاطعة فــاس جنان الورد

 52 مقاطعة فــاس المرنين

 20 ةمقاطع فــاس زواغة

 10 مقاطعة فــاس سيدي حرازم

 21 مقاطعة فــاس عين البيضاء

 10 مقاطعة فــاس أوالد طيب

 2.9   المجمــوع
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والبنى التحتية تضم العاصمة الجهوية معظم ساكنة الجهة والعديد من االنشطة 

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

 .مع مكناس مما سيدعم االختالل مع باقي المجال الجهويبالتشارك 

ود العديد من المشاكل المرتبطة بالكثافة السكانية العالية يبقى هذا المجال جرغم و

 .جاذب
 فاس حاضرة لجماعات الديمغرافية والدينامية الكثافة ، الساكنة -6 جــدول 

 الجماعة

معدل النمو  2..2ساكنة  2992ساكنة 

2992-2..2 

تقديرات )الكثافة 

2.2. )

 (2كلم/ساكن)

مشــوار فــاس 

 جديد
21122 12019 1922 -  

  0922 512025 512251 أكدال

  2911 512110 19011 سايس

  -5990 25192 502521 مدينة فاس

  5959 511112 511225 جنان الورد

  0929 592920 5111100 المرنين

  1921 522111 99522 زواغة

 15 5922 1522 1125 سيدي حرازم

 95 5910 2911 1211 عين البيضاء

 102 2921 52511 52192 أوالد طيب

 (2..2) 227 20.2 9733.7 .79628 المجمــوع

  

 طـــتوســالم لســاألط -3.2

على المستوى اإلداري، الجهة المصغرة لألطلس المتوسط تتضمن الجزء الجنوبي 

من تراب الجهة،  %11وتغطي . صفرو والمنطقة الشمالية إلقليم بولمان إلقليم

من  %1.15، أي ما يعادل 1001نسمة سنة  510 920األطلس المتوسط يأوي 

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

أكثر من )بالجهة  ، وهي حتما أضعف من معدل الكثافة ²كلم/نسمة 10تقدر بحوالي 

 (.²كلم/نسمة 90

 التقسيم اإلداري للجهة المصغرة األطلس المتوسط:  22خـــارطة  

 

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

 .بالتأكيد ضعف الكثافة

 : جماعة 59تضن هذا المجال يمتد على اثنين من األقاليم ويح

 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،  ،تفجيغتزران، أوالد مكودو، درج، دار الحمرا، إغالع

 .العنوصر وتازوطا
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  األطلس المتوسط جماعات مساحات و االداري توزع:  7 جــدول 

 (2كم)المساحة  المركز العمالة/ االقليم الجماعة

 2 جماعة حضرية بولمان بولمان

 2 جماعة حضرية بولمان إيموزار مرموشة  

 8 جماعة حضرية صفرو رباط الخير

 126 جماعة قروية بولمان أيت المان

 380 جماعة قروية بولمان المرس

 303 جماعة قروية بولمان أيت بازة

 275 جماعة قروية بولمان تمتالز

 332 جماعة قروية بولمان سكورة مداز

 526 جماعة قروية بولمان اوالد علي يوسف

 853 يةجماعة قرو بولمان كيكو

 510 جماعة قروية صفرو العنوصر

 138 جماعة قروية صفرو دار الحمرا

 193 جماعة قروية صفرو العدرج

 179 جماعة قروية صفرو تازوطا

 135 جماعة قروية صفرو أوالد مكودو

 730 جماعة قروية صفرو إغزران

 110 جماعة قروية صفرو تفجيغت

 114 جماعة قروية صفرو أهل سيدي لحسن

 4916 المجموع

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

وتتميز بمناخ رطب، . متر 5100و  5000المتوسط بمتوسط ارتفاعات تتراوح بين 

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

ملم في السنة وتغذي  أربع أكبر الروافد  200الت تفوق المغرب، بمعدل تهاط

 (.سبو، أم الربيع، ملوية وأبي رقراق)بالبالد 

غرافيا صعبة ويعاني مشاكل وإنه مجال ذو مؤهالت تنموية ضعيفة ومطبوع بطب

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

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

 .اكيكو شرق

 األطلس المتوسط لجماعات الديمغرافية والدينامية الكثافة ، الساكنة:  8 جــدول 

 2..2ساكنة  2992ساكنة  الجماعة
معدل النمو 

2992-2..2 

الكثافة القروية 

( .2.2تقديرات )

كم/ساكن)
2

) 

  1,29 6910 6067 نبولما

  4,59 4001 2502 إيموزار مرموشة  

  4,05 654 12 8373 رباط الخير

 16 2,17- 2243 2779 أيت المان

 15 0,27- 5891 6050 المرس

 11 0,28- 3480 3580 أيت بازة

 12 1,50- 3710 4307 تمتالز

 28 0,84 8713 8011 سكورة مداز

 12 1,60- 6669 7813 اوالد علي يوسف

 10 1,57 035 19 249 16 كيكو

 19 0,48 9343 8900 العنوصر

 26 1,68- 4022 4753 دار الحمرا

 11 1,19- 2236 2516 العدرج

 33 0,28 5745 5588 تازوطا

 56 0,67- 7821 8364 أوالد مكودو

 14 1,37- 050 11 657 12 إغزران

 18 0,75- 2047 2206 تفجيغت

 45 0,66- 5290 5648 أهل سيدي لحسن

 (2004) 20 0,38 860 120 363 116 المجموع

 

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

 . النتائج من حيث الولوج إلى الخدمات العمومية األساسية فإنه يظل مجاال طاردا

 :ة صغرمبالنسبة للجهة ال ثالث مجاالت مشاريع تم اقتراحها

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  المنطقة الوسطى -

 االستراتيجي لهته المنطقة يتمثل في فك العزلة الخيار وسكورة مداز،
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، إيموزار مرموشة، أيت ةزاويتكون من جماعات أيت ب الجبل الغربي سفح -

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

 .يتمثل في تنمية الصناعات الغذائية

 قسيم فضاء المشاريع األطلس المتوسطت:  22خـــارطة  

 

 ويةــــــلـــم -6.2

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

. حدود الجنوبية للجهة مع الجهة الشرقيةالالواجهة الجنوبية لألطلس المتوسط وإلى 

يقطع الجهة من  وتشكل مجاال يتكون أساسا من الهضاب ومنخفض ملوية الذي

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

ساف، يويزغت، أوالد يوسف، سرغينة، قصاب ملوية، ت: جماعة قروية 51من 

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

 .  أوطاط الحاجميسور و: اثنين من الجماعات الحضرية

. من ساكنة الجهة % 11.9تحتل ملوية الجزء األكبر من إقليم بولمان وتحتضن 

. ومعظمها قروية 1051نسمة سنة  529100الساكنة بالجهة المصغرة تقدر ب 

وبذلك تعتبر الجهة  1051و 5221ما بين  % 0.21ويبلغ متوسط معدل النمو 

 .المصغرة مجاال طاردا

وأوطاط ( عاصمة اإلقليم)فمدن ميسور . ني أساسا على الفالحةاقتصاد المنطقة ينب

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  51لوية وعلى الطريق الوطنية تستقر أساسا على طول م

 .بقرى تسجل دينامية ديمغرافية ضعيفة

 التقسيم اإلداري للجهة المصغرة الملــــوية:  23خـــارطة  
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  جماعات الملوية مساحات و االداري توزع:  9 جــدول 

 (2كم)المساحة  المركز العمالة/ القليما الجماعة

 4 حضريةجماعة  بولمان وميسور

 4 حضريةجماعة  بولمان أوطاط الحاج

 904 جماعة قروية بولمان سيدي بوطيب

 1087 جماعة قروية بولمان ويزغت

 899 جماعة قروية بولمان القصابي ملوية

 1951 جماعة قروية بولمان فريطسة

 2921 ة قرويةجماع بولمان العرجان

 459 جماعة قروية بولمان سرغينة

 483 جماعة قروية بولمان رميلة

 798 جماعة قروية بولمان وألميس مرموشة

 453 جماعة قروية بولمان إنجيل

 1784 جماعة قروية بولمان ايت بازة

 303 جماعة قروية بولمان اوالد علي يوسف

 526   المجموع 

 الملوية لجماعات الديمغرافية والدينامية الكثافة ، الساكنة:  .2 جــدول 

 (2كم)المساحة  المركز العمالة/ االقليم الجماعة

  332 20 777 12 وميسور

  938 13 9987 أوطاط الحاج

 11 9508 8924 سيدي بوطيب

 5 5509 4928 ويزغت

 12 067 10 9178 القصابي ملوية

 14 022 26 279 24 فريطسة

 4 9016 7195 العرجان

 19 7609 6269 سرغينة

 8 3726 3780 رميلة

 9 6774 6574 وألميس مرموشة

 6 2698 2689 إنجيل

 5 8164 7684 ايت بازة

 11 3480 3580 اوالد علي يوسف

 12 6669 7813 المجموع 

 115 657 133 512 8 (2004) 

يل المجالي يكشف عن ثالث مجاالت المشاريع التي ستشكل أرضية لبرمجة التحل

 : المشاريع

ل، سرغينة ي، ويتكون من جماعات إنجالجنوبي لألطلس المتوسط السفح -5

يتمثل الخيار االستراتيجي في اعادة هيكلة المجال . س مرموشةميوأل

جهوي و القروي باالعتماد على المؤهالت الفالحية و محاور االندماج ال

 .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 منخفض ملوية الشرقي -2

مية االنشطة يتمثل الخيار االستراتيجي في تن .سة وأوطاط الحاجطفري

االقتصادية الموجهة في تربية االبقار و الحلفاء و المراعي و الطاقة 

 .المتجددة

 تقسيم فضاء المشاريع المـلــــويـــة:  26خـــارطة  
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 ركـــائز اعـــداد الجهة  -2

ي وقع تحديدها يرتكز إعــداد مجال الجهة على المعرفة والتحليل والخيارات الت

القطاعية وتأثيراتها  اتومشاركتها مع أهم الفاعلين بالجهة ويتبنى أهم االستراتيجي

 . 1020على المجال وباالعتماد على التوقعات الديمغرافية في آفاق 

 

التشخيص االستراتيجي الترابي لجهة فاس بولمان سمح بإثارة اإلشكاليات والكشف 

 :تويات عدةعن الرهانات والتوجهات على مس

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

ضمن جهود التنمية على المستوى الوطني ووضعيتها ضمن البنية الترابية 

هاته الرهانات تنبعث، أيضا، من الديناميات المالحظة بالنسبة . الوطنية

هاته الرهانات . ة فاس بولمانللمجاالت المجاورة والتأثيرات الممكنة على جه

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

 .التنافسية والفعالية الترابية

والتي ترتبط بالوظائف الداخلية  رهانات وتوجهات على المستوى الجهوي -

ى كما تمت اإلشارة إلللجهة ضمن رؤية من التماسك، العدالة والتكامل الترابي 

 .ذلك سابقا

 المصغرةمن  خالل الجهة المحلي  وأخيرا رهانات وتوجهات على المستوى -

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

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

توجهات خاصة على مستوى التهيئة  لبتتط، االقتصادية واالجتماعية الطبيعية

 .والتنمية

 رهانات وتوجهات ذات مستوى وطني -2.2

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

 :جهوي، تطمح هاته األخيرة إلى-الوطني والماكرو

 زيادة حصتها في إنتاج الثروة الوطنية، -5

 جنوب البالد لخلق ملتقى للمبادالت الوطنية،تطوير الروابط بين شمال و -1

 .العمل على إبراز منتوج سياحي وطني يرتكز على الجبل وموارده -2

 تحقيق استمرارية وتجانس التدخل العمومي على المجاالت المحاذية، -1

اإلسهام في تكوين محور وطني للنمو ينطلق من مكناس نحو وجدة بموازاة  -1

 انئه،الساحل المتوسطي المرتكز على مو

إحداث مع مكناس جهة حضرية كبرى قادرة على منافسة التجمعات الساحلية  -2

 الكبرى،

لموارد المائية الكبرى واألحواض المائية لضمان تدبير متجانس ومتوازن  -7

 المشتركة،
االندماج الوطني والماكرو جهوي  تترجم من خالل  الهادفة إلىهاته التدابير  -9

 : الرهانات التالية

 وإشعاع حجم مكانة، من باالستفادة للميتروبول حقيقي لمسلس انطالق .1
عاصمة الجهة تتوفر لديها كل المؤهالت النطالق مسلسل  الجهة عاصمة

حقيقي نحو الميتروبول والرفع بمدينة فاس إلى مصاف قطب نمو  حقيقي 
 .على المستوى الدولي

 االستراتيجي الوضع خالل من الوطني االقتصاد في الجهة دور تقوية .2
حصة الجهة داخل االقتصاد  الترابية اموارده تثمين خالل ومن لعاصمتها

هاته الحصة . الوطني تعتبر جد محدودة وتنحصر أساسا في مدينة فاس
غير . مدعوة لالرتفاع موازاة مع انطالقة حقيقية لمسلسل ميتروبول فاس

أن هذا يعتبر غير كافي حيث يجب أن يساهم مجموع تراب الجهة في هذا 
 لمجهود ألن جزء كبير من ثروات الجهة تأتي من األقاليم المجاورةا

 الديناميات من االستفادة أجل من المجاورة الجهات مع الروابط تقوية .0

الجهات المجاورة لجهة فاس بولمان تعمل على تطوير  منها المنبعثة

مشاريع تشكل فرصة للخروج من العزلة واالنخراط في دينامية النمو 

 .بعض المجاالت الترابية بالجهةبالنسبة ل

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

بولمان لها أهمية -للجهة الموارد الخاصة بالمياه والغابات بجهة فاس

البيئية  االعتباراتوطنية وحمايتها تعتبر رهانا يتجاوز إطار 

 .واإليكولوجية ليطال االقتصاد الوطني
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 الرهانات والتوجهات على المستوى الجهوي - -4.1.2

هاته الرهانات والتوجهات تعتبر متكاملة مع رهانات االندماج الوطني بالنظر إلى 

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

تماعي كرهانات إدماج االنشغاالت الخاصة بالعدالة االجتماعية والتماسك االج

 .حقيقية أفقية لكل تدخالت التهيئة والتنمية المستدامة بالمغرب

  : هاته الرهانات نوردها كاالتي

 ومكناس فاس القطبية للثنائية الميتروبول وثيرة تسريع -1

 الحضري االقتصاد مجموع ودينامية لعصرنة فاس انطالقة من  االستفادة -2

من الساكنة، األنشطة عاصمة الجهة تحتضن عددا كبيرا بالجهة 

نظرا لموقعها، حجمها، تاريخها ووضعها اإلداري تتركز . والخدمات

بمدينة فاس كل المؤهالت المقارنة الستيطان المقاوالت، تاركة وراءها 

من المدن، التي ينبغي أن تقتفي أثرها، والتي تعيش حالة من الركود  اعدد

طير اإلداري للمجاالت ال تلعب غير دور التأوالديمغرافي واالقتصادي 

من أجل خلق دينامية بهاته المدن والمجاالت، ينبغي . القروية المتقهقرة

 .السعي إلى تعميم نمو فاس

االستفادة من تنوع المجاالت والتجذر التاريخي لدعم االقتصاد القروي  -0

العالم القروي بالجهة يعانق مجموعة من المؤهالت نظرا لتنوع .التقليدي

في المقابل، ونظرا للعزلة الطبيعية . قة أنشطة األسالفمجاالته وعرا

والثقافية، ظلت األنشطة القروية التقليدية حبيسة ممارسات قديمة وأقل 

 .مردودية

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

بالعالم القروي بالجهة تعتبر العزلة أهم مسبباتها سوء بشكل مباشر أو 

تعزى إلى غياب أو سوء البنيات الخاصة  الطبيعيةالعزلة  .ر مباشرغي

بالتنقل، كما ترجع كذلك إلى البعد عن المدن الصغيرة التي تقدم الخدمات 

والبعد عن المدن الكبرى باعتبارها مجاال للدينامية االجتماعية، 

( قافيةث)تترجم بعزلة اجتماعية  الطبيعيةهاته العزلة . االقتصادية والثقافية

وتدخل العالم القروي في دوامة من الممارسات واالستعماالت المغلوطة 

عزلة العالم القروي ينظر إليها من خالل تعميم الولوج إلى . تاريخيا

البرامج الوطنية مكنت في هذا . الطرق وإلى الخدمات العمومية األساسية

ائية، إلى اإلطار من تعميم ولوج الساكنة القروية إلى المدارس االبتد

غير أن هاته البرامج أبانت عن محدودية . المستوصفات والطرقات

 اكبير انجاعتها  بالنسبة للمناطق األكثر بعدا عن المدن أو التي تعاني تشتت

فك العزلة وتوفير الخدمات للساكنة تعتبر شرطا ضروريا لوقف . للساكنة

 نزوح ساكنة العالم القروي

لقد  فك العزلة وانتعاش المجاالت المعزولة دعم التماسك الترابي من أجل -0

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

فقط الرابط اإلداري هو الذي . مستوى الدينامية االقتصادية واالجتماعية

فغياب التماسك الترابي يعتبر أمرا مجحفا بالنسبة لعدد من . يظل راسخا

فضبط الحدود اإلدارية للبلد . المماثلة وغيرها المستويات االقتصادية

تعتبر معطى أساسيا للتهيئة المجالية، وفي انتظار وضع تقسيم ترابي 

 .جديد لمصاحبة الجهوية الموسعة

دون اعتبار العاصمة الجهوية ، تتميز مدن دعم جاذبية المدن الصغيرة والمتوسطة 
ة بالنسبة للمدن القريبة وقاعدة الجهة بجاذبية طفيفة تنحصر في دورها كمدن نائم

التدعيم ضروري لهذا الصنف من المدن لتخفيف . اقتصادية بالنسبة للمدن البعيدة
 . الضغط على العاصمة وسيصبح حاسما في ديناميكية المناطق الداخلية القروية

 رهانات وتوجهات على المستوى المحلي  2.2.2

. المصغرةانات وتوجهات الجهة هاته التوجهات الوطنية والجهوية تدعمها ره

 1فالتحليل المتعدد المعايير على مستوى جهة فاس بولمان مكن من استخالص 

 :باألخريرتبط  كل واحد منها باعتبارها مجاالت مستقبل مصغرةجهات 

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

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

من )إنه مجال طارد . هذا المجال مطبوع بالفقر وبضعف مؤشرات التنمية البشرية

ويعاني صعوبات الولوج وخصاص على مستوى الخدمات ( الناحية الديمغرافية

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

  : ومن أجل تطوير هذا المجال يقتضي األمر ما يلي. القرى الصغيرة بالغرب

 تثمين الموارد واألنشطة المحلية -5

 ين هللاعالمياه االستشفائية بين موالي يعقوب و -

 وادي السبــــو -

 االنتاج الفالحي بين الوداين وسبت الوداية -

 المحافظة على الثروات الطبيعية -1

غرب مهم يعتمد على الطرقات والمسالك -رقخلق محور مهيكل ش -2

 .إعادة هيكلة القرى الذي سيساهم فيالموجودة 

  الميتروبول ممر 

تسجل نتائج مهمة من حيث مؤهالت  المصغرةهاته الجهة  .فوق سهل سايس يمتد

غرب في -كما أنها تحيط بفاس ويخترقها الممر الوطني شرق. التنمية االقتصادية

. الطريق السيار، الطريق الوطنية، السكة الحديدية: أخرى اتصال مع محاور ربط

متاز بجودة ي. وهو مجال توسع فاس الكبرى التي ينسج معها عالقات وظيفية قوية

الولوجية وبجودة ظروف الحياة بالنسبة للساكنة، إنه مجال حيوي ومستقطب وحيث 

ألطلس ل يشمالال سفحالممر الميتروبول يدمج أيضا . الساكنة تعاني الفقر بدرجة أقل

المتوسط وهو مجال سهل الولوج ويتوفر على مستويات مهمة من حيث الطرق 

الوطنية والجهوية، غير أنه يقدم مؤهالت تنمية متباينة مع مجاالت غابوية بأقصى 

الساكنة تعتبر نسبيا متشتتة . الشرق وأقصى الغرب ومؤهالت سقوية بالوسط

إيموزار كندر، صفرو، البهاليل وموالي : لفاس الفلكيةوتستقر أساسا حول المدن 

 : تنمية هذا المجال تقتضي. يعقوب

 .شبكة نقل ووظائف متروبولية موزعة بالتكافئ: دعم مكونات المتروبول  -5

 .دمج المجن الضاحوية في مسلسل المتروبول -1

شبكة )خلق طريق موازية لتخفيف الحاضرة من حركة المرور العابرة  -2

 (.حديدية وطرق سيارة

 .تعلم التصرف والمحافظة على الموارد الطبيعية -1

 فاس حاضرة

تعتبر مدينة فاس عاصمة جهوية وقطب جاذبية تتجمع لديه عدد من المؤهالت التي 

نا بعين ذوإذا أخ .تمكنه من لعب دور طالئعي في التنمية االقتصادية جهويا ووطنيا

الخاصة بمجموع القطاعات االعتبار التوجهات االستراتيجية والسياسات العمومية 

فإن صياغة أولية  .فاس بحاضرةالتي تؤثر في مستقبل مدن الجهة وتلك المتعلقة 

  : للنتائج واألهداف نقدمها كاآلتي

 .عّددة الوظائف بفاس وحاضرتهاتمراكز م تنمية -5

 .هيكلة وتنظيم التبادل والبنيات التحتية والنقل -1

 .تنسيق وربط مختلف شبكات النقل -2

 .ية تحتية تنافسية وخدمات موجهة للشركاتتنمية بن -1

 .ارساء متروبول ثنائي األقطاب مع مكناس -1

 .المحافظة واستغالل التراث -2

 .الئقالتحكم في البناء الفوضوي وغير ال -1

 .التحكم في تأثيرات الساكنة واألنشطة على البيئة -9

 األطلس المتوسط 

بة ويعاني غرافيا صعوإنه مجال ذو مؤهالت تنموية ضعيفة ومطبوع بطب

هذا المجال . مشاكل كبرى من حيث العزلة وخاصة بالنسبة للجزء الشرقي

تشغله أساسا الغابة وهي غابات تقع على منحدرات، كما يحتضن مؤهالت 

هاته الظروف عموما تجعل المجال  يحتضن . اسقوية هامة حول كيكو شرق

الخدمات العمومية ورغم أهمية النتائج من حيث الولوج إلى ، ساكنة تعاني الفقر

 :األساسية فإنه يظل مجاال طاردا وتنميته تستدعي

وتقوية المدن الصغيرة  تأهيلمصاحبة توجه تجميع الساكنة القروية من خالل  -5

، البنيات التحتية وقاعدة  والمراكز القروية الصاعدة  بتوفير التجهيزات

 اقتصادية،

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

 أنشطة مدرة للدخل، 

مدن العبور داخل األقاليم  تأهيلتقليص اختالالت الجهاز الحضري من خالل  -2

 ذات صبغة قروية،
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خلق وتطوير وتنويع االقتصاد وتوجيهه نحو أنشطة غير فالحية، دعم  -1

المقاوالت الصغرى، تشجيع األنشطة السياحية، حماية، تثمين وتدبير 

 .الطبيعي الذي من شأنه اإلسهام في تطوير استدامة البيئة أساساالموروث 

تحسين جودة الحياة بالوسط القروي من خالل إعادة هيكلة القرى، حماية  -1

 وتثمين الموروث القروي،

 تطوير التكوين المهني للفاعلين االقتصاديين وعلى رأسهم المرأة القروية، -2

 مشاريع تنموية،السعي إلى استقطاب كفاءات  من أجل تسيير  -1

، مجهزة وجد (تتطور حول األنوية المتواجدة)الحرص على خلق مراكز صاعدة  -9

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

 50هاته المراكز الصاعدة تقع في شعاع . والقيام بتدخالت متواصلة لصيانة الطرق

 .ا بالمناطق الجبلية من أجل المتطلبات اليوميةكلم كمسافة قصوى يمكن قطعه

 لويةـــم 

فرغم . يعتبر هذا المجال منطقة، نسبيا، معزولة نظرا لضعف اندماجها الجهوي

وجود مؤهالت فالحية حول وادي ملوية، فإنه المجال الذي يسجل مستويات أدنى 

الخدمات  من حيث ظروف الساكنة حيث تعاني العزلة وينضاف إليها البعد وغياب

( سهوب الحلفاء)إنه مجال مطبوع بامتداد مساحات قاحلة مهمة . العمومية الرفيعة

حول  51وحيث الساكنة تستقر أساسا على طول ملوية وعلى الطريق الوطنية 

فتنمية هذا المجال . المناطق الخصبة بقرى تسجل دينامية ديمغرافية ضعيفة

 :تستدعي

 يقصابالل وجنوب يالمعزولة شرق إنجتهيئة الطرقات المؤدية للمجاالت  -5

 ملوية،

في اتجاه المناطق اآلهلة بالسكان  51إحداث منافذ انطالقا من الطريق الوطنية  -1

 على طول ملوية،

، الرأسمالتحسين الولوج إلى الخدمات المتوسطة والرفيعة وتيسير مبادالت  -2

كز القروية األفراد والبضائع وذلك بخلق شبكة نقل فعالة ومعيشية تربط المرا

 .بمدن الجهة

 تعميم الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال، -1

هيكلة المجال حول القرى سهلة الولوج، المجهزة والتي تحتضن خدمات  -1

 .عمومية وأنشطة اقتصادية مدرة للدخل، فعالة ومعيشية

 :تنويع االقتصاد الحضري  -2

 هاته الوظيفة . اري تأطيريميسور، عاصمة اإلقليم ستستمر في لعب دور إد

. يجب أن تكتمل بدور االنخراط جهويا ووطنيا من خالل تعميم ونشر الثقافة

تعتبر إحدى بوابات ولوج مجموع ...مجاالت ثقافية، معارض فالحية، ترفيه

جاذبية المدينة تتم كذلك من خالل تحسين جودة . اإلقليم لتحقيق هذا االندماج

ن مستوى عالي الستقطاب الشباب حاملي الحياة وتقديم عرض عقاري م

 .وعكس اتجاه الهجرات هائدالش

  حتل قلب مجال ترابي شاسع معزول وذو مؤهالت فالحية تأوطاط الحاج

تنميتها تتم من خالل خلق وتطوير إنتاج . مهمة وخاصة مؤهالت رعوية

تطوير . والتحكم في مجال يمتد من ملوية وحتى جنوب الشرق" اللحوم"

التنمية، التحويل والتثمين،  البحث، على ا المنتوج يتم اعتماداتصنيع هذ

وبالنسبة ألوطاط الحاج تتوفر لها كل المؤهالت لتصبح  ...اللوجستيك

 .أرضية لمجموع هاته األنشطة

  ضمن مسلسل التنمية المستدامة من خالل المصغرةدمج الجهة: 

 جات المحلية المنت. 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

 تغالل المكثف للفرشات وتلوث الحفاظ على الموارد المائية التي أنهكها االس

المياه السطحية  وخاصة المرتبطة بالنفايات الحضرية والصناعية بتعميم 

تقنيات الري المقتصدة للماء وبتجهيز األوساط الحضرية وكذا قرى جديدة 

بخصوص هاته النقطة . مندمجة ومحطات معالجة وكذا مطارح عمومية

عات لتجميع النفايات، النقل األخيرة، من المستحسن تعاون عدد من الجما

 .ووضع النفايات المنزلية

  تثمين الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية من أجل دينامية االقتصاد

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

المساهمة الفعالة التي يمكن أن يضفيها إنتاج الطاقة الشمسية على جماعة 

 .تيساف
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 طـــور أهم القطــاعـــات االقتصاديةت -2.2

الركيزة الثانية التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار التصميم الجهوي العداد التراب 

 .تتمثل في الدينامية التي تولدها تنفيذ االستراتيجية القاطاعية المنخرطة بالجهة

 الفـــــالحــــــــــــــة  -2.2.2

 ـــــــــذا القـــــطاعآفـــــاق تطــور هـــ -2.2.2.2

سيقع تقديم في هذه الفقرة مختلف السياسات القطاعية الحالية وتأثيراتها على المجال 

تالئم مع ية االستراتيجية ستدمج بعد جهــوي جديد رالنظ. وعلى اعداد التراب

 .الوحدات الترابية الجديدة

نامج تنمية مستدامة وقد تم االنطالق في التشاورات مع قطاع المياه وذلك لوضع بر

لتحقيق أهداف طموحة  عقد بين فاس و مكناسللمؤهالت المادية بالجهة في إطار 

 .فاس مكناس حوضل

، قطاع الفالحة مدعو إلى أن يحتكر مكانة  باالعتماد على مخطط المغرب األخضر

  :مهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية بالجهة وذلك حسب محورين اثنين 

تسارعة لفالحة عصرية تنافسية ، ذات قيمة مضافة عالية وتتالئم مع تنمية م -

 .متطلبات األسواق

بر تحسين الدخل عتأهيل العوامل الهشة ومحاربة الفقر بالمناطق القروية  -

 .الفالحي

" التجميع"عبربرنامج الفالحة الجهوية ، اختيار مخطط المغرب األخضر نموذج 

اضي الفالحية والتحفيز على تعبئة الموارد في الذي سيمكن من مواجهة تجزئة األر

-انجـــز المخطط الفالحي الجهوي لفاس. إطار شراكة بين القطاع الخاص والعام

 : بولمان باالعتماد على وحدات ترابية فالحية وارتكز على أسسين اثنين للتنمية  

ة يهدف األساس األول إلى تنمية متسارعة لفالحة عصرية تنافسية ، ذات قيم -

 .مضافة عالية تتالئم مع متطلبات األسواق

يهدف األساس الثاني إلى تأهيل العوامل الهشة ومحاربة الفقر بالمناطق  -

 .القروية عبر تحسين الدخل الفالحي

 تقسيم الجهة إلى وحدات ترابية فالحية:  27خـــارطة  

 

 91مشروع محدد ومبوب بـ 509 يطمح مخطط المغرب األخضر إلى انجاز

 : وموزعة بين " 1ركيزة "مشروع من  12و" 5ركيزة "مشروع من صنف 

 :االنتاج النباتي 

من المساحات المخصصة لزراعة الحبوب بالمناطق  %10تحويل  -

ذات انتاجية محدودة عن طريق توسع زراعة األشجار المثمرة خاصة 

 .الزيتون والكبار والبقليات

لمساحات المخصصة لزراعة الخضر الغذائية المحافظة على ا -

 .تقريبا % 91وتحسين مستوى االنتاج بـ 

 .تكثيف وتثمين انتاج المنتوجات المحلية خاصة الزعفران والخزامة -

 :االنتاج الحيواني ، الذي يتطلب مجهودات هامة 

تكثيف انتاج لحوم األغنام والماعز بهضاب الملوية وذلك عن طريق  -

والتحكم في عدد الماشية وتجديد الموارد الطبيعية  تسمين الخرفان ،

 . والمراعي( الحلفاء)
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تكثيف تربية األبقار بمقــدمة الريف وسايس واألطلس المتوسط وخلق  -

 .أقطاب النتاج الحليب وأقطاب لتسمين األبقار النتاج اللحوم الحمراء

 : 1010ق في ما يخص االنتاج النباتي ، منتوجات واستثمارات لتحقيق في آفا

 .من انتاج الزيتون % 500تزايد نسبة  -

من انتاج البقليات لالستجابة لمتطلبات الجهة  % 191تضاعف بـ  -

 .والمساهمة في االكتافاء الذاتي الوطني والمساهمة في التصدير

 (.خاصة التفاح) % 551تنمية زراعة الورود بـ  -

مال بذور بفضل استع % 512تكثيف زراعة الحبوب بتزايد االنتاج بـ  -

 .مختارة ، والري التكميلي وبفضل اعتماد نتائج البحوث في الميدان

 .تكثيف انتاج الكبار الموجه للتصدير -

 % 12في ما يخص االنتاج الحيواني ، تتمثل األهداف في تزايد انتاج الحليب بـ 

. %291وتضاعف انتاج اللحوم البيضاء بـ  % 521وتزايد انتاج اللحوم الحمراء بـ 

إلى حاجيات الساكنة خاصة الساكنة  االستجابةستمكن من : المؤهالت  هته

 .الحضرية بالمحور المتروبولي

تهدف إلى مساعدة الفالحين خاصة بالمناطق الجبلية إلى بلوغ :  1مشاريع الركيز 

لبلوغ هذه األهداف يجب مواجهة العديد من . اقتصاد السوق في ظروف مالئمة

 :التحديات 

الرعوية والنباتية والتي تحتكر النسبة األعلى من دخل الفالحي تثمين موارد  -

 .بالمناطق الجبلية

انتاج )هالت المجاالت والقدرة على تنويع األنشطة المدّرة للدخل ؤاستغالل م -

 ...(.ذات قيمة 

 .المساعدة على خلق دينامية مستدامة للتنمية الفالحية -

 .المستدام في الموارد الطبيعيةلتمكينهم من التصرف توفير الوسائل للفالحين  -

 السنواتاستباق التالئم مع تغييرات المناخ وتغيرات الجغرفة الفالحية في  -

 . القادمة

تنمية تدخالت مندمجة في المناطق القروية للحد من الفقر وتحسن مستوى  -

 .التنمية البشرية

 : ة نيمشـــروع الركيزة الثا

 :االنتاج النباتي 

ات المخصصة لزراعة الحبوب بالمناطق ذات من المساح %10تحويل  -

انتاجية محدودة عن طريق توسع زراعة األشجار المثمرة خاصة الزيتون 

 .والكبار والبقليات

المحافظة على المساحات المخصصة لزراعة الخضر الغذائية وتحسين  -

 .تقريبا % 91مستوى االنتاج بـ 

 .ران والخزامةتكثيف وتثمين انتاج المنتوجات المحلية خاصة الزعف -

 :االنتاج الحيواني ، الذي يتطلب مجهودات هامة 

وية وذلك عن طريق لتكثيف انتاج لحوم األغنام والماعز بهضاب الم -

تسمين الخرفان ، والتحكم في عدد الماشية وتجديد الموارد الطبيعية 

 . والمراعي( الحلفاء)

ملوية تنويع المنتوجات لتحسين دخل الساكنة القروية في هضاب ال -

لصالح المستغالت " بلدي"واألطلس المتوسط وتربية الدجاج من صنف 

 .ذات دخل ضعيف والمرأة القــروية

سيتبين التوافق بين مشاريع الركيزتين من خالل توفر البذور المختارة لمجموع 

نولوجيات من فالحي المناطق ذات انتاجية عالية تأطير ونقل التكوالفالحين المعنين 

 بتثمينالركيزة الثانية خاصة بغياب الحدود بين مجاالت الركيزتين  إلى فالحي

 ...(.تخزين ، تعبئة)المنتوج 

 
 تأثيرات االستراتيجية الفالحية المنخرطة -2.2.2.2

مليون يوم عمل  52من  % 551بشكل عام ، سترتفع مواطن الشغل بـ  -

 11أي ما يقارب . 1010مليون يوم عمل سنة  1291إلى  1052سنة 

 .مليون االنتاج النباتي

من التأثيرات األخرى تعزيز وتنمية قطاع الصناعات الغذائية ، تعبئة  -

 .موارد مياه الري ، تكوين وتأطير الفالحين

 102إلى  1050سنة  2مليون م 151االحتياجات من مياه الري تزيد من  -

للزيتون و  % 591مع  % 91، أي تتزايد بنسبة  1010سنة  2مليون م

للبقليات واالقتصاد في الماء بالنسبة لزراعات  % 12حبوب و لل 50%

 .الورود

هك على / ق 10في ما يخص الحبوب ، يتمثل الهدف في بلوغ مردودية  -

 .هك في سهل سايس بالخصوص 10000مساحة 

  :على مستوى مجاالت المشاريع تتمثل التأثيرات في مايلي 
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 ـريفمجـــال المشروع مقـــــدمــــة الـــــــ

 . ومقدمة الريف الشرقي نطقة الصغـــرى مقـــدمة الريف الغربي ومقدمة الريف األوسط المضم مجال المشروع مقدمة الريف 

 التأثـــــرات البـــرنـــامج والتــدخــل

 :مشروع سبو المتوسط وأنوان في طور االنجـاز بـ  -5

أقليم موالي هك ب 5100هك منها  1100تهيئة تجهيزات مائية فالحية بـ  -

 .يعقوب

 (.هك 51100)تهيئة وتنمية مناطق البور  -

 :مشروع مجال   مشروع سبو المتوسط و انوانيعتبر 

 مسالك قرويةتهيئة ضفاف وادي سبــو بشبكة  -

 فك عزلة الدواوير والتجهيزات -

 المحافظة على األراضي من االنجراف -

 دينامية اقتصادية واجتماعية -

 مباشرةخلق مواطن شغل مباشرة وغير  -

 تأطير وتكوين الفالحين -

 9...(مسالك –تيار كهربائي )تحسين ظروف العيش الساكنة  -

 الحد من الهجرة القروية -

 .خلق أنشطة مدرة للدخل -

 .ثالثةلالمنطقة المشتركة بين األقاليم ادمج  -

تنمية فالحية مكثفة وبور مستدام ذات تأثير مهم على الشغل والعقار واستقرار الساكنة مع  -

مما يستوجب خلق مراكز والحرص على حماية األراضي المروية على ضفاف اع الكثافة ارتف

 .وادي سبو وإينوان والتحكم في التوسع السكني في التجمعات القروية بالمناطق المروية

 .تنمية وسائل النقل -

 الغربيمقدمة الريف 

 :تنمية قطاع الحبوب بـ  -5

 تكثيف مؤهالت سبت الوداية- -

 .ت المتوسطة بسبت الودايةتحيين المؤهال -

 زيادة انتاج البقوليات  -1

 (هك 5200)تنمية قطاع الزيوت مع توسع كثيف  -2

سبع الرواضي على  –سبت الوداية  –تنمية قطاع الكبار في مدار ميكاس  -1

 هك 1520

 :تنمية قطاع انتاج الحليب بسبت الوداية بـ  -1

 انتاج مراكز جمع الحليب  -

 خلق تعاونية حليب -

 علف الماشيةانشاء وحدة ل -

  أبقار حلوب أصيلة -

 تعبئة الموارد المائية -

 خلق مواطن شغل وتحسين دخل الفالحين -

 (تكوين)الخبرات التقنية في مجال الزراعات  -

  خلق مركب صناعة غذائية)تحويل وتثمين الزيتون  -

 تعبئة موارد الري -

 دعم مواطن الشغل الموجودة وخلق أخرى جديدة -

 تكوين وتأطير -

 ظروف العيشن الدخل ويتحس -
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 التأثـــــرات البـــرنـــامج والتــدخــل

 مقدمة الريف االوسط

 تنمية قطاع الحبوب بـ  -5

  (تحسين دارة المحاصيل) تحسين االنتاجية في المؤهالت المتوسطة -

 تنمية ظروف جمع وتخزين والتسويق -

 دعم مواطن الشغل الموجودة وتحسين دخل الفالحين -

 زيادة االنتاجية :تنمية قطاع البقليات  -1

 تنمية قطاع الكبار مع توسيع المساحات وتثمين االنتاج -2
 دعم مواطن الشغل الموجودة وخلق أخرى وزيادة الدخل -

 هيكلة القطاع -

 واالستغالل(  المعالجة)التحويل  -

 تنمية قطاع اللحوم الحمراء مع انشاء ورشات تسمين الثيران -1

 تنمية قطاع انتاج الحليب -1

 حليبخلق مركز لجمع ال -

 وضع تعاونية حليب -

 اقتناء أبقار أصيلة -

 التكوين والتأطير -

 خلق مواطن شغل قارة ودائمة -

 مقــــدمة الــــريف الشـــــرقـــــــي -

 وتحسين االنتاجيةتطوير قطاع الحبوب  -5

 تطوير قطاع الخضروات ، زيادة المنتوجية -1

 .تطوير قطاع الكبار مع توسع المنطقة وتثمين االنتاج -2

  اع اللحوم الحمراء وارساء ورشات لتسمين الماشيةتطوير قط -1

 تطوير ظروف الجمع والتخزين والتسويق -

 تحسين الدخلو خلق أخرى جديدةودعم مواطن الشغل الموجودة  -

 هيكلة القطاع -

 التحويل والتصدير -

 الكوين والتأطير
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 مجـــال المشروع األطلس المتـــوسط

 .المنطقة الوسطى وأعلى الجبل والسفح الغربي: مناطق صغرى يضم مجال مشروع األطلس المتوسط ثالثة 

 التأثـــــرات البـــرنـــامج والتــدخــل

 المنطقة الوسطى لألطلس المتوسك

 .تطوير قطاع زيت الزيتون وتوسيع المساحات ذات انتاج مكثف -5

وتكثيف المساحات المروية وتحويل ( مشمش –تفاح )تطوير قطاع الورود  -1

 .لمروية إلى مساحات مروية محليةالمساحات ا

 تعبئة المياه -

 تدعيم مواطن الشغل الفالحي وخلق أخرى جيدة  -

 تكوين وتأطير -

 تعبئة الموارد المائية -

 بنية األساسية اللتكثيف وتالتجفيف والتخزين -

 تكوين وتأطير -

 .بحث وتنمية -

 تطوير قطاع البقليات بجميع أنحاء األطلس المتوسط -2

 إنتاج بذور البطاطة -

 رضنتاج الفواكه والخا -

 تعبئة الموارد المائية -

 خلق مواطن شغل قارة منها المؤهلة  -

 تكوين وتأطير مزارعي البقليات  -

 .بنية تحتية للصناعات الغذائيةالتثمين بخلق  -

 وحدات تبريد 2 -

 قاعدة لجمع وتسويق الخضر والفواكه -

 محطة تخزين وتكييف البطاطة -

 محطة تخزين البصل -

 العطري من النعناع محطة استخراج الزيت -

 وحدة تكييف الهندباء -

 تطوير قطاع اللحوم الحمراء مع تنظيم مربي األغنام والماعز -1

والتي تمثل جزء من قطب )تطوير قطاع انتاج الحليب بجماعة أوالد مكودو  -1

 :بـ ( الحليب بالمنزل

 انشاء تعاونية حليب -

 خلق مراكز لجمع الحليب -

 وحدة لتعليف الماشة -

 غل الموجودةدعم مواطن الش -

 تكوين وتأطير -

 تطوير وتأطير  -

 .تطوير وسائل النقل وفك عزلة مناطق االنتاج -

 السفح الغـــــربي لألطلس المتوسط

باإلضافة إلى بذور ( ابصل وبطاط)تطوير قطاع البقليات خاصة بكيكو  -5

 .البطاطا
 تعبئة المياه -

 خلق مواطن شغل جديدة -

 ذائيةالتثمين بخلق بنية تحتية للصناعات الغ -
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 التأثـــــرات البـــرنـــامج والتــدخــل

o وحدات تخزين البطاطة 

o وحدات تبريد 

o قاعدة لجمع وتسويق الفواكه والخضروات 

o محطات تخزين البصل. 

 تعبئة المياه - ...( مشمش ـ تفاح)تطوير قطاع الورود  -1

 بنيات لتكييف والتخزين والتجفيف -

 :تطوير قطاع اللحوم الحمراء بـ  -2

 تسمين الحمالن -

 تنظيم الفالحين -

 ودةدعم مواطن الشغل الموج -

 تسمينإنشاء وحدات  -

 (كيكو والعنوصر)تهيئة سوقين لتسويق الماشية  -

 إنشاء مذبحين عصريين ببولمان وإيموزر مرموشة -

 أعلـــى الجــبـــل

هك بجماعات األدرج ودار الحمراء  2000تطوير قطاع زيت الزيتون على  -5

 (توسيع المساحات)وإغــزران 

 تطوير قطاع البقليات -1

 تعبئة المياه -

 مواطن الشغل الموجودة وخلق أخــرى جديدةدعم  -

 .تكوين وتأطير -

 (هك/سنة /2م 1000)المياه  تعبئة - .الزعفران والخزامة: تطوير قطاع النباتات العصرية والطبيعية  -2

 (خاصة للنساء)خلق مواطن شغل  -

 انشاء وحدة للمعالجة والتكييف -

 تحسين الدخل ، محاربة الفقر والهجرة القروية -

 تجفيف الزغفرانانشاء وحدة ل -

 :تدعيم قطاع اللحوم الحمراء بـ  -1

 تسمين الحمالن -

 تسمين الثيران الضعيفة -

 تهيئة سوق برباط الخير لتسويق الماشية -

 تحسن انتاجية تربية الماعز واألغنام -
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 مجــــال مشـــروع المــــلــــــــــويـــــة

 فض الملوية الغربي والسفح الجنوبي لألطلس المتوسط ومنخفض المـلــــوية الشـــرقـــيمنخ: هذا المجال المشروع يتكون من ثالثة مناطق صغرى 

 التأثـــــرات البـــرنـــامج والتــدخــل

 منخـفض الملــوية الغـــربـــي

تطوير قطاع زيت الزيتون مع التحكم في الري المحلي بالمناطق المروية  -5

 .الملويةبالقصابي وويزغت وميسور وعلى طول وادي 

 (ميسور)تطوير قطاع البقليات  -1

 تعبئة المياه  -

 ثمين المنتوجاتدعم مواطن الشغل الموجودة وخلق أخرى جديدة تخص ت -

 تكوين وتأطير -

 تحسين دخل الفالحين -

 :تطوير قطاع انتاج للحوم الحمراء بـ  -2

 تسمين الحمالن -

 زيادة مردودية الرأس الواحد والتقليص من العدد -

 فالحية وتنظيمهاتحسين انتاجية ال -

 انشاء مبنى للتسمين بميسور -

 انشاء مذبح جماعي عصري بميسور -

 وتجديدها( حلفاء ومراعي)المحافظة على الموارد الطبيعية  -

 تهيئة سوق بميسور لتسويق الماشية -

 تكوين وتأطير -

 السفح الجنـــوبــــي لألطلس المتــــوسط

 :تطوير قطاع اللحوم الحمراء بـ  -5

 تسمين الحمالن -

 تنظيم الفالحين -

 إنشاء مباني باإلضافة إلى المزرعات الموجودة -

 تعبئة المياه  -

 فك عزلة الدواوير  -

 خلق مواطن شغل  -

 منخفض الملـــويـــة الشــــرقـــي

 : تطوير قطاع اللحوم الحمراء بـ  -5

 أوطاط الحاج –تيساف  –تنديت : تسمين الحمالن  -

لك بتنظيم المربين وبتنويع موارد تحسين انتاجية تربية األغنام والماعز وذ -

 المراعي

 إنشاء مباني للتسمين  -

 استراحات للمربين إنشاء  -

 تاطير / تكوين  -

 تجهيز التجمعات بمراكز تمويل -

 انشاء سوق بأوطاط الحاج لتسويق الماشية -

 تهيئة مذبح بأوطاط الحاج  -

 تطوير قطاع زيت الزيتون مع توسيع المساحات  -1

 لغربي من مراكز العرجان والرميلة وتنديت وتيسافتطوير قطاع البقليات با -2
 تعبئة المياه مع التحكم في الري المحلي  -

 خلق مواطن شغل -

 جوتثمين المنت -

 تحسين طروف التخزين والتكييف والتسويق -

 تنمية وسائل النقل -
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 مجـــال المشروع ممـــر المتــــروبـــول

 .بل الشمالي لألطلس المتوسط ومقدمة الريف الشمالي الشرقيجبالغرب وسفح ال سهل سايس: يتكون هذا المجال من ثالثة مناطق صغرى 

 التأثـــــرات البـــرنـــامج والتــدخــل

 منخـفض الملــوية الغـــربـــي

 : تطوير قطاع الحبوب بـ  -5

 كثيف بالمناطق ذات المؤهالت الجيدة تال -

أوالد الطيب وغين  –عين البيضاء  –تعدد البذور المختارة بسبع الرواضي  -

 . شقف

 تعبئة الموارد المائية -

 تأطير الفالحين -

 استقرار مواطن الشغل -

 .تحسين دخل الفالحين وبالتالي ظروف عيش الساكنة القروية -

 :تطوير قطاع انتاج الحليب بـ  -1

 انشاء مراكز جمع الحليب وتجهيز المراكز الموجودة -

 انشاء وحدات لعلف الماشية -

 انشاء وحدة حليب -

 تعاونية حليبخلق  -

الجماعة القروية عين الشكاك والسبع )بعين شكاك  –قطب حليب بسايس  -

 .ين الشقفعو يضالروا

 خلق مواطن شغل قارة ودائمة ودعم مواطن شغل موجودة -

 جر زراعي مستقراتطوير  -

 تكوين وتأطير المنتجين -

 (.شبكات ، تصرف ، ولوج)تعبئة العقارات ، وحدات تقنية ووحدات انتاج  -

 : ير قطاع اللحوم الحمراء بـ تطو -2

 تسمين الثيران -

 مذابح مندمجة النتاج وتسويق اللحوم بسايس -

قطب سايس بعين الشقف ، أوالد طيب وسبع الرواضي مع مركب هام  -

ين البيضاء وأوالد طيب عسنة بالجماعات القروية /طن 1000للتسمين 

 ( فاس)

 تعبئة الموارد المائية لري العلف -

 رة ودائمةخلق مواطن شغل قا -

 تكوين وتأطير المزارعين -

 تربية الماشيةتعبئة العقارات النجاز تجهيزات  -

تطوير قطاع زراعة البقليات لالستجابة لمتطلبات السوق الجهوي والوطني  -1

 ولتنمية صناعة غذائية
 تعبئة المياه -

 خلق مواطن شغل قارة ودائمة -

 تكوين وتأطير  -

 .ين والتكييفتعبئة العقارات النجاز بنية تحتية للتخز -

 :تطوير قطاع اللحوم البيضاء بـ  -1

 مزارع دواجنخلق  -

 مندمجةخلق مذابح دواجن  -

 خلق مواطن شغل -

 تحسين الدخل وظروف عيش الساكنة القروية -

 تكوين وتأطير لمربي الدواجن -

 تعبئة العقارات النجاز البنيات -



 04  4102 –الخيارات االستراتيجية ومجاالت المشاريع  – 1المهمة  – 2المــرحلة  – التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان

 

 التأثـــــرات البـــرنـــامج والتــدخــل

 طسفـــح الجبـــــــــــل الشمــــالي لألطلس المتـــــــــــــوس

 .تكثيف زراعة الحبوب في المناطق ذات مؤهالت جيّـــدة -

 .تـــوسيع المناطق المخصصة لزراعة الحبوب وتكثيفها -

 الفالحينتحسين الدخل وبالتالي ظروف عيش  -

 تأطير الفالحين  -

 تعبئة الموارد المائية -

تثمين ، تنظيم وخلق تجمع ذات أهمية اقتصادية : تطوير قطاع زيت الزيتون  -

 (.أقورار ، عزابة ، سيدي يوسف بن أحمد وعين تمكناي أغبالو)

 عمل فالحي في تطور  -

 .تحسن واضح في الدخل -

( بالو أقورار وعين تمكنايغالجماعة القروية أ)قطب حليب في صفرو  -

 .وعـــزابة

 مركزين دعم لقطب الحليب بوجود خدمات تدفع  انتاج الحليب: صفرو والمنزل  -

 يةفك عزلة مناطق تربية الماش -

 تعبئة الموارد المائية -

انشاء ورشات لتسمين الثيران والحمالن بالجماعة )تطوير قطاع اللحوم الحمراء 

 (القروية مطرناغة وسيدي يوسف بن أحمد وأغبالو أقورار وعين تمكناي
 تزايد الوصل للمؤهل -

 تكوين وتأطير -

 (تموين وتسويق الماشية)سوق مهم بالمنزل  -

 زر كندرسنة بإيمو/510مذبح عصري  -

 تصرف والتعهد بالجوانب البيئية/ تعبئة العقارات ، اعداد ، ولوج  -

 .تنمية وسائل النقل وفك عزلة الداوجن -

 تطوير قطاع الورود

 توسيع المساحات المكثفة -

 انشاء بنيات للتخزين والتكييف وتجفيف -

 التبادل المحلي واالستغالل -

 تعبئة الموارد المائية  -

 تكوين وتأطير -

 ن الشغلتزايد مواط -

 ...(.شبكات ، ولوج ، تصرف)تعبئة العقارات ، تهيئة  -

 .سوق إيموزر كندر يستوجب إعادة الهيكلة والتعصير -

 (الغابات مع التحكم في االستغالل المفرط)تطوير االقتصاد 

 تربية االغنام والماعز في المراعي

 تسمين الحمالن

 تحسين الدخل  -

 المحافظة على الموارد الرعوية -

 خلق مواطن شغل - (كندر سيدي خيار)قطاع الدواجن والمنتوجات المحلية والدجاج البلدي تطوير 

 التعهد بالجوانب البيئية -
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 التأثـــــرات البـــرنـــامج والتــدخــل

 مقـــــدمة الريف الشمالـــــــــــي الشــــرقـــــــــــــــــي

  : تطوير قطاع زراعة الحبوب بـ  -5

  في المناطق ذات المؤهالت الهامة تكثيف االنتاج −

 تعدد البذور المختارة −

 تحسين االنتاجية في المناطق ذات المؤهالت المتوسطة −

 .التوسع بتكثيف المساحات بجماعات عين قنصرة ورأس تبودة وبئر طم طم −

 تعبئة الموارد المائية -

 تأطير الفالحين -

  استقرار مواطن الشغل الفالحية -

 .لتالي ظروف عيش الساكنة القرويةتحسين دخل الفالحين وبا -

 :تطوير قطاع انتاج الحليب بـ  -1

 تسمين الثيران −

 انجاز مراكز جمع الحليب −

 انشاء تعاونية حليب −

 انجاز وحدات لتعليف الماشية −

رأس تبودة )وبني سدان ( عين قنصرة)قطب موالي يعقوب : قطبي حليب  −

 (.وبئر طم طم

 خلق مواطن شغل جديدة مستقرة ودائمة -

 ين وتأطير المربين ومنتجي الحليبتكو -

 (ولوج9 شبكات ، تصرف )تعبئة العقار : انجاز بنيات  -

 وير العلفطتعبئة الموارد المائية لت -

 : تطوير قطاع تربية الداوجن بـ  -2

 انشاء مزارع لتربية الدواجن −

 انشاء مذابح دواجن −

 العقارات للبنيات : تعبئة  -

 خلق مواطن شغل -

 تكوين وتأطير -

 .جوانب البيئيةالتعهد بال -
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مشروع االستـــراتيجية بين : مكنــــاس -عقـــد الفرشة المائية لحوض فاس -2.2.2.2

 الجهات 

الريف )من مناطق ممطرة  ببولمان بالوسط الشمالي للمغرب ، بالقر-تقع جهة فاس

تنوع التضاريس . وتتوزع على كميات هامة من الموارد المائية( واألطلس المتوسط

األطلس المتوسط والتالل العالية بسفح الريف وعلى طول الملوية ، السهول بين 

يتميز شمال الجهة بمناخ قاري ، جاف . العالية لسايس هي أسس تنوع المناخ بالجهة

بالتالل العالية . سنة/مم 200معدل التساقطات يقدر بـ . وبارد شتاءا وحار صيفا

 .سنة/مم 110يقدر بـ  ببولمان ، المناخ شبه جاف معدل التساقطات

من مساحة  % 10حوض سبــــو والذي يغطي : تمتد الجهة على حوضين مهمين 

تتوفر الجهة . % 20سبـــو وسهل فاس سايس وحوض الملوية يغطي الجهة أعلى 

 1تدفق )سبـــو : وأودية مهمة على الصعيد الوطني  على موارد من المياه السطحية

 591إلى  091تدفق )، ميكاس ( ث/2م 51إلى  2 تدفق)أنوان ( : ث/2م 10إلى 

 (.ث/2م 10)، الملوية ( ث/2م 11إلى  0تدفق )، كيكـــو ( ث/2م

 :مناطق مهمة  2على مستوى الهدرولوجية ، تبرز 

كليا بمياه  ةقدم األطلس المتوسط والذي يكّون منطقة هيدروغرافية مزود -

 .األمطار

لصدوع الجيولوجية والعناصر احتياطي المياه بتأثير من ا: سهل سايس  -

 .المتأتية من قدم األطلس

سب كمية األمطار سهل الملوية المهيكل بوادي الملوية ويختلف التدفق ح -

د واألحــواض الفرعية لوادي سبـــو فارتفع معدل التدفقات لمختلف الروا

خالل السنوات . ث/2مليون م 1111بحجم  1001 – 5222بين سنة 

نخفض تدفق الماء على مستوى وادي سبــو وارتفع على الثالثة الفارطة ، ا

 5225ث بين /2مليون م 5011مستوى وادي الملوية وروافده ليصل إلى 

 . 1009و 

 السبـــو حوض في السنوي التدفق معدل:  22  جــدول

االنخفـــاض  (2مم)الحجم  التـــدفق الحــــوض الفرعي المحطة

ي النسب

(%) 
2972-

2..9 

2929-

2..9 

2972-

2..9 

2929-

2..9 

 - 15 202 190 52915 51911 سد عالل الفاس عالل الفـاسي

 - 19 112 229 51911 51922 سد إدريس األول إدريس األول

 - 11 92 21 1911 1901 اللبن سيدي عبو

 - 22 11 12 5911 0921 ميكاس سيدي الشاهد

 - 20 91 12 1922 5991 سبو المتوسط عزيب سلطان

  5211 5025 1292 21922  المجموع

موجهة للقطاع  2م 122منها  2مم 212بلغ االستهالك السنوي للمياه ما يقارب 

هذا التوازن النسبي يصعب (. من الحجم الجملي للمياه المستهلكة % 11)الفالحي 

دون اعتبار )د المحافظة عليه حيث الموارد في طور االنخفاض واالستهالك متزاي

 (.قطاع الفالحة

 مكناس-موقع المائدة المائية فاس:  28خـــارطة  
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تصرف في المياه على الفي ما يخص استغالل المياه ، يعتمد المنهج المتبع في 

فرشة تأثيرات هذا التصرف هو االستغالل المفرط لل. وفيةجتثمين الموارد المياه ال

تبر عهته الفرشة تمكن من ري سهل سايس والتي ت. مكناس-ة فرشة فاسوخاص

كما تساهم في تــزويد . المنطقة االكثر إنتاجية في الجهة الكبرى لوسط المغرب

نقص التساقطات ...( ساكنة ، أنشطة صناعية وسياحية)عماالت فاس ومكناس 

افة فإن الجهة خالل السنوات األخيرة وتساهم في اختالل توازن الفرشة باإلض

 .معرضة إلى تراكم الطمي بالسدود

 هـــذه الوضعية يمكن أن تؤدي إلى تكلفة إضافية إلزالة الطين من السدود أو إلنشاء

المخطط لمواجهة هـــذه الوضعية للتصرف في موارد الماء وقع انشاء . خزانات

رف تشاورية كوسيلة إلعداد سياسة تص المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية

 : ومستدامة للموارد المائية وتعتمد على محورين اثنين 

التصرف في طلب المياه باعداد وتجهيزات المستغالت الفالحية ببنية ري  -

ناجعة واستبدال الري السطحي وتحفيز على تطهير الصناعة  محلية

 .إعادة استغالل المياه المستعملة للتشجيع على

مداز آيت "مركب ســـد : اء سدود كبرى تطوير العرض من المياه بإنش -

 .سد صغير ومتوسط 51بإقليم صفرو وانشاء " امدرين

باإلضافة فإن برنامج التدخل يهدف إلى معرفة مؤهالت الفرشات العميقة لسايس 

تازة وارساء اتفاقية شراكة لتصرف تشاركي ومستدام للموارد المائية -وممر فاس

 :والتي اصفرت على عقد فرشة سايس سايس  –العميقة باألطلس المتوسط 

 مراجعة برامج مختلف التدخل في قطاع الماء -

الفالحة ، الصناعة )طاعات قطاعية في مختلف القتشخيص أمثلة التنمية ال -

 ...(.، السياحة

مّكنت من انجاز مثال تدخل مندمج وتعاقدي يهدف إلى تقليص العجز  -

 .سايسالمائي الحالي والمحافظة على جودة فرشة مياه 

 :جماعة لها الخاصيات التالية  22مكنــاس على -تتوزع منطقة حوض فاس

 11121هك منها  11200مستغلة فالحية ومساحة جملية تقدر بـ  1159 -

 . % 21هك من المساحات المروية أي ما يقارب 

 51حفرة و-بئر 102حفرة ،  122بئر  2102)نقطة استخراج  1102 -

 (. منبع

 . %1صة استخراج أي ما يقارب مستغلة تتمتع برخ 101 -

 .منبع ماء موجه لالستغالل الصناعي 112 -

مليون  500سنة منها /2مليون م 120الحجم االجمالي المستخرج يقدر بـ  -

 .سنة موجهة للري/2مليون م 520سنة موجهة للصناعة و/2م

على مستوى سهل سايس بين . %51تساهم التساقطات بنقص المياه بنسبة  -

مما أثر على تشبع المائدة المائية خاصة على مستوى  1001و  5251سنة 

قلة . مكناس-األطلس المتوسط التي تعتبر منطقة تزويد لحوض فاس

في نقص تدفق التساقطات على مر السنين وتزايد استخراج الماء ساهم 

ث /2م2إلى  52تدفق وادي ميكاس انخفض من : األودية والمنابع 

 .منبع 10ونضوب أكثر من 

فالحة صناعة غذائية ، : ة االقتصادية واالجتماعية مهمة بسهل سايس األنشط

 %11أي . سنة/2مليون م 520يخصص لقطاع الفالحة . حرف ، سياحة ، صناعة

من االستخراجات الجملية على مستوى سهل الحوض األراضي المروية الخالية من 

منها )هك  520000من المساحة الجملية للسهل ، أي  152عوائق كبيرة تمثل 

 .هك 512000تمثل المؤهالت المروية الخام (. هك مروي حاليا 21000

 مكناس-عوامل الضغط على الموارد المائية بحوض فاس

( خضر وفواكه)الفالحة بسهل سايس تعتبر من أهم أقطاب االنتاج الفالحي 

 1200هك وبمعدل /2م 2100استهالك الماء للزراعات بالجهة تقدر بـ . بالمغرب

 .هك/2م
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 مكناس-نقاط معاينة المائدة المائية فاس:  29خـــارطة  

 

 .مكناس يتمثل في ما يلي-حوض فاسحصيلة استغالل فرشة 

والتي ( ث/2م 291ما يقارب )سنة /2مليون م 500تبين الحصيلة التقريبية عجز بـ 

تي تكّون طبقة المياه الجوفية تظهر من خالل تعميق مستمر ألسطح المائدتين ال

سنة للمائدة /2م1للمائدة الجوفية و سنة بالنسبة /2م 5تتراوح بمعدل )مكناس -لفاس

 (.العميقة

هذا العجز هــو نتيجة حدوث انخفاض كبير في امدادات المياه الحرة هذا العجز هو 

صة منذ خا)نتيجة حدوث انخفاض كبير في امتدادات المياه الحرة والعميقة للحوض 

 (.5290سنة 

اض تدفق المنابع واألودية ذات زيادة استخراج ال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انخف

 .اجتماعية واقتصادية هامة وسلبية

 تقييم طلب مياه الري 

حسب برنامج التحويل الذي يهدف إلى االقتصاد في الماء ، فإن المساحة التي 

هك ، مـوزعة  10200قدر بـ سيحول الري فيها إلى الري قطرة قطرة بسايس ت

 :بالمجال كمايلي 

  .2.2المساحات المبرمجة في آفاق 

اإلقليم 

 العمالة

موالي  صفرو فاس

 يعقوب

مجموع 

(2) 

مجموع  الحاجب مكناس

(2) 

 المجموع

المساحة 

 (هك)

5100 2200 1900 50200 1000 1000 50000 10200 

 :النحو التالي تقدر على  1020الطلب الموجه لمياه الري في آفاق 

 الصبغة

 (هك)المساحة 

الحجم المستخرج 

سنة سنة /2مليون م

2.22 

أهداف االستخراج 

 .2.2سنة  2مليون م

ربح الماء في مستوى 

 2المائدة مليون م

 - 9099 9099 59100 الري بالضخ

 5292 2192 1291 10200 التحويل لري قطرة قطرة 

التوسع المنتظر 

للزراعات المروية 

 لمغرب األخضرمخطط ا

1500 - 1191 - 

 2202 27202 .26 ..262 المجموع

 :الطلبات المياه الصالحة للشراب والمخصصة للصناعة تقدر كما يلي 

سنة /2مم 2191يقع طلب الماء بالنسبة للوحدات الصناعية المنعزلة بما يقارب 

 الوحدات الموجودة وسط النسيج العمراني. 1020سنة /2مم 1192وسيصل إلى 

المخطط المديري  لـ التوقعات الديمغرافية. مزودة بشبكة الماء الصالحة للشراب

فرضيات مركز الدراسات والبحوث )سبـــو   للتهيئة المندمجة للموارد المائية

تبين بأن الحاجيات الجملية من الماء الصالح للشراب لساكنة حوض ( الديمغرافية

للحاجيات الحضرية  2مم 529نها م 2مم 51191بـ  1020مكناس تقدر سنة -فاس

مم 191و
2

وحسب  1020حسب الحصيلة التقديرية لسنة  للحاجيات القروية 

 المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائيةالمقترحة من طرف السنريوهات 
  .التزود بالماء سيشهد تطور كبير
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 مكناس-فا الحضرية للمراكز للشرب الصالح للماء جياتالحا معدل:  2  بياني رسم

 

  .2.2سنة ( سايس)مكناس -الحصيلة التقديرية لمائدة فاس:  22 جــدول 

 مخارج المائدة مداخل المائدة

 سنة/2مم 1191: استخراج فالحي  سنة/2مم 501: تسرب مياه األمطار 

  سنة/ 2مم 1192رجوع مياه للري 
 1192استخراج الوحدات الصناعية المعزولة 

 سنة/2مم

 اه الصالحة لشرابياستخراج الم سنة/2مم 505: مصب مائدة األطلس المتوسط 

 سنة /2مم 91: الصرف الطبيعي للمائدة  

 51291: مجموع المخارج   11192مجموع المداخيل 

 2مم+  7202:  .2.2حصيلة 

 : بمياه الري تتشكل كما يلي  برنامج التدخالت المتعلقة

 

 (2مم) .2.2 آفاق في الفالحي الطلب:  22 جــدول 

 .2.2 2.23 9..2 الجهـة

 101 101 100 تفياللت-مكناس

 21 12 11 بولمان-فاس

 111 122 111 مكناس-مجموع فاس

طرف مختلف  المشاريع المبرمجة مننخرط تبالنسبة للماء الصالح للشراب 

على تنمية حضرية واقتصادية  دالمتدخلين ضمن نضرية متعددة السنوات تعتم

هذه . توقع االحتياجات واالستفادة من الموارد. واجتماعية لمدن فاس ومكناس

 . المشاريع تأخذ بعين االعتبار تهذيب الشبكة القديمة

 : س وللري بـ برنامج استراتيجي لتعبئة المياه السطحية ، لتجديد مائدة ساي

نقل المياه من . آيت موالي أحمد ، سيدي سكر ومداز: ثالثة سدود جديدة  -

 . األطلس الكبير إلى سهل سايس

 .انشاء العديد من السدود التلية وخزانات الماء -

 (.هك 5000ري )انشاء محطة تطهير بمكناس  -

 
 للشراب الصالح للماء السايس سهل ومراكز اسومكن فاس مدن حاجيات:  2  بياني رسم

 
 

هته التدخالت الطموحة في ما يخص التجهيزات الهيدروغرافية والري المحلي 

ال الماء والتأكيد على ضرورة مراقبة االستخراج ستعموالتي تهدف إلى تحم في ا

 . وحظر االستخراج غير القانوني
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هو يحدد برنامج التدخل على . رد المائيةعقد المائدة يطمح إلى تعاقد االستغالل الموا

يضع وفق منهجية تشاركية مختلف وسائل التصرف في . المدى الطويل والمتوسط

الموارد المائية وتبنيها من طرف الفاعلين المحليين كما يضع متابعة منظمة لمعرفة 

 . حالة الموارد

 : وعلى أساس هته األهــــداف 

 .خالل التصرف الرشيد والمستدامضمان استدامة موارد المياه من  -

اشراك مختلف الفاعلين ومستخدمي المائدة في انجاز مخطط تصرف  -

 .مندمج يأخذ بعين االعتبار القدرة الفورية والمستقبلية للمائدة

مستخدمين : مالئمة مختلف مخططات تنمية الجهة بدمج حالة المورد  -

لمحلية ، المكتب الوطني المياه ، الجماعات المحلية ، السلطات االقليمية وا

 .للكهرباء والماء الصالح للشرب

 .ضمان متابعة مستمّرة للموارد مع تنمية شبكة مراقبة -

 .تكوين مركز معلومات وتحسين حالة الموارد -

ضمان تمثيل مختلف المتدخلين لجعل أصواتهم مسموعة وفقا لإلجراءات  -

 .الديمقراطية

 

 الصناعة التقليدية -2.2.2

 ــــــــــــــــور القطاع تطـ -2.2.2.2

حرفية بولمان بتقاليد -جهة فاس كاملتتمتع عاصمة الجهة وعلــى وجه العموم 

تعتبر مدينة فاس من بين األماكن األكثر شهرة في المجال وتتمتع برمزية . هامة

مختلف االمثلة التي  .الصناعة التقليديةقــوية لدى المؤسسات والفاعلين في ميدان 

ويعتبر  .حّد اآلن لم تمكن إال من المحافظة على الوضعية الحالية للقطاع انجزت إلى

 .التقليدية ةنجاحا نظريا العتبار الحجم االقتصادي والوظائف االجتماعية للصناع

يستوجب هذا . البعيد مهدد ويستوجب اصالحات عميقة ىتواصل القطاع على المد

 .مستدامةالقطاع إعادة تنشيطه وانخراطه في إطار تنمية 

بجهة فاس بولمان على العديد من المؤهالت ، أولها  الصناعة التقليديةتعتمد 

. والتي تنتقل من جيل إلى جيل الصناعة التقليديةالمعرفة العتيقة في العديد من مهن 

باإلضافة إلى التقنيات المستعملة الستقطاب رأس مال كبير مّما يسهل الولوج إلى 

اهم هذا القطاع في التقليص من نسبة البطالة والحد منها وبالتالي يس. مهن الحرف

 .بالمدينة

 
 القـــروية التقليدية الصناعات منتــوجــات:  .2خـــارطة  

 

بتأثير مهم على االقتصاد الجهوي والذي يدعم دوره  الصناعة التقليديةيتمتع قطاع 

ام الحرفيين للمواد األولية المحلية يحفز قطاع استخد. كقطاع محوري واستراتيجي

ط االستهالك التي تدعم منتوج اأنم استمرار. االنتاج واستغالل المنتوجات الوسيطة

يتمتع قطاع .  تمنح فرص للحرفيين المحليين وتنشط قطاع التجارة الصناعة التقليدية

الذي يعرض منتوجاته  الصناعة التقليديةالسياحة أيضا بالتأثيرات اإليجابية لقطاع 

 . والتي تساهم في جاذبية المجال

ولوج الحرفيين إلى منظومة التمويل يبقى صعبا . لكن يبقى هذا التشخيص محدود

باإلضافة إلى أن قطاع الصناعة يخلق بدائل للمنتوج . ويحول دون تنمية هذا القطاع

ن ديمومة ضعف تالئم المهنة والمنتوجات مع تطورات السوق تحول دو. الحرفي

 .بالعكس االفراط في التجديد يهدد المعارف والمهارات التقليدية. هذا القطاع
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من ناحية أخرى فإن وجود عدد كبير جدا من ورشات العمل واألنشطة الحرفية 

بمدينة فاس يتسبب أيضا في االزدحام ويؤدي إلى اخالالت عــّدة بنسيج المدينة 

 .اإلطار البيئي للساكنة ويهدد ديمومة األنشطةي وتلوث الوسط وفقدان جـودة والمبان

يستوجب اعتماد تدابير موجهة للمحافظة على  الصناعة التقليديةتنمية قطاع 

 .الثروات وتقاليد القطاع مع القيام باصالحات

التالئم مع تطور السوق والمحيط يستوجب ارساء هياكل تنظم القطاع  مع توعية 

 .القطاع الشباب الذي يريد الخوض في هذا

الصناعة ، هناك برنامج وطنـــي حاول تنظيم تحوالت قطاع  1001منذ سنة 

تحتل . وذلك بانخراط ضمن استراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة التقليدية

بولمان مكانة مهمة لما تكتسبه من معارف وثقافة حرفية -مدينة فاس وجهة فاس

 . مهمة

التقليدية المرتكز خطط الجهوي للصناعات على الصعيد الجهوي من خالل الم

وقد مّكن هذا المخطط من تحديد المنتوجات . خاصة بمدينة فاس وتقاليدها الحرفية

الواعدة والمنتوجات التي تستوجب التطوير واالستراتيجيات التي يجب اعتمادها 

ق وبالتالي فقد مّكن من تحديد األولويات كدعم االنتاج والتسوي. لتطوير القطاع

الحرفي أو المساعدة على إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذا 

 .القطاع

 

 
 التأثيرات علـــى اعــــداد مجـــال الجهـــــــــــة -2.2.2.2

فإن  الصناعة التقليديةالعمل في قطاع باإلضافة إلى الزيادة في مرابيح وفرص 

. م في تحوالت مجالية عـــّدةالمخطط الجهوي للصناعة التقليدية يجب أن يساه

إصالح هيكلة المؤسسات الحرفية الصغرى والمتوسطة وخلق مناطق أنشطة 

مخّصصة الستقبالها يجب أن تساهم في توزع مجالي استراتيجي لهذا القطاع 

 .االقتصادي بفاس

برمجة مناطق جديدة لبعض الحرف التقليدية يساهم في التخفيف من الضغط على 

ة من األنشطة التي تستهلك الموارد كما تساهم في تحسين الظروف مدينة فاس خاص

 .البيئية مع التوفير للحرفيين مناطق تتالئم مع خصوصيات مهنتهم

تضم هته . عين نقبي وهي منطقة أنشطة تقع خارج المدينة خاصة فيوتتمثل 

المنطقة النحاسين وسوق الجلد كما وقع برمجة مشروع يخص حرفي الخزف 

القرية الحرفية بن  الىكما برمج نقل كافة الحرفيين المتواجدين في المدينة والزليج 

هك يجب أن تهيئ وأن تضم طريق من جهة  11هذه المنطقة التي تمتد على . جليك

فران التقليدية يجب أن تستبدل بأفران غاز للحد من التلوث المفرط أخرى فإن األ

لهته المنطقة تحول دون تعاون  صعوبة الولوجو ومع ذلك البعد . بهته المهنة

يجب على  .الحرفيين المعنيين ومنهم من يشتكي من النتائج الضعيفة ألفران الغاز

بصفة عامة يجب . السلط العمومية أن تعتمد وسائل تحفيز وعقوبات لنقل الحرفيين

في مدن وقرى  ،تشجيع انشاء قرى للصناعة التقليدية ببعض احياء فاس الكبرى

ول أو بضّم بعض االحياء المتخصصة بحاضرة فاس واألنوية متعددة ممر المتروب

 .هته القرى المتخّصصة تتالئم مع مهن مختلفة. التخصصات بالقرى الثانوية

 ...(خشب ، جص)البناء  -5

 الخــــزف -1

 الجـلـــــــــــــــد -2

 القفطان  -1

 الطبخ -1

 صناعة النحـــاس -2

 ....الخ -1

كن خلق أنشطة انتاج محلية بالمجال باالعتماد على توجهات القطاع ، من المم

بتوزيع مختلف مراحل االنتاج في أماكن مختلفة مما يساهم في تطوير . الجهوي

لمواكبة تطور هته االنظمة ، . العديد من القرى الثانوية الموجودة بالقرب من المدن

يجب تهيئة وتجهيز مناطق األنشطة بالقرى المحّددة مع إنشاء مساكن وبنى تحتية 

 . جهيزات الستقبال الحرفيين وعائالتهموت

ية دللصناعة التقلي اتكما وقعت برمجة مشاريع تأطيرية للحرفيين بخلق عّدة تعاوني

عاونيات ستمكن الحرفيين من تالهيكلة التي ستعتمدها هته ال. وصفرو وبولمانبفاس 

شطة وبالتالي ستدعم تطوير األن. رؤية أوضح مع الحرفاء وأيضا مع الممـــولين

 .الحرفية بالجهة وتوزيع المنتوجات النهائية

في الختام فإن المخطط الجهوي للصناعة التقليدية يعتزم تهذيب العديد من مراكز 

الصناعة معهــد فنــون وتتمثل في . الصناعة التقليديةالتكوين المتعلقة بقطاع 

التكوين  مراكز. بفــاس ، مراكز التكوين بعين كدوس والمرجة بفاس التقليدية

 الصناعة التقليديةبفاس ومركز التأهيل لفنون  الصناعة التقليديةوالتأهيل في حرف 

 .بصفرو
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على كامل مجال الجهة فمن المستحسن مرافقة خلق  الصناعة التقليديةلدعم تطور 

القرى الحرفية بوسائل تطوير التكوين وتسهيل الولوج الحرفيين الصغار إلى 

 .التمويل وتأطير الشباب

 

 التجـــــــــــــــــــــارة -2.2.2

 
 تطـــــّور القطــــــــــاع -2.2.2.2

تاريخيا يعتبر مجال الجهة . قطاع التجارة فيتتمتع جهة فاس بولمان بتقاليد عريقة 

غرب والشمال -وجها للتجارة حيث تقع بملتقى التبادالت التجارية باتجاه الشرقم

االنفتاح على االقتصاد . لتنمية المجالية للمغربوالجنوب والتي ساهمت في تحديد ا

العالمي خالل فترة الحماية وبعد االستقالل ساهم في توجه االقتصاد الوطني نحو 

 .المناطق الساحلية ورغم ذلك بقيت الجهة من أهم المناطق التجارية بالمملكة

ويقع معظمها بالعاصمة ( % 99)المؤسسات التجارية هي حضرية باألساس 

ساكن ، مقابل  15مؤسسة تجارية أي ما يعادل مؤسسة لـكل  21200. جهوية فاسال

ترتكز مواطن الشغل بالوسط . ساكن على الصعيد الوطني 15مؤسسة لكل 

، المؤهالت ( فقط من مواطن الشغل تقع بالوسط القروي(  % 2912)الحضري 

وجات الجهوية ، التجارية بفاس تتميز بعراقتها وتختلف بقدرتها على تثمين المنت

 .خاصة الحرفية ، وبديناميتها

تجارة الجملة ، )بصفة عامة يتميز قطاع التجارة بتطور ويمثل كامل أنواع التجارة 

يعكس تطور القطاع . تنامي ظهور المجموعات الصغيرة والمتوسطة...( األسواق

وتطفو شبكات التوزيع التي أصبحت ممكنة بتحسين شبكات التواصل والنقل 

 .جستيكلووال

. باإلضافة فإن تطــّور انتاج القطاعات االقتصادية األخرى يدعم قطاع التجارة

من حيث تطّور تقنيات التبادل والبيع نتيجة للنمو )مؤهالت التنمية الزالت مهمة 

فرص لخلق مواطن شغل مهمة وتأثيراتها على (. المتوقع لجميع القطاعات المنتجة

األسواق الجديدة ستمثل مصدر نمو القطاع ،  وختاما فإن. القطاعات األخرى

التحضر وتجميع الساكنة القروية حول مراكز ستساهم في تطّور الطلب خاصة 

 . بتعزيز القرى وتحسين الولوج وتحسين مستوى العيش

وبالتالي فإن قطاع التجارة والتوزيع يعاني من بعض النقائص ، أولها وجود مهم 

التي تتكون من العديد من األنشطة غير مهيكلة وتستخدم  والمتنقلة تقليديةللتجارة ال

. قطاع التجارة غير القانونية في نمو متزايد خاصة بالعاصمة الجهوية. وسائل قديمة

قطاع التجارة من نقص في التجهيزات ، األعداد ، التنظيم ، النظافة  يوأخيرا يعان

 .والظروف الصحية

ع وثيرات السلبية لتعصير القطاع ، وظهور نومع ذلك ، يجب االنتباه إلى بعض التأ

ي أن يؤدي إلى انهيار بعض أجزاء هذا القطاع ومواطن غجديد من التوزيع ال ينب

. اإلطار القانوني الذي ينظم قطاع التجارة يعاني من النقص. الشغل الذي يوفرها

 بصفة عامة يتمثل في إطار محدد يأطر األنشطة باإلضافة. يجب تحديثه وتكميله

هدف إلى تنمية والتوجهات التي يحتاج إليها قطاع يه يمثل إطار أوسع إلى أن

 .التجارة

. يعتبر قطاع التجارة مهما ويمثل رهانا حقيقي لكونه يساهم بقوة في تدبير المجال

الوظيفة االساسية لقطاع التجارة هي اقتصاية باألساس لكنه يساهم في هيكلة 

ه في ضروريات الحياة اليومية للساكنة ، فإن عيش وبمساهمتطار الإفي  ،المجال

نقطة جذب ومكان مجاليا مهيكل وعامل يعزز للعالقات قطاع التجارة يمثل 

وكذلك تطوير التجارة في منطقة معينة يعزز االقتصاد المحلي والنسيج . االجتماعية

ع وبالتالي فالمناطق ذات المؤهالت السياحية ، يعتبر قطا. االنتاجي وجاذيبيتها

 .التجارة ضروري لتنمية هذه األخيرة

. التنمية العامة لقطاع اللوجستيك وخاصة في مناطق االنتاج ، قد تسمح بتطوير كبير

يساهم في فك العزلة وتسهيل . تطوير التجارة في هته المناطق تمثل عامل تنمية مهم

تحفيز )درة للدخل للمجال والساكنة وتحفيز لالنتاج المحلي تنمية أنشطة جديدة م

 (.على المزيد من االنتاج لالستجابة للطلب المتزايد

من بينها تحسين عرض . 1010جية رواج توجهات القطاع بآفاق حّددت استراتي

التجارة وزيادة القيمة المضافة ومواطن الشغل في القطاع وتحسين مستوى عيش 

هذا المخطط يهم جميع أنواع التجارة وينحدر إلى عدة أقسام موضوعية . التجار

 .تهدف إلى تطوير التجارة

في ميادين أسواق الجملة والتصرف في المواقع المخصصة لتنظيم القطاع  تم فتح

 .سلسلة التبريد أو تحسين التالئم بين العرض والطلب
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ومع ذلك ، التوجهات الجديدة يجب أن تأخذ بعين االعتبار التطورات االجتماعية 

والثوابت التي تؤثر على (. التحضر ، نشوء طبقة وسطى ، تشغيل النساء)الحالية 

 (.ل ثقافية واجتماعية ، هياكل األسواق الحضريةعادات التسوق ، عوام)القطاع 

 
  الجهـــــة مجال اعداد على التأثيرات -2.2.2.2

االستراتيجيات المبرمجة والتي في طور االنجاز والتي تهتم بتحسين ومساندة تنمية 

قطاع التجارة تهم كل من التخزين والتعبئة والتصرف والتوزيع والظروف الصحية 

 .للمنتوج

ملة لألسماك بفاس هو حاليا في إعادة تأهيل من أجل تحديث معدات سوق الج

هذا السوق من صنف التخزين والتعبئة والتغليف وتحسين ظروف التدبير ، ليصبح 

فيجب تهذيبه خاصة بالجوانب التي تتعلق . األسواق العشرة األوائل بالمغرب

 .بالظروف الصحية

لمنتوجات مرفوقة بهياكل لوجستية األمثال للمعايير التي تضمن سالمة وجودة ا

 .اجعة سيسمح بتعزيز نفوذها داخل وخارج الجهةن

 وعالوة على ذلك ، مسالك التسويق يمكن أن تصبح أنجع مع دعم المنتوج الجهوي 

 .ستهالكتحسين عام لللوجدستيك وتقريب أماكن االنتاج وأماكن اال

ني للسكك الحديدية يندرج الشحن بالمكتب الوطمشروع إعادة تهيئة وتنظيم أنشطة 

تّم نقل جزء من األنشطة إلى المنطقة الصناعية بن سودة ترافقه . ضمن هذا السياق

إنشاء منطقة لوجستية بينما شحن البضائع ذات الحجم الكبير تّم نقلها إلى منطقة 

 . رأس الماء

نطقة دمات المرتبطة بالتجارة ومــديد من الخــــذه العـــتضّم منطقة األنشطة ه

 .هك 100ّرة للتصدير ممتّدة على أكثر من ـــح

تقع بمنطقة استراتيجية بشمال  1002بفاس ، التي تم انجازها سنة المحطة الجديدة 

م 200المدينة وتمتّد على هكتارين وتضم مناطق تجارية على مساحة 
1
. 

في العديد من المشاريع موجهة لتطوير التسويق العصري تّمت برمجتها بالجهة أو 

 . طور االنجاز

في المشروع السياحي وادي فاس ، أدرج العنصر التجاري والذي يضم سبع مقاسم 

برج فاس يساهم في تطور قطاع التجارة بحاضرة فاس ويقع . مخصصة للتجهيز

والمدينة الجديدة بالقرب من المناطق السياحية ويمتّد  العتيقة هذا البرج بين المدينة

م 11000على مساحة 
1

 الىمحل تجاري وسوق تجاري كبير باإلضافة  90م يض. 

أنشطة أخرى موجهة الستقطاب الزبائن إلى هذا الفضاء مثل المطاعم وملعب 

هك ويساهم في تنمية  21على مساحة " Fès City Center"ويمتد مشروع  .لألطفال

القطاع داخل العاصمة ويضم العديد من التجهيزات التجارية تندمج في إطار 

في المكان المخصص للسياحة ولتنظيم أحداث . يشجع على االستهالك ترفيهي

م 19000كبرى يوجد رواق تجاري يمتد على أكثر من 
1

وقاعات عرض ومحالت  

كما يضم المشروع . تجارية متخصصة ومؤهالت الستقبال المستثمرين والزبائن

م 92000كنية موجهة لساكنة فاس منها سمنطقة 
1

 .يةمخصصة للمحالت التجار 

الطموحات الجهوية في مايهم تنمية قطاع التجارة تتمثل في التطورات الكبرى 

في البداية وفي إطار استراتيجية متروبول فاس ، يجب تعصير الجهاز . للتهيئة

وبالتالي يجب استغالل قرب . التجاري وإيجاد قطب هام على الصعيد الجهوي

ويمكن أن تضم قاعدة . ىالمطار والطريق السيارة لخلق منطقة تجارية كبر

افة إلى أنشطة ضلوجستية مخصصة للمبادالت على الصعيد الوطني والدولي باإل

. تجارية موجهة للعموم مع وجود سوق تجارية تضم محالت تجارية متخصصة

وقربها من الطريق السيارة ستمكنها من استقطاب المستهلكين خارج الحدود 

 .الجهوية من مكناس وتــــازة

تجارية أخــــرى ، تطوير المدن الثانوية يجب أن يؤدي إلى خلق أسواق  من جهة

تعرض هته المدن على الحرفاء . باعتبارها مدن بديلة للعاصمة الجهوية. كبرى

. بديال لفاس في ما يخص أهم المنتوجات األساسية مثل المنتوجات المتخصصة

روف التخزين أخيرا يمكن برمجة تعصير األسواق القروية وذلك بتحسين ظ

هته التطورات ستمكن التجار من المحافظة على المنتوجات وخزن . والتبريد والذبح

وسيؤدي إلى استقرار . السلع وبالتالي زيادة الكميات بطريقة تحسن االنتاج الفالحي

القرى . األسواق القروية وجعلها دائمة وتعرض للمستهلكين خدمات ذات جودة

إنشاء هذه المراكز القروية . ودائمةبأسواق عصرية  الصاعدة يجب أن تكون مجهزة

 .التي تجمع الساكنة واألنشطة ، وتمثل فرصة حقيقة لتطوير التجارة
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في كل من الوسط القروي والحضري يميل قطاع التجارة إلى المساهمة الفعالة في 

في فاس التي تنخرط في مسلسل المتروبول وكما هو الحال في . اعداد مجال الجهة

مدن الثانوية والمناطق القروية وفي إطار توزيع نمو العاصمة الجهوية ، مستقبل ال

 . األنشطة التجارية يرافقه تعزيز وسائل النقل

 

 الصنـــــاعــــــة -2.2.2

 
 القطـــــــاع تطـــــــــــــــّور -2.2.2.2

في قطاع  لفاس تقاليد عتيقة. قطاع الصناعة بنسبة ضعيفة في اقتصاد الجهة يساهم 

. المشاريع الصناعة خاصة التحويلية تجذب رجال األعمال وتوفر قاعدة صلبة لبعث

رغم . ومع ذلك وعلى مستوى كامل الجهة فإن قطاع الصناعة محدود ولم يتوسع

تمتع المهنيين بمعرفة ومهارات تقنية هامة إال أن الوحدات الصناعية تبقى في 

 .معظمها صغيرة ومتوسطة وعائلية

يضم . حد اليوم ، يتميز القطاع الثانوي للجهة بتركيزه في العاصمة الجهويةإلى 

من مواطن الشغل بقطاع  % 22و . من الوحدات الصناعية % 59اقليم فاس 

 . من قيمة الصادرات بالقطاع الثانوي بالجهة % 22الصناعة وينتج 

ة المواد صناع. بولمان-قطاعين يهيمنان على أنشطة القطاع الثانوي بجهة فاس

من االنتاج الصناعي  %12)الغذائية ويحتل مكانة مهمة ، األولى من حيث االنتاج 

قطاع  ،من جهة أخرى. ستثمارمن حيث حجم المبيعات والقيمة المضافة واال( للجهة

من حجم  %15من الوحدات الصناعية للجهة و %29النسيج والجلد يحتالن 

 .الصادرات

 

 :هالت تطوير القطاع الثانوي مهمة على ضوء نقاط قّوة الجهة مؤ

 .التقاليد الصناعية والخبرة والتجذر التاريخي المهم -

 .لها طاقات بشرية عديدة ومؤهــلة -

 .لديها مركز للتكوين وللبحوث واالبتكار -

 .لديها موارد تمويل هامة وموارد طبيعية مثل االنتاج الفالحي -

 .تحتل موقع جغرافي وثقافي استراتيجي -

 

 
 .2.2 سنة والوالية األقاليم في الصناعة مستوى:  22ة  خـــارط

 
 

بولمان أن تزيد من قدرتها على -وبالتالي وفي إطار العولمة ، يجب على جهة فاس

التنافس والجذب بتثمين رأس المال االقتصادي والبشري والمجالي وتعبئة الموارد 

الصناعي وتطوير الصناعات الغذائية بالقرب من  المتوفرة بكامل الجهة لتوسع

مناطق االنتاج الفالحي سيفيد الجميع وستتخلص حاضرة فاس من بعض األنشطة 

ومن جهة أخرى انشاء وحدات ...(. العقارات ، الطاقة )التي تستهلك الموارد 

بالقرب من مناطق االنتاج سيساهم في تنويع أنشطة المنطقة وخلق مواطن شغل 

تطوير قطاع . الخدمات والتجهيزات والبنية التحتية احتواء الهجرة القرويةوجذب 

الجديدة قدرات الباإلضافة فإن . الصناعة يمكن أن يساهم في هيكلة وتوازن المجال

لحاضرة فاس يمكن أن تعطي دفعة لدينامية جديدة لتنمية قطاع الصناعة خاصة 

 . للمتروبول "offshoring"حول مشروع 

هذا . 1051-1002نمية الجهوية وقع اعتماده للفترة الممتّدة بين سنتي مخطط الت

بولمان -المخطط يهدف إلى تدعيم التنمية المندمجة للقطاع الثانوي لجهة فاس
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وبالتالي فهو يهدف إلى تعصير وتدعيم الصناعات . باالعتماد على خاصياته

ين العرض العقاري ، تحس( الصناعات الغذائية والنسيج والجلد خاصة)الموجودة 

 .الموجه لألنشطة الصناعية وتدعيم تنمية قطاعات جديدة وواعدة

وبالتالي ترتكز المجهودات في المجاالت الواعدة الموجودة أو التي تستوجب تنميتها 

. وخلق محيط مالئم لتنمية األنشطة المبتكرة( الصناعات الغذائية والنسيج والجلد)

غرى والمتوسطة ودعم التكوين لتلبية حاجيات يجب تدعيم تنافسية مؤسسات الص

من الموارد المؤهلة في هذه القطاعات ، المساهمة في خلق حقل الصناعات 

العصرية والتشجيع على ظهور هيكل مؤسساتي للتصرف بطريقة فعالة في برامج 

 .التنمية

 
 التأثيرات على اعداد مجال الجهة  -2.2.2.2

اطق الصناعية والتي ترتكز أغلبها في حاضرة تضم الجهة حاليا العديد من المن

رتكز باألساس على االقتصاد في المعرفة تة عالتنمية المرتقبة لقطاع الصنا. فاس

 . لدعم ظهور هياكل صناعية مبتكرة وذات قابلية عالية للتنمية

 .يكل الصناعي للعاصمة الجهويةهثالثة مشاريع رئيسية يجب أن تكّمل ال

ويقع بمقاطعة سايس بالجنوب الشرقي " ورشفاس "ل يتميز المشروع األو -

باإلضافة إلى الفضاءات المخصصة إلى . هك 10للحاضرة ويمتد على 

سيشمل هذا . 1م 520000المكاتب والخدمات والتي تمتّد على مساحة 

مركز للتكوين  ،"offshoring"شطة المشروع حقل مخصص لألن

خدمات مساندة للمجال المتخصص في مهن هذا المجال ، بنية تحتية و

مكاتب مخصصة للعمل ، حلقة اتصاالت عبر األلياف البصرية وخدمات )

موطن  51000هذا المشروع يجب أن يوفر ما يقارب (. مساندة فعالة

 .شغل

يمتد . قاعدة صناعية مندمجة ثانية مبرمجة بمنطقة األنشطة برأس الماء -

موالي يعقوب والذي  هك ويقع بغرب المدينة بإقليم 151هذا الفضاء على 

هته القاعدة المبرمجة المسماة مفتاح الخير ، . يجب أن يضم أنشطة أخرى

مجاالت الصناعات . وحدة صناعية 592هك وستضم  20ستمتد على 

. الغذائية والكيمياء والخشب والورق والمعادن والبناء معنية بهذا المشروع

نشآت يجب أن تدعم هته الم. تجهيزات مساندة ستكمل المنشآت الصناعية

وتثمين المجال . النمو االقتصادي واالجتماعي المحلي وخلق فرص عمل

هذا الفضاء . وعرض مقاسم مجهزة ينبغي أيضا أن تجلب مستثمرين جــدد

يجب أن يساهم في دينامية منطقة رأس الماء وإعادة " مفتاح الخير"الحديد 

والذي يتمثل باألساس  .إحياء القطب الحضري الكبير المبرمج بهذا المجال

في مقاسم موجهة لتنمية التجارة وإنشاء مساكن اجتماعية وتجهيزات 

هك بهذه  100باإلضافة وجود منطقة حّرة على امتداد . اجتماعية وإدارية

المنطقة يجب أن تدعم ازدهار األنشطة التجارية وتحفيز تنمية كامل منطقة 

جاالت التكميلية والقرب من تنمية مختلف أنواع األنشطة والم.رأس الماء

المحيط الذي ينخرط فيه المشروع  لمهمة وديناميةا الدينامية اللوجستية

، كل منهما يجب أن تجعل ( خاصة مع المنطقة الصناعية بن سودة)

 :عيش ومنطقة أنشطة تهيكل غرب الحاضرة المجال منطقة 

ثل في المشروع األخير يأتي ليستكمل تطوير قطاع الصناعة والذي يتم -

. بالجهة" offshoring"مشروع فاس ، تكنوفالي الموجه لتنمية قطاع 

الهدف هو ظهور تكنوبول بالجهة موجه ألنشطة االنتاج والمساحات 

يقع هذا التكنوبول بمقاطعة . تصالالموجهة لتكنولوجيا المعلومات واال

هك قرب المنطقة الصناعية لعين الشقف والمنطقة  51سايس ويمتد على 

. ناعية سيدي ابراهيم والطريق المداري الضحاوية المؤدية إلى المطارالص

موقعها االستراتيجي يجب أن يساهم في تدعيم دورها كقطب محرك على 

ثم تصميم . مستوى الجهة ومصدر للتنمية االقتصادية والتكنولوجية

بهدف تشجيع المشاركة والتكامل بين الشركات " فاس تكنوفالي"مشروع 

لتكوين في الواقع يمثل هذا المشروع أساس تنمية مجال واعد والبحث وا

من المفترض أن يساهم في خلق مؤسسات متجّددة خاصة من خالل تشجيع 

 . نقل الغبرة والمعرفة

هته الدينامية ستشع على مجموع الجهة لكن خارج حدودها خاصة في إطار ظهور 

كن أن تتمتع بهذا التجهيز التعاون مع مدينة مكناس يم. مكناس-القطب الثاني فاس

المهم لتنمية أنشطة واعدة في منطقة التأثر واالستفادة بموقع مهم مقابل المنافسة 

 .الدولية

الرغبة في تطوير األنشطة ذات القيمة المضافة ذات مؤهالت عالية يجب أن تؤدي 

إلى تنمية العديد من التجهيزات والخدمات التي تشمل عامل من عوامل جذب 

 .ات الكبرىالمؤسس
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التكنولوجية مرتبط بتهيئة األحياء السكنية من طراز ظهور األنشطة الصناعية 

وإطار العيش وعرض األنشطة الثقافية يجب . عالي والتي تقدم خدمات ذات جــودة

. تحيينها لكي توفر للعاملين المؤهلين مستوى عالي من الظروف الجتذابهم إلى فاس

واصل والولوج يجب  أن يبلغ مستويات أفضل باإلضافة العرض في مايخص الت

ويجب أن تتمكن الشركات من االنتصاب في مناطق مجهزة تستجيب . مدن العالم

 .إلى معايير التواصل والعمل في محيط محفز

العمومية أن تشجع على انتصاب بعض األنشطة في المدن الثانوية التي  طعلى السل

نع من أن تكون هته األخيرة مدنا نائمة توجد بضواحي العاصمة الجهوية والذي يم

وبالتالي فعلى هته المدن الثانوية أن تطور . موجهة لملئ نقص السكن في فاس

 . جاذبيتها وأن تتحصل على الخدمات الضرورية الستقطاب رجال األعمال

كذلك للمراكز القروية الصاعدة يجب أن تدعم تطور األنشطة الناجعة وبالتالي يجب 

من خالل التجمع في قرى صاعدة مما . ق أنشطة مجهزة ومهيئةبرمجة مناط

 .سيساهم في تحقيق تنمية فعالة والتقليص من الهجرة نحو فــاس

وختاما ، مجموع هته المناطق الصناعية والتجهيزات المبرمجة لدعم هذا القطاع 

 .يجب أن تتمتّع بوسائل نقل سريعة ذات قدرة عالية

 

 ـــــــاتالخـــــــــدمـــ -3.2.2

 تطـــــــــّوة القطـــــاع -2.3.2.2

قطاع ن أهمها ملكّل قطاع اقتصادي تأثيرات على القطاعات االقتصادية األخرى 

العديد من . يعتبر قطاع الخدمات من أهم عوامل التنمية المجالية لألنشطة. الخدمات

ن أن نميز بين يمك. أنواع الخدمات تكون وتؤثر على البنى االجتماعية واالقتصادية

الخدمات غير التجارية مثل التعليم والصّحة واإلدارات  ،الخدمات األساسية من جهة

مهنــي العمومية ومن جهة أخرى الخدمات المساندة لالقتصاد مثل النقل ، التكوين ال

 ...، التكوين الجامعي والبحث ، الطاقة ، االتصال ، المالية

وع االقتصاد استراتيجي ويجب أن يحتكر يعتبر تأثير قطاع الخدمات على مجم

هذا القطاع في نمو . مكانة منفردة في النظرة التنموية للجهة وفي تدبير المجال

متواصل لكنه يتجه باألساس نحو دعم األنشطة التقليدية وال يهتم إال قليال بالقطاعات 

 .المبتكرة والواعدة

فاس بولمان اختالل شديد  نالحظ بجهة. يعتبر قطاع النقل ضروري لتنمية الجهة

ترتبط خدمات النقل بكثافة . وجنوب الجهة( ممر المتروبول باألساس)بين الشمال 

 . الساكنة ، قروية المجال والتضاريس

تمتع بشبكة طرقات سريعة والسكة يدة التي يمن جهة أخرى فاس هي المنطقة الوح

يجب تطوير شبكة النقل . قاتالحديدية والنقل الجوي ، باقي الجهة ال تتمتع إال بالطر

لدعم تنمية الجهة واعتباره أحد عوامل هيكلة وتدبير المجال بالتوازي مع العاصمة 

وتوطيد  الجهوية التي تعتبر قطب مندمج تمكن من تعزيز العالقات مع بقية المدن

كما يجب أيضا تحسين المشاركة والتنسيق بين . العالقات في المجال الجهوي

  .ن في القطاع لجعل التدخل أكثر فاعلية ومالئم لالحتياجاتمختلف الفاعلي

باألساس قطاع اإلدارة  تهمأهم عروض التكوين المهني بالعاصمة الجهوية 

. والتصرف والتجارة باإلظافة إلى األنشطة المتعلقة بالطاقة والميكانيك والتكييف

عرض مالئم في  من األجدر اقتراحووفقا للتوجهات الجهوية في القطاعات األخرى 

بالنسبة للفالحة يجب توفير تكوين يختّص في . ما يخص طاقة االستقبال والمحتوى

 .أنظمة االنتاج والولوج إلى اقتصاد السوق والتصرف في الموارد الطبيعية

ة يأما بخصوص الصناعة يجب توفير المعرفة والمهارات الالزمة والضرورية لتنم

"offshoring" أما بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية  .األخرى والقطاعات الواعدة

وأخيرا وبالنسبة للسياحة يجب أن توفّر لها . يجب أن تهتّم بأنواع االنتاج والتسويق

 .موارد بشرية مؤهلة لتأطير القطاع

عروض قطاع التكوين المهني يجب أن تشمل كامل مجال الجهة وأن يتالئم مع 

الثانوية والمبادالت القروية والتقليص من  بية المدنذخاصيات كل مجال لدعم جا

 .الهجرة القروية

حة عب المقتروالشّ . بولمان يتمتع بطابع تاريخي-قطاع التكوين الجامعي بجهة فاس

والسؤال الذي يطرح هو مدى تالئم التكوين . متنوعة ، وعدد المتخرجين مرضي

تل الجهة مكانة من جهة أخرى تح. الجامعي مع طلب الجهاز االقتصادي واإلداري

هامة في ما يخص البحث والتنمية مما يساهم في تعزيز جاذبيتها بالمقارنة مع المدن 

ومع ذلك ينبغي التكيف على أن أنشطة البحث والتنمية والعرض . المغربية األخرى

باإلضافة إلى وجود اختالل بين طاقة االستيعاب  .الجامعي بالجهة يرتكز بفاس فقط

ئدة االقتصاد والتكوين في العلوم ين الشعب المرتبطة مباشرة بماوالعدد والشعب وب

 .االنسانية
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يجب تشجيع وتطويرالتكوين الجامعي والبحث وتطوير القطاعات الواعدة 

مالئمة . واألنشطة المكملة القتصاد الجهة( المعلومات واالتصال خاصة تكنولوجيا)

ن مصحوبا باستباق العرض مع طموحات تعصير مختلف القطاعات يجب أن يكو

باإلضافة إلى ذلك يجب مضاعفة . الرائدة في االقتصاد الجهويلمستقبل القطاعات 

العالقات بين الجامعات والشركات وذلك لدعم نقل الخبرات والمعرفة وتنشيط 

وأخيرا تثمين الهوية الثقافية للجهة يمكن . االقتصاد الجهوي وزيادة القدرة التنافسية

 .رة التنافسيةأن يساهم في القد

ويجب أن يحضى هذا . قطاع الطاقة بالجهة ال يزال يعتمد على الموارد اإلحفورية

 .القطاع باهتمام خاص سبب ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ

اإلضافة إلى بالتطور الديمغرافي والتطور االقتصادي المنتظر وتحسين جودة الحياة 

لطاقة لمساعدة ناجعة لتطّور تطور وسائل االنتاج كلها ستساهم في زيادة طلب ا

كما يجب استباق هذا الطلب بتعزيز البنية التحتية لالنتاج التي تعتمد على . الجهة

باإلضافة لذلك يجب (. الطاقة المائية ، الطاقة الشمسية ، الخشب)الطاقات المتجّددة 

ارساء استراتيجية موجهة لالقتصاد في الطاقة سواء في القطاع السكني أو 

 . يالصناع

يسي لتمكين الجهة من منافسة المدن ئفي إطار العولمة أصبحت االتصاالت قطاع ر

يجب . الكبرى األخرى لجعل الجهة جذابة ولتحقيق التنمية االقتصادية والبشرية

التدخالت في هذا القطاع مجموع  تهدفكما يجب أن . تعزيز قطاع المعلومات

  .وتعزيز ديمقراطية الوصول إليهاالمنظومة من االنتاج إلى نشر هته المعلومة 

الخدمات ذات بخالفا إلى أنه مجهز  ،يعتبر حجم ومؤهالت اقتصاد الجهة مهم

مستوى عالي لكنه محدود بشمال المجال وال يضم إال بعض القطاعات ومعزول 

إال أن تنمية بعض الخدمات تعتبر ضرورية لتطوير . عن طموحات التنمية الجهوية

يجب مساندة تطّور كل منها معا والتخطيط لها كمنظومة . ويةجميع األنشطة الجه

متكاملة لتلبية متطلبات وحاجيات الجهة والتالئم مع خصوصياتها ، تصميم وتدبير 

أهم الحاجيات يجب أن يكون بطريقة ال مركزية والذي يمكن من إعادة توزيع 

 . الخدمات بمجال الجهة

لف قطاعات الخدمات وبالخصوص يجب أن تصاحب هته الدينامية بتعصير مخت

 .بعض األنشطة التجارية

 

  التأثيرات على تدبير المجال -2.3.2.2

بولمان ينبني على برامج ومشاريع -تطويع وتحديث قطاع الخدمات بجهة فاس

 .مختلفة

، يعتبر البرنامج الوطني الثاني للطرقات  1البرنامج الوطني للطرقات القروية 

وضع هذا البرنامج . 5نامج الوطني للطرقات القروية القروية وهو تواصل للبر

بولمان منها -كم من الطرقات القروية على مستوى جهة فاس 12299النجاز وتهيئة 

 12292بإقليم صفرو و 51191بإقليم موالي يعقوب و 2091بعمالة فاس و 1191

وغ وتحسين الولوج إلى المناطق القروية سيسمح للساكنة إلى بل. بإقليم بولمان

ظروف عيش أفضل والذي يؤدي إلى تطور األنشطة االقتصادية والحد من الهجرة 

 .القروية

في ما يخص السكة الحديدية ، محطة الزواغة تستوجب التهيئة لتصبح محطة 

تقع هذه األخيرة بشمال المدينة . مسافرين باإلضافة إلى المحطة الجديدة بمدينة فاس

هكتارين وتضم قاعة للمسافرين وساحة واسعة على  1002منذ سنة  تدالجديدة وتم

 .وتشمل منطقة نشاط ترفيهي ومحالت تجارية ومرافئ للسيارات

وهيكلة أنشطة الشحن لتخفيف  تنظيم إعادة التنمية مشاريع تشمل ذلك، على وعالوة

الضغط على شمال العاصمة الجهوية بمنطقة األنشطة بن سودة ورأس الماء بغرب 

نشطة رأس الماء تضم محطة شحن وأنشطة مرافقة لألنشطة منطقة األ. المدينة

 .هك 101التجارية ومنطقة حّرة تمتد على 

سايس جنوب المدينة وهو يمثل وجــود مشروع تنمية يمتد على -أنشئ مطار فاس

مليون  2سيقع ربط المطار بالطريق السيارة وتقدر طاقة استعابه . 1م 25100

ة خطوط ذات أولوية خاصة الموجهة للعواصم كما سيقع برمج. مسافر في السنة

 .األوروبية لجذب المزيد من السياح

والتي تقع  توأخيرا المنطقة اللوجستية للصناعة الغذائية المتواجدة بعين توجدا

. بولمان-حدود الجهة ، ستكون ذات تأثيرات على تنمية األنشطة بجهة فاس خارج

تعبر هذه . العالية انياتكاإلمذات سهل سياس ، حيث األراضي الفالحية الخصبة 

المنطقة السكة الحديدية والطريق السيارة التي تربط فاس بمكناس باإلضافة إلى 

األراضي . المحور المبرمج الذي يربط طنجة بمراكز من الشمال إلى الجنوب

هذا المجال، يجب أن يساهم في  .يقع بين فاس ومكناس(. هك 510)المتوفرة هامة 

 .نتين ونمّو العالقات التي تدعم مشروع القطب الثنائي المبرمجتقريب المدي
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بالنسبة لقطاع التكوين المهني، من المقترح تأهيل العديد من المؤسسات خاصة في 

ومع ذلك يبقى . مجال الصناعة التقليدية باإلضافة إلى برمجة ورشات تكوين

 طموحات السلتتمثل ط. مة الجهويةصالعرض من التكوين المهني مرتكز بالعا

المحلية في إعادة توزيع مراكز التكوين بالمجال، وتنويع قطاعات التكوين ودعم 

 "(.offshoring"سياحة ، 9 فالحة )طاقة االستيعاب لمختلف القطاعات االقتصادية 

في قطاع البحث والتطوير والتكوين الجامعي ، جامعة أورو متوسطية بفاس من 

يمتد هذا القطب المهم . طالب 2000وتستوعب  1051المقرر أن تنطلق بحلول سنة 

هك ويشمل ثالث مراحل تكوين ، خاصة في الهندسة مع توجه كبير في  51على 

 .ميدان البحث والتطوير

بمختلف الجامعات مثل التي " مدن االبتكار"يشمل ميدان البحث ثالثة مشاريع تدعم 

 (.فاس)ا بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا وقعت برمجته

يتمثل هذا المشروع في محطة لتوليد  .قطاع الطاقة هو بدوره مشروع قيد االنجاز

من المقرر أن ينتهي هذا المشروع سنة . الطاقة الكهرومائية بمداز بجماعة المنزل

 طميجاوات ومن المقرر أيضا أن تثمن السل 100وأن تبلغ طاعة المحطة  1010

في الوقت الحاضر . ائية بجنوب الجهةوالهو الشمسيةالمحلية المؤهالت من الطاقة 

ال يوجد مشروع معين قيد التنفيذ أو التخطيط لكن من المبرمج بناء وحدتى انتاج 

صغيرة من أجل توفير للوحدات الحضرية المعزولة عن الشبكة ولوج سهل يمكنها 

من تطوير أنشطتها االقتصادية وتجهيزات عمومية وأخيرا قطاع االتصاالت ، 

البرامج الوطنية تحاول تعزيز التغطية الكاملة للمجال المغربي ووصول العديد من 

كل فرد إلى هذه الخدمة في إطار االستراتيجية الوطنية للمعلومات واالقتصاد 

ومع ذلك ، مناطق التضاريس المعزولة وذات كثافة سكانية ضعيفة ال تمثل . الرقمي

 .ية تغطية مناسبةرهان تجاري وال تستثني الشركات الخاصة فيها لتنم

بشكل عام ، من الضروري تطوير قطاع الخدمات بطريقة متدرجة حسب مستويات 

 . التهيئة

في مرحلة أولى وضع خدمات رفيعة المستوى على مستوى فاس ليدعم مسلسل 

لألفراد والتي لها اشعاع يتجاوز هته الخدمات موجهة للمؤسسات وليس . المتروبول

. المستثمرين لدعم استراتيجية تنمية المتروبوليجب جذب . الحدود الجهوية

فالمساحات المخصصة تتمثل في مناطق تجارية من نوع منطقة أعمال مركزية 

وتّمت برمجة المركز األول بالمنطقة الصناعية دوكارت والثاني مبرمج في المنطقة 

 .اللوجستية المتواجدة بالقرب من المطار

خدمات محلية موجهة للساكنة تشجعهم على  في المدن والمراكز الثانوية ، هناك

ومن أجل توزيع أفضل لألنشطة بالمدن . االستقرار وتطوير بعض األنشطة

 .المحلية أن تتجاوز المعايير طالضحاوية يجب على السل

باإلضافة، لمساندة السكان القرويين في الولوج إلى األنشطة يجب أيضا تجهيز 

يجب على األنوية الحضرية أن تركز عدد كبير و. القرى المندمجة وتخطي المعايير

من الخدمات لتضمن دينامية هته المجاالت وجذب الساكنة القروية التي تميل إلى 

حيث يعتبر قطاع الخدمات االستراتيجي في . الهجرة نحو مناطق األنشطة الدينامية

تنمية جهة فاس بولمان يميل بالخصوص بدعم مكانة الجهة كقطب للخدمات ذات 

 .مستوى عالي ومحرك جهوي

القتصاد والتي تتالئم مع كل لالداعمة  الخدمات أما بالنسبة لباقي الجهة يجب على

بمجرد أن يصبح تجمع ...(. بحث ، بنوك ، تأمين ، هندسة)وسط أن تدفع التنمية 

سكني هام يجب أن يكون قدرا على توفير التمويل والعقار والمهارات الالزمة 

 .االقتصاديةلتنمية األنشطة 

 

 السيــــــــــــــــاحــــــــة -6.2.2

 
 تطــــــــــــور القطاع  -2.6.2.2

 وبولمان أساسا على العاصمة الجهوية -بجهة فاسيرتكز قطاع السياحة 

واجهة ك مكانتهاوتمكنت مدينة فاس من ترسيخ . على البعد الثقــافيبالخصوص 

هذا التركيز حــّد من تطوير . ية والمعماريةسياحية باالعتماد على الثروات التاريخ

هته النظرة المعتمدة على الثروات الجهوية . المؤهالت السياحية في باقي الجهة

 .  القابلة للتثمين باإلضافة إلى االستثمارات المتواضعة، أّدت إلى ركود السياحة

 :عرض السياحي إن الجهة تمتلك العديد من المؤهالت التي تمكنها من تنمية وتنويع ال

 تراث طبيعي غني ومتنوع من منطقة إلى أخرى -

 .ود العديد من المعالم التاريخيةجو -

 ثروات ثقافية وحرفية متعددة وتختلف من إقليم إلى آخر  -

محافظة فاس على اشعاعها التاريخي والثقافي والمعماري وامتالكها بنى  -

 .عدد كبير من السيـــاحتحتية ذات جودة تساهم في جذب 
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ومع ذلك فإن البنى التحتية التي تمكن من الوصول إلى المناطق الصغرى انطالقا 

. من فاس تبقى محدودة مثلها مثل العرض من هياكل االستقبال والتنشيط السياحي

. ستثمارات محدودة جـــدامقارنة بانتظارات الجهة فيما يخص التنمية تبقى اال

جب اعتماد رؤية حقيقية للمستقبل وتحديد نطقة يوأخيرا لتحقيق دينامية حقيقية للم

توجهات واضحة والتي عجزت السلط في تحديدها منذ فترة طويلة نظرا لالهتمام 

تطوير قطاع السياحة بجهة فاس بولمان يستوجب إعادة . المفرط بالعاصمة الجهوية

تحديد العرض وال تقتصر على العاصمة الجهوية وال حتى على الجانب التاريخي 

ويعتبر تثمين المجاالت الطبيعية خاصة بالمناطق الجبلية مصدر مهم . افيوالثق

وبالتالي يجب التحكم في هذا التحول للمحافظة على المحيط وتجنب الضرر . للتنمية

استغالل مفرط )تشكو الجهة من الضغط المفرط على البيئة . بالمجال الطبيعي

 . الي ال يجب إضافة مشاكل أخرىوبالت...( لموارد الفالحة ، توسع عمراني ، تلوث

يعتبر من األنجع اعتماد استراتيجية تنموية ترتكز على تنويع المنتوج السياحي 

يجب أن تكون الجهة قادرة على تقديم عرض موجه . والجمع بين أنشطة متعددة

 . للّصحة والترفيه واالسترخاء

 
 9..2 سنة السياحة نوع حسب للوافدين ويالجه التوزيع:  22خـــارطة  

 
 

هذا التنوع يجب أن يؤثر إيجابيا على مدة بقاء السياح بالمجال الجهوي وبالتالي 

 .سيكون ذات تأثيرات على االقتصاد

يجب التمتع بتطور عدد السياح المحليين في الواقع، يعرف السوق المحلي تطور 

بولمان يمكن أن تهم السائح -ة فاسمهم والمنتوجات السياحية التي تمنحها جه

ولالستفادة من الفرص المتاحة لها ...(. المعالجة المائية ، الثقافة ، الترفيه)المحلي 

يمكن أن تعتمد استراتيجية التنمية السياحية على االمكانيات المتجددة في ما يخص 

مع  يتالئملتنوع أو حسب المنطقة الجغرافية هيكلة السياحة حسب التخصص أو ا

يؤثر قطاع . فيجب تطوير تكوين العاملين المحليين في قطاع السياحة. تنوع الطلب

الخدمات ، التجارة )السياح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على القطاعات األخرى 

وبالتالي يمثل تطورها رهانا كبيرا في هذا اإلطار يجب ...( الصناعة التقليديةو

لف الفاعلين المحليين لبناء مشروع مندمج على وضع استراتيجية تشاورية بين مخت

 .ى الطويل يضم مختلف القطاعات المتكاملة مع قطاع السياحةدالم

 
 على اعــــداد مجـــال الجهةأثيرات الت -2.6.2.2

ياحة الذي يضم العديد من ستنمية القطاع على برنامج التنمية الجهوية للتعتمد 

 سع علىوهك والذي سيت 521جازه على وادي فاس ، الذي تقرر ان. المشاريع

ويقع بشمال المدينة .  هك ، يعتبر من المشاريع الرائدة في هذا القطاع 110مساحة 

تضم المنطقة التي سيقع إعدادها . ديدة ويتضمن بناء عدة فنادق من طراز عاليجال

 . 1م 211000حي سكني فخم يمتد على مساحة 

 10حفرة يمتد على  59ب صولجان ذا الستكمال العرض المخصص للسياح ، ملع

سيساهم في جاذبية  1م 51000حي تجاري يمتد على مساحة  الىهك، باإلضافة 

هك مخصصة لمشروع عقاري  50كما يضم المشروع منطقة تمتد على . الموقع

المحلية المناطق  طموجه لساكنة المحلية ، ولتثمين محيط المشروع ، ستعد السل

 . المجاورة

هك ويضم  25ن ، الذي يواجه صعوبات في االنجاز ، سيحتل مشروع ويسال

 .إقامات سياحية ومنطقة تجارية باإلضافة إلى هكتارين من المناطق الخضراء

هك وترتكز حول العديد من  5229منطقة تمتد على " تنمية السايس"يعتبر مشروع 

موجهة هك  10هك مخصصة للنزل باإلضافة إلى  11من المرتقب انشاء . األنشطة

ة وقصر المياه باإلضافة إلى وجود مساحات تجارية كبرى يلالنشطة الرياض

دائما في حاضرة . هك التي تدعم جاذبية هذا المجال 90وقاعات عرض تمتد على 

هك ويضم نـزل من فئة خمس نجوم  50يمتد على  Atlas Fes SPAفاس مشروع 
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سيساهم هذا  .استرخاءوكذلك وجود مطاعم ومناطق ترفيهية وتجارية ورياضية و

 .موطن شغل 511المشروع في توفير 

هك وله أهمية لعديد من القطاعات ويضم  19يغطي " فاس مركز المدينة"مشروع 

 .مناطق مخصصة للسياح

مقر جماعة فاس يجب أن تضم نزل ومركز مؤتمرات باإلضافة إلى محالت 

الحرف "يهدف مشروع أخيرا . تجارية ومنتزه وتجهيزات تساهم في جاذبية المنطقة

برمج هذا المشروع مسالك سياحية . إلى تثمين تراث المدينة العتيقة" ومدينة فاس

أكثر . ذات موضوعات ترتكز على التراث الثقافي والمادي وغير المادي بالمدينة

نقطة بيع المنتوجات أو الخدمات الحرفية وقع تحديدها الثراء رحلة  1500من 

 .ختلفة للسياحالسياح وتقديم خيارات م

موالي يعقوب : برنامج تنمية المياه االستشفائية يقترح تثمين ثالثة مواقع هامة هي 

لقد تمت تهيئة موقع موالي يعقوب وموقع سيدي حرازم . ، سيدي حرازم وعين هللا

نزل ، )مشروع يرتكز حول عين هللا لتأهيل التجهيزات السياحية . الستقبال السياح

باإلضافة إلى تعاون بين موالي يعقوب وفيشي سيساهم في (. لتنشيط ، خدمات ونق

 .تعصير هته المنشآت والنهوض بقطاع المعالجة المائية بالجهة

وتمثل . برنامج لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية بالجهة يستهدف العديد من المناطق

لمنطقة مهرجان الكرز بصفرو ، وأنشطة با وباألساس غابة تزاكة ومحمية الصيد 

الجبلية واألعشاب الطبيعية والعطرية ببولمان ورباط الخير وغابة الصيد بإيموزر 

 .مرموشة والعديد من البحيرات بالجهة وموقع تيسة

سـد سيدي الشاهد يمكن أن يساهم في تنمية قرية ميكاس وذلك بتطوير الرياضة 

الذي يتمثل في ذلك سيقام مشروع ضخم باألطلس المتوسط و الىالمائية باإلضافة 

تعتبر هته المنطقة مهمة لوجودها " دار الحمراء بويبالن"مدينة لالستقبال السياحي 

غابة ، )بممر أوقليت حيث يقترح على السياح اكتشاف العديد من المناطق الطبيعية 

 .، منتوجات حرفية ومحلية متنوعة باإلضافة إلى تقاليد ثقافية...( جبل بويبالن

المنطقة مهمة وتّمت برمجة العديد من التدخالت التمام هذا  تعتبر مؤهالت هته

المشروع في هذا الغرض يجب خلق نزل صغير بتفاجيغت وتأهيل ملجأ تافرت مع 

باإلضافة يجب تطوير أنشطة مختلفة . تحويل مقر جمعية أوقليت إلى بيت ضيافة

ت عرض ليكتمل العرض السياحي وذلك بإنشاء مركز خيول بأوقليت وإنشاء قاعا

 .اث بقرية أوقليترموزعة على منطقة المشروع ومتحف ومركز لعرض الت

والستقبال . ترحات ولتحفيز السياح للبقاء أكثر في المدينةقللجمع بين مختلف الم

السياح يجب اقتراح مسالك سياحية تجمع بين مختلف األنشطة والمواقع المتواجدة 

 .بالمنطقة

. السياحي بالجهةهيئة مقترحة لتحقيق تنوع العرض العديد من المسالك السياحية الم

المشروع المجالي المندمج ببولمان يقترح انشاء مسالك سياحية بمختلف جماعات 

المقترحات الجديدة للتصميم  .اإلقليم لتثمين الثروات والخصوصيات المحلية

 : بولمان تهم -الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس

المياه عبر العصور "شمال الجهة بعنوان مسالك حول موضوع المياه في  -

 ".والممارسة

لي يعرض مختلف الثروات الطبيعية والثقافية بمسلك حول التراث الج -

قطب االقتصاد "لألطلس المتوسط ويحقق تنمية بعض المواقع بالجبل مثل 

 ".التراثي

 

 تتميز مختلف المواقع بالمشاريع ومسالك قطاع السياحة يساهم في تحسين الولوج

عبر البنى التحتية ووسائل النقل والخدمات كما يساهم في تنمية األنشطة وفي إنشاء 

 .قطب يرتكز أساسا على األنشطة والتجهيزات

قبل تمكين السياح من الوصول إلى المناطق التي وقع تثمينها في فاس وفي باقي 

يع إحدى هته المشار. الجهة ، عّدة مشاريع تستهدف وسائل الوصول إلى الجهة

بزيادة في قدرة استيعابه وخلق  1م 25100تطوير المطار الحالي على مساحة 

. خطوط نحو العواصم األوروبية يساهم في تطوير عدد السياح القادمين إلى فاس

الثالثة فاس ومكناس وإيفران  من المتوقع أيضا تدعيم الترابط بين مناطق االشعاع

 .سياح وإطالة مدة البقاء بهاة جاذبة لليوالتي تعتبر ثالثة أقطاب سياح

أخيرا في مدينة فاس يجب تحديث العرض في مايخص وسائل النقل لتالئم مع 

انتضارات السياح والطموحات الجهوية لهذا القطاع تهدف البرامج الحالية إلى 

على ضوء برنامج . انشاء نقل جماعي سياحي وتعصير مرافئ سيارات األجرة

ة ، يبدو أن هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات احيالتنمية الذي يستهدف الس

يتمثل العديد من المشاريع المختلفة التي تتالئم مع كل أنواع . الواعدة للتنمية الجهوية

 . الحرفاء والتي تنخرط على كامل المجال الجهوي

التنمية المرتقبة للسياحة وتنوع العرض ، الذي يرتكز إلى اآلن بمدينة فاس ، يجب 

ق التوازن ببقية مجاالت الجهة وأن يساهم أيضا في جاذبية العاصمة أن يحق

 .الجهوية
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 اإلطار الديمغــرافــي للتصميم الجــهــوي العـــداد التـــراب -2.2

الديمغرافية مكانة هامة ضمن أسس التخطيط والتهيئة المجالية ألنها  الركائزتحتل 

لساكنة من ناحية التشغيل والتجهيزات تساعد على تحديد االحتياجات المستقبلية ل

 . والخدمات والبنى التحتية

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

 5291، بنسق نمو ضعيف من سنة  اتسقاطالعامة للسكان والسكن وعمليات اال

: توى وتيرة النمو كما شهدت الساكنة الحضرية تراجعا على مس. 1051إلى سنة 

بوتيرة نمو قوية بينما تراجعت هذه الوتيرة  5221و  5291تميزت الفترة ما بين 

 . 1051و  1001وأصبحت متوسطة ما بين 

تميز النمو الديمغرافي في المحيط القروي بنسق ضعيف خالل الفترة األولى مما ال 

 .لجهويةيساعد على تجديد النمو الطبيعي في بعض المجالت الترابية ا

 
 ( %) 2.22 و 2982 بين ما األوساط حسب الجهوية السكانة تطور نسبة تطور:  22 جــدول 

 2.22-2982 2.22-2..2 2..2-2992 2992-2982 الساكنة

 5991 5902 5929 1902 الساكنة الجملية 

 1929 5991 1901 2921 الوسط الحضري

 0921 0901 0912 0921 الوسط القروي
  مركز الدراسات واإلبحاث الديمغرافية: المصدر 

 

نسمة ، بينما وصل هذا العدد  5001129بلغ عدد سكان الجهة  5291خالل سنة 

 .ساكنا إضافيا 251000مما يعطينا زيادة تساوي  5221ساكنا سنة  5211112

نما نسمة بي 5112000تجاوز عدد السكان مليون ونصف ليبلغ  1001في سنة 

وبذلك تكون الزيادة في الحدود  1051ساكنا خالل سنة  5110000وصل العدد 

 .ساكنا 515000

على مستوى الدينامية ، تطور عدد السكانة الحضرية نتيجة النمو الحضري 

 .وبالخصوص النزوح القروي

نسمة خالل العشريات الثالث  91100لقد شهدت السكانة القروية زيادة بنحو 

سجلت انخفاظا على مستوى النمو في إقليم بولمان ، وزيادة و( 5291-1051)

 . 1001و  5291طفيفة في بقية الجماعات القروية للجهة ما بين 

 

مركز الدراسات واإلبحاث الديمغرافية  توقعاتكير بالتغيرات األخيرة وذت -2.2.2

 والمندوبية السامية للتخطيط والمخطط الوطني للتهيئة الترابية

 لتغيــرات األخيرةا -2.2.2.2

 ن الديمغرافي للجهة مقارنة بإجمالي سكان المغرب زالو 

o  من مجموع الساكنة  % 1912كنة ابلغت نسبة الس 1001في سنة

من مساحة البالد مما يعطينا كثافة بشرية في  % 1991المغربية على 

احتلت الجهة المرتبة التاسعة على مستوى . 1ساكن في الكم 12حدود 

 .بكامل المغر

o  ينا كثافة بشرية طمما يع % 1922بلغت نسبة الساكنة  1051في سنة

مع نفس الترتيب حسب مركز الدراسات  1ساكن في الكم 91في حدود 

 .نسمة 510000بلغت الساكنة اإلضافية . واألبحاث الديمغرافية

o  15حيث تحولت من  1ساكن في الكم 1سجلت الكثافة القروية زيادة بـ 

 .1لكمساكن في ا 12إلى 

o  حجم الساكنة الحضرية للجهة مقارنة مع الساكنة الحضرية على

 :مستوى المغرب 

بلغ  1051مقابل إنخفاض طفيف سنة  1001سنة  % 2992 -

2911 %. 

 % 5922:  1001و  5221معّدل نسبة التزايد السنوي ما بين  -

 .بالنسبة لكامل المغرب % 5991مقابل 

حضرية في الجهة بلغت نسبة تزايد الساكنة اإلضافية ال -

 % 192وهو ما يشمل  1051و  1001نسمة ما بين  151000

 .من الزيادة على مستوى كامل المغرب
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  حجم الساكنة القروية للجهة مقارنة مع الساكنة القروية على مستوى

 المغرب

o 2911 %  2921بلغت  1051مع زيادة طفيفة سنة  1001سنة %. 

o 5221مابين  % 0995ة القروية كنة اإلضافيابلغ معدل نسبة تزايد الس 

على مستوى  % 0909) 1051و  1001ما بين  % 0922و  1001و 

مع خيار تقليص االخالالت على مستوى التزايد ( كامل المغرب

 .1020الديمغرافي بين الوسط الحضري والقروي سنة 

o  تبرز فئة الشباب بصورة واضحة في إقليمي موالي يعقوب وبولمان

 .اهرة في الجماعات القروية لبولمانالظ ذهكما تسجل ه

جل سبينت التغيرات أن التزايد الديمغرافي كان بطيئا ولكنه فاق بقليل التزايد الم

 :نسمة مع  115110على مستوى المملكة حيث بلغت الزيادة 

 (.بقريبا % 500)معدل التمدن في سهل السايس  ىأقص -

نسبة لمدن في األطلس المتوسط بال % 10معّدل متوسط قريب من  -

 .السفح

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

 .1051االتجاه بالنسبة للمنطقتين إلى ما بعد 

 .سوف تكون نسبة التزايد أكثر بطئ في مقدمة الريف -

  ساكنة قـروية أكثر تجمع مع: 

o 22 %  من الساكنة اإلضافية القروية في منطقة مقدمة الريف

 (.ساكن 12000) 1001 سنة

o  نسبة ضعيفة من الساكنة اإلضافية في األطلس المتوسط

 (.ساكن 50000أقل من )والمولوية 
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 دينامية الساكنة الحضرية حسب اإلقليم:  22  خـــارطة
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 التـــوقعـــات الديمغــرافية -2.2.2.2

مليون ساكنا  21929ع أن يبلغ عدد سكان المغرب يتوق: على مستوى كامل المغرب 

 55921مليون بالنسبة للساكنة الحضرية  11915: حسب التوزيع التالي  1010سنة 

كما يتوقع أن تبلغ نسبة التمدن خالل هذه الفترة . مليون بالنسبة للساكنة القروية

ة بالنسب. ألف ساكنا 200أو  100وسوف تتجاوز الساكنة الحضرية  % 2192

للتركيبة العمرية للساكنة ، سوف تشهد انخفاظا على مستوى فئة الشباب في حدود 

 . % 9وسوف ترتفع نسبة المسنين في حدود  % 52

  المغرب مستوى على العمرية التركيبة:  23 جــدول 

 .2.2 2.23 .2.2 2.23 .2.2 2..2 2992 العمر

 1092 1192 1292 1191 1191 2590 2190 سنة  51أقل من 

 2299 2190 2192 2199 2191 2091 1290 سنة  12 – 51

 5192 5291 5591 291 991 992  195 سنة فما فوق 20

 

 5211000:  1051ساكنا سنة  5900000بولمان -بلغ عدد الساكنة في جهة فاس

 .بالنسبة للساكنة القروية 112000بالنسبة للساكنة الحضرية و 

م مجموع هذه النتائج ضعف دينامية الجهة تحت تأثير هجرة السكان بفعل تترج

مختلف البرامج االقتصادية واالجتماعية التي تنعكس من خالل الهجرات االقليمية 

 .هامةزيادة على النزوح القروي الذي سيبقى الظاهرة 

ر والتجمع من االستقرا ةلقد مّكنت الهجرات البيقروية نسبة هامة من الساكنة القروي

من مراكز القرى وتثمين المّدخرات المحلية خاصة من خالل المشاريع الفالحية 

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  11219يم الترابية المغربية و للجهة من مختلف األقاوافدا على ا 29219

 .نسمة 55000مما يساوي فارقا بـ 

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

 .وتعتبر فاس المركز الرئيسي الذي يستقطب فضاء الهجرة

وهو  % 0919طيئا بنسبة سوف يكون تزايد الساكنة القروية ب 1051في حدود سنة 

ساكنا بالنسبة  52220للساكنة القرويين في كامل المملكة بزيادة  % 2922ما يمثل 

 .1001لسنة 

  تتميز مقدمة الريف باستقرار نسبي للساكنة القروية في إطار منظومة

مشاريع المخطط الجماعي للتنمية ، مدار تهيئة سبـــو )قروية للتدعيم 

 (.سفل ، المحطّة االستشفائية المعدنيةاألوسط وأنــاوان األ

  في األوساط القروية الطاردة لألطلس المتوسط ، المطلوب تنمية مجموع

 .القرى والمراكز القروية الصاعدة من أجل استيجاب التدفقات الهجرية

  في الملوية يجب تجميع السكان المتفرقين وتدعيم اإلطار الحضري

 .يةوالقروي مع استقرار الساكنة القرو

الجدول الموالي يلخص اسقاطات مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافية حسب 

 .1051إلى  1001الوسط وحسب اإلقليم من 

 
 (2.23 سنة واإلقليم العمالة) الوسط حسب الساكنة إسقاطات:  26 جــدول 

العمالة 

 اإلقليم/

2.23 

 % المجموع % قروي % حضري

 21 5511000 192 51000 91 551200 فاس

موالي 

 يعقوب

200 091 522000 2192 511000 292 

 5190 115000 2090 522000 299 521000 صفرو

 5591 102000 2090 522000 190 21000 بولمان

-فاس

 بولمان

5219000 191 112000 2922 5905000 1921 

 500 22101000 500 52112000 500 10012000 المغــرب

 

 

بها مركز الدراسات واألبحاث  ممن خالل توقعات االسقاطات الديمغرافية التي قا

الديمغرافية حسب الوسط وحسب األقاليم ، الفرضية المتوسطة تعطي النتائج التالية 

 .بالنسبة للجهة 1020حتى آفاق سنة 

  (.1501000)يفوق العدد الجملي للساكنة مليونين نسمة 

 نسمة وهو ما  521100حدود حضرية إلى سوف يصل عدد الساكنة ال

من مجموع سكان  % 19من العدد الجملي لسكان الجهة و  % 12يمثل 

 (.1001ساكن في المدينة مقارنة بسنة  100000بزيادة قدرها )الجهة 

 111000  من سكان الجهة ،  % 11ساكن في الوسط القروي وهو ما يمثل

بالنسبة لساكنة  % 2921إلى  % 2921من ) 1051حجم يزداد قليل منذ 

 .المملكة مع انخفاض الساكنة على المستوى الجهوي
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 الدينامية الديمغرافية حسب اإلقليم:  22  خـــارطة
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ر من خالل هشاشة بعض عبي 1051استقرار عدد الساكنة بداية من سنة 

واإليكولوجية والظروف  الفالحيةاألوساط القروية وتدهور المدخرات 

 .الطبيعية

يفسر الحالة بالنسبة للعديد من  1001و  5221حقيقة التطور ما بين في ال

الجماعات التي شهدت انخفاظا هام في عدد السكان ولكن منذ فترة قصيرة 

السياسات واالستراتيجيات التي وضعت أفضت إلى اتجاهات جديدة في حركة 

 .السكان وفي نظرتهم للتنمية المحلية

ماعي للتنمية ونتائج التحقيق الميداني لدى في نهاية األمر حسب المخطط الج

 1051في ديسمبر  URAMالجمعات التي قام بها مكتب الدراسات 

والمشاورات مع المسؤولين اتضح لنا انخفاض ظاهرة النزوح القروي مع 

االتجاه نحو تجمع الساكنة المتفرقة والهجرة نحو المدن القريبة الموجودة في 

 .ةالجهة ونحو الجهات المجاور

المتميزة أو انخفاض الساكنة شملت الفضاءات القروية /في الحقيقة الهجرة و

بأراضي بور تسمح بفالحة كثيفة وتبين أن انتاجية الفالحة ال تزال ضعيفة ومع 

تثمين الموارد المحلية الفالحيةالجهوية ، يمكن للقطاعات الفالحيةتطبيق الخطة 

على الترفيع في انتاجية الرصيد العقاري  التي بدورها قادرة...( التربة ، المياه)

والمائي بفضل تحسين المداخيل وتدعيم التشغيل والمشاركة في استقرار نسبة 

 (.مقدمة الريف ، األطلس المتوسط)الفالحية الساكنة 

يمكن مالحظة انقالب تدريجي في هرم  1001من ناحية ثانية ومنذ سنة 

الديمغرافي من خالل التركيبة العمرية األعمار حيث بدأت تلوح مالمح االنتقال 

للسكان مع تقلص حجم الفئات العمرية الفتية وبروز أهمية الفئات العمرية 

 .القادرة على العمل

 
 2..2 سنة الجهة ساكنة أعمار هرم:  2رسم بياني  

 
 

 
 .2.2ر ساكنة الجهة سنة هرم أعما:  2رسم بياني  
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 الجنس حسب الجهة ساكنة اسقاطات:  27 جــدول 

 بولمان-فاس
2.23 2.2. 

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 19911 259225 19912 911510 رجـــال

 15912 211002 15911 211920 نســـاء

 500 5922000 500 5900000 المجموع

 اسقاطات المخطط الوطني للتهيئة الترابية -2.2.2.2

تعتمد اسقاطات المخطط الوطني للتهيئة الترابية على اشتغال ديمغرافي يتميز بشيء 

أكثر أهمية وبذلك تفوق النسب المسجلة االسقاطات  حضريمن البطء مع تطور 

 .المقدمة من طرف مركز الدرسات واألبحاث الديمغرافية

 :مخطط الوطني للتهيئة الترابية على ما يلي تعتمد اسقاطات ال

سوف تشهد الهجرة والتي تمثل جانب هام من التزايد الديمغرافي تقلصا  -

 .نسبيا في أعداد المهاجرين

للساكنة بالنسبة  % 592:  1010و  1050نسبة التزايد السنوي ما بين  -

نة بالنسبة للساك 0912بالنسبة للساكنة الحضرية و  % 1911الجملية ، 

نقطة  5195تكون قد زادت بـ  % 2991وبنسبة التحضر التي تبلغ . القروية

 .5221منذ سنة 

سوف تشهد التركيبة حسب العمر انخفاظا واضحا ضمن فئة الشباب مع  -

 . ارتفاع في مخزون القرى العاملة

مكناس والتي -جهة فاس نويقع تحديد التوقعات حسب اسقاطات تخص الوسط ومد

وتقريبا  5221مليون ساكنا سنة  2911: ت كثافة سكانية عالية تعتبر منطقة ذا

 .1010مليون ساكنا في حدود سنة  1991

 مكناس-فاس جهة:  .2.2 سنة الوسط حسب الساكنة اسقاطات:  28 جــدول 

 المجموع الساكنة القروية الساكنة الحضرية 

 5921 - 0911 1912 ( %)النمو نسبة 

 1919210 5201900 2111510 السكـــان

 5221نسمة  10000االسقاطات التي أجريت بالنسبة للمدن التي يفوق عدد سكانها 

 : أعطت النتائج التالية  1010حسب الوسط والوظائف في حدود سنة 

 

 .2.2 – 2992 فاس لمدينة التزايد ونسبة السكان اسقاطات:  29 جــدول 

 1992 

نسبة 

النمو 

سنة 

1992-

4001 

نسبة 

النمو 

سنة 

4001-

4010 

تقديرات سنة 

4010 

نسبة 

النمو 

سنة 

4010-

4040 

الساكنة سنة 

4040 

حاضرة 

 فاس
000777 3,02 2,55 1230177 2,15 1532777 

 مدينة ثقل

 التي بالمدن

 أكثر فيها

 من

357777 

 سنة ساكنة

1002 

17,22 % - - 17,00 % - 17,07 % 
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ن الهامة المغربية في حين دسوف يزداد قليال وزن مدينة فاس من بين مجموع الم

سوف يتقلص وزن مدينة صفرو داخل مجموعة المدن التي يتراوح عدد ساكنتها ما 

نسمة لكن االتجاه السائد بالنسبة لمدينة صفرو تجعلنا  500000إلى  10000بين 

20000في حدود نقدر عدد ساكنة المدينة حاليا 
1

نسمة تقريبا وحتى أكثر من  

 . 1010نسمة سنة  500000

 

  .2.2تقدير االحتياجات بالنسبة لألراضي المخصصة للبناء سنة 

سوف يؤخذ بعين االعتبار االحتياجات الجديدة بالدرجة األولى وبالنسبة للعجز 

ير هذه الطريقة التي اعتمدت لقد. قصيرالمسجل تكون المعالجة على المدى ال

ساكنا بالنسبة للهكتار الواحد في الوسط  510االحتياجات تتمثل في اختيار 

 (.يقع تكييف هذا المعيار حسب وضعية المدينة)الحضري 

داخل هذا المعيار يتم إدماج البنى التحتية والتجهيزات والسكن والمساحات 

 .الخضراء

 
 .2.2 سنة وصفرو فاس لمدينتي للبناء المخصصة األراضي مستوى لىع االحتياجات:  .2 جــدول 

 المجموع صفرو مدينة فاس 

المساحة المخصصة للبناء 

 (هكتار)

1119 511 1122 

الساكنة اإلضافية من 

1050-1010 

122100 51190 255500 

 

ضمن االحتياجات الجملية لألراضي المخصصة للبناء على مستوى المغرب والتي 

، التقديرات المخصصة لمدينتي فاس وصفرو تكون في  19200في حدود قدرت 

من المجموع في حين أن الساكنة اإلضافية للمدنيين تكون في حدود  % 292حدود 

 .من المجموع على مستوى كامل البالد بالنسبة لنفس الفترة % 191

 

 تقديرات االحتياجات بالنسبة للشغل

الساكنة القادرة على العمل أو التي هي في سن  تتمثل القاعدة الديمغرافية في أن

في تحديد هذه . سنة 20و  10العمل هي فئة األشخاص الذين يتراوح سنهم ما بين 

                                                           
1
 . 2112بالنسبة لتقديرات مخطط التهيئة لسنة  

تها ، تطور نسبة تشغيل المرأة االفئة يؤخذ بعين االعتبار وضعية التمدرس ومخلف

 .والتخفيض في سن التقاعد

حتياجات االجتماعية بالنسبة تلبية اال( 1000سنة )بامكان وضعية سوق الشغل 

ومن خالل اسقاطات السكان الجملية . لرجل على اثنين وبالنسبة ألمرأة على ستة

 .من المجموع % 2091سنة ،  20-10تمثل فئة األعمار  1010لسنة 

سوف تسجل نسبة التشغيل الحضري للرجال ، انخفاظا بالنسبة للفئة  -

بالنسبة للفئة العمرية . % 11ى إل % 11: سنة  11إلى  10العمرية ما بين 

سوف تسجل هذه . % 21سنة تكون في حدود مابين  21إلى  11من 

 5وانخفاظا من  11و  10النسبة ارتفاعا طفيفا بنقطة بالنسبة للفئة ما بين 

 .سنة 20إلى  10بالنسبة للفئة من  %1إلى 

 % 1591إلى  5229سنة  % 1192سوف ترتفع نسبة التشغيل للرجال من  -

 .سنة 20و  10بالنسبة للفئة العمرية مابين  1012ة سن

نسبة التشغيل بالنسبة للمرأة سوف تشهد فرضيتين لتقليص الفارق مع  -

 .سنة 11الرجال خالل 

 
 تطور نسبة التشغيل بالنسبة للمرأة:  22 جــدول 

التقليص حسب ربع الفارق مع الرجال  2فرضية 

 23خالل 

التقليص حسب ربع الفارق مع الرجال  2ة فرضي

 سنة 23خالل 

5229 1052 1012 5229 1052 1012 

5191 5299 1292 5191 1190 2199 

التراب في ميدان التشغيل أن  إلعدادتبين توجهات ونتائج التصميم الوطني 

 59000االحتياجات على مستوى التشغيل بالنسبة للرجال سوف تكون في حدود 

 .موطن إضافي سنويا في كامل المغرب 52000إلى 

بالنسبة لجهة فاس بولمان سوف يكون على  1010تقديرات التشغيل في حدود سنة 

 :النحو التالي 

 20من الشغل القانوني  % 10: وق تشغيل الشباب ــــور الطلب في ســتط -

بالنسبة لتطور طلب سوق الشغل للفتيات  % 10الشغل الغير قانوني و  %

خارج   %11للعاطالت عن العمل و %10الشغل القانوني و  من 51%: 

 .الشغل

: تختلف امكانية التشغيل بالنسبة للمرأة مقارنة بالرجل نظرا لعّدة عوامل أبرزها 

مة العمل بالتمدرس والتكوين خاصة القدرة على توفير الشغل لصغار الفتيات ، عال

هنالك تغيرات . لرجال والنساءأن التشغيل في ميدان الفالحة سوف يتقلص بالنسبة ل
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على مستوى اليد العاملة والتي ترتبط بسنوات الفالحيةفي احتياجات األنشطة 

 .الجفاف ، ودخول القطاع في عملية هيكلية متمثلة في فقدان اليد العاملة

على  1010تعتمد التقديرات المتصلة بعدد السكان الذين يمكن تشغيلهم في سنة 

 :النسب التالية 

سنة ، والتي تمثل مجموع السكان  20-10الفئة العمرية :  % 2091 -

 .القادرين على العمل

 .سنة 20-10نسبة التشغيل بالنسبة للرجال من :  % 1591 -

 .سنة 20-10نسبة التشغيل بالنسبة لإلناث من :  2191 -

 

 اتجاهات التطور واسقاطات التصميم الجهوي العداد التراب -2.2.2

ن باتجاهات هجرية مع مجاالت ترابية أخرى مثل الشريط بولما-تتميز جهة فاس

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

 .الهجرية تغلب عليها أهمية مغادرة االقليم الترابي الجهوي

وفي إطار تطبيق مختلف خطط التنمية أصبحت هذه التبادالت  1001منذ سنة 

أهم معظلة بالنسبة لمختلف األطراف المهنية بالتنمية الجهوية رية تمثل جاله

انعكاسات الخطط الحالية وأهداف التصميم الجهوي العداد التراب تؤثر . والمحلية

على تحركات السكان على مستوى التركيبة العمرية وحسب الجنس وعلى حجم 

 .التدفقات ووجهتها

 
 إتجــاهــات التطور الحديثة -2.2.2.2

ات التهيئة والتنمية المقترحة من جانب التصميم الجهوي إلعداد التراب من خيار

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

وأقطاب جاذبة داخل ( جلب الساكنة الحضرية)قطب جاذب متمثل في مدينة فاس 

يتها استقبال اة خارج الجهة غإلى جانب أقطاب جاذب( جذب الساكنة القروية)الجهة 

 .التدفقات الخارجية

 :تتمثل االنعكاسات على التركيبة السكانية القارة في مايلي 

 تدعيم فئة السكان المسنين -

 تدفق النساء المهاجرات  -

 في المشاركة في األنشطة االقتصادية مهاجرةأهمية نسبة الساكنة ال -

 .تدعيم نسبة اليد العاملة التي وقع تكوينها -

والمتعلقة بالنزوح القروي سوف تمثل الكثافة واتجاهات الهجرة البيجهوية 

ي إلعداد واألساسي وسوف تكون لها انعكاسات في إطار التصميم الجهعنصرال

 : التراب من خالل 

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

ليم الترابية التي سوف تشع استقطاب التدفقات وتكوين أقطاب جاذبة لالقا

 عليها من خالل جذب انتقائي لمدينة فاس

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 

 .ة والسكنلالنشط

هجرة الساكنة القروية نحو الجماعات القروية الموجودة في األوساط التي  -

 .ها وبالقرب من المجاالت الترابية المنتجةتتم فك عزل

 :الفرضيات التالية  مجاالت مشاريعتتوقع المنظورات الخاصة ب

 

 الممر المتــربولي مجال  مشروع

ة على تزايد الساكنة القروية انتقائية نحو مدينة فاس مع دعم وسيطرهجرة  -

لسهل السايس ، ( فالحة نسبة خصوبة متطورة)الفالحيةفي محطات التنمية 

" قطب متميز"إلى   مخطط الفالحة الجهويةالذي سوف يتحول مع برنامج 

 .للجهة

مطالبة الهجرة نحو مدن صفرو والبهاليل وإيموزار كندر والمنزل و  -

ها تمثل أقطاب جاذبة ثانوية في الممر باستقبال نصف تدفقات الهجرة ، ألن

 .المتروبولي

متمثلة في جاذبية قوية : هجرة من الوسط القروي نحو الوسط القروي  -

للمراكز القروية الصاعدة والتي تمثل أقطاب جذب لكل اإلطار خاصة من 

المجال الترابي للسفح الشمالي لألطلس المتوسط المتميز بدينامية إيجابية 

تدعيم قواعد االنتاج بالنسبة ) الفالحيةالتنمية  برامجن خالل وقع تدعيمها م

والتي شهدت ارتفاع في  (لقطاع األلبان وغراسة األشجار المثمرة المكثفة

سب الجماعات ح 1ساكن في كم 11و 2الكثافة السكانية تراوحت ما بين 

 (.انخفاض الكثافة في جماعة واحدة)القروية 

( من بينهم صفرو)د أربعة مراكز حضرية في النهاية في هذا الفضاء نج

وأربعة مراكز قروية صاعدة مقترحة والبقية مجموعة من القرى مطالبة 
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تقطاب نسبة هامة من تدفقات الهجرة القروية في إطار شد الساكنة سبا

 .القروية

من الساكنة  % 10من مساحة الجهة ويظم  % 52يتمتع فضاء المتروبول على 

 .من الساكنة الحضرية % 91انب وجود الجملية للجهة إلى ج

 

 مقدمة الريف مجال  مشروع

في هذا الفضاء لتثمين امكاناتها والحد من المعوقات تهدف خطة التهيئة والتنمية 

الت الترابية المجاورة مجالاوذلك من أجل ضمه للفضاء المتروبولي من ناحية و

 .رىمن ناحية أخ( سايس ، مكناس ، تاونات)التي تشهد تطورا 

مدار سبو )قواعد االنتاج الضرورية إلحياء هذا الفضاء في طور التدعيم والتنفيذ 

من ...( اإلدارة المنتمية للوسط اإليكولوجي لواد سبو إينوان –األوسط وأسفل إينوان 

خالل انشاء قطب ألبان ، تنويع األنشطة وتدعيم خصوصية غراسة األشجار 

 .طن شغلالمثمرة مما سوف يساعد على خلق موا

وهكذا مع دعم االنتاج وتدخالت عمومية قوية منسقة وخاصة بهذا الوسط ، تثمين 

والمحافظة على الموارد الطبيعية ، يمكن القضاء على تقلص الساكنة من جزء هام 

 . القروية للدينامية المحلية المجاالتويمكن ادماج تدريجيا مختلف 

تقريبا من  % 2حة الجهة ويضم من مسا % 192في هذا الفضاء الذي يمتد على 

الترابي مع  المجالالساكنة الجهوية المطلوب تحقيق تماسك أكبر بالنسبة لتهيئة 

 2اقتراح )تجميع الساكنة القروية المشتّتة وتدعيم القرى ، تعزيز المراكز الصاعدة 

، وسوق يمكن مجموع هذه ( ينة الجديدة ألوالد ميموندالم)وتطوير التمدن ) مراكز

جراءات من استيعاب نسبة كبيرة من التزايد السكاني بدون الترفيع من الكثافات اإل

بقية الزيادة سوف تتحّول نحو المراكز القروية والضغوطات على المجاالت الترابية 

سوف تتحول مقدمة (.سايس)الحضرية الكبرى وخاصة المجاالت الترابية الغنية 

ة ، وسوف يقع إيجاد فرص لفك االزدحام الريف إلى فضاء ذات تنمية داخلية حقيقي

 .الذي تشهده مدينة فاس

 

 األطلس المتـــوسط مجال  مشروع

في هذا الفضاء الجبلي ، تهدف االستراتجيات وخطط التنمية ، تدعيم سياسة تخص 

ل تتماشى مع خصوصيات وصعوبات الوسط واألنظمة اإليكولوجية القائمة جبال

ويمثل هذا الفضاء ربع المجال الترابي الجهوي . ورةوالتي تمتد إلى الجهات المجا

من مجموع الساكنة الجهوية مع كثافة في انخفاض منذ  % 9ويضم ( % 1192)

في هذا الفضاء الذي .خاصة في أعالي الجبل الذي يمثل مجاال طاردا 5221سنة 

وقواعد تنموية على مدخرات مياه استراتيجية والمتميز بعزلة ملزمة  ييحتو

دة يمكن القول أن خطة التنمية لتصميم الجهوي إلعداد التراب تهدف لتوازن محدو

مستدام بين الموارد الطبيعية والحاجيات من جهة والمحافظة على الموارد 

من ناحية أخرى مع  ...(مياه ، غابة ، تنوع بيولوجي ، مشاهد طبيعية)االستراتيجية 

 .ي واالجتماعي للساكنةتجنب فصل الفضاءات الجبلية والتهميش االقتصاد

ى االنتاجية لفائدة برامج وفي حقيقة األمر المطلوب المحافظة على جزء من الق

لعنوصر وقطب رباط الخير مع الجماعات ا –بولمان  –التنمية بالنسبة للقطب كيكو 

تطوير قطاع اللحوم الحمراء وغراسة األشجار المثمرة )الموجودة في الشرق 

، الغابة وتربية الفالحيةع إيجاد تكامل بين مختلف المنتوجات م( والزياتين والورود

 .الماشية من ناحية وبرمجة مشاريع في رؤية مندمجة من جهة ثانية

على المستوى البشري دعت دراسة التصميم الجهوي إلعداد التراب لتدعيم جاذبية 

تـة ا وتجميع الساكنة المشتّ مركزا قرويا صاعد 51المراكز الحضرية ، وتعزيز 

 .قــرب الغابات

سوف يمّكن هذا التمشي استقرار جانب من التدفقات الهجرية في األطلس المتوسط 

، والجانب اآلخر سوف يوجه شمال الجهة وخارجها وسوف تستقر الكثافة في 

 .1الكم/ساكنا 10حدود 
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 2.22 لسنة القروية افةوالكث الديموغرافية الديناميكية:  23  خـــارطة
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 المــلـــويـة مجال  مشروع

مع الخصوصيات المحلية في هذا الفضاء مكنت دينامية التنمية القروية التي تكيّفت 

من تدعيم مشاريع تهيئة البور " خطة العمل الجهوية المندمجة"ومع برامج 

المشاريع . ةومشاريع تربية الماشية في هذا الوسط المتميز بموارد مائية محدود

/ تيساف  –المحدثة ساهمت في خلق اسقرار نسبي للسكان حول قطب تنديت 

 . قصابي الملوية –ميسور /أوطاط الحاج –العرجان 

لدى  1051سنة  (URAM)حسب نتائج التحقيق التي قام بها مكتب الدراسات 

لسكان الجماعات يمكن القول أن في أغلب الجماعات هنالك زيادة في العدد الجملي ل

مع استقرار الشباب على عين المكان وأن مواطن الشغل في القطاع الفالحي في 

 . ازدياد وأن الهجرة متجهة نحو المدن مثل ميسور وأوطاط الحاج

( اقتراح ثمانية)رؤية التنظيم تتمحور حول تنمية المدن والمراكز القروية الصاعدة 

كبير  بعددالذين قد يغادرون من أجل استقطاب والمحافظة على جانب من السكان 

 .منهم نحو فاس واألوساط االقليمية المجاورة

من  % 2من االقليم الترابي للجهة ويضم  % 11يمتد فضاء هذا المشروع على 

مع هذا التوجه المطلوب . الساكنة الجملية والذي يتميز بتقلص الهجرة خارج حدوده

لقائمة على مستوى جذب الساكنة تحقيق استقرار على مستوى الساكنة في المراكز ا

كما يجب التذكير أن . القروية من طرف المراكز القائمة والمراكز القروية الصاعدة

 . هذه الساكنة مصدرها األوساط الترابية المشتّتة والتجمعات القروية الصغيرة

 
  مجال  مشروعاإلسقاط الديمغرافي حسب كل  -2.2.2.2

عداد بالتصميم الجهوي إلوخيارات التهيئة والتنمية خيرة ، على أساس االتجاهات األ

اختيارات االستراتيجية التي تم اقتراحها فيما سبق ، يمكن القيام  ساسوعلى أ التراب

 . وحسب الوسط مجال  مشروعسقاطات تخص السكان حسب كل اب

 . التي قام بها المركز مجاالت مشاريعيجب التذكير أن االسقاطات المتعلقة ب

 : ن تبين أ

سقاطات الخاصة بالسكان والتي قام بها مركز الدراسات االبد من التذكير أن  -

 :تبين مايلي  مجاالت مشاريعواألبحاث الديمغرافية والمتعلقة ب

o  سوف يتقاسم الفارق بين األوساط القروية الفقيرة واألوساط الغنية

 .بالسايس

o فة الساكنة الحضرية المتوقعة حسب االسقاطات سوف تكون ضعي

 .مقارنة بالساكنة القروية

 : 1010وف تصل ألعداد سكان مدن الملوية قبل منة س -

o  الدينامية التي استفادت منها مدينة فاس من خالل اسقاطات مركز

واألبحاث الديمغرافية تبقى غير كافية مقارنة الدراسات 

 .تحصلت عليه الذيبالتصنيف المتروبولي 

o ة في األطلس المتوسط ، جلسمعدالت نسب التزايد السلبية الم

اظ السكاني ولكن بامكانها أن ظساهمت في التخفيف من االكت

 .تسبق سياسة التنمية في األوساط الحيوية

 عداد الترابالتصميم الجهوي إل)على أساس التطورات الحديثة واختيارات التنمية 

مع وحسب األوساط  مجال  مشروعانجزت االسقاطات الديمغرافية وقّدمت حسب كل 

إلى جانب وجود " فوضى الماء واالكتظاظ السكاني: "التركيز على خطرين أساسيين 

فرص هامة مرتبطة بالظروف الطبيعية والجانب البشري وتتمثل في المساحات السقوية 

 .بولمان على مستوى التنمية-والمدن والتي تقوم بدور محوري في جهة فاس

تشجع على تحضر فائق في الجهة مع ولى الفرضية األ. توجد فرضيتان على هذا الصعيد

تنمية حضرية قوية في 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 

على الوصول إلى توازن بين الجهات الموجودة في وسط البالد والجهات الموجودة 

 .الساحل األطلسي

 

حسب فضاء  % 299و  % 1متوسط النمو السنوي للساكنة الحضرية تتراوح مابين 

من سنة  % 291و  % 091وما بين  1010إلى سنة  1001المشروع من سنة 

 .1020إلى  1010

 1010إلى  1051نسمة من سنة  191000بلغ مجموع الساكنة اإلضافية الحضرية 

: سوف يستقر السكان في مدن الجهة . 1020إلى  1010نسمة من سنة  211000و 

إلى  1010نسمة من  211000و  1010إلى  1051في مدينة فاس من  191100

 . نسمة خالل العشريات الثالث المقبلة 211000مما يساوي زيادة بـ  1020

 

بالنسبة  1051و 1001سوف تحافظ هذه الفرضية على االتجاه المسجل ما بين 

وسوف يشهد حجم الساكنة القروية  مجاالت مشاريعفي كل  رويةقللساكنة ال

.نسمة 110000استقرار في حدود   

بالمقارنة مع مجموع  سوف يسجل التنقل الديمغرافي الجملي للجهة تراجعا طفيفا

في حين الساكنة  % 1951إلى  %1920سكان المغرب سوف تحّول النسبة من 
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 1010سنة  % 1900إلى  1001خالل سنة  % 2922الحضرية سوف تحول من 

 .مقارنة مع الساكنة الحضرية على مستوى المملكة 1020سنة  % 1921وإلى 

مما يساوي زيادة  1010سنة  % 1191سوف تمثل الساكنة الحضرية الجهوية 

من  % 2و مما يساوي زيادة بـ  % 9199و  1010و  1051ما بين  % 191بنسبة 

 . 1020إلى  1051

توزعات  مجاالت مشاريعغرافي للساكنة في الوسطين وفي مختلف قل الديمثيبين ال

ومتطلبات المحافظة  الفالحيةاتجية رتسير في اتجاه خيارات التهيئة ، توجهات االست

الممر  مجالعلى النظام اإليكولوجي مع زيادة في الساكنة لمدينة فاس في 

 .المشروع مجاالتالمتروبولي وتدعيم الجانب الحضري في بقية 

ثم سوف  1010سوف تحافظ الساكنة القروية على مستواها الحالي إلى حدود سنة 

. 1020إلى  1010ساكنا من  10000في حدود  1020تتقلص تقلصا طفيفا سنة 

سنة  % 2922إلى  1001سنة  % 2922سوف يتحّول نقل الساكنة القروية من 

 . 1020سنة  % 2901إلى  1010سنة  % 2922ومن  1051

لثانية فائمة على تطور متوسط للتحضر مع سيطرة على زيادة الساكنة الفرضية ا

 . القروية

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

، الحفاظ على المائدة المائية والمحيط الفالحيةالمحافظة على االمكانات ) سلمدينة فا

ع خصوصيات تالئم مع الموارد وميإلى جانب توزع في الوسط القروي ( البيئي

 المجاالتجهة في النهاية تحقيق االستقرار في جانب من الجانب كبير من المجال 

 .المنتجة

من سنة  % 5951من : سوف يتحول معّدل النمو السنوي للساكنة الجملية كمايلي 

من سنة  % 591و  1051إلى  1001من سنة  % 5959 1001إلى سنة  5221

 . 1020إلى سنة  1010من سنة  % 5912و  1010إلى سنة  1051

 

مقارنة  مجاالت مشاريعسوف تتقلص نسب الساكنة الحضرية تقلصا طفيفا حسب 

 : بالفرضية األولى كما يلي 

 .1010و  1051مابين  % 192إلى  % 592من  -

 . 1020و  1010ما بين  % 1إلى  % 591من  -

 الى 1051نسمة من  111000ة تساوي يتضفي االختيارات الساكنة اضافة جمل

مما يساوي ساكنة إضافية في  1020إلى سنة  1010من سنة  121000و  1010

نسمة خالل الثالث عشريات المقبلة تحت تأثير زيادة الساكنة  151100حدود 

 .الحضرية بالخصوص

 

و  1010و  1051نسمة ما بين  121100سوف تبلغ الساكنة الحضرية اإلضافية 

ساكنا إضافيا نتيجة  151000مما يساوي  1020و  1010ين نسمة ما ب 119000

نسمة بالمقارنة مع الفرضية  510000نقص بـ )التزايد الحضري خالل هذه الفترة 

 (. األولى

 

 % 1922إلى  % 1920قل الديمغرافي الجملي للجهة ليتحول من ثسوف يتقلص ال

النسبة للساكنة ب 1020-1051بالمقارنة مع مجموع سكان المغرب خالل الفترة 

 1010سنة  % 2992إلى  1001سنة  % 2922من : الحضرية سوف تشهد ارتفاعا 

 . 1020سنة  % 1902و 

 

 % 1مما يساوي زيادة بـ  1010سنة  % 1190سوف تمثل الساكنة الحضرية نسبة 

خالل الثالث  % 2وهو ما يمثل زيادة بـ  1020سنة  1290و  1010في سنة 

 . عشريات

توزيعا يساهم في  مجاالت مشاريعالديمغرافي للساكنة في الوسطين في قل ثيبين ال

المحافظة على الساكنة القروية ويأخذ بعين االعتبار المحافظة على األوساط الترابية 

القروية ، االكتظاظ السكاني واالستغالل المكثف في نهاية األمر سوف يؤدي هذا 

لمتروبولي وتجميع الساكنة القروية التمشي إلى تعزيز اإلطار القروي في الممر ا

 .مجاالت مشاريعفي ما تبقى من 
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 الفرضية األولى اإلسقاط الديمغرافي:  22  جــدول

-4141نسبة النمو 

4111 

-4104نسبة النمو 

4141 

4111الساكنة سنة  4141الساكنة سنة   4104الساكنة سنة   -4112نسبة النمو  

4104 

4112الساكنة سنة  -0112نسبة النمو  

4112 

 مجال المشروع 

 الممر المتروبولي الساكنة الحضرية 1,89 108436 0,72 114806 145433 205147 3,0 3,5

 الساكنة القروية 1,74 193750 1,93- 165776 156338 128655 1,9- 1,9-

 المجموع 1,79 302186 0,92- 280582 301771 333803 0,9 1,0

 حاضرة فاس الساكنة الحضرية 2,06 946815 1,70 1083678 1320356 1609507 2,5 2,0

 الملوية الساكنة الحضرية 2,56 23676 1,55 29709 40037 56477 3,8 3,5

 الساكنة القروية 0,99 86837 0,82 92961 99237 107682 0,8 0,8

جموعالم 1,775 110513 1,19 122670 139275 164158 1,6 1,6  

 األطلس المتوسط الساكنة الحضرية 3,44 23565 1,98 28248 33097 39561 2,0 1,8

 الساكنة القروية 0,69- 97295 0,87- 94615 88227 84455 0,9- 0,9-

 المجموع 1,375 120860 0,55 122863 121324 124016 0,2- 0,2

قرويةالساكنة ال 0,2 78672 0,54- 75909 72691 76408 0,5- 0,5  مقدمة الريف 

 مجموع الجهة الساكنة الحضرية 1,38 1102492 1,62 1256441 1538924 1910692 2,5 2,1

 الساكنة القروية 0,87 456554 0,77- 429261 445569 397200 0,3- 1,2-

 المجموع 1,12 1559046 1,00 1685702 1984493 2307893 1,8 1,5

 
 الفرضية األولى اإلسقاط الديمغرافي:  22  جــدول

-4141نسبة النمو 

4111 

4111الساكنة سنة  -4104نسبة النمو  

4141 

4141الساكنة سنة  4104الساكنة سنة   -4112نسبة النمو  

4104 

4112الساكنة سنة  -0112نسبة النمو  

4112 

 مجال المشروع 

 الممر المتروبولي الساكنة الحضرية 1,89 108436 0,72 114806 140975 2,60 171848 2,00

  الساكنة القروية 1,74 193750 1,93- 165776 168447 0,20 177061 0,50

  المجموع 1,79 302186 0,92- 280582 309423 1,22 348909 1,19

 حاضرة فاس الساكنة الحضرية 2,06 946815 1,70 1083678 1284716 2,15 1520606 1,70
 الملوية الساكنة الحضرية 2,56 23676 1,55 29709 36198 2,50 44124 2,00

  الساكنة القروية 0,99 86837 0,82 92961 96745 0,50 106866 1,00

  المجموع 1,775 110513 1,19 122670 132943 1,00 150991 1,26

 األطلس المتوسط الساكنة الحضرية 3,44 23565 1,98 28248 32073 1,60 36136 1,20

  الساكنة القروية 0,69- 97295 0,87- 94615 91629 0,40- 92549 0,10

  المجموع 1,375 120860 0,55 122863 123702 0,09 128685 0,39

 مقدمة الريف الساكنة القروية 0,2 78672 0,54- 75909 78372 0,40 82380 0,50
ريةالساكنة الحض 1,38 1102492 1,62 1256441 1493962 2,14 1772715 1,70  مجموع الجهة 

  الساكنة القروية 0,87 456554 0,77- 429261 435194 0,20 458858 0,53

  المجموع 1,12 1559046 1,00 1685702 1966318 1,70 2231573 1,26
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 الخيـــارات االستراتيجية -3

الخيارات االستراتيجية التي تمثل موضوع هته المرحلة من دارسة التصميم 

بولمــان ، تعتمد على الرهانات التي تم -التــراب لجهة فـــاسالجهوي إلعداد 

هته الرهانات تعتمد هي أيضا على . تحقيقها والمصادقة عليها في المرحلة السابقة

التشخيص المجالي االستراتيجي باإلضافة إلى المقترحات التي تم جمعها خالل 

للتذكير و . مستقبل الجهة ورشات التحاور والتي تهم نظرة المسؤولين والساكنة تجاه

 :فقد ترجمت هذه الرهانات على المستوى الوطني والجهوي كما يلي 

 و بين الجهات وطنيال رهانات على مستوى

  تقوية دور الجهة في االقتصاد الوطني من خالل الوضع االستراتيجي
 لعاصمتها ومن خالل تثمين مواردها الترابية

  القطبية فاس ومكناستسريع وثيرة الميتروبول للثنائية 

  تقوية الروابط مع الجهات المجاورة من أجل االستفادة من الديناميات المنبعثة

 منها

 حماية الموارد الطبيعية الوطنية بدمجها في إطار رؤية تنموية مستدامة للجهة 

 الرهانات على المستوى الجهوي

 اع عاصمة انطالق مسلسل حقيقي للميتروبول باالستفادة من مكانة، حجم وإشع

 الجهة

  االستفادة  من انطالقة فاس لعصرنة ودينامية مجموع االقتصاد الحضري

 بالجهة

 هيكلة الوسط القروي من أجل إيقاف نزوح الساكنة 

  تثمين تنوع المجاالت والترسخ التاريخي من أجل دينامية االقتصاد القروي

 التقليدي

 لمجاالت المعزولةترجيح التماسك الترابي لفك العزلة وخلق دينامية با 

ي وسيتم ي نفس التمشّ نتب تمعلى المستوى المحلي الذي يوافق الجهات المصغرة، 

 .رة المواليةقعرضه في الف

ة وتأطير مشروع يوافق كل رهان عدد من الخيارات االستراتيجية موجهة لهيكل

  .عداد التراب ما إن يقع المصادقة عليهالتصميم الجهوي إل

 و بين الجهات  وطنيال على مستوى جيةالخيارات االستراتي

  انطالق مسلسل حقيقي للميتروبول باالستفادة من مكانة،  : 1خيار استراتيجي

 حجم وإشعاع عاصمة الجهة

توسيع خارطة المبادالت بين الجهات من أجل االستفادة من روابط  -

عدد من التصورات والسيناريوهات تتاح لفاس من أجل . دولية ناجعة

انئ األطلسية التي غالبا ما تكون بعيدة وضمن شبكة بلوغ المو

 الموانئ المتوسطية تعتبر منافذ طبيعية،: مزدحمة

تطوير االتصال الرقمي بالمدينة والرفع به نحو معايير دولية ذات  -

 مستويات عليا،

واحد أو عدة، الشيء الذي يضفي صورة من " تكنوبول"إحداث  -

 ،فاسالعصرنة على 

 (.في اتجاه المطار ومدينة صفرو)دية نحو الجنوب مد خط السكة الحدي -

 وضع، إلى جانب مكناس، قائمة مشاريع ذات خاصية ميتروبولية، -

تعدد أشكال االستقطاب بالنسبة لفئة اجتماعية حيث حاجيات الخدمات  -

بالنسبة للسكن  العمومية الرفيعة ال ينبغي االستهانة بها كما هو الشأن

نية والمتنوعة واألنشطة الثقافية ذات مستوى الراقي، أنشطة الترفيه الغ

 .دولي والمنفتحة على العالم

تحسين جودة الحياة الحضرية والعروض الخاصة بالترفيه باعتبارها  -

 .ذات تكنولوجيا عاليةعوامل تموضع واستقرار المقاوالت 
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  تقوية دور الجهة في االقتصاد الوطني من خالل الوضع  : 2خيار استراتيجي

 اتيجي لعاصمتها ومن خالل تثمين مواردها الترابية االستر

غرب بهدف إشراك مجموع -خلق تفرعات جهوية لمنظومة العالقات شرق -

 الجهة في الدينامية االقتصادية للميتروبول فاس،

مدينة فاس نحو مراكز ثانوية ل بالنسبة ساسيةاأل غيرترحيل بعض الوظائف  -

 بهدف خلق توازن الجهاز الحضري،

( ميدلت، ميسور، أوطاط الحاج وكرسيف)الروابط بين مدن الجنوب تقوية  -

من أجل فك العزلة عن الجزء الجنوبي من الجهة وتوطيد عالقتها بممر 

 تازة،

وضع نظام متماسك للنقل الثقيل وتقديم عروض قوية ومهيكلة لمصاحبة  -

 .البنيات المتواجدة أساسا بمركز وجنوب الجهة

  الروابط مع الجهات المجاورة من أجل االستفادة تقوية  3:خيار استراتيجي

 من الديناميات المنبعثة منها

تقوية الروابط بين فاس والحسيمة باالستفادة من ارتباط تاونات بالحسيمة كما  -

عداد التراب بتازة الحسيمة تاونات من هو متوقع خالل التصميم الجهوي إل

 طي،أجل االستفادة من انفتاح سهل على الساحل المتوس

تقوية الروابط بين المنطقة القروية  لمقدمة الريف ومدينة قرية بامحمد التي  -

 يجب الرقي بها إلى مرتبة قطب للتنمية من أجل فك عزلتها،

خلق أو دعم الروابط بين ميسور وبني تجغت وكذا بين أوطاط الحاج وبين  -

ر أهمية كال المدينتين بجهة فاس بولمان تعتبران المدينتين األكث. بوعرفة

 واألكثر قربا من مجال شاسع معزول موجه ألنشطة تربية المواشي،

خلق ودعم المنافذ بين المجاالت المعزولة الواقعة على المرتفعات الجنوبية  -

 .تافياللت-الراشيدية بجهة مكناس/لألطلس المتوسط ومحور النمو مكناس

-مكناسإدماج، ضمن تصور ميتروبول فاس، استراتيجيات تنمية مجاالت  -

 .تاهلة بجهة تازة الحسيمة-تافياللت وتيسة

  حماية الموارد الطبيعية الوطنية بدمجها في إطار رؤية  4:خيار استراتيجي

 تنموية مستدامة للجهة 

دمج تهيئة األطلس المتوسط في إطار رؤية حقيقية للتنمية المستدامة وذلك  -

حة محلية، صناعة ، فالبيئية سياحة )بترجيح األنشطة التي تحترم البيئة 

 ...(تقليدية

تهيئة المطارح المراقبة ووضع استراتيجية جهوية لتجميع النفايات ونقلها  -

 ووضع مطارح للنفايات المنزلية والصناعية،

 تهيئة بطريقة نسقية محطات للتصفية بالمدن والمراكز  الحضرية، -

 .حماية سهوب الحلفاء لكونها حواجز طبيعية  في مواجهة زحف التصحر -

يلخص الجدول التالي الخيارات االستراتيجية على المستوى والوطني حسب أهم 

القرى، والبنى التحتية ، المجاالت ، المدن و: العناصر التي تكّون المجال الجهوي 

 .الوسط الطبيعي واألنشطة
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 و بين الجهات وطنيال على مستوى الخيارات االستراتيجية -2.3

 و بين الجهات وطنيال رهانات على مستوى العنصر

 المدن و القرى  ،المجاالت

 ،وضع، إلى جانب مكناس، قائمة مشاريع ذات خاصية ميتروبولية 

 بالنسبة للسكن الراقي،  تعدد أشكال االستقطاب بالنسبة لفئة اجتماعية حيث حاجيات الخدمات العمومية الرفيعة ال ينبغي االستهانة بها كما هو الشأن

 .نية والمتنوعة واألنشطة الثقافية ذات مستوى دولي والمنفتحة على العالمأنشطة الترفيه الغ

  ذات تكنولوجيا عاليةتحسين جودة الحياة الحضرية والعروض الخاصة بالترفيه باعتبارها عوامل تموضع واستقرار المقاوالت. 

  توازن الجهاز الحضري، مدينة فاس نحو مراكز ثانوية بهدف خلقل بالنسبة ساسيةاأل غيرترحيل بعض الوظائف 

 البنيات التحتية 

  (.في اتجاه المطار ومدينة صفرو)مد خط السكة الحديدية نحو الجنوب 

 عدد من التصورات والسيناريوهات تتاح لفاس من أجل بلوغ الموانئ . توسيع خارطة المبادالت بين الجهات من أجل االستفادة من روابط دولية ناجعة

 الموانئ المتوسطية تعتبر منافذ طبيعية،: ا تكون بعيدة وضمن شبكة مزدحمةاألطلسية التي غالبا م

 ،تطوير االتصال الرقمي بالمدينة والرفع به نحو معايير دولية ذات مستويات عليا 

 وضع نظام متماسك للنقل الثقيل وتقديم عروض قوية ومهيكلة لمصاحبة البنيات المتواجدة أساسا بمركز وجنوب الجهة. 

 غرب بهدف إشراك مجموع الجهة في الدينامية االقتصادية للميتروبول فاس،-عات جهوية لمنظومة العالقات شرقخلق تفر 

 ،تهيئة بطريقة نسقية محطات للتصفية بالمدن والمراكز  الحضرية 

 عداد التراب بتازة الحسيمة تاونات ي إلتقوية الروابط بين فاس والحسيمة باالستفادة من ارتباط تاونات بالحسيمة كما هو متوقع خالل التصميم الجهو

 من أجل االستفادة من انفتاح سهل على الساحل المتوسطي،

 ،تقوية الروابط بين المنطقة القروية  لمقدمة الريف ومدينة قرية بامحمد التي يجب الرقي بها إلى مرتبة قطب للتنمية من أجل فك عزلتها 

 كال المدينتين بجهة فاس بولمان تعتبران المدينتين األكثر أهمية . ذا بين أوطاط الحاج وبين بوعرفةخلق أو دعم الروابط بين ميسور وبني تجغت وك

 واألكثر قربا من مجال شاسع معزول موجه ألنشطة تربية المواشي،

 تافياللت-لراشيدية بجهة مكناسا/خلق ودعم المنافذ بين المجاالت المعزولة الواقعة على المرتفعات الجنوبية لألطلس المتوسط ومحور النمو مكناس. 

 الوسط الطبيعي

  فالحة محلية، صناعة بيئية سياحة )دمج تهيئة األطلس المتوسط في إطار رؤية حقيقية للتنمية المستدامة وذلك بترجيح األنشطة التي تحترم البيئة ،

 ...(تقليدية

 لها ووضع مطارح للنفايات المنزلية والصناعية،تهيئة المطارح المراقبة ووضع استراتيجية جهوية لتجميع النفايات ونق 

 حماية سهوب الحلفاء لكونها حواجز طبيعية  في مواجهة زحف التصحر. 

 ،فاسواحد أو عدة، الشيء الذي يضفي صورة من العصرنة على " تكنوبول"إحداث   االنشطة
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   على المستوى الجهوي لخيارات االستراتيجيةا  2.3

  دة  من انطالقة فاس لعصرنة ودينامية مجموع االستفا :1رهان جهوي

 االقتصاد الحضري بالجهة
تقوية الروابط البيحضرية وخاصة على مستوى البنيات ووسائل النقل  -

 الثقيلة،

يجب على فاس ان تصل الى  ،بالتكامل مع مسلسل القطب الثنائي -

 مصاف متروبول جهوي و محرك للقطب الثنائي 

محيط الميتروبولي الاصمة نحو مدن نشر التنمية انطالقا من الع -

في إطار منطق  من التكامل ( البهاليل، صفرو وموالي يعقوب)

وخاصة فيما يتعلق بالصناعة التقليدية، السياحة، السكن، الترفيه 

 .والخدمات

مساندة االستراجيات الحالية لقطاعات الفالحة و الصناعة و السياحة و  -

 و تجهيز المجالالصناعة التقليدية بتدخالت مالئمة 

تقوية الدور االقتصادي، الثقافي والتأطيري لمدن  الجنوب بالجهة  -

من أجل إحداث دينامية بمجموع المجال ( ميسور وأوطاط الحاج)

المعزول جنوب األطلس المتوسط على مستوى التكوين، الخدمات 

 .المتوسطة والرفيعة ثم العقار

 مع متطلبات المتروبول اعادة هيكلة شبكة السكك الحديدية لتتالئم  -

  تثمين تنوع المجاالت والترسخ التاريخي من أجل دينامية :2رهان جهوي

 االقتصاد القروي التقليدي 
رباط  :االهتمام بمدن السفح و اعتبارها مدن داعمة االقتصاد الجبلي -

 الخير و المنزل و ايموزر مرموشة و بولمان 

اء سياسة اعادة هيكلة ضمان الحد من الهجرة نحو المدن و ذلك بارس -

 الوسط القروي

اعادة توزيع االنشطة الحرفية بالمدن و القرى للحد من الضغط بمدينة  -

 فاس

تثبيت الساكنة القروية، وخاصة فئة الشباب النشيط بتوفير العمل،  -

وهذا يتم من خالل هيكلة . الخدمات، الترفيه تكون فعالة وسهلة الولوج

، وكذلك من خالل تحسين (ات أقلاستهداف مستوي)المجال القروي 

 النقل واالتصال،

العمل على مصاحبة الشباب في خلقهم لمقاوالت عصرية تعيلهم وذلك  -

وهذا يتم من . بتقديم التكوين، العقار وبنيات تتوافق مع األنشطة القروية

 خالل هيكلة كل المجال،

 االعتماد على الخصائص الثقافية المحلية لتثمين التراث  -

التدهور وخاصة من خالل حالة المجاالت  منلموارد القروية حماية ا -

البيحضرية في مواجهة توسع المدن وانتشار التلوث، وحيث األراضي 

الخصبة معرضة للتجزيء واالستغالل المنتشر والكثيف شمال وجنوب 

 .الجهة

  هيكلة الوسط القروي من أجل إيقاف نزوح الساكنة :0رهان جهوي 

أنوية بقرى مهيكلة، سهلة الولوج ومجهزة تجميع الساكنة حول  -

 بخدمات ذات جودة رفيعة،

 ضمان الولوج الى القرى و المناطق ذات اهمية سياحية -

تحفيز الساكنة، وخاصة الفئة الشابة، على التجمع داخل هاته المراكز  -

من خالل تهيئة العقار، مناطق األنشطة والحرف، التكوين المهني، 

 الخ،...المقاوالتي القروض الصغرى، التأطير

 .تثمين المؤهالت السياحية القروية عبر وضع استراتيجية مندمجة -

  ترجيح التماسك الترابي لفك العزلة وخلق دينامية : 4رهان جهوي

 بالمجاالت المعزولة
تقوية الروابط بين فاس وممر ملوية ومع الجماعات المتواجدة شمال  -

 موالي يعقوب،

 بكامل مجال الجهة توزيع مراكز البحث الجامعي  -

إعداد مشاريع تنموية مشتركة مع الجماعات الهامشية للجهات  -

 المجاورة،

 .تدبير مشترك للمنظومات البيئية الكبرى -
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 الجهوي على مستوى الخيارات االستراتيجية

 و بين الجهات وطنيال رهانات على مستوى العنصر

 المدن و القرى ،المجاالت

  يجب على فاس ان تصل الى مصاف متروبول جهوي و محرك للقطب الثنائي  ،الثنائيبالتكامل مع مسلسل القطب 

  في إطار منطق  من التكامل وخاصة فيما يتعلق بالصناعة ( البهاليل، صفرو وموالي يعقوب)محيط الميتروبولي النشر التنمية انطالقا من العاصمة نحو مدن

 التقليدية، السياحة، السكن، الترفيه والخدمات،

 مساندة االستراجيات الحالية لقطاعات الفالحة و الصناعة و السياحة و الصناعة التقليدية بتدخالت مالئمة و تجهيز المجال 

  من أجل إحداث دينامية بمجموع المجال المعزول جنوب األطلس ( ميسور وأوطاط الحاج)تقوية الدور االقتصادي، الثقافي والتأطيري لمدن  الجنوب بالجهة

 ط على مستوى التكوين، الخدمات المتوسطة والرفيعة ثم العقارالمتوس

 ،إعداد مشاريع تنموية مشتركة مع الجماعات الهامشية للجهات المجاورة 

 رباط الخير و المنزل و ايموزر مرموشة و بولمان  :االهتمام بمدن السفح و اعتبارها مدن داعمة االقتصاد الجبلي 

  و ذلك بارساء سياسة اعادة هيكلة الوسط القرويضمان الحد من الهجرة نحو المدن 

  االعتماد على الخصائص الثقافية المحلية لتثمين التراث 

 البنيات التحتية

 ،تقوية الروابط البيحضرية وخاصة على مستوى البنيات ووسائل النقل الثقيلة 

 مالمن الشمال الى الجنوب بين فاس و ممر الملوية و مع جماعات الش تقوية الروابط 

 ضمان العبور من الشرق الى الغرب بسفح االطلس المتوسط  و بمقدمة الريف للتخفيف من الضغط على الممر المركزي 

 ضمان الولوج الى القرى و المناطق ذات اهمية سياحية 

  اعادة هيكلة شبكة السكك الحديدية لتتالئم مع متطلبات المتروبول 

 الوسط القروي

 وهذا يتم من خالل هيكلة المجال القروي . اصة فئة الشباب النشيط بتوفير العمل، الخدمات، الترفيه تكون فعالة وسهلة الولوجتثبيت الساكنة القروية، وخ

 ، وكذلك من خالل تحسين النقل واالتصال،(استهداف مستويات أقل)

 وهذا يتم من خالل هيكلة . وبنيات تتوافق مع األنشطة القروية العمل على مصاحبة الشباب في خلقهم لمقاوالت عصرية تعيلهم وذلك بتقديم التكوين، العقار

 كل المجال،

 ،تجميع الساكنة حول أنوية بقرى مهيكلة، سهلة الولوج ومجهزة بخدمات ذات جودة رفيعة 

  ،التكوين المهني، القروض الصغرى، تحفيز الساكنة، وخاصة الفئة الشابة، على التجمع داخل هاته المراكز من خالل تهيئة العقار، مناطق األنشطة والحرف

 الخ،...التأطير المقاوالتي

 الوسط الطبيعي

  التدهور وخاصة من خالل حالة المجاالت البيحضرية في مواجهة توسع المدن وانتشار التلوث، وحيث األراضي الخصبة  منحماية الموارد القروية

 .ةمعرضة للتجزيء واالستغالل المنتشر والكثيف شمال وجنوب الجه

 تدبير مشترك للمنظومات البيئية الكبرى. 

 اعادة توزيع االنشطة الحرفية بالمدن و القرى للحد من الضغط بمدينة فاس  االنشطة
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دقة عليها على اشكاليات التهيئة والرهانات المحّددة والمصاالتشخيص المجالي و

وساهمت في تحديد الخيارات االستراتيجية لتهيئة المجال . مستوى تنمية الجهة

 :والتي تتمثل في ما يلي 

 

 ـــارات االستــــراتيجية حسب مجــــال المشــروعالخيـ -2.3

 الــــــّريف مقـــــــــــدمــــة  -2.2.3

زء الشمالي ج، الذي يوافق ال للتذكير بأهم اشكاليات مجال المشروع مقدمة الريف

للعاصمة الجهوية ويحيط به أهم المجاري المائية بالجهة، تتمثل في العزلة وضعف 

التحضر وندرة التجمعات البشرية باإلضافة إلى الفقر وهشاشة المؤهالت 

على المستوى الديمغرافي ، دون اعتبار مشاريع التصميم الجهوي . االقتصادية

 1051ساكن سنة  551000د هذه المنطقة ساكنتها التي تقدر بـ العداد التراب، ستفق

التشخيص المجالي االستراتيجي لهته . 1020ساكن سنة  509000لتصل إلى 

 : المنطقة يتلخص في الجدول التالي 

 

 الضعف المؤهالت

 القرب من العاصمة فاس -5

مؤهالت حرفية وسياحية لم  -1

يتم تثمينها بالشكل الكافي 

األودية وتقع على طول 

 وبجانب سد سيدي شاهد

أراضي على طول أودية  -2

 .سبو، مكس وإيناون

 عزلة منطقة اإلنتاج للوادين -5

غياب ظروف التحويل أو  -1

تجهيز المنتوجات المحلية وقلة 

 التواصل مع األسواق

شدة تشتت الساكنة وندرة  -2

البنيات الخاصة بالقرى غرب 

 الجهة الصغرى

 عزلة شديدة للستاكنة القروية -1

 معدالت األمية قوة  -1

 المخاطر الفرص

 دينامية العاصمة الجهوية -5

البحث لتنويع المنتوج  -1

 السياحي 

القرب المستقبلي للطريق  -2

 السريعة المغاربية

دينامية قرية با محمد بشمال  -1

مجال المشروع و الذي يوجد 

 بجهة تازة الحسيمة تاونات

 تلوث وادي سبو ووادي ميكس -5

 لبعض الفيضانات خطر -1

 المناطق

 العاصمة من قوي الستقطابا -2

 الجهوية
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 مقدمة الريف مجال المشروع إمكانيات:  27  خـــارطة

 

 
 مقدمة الريف مجال المشروع معوقات:  28  خـــارطة

 

 

 :الرهانات االستراتيجية لهته المنطقة تتمثل في 

 تثمين الموارد واألنشطة المحلية:  2رهان عــــدد 

سبـــو ومنطقة  سقويار الدفك عزلة مناطق االنتاج الفالحي خاصة بالم -5

 .الوداين وسبت الوداية

 .تنويع االقتصاد القروي بدمج ميكاس وسد سيدي شاهد في مسلك سياحي -1

برمجة مناطق حرفية بالوسط القروي باالرتكاز على مراكز قروية  -2

 .صاعدة
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فّك عزلة وهيكلة الوسط القروي للحد من الهجرة وتقريب :  2ـدد رهان عـــ

 الخدمات العمومية للساكنة القروية

تحفيز الساكنة على التجمع خاصة بالمنطقة المركزية وذلك بتدعيم المراكز  -1

الصاعدة بعين بوعلي والوداين وسيدي داود والعجاجرة وسبت الوداية 

، عمل (عقار مهيأ ومجهز)ن يجب اعتماد برمجة تجمع السك. وميكاس

نقل ( أسواق مجهزة)تجارة ....( مناطق أنشطة ، مناطق حرفية ، )

الت قروية اوخدمات عمومية لخلق مراكز قادرة على األشعاع على مج

 .شاسعة تفتقر إلى التجهيزات والخدمات

 :ربط المجال بشبكة طرقات ناجعة ومهيكلة بـ  -1

نوب والذي يربط فاس ج-جاه شمالتمحور االندماج الجهوي با -

تاونات بالحدود الشمالية  –الحسيمة   –بقرية با محمد بجهة تازة 

 .لمقدمة الريف

نصرة على قالطريق المداري بشمال فاس والتي تنطلق من عين  -

لتمكن جماعة ( هويجمحور االندماج ال) 9الطريق الوطنية رقم 

يق العجاجرة وميكاس لترتبط بالطر –الوداين ، أوالد ميمون 

 .والطريق السيارة المستقبلية المغاربية 1الوطنية رقم 

الروابط مع الجهات المجاورة بما في ذلك تعزيز المعابر على وادي  عددت -2

 .سبـــو ووادي ميكاس

 

التمتع بالقرب من فاس لالنطالق في مسلسل تنمية مقدمة :  2رهان عــــدد 

 الريف

لمدينة وتدعيم قطاع التحويل إعادة تركيز االنتاج الفالحي حول حاجيات ا -1

في مناطق أنشطة للصناعات ...( كبار ، زيتون)والتعبئة والتغليف المحلي 

 . الغذائية والتي يجب برمجتها في المراكز الصاعدة

خلق مركز مدينة جديدة في ملتقى محور االندماج الجهوي والمدار  -9

ود مدينة جو الشمالي لفاس لتجهيز هذا المجال المشروع ، الذي يفتقر إلى

إعادة توازن . قاعدة للخدمات والصناعة والبحث الفالحي والخدمات العليا

 .فاس الكبير الموجه طبيعيا نحو الجنوب والحد من الضغط على سايس

المحافظة على الموارد الطبيعية خاصة الموارد المائية :  2رهان عــــدد 

 واألراضي الصالحة للزراعة

بتدعيم خلق محطات التطهير خاصة بالمراكز تطهير المياه المستعملة  -2

 .الصاعدة

وتجزئة األراضي الفالحية بتحفيز المزارعين  الحضريالحد من الزحف  -50

 (.انظر إلى األعلى)الشباب على التجمع حول المراكز القروية الصاعدة 

 االنطالق في دينامية للتنمية المستدامة بالوسط القروي:  3رهان عــــدد 

 ة بطريقة متوازنة بين مختلف المجاالت وبين شمال وجنوب نكتوزيع السا

مقدمة الريف ومواصلة فك عزلة التجمعات القروية التي تعتبر كأساس لتنمية 

مع دعم الولوج عبر تنمية وسائل  المخطط الجهوي الفالحيوتنفيذ أهداف 

 .النقل

 المركزي  تعزيز الهيكلة القروية بالمنطقة الشمالية حول أقطاب بديلة والمحور

ب يغرب والذي يربط بين مختلف المناطق الصغرى ويستج-باتجاه شرق

أنشطة تجارية  ،سكن) مشروع سبو المتوسط و انوانعن  الناشئةلالحتياجات 

 ...(.صغرى ، خدمات

  إعادة هيكلة التجمعات والقرى القروية بالجنوب التي ترتبط باألنشطة التجارية

لموجهة لساكنة بالتوازي مع السياسة العقارية والحرفية والترفيهية والخدمات ا

 .التي يجب أن تدعم المشاريع الفالحية

  الربط بين الوسط القروي والحضري لتعزيز التكامل بين فاس ومقدمة الريف

بأنشطة ترفيهية واالسترخاء للبعض وبالمناطق ذات مشاهد مختلفة وخدمات 
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دمج هذا المجال كوحدة  يتمثل الخيار في: ذات مستوى عالي للبعض اآلخر 

متكاملة بالمناطق المجاورة لما يعرضه من مؤهالت في ما يخص إطار العيش 

تاونات بالشمال وعلى فاس أنشطة مقترحة على : ومشروع تنمية مستدامة 

 .بالجنوب ومكناس بالغرب

  منطقة تجمع الساكنة القروية والتي : المنطقة الصغرى لمقدمة الريف الغربي

 :تستوجب 

عم التوجه نحو استقرار الساكنة مع ادخال الري على ضفاف وادي د -

فهو عامل يدعم التنمية . ميكاس وباألراضي أسفل سد سيدي الشاهد

 .المحلية

 .فّك عزلة وتجهيز العديد من التجمعات القروية -

يد  ردعم القرى القروية خاصة بمناطق التكثيف وفي قطب الحليب الستقرا -

قرية ميكاس ، الزونية بو )ثمين هته القطاعات عاملة مؤهلة ضرورية لت

 (.طالحة ، دوار بياضة

تثمين المؤهالت البشرية بفضل مواطن العمل المتولدة عن التنمية الفالحية  -

التي خلقت دينامية في العمل المستقر والموسمية ، تتطلب رفع القيود على 

 العقار وذلك بتحويل األراضي األوقاف إلى الفالحين 

 ة الصغرى لمقدمة الريف األوسطالمنطق 

دعم تجمع الساكنة القروية بمواصلة التدخالت وفك عزلة الوسط  -

 القروي

تعزيز األقطاب البديلة تعرض الخدمات القروية لتنمية األنشطة  -

رة والحد من تشتّت األنوية ثالفالحية وتساهم في تنشيط الساكنة المتنا

 .ل دواركب

 (.تفرعاته و بوس)ة على طول األودية المحافظة على المؤهالت الفالحي -

 المنطقة الصغرى مقدمة الريف الشرقي 

مع ( الساكنة المتناثرة وتعدد األنوية بكل الدواوير)دعم تجمع الساكنة  -

فّك العزلة وتجهيز وتنويع األنشطة االقتصادية ودعم القطب البديل إلى 

ية عين بوعلي ، سيدي أحمد البرنوسي ، الحمر)مصاف مركز صاعد 

المعيشية ، )قرى تتواجد بمناطق االنتاج وتجهيز ...( ، أوالد ميمون

 ...(.الخضراء ، أوالد عمران ، سيدي مساخل ، أوالد عياد ، الجويرة

دعم الولوج والمرور لدعم التواصل مع المجاالت المجاورة وبين  -

 .المناطق الداخلية

نوان سبو المتوسط و اخلق وتثمين التكالمل بين مختلف مناطق  -

 .باالعتماد على صبغة كل واحدة منها

والموارد المائية الحفاظ على المؤهالت من األراضي القابلة للتكثيف  -

 . للوداين ومكافحة مختلف اشكاالت التلوث
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 الخيارات االستراتيجية لمجال المشروع مقدمة الريف:  22 جــدول 

 تراتيجيةالخيــــارات االس العنصر

 المجاالت ، المدن والقـــرى

تحفيز الساكنة على التجمع خاصة بالمنطقة المركزية وذلك بتدعيم المراكز الصاعدة بعين بوعلي والوداين وسيدي داود والعجاجرة وسبت  -

( أسواق مجهزة)تجارة ...( .مناطق أنشطة ، مناطق حرفية ، )، عمل (عقار مهيأ ومجهز)يجب اعتماد برمجة تجمع السكن . الوداية وميكاس

 .نقل وخدمات عمومية لخلق مراكز قادرة على األشعاع على مجالت قروية شاسعة تفتقر إلى التجهيزات والخدمات

ود مدينة جخلق مركز مدينة جديدة في ملتقى محور االندماج الجهوي والمدار الشمالي لفاس لتجهيز هذا المجال المشروع ، الذي يفتقر إلى و -

إعادة توازن فاس الكبير الموجه طبيعيا نحو الجنوب والحد من الضغط على . للخدمات والصناعة والبحث الفالحي والخدمات العليا قاعدةو

 .سايس

 البنــــى التحتية

 .سبـــو ومنطقة الوداين وسبت الوداية السقويار دفك عزلة مناطق االنتاج الفالحي خاصة بالم -

 :ومهيكلة بـ  ربط المجال بشبكة طرقات ناجعة -

o تاونات بالحدود الشمالية لمقدمة  –الحسيمية   –جنوب والذي يربط فاس بقرية با محمد بجهة تازة -جاه شمالتمحور االندماج الجهوي با

 .الريف

o  داين ، لتمكن جماعة الو( محور االندماج الدهوي) 9نصرة على الطريق الوطنية رقم قالطريق المداري بشمال فاس والتي تنطلق من عين

 .والطريق السيارة المستقبلية المغاربية 1العجاجرة وميكاس لترتبط بالطريق الوطنية رقم  –أوالد ميمون 

 .تقدر الروابط مع الجهات المجاورة بما في ذلك تعزيز المعابر على وادي سبـــو ووادي ميكاس -

 الوســـط الطبيعــي
 .ر خاصة بالمراكز الصاعدةتطهير المياه المستعملة بتدعيم خلق محطات التطهي -

 .الحد من الزحف العمراني وتجزئة األراضي الفالحية بتحفيز المزارعين الشباب على التجمع حول المراكز القروية الصاعدة -

 األنشطة

 .تنويع االقتصاد القروي بدمج ميكاس وسد سيدي شاهد في مسلك سياحي -

 .كز قروية صاعدةبرمجة مناطق حرفية بالوسط القروي باالرتكاز على مرا -

في مناطق أنشطة ...( كبار ، زيتون)إعادة تركيز االنتاج الفالحي حول حاجيات المدينة وتدعيم قطاع التحويل والتعبئة والتغليف المحلي  -

 . للصناعات الغذائية والتي يجب برمجتها في المراكز الصاعدة

 .المندمجة دعم قطاع التجارة ببرمجة أسواق عصرية مجهزة بالمراكز القروية -

 .الجديدة المدينة فيتطوير قطاع الخدمات والصناعة  -

سة
جان

ت مت
شكاليا

ت ا
ق ذا

ط
منا

 

 تدارك النقص من الخدمات األساسية مقدمة الريف الغربي

 تجميع الساكن في مسلسلاإلنطالق  مقدمة الريف األوسط

 فك عزلة مناطق االنتاج والمؤسسات البشرية مة الريف الغربيدمق
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 ممـــــــــر المتـــــروبــــول -2.2.3

ممر "تسمية . يحتل هذا المجال المشروع موقع استراتيجي ويضم أهم المدن

ي يمر ذلغرب ا-يعود إلى وجود المحور الهيكلي الوطني باتجاه الشرق" المتروبول

. طرقات سيارة وسكة حديدية: ن الوطنية دبهته المنطقة والذي يربطها بأهم الم

 .تتميز هته المنطقة بالكثافة العالية للساكنة واألنشطة االقتصادية المتنوعة

 .وبول المجال األكثر تحضر بالجهةريعتبر ممر المت

 :ة مختلفة إن هذا المجال يواجه ديناميات ديمغرافي االجاذب باألساس ، 

منطقة طاردة تنتمي إلى مقدمة الريف الشرقي وتضم مدينة موالي  -

دون اعتبار مشاريع التصميم الجهوي يقدر سكان هذه المنطقة . يعقوب

 . 1020ساكن سنة  251022العداد التراب بـ 

 :منطقة مختلطة في ما يخص النمو السكاني بـ : سهل سايس  -

o تسجل نمو مرتفع  جماعة عين شكاك وعين البيضاء التي

وتقدر ساكنتها بـ ( % 2919و  %51)ومعـــدل نمو عالية 

 .1020ساكن في آفاق  25900و  51000

o  جماعة عين الشقف وأوالد طيب والتي تمثل جماعات جد

وتقدر ( % 1920و  -1)وتسجل معدالت نمّو ضعيفة  طاردة

 . 1020سنة  51100و  55000ساكنتها بـ 

ي تتطور بنسق بطيئ وساكنتها سترتفع من جماعة سبع الرواضي والت -

 .1020و  1051ساكن بين سنة  51000إلى  51000

السفح الشمالي لألطلس األوسط يوجه هذا المجال صعوبات في  -

البهاليل ، المنزل ، )مدن  1رغم وجود  يالحفاظ على النمو الطبيع

والتي هي أيضا تواجه صعوبات في الحفاظ ( إيموزر كندر وصفرو

دون . نمو الديمغرافي وتسجل نسب نمو إيجابية لكن منخفظةعلى ال

بار مشاريع التصميم الجهوي العداد التراب ، تقدر ساكنته بـ تعا

ساكن في سن العمل  501151منها  1020ساكن سنة  102121

 .طفل في سن الدراسة 10000و

 :التشخيص االستراتيجي لهذا المجال تتمثل في الجدول التالي  -

 

 المعيقات المؤهالت

منطقة يشملها محيط تاثير  -5

 مدينة فاس

 اراضي خصبة بسهل سايس -1

مناخ مالئم لتطوير األنشطة  -2

 الفالحية

 مؤهالت هيدرولوجية مهمة -1

 مؤهالت بشرية مهمة -1

بنيات طرقية األكثر أهمية  -2

خط سكة -طرق وطنية)

 (طريق سيار-مطار-حديدة

 راضي الفالحيةتوسع التمدن على حساب األ -5

 للفرشة الباطنية استغالل مفرط -1

شبكة طرقية ذات إشعاع مركزي غير  -2

 مهيكلة

 غياب االلتقاء واالتصال بين السكة والطريق -1

غياب الروابط األفقية بين مختلف المدن  -1

 وكبريات المراكز جنوب الطريق السيار

األطلس  بسفحاستقرار بشري متشتت  -2

 المتوسط

 المخاطر الفرص

القرب من مكناس ومشروع  -5

 بقطبينالميتروبول 

وضعية خط متصل على  -1

 الصعيد الوطني

من الطريق السريعة  القرب -2

 المستقبلية المغاربية الداخلية

تنمية موانئ جديدة على  -1

 الواجهة الشرقية للمملكة

 التربةتعرية  -5

 تراجع المياه الجوفية وتوحل بعض المنابع -1

الفرشة الباطنية نتيجة االستغالل  تلوثخطر  -2

 المفرط لألسمدة والمبيدات
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 إمكانيات مجال المشروع ممر المتروبول:  .2  خـــارطة

 

 

 معوقات مجال المشروع ممر المتروبول:  22  خـــارطة
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 :ا المجال والمبوبة حسب الرهانات تتمثل في ذاتيجية لهرالتوجهات االست

 يم عنــاصر المتروبولتدع:  2رهان عــــدد 

  انخراط المدن التي تتواجد بضاحية فاس في مسلسل المتروبول واالرتقاء بمدن

موالي يعقوب ، إيموزر كندر ، صفرو والبهاليل والمنزل إلى مصاف مدن 

سكن : داعمة للمتروبول وذلك ببرمجة وظائف تفوق متطلبات هته المدن 

 .أنشطة ، خدمات

 نخراط في دينامية تقدم اقتصادي واجتماعي من باال :س اتجاه تيار الهجرة كع

 .فاس إلى مدن ضاحية المتروبول

  انشاء شبكة نقل متروبولي ناجع من خالل خلق: 

o  بين فاس ومدن الدعمطريق سريع 

o شبكة قطار جهوي سريع بين فاس وعين شكاك والبهاليل وصفرو والمطار. 

 شبكة نقل على مستوى فاس الكبير 

 

إعــادة هيكلة شبكة النقل للحد من الضغط على فاس مع تحسين :  2رهان عــــدد 

 االتصال

  انشاء محول بجنوب الشبكة الحديدية والتي تمر بالمطار وبرمجة محطات

( قطار ، حافالت ، طريق سريعة ، قطار جهوي)متعددة الوسائط جديدة 

 .ل الشرقي لفاس على يمين المطار بسيدي حرازمخبالمد

  الذي يجمع مجموع المراكز والمدن " مات واللوجستيكمضلع للخد"خلق

حول المطار والمحول الجنوب للسكة الحديدية والطريق السريعة والخط 

 .الحديدي السريع

  دعم االندماج الوطني وبين الجهات لفاس خاصة بدعم الروابط مع مكناس

 .وتازة( طريق سريعة وسكة حديدية)

 ع بين المدن الداعمة خلق طريق حزامي متروبولي بالسفح يجم

والمتروبول لتصريف التدفقات من األطلس المتوسط وتحيين الروابط 

 .الوضيفية المتروبولية

 

 التصرف والمحافظة على الموارد الطبيعية 2رهان عــــدد 

 ترشيد استخدام المياه 

 تعمال المياهستعميم محطات التطهير وإعادة ا 

  العاصمة بإعادة رسكلتهاخلق محطات تطهير مراقبة وتثمين نفايات. 

  الحد من التوسع العمراني على حساب األراضي الخصبة وتشجيع الساكنة

 .على التجمع وتكثيف المراكز الحضرية

 

 االنطالق في دينامية التنمية المستدامة بالوسط القروي:  2رهان عــــدد 

  تدعيم قطاع الفالحة بسهل سايس ، حل النزاعات في استعمال األراضي

 .مكناس-جنب هشاشة المناطق الفالحية في إطار القطب الثنائي فاسوت

  منتوج )تعزيز تعدد وظائف المناطق الفالحية والطبيعية بتثمينها والتدبير

 ...(.فالحي وغابي ، المحافظة على التنوع البيولوجي

 جار شتنمية األ)شاهد الطبيعية مالتصرف في الفالحة كعنصر من جودة ال

 ...(.ون وتكثيف زارعة الحبوب وتربية الماشيةيتزالمثمرة وال

 مراجعة السياسة العقارية لتستند المشاريع الفالحية. 

 توجهات تخص سهـــــل ســـايس

 .جعل من السهل قطب فالحة هام -

 .تعاقد الستغالل الموارد المائية: تنظيم وتهيئة مستدامة لسهل سايس  -

ات الهامة لمخطط المغرب ستثمارحماية األراضي الفالحية الضحاوية واال -

 .األخضر لحماية فالحة ضحاوية مستدامة ، اقتصادية ومحافظة على البيئة

 .تدعيم الهيكلة القروية بالربط بين الوسط القروي والحضري لتكامل أنجع -

 توجهات خاصة بالسفح الشمالي لألطلس المتوسط

عي ألن التقليص من اختالل التوازن المجالي والتحسين التماسك االجتما -

غير ينامية التي سيولدها المخطط الفالحي الجهوي سوف يفيد بشكل دال

 .متساوي بعض مناطق المجال
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زيادة العرض في األنشطة لالقالع االقتصادي باإلضافة إلى البرامج  -

 .الفالحية

صفرو ، بهاليل ، المنزل ، غيموزر )تعزيز الطابع الحضري للمراكز  -

 .ثفة التي تخلق عرض عمل مستقرمع دعم تنمية فالحية مك( كندر

 .دعم التوجه نحو تجمع الساكنة القروية -

اجة ، آيت السبع ، هصن)تعزيز القرى القروية القريبة من المراكز الحضرية  -

 (.آيت بالقاسم

 .فك عزلة المناطق ذات ساكنة متناثرة ومناطق االنتاج -

لى تجهيز الوسط القروي وهيكلته حول انشطة متنوعة وعصرية تمتد ع -

 .طول السنة الناتجة عن التنمية الفالحية والحفاظ على التراث الغابي

 :توجهات خاصة بمقدمة الريف الشمالي الشرقي  -

o ين عدعم دينامية الساكنة بالقرى القروية الهامة مثل بئر طم طم و

ت القروية على طول المحاور الطرقية اقنصرة وبالتجمع

 (.تجهيزات ، أنشطة مدرة للدخل)

o ة الوسط القروي حيث األنشطة الفالحية و طور التعصير فك عزل

 .منذ عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 40  4102 –الخيارات االستراتيجية ومجاالت المشاريع  – 1المهمة  – 2المــرحلة  – التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان

 

 
 المتروبول ممر المشروع لمجال االستراتيجية الخيارات:  23 جــدول 

 الخيارات االستراتيجية العنصــــر

 المجاالت ، المدن والقرى
ية فاس في مسلسل المتروبول واالرتقاء بمدن موالي يعقوب ، إيموزر كندر ، صفرو والبهاليل والمنزل إلى مصاف مدن انخراط المدن التي تتواجد بضاح -

 .سكن أنشطة ، خدمات: داعمة للمتروبول وذلك ببرمجة وظائف تفوق متطلبات هته المدن 

 البينة التحتية

 خلق طريق سريعة بين فاس ومدن دعم مسلسل المتروبول  -

 .قطار جهوي سريع بين فاس ، عين الشكاك والبهاليل وصفرو والمطار خلق شبكة -

 .خلق شبكة نقل على مستوى فاس الكبير -

بالمدار ( قطار ، حافالت ، طريق سريعة ، قطار جهوي)انشاء محول بجنوب الشبكة الحديدية والتي تمر بالمطار وبرمجة محطات متعددة الوسائط جديدة  -

 .ار بسيدي حرازمالشرقي لفاس على يمين المط

 .وتازة( طريق سريعة وسكة حديدية)دعم االندماج الوطني وبين الجهات لفاس خاصة بدعم الروابط مع مكناس  -

خلق طريق حزامي متروبولي بالسفح يجمع بين المدن الداعمة والمتروبول لتصريف التدفقات من األطلس المتوسط وتحسين الروابط الوضيفية  -

 .المتروبولية

 لطبيعيالوسط ا

 ترشيد استخدام المياه -

 تعميم محطات التطهير وإعادة استعمال المياه -

 .خلق محطات تطهير مراقبة وتثمين نفايات العاصمة بإعادة رسكلتها -

 الحد من التوسع العمراني على حساب األراضي الخصبة وتشجيع الساكنة على التجمع وتكثيف المراكز الحضرية -

 األنشطة

الذي يجمع مجموع المراكز والمدن حول المطار والمحول الجنوبي للسكة الحديدية والطريق السريعة والخط الحديدي " اللوجستيكمضلع للخدمات و"خلق  -

 .السريع

 .مكناس-تدعيم قطاع الفالحة بسهل سايس ، حل النزاعات في استعمال األراضي وتجنب هشاشة المناطق الفالحية في إطار القطب الثنائي فاس -

 ...(.منتوج فالحي وغابي ، المحافظة على التنوع البيولوجي)وظائف المناطق الفالحية والطبيعية بتثمينها والتدبير  تعزيز تعدد -

 ...(.تنمية األشجار المثمرة والزيتون وتكثيف زارعة الحبوب وتربية الماشية)التصرف في الفالحة كعنصر من جودة المشاهد الطبيعية  -

 .تند المشاريع الفالحيةمراجعة السياسة العقارية لتس -

سة
جان

ت مت
شكاليا

ت ا
ق ذا

ط
منا

 

 .المحافظة على األراضي الفالحية من التوسع العمراني ، المحافظة على الموارد المائية الجوفية وتحويل االنتاج سهل سايس

السفح الشمالي 

 لألطلس المتوسط
 تنمية العالقات العرضية وتدعيم الروابط الوظيفية مع فاس

الريف  مقدمة

 الشمالي الشرقي 
 .تدارك التأخير واالندماج ضمن رؤية متروبولية
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 المتروبول ورهان فــاس حاضرة -2.2.3

الجة مدينة عند إعداد التشخيص المجالي لجهة فاس بولمان لقد تبين ضرورة مع

 ىفاس كمتروبول نظرا ألهميتها والصعوبات الحالية التي تواجهها وعدم قدرتها عل

 .دينامية بقية مجال الجهة

النقاش حول تدبير المجال الوطني والقطبين الثنائي فاس مكناس وهذه الضرورة 

مفهوم المتروبول يتمثل في . واقتراح بعض التوجهات التي طلت دون تدجسيد

تحسين ظروف العيش  الىالذي يمتد على المساحة المتروبولية ويهدف المسلسل 

 الىرقي وبرمجة الوظائف المتروبولية التي ستمكن فاس والمدن المحيطة بها إلى ال

 .مصاف أعلى من التنمية

يطرح السؤال حول دينامية الجهوية عبر مشروع التصميم الجهوي العداد التراب 

فية مندمجة تجمع حول فاس ، مجال حيث البنى وحان الوقت لبرمجة مساحة وظي

 .التحتية والتجهيزات واالستثمارات توزع باالعتماد على المؤهالت المجالية

هته النظرة تمثل المشروع األساسي للتصميم الجهوي العداد التراب ألنه من 

ن طريق األثار المباشرة وغير المباشرة لهذا ـادة تنشيط الجهة عـالمنتظر إع

 :سل المسل

 .الحد من الضغط على مدينة فاس وتمكينها من تحسين نشاطها الداخلي  -

 .تثمين تموقعات خارجية مالئمة -

 .لتعطي للمدن المجاورة القرصة لتتمتع من الدينامية العامة -

ة خاصة أو استغالل فرصة اعداد دراسة التصميم سومن هنا  تبين وجوب اعداد درا

عطائها قاعدة مجالية تمتد إلى المنطقة المديري للتهيئة الحضرية لفاس إل

 .المتروبولية

من الضروري أوال أن يوصى بإنشاء مشروع ذا مصلحة وطنية والتي من خالل 

وظائفها الحضرية وصورتها المعمارية ومستوى الخدمات المباشرة وغير المباشرة 

والعرض من مواطن الشغل والعرض العقاري سيكون حاسما لالنطالق في مسلسل 

 .لمتروبولا

مضلع الخدمات واللوجستيك المبرمج حول المطار وعالقاته بالشبكة الطرقية 

إضافة لذلك تحفيز المسلسل على . ا هاما بالجهةردو يلعبوالحديدية موجهة ل

 :عرض بعض المقترحات على التشاور ومنها 

 :إعادة هيكلة المجال المتروبولي  -2

 جال المتروبولي ؟ ماهي الجماعات والمدن التي تنتمي إلى الم -

 سنة المقبلة ؟ 10ماهي أهداف استهالك المجال في  -

ما حدود التحكم في التوسع العمراني وماقدرة تحكم األراضي الفالحية  -

 ؟والطبيعية لظاهرة التوسع العمراني

 ماهي اإلجابات المقدمة للرهانات البيئية الكبرى ؟ -

القائمة على احتياجات  رهانات المحافظة أو إعادة استغالل الفالحة القرب -

 .استهالك الساكنة الحضرية

جبل ، غابات ، أودية ، أرضاي )استفادة المناطق البيئية الهامة / المحافظة  -

 (.خصبة

 

 بيئيالالمحافظة وتثمين التنوع  -2

تنظيم شبكة إيكولوجية وظيفية باالعتماد على المناطق الطبيعية المحمية  -

 (.ة دويات ، سيدي حرازم ، صفروجبل زالغ ، غابة عين الشقف ، بحير)

مع الحفاظ ...( عيش ، صورة المتروبول ، سياحةطار إ)تثمين هته الشبكة  -

 .واستعادة التوازن البيئي والتنوع البيولوجي
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المحافظة على الضغط العقاري بالمناطق الضحاوية ذات مؤهالت فالحية  -

 .هامة ، أساسا بغرب مدينة فاس

ة موجهة الحتياجات المدينة المحافظة على تنمية انتاج فالحي ذات جود -

يكولوجية صحة الساكنة وجود المياه الجوفية واألودية وداعمة للشبكة اال

 .للمتروبول

باالعتماد على الرهان المتعلق بالصحة العمومية المتعلق بالتلوث الهوائي  -

: 

o  تطوير شبكة نقل عمومي جاذب وقليل التلوث بين مختلف أقطاب

 المتروبول

o ل الفردي على مسافة قريبة باستخدام السيارة قد من التنالح

 والدراجات النارية

o  األنشطة المظرة للخفض  فيوضع سياسة للطاقة طوعية الفاعلين

 .من نسبة التلوث

قاء في األودية وذلك لبلوغ أهداف جودة مياه لمن اإلمواصلة خفض  -

 .السدود والمياه الجوفية

في األراضي الفالحية وضع قيود  دخالتالمت المراقبة الحريصة الستخدام -

 .الستعمالهم في المناطق ذات منحدرات عالية

المخطط الجهوي للمياه ، : المعتمد لحماية الموارد المائية انجاز التمشي  -

 ...تعميم الوسائل في اقتصاد الماء

 

 الولوج والتنقــــــل  -2

ة مراكش ودراس-عالقات مع الطريق السريعة المبرمجة طنجةضمان  -

رهان المحافظة على مساحة مخصصة للخط الحديدي الموجود بعين 

 .تاوجدات

دعم العالقات باتجاه الشرق والغرب مع تحويل السكة الحديدية والقطار  -

السريع المغاربي ، والمدار الطرقي بالشمال وانهاء المدار الطرقي 

الحلقة المركزية للمحور الوطني ، يجيب المتروبول على . بالجنوب

 .تلف الرهانات على المستوى المغاري الوطني بين الجهات والجهويمخ

 . ربط شرق المملكة بساحل األطلسي والبحر األبيض المتوسط -

 مكناس-هيكلة القطب الثنائي فس -

 .تعزيز العالقات وسائطية حول المطار -

التنافسية  قدرةالضمان الولوج عبر السكة الحديدية إلى المطار مما سيعزز  -

 .طارات الجهةمع بقية م

طرقات سريعة ، شبكة : دعم العالقات بين فاس وبين بقية مدن الجهة  -

 .سريعة جهوية مع صفرو

للمحافظة على الجاذبية االقتصادية السكنية للمتروبول والحد من تزايد  -

حركة المرور الطرقية ، من الضروري وضع سياسات نقل جماعي 

 .طموحة ومتناسقة على مستوى المتروبول

مة السياسات المعتمدة في ما يخص التنقالت مع السياسات المعتمدة في مالئ -

قطاع السكن واالقتصاد تصبح رهان هام وضروري على مستوى 

المتروبول الشرط األول في ما يخص الحاضرة يتمثل في مالئمة 

 .السياسات النقل وتوظيف مساحات للتبال والتعاون المتعدد الوسائط

ي إطار دراسات التشخيص ، يمكن لها أن تهيكل عرض تنظيم ممرات ، محّددة ف

ممر صفرو ، ممر إيموزر كندر ، ممر الشمال : متعدد الوسائط للنقل الجماعي 

 :يطرح سوالين 

 . وحاجيات المتروبولماهي أهم األولويات المستعجلة  -

كيف يمكن التصرف في شبكة الطرقات المتروبول باالعتماد على  -

مج بين النقل الجماعي والعالقة بين العبور والحركة الد: األهداف الحالية 

 ...المرورية الداخلية ، الجد من التلوث

 

 سيــــاسة متروبولية للسكن -2

خاصة بتنمية األنشطة االقتصادية  ةديدجضمان استقبال الساكنة ال -

 .والمشاريع الكبرى المتروبولية

 .التحكم في التوسع الحضري للحد من تخصص المجاالت -

مراكز ثانوية على مستوى المتروبول سيمكن من الحد من التوسع  تنظيم -

 .العمراني وأن يساهم في حل مشكلة التخصص المجالي

 .تناسق التنمية االقتصادية والعرض السكني -

استدامة تنمية المتروبول تحتاج إلى اتخاذ تدابير مستدامة تهدف إلى  -

ددة للساكنة تطوير العرض من السكن وتستجيب إلى الحاجيات المتع

 .المحلية والمستقبلية
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 الموارد البشرية اعداد -3

 .مجهود أكبر في التكوين والتأهيل الستجابة للتحول االقتصاديبذل  -

 .استغالل المؤهالت المتعلقة بالتنمية المستدامة والتجديد -

 .استقبال أطر لالستجابة إلى الحاجيات من المهارات المجالية -

 .لولوج إلى أقطاب العمل لفك عزلة السوقتحسين تنقل طالبي الشغل وا -

 

تالئم أفضل بين مناطق األنشطة االقتصادية وحاجيات الشركات ومتطلبات  -6

 االستدامة

إعاجة تأهيل المناطق القديمة وتحسين جودة الحياة الحضرية والوظيفية  -

 .للمناطق الصناعية

 .تنظيم صبغة المناطق للحد من اختالف االستعمال -

عتبار ظروف التنمية المستدامة والتي تتمثل في الحد من األخذ بعين اال -

أو عرض النقل الجماعي الذي ( عبر تكثيف المناطق)ضي ااستهالك األر

 .يمثل بديل للسيارة

توخير مناطق النشاء مجمعات تجارية بالمناطق المركزية والصحاوية مما  -

سيساهم في تمركز العمل ، االقتصاد في المجال وتكثيف األنسجة 

 .الضرورية وتحسين شبكة النقل لدعم المراكز الثانوية

االنطالق في تفكير يؤدي إلى انتاج رسم تخطيطي لتموقع الشركات وتهيئة  -

هذا التفكير يجب أن يعالج . المناطق االقتصادية على مستوى المتروبول

 .مسألة التنسيق بين سياسات االستقبال والتنمية

 

 ين والمؤسساتتعمير تجاري تشاوري بين الفاعل -7

 : تعزيز اشعاع المتروبول بدعم الوظيفة التجارية بمراكز المدن عبر  -

o دعم جودة العرض بمراكز المدن لدعم جاذبيتها. 

o فندقة ، صناعات )ات خاصة عتنويع العرض التجاري في قطا

 ...(.حرفية

 :تشجيع تطوير وتعصير التجارة القرب  -

o مة مع نمط العيش هيكلة عرض القرب بإنشاء شبكة أسواق متالئ

 .واالستهالك

o  تحديد مناطق االولوية التدخل بقطاع تجارة القرب 

 .التحكم في طبيعة وجود األقطاب التجارية الكبرى -

o بتحسين الولوج عبر وسائل النقل العمومية 

o الحد من تموقع موضوعيات منافسة للنسيج القديم 

 

 لحضرية وجستي يجمع بين التخزين والتسويق وطلب التجارة الرسم  -8

إعادة هيكلة العرض اللوجستي المتروبولي الضروري لتعريف بمخطط  -

 .موجستي يضم قاعدة لوجستية حضرية

لتخزين وإعادة التوزيع عبر  فوظائف ميناء داخلي من نوع ميناء جا -

 .طنجة ، الحسيمية والناظور

توجهات جديدة في : توجهات حديثة في صالح اللوجستيك الحضري  -

ة اللوجستيك لدة تنظيم بعض الجهات الفاعلة في سلساالستهالك وإعا

 .بمراكز المدن

 

 تطوير التجديد لتنمية المتروبول  -9

 (.المشاركة في القاعدات التكنولوجية)تعزيز الشراكة الدولية  -

 .تدعيم تقريب الوسط الجامعي واالقتصادي وتمكينهم من االشعاع دوليا -

والتي هي ...( ين تظاهراتتكو)تشجيع التمويل المحلي وثقافة التجديد  -

 .أسس هته الدينامية

 .تحسين قراءة المناطق التكنولوجية ووضعها ضمن شبكة -

 .لوجية للمتروبولوتعزيز الصورة التكن -

قطب تناظري ، أقطاب تكنولوجية عامة ومتخصصة تتطلب مختبرات  -

 .ومراصد وهياكل تكوين

 

 فسية متزايدةطار تناامجال ذات تحديات هامة في : تعليم عالي وبحث  -.2

 .تيب الدوليرظهور دولي محدود وعدم الظهور في الت -

يجب تحسين ظروف عيش الطالب ودعم عرض السكن المخصص  -

...(. مطاعم و رياضة و ثقافة)للطالب ووجود تجهيزات وخدمات خاصة 

 .وية مع األقطاب تمثل مسالك لدعم جاذبية الطالب والباحثينقوعالقات 

لبحث على مجال الجهة بالعتماد عىل الخصائص النظر في توزيع مراكز ا -

 .والمؤهالت المحلية
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 تعزيز التوافق بين مختلف المتدخلين في قطاع السياحة -22

باالعتماد على أهم المؤهالت السياحية للمتروبول ، يجب التركيز على إثراء 

العروض وعلى نجاعة المناهج المعتمدة لتحقيق هذه النظرة ويجب اتباع العديد من 

 : التدخالت 

السياحي الهامة لخلق منتوجات سياحية لدعم العرض  تحديد المواضيع -

 ...(.عرض ترفيه ، أحداث ، تراث)المتروبولي 

وضع استراتيجية توافق بين مختلف المتدخلين بقطاع السياحة للمتروبول  -

 .تعتمد على المواضيع الرئيسية

روبول باإلضافة تحديد اجراءات التسويق واالتصاالت على مستوى المت -

 .المشاريع المزمع انجازها الى

مدينة )دعم التشارك واستكمال العروض السياحية بين مركز المتروبول  -

 .والمجال المجاور( فاس

 

 عــرض ثقافي يجب تثمينه -22

 :يتمحور تثمين العرض الثقافي بالمتروبول حول المحاور التالية 

متروبول موجهة للعمل للمراكز الثقافية على مستوى ال" هيكلة"تحديد  -

 .ضمن شبكة باالعتماد على الخصائص المحلية

تنسيق بين األنشطة الثقافية : الجمع بين المتدخلين في المشاريع الجماعية  -

ية على مستوى المتربول وذلك لدعم افوقرارات االستثمار بالتجهيزات الثق

 .وهيكلة مستدامة القتصاد سياحي ثقافي

في السياحة والثقافة على مستوى المتروبول  خلق روابط بين المتدخلين -

 .ووضعها ضمن شبكة

 .تحسين نشر المعلومات حول المنتوجات الثقافية والعرض المرتبط بها -

مهرجانات )تنمية سياحية ثقافية وتحسين توزيع البرامج على مدار السنة  -

 ...(.وفعاليا ثقافية

 

 المكــانة المتروبـــولية -22

دولة إدارات ، قطاعات : ين في المتروبول وضع ضمن شبكة أهم الفاعل -

 .فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لتنفيذ مشاريع على مستوى المتروبول
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 المتــوسط األطلس -2.2.3

 10بمعّدل )كثافة السكانية من مجال الجهة ويتميز بضعف ال  %11يمتد على 

وتتميز الجهة بتضاريس . والتي تعتبر من أضعف المعّدالت بالجهة( 1كم/ساكن

. صعبة وتعاني من مشاكل كبرى من حيث العزلة وخاصة بالنسبة للجزء الشرقي

هذا المجال تكسوه أساسا الغابة وهي تقع على منحدرات ، كما يحتضن مؤهالت 

هته الظروف تجعل من هذا المجال ، حيث تشكو . سقوية هامة حول كيكو شرقا

الخدمات العمومية  الىالساكنة من الفقر ورغم أهمية النتائج من حيث الولوج 

دون اعتبار مشاريع التصميم الجهوي العداد . طاردا األساسية فإنه يظل مجاال

 501000وستنخفظ إلى  1051ساكنا سنة  510000التراب ، سيظم هذا المجال 

  .1020سنة ساكن 

 

 المعيقات المؤهالت

 مؤهالت حرفية وفالحية مهمة .5

 بخزان مائي بالنسبة للمغر .1

 اثنين من المدن ذات دينامية .2

 مؤهالت غابوية غنية ومتنوعة .1

مجال استراتيجي باعتباره خزانا  .1

 للموارد المائية والطاقية

 مؤهالت سياحية غير مثمنة  .2

 أصالة وعراقة التنظيم االجتماعي .1

 بير لتشتت الساكنةاحتمال ك .5

 انقطاع التواصل مع باقي تراب الجهة .1

 تفاقم الفقر .2

قاعدة اقتصادية أقل تنوعا وتثمينها يتم خارج  .1

 الجهة

 ظروف طبيعية قاسية .1

 محميات معزولة .2

ضعف تواصل السياحة مع المنتوجات  .1

 المحلية

 المخاطر الفرص

 التنمية الساحية لفاس -5

التوجه دولي نحو تدعيم السياحة  -1

 فية والفالحية والرياضيةالثقا

برامج دولية وبين الجهات  -2

 مختلفة العداد والتنمية

 إزالة الغـــابات -

 تآكل التربة -

 هجرة الساكنة -

 مخاطر مناخية
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 إمكانيات مجال المشروع األطلس المتوسط: :  22  خـــارطة

 

 

 
 معوقات مجال المشروع األطلس المتوسط:  23  خـــارطة
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 التوجهــات االستراتيجية لهذا المجال 

 فــك عــزلة مجال المشروع وتدعيم االندماج الجهــوي:  2رهان عــــدد 

 .غرب لمجال المشروع-جنوب ، وشرق-خلق محورين لالندماج شمال -

محاور محلية )خلق شبكة طرقية لفك عزلة المناطق السكنية ومناطق االنتاج  -

 (.وفك العزلة

تافياللت بالغرب  –تعدد محاور االندماج بين الجهات خاصة مع جهة مكناس  -

 .تاونات بالشرق –الحسيمية –وجهة تازة 

 

 مالزمة الجبل والحد من الهجرة القروية:  2رهان عــــدد 

الحد من اختالل التوازن بالشبكة الحضرية بدعم المدن البديلة وسهلة الولوج  -

 .بولمان وإيموزار مرموشة ورباط الخير: الجاذبية والقادرة على التنافس و

لتمثل بديل للهجرة ( ترتكز على أنوية موجودة)خلق مراكز قروية صاعدة  -

 .القروية

تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية وخلق أنشطة مدرة للدخل خاصة  -

 .بالمراكز الصاعدة

 تنويع االقتصاد:  2رهان عــــدد 

يز األنشطة غير الفالحية ودعم انشاء المؤسسات الصغرى في قطاع تعز -

عقارات )الصناعة التقليدية والتحويل والتجارة على مستوى المراكز الصاعدة 

 ...(.مهيئة وحاضنة مؤسسات وتكوين

تشجيع األنشطة السياحية والمحافظة وتثمين وتدبير الموروث الطبيعي الذي  -

 .يساهم في تنمية مستدامة

 .ساكنة سياحية ذات موضوعيات واقتصاد واقتصاد التراث خلق -

فك عزلة وادماج المناطق ذات أهمية إيكولوجية في السياحة مع دعم قروية   -

 ...(.إقامة ، تنشيط ، مطاعم ، صرف)لألنشطة السياحية 

 ... زراعة متخصصة استغالل الخشب ، حرف: تطوير أنشطة خاصة بالجبل   -

  .ة بإنشاء مراكز ثقافية ذات موضوعيات ومتاحف محليةالثقافات المحليتثمين   -

 

 الحفاظ وتثمين الموارد الطبيعية:  2رهان عــــدد 

 .إعادة تأهيل األوساط الطبيعية الهشة  -

الحد من الضغط البشري على األوساط الطبيعية خاصة بدعم تجمع الساكنة  -

 .حول مراكز

 .البحث والتنمية حول الطاقات المتجددة -

 االنطالق في تنمية الفالحة بالوسط القروي:  3ـــدد رهان عـ

 .التحكم في كثافة الساكنة للحد من الضغط على األوساط والموارد الطبيعية -

تنويع )هيكلة والحد من نمو القرى باألوساط الغابية ودعم القرى بالسهول  -

 ...(.األنشطة ، تجهيز

 

 بغــرب وجنــوب األطلس المتوسط

خدمات تجهيزات ، )غيرة وقرى صوية نالمشتّتة بهيكلة أتجمع الساكنة دعم  -

 ...(.أنشطة مدرة للدخل ، ولوج

 .دعم الهيكلة الحضرية وتنمية قطب كيكو بدعم اشعاعه داخل وخارج الجهة -

 

 على مستوى أعلى الجبل 

طة لتجميع والتصرف يوالفالحة النش ةاستقرار بعض الساكنة القروي -

 .التنوع بيئي هاموالمحافظة على هذا المجال ذا 

دعم الفالحة المكثفة للحفاظ على مساحة صالحة للزراعة بالمناطق ذات  -

 .انتاجية ضعيفة وبالتالي المساهمة في الحفاظ على التراث الطبيعي المتنوع

منطقة تنمية األعشاب العطرية هيكلة وتجهيز القرى السياحية البيئية و -

الحمراء ، تفاجيغت ، أغزران ، ار دأدرج ، ( : زغفران ، خزامة)والطبيعية 

 .رباط الخير

انتاج فالحي )دعم تعدد وظائف المناطق الطبيعية والفالحية بتثمينها وتدبيرها  -

، غابي ، المحافظة على التنوع البيئي ، ترفيه ، الحماية من األخطار 

 ...(.الطبيعية

نخراط المحافظة على التوازن بين المؤهالت الطبيعية والنمو الديمغرافي اال -

 .في برامج تنمية قروية

بصفة عامة يستوجب هذا المجال خلق والمحافظة على هيكلة أقطاب الخدمات 

الهروب بالنسبة لبقية للحفاظ على النمو الديمغرافي لهذا المجال القروي وتجنب 

 .الجهة
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  ألطلس المتوسطا المشروع لمجال االستراتيجية الخيارات:  26 جــدول 

 الخيارات االستراتيجية العنصــــر

 المجاالت ، المدن والقرى

 .بولمان وإيموزار مرموشة ورباط الخير: الحد من اختالل التوازن بالشبكة الحضرية بدعم المدن البديلة وسهلة الولوج والجاذبية والقادرة على التنافس  -

 .لتمثل بديل للهجرة القروية( دةترتكز على أنوية موجو)خلق مراكز قروية صاعدة  -

 .تحسين الولولج إلى الخدمات العمومية وخلق أنشطة مدرة للدخل خاصة بالمراكز الصاعدة -

 البنى التحتية

 .غرب لمجال المشروع-جنوب ، وشرق-خلق محورين لالندماج شمال -

 (.عزلةمحاور محلية وفك ال)خلق شبكة طرقية لفك عزلة المناطق السكنية ومناطق االنتاج  -

 .تاونات بالشرق –الحسيمية –تافياللت بالغرب وجهة تازة  –تعدد محاور االندماج بين الجهات خاصة مع جهة مكناس  -

 الوسط الطبيعي

 .إعادة تأهيل األوساط الطبيعية الهشة -

 .الحد من الضغط البشري على األوساط الطبيعية خاصة بدعم تجمع الساكنة حول مراكز -

 .الطاقات المتجددة البحث والتنمية حول -

 األنشطة 

عقارات )تعزيز األنشطة غير الفالحية ودعم انشاء المؤسسات الصغرى في قطاع الصناعة التقليدية والتحويل والتجارة على مستوى المراكز الصاعدة  -

 ...(.مهيئة وحاضنة مؤسسات وتكوين

 .الذي يساهم في تنمية مستدامةتشجيع األنشطة السياحية والمحافظة وتثمين وتدبير الموروث الطبيعي  -

 .خلق ساكنة سياحية ذات موضوعيات واقتصاد واقتصاد التراث -

 ...(.إقامة ، تنشيط ، مطاعم ، صرف)فك عزلة وادماج المناطق ذات أهمية إيكولوجية في السياحة مع دعم قروية لألنشطة السياحية   -

 ... ، حرفزراعة متخصصة استغالل الخشب : تطوير أنشطة خاصة بالجبل   -

 .تحسين الولولج إلى الخدمات العمومية وخلق أنشطة مدرة للدخل خاصة بالمراكز الصاعدة -

سة
جان
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ق ذا
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 تحسين الولوج إلى الخدمات األساسية أعلى الجـبل

المنطقة الوسطى 

 لألطلس المتوسط
 فــك العـــزلة

 دعــم الصناعة الغــذائية  السفح الغــربــي
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 الملـــــويـــة  -3.2.3

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

. جهة الشرقيةحدود الجنوبية للجهة مع الالالواجهة الجنوبية لألطلس المتوسط وإلى 

وتشكل مجاال يتكون أساسا من الهضاب ومنخفض ملوية الذي يقطع الجهة من 

. اقتصاد المنطقة ينبني أساسا على الفالحة .الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي

تقوم أساسا بالوظيفة ( مركز الدائرة)وأوطاط الحاج ( عاصمة اإلقليم)فمدن ميسور 

 .ا في تجارة التقسيط وخاصة تجارة األسواقاإلدارية واقتصادهما يظل محدود

دون اعتبار مشاريع التصميم الجهوي العداد التراب ، يتطّور سكان هته المنطقة 

مدفوع  1020سنة  599000و  1051ساكن سنة  510000ببط ء لتصل إلى 

 .بدينامية مدينتي ميسور وأوطاط الحاج

 

 المعيقات المؤهالت

 أراضي خصبة على طول ملوية .5

 هوب الحلفاء ومراعي ينبغي تثمينهاس .1

مدن في قلب جهة شاسعة ذات  .2

 مؤهالت رعوية كبيرة

 مؤهالت سياحية غير مثمنة .1

ثاني شريان طرقي على المستوى  .1

 الوطني بالجهة

منتوجات طبيعية وذات عالقة بالمجال  .2

 غير مستغلة وغير مثمنة

 ساكنة قروية نسبيا متجمعة .1

مؤهالت على مستوى الطاقات  .9

ة وخاصة الطاقة الشمسية المتجدد

 بتساف

 مدينة نسبيا  ذات دينامية ديمغرافية .2

مجال معزول مقارنة مع باقي مجاالت  .5

 الجهة

 مناخ شبه جاف .1

محدودية الموارد من حيث األراضي  .2

 وشدة تجزئها

وسط قروي ساكنته في تراجع وتسير  .1

 نحو الشيخوخة

 سهوب حلفاء ومراعي جد هشة .1

من حيث التجهيزات  تخلفبؤر  .2

 لخدماتوا

 (أوطاط الحاج)مدينة طاردة  .1

 مدن ذات صبغة أساسا إدارية .9

ساكنة وأنشطة متفرقة على مجال  .2

 (المسافة)شاسع 

 المخاطر الفرص

بوابة ولوج نحو مجال شاسع حيث  .5

 أهمية المؤهالت السياحية 

 تطوير محور مكناس ميدلت .1

 تنمية كرسيف .2

 وزن فاس على المستوى الوطني .1

 الحراري التصحر نتيجة االحتباس .5

 تراجع الفرشة المائية لملوية .1

 .االستقطاب المتصاعد لفاس .2
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 إمكانيات مجال المشروع الملوية:  27  خـــارطة

 

 معوقات مجال المشروع الملوية:  28  خـــارطة

 
 

المجال والمبوبة حسب الرهانات تتمثل في  ذاـــــوجهات االستراتيجية لتنمية هــالت

 :ي ـــــــمايل

 

 تنويع االقتصاد واستقرار الساكنة القــروية:  2رهان عــــدد 

هيكلة المجال حول قرى سهلة الولوج ، مجهزة وتضم الخدمات العمومية  -

 .واألنشطة االقتصادية

الساكنة  إنشاء مناطق أنشطة ومناطق حرفية مجهزة وسهلة الولوج قريبة من -

 .القروية تنصهر فيها الخبرات

ضم المناطق ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية في السياحة مع فك عزلتها  -

 .وتجهيزها

 .تثمين مؤهالت المراعي والحلفاء وإعادة تأهيل المراعي الهشة -

 .فك عزلة الوسط القروي بصفة عامة -
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تبادالت السلع  تحسين الولوج إلى الخدمات المتوسطة وذات مستوى عالي ودعم -

شبكة نقل ناجعة تربط المراكز القرى القروية واألشخاص والبضائع بإنشاء 

 .ومدن الجهة

تعميم الولوج إلى تكنولوجيات المعلومات واتصال الحديثة والتي تعتبر وسيلة  -

 .أنها تساهم في انفتاح الفكر والممارسات التجارية الىناجعة لالنتاج باإلضافة 

 تنويع االقتصاد الحضرية : 2رهان عــــدد 

 .دعم مدن ميسور وأوطاط الحاج كمدن بديلة مهيكلة -

هته الوظيفة . ميسور مركز اإلقليم سيواصل لعب دوها اإلداري التأطيري -

 .ستكمل بدور االنخراط الجهوي والوطني بنشر الثقافة والفكر

صادية أوطاط الحاج المدينة الجاذبة بالمجال المشروع ، تتميز األنشطة االقت -

 .الموجهة نحو التحويل وتثمين منتةجات الحلفاء والمراعي

 دمج المنطقة في مسلسل تنمية مستدامة:  2رهان عــــدد 

المنتوجات المحلية . تنمية قطاعات فالحية محافظة على الخصائص المحلية -

 .يمكن أن تدعم تطوير الصناعة مثل االعشاب العطرية والطبيعية والعمل

هوب الحلفاء والمراعي من االستغالل الجائر والبحث عن المحافظة على س -

 ...بحث ، تدبير ، تأطير: فرص وممارسات محافظة على البيئة 

المحافظة على الموارد المائية الهشة من االستغالل الجائر للفرشة المائية   -

تعميم تقنيات الري المقتصد وتجهيز األوساط الحضرية : وتلوث المياه السطحية 

 .فة إلى القرى الجديدة المنجمجة بمحطات تطهير ومصابات مراقبةباإلضا

 .تثمين الطاقة المتجددة خاصة الشمسية لتنشيط االقتصاد المحلي  -

 االنطالق في دينامية التنمية المستدامة بالوسط القروي:  2رهان عــــدد 

 في منخفض الملوية الشرقي 

 .منة بالفالحةدعم التوجه نحو تجمع الساكنة في المناطق المث -

إعادة إحياء التجمعات والقرى القروية باإلضافاء سياسة للصناعة التقليدية  -

 .والتجارة والخدمات الموجهة للساكنة واألنشطة الفالحية

العرجان ، تنديت ، : التحكم في الدينامية الديمغرافية وتنمية المراكز الهامة  -

 ...(.ري تعبئة العقار ، تدبير حض)الرميلة وأوطاط الحاج 

وتنمية األنشطة الفالحية ( الماء)المحافظة على التوازن بين الموارد الطبيعية  -

 .بالخصوص

إعطاء األولوية للمد بالمياه الصالحة للشرت والتحكم في تنمية قطاع تربية  -

 .الماشية

 .إعادة تأهيل المناطق القروية المنتجة للزيتون -

 

 في منخفض الملوية الغربي

 ام لتجمع الساكنة القروية عتشجيع التوجه ال -

حماية األنشطة الفالحية الضحاوية ودعم التكامل مع أنشطة الخدمات بالمراكز  -

 (.مركز ميسور ، قصابي الملوية)الحضرية 

البحث عن توازن بين الموارد والنمو الديمغرافي للساكنة واألنشطة مقابل  -

 .ارتفاع الكثافة

 اتباع تنمية مستدامة: حلفاء تجنب هشاشة المناطق الفالحية وسهول ال -

دعم الولوج ووسائل النقل كأساس لتنمية وتحقيق أهداف مخطط الفالحة الجهوية  -

 .بالمنطقة

 .دعم هيكلة حضرية وقروية تساهم في خلق توازن المجال مع مجموع الجهة -

 (.زيادة االنتاجية وليس العدد)التحكم في نشاط تربية الماشية  -

 المتوسط في السفح الجنوبي لألطلس

 .دعم وتنظيم التوجه نحو تجمع الساكنة القروية -

إنجيل وسرغينة وألمس مرموشة : دعم الهيكلة المجالية حول ثالث مراكز  -

 ...(.تجهيزات وخدمات موجهة للفالحة وللساكنة ، أنشطة مدرة للدخل)

 .فك عزلة القرى وسط هذا المجال -

حماية )تدام للمؤهالت الطبيعية التحكم في نشاط تربية الماشية في إطار تدبير مس -

 (.المراعي وتجديد سهوب الحلفاء
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 الخيارات االستراتيجية لمجال المشروع الملـــويـــة 27 جــدول 

 الخيارات االستراتيجية العنصــــر

 المجاالت ، المدن والقرى

 .لخدمات العمومية واألنشطة االقتصاديةهيكلة المجال حول قرى سهلة الولوج ، مجهزة وتضم ا -

 .دعم مدن ميسور وأوطاط الحاج كمدن بديلة مهيكلة -

 .هته الوظيفة ستكمل بدور االنخراط الجهوي والوطني بنشر الثقافة والفكر. ميسور مركز اإلقليم سيواصل لعب دوها اإلداري التأطيري -

 .األنشطة االقتصادية الموجهة نحو التحويل وتثمين منتةجات الحلفاء والمراعيأوطاط الحاج المدينة الجاذبة بالمجال المشروع ، تتميز  -

 البنى التحتية

رى القروية تحسين الولوج إلى الخدمات المتوسطة وذات مستوى عالي ودعم تبادالت السلع واألشخاص والبضائع بإنشاء شبكة نقل ناجعة تربط المراكز الق -

 .ومدن الجهة

 .أنها تساهم في انفتاح الفكر والممارسات التجارية الىلوجيات المعلومات والتصال الحديثة والتي تعتبر وسيلة ناجعة لالنتاج باإلضافة تعميم الولوج إلى تكنو -

 الوسط الطبيعي

 .لطبيعية والعملالمنتوجات المحلية يمكن أن تدعم تطوير الصناعة مثل االعشاب العطرية وا. تنمية قطاعات فالحية محافظة على الخصائص المحلية -

 ...بحث ، تدبير ، تأطير: المحافظة على سهوب الحلفاء والمراعي من االستغالل الجائر والبحث عن فرص وممارسات محافظة على البيئة  -

وتجهيز األوساط الحضرية  تعميم تقنيات الري المقتصد: المحافظة على الموارد المائية الهشة من االستغالل الجائر للفرشة المائية وتلوث المياه السطحية   -

 . باإلضافة إلى القرى الجديدة المنجمجة بمحطات تطهير ومصابات مراقبة

 األنشطة 

 .إنشاء مناطق أنشطة ومناطق حرفية مجهزة وسهلة الولوج قريبة من الساكنة القروية تنصهر فيها الخبرات -

 .تها وتجهيزهاضم المناطق ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية في السياحة مع فك عزل -

 .تثمين مؤهالت المراعي والحلفاء وإعادة تأهيل المراعي الهشة -

 .البحث عن توازن بين الموارد والنمو الديمغرافي للساكنة واألنشطة مقابل ارتفاع الكثافة -
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السفح الجنوبي 

لألطلس 

 المتوسط

 حية ومحاور االندماج الجهوي وبين الجهاتإعادة هيكلة الوسط القروي حسب المؤهالت الفال

منخفض الملوية 

 الغربي
 تنمية مستدامة للفالحة حول الملوية

منخفض الملوية 

 الشرقي
 تنمية أنشطة اقتصادية موجهة نحو مؤهالت الحلفاء والمراعي والطاقة المتجّددة
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 الخـــــــاتمــــة -6

 

في هذه المرحلة من الدراسة باالعتماد على التشخيص المجالي االستراتيجي ونتائج التشاور 

اقي للقطاع التنمية البشرية ، ثم اقتراح الجهوي والمحلي ، وعلى عناصر التأطير االستب

لى مستوى المجال ، مجال المشروع وفي الخيارات االسترايجية والمحسوبة حسب الرهانات ع

 .األخير حسب العناصر المجالية

هته الخيارات االستراتيجية تشكلت في رسوم هيكلية مجالية حسب مجاالت المشاريع لتمكين من 

 .قراءة التناسق المجالي العام

هم من من خالل عدد م انطلقالذي  النقاش، إلثارة مادة يشكلما تم تقديمه خالل هذا التقرير 

خول إليها المصادقة على تصور التنمية هاته الورشات م ،اللقاءات في إطار ورشات للتشاور

امج بر في الدراسة تعميق القادمة المرحلة خالل سيتم .والتهيئة المجالية وتحديد مجاالت مشاريع

يستجيب للرهانات  بشكلبرنامج التدخل الجهوي المندمج  وكذاالتدخل بمجاالت المشاريع 

  .الوطنية والجهوية المحددة






