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 -1المقـــــــــــدمــــة
يمثل التصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمان وثيقة العداد التراب ذات رؤية في افق  .1242هو
مشروع مجال يرتكز على التوافق بين الفاعلين المحليين و الوطنيين حول رؤية على المــدى البعيد لتنمية الجهة
و التي تتمثل في مشروع عمل مندمج .سيوجه التصميم الجهوي العداد التراب هياكل الدولة االمركزية والسلطات
المحلية والمستثمرين من القطاع الخاص في خياراتهم االستراتيجية ،وسيشكل "المشروع الجهوي" الذي يتفاوض
حول مضمون العقد بين الدولة و الجهة"
تم اعداد دراسة التصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمان عبر ثالث مراحل متتالية.
تمثلت المرحلة األولى من الدراسة في إعداد تشخيص استراتيجي للمجال .ولهذا الغرض ،تم إعداد تقارير قطاعية
شكلت خالصاتها التركيبية تقرير التشخيص الترابي .تعرضت هذههذه الوثيقة ألهم اإلشكاليات واختالالت
التوزان في الجهة منها الميتروبولية الغير متكاملة ،وضعف التمدن والعزلة المجالية واالجتماعية وضعف
االندماج المجالي باإلضافة إلى عدم التحكم في الهجرة.
تم التطرق هذهلهذه اإلشكاليات حسب ثالثة مستويات  :الوطنية والجهوية والمحلية ومكنت بالتالي من صياغة
رهانات التصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس-بولمان.
أما المرحلة الثانية فقد ارتكزت على تحليل أهم مفاهيم اعداد التراب الجهوي مثل  :تحديد مجاالت المشاريع،
الرهانات حسب مجاالت المشاريع ،السياسات القطاعية االقتصادية وآثارها المجالية باإلضافة إلى التأطير
الديمغرافي للجهة ،والتي مكنت من عرض الخيارات االستراتيجية إلعداد التراب للجهة.
تم عرض هذههذه الخيارات تفصيال على كل مستوى وج ِّمعت في ثالثة محاور استراتيجية :
 -2ضرورة إنشاء ميتروبولية ثنائية القطب مع خيارات استراتيجية واضحة لمدينة فاس والمدن المجاورة
واعادة النظر في مخطط التبادل.
 -1إعادة هيكلة الوسط القروي بالتكامل مع أهم اإلنجازات للمخطط األخضر والتحكم في تيارات الهجرة
وتحسين ظروف العيش في الوسط القروي.
 -2إعادة توزيع القاعدة االقتصادية للجهة كشرط إلعادة تنشيط الجهة وتحسين الوظائف االقتصادية لفاس.
هذه ُمثلت هذه المحاور االستراتيجية العامة خيارات استراتيجية محددة وموزعة حسب "أهم المشاريع الكبرى
للجهة" وهي تمثل الرهانات التي وجب أن تتركز عليها التدخالت األولية العداد التراب.
لمواجهة التوازنات الكبرى ،تمثل هذه الخيارات االستراتيجية قاعدة لنهج إعداد التراب  ،والتي حددت مجاليا أهم
المشاريع المهيكلة للتصميم الجهوي العداد التراب .هذه الخيارات االستراتيجية والمشاريع المهيكلة شكلت برنامج
التدخل الجهوي المندمج.
وتتمثل المرحلة الثالثة في اعداد التصميم الجهوي العداد التراب و العقد بين الجهة و الدولة التي تم مناقشتها خالل
ورشات التشاور.ويقدم هذا التقرير النسخة النهائية للتصميم الجهوي إلعداد التراب والتي أدرجت مجمل التعديالت
والمالحظات المنبثقة عن مسلسل التشاور.
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 -2تذكير بالتشخيص االستراتيجي
 -1.2أهم إشكاليات الجهة
إلنشاء مشروع ترابي يستجيب لمتطلبات جهة فاس -بولمان ،وجب أوال تحديد أهم الصعوبات التي تواجه الجهة
وكذلك مؤهالتها .ف التشخيص الترابي الذي تم إنجازه مكن من إبراز أهم اشكاليات تنمية الجهة والتي نوردها في ما
يلي.
التضاريس والمناخ  :يجعالن من الجهة مجاال ذات مناطق صعبة الولوج  ،هذه المناطق النائية تجمع العديد من
العوائق  :طرقات ومسالك ووسائل نقل ضعيفة  ،والتجهيزات العمومية إما محدودة العدد أو منعدمة أو ذات جودة
متوسطة.
وفي المقابل يساهم تشتّت الساكنة في البعد عن كل الخدمات ويساهم خاصة في عزلة وفقر بعض الساكنة .اما في
التجمعات الساكنة القروية  ،فتواجه السلط العمومية نوعا آخر من الصعوبات تتمثل في تعبئة العقار مما يزيد من
ضعف األنشطة ومن مظاهر الفقر بهذه المناطق .إذن فجهة فاس -بولمان تشكو من عزلة مجالية واجتماعية هامة.
تضم العاصمة الجهوية وضواحيها معظم الساكنة والباقي يتوزعون في مناطق منعزلة ،صعبة الولوج وال تتمتع
بأي انفتاح على العالم الخارجي خاصة في منطقة شرق مقدمة الريف أواألطلس المتوسط.
باإلضافة الى ذلك  ،ودون اعتبار الخدمات اإلدارية التي تغطي مجموع المجال الجهوي ،عدد قليل من الروابط
تجمع بين المناطق المتجانسة والتي يمكن تمييزها بالجهة كما أن المدن ال تؤثر إال قليال على المناطق المجاورة.
فالهيمنة المطلقة لمدينة فــاس على المستوى الديمغرافي واالقتصادي تساهم بشدة في ضعف االندماج والترابط
المجالي .اما بقية مجاالت الجهة ال تضم إال نسبة ضعيفة من الساكنة والخدمات.
في حين ف المدن الثانوية بالجهة هي باألساس إدارية وضعف الوسائل ال تمكنها من اعتماد سياسات تنمية تضم
المجاالت المجاورة .وبالتالي فمنطقة كبيرة من الجهة معنية بضعف التماسك المجالي  :وادي الملوية  ،األطلس
المتوسط والمنطقة الشرقية لمقدمة الريف.
تشكو المناطق القروية من عدة صعوبات من أهمها العزلة المجالية واالجتماعية  ،فقر الساكنة  ،غياب األنشطة
والمؤهالت االقتصادية  ،مستويات التنمية البشرية ضعيفة .كل هذه العوامل تحث الساكنة الشابة على مغادرة
مناطقها لإللتحاق بالمدن.
وبالتالي ،يمكن أن نالحظ هجرة قروية من هذه المناطق المتأخرة نحو المدينة الرئيسية باإلقليم .فالشباب يحبذون
الهجرة نحو فاس لتكتظ بذلك األحياء الفقيرة.
تساهم الهجرة في اكتظاظ العاصمة الجهوية وازدياد الضغط فيما يخص الولوج إلى الشغل والسكن والخدمات
األساسية والتجهيزات .ويصعب بالتالي التحكم في التأثيرات السلبية للحاضرة على الموارد والوسط الطبيعي.
بالمقابل تعاني مناطق المغادرة انخفاضا في عدد الساكنة وكذلك هرمها والذي ينضاف إلى مجمل المشاكل التي
تعاني منها مسبقا ،وبالتالي تفقد هذه المناطق ديناميتها بشكل أكبر و كما يبدو من الصعب إدراج أنشطة جديدة و
توخي نمو اقتصادي بها.
تعتبر العاصمة الجهوية فاس ثالث مدينة بالمغرب وتحتل مكانة هامة على المستوى الجهوي ،فهي تضم % 64
من الساكنة الجهوية و  % 84من الساكنة الحضرية ،بينما ال يتجاوز عـــدد السكان ببقية المدن  25000ساكن
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باستثناء مدينة صفرو التي تفوق  97 222ساكن .إذن تتميز الهيكلة الحضرية لجهة فاس -بولمان بتضخم عمالة
فاس (التي تضم مليون ساكن) وبضعف التحضر ،حيث أن نسبة التحضرقد تطورت بباقي أقاليم الجهة (موالي
يعقوب ،صفرو ،بولمان) خالل السنوات الماضية  ،لكن بنسب تبقى ضعيفة مقارنة مع فاس وال تسمح باعتماد
هيكلة حضرية جديدة او بتقليص من هيمنة قطب فاس .ففي العاصمة الجهوية تتركز أغلب الساكنة والخدمات
والتجهيزات والت نمية الجهوية ،أما باقي المدن فهي مدن فلكية وينحصر دورها " كمدن عبور" أو "مستهلكة
للخدمات".
ورغم هذه القطبية  ،فحاضرة فاس ال ترتقي بعد إلى مصاف المتروبول .ولهذا الغرض توجب ربطها مباشرة
بالتدفقات الوطنية والدولية وتوزيع تنميتها على باقي الجهة ( أو على االقل في منطقة التاثير) من أجل تحفيز
ظهور بدائل مجالية لتنمية جهوية والحد من الضغط البشري على العاصمة الجهوية .ومن جهة أخرى يجب أن
تتطور في بعض الميادين كعرض الخدمات العليا وبلوغ مستويات اتصال عالية كباقي مدن العالم الكبرى
وتحسين جودة الحياة الحضرية.
في إطار توجهها المتروبولي ،تتمتع حاضرة فاس بفرصة هامة وهي القرب من مدينة مكناس التي تتشارك معها
نفس اإلشكاليات والمؤهالت التنموية حيث أن المدينتان ترتبطان بالفعل بعدد من البنيات التحتية الرئيسية التي
يمكن أن تدعم منظومة القطب الثنائي فاس-مكناس بشكل أكثر وضوحا ،وبالتالي أكثر جاذبية وطنيا ودوليا.
كخالصة فإن أهم اشكاليات الجهة تتمثل في العزلة المجالية واالجتماعية لبعض المجاالت  ،وضعف االندماج
والتماسك والتناسق المجالي بين مناطق الجهة وما ينتج عنهم من تيارات الهجرة .كما تشكو الجهة من ع ّدة
اختالالت من أهمها اختالل في الهيكلة الحضرية .وأخيرا انخراط حاضرة فاس في مسلسل المتروبولية رغم أنها
تفتقر إلى العديد من الهياكل الضرورية التي تمكنها من االرتقاء إلى مصاف متروبول .كما يجب على الحاضرة
أن تنخرط في شراكة مع مدينة مكناس التي تتمتع بمجموعة من المؤهالت من أجل االستفادة من أوجه التعاون
الكبيرة.

 -2.2أهم اختالالت الجهة
مجال جهة فـــاس -بولمان غير متجانس إذا ما اعتبرنا جغرافية وهيكلة وموقع الجهة ،فهو مجال يشكو من عدة
تناقضات من حيث إمكانات التنمية ال سيما بسبب العوامل التالية:
 -2اختالل التوازن على مستوى اإلمكانات المائية والتربة الصالحة للفالحة واألراضي الخصبة والموارد
المائية الهامة بشمال األطلس المتوسط بسهل سايس  ،و على طول األودية الكبرى بالجهة والمنحدرات
والظروف المناخية المعيقة باألطلس المتوسط والمناخ شبه الجاف واألراضي غير الصالحة للفالحة
بالجنوب.
 -1اختالل التوازن في مايخص الولو ج والتنقل مع وجود ممر كثيف على طول سهل سايس يربط الجهة
بمجموع التراب الوطني و يستفيد من التضاريس المسطحة لسايس و المرور السهل نسبيا بممر تازة.
باقي المجال يشكو من تضاريس حا ّدة و شديد العزلة ببعض المناطق.
 -2تاريخ اإلعمار شكلت القرارات السياسية التي بفضلها

هرت بعض المدن ،حيث كانت فاس سباقة

كعاصمة جهوية تأسست على مدى  11قرنا على مفترق طرق بسهل سايس الكبير وتحتل مكانة متميزة
على طرق التجارة وكانت حتى القرن ال 11العاصمة اإلدارية واالقتصادية للمغرب  ،ثم أنشئت
مجموعة من المدن ذات صبغة إدارية خالل الفترة االستعمارية.
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كل هذه العوامل أدت إلى بروز هيكلة خاصة تخص استعمال المجال تتمثل في :
 هيكلة حضرية متناقضة بتضخم حاضرة فاس ،حيث تهيمن فاس على الشبكة الحضرية للجهة وتسجلأعلى مؤشر تضخم مقارنة بجهات المملكة كما أن مؤشرات األنشطة االقتصادية (استثمار  ،تشغيل ،
وحدات انتاج )...تترجم احتكار العاصمة لميادين الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والتجارة.
 وسط قروي مجزأ وغير متوازن  ،سايس منطقة جاذبة بكثافة سكانية عالية وبالعديد من المراكـزالقروية النشيطة في حين يبقى باقي المجال نافرا.
 عدم توازن بين الوسط القروي والوسط الحضري ف ي مايخص الولوج إلى الخدمات األساسية والتنميةالبشرية والثقافة والترفيه .حظوظ التنمية واالرتقاء االجتماعي ال يمكن مقارنتها و تتمتع المدن
بالحظوظ األوفر.
 عدم توازن في مايخص الولوج إلى الخدمات العمومية وهي نتيجة لكل االختالالت السابقة مع برامجمن نوع "التــــدارك" التي تدعم المناطق اآلهلة حيث الطلب كبير على حساب المناطق األخرى مما
يساهم في تفاقم الهجرة شمال– جنوب و وسط قروي– وسط حضري ،وبالتالي تتفاقم االختالالت
المذكورة أعاله.
كل هذه االختالالت تتبع المجموعات الجغرافية من الشمال إلى الجنوب (مقدمة الريف  ،سهل سايس  ،األطلس
المتوسط ووادي الملوية) و تخفي اختالالت من الشرق إلى الغرب تتمثل في :
 تمركز الساكنة المشتّتة ،خاصة في الشرق ،بمنطقة مقدمة الريف  ،مقابل تمركز ضعيف للساكنةالمتجمعة بمنطقة الغرب.
 توجه عام نحو غرب الممر المتروبولي مع عاصمة جهوية تتجه باألساس نحو مكناس ومتروبوالتواجهة األطلس.
 األطلس ال متوسط جزئيا سهل الولوج و ذا عزلة في الشرق بسبب التضاريس واالرتفاعات وال روفالمناخية القاسية
 وادي ملوية المأهول حصريا تقريبا بشريط صغير حول النهر ،وبقية المجال هي بالكاد مأهولة.هذه االختالالت في المنطقة هي

واهر ثقيلة تسبب الجمود ويصعب ضبطها طالما أن العوامل التي تكمن

وراءها ال تتغير .ومع ذلك ،فالتصميم الجهوي إلعداد التراب ملزم بإيجاد حلول لها عبر إعادة االنتشار العقالني
واالستباقي للساكنة والخدمات والبنية التحتية واألنشطة لمنع أضرار ال رجعة فيها للبيئة الطبيعية (الزحف
العمراني ،واالستغالل المفرط والتلوث  )...ومنع أشكال أخرى من أضرار ال رجعة فيها الناجمة عن التخلي عن
بعض المجاالت.
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 -2.2تشخيص المؤهالت-االكراهات-الفرص و المخاطر الجهوية
مـــؤهالت

إكـــــراهات

 .2عاصمة عند تقاطع اثنين من المحاور األساسية :
الشرق الغربي (ممر تازة) والشمال الجنوبي (طنجة-
مراكش).

 .2جهة معزولة بدون منفذ على البحر وال حدود برية دولية.

 .1جهة تستفيد من بنيات تحتية ذات مستوى وطني
وعالمي تجمع السكة الحديدية ،الطريق السيار
والمطار.
 .2ثالث أكبر مدينة في المغرب من حيث الحجم والمدينة
الكبرى الداخلية الوحيدة على مستوى جهات الشمال.
 .4محيط تأثير عاصمة الجهة يتجاوز حدود الجهة.
 .5مجاالت ترابية ذات منفعة وطنية تخترق الجهة وتمتد
نحو الجهات المجاورة :األحواض المائية ،الكتل
الجبلية ،موارد مائية ،سهوب الحلفاء ،غابات ،سهول
سايس.
 .6عاصمة ذات تجذر تاريخي عميق

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

لعدد

 .2محاور مواصالت ذات بعد وطني تظل محصورة داخل
محيط الميتروبول.
 .4محور كرسيف -ميدلت الذي يخترق الجهة من الجنوب ال
يصلها بأقطاب التنمية الساحلية.
 .5ضعف مساهمة الجهة في خلق قيمة مضافة على
المستوى الوطني.
 .6ضعف العالقات الوظيفية مع الجهات المجاورة.
 .9موارد طبيعية مهددة (المياه والغابات).
 .8نسيج اقتصادي بهيكلة تقليدية
 .7هيكلة حضرية متضخمة
.22

وسط قروي في طريق اإلفراغ من ساكنته

 .8تغطية شاملة للوسط القروى من حيث الخدمات و
التجهيزات األساسية

.22

أنسجة حضرية تعرف التفقير الشديد

.21

مجال شديد االنقسام

 .7اقتصاد حضري في طور العصرنة

.22

اقتصاد حضري تهيمن عليه فاس

.24

اقتصاد قروي مهدد بشدة

.25

تربة مهددة

 .9عاصمة جهوية منخرطة في مسلسل المتروبولية

.22

تنوع مجالي كبير

الفرص

المخاطر

 .2الجهات المجاورة تطور استراتيجيات طموحة للنمو.

 .2تأخر بناء وحدة المغرب العربي.

 .1نقطة عبور الخط السككي السريع المرتقب مروره
بالجهة.

 .1المنافسة مع وجدة ومكناس.

 .2اتحاد المغرب العربي في طور التشكل.

من

 .2زحف التصحر.
 .4حوادث إيكولوجية مهمة قد تصيب الغابة أو الفرشة
المائية

 .4تطوير بنيات جديدة خاصة بالموانئ على الواجهة
المتوسطية القريبة من الجهة.

 .5بطء مجهودات الدولة فيما يخص برامج تدارك التاخر

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

 .6انسداد التعاون بين فاس و مكناس من أجل بناء مجموعة
متروبولية.

 .6برامج وطنية استدراكية فعالة من أجل تجهيز المجال
القروي
 .9جهوية والمركزية متقدمة
 .8أدوات تخطيط استراتيجي فوق -جهوية
 .7آليات لتنظيم العقار
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 -2التقسيم لمجالت المشاريع
إن تحديد مجاالت المشاريع ،كاساس مجالي للتصميم الجهوي إلعداد التراب ،ينبثق من تحليل يعتمد على ثالت
معايير تتعلق بالصعوبات الكبرى إلعداد التراب بالمغرب وتتلخص في مبدأ " من كل مجال حسب مؤهالته و إلى
كل مجال حسب حاجياته" ،ويتعلق األمر ب .
-2 -

الولوجية المادية،

2-

العدالة االجتماعية،

-2

المؤهالت االقتصادية القروية

في هذا اإلطار ،تم توزيع الجماعات القروية حسب هذه المواضيع من أجل تحديد  5جهات مصغرة كمجاالت ذات
مستقبل مشترك و مجاالت مشاريع للتصميم .حاضرة فاس تتفرد كمجال مشروع كامل ن را لخصائصها و فرق
المؤهالت التي توفرها .وقد حدد هذا التحليل متعدد المعايير خمسة مجاالت مشاريع متجانسة ستشكل أساسا
لتعريف االستراتيجيات واإلجراءات للتصميم الجهوي:
 -2مقدمة الريف
 -1ممر الميتروبول
 -2حاضرة فاس
 -4األطلس المتوسط
 -5ملوية
هذا التقسيم لمجاالت المشاريع كان موضوع نقاش على المستويين الجهوي والمحلي وتمت المصادقة عليه من
طرف الفاعلين المحليين إلعداد التراب.

 -1.2مجال المشروع مقدمة الريف
مجال المشروع مقدمة الريف  ،بالد المرتفعات ،يناسب الجزء الشمالي لجهة فاس بولمان على طول الضفة الجنوبية
لوادي سبو ويتشكل من  9جماعات قروية :عين بوعلي ،أوالد ميمون ،الوادين ،العجاجرة ،سيدي داوود ،مكس
وسبت الوداية.
هذا المجال يحتل معظم إقليم موالي يعقوب ( ٪62من أراضي) وهي موطن لـ  ٪46من ساكنته .و يقدر عدد السكان
بـ  97 282نسمة في عام  ،1224وهي كلها ساكنة قروية و بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  ٪2.26بين عامي
 1224و  ،1224لتكون هذه الجهة المصغرة بذلك طاردة للساكنة.
يسجل هذا المجال أقل النقط من حيث مستوى مؤهالت التنمية االقتصادية رغم تواجد مؤهالت سقوية وتواجد اثنين
من السدود (إدريس األول وسيدي شاهد)  ،هذا المجال مطبوع بالفقر وبضعف مؤشرات التنمية البشرية .إنه مجال
طارد (من الناحية الديمغرافية) ويعاني صعوبة الولوج وخاصة على مستوى الخدمات العمومية ذات مستويات
متوسطة .السكن متشتت شرقا ومتجمع في إطار عدد من القرى الصغيرة بالغرب دون أي مدن لتهيكله.
مكن التشخيص المجالي االستراتيجي من تحديد ثالث مجاالت مشاريع :
 مقدمة الريف الغربي وتتكون من جماعات مي كس وسبت الوداية حيث يتمثل الخيار االستراتيجي في تدارك
التاخير في مجال الخدمات االساسية.
 مقدمة الريف األوسط تشمل جماعات العجاجرة وسيدي داود ،يتمثل الخيار االستراتيجي في االنطالق في
مسلسل تجميع الساكنة.
 مقدمة الريف الشرقي تتشكل من جماعات أوالد ميمون ،الوادين وعين بوعلي و يتمثل الخيار االستراتيجي
في فك عزلة مناطق االنتاج و المجموعات البشرية.
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خـــارطة  : 1مجــال المشروع  :مقدمة الريف

 -2.2مجال المشروع ممر الميتروبول
يحتل مجال المشروع ممر الميتروبول مكانة استراتيجية داخل الجهة ويحتضن أهم مدينة ويتواجد على المحور
المهيكل للنقل الوطني المتميز بتواجد مدن ذات أهمية كبرى وبنيات نقل طرقي وسككي ،كما يتميز بأهمية الكثافة
السكانية واألنشطة االقتصادية المتنوعة.
من الناحية اإلدارية ،يغطي مجال الميتروبول والية فاس وعشر جماعات قروية بإقليم صفرو وأربع جماعات
تنتمي إلقليم موالي يعقوب .كما تحتضن ثاني أكبر مدينة بالجهة بعد فاس وهي مدينة صفرو ،إضافة إلى أربع
مدن أخرى :موالي يعقوب ،إيموزار كندر ،البهاليل والمنزل.
يمتاز الممر المتروبولي بامكانات تنمية اقتصادية مهمة  .بإحاطته لمدينة فاس فهو مجال لعبور الممر الوطني
شرق -غرب الذي تتركز فيه عدة محاور مواصالت مهيكلة  :الطريق السيار ،الطريق الوطنية ،و السكة الحديدية.
إنه مجال توسع فاس الكبرى و التي له بها عالقات وظيفية مهمة.
بجودة الولوجية وبجودة ظروف الحياة بالنسبة للساكنة ،هذا المجال هو مجال حيوي ومستقطب حيث الساكنة
تعاني الفقر بدرجة أقل .ممر الميتروبول يدمج أيضا السفح الشمالي لألطلس المتوسط وهو مجال سهل الولوج
ويتوفر على مستويات مهمة من حيث الطرق الو طنية والجهوية ،غير أنه يقدم مؤهالت تنمية متباينة مع مجاالت
غابوية بأقصى الشرق وأقصى الغرب ومؤهالت سقوية بالوسط .الساكنة تعتبر نسبيا متشتتة وتستقر أساسا حول
المدن الفلكية لفاس :إيموزار كندر ،صفرو ،البهاليل وموالي يعقوب.
التشخيص المجالي االستراتيجي مكن من تحديد ثالث مجاالت ذات إشكاليات خاصة :
 سهل سايس ويتكون من الجماعات المجاورة للميتروبول فاس وهي :سيدي حرازم ،عين بيضا ،أوالد
الطيب ،عين الشكاك ،عين الشقف ،سبع رواضي والجماعة الحضرية موالي يعقوب ،الخيار االستراتيجي
لهذه المنطقة يتمثل في حماية االراضي الفالحية و الموارد المائية و تحويل المنتوج الفالحي.
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 السفح الشمالي لألطلس المتوسط ويشمل الجماعات القروية أليت سبع لجروف ،كندر سيدي خيار ،أغبالو
أق ورار ،سيدي يوسف بن أحمد ،عزابة ،مطرناغة وعين تمكناي وكذلك الجماعات الحضرية إليموزار
كندر ،البهاليل ،صفرو والمنزل ،يتمثل الخيار االستراتيجي في تنمية التبادالت العرضية و دعم العالقات
الوظيفية مع فاس
 مقدمة الريف الشمال الشرقي ويتكون من الجماعات القروية لعين قنصرة ،رأس تبودة وبئر طم طم و يتمثل
الخيار االستراتيجي في تدارك التاخر و االندماج في المنظومة المتروبولية.
خـــارطة  : 2مجال المشروع ممر الميتروبول

 -2.2مجال المشروع حــــاضرة فــــاس
باعتبار خصوصيات فـــاس وكونها عاصمة جهوية وقطب تنمية وطني فقد تمت دراستها على حدة ،ونظرا
ألهمية رهانات التنمية بهذه المنطقة التي تجعل من حاضرة فاس مجال مشروع واحـــد.
تضم العاصمة الجهوية معظم ساكنة الجهة والعديد من االنشطة والبنيات التحتية المهمة و تعرف تنمية مهمة.
كما تنخرط في مسلسل المتروبول ثنائي القطب بالتشارك مع مكناس مما سيدعم اختالل التوازن مع باقي المجال
الجهوي .و رغم وجود العديد من المشاكل المرتبطة بالكثافة السكانية العالية يبقى هذا المجال جاذبا.
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خـــارطة  : 2مجال المشروع حاضرة فاس

 -3.2مجال المشروع األطــلس المــتوســـط
مجال المشروع لألطــلس المــتوســـط ي تضمن الجزء الجنوبي إلقليم صفرو والمنطقة الشمالية إلقليم بولمان.
ويغطي  %15من تراب الجهة ،األطلس المتوسط كان يضم 227 162نسمة سنة  ،1224أي ما يعادل %6.62
من مجموع الساكنة بالجهة .يتعلق األمر بمجال ضعيف من حيث الساكنة وبكثافة أضعف من معدل الكثافة بالجهة.
تحتل الغابات بمفردها أكثر من نصف مساحة الجهة المصغرة ،الشيء الذي يؤكد ضعف الكثافة .هذا المجال يمتد
على اقليمين ويحتضن  28جماعة :
 إقليم بولمان  :ويشمل الجماعات الحضرية لبولمان و إيموزار مرموشة ثم الجماعات القروية أليت بازة،
أيت المان ،المرس ،كيكو ،سكورة مداز ،تالزمت ،أوالد علي يوسف،
 إقليم صفرو  :ويشمل الجماعة الحضرية رباط الخير والجماعات القروية العدرج ،دار الحمرا ،إغزران،
أوالد مكودو ،تفجيغت ،أهل سيدي لحسن ،العنوصر وتازوطا.
على المستوى الجغرافي ،تعتبرهذه الجهة المصغرة جزءا من كتلة األطلس المتوسط بمتوسط ارتفاعات تتراوح
بين  2222و  2122متر .وتتميز بمناخ رطب ،بارد ش تاءا وحار صيفا ،كما تصنف من بين الجبال األكثر تشبعا
باألمطار في المغرب ،بمعدل تهاطالت تفوق  622ملم في السنة وتغذي أربع أكبر الروافد بالبالد (سبو ،أم
الربيع ،ملوية وأبي رقراق).
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إنه مجال ذو مؤهالت تنموية ضعيفة ومطبوع بطبوغرافيا صعبة ويعاني مشاكل كبرى من حيث العزلة وخاصة
بالنسبة للجزء الشرقي .تشغله تحتله أساسا الغابة وهي غابات تقع على منحدرات ،كما يحتضن مؤهالت سقوية
هامة حول كيكو شرقا.
هذه الظروف تجعل المجال ،عموما ،يحتضن ساكنة تعاني الفقر ،ورغم أهمية النتائج من حيث الولوج إلى
الخدمات العمومية األساسية فإنه يظل مجاال طاردا.
مكن التشخيص الترابي االستراتيجي من تحديد ثالث مجاالت مشاريع ذات إشكاليات خاصة :
 عالية الجبل وتتكون من جماعات إغزران ،الدارالحمرا ،العدرج ،تفجيغت ،تلزمت وأوالد علي يوسف.،يتمثل الخيار االستراتيجي في تحسين الولوج الى الخدمات االساسية.
 المنطقة الوسطى وتشمل جماعات أوالد مكودو ،سيدي لحسن ،تازوطا وسكورة مداز ،الخيار االستراتيجيلهذه المنطقة يتمثل في فك العزلة.
 سفح الجبل الغربي ويتكون من جماعات أيت بازة  ،إيموزار مرموشة ،أيت المان ،المرس ،بولمان ،كيكووالعنوصر .الخيار االستراتيجي لهذه المنطقة يتمثل في تنمية الصناعات الغذائية.
خـــارطة  : 3مجال المشروع األطلس المتوسط

 -3.2مجال المشروع مـــلــــــوية
مجال المشروع مـــلــــــوية يقع جنوب جهة فاس بولمان ،ويخص المجال الذي يمتد على الواجهة الجنوبية
لألطلس المتوسط وإلى الحدود الجنوبية للجهة مع الجهة الشرقية .وتشكل مجاال يتكون أساسا من الهضاب
ومنخفض ملوية الذي يقطع الجهة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي .المجال الترابي كما هو محدد يتكون
إداريا من  21جماعة قروية :ويزغت ،أوالد يوسف ،سرغينة ،قصاب ملوية ،تيساف ،سيدي بوطيب ،أيت بازة،
ألميس مرموشة ،العرجان،إنجيل ،ارميلة وفريطسة و اثنين من الجماعات الحضرية :ميسور وأوطاط الحاج.
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تحتل ملوية الجزء األكبر من إقليم بولمان وتحتضن سنة  1224اقل من  % 9.6من ساكنة الجهة .الساكنة بالجهة
المصغرة تقدر ب  229 822نسمة سنة  1224ومعظمها قروية .ويبلغ متوسط معدل النمو  % 2.22ما بين
 1224و 1224وبذلك يحافظ مجال المشروع على جزء من نموه الطبيعي.
اقتصاد مجال المشروع يتركز أساسا على الفالحة .فمدن ميسور (عاصمة اإلقليم) وأوطاط الحاج (مركز الدائرة)
تقوم أساسا بالوظيفة اإلدارية واقتصادهما يظل محدودا في تجارة التقسيط وخاصة تجارة األسواق.
إنه مجال مطبوع بامتداد مساحات قاحلة مهمة (سهوب الحلفاء) وحيث الساكنة تستقر أساسا على طول ملوية
وعلى الطريق الوطنية  25حول المناطق الخصبة بقرى تسجل دينامية ديمغرافية ضعيفة.
التشخيص االستراتيجي كشف عن ثالث مجاالت المشاريع التي ستشكل أرضية لبرمجة المشاريع :
 -2السفح الجنوبي لألطلس المتوسط ،ويتكون من جماعات إنجيل ،سرغينة وألميس مرموشة .يتمثل الخيار
االستراتيجي في إعادة هيكلة المجال القروي باالعتماد على المؤهالت الفالحية و محاور االندماج
الجهوي و بين الجهات.
 -1منخفض ملوية الغربي ويتكون من جماعات القصابي ملوية ،ويزغت ،سيدي بوطيب وميسور .يتمثل
الخيار االستراتيجي في تنمية الفالحة المروية السقوية.
 -2منخفض ملوية الشرقي ويتكون من جماعات رميلة ،العرجان ،تيساف ،فريطسة وأوطاط الحاج .يتمثل
الخيار االستراتيجي في تنمية االنشطة االقتصادية الموجهة في تربية االبقار و الحلفاء و المراعي و
الطاقة المتجددة.
خـــارطة  : 3مجال المشروع الملــــويـــة
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 -3رهانات التهيئة و التنمية
صياغة الرهانات هي ممارسة أساسية في صياغة التصميم الجهوي إلعداد التراب  ،ألنها تسمح بشرح الهدف من
اعداد هذه الدراسة .
التشخيص االستراتيجي الترابي لجهة فاس بولمان سمح بإثارة اإلشكاليات والكشف عن الرهانات والتوجهات على
مستويات عدة :
 .2رهانات وتوجهات على المستوى الوطني تتوافق مع المكانة التي تحتلها الجهة ضمن جهود التنمية على
المستوى الوطني ووضعيتها ضمن البنية الترابية الوطنية .هذه الرهانات تنبعث ،أيضا ،من الديناميات
المالحظة بالنسبة للمجاالت المجاورة والتأثيرات الممكنة على جهة فاس بولمان .هذه الرهانات تعبر
كذلك عن طموحات الجهة وعاصمتها في إطار وطني يمتاز بالبحث عن التنافسية والفعالية الترابية.
 .1رهانات وتوجهات على المستوى الجهوي والتي ترتبط بالوظائف الداخلية للجهة ضمن رؤية من
التماسك ،العدالة والتكامل الترابي كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا.
 .2وأخيرا رهانات وتوجهات على المستوى المحلي من خالل الجهة المصغرة التي تنبني على اإلشكاليات
الخاصة بسير عمل كل مجال متجانس داخل الجهة .هذه المجاالت ،محددة انطالقا من تحليل متعدد
المعايير في تقاطع مع المعطيات الطبيعية ،االقتصادية واالجتماعية تتطلب توجهات خاصة على مستوى
التهيئة والتنمية.

 -1.3رهانات وتوجهات ذات مستوى وطني
في إطار تحقيق االندماج الوطني ،ونظرا لوضعية الجهة بالنسبة لمجموع التراب الوطني والماكرو-جهوي ،تطمح
هذه األخيرة إلى:
 زيادة حصتها في إنتاج الثروة الوطنية،
 تطوير الروابط بين شمال وجنوب البالد لخلق ملتقى للتبادالت الوطنية،
 العمل على إبراز منتوج سياحي وطني يرتكز على الجبل وموارده.
 تحقيق استمرارية وتجانس التدخل العمومي على المجاالت المحاذية،
 اإلسهام في تكوين محور وطني للنمو ينطلق من مكناس نحو وجدة بموازاة الساحل المتوسطي المرتكز
على موانئه،
 تشكيل مع مكناس جهة حضرية كبرى قادرة على منافسة التجمعات الساحلية الكبرى،
 ضمان تدبير متجانس ومتوازن للموارد المائية الكبرى واألحواض المائية المشتركة.
هذه التدابير الهادفة إلى االندماج الوطني والماكرو جهوي ترجمت من خالل الرهانات التالية :
 .2انطالق مسلسل حقيقي للميتروبول لالستفادة من مكانة ،حجم وإشعاع عاصمة الجهة عاصمة الجهة تتوفر
لديها كل المؤهالت النطالق مسلسل حقيقي نحو الميتروبول والرفع بحاضرة فاس إلى مرتبة قطب نمو
حقيقي على المستوى الدولي.
 .1تقوية دور الجهة في االقتصاد الوطني من خالل الوضع االستراتيجي لعاصمتها ومن خالل تثمين
مواردها الترابية .ف حصة الجهة داخل االقتصاد الوطني تعتبر جد محدودة وتنحصر أساسا في حاضرة
فاس .هذه الحصة مدعوة لالرتفاع موازاة مع انطالقة حقيقية لمسلسل ميتروبول فاس .غير أن هذا يعتبر
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غير كافي حيث يجب أن يساهم مجموع تراب الجهة في هذا المجهود ألن جزءا كبيرا من ثروات الجهة
تأتي من األقاليم المجاورة.
 .2تقوية الروابط مع الجهات المجاورة من أجل االستفادة من الديناميات المنبعثة منها الجهات المجاورة
لجهة فاس بولمان تعمل على تطوير مشاريع تشكل فرصة للخروج من العزلة واالنخراط في دينامية
النمو بالنسبة لبعض المجاالت الترابية بالجهة.
 .4حماية الموارد الطبيعية الوطنية بدمجها في إطار رؤية تنموية مستدامة للجهة :الموارد الخاصة بالمياه
والغابات بجهة فاس -بولمان لها أهمية وطنية وحمايتها تعتبر رهانا يتجاوز إطار االعتبارات البيئية
واإليكولوجية ليصل الى االقتصاد الوطني.

 -2.3الرهانات والتوجهات على المستوى الجهوي
هذه الرهانات والتوجهات تعتبر متكاملة مع رهانات االندماج الوطني بالنظر إلى مساهمتها في تطوير الفعالية
والتنافسية الترابية الجهوية .بالمقابل ،تعمل على إدماج االهتمامات الخاصة بالعدالة االجتماعية والتماسك
االجتماعي كرهانات حقيقية أفقية لكل تدخالت التهيئة والتنمية المستدامة بالمغرب.
هذه الرهانات نوردها كاالتي :
 -1تسريع وتيرة الميتروبول للثنائية القطبية فاس ومكناس
 -2االستفادة من انطالقة فاس لعصرنة ودينامية مجموع االقتصاد الحضري بالجهة  :تحتضن عاصمة
الجهة عددا كبيرا من الساكنة واألنشطة والخدمات .نظرا لموقعها وحجمها وتاريخها ووضعها
اإلداري  ،تتركز بحاضرة فاس كل المؤهالت المقارنة الستيطان المقاوالت ،تاركة وراءها عددا من
المدن التي ينبغي أن تقتفي أثرها والتي تعيش حالة من الركود الديمغرافي واالقتصادي وال تلعب
سوى دور التأطير اإلداري للمجاالت القروية المتقهقرة .لذا فمن أجل خلق دينامية بهذه المدن
والمجاالت ينبغي السعي إلى توزيع نمو فاس.
 -2االستفادة من تنوع المجاالت والتجذر التاريخي لدعم االقتصاد القروي التقليدي  :يعرف العالم
القروي بالجهة مجموعة من المؤهالت نظرا لتنوع مجاالته وتجدرالتاريخي ألنشطته .في المقابل،
ونظرا للعزلة الطبيعية والثقافية ،ظلت األنشطة القروية التقليدية حبيسة ممارسات قديمة وأقل
مردودية.
 -3هيكلة الوسط القروي من أجل وقف هجرة الساكنة .تعتبر العزلة من اهم اإلشكاليات بالعالم القروي
بالجهة بشكل مباشر أو غير مباشر .العزلة الطبيعية تعزى إلى غياب أو سوء البنيات الخاصة بالتنقل،
كما ترجع كذلك إلى البعد عن المدن الصغيرة التي تقدم الخدمات والبعد عن المدن الكبرى باعتبارها
مجاال للدينامية االجتماعية واالقتصادية والثقافية .هذه العزلة الطبيعية تترجم بعزلة اجتماعية (ثقافية)
وتدخل العالم القروي في دوامة من الممارسات واالستعماالت المغلوطة تاريخيا .عزلة العالم القروي
ينظر إليها من خالل تعميم الولوج إلى الطرق وإلى الخدمات العمومية األساسية .مكنت البرامج
الوطنية في هذا اإلطار من تعميم ولوج الساكنة القروية إلى المدارس االبتدائية وإلى المستوصفات
والطرقات .غير أن هذه البرامج تبقى محدودية النجاعة بالنسبة للمناطق األكثر بعدا عن المدن أو التي
تعاني تشتتا كبيرا للساكنة .ففك العزلة وتوفير الخدمات للساكنة يعتبران شرطان ضروريان لوقف
نزوح ساكنة العالم القروي.
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 -3دعم التماسك الترابي من أجل فك العزلة وانتعاش المجاالت المعزولة لقد تبين أن عددا من أنحاء
مجال الجهة غير مرتبطة ومتصلة ببعضها على مستوى الدينامية االقتصادية واالجتماعية .فقط الرابط
اإلداري هو الذي يظل راسخا .فغياب التماسك الترابي يعتبر أمرا مجحفا بالنسبة لعدد من المستويات
االقتصادية المماثلة وغيرها .فضبط الحدود اإلدارية يعتبر معطى أساسيا للتهيئة المجالية ،في انتظار
وضع تقسيم ترابي جديد لمصاحبة الجهوية الموسعة.

 -2.3الرهانات والتوجهات على المستوى المحلي
تستند المجاالت الوطنية و الجهوي على الرهانات و التوجهات على مستوى مجاالت المشاريع:

مقدمة الريف
 -2تثمين الموارد واألنشطة المحلية
 المياه االستشفائية بين موالي يعقوب وعين هللا وادي سبــــو االنتاج الفالحي بين الوداين وسبت الوداية -1المحافظة على الثروات الطبيعية
 -2خلق محور مهيكل شرق -غرب مهم يعتمد على الطرقات والمسالك الموجودة الذي سيساهم في إعادة
هيكلة القرى.

ممر الميتروبول
-2
-1
-2
-4

دعم مكونات المتروبول  :شبكة نقل ووظائف متروبولية موزعة بالتكافئ.
دمج المدن الضاحوية في مسلسل المتروبول.
خلق طريق موازية لتخفيف الحاضرة من حركة المرور العابرة (شبكة حديدية وطرق سيارة).
تعلم كيفية تدبير والمحافظة على الموارد الطبيعية.

حاضرة فاس
 -2تنمية مراكز متع ّددة الوظائف بفاس وحاضرتها.
 -1هيكلة وتنظيم التبادل والبنيات التحتية والنقل.
 -2تنسيق وربط مختلف شبكات النقل.
 -4تنمية بنية تحتية تنافسية وخدمات موجهة للشركات.
 -5تنمية التجهيزات الجاذبة و خدمات القطاع الثالث الكبرى وعروض السكن والترفيه واالتصال
 -6ارساء متروبول ثنائي األقطاب مع مكناس.
 -9المحافظة على التراث واالستفادة منه.
 -8التحكم في البناء الفوضوي وغير الالئق.
 -7التحكم في تأثيرات الساكنة واألنشطة على البيئة.
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األطلس المتوسط
 -2مصاحبة توجه تجميع الساكنة القروية من خالل تأهيل وتقوية المدن الصغيرة والمراكز القروية الصاعدة
بتوفير التجهيزات والبنيات التحتية والقاعدة االقتصادية،
 -1تقليص الهجرة القروية من خالل تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية وخلق أنشطة مدرة للدخل،
 -2تقليص اختالالت الشبكة الحضرية من خالل تأهيل مدن العبور داخل األقاليم ذات صبغة قروية،
 -4تنويع االقتصاد وتوجيهه نحو أنشطة غير فالحية ،دعم وخلق وتطوير المقاوالت الصغرى ،تشجيع األنشطة
السياحية ،حماية و تثمين وتدبير الموروث الطبيعي الذي من شأنه اإلسهام في تنمية ايكولوجية مستدامة
باألساس .
 -5تحسين جودة العيش بالوسط القروي من خالل إعادة هيكلة القرى و حماية وتثمين الموروث القروي،
 -6تطوير التكوين المهني للفاعلين االقتصاديين وعلى رأسهم المرأة القروية،
 -9تثمين استقطاب الكفاءات من أجل تسيير مشاريع تنموية،
 -8الحرص على خلق مراكز صاعدة (تتطور حول األنوية المتواجدة) مجهزة وجد منظمة الستقطاب الساكنة
من خالل تطوير النقل .وال يتم ذلك دون تحسين الولوجية والقيام بتدخالت متواصلة لصيانة الطرق .هذه
المراكز الصاعدة تقع في شعاع  22كلم كمسافة قصوى يمكن قطعها بالمناطق الجبلية من أجل المتطلبات
اليومية.

الملوية
 -2تحسين الولوج إلى الخدمات المتوسطة والرفيعة وتثمين التبادالت الرأسمال واألفراد والبضائع وذلك بخلق
شبكة نقل فعالة ومعيشية تربط المراكز القروية بمدن الجهة.
 -1تعميم الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال،
هيكلة المجال حول القرى سهلة الولوج والمجهزة والتي تحتضن خدمات عمومية وأنشطة اقتصادية مدرة
للدخل ،فعالة و قابلةللنمو .تنويع االقتصاد الحضري.
 -2دمج الجهة المصغرة ضمن مسلسل التنمية المستدامة من خالل:
 تطوير منتوجات فالحية تحترم الخصوصيات المحلية نذكر منها المنتجات المحلية وخاصة تلك التي
يمكن اعتمادها في قنوات صناعية وتجارية :النباتات العطرية والطبية ،عسل....
 حماية سهوب الحلفاء والمراعي من االستغالل الجائر والبحث عن منافذ جديدة و ممارسات جديدة
تحترم البيئة :البحث ،التهيئة ،التأطير.
 الحفاظ على الموارد المائية التي أنهكها االستغالل المكثف للفرشات وتلوث المياه السطحية خاصة
بالنفايات الحضرية والصناعية بتعميم تقنيات الري المقتصدة للماء و تأهيل الوحدات الصناعية على
المستوى البيئي وبتهذيب المقاطع التي تم التخلي عنها وبغلق و تأهيل المطارح غير القانونية وبتجهيز
األوساط الحضرية وكذا القرى الجديدة المندمجة ومحطات المعالجة ومراكز دفن النفايات .بخصوص
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هذه النقطة األخيرة ،من المستحسن تعاون عدد من الجماعات لتجميع النفايات ونقلها إلى المطارح و
خاصة النفايات المنزلية.
 التحذير من التلوث باللجوء الى تعميم دراسات التاثير على البيئة خاصة للمشاريع التي تستوجب دراسة
تاثير على البيئة وفق الظهير  21.22و التي يمكن ان تؤثر على البيئة حسب ظهير  /22.22الفصل
.47
 تثمين الطاقات المتجددة ،وخاصة الشمسية من أجل دينامية االقتصاد المحلي .حيث يمكن ألوطاط
الحاج أن تستفيد من أجل تنمية صناعتها من المساهمة الفعالة التي يمكن أن يضفيها إنتاج الطاقة
الشمسية المتواجد بجماعة تيساف.
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 -3الخيـــــارات االستراتيجية
المرحلة األولى من دراسة التصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمان مكنت من اعداد التشخيص
االستراتيجي للمجال وبينت أهم االشكاليات واختالالت مجال الجهة .هذه االشكاليات بوبت حسب ثالثة مستويات
(وطني  ،جهوي  ،محلي) ومكنت من صياغة أهم رهانات التصميم الجهوي العداد تراب جهة فاس-بولمان.

ارتكزت المرحلة الثانية من الدراسة على تشخيص أهم مفاهيم اعداد التراب الجهوي مثل  :تحديد مجاالت
المشاريع  ،الرهانات المبوبة حسب م جاالت المشاريع  ،السياسات القطاعية االقتصادية وآثارها المجالية باإلضافة
إلى التأطير الديمغرافي للجهة .على هذا األساس  ،قد أصبح من الممكن عرض الخيارات االستراتيجية العداد
تراب الجهة.
تم عرض هذه الخيارات تفصيليا على كل مستوى وجمعت حول ثالثة محاور استراتيجية :
-

ضرورة انشاء متروبول ثنائي القطب مع خيارات استراتيجية واضحة لحاضرة فاس والمدن المجاورة
ومراجعة مخطط التبادالت.

-

إعادة هيكلة الوسط القروي بالتكامل مع أهم التدخالت المنخرطة في إطار مخطط المغرب األخضر
والتحكم في تيار الهجرة وتحسين ظروف العيش في الوسط القروي.

-

إعادة توزيع القاعدة االقتصادية كأساس إلعادة تنشيط الجهة وتحسين والوظائف االقتصادية لفاس.

هذه المحاور االستراتيجية المبوبة حسب الخيارات االستراتيجية محددة ومقسمة حسب "أهم المشاريع الكبرى"
وتمثل رهانات التي تعتمد عليها تدخالت اعداد التراب األولوية.
حسب هذا الترتيب  ،نتحصل على الجدول التالي :
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 -1.3الخيارات اإلستراتيجية واإلجراءات على الصعيد الوطني والجهوي
المحاور اإلستراتيجية

الورشات الكبرى

الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

إحداث روابط مع الساحل المتوسطي و باقي البالد
تعزيز روابط المدينة مع مجالها المتروبولي  :شبكة حديدية سريعة في الجنوب حتى صفرو-بهاليل  ،اتصاالت سريعة
مع المدن الداعمة للمتروبولية (صفرو-بهاليل-إيموزر كندر  ،موالي يعقوب  ،المنزل)
تعزيز وصل فاس بالتدفقات
الدولية والوطنية

البنيات التحتية
تحسين اإلتصاالت مع باقي مناطق المنطقة :الطرقات في اتجاه فاس،العالقات مع الجزء الجنوبي للجهة ( ،وادي
الملوية) ،العالقات البيجهوية عن طريق البنى التحتية ووسا ئل النقل الثقيلة.
تحسين اإلتصال الرقمي للمدينة :تعميم شبكة األلياف البصرية بداية من االحياء المختصة في االقتصاد الدولي( فاس
شور ،المنطقة الصناعية لراس الماء).

الميتروبولية
تكثيف جاذبية الفضاء
المتروبولي

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

دعم التنمية االقتصادية

ضمان توزيع تنمية العاصمة اإلقليمية نحو مدن الفضاء المتروبولي (إيموزر كندر-صفرو-البهاليل  ،المنزل وموالي
يعقوب) في نطاق تكاملي (صناعة ،صناعات تقليدية  ،خدمات  ،تكوين)

دعم التنمية االقتصادية

تحسين نوعية الحياة الحضرية  :مركزية ثانوية ،مرور ووقوف السيارات  ،النقل العمومي  ،الرياضة والترفيه ،
التطهير  ،النّفايات المنزلية  ،المساحات الخضراء  ،التجهيزات الصحية.
تطوير وتكثيف عوامل الجاذبية  :مشاريع ثقافية  ،سكن راقي للتأجير  ،تجهيزات رفيعة المستوى  ،مراكز البحث ،
تكوين مهني  ،عقارات راقية للخدمات.
تحويل بعض الوظائف غير المركزية لحاضرة فاس نحو المراكز الثانوية  :مراكز جامعية ،وظيفة مديرية للقطاع
العام.

تنمية حضرية

خدمات عمومية

إنجاز جدول المشاريع ذات الصبغة المتروبولية مع مكناس.
تطوير الميتروبولية المزدوجة
لفاس-مكناس

إدماج رؤية متروبوبولية لحاضرة فاس من خالل استراتيجيات تنمية المجاالت الترابية لمكناس-الحاجب-افران و
تيسة-تحال.

تنمية حضرية
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المحاور اإلستراتيجية

الورشات الكبرى

الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

فك العزلة عن االوساط القروية

إنشاء أو تعزيز العالقات مع الفضاءات المتاخمة المتميزة بديناميتها
تطوير منظومة النقل الثقيل وتطوير عرض مهيكل من أجل تدعيم البنى التحتية الموجودة حاليا في الوسط وفي
الجنوب :نقل البضائع ،خطوط النقل الحضري بين المدن إضافة الى سيارات االجرة.

بنيات تحتية

اإلعتماد على الخصوصيات الثقافية المحلية لتثمين التراث المادي وغير المادي.

حماية البيئة والتراث

إعادة هيكلة الوسط
القروي
احياء النشاط االقتصادي

تطوير النسيج القروي

تهيئة مراكز دفن و تثمين النفايات ووضع استراتيجية إقليمية لجمع ونقل وتحويل النفايات المنزلية والصناعية
تهيئة منهجية لمحطات التطهير في المدن والمراكز الحضرية والتفكير في إعادة استعمال المياه المطهرة .
تنظيم طريقة استغالل واستخدام المياه
ضمان طريقة استغالل تشاركية لألنظمة اإليكولوجية الكبرى  :مياه ،غابات  ،حلفاء  ،أودية.
حماية الموارد القروية  :األراضي شبه الحضرية ،الموارد المائية ،االودية
دمج تنمية األطلس المتوسط في رؤية للتنمية المستدامة الموجهة نحو حماية واستغالل الموارد الطبيعية  :مواقع ،
مناظر طبيعية  ،غابات  ،مياه  ،نباتات
حماية اراضي الحلفاء التي تمثل حاجزا أمام زحف التصحر.
إعادة توزيع األنشطة الحرفية لتخفيف الضغط على حاضرة فاس
إشراك الجماعات في المشاريع السياحية والمشاريع المشتركة التي تقام بينها
تركيز مشاريع التنمية المشتركة مع الجماعات
االهتمام بالمدن الواقعة على السفح باعتبارها ركيزة لتنمية المناطق الجبلية
توفير عوامل ذات مصداقية وحوافز للتشجيع على التجمع في مراكز قروية صاعدة (شغل – سكن – قروض صغرى
– خدمات – ترفيه – تكوين).
تشجيع سكان القرى (خاصة الشباب) على التجمع حول نواة قروية منظمة سهلة الولوج ومجهزة بمرافق ذات جودة.

تكييف الحكامة الترابية مع
االحتياجات الجديدة

تعزيز المؤسسات لمواجهة التحديات المشتركة مابين الجهات العمل على تنسيق تدخالتهم
ضمان إمكانية الولوج إلى القرى والمواقع ذات األهمية السياحية من حيث البنية التحتية ووسائل النقل العمومي

تجهيز المجال

إعادة نشر القاعدة
االقتصادية

إعطاء الفرص لكل مدن المنطقة في إطار منظور التسويق اإلقليمي وذلك من خالل اتصاالت جيدة وحديثة مع وجود
فضاءات لألنشطة الصناعية.
التشجيع على استقرار السكان واألنشطة في المدن الثانوية وفي مراكز القرى الصاعدة

تحفيز التنمية الشاملة

تشجيع اإلستثمارات الجديدة على التوزع بكل مجاالت المنطقة.
إعادة توزيع األنشطة الحرفية في المدن والقرى لتخفيف الضعط المسلط على حاضرة فاس.
توزيع مراكز البحث الجامعية على كامل فضاءات المنطقة وفقا لخصوصياتها .
تعزيز الدور اإلقتصادي والثقافي واإلداري للمدن الواقعة في الجنوب (ميسور و أوطاط الحاج) على المحور ميدالت-
الناظور.

دعم التنمية االقتصادية
خدمات عمومية

بيئة

دعم التنمية االقتصادية
تنمية حضرية
دعم التنمية االقتصادية
تنمية حضرية
خدما ت عمومية
بنيات تحتية
دعم التنمية االقتصادية
تنمية حضرية
دعم التنمية االقتصادية
خدما ت عمومية
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 -2.3الخيارات االستراتيجية لفضاءات المشاريع
 -1.2.3الخيارات اإلستراتيجية لمجال مشروع مقــــدّمة الريف
المحاور اإلستراتيجية

الورشات الكبرى

الخيارات اإلستراتيجية

فك عزلة المناطق القــروية

فك عزلة عن األقاليم التي تنتج مواد فالحية خاصة بالمدارات السقوية لوداي السبــو – الوادين وسبت الوداية.
ربط األقاليم بشبكة طرقات مهيكلة وذات جودة  :محور اإلندماج الجهوي شمال جنوب الذي يربط بين فاس وقرية
بامحمد والمدار الشمالي لفاس.
مضاعفة الروابط مع المناطق المجاورة بما في ذلك تعزيز المعابر فوق واد سبو وواد ميكاس.
تعزيز الولوج لدعم اإلتصاالت بين المناطق الداخلية واألقاليم المتاخمة من أجل التوظيف الناجع لبرنامج "المجيط
السقوي لسبو األوسط وأيناون السفلي"
تطهير المياه المستعملة من خالل تعميم محطات التطهير خاصة في المراكز الصاعدة الحديثة .

حمايــة المـحيط

إعادة هيكلة الوسط
القروي
تطوير النسيج القــــروي

احياء النشاط االقتصادي

إعادة نشر القاعدة
االقتصادية

دعم القطاع الفالحي

حــوافز تطوير القطاع
السيــــاحـــــي

المحافظة على مخزون األراضي الفالحية التي يمكن استغاللها بطريقة مكثفة – الموارد المائية للوادين ومحاربة جميع
أشكال التلوث.
تعزيز اإلطار القروي للمنطقة الشمالية حول أقطاب رابطة وحول محور مركزي (شرق-غرب) يربط المناطق
الصغرى بعضها ببعض من أجل تلبية حاجيات مشروع المحيط السقوب لسبو المتوسط و اناون السفلي السيما على
مستوى الخدمات.
فك عزلة عن التجمعات القروية العديدة وتجهيزها
تشجيع السكان على التجمع في المراكز القروية الصاعدة المجهزة والمرتبطة بوسائل النقل .
إنشاء نواة مدينة جديدة عند معبر المحور المركزي لإلندماج الجهوي والمدار شمال حاضرة فاس وذلك من أجل دعم
هذا الفضاء بمدينة تتميز بأنشطة رفيعة مما سيسا هم في إعادة توازن فاس الكبرى المتجهة طبيعيا نحو الجنوب والحد
من الضغط على السايس .
جعل من المدينة الجديدة ألوالد ميمون مصدر لدعم األنشطة الخدماتية – الصناعية – البحث في الميدان الفالحي
والخدمات الراقية.
تثمين المخزون الفالحي كمصدر للتشغيل وخلق الموارد.
تدعيم القرى في مناطق الزراعات الكثيفة وقطب انتاج األلبان وذلك من أجل استقرار اليد العاملة المختصة والالزمة
لتنمية هذه القطاعات.
تركيز فضاءات لألنشطة الفالحية والغذائية المخصصة لتحويل وتكييف االنتاج المحلي (زياتين – كبار) في المراكز
القروية الصاعدة.
تثمين اإلمكانات البشرية من خالل مجموع مناصب الشغل الناجمة عن تطوير القطاع الفالحي الذي يخلف ديناميكية
تشغيل قارة وموسمية على طول السنة.
تنويع االقتصاد القروي وذلك من خالل إدماج ميكس وسد سيدي الشاهد في المسلك السياحي حول موضوع "الماء".

القطاعات

بنيات تحتية

بنيات تحتية
بيئة
بنيات تحتية

تنمية حضرية
دعم التنمية االقتصادية

دعم التنمية االقتصادية

دعم التنمية االقتصادية
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 -2.2.3الخيارات اإلستراتيجية لمجال مشروع الممر المتـــروبـــولـــي
المحاور اإلستراتيجية

الورشات الكبرى

الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

تعزيز التكامل الوطني والجهوي لحاضرة فاس السيما عن طريق تقوية الروابط في اتجاه مكناس (طريق سيارة وسكة
حديدية) و طنجة (عبر طريق سريعة يربط مع الطريق السيارة الداخلية المزمع انجازها) وتــازة .
إنجاز مدار متروبولي على السفح يربط بين المدن الداعمة للظاهرة المتروبولية من أجل إحتواء جميع التدفقات
المنطلقة من االطلس المتوسط وتحسين االتصاالت الوظيفية المتروبولية.
إعادة هيكلة شبكة المواصالت
المتروبولية

خلق شبكة نقل متروبولي ذات جودة عالية.
 −طريق سريعة تربط فاس بمدن الدعم المتروبولي ،
 −شبكة حديدية جهوية سريعة بين فاس – عين شكاك – البهاليل – صفرو والمطار.
 −شبكة نقل عمومي حسب موقع ثابت (مترو خفيف) على مستوى فاس الكبرى.
خلق سكة حديدية جنوبي الخط الحديدي الحالي تمر عبر المطار وبرمجة محطات جديدة ذات وسائط عديدة في مدخل
حاضرة فاس وفي المطار وفي سيدي حرازم .
خلق "مضلع لوجيستيك وخدمات" يشمل جميع المراكز والمدن الواقعة حول المطار  ،والخط الحديدي السريع
المغاربي المزمع انجازه والفضاءات الوظيفية الكبرى (الخدمات اللوجستية  ،الصناعة ذات الجودة الرفيعة  ،المناطق
الحرة  ،معارض  ،مركزية حضرية  ،سكن فاخر  ،بحث علمي  ،خدمات راقية  ،صحّ ة  ،ترفيه).

ارساء تنمية شاملة

إدماج المدن الموجودة على أطراف حاضرة فاس في إطار العملية المتروبولية وذلك من خالل تحويل موالي يعقوب –
إموزار كندر – صفرو – البهاليل – المنزل إلى مدن لدعم المتروبوليه.
تعميم محطات التطهير وإعادة استغالل المياه
إنشاء مراكزدفن و تثمين النفيات وتثمين نفايات المدينة
الحد من الزحف العمراني على حساب األراضي الخصبة من خالل تشجيع تجميع السكان وتكثيف المراكز السكانية.
المحــافظة على البيئة وتثمينها

دعم التنمية االقتصادية

عكس تدفق التنقل من خالل دينامية تنشر التقدم االقتصادي واالجتماعي لحاضرة فاس نحو مدن الفضاء الميتربولي.
تنظيم الوسط الحضري والتحكم في نموه

الميتروبولية

بنيات تحتية

تنظيم وتهيئة بشكل دائم سهل السايس  :إدراج سياسة تعاقدية تخص استغالل الموارد المائية (عقد موارد فاس ،
مكناس)
عقلنة استغالل المياه
تعزيز الوظيفة الفالحية لسهل السايس – تنظيم الخالفات القائمة بين الفالحة والتوسع الحضري وتجنب إضعاف المجال
الفالحي كجزء من رؤية متروبولية (القطب الثنائي فاس-مكناس)

تنمية حضرية

بنيات تحتية
تنمية حضرية
خدما ت عمومية
بيئة
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المحاور اإلستراتيجية

الورشات الكبرى
دعم النسيج القروي

هيكلة الوسط القروي

فك عزلة االوساط القروية

الخيارات اإلستراتيجية
الحد من الزحف العمراني على حساب األراضي الخصبة من خالل تشجيع تجميع السكان وتكثيف المراكز السكانية
تدعيم التوجه نحو تجميع سكان المناطق القروية
تعزيز الدينامية السكانية في التجمعات القروية الهامة خاصة بئر طم طم وعين قنصرة وفي التجمعات السكانية على
طول محاور الطرقات.
فك العزلة عن الفضاءات المتميزة بتشتّت سكاني ومناطق اإلنتاج الفالحي .
فك العزلة عن االوساط القروية التي تتميز بعصرنة القطاع الفالحي منذ عشرسنوات.
توطيد إطار قروي يجمع بين الفضاءات الحضرية والقروية من أجل تكامل جيد.

دعم التماسك الترابي

تجهيز مجال الوسط

تنشيط االقتصاد القروي

إعادة نشر القاعدة
االقتصادية

الحد من االختالالت المجالية وتحسين الت ماسك االجتماعي خاصة وأن الدينامية الناتجة عن المخطط الفالحي الجهوي
ستمكن من االستفادة منه بطريقة عادلة كل االوساط الترابية .
تعزيز الطابع الحضري للمدن (صفرو – البهاليل – المنزل – إموزار كندر) وتدعيم القطاع الفالحي الكثيف الذي يخلق
مناصب شغل قارة.
توزيع المدن الداعمة للحركة المتروبولية ذات الوظائف التي تفوق االحتياجات الخاصة  :السكن – أنشطة – خدمات.
تجهيز المناطق القروية التي سيتم تكثيفها وتنظيمها حول أنشطة متنوعة وحديثة على مدار السنة الناجمة عن تطوير
الفالحة والسعي على الحفاظ على التراث الغابوي.
تحويل سهل السايس إلى قطب زراعي متميز
زيادة عروض األنشطة لالقالع االقتصادي إضافة إلى البرامج الخاصة بالقطاع الفالحي.
تعزيز التعدد الوظيفي للمناطق الفالحية والطبيعية من خالل تثمينها وادارتها (انتاج فالحي وغابوي  ،المحافظة على
التنوع البيولوجي ترفيه  ،الحماية ضد المخاطر الطبيعية).
مراجعة السياسة العقارية من أجل تمكين دعم فعلي للمشاريع الفالحية.
حماية األراضي الفالحية المحيطة بالمدن وإيجاد استثمارات ثقيلة للمخطط الجهوي للفالحة من أجل الحفاظ على فالحة
شبه حضرية مستدامة تحترم البيئة ومقبولة من جانب الوسط االجتماعي  :تدعيم الطابع القروي ومقاومة األزمات في
الوسط القروي.
تدبير الفالحة كأداة للحصول على جودة المناظر الطبيعية (تطوير األشجار المثمرة خاصة الزياتين  ،تكثيف
فالحةالحبوب وتربية الماشية.

القطاعات

تنمية حضرية
بنيات تحتية
تنمية حضرية
خدما ت عمومية
دعم التنمية االقتصادية
خدما ت عمومية

دعم التنمية االقتصادية
خدما ت عمومية
بيئة
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 -2.2.3الخيارات االستراتيجية مجال المشروع لحاضرة فاس
المحاور اإلستراتيجية

الورشات الكبرى

ربط فاس بالتدفقات الوطنية
والدولية

المتروبولية

الخيارات اإلستراتيجية
ضمان روابط جيّدة مع الطريق السريع المزمع انجازه بين طنجة ومراكش  ،و كذلك دراسة مدى نجاعة تخصيص
احتياطي عقاري لخط السكة الحديدية الموازي للطريق السريع المزمع إنجازه وربطه مع خط السكة الحديدية الموجودة
على مستوى عين تاوجدات.
تعزيز اإلتصاالت بين الشرق والغرب
ضمان الوصول إلى المطار عبر السكة الحديدية ،كعنصر منافسة بين المطارات الموجودة داخل البالد.
تطوير وظيفة المرفأ الد اخلي بالنسبة لطنجة  ،الحسيمة والناظور.
تعزيز سياسة طموحة للنقل العمومي والتنسيق على مستوى الفضاء المتروبولي (قطار سريع جهوي) وعلى مستوى
المدينة ( مترو خفيف وحافالت ذات خدمات عالية)
تدعيم اتصاالت حاضرة فاس مع كافة مدن المنطقة :طرقات ع لى شاكلة طرقات سريعة ،شبكة للقطار السريع الجهوي
مع صفرو
وضع سياسة متناسقة في مجال النقل والمواصالت مع السياسة السكنية و االقتصادية في اطار الفضاء المتروبولي
نظرا لتداعيات التلوث الهوائي واالنعكاسات على مستوى الصحي :
 تطوير شبكة نقل عمومي جذابة قليلة التلوث تربط بين مختلف أقطاب المدينة تخفيض التنقالت الفردية عن طريق السيارات و الدراجات النارية . وضع خطة تطوعية تخص الطاقة ( سيارات كهربائية ،استعمال غاز البترول المسال) من أجل حثأصحاب األنشطة الملوثة على الحد من االنبعاثات التي تضر بالبيئة.
تطوير الترابط والتكامل للعروض السياحية في قلب حاضرة فاس والفضاء المحيط بها (األقاليم واألقطاب الحضرية).

تحسين جودة العيش في
الحاضرة

ضمان استقبال السكان الجدد ال سيما فيما يتعلق بتنمية النشاط اإلقتصادي والمشاريع المتروبولية الكبرى.
التحكم في االمتداد العمراني للحد من التخصص المجالي.
تنظيم مركزيات ثانوية على مستوى الفضاء المتروبولي من أجل إحتواء ظاهرة التوسع شبه الحضري وإيجاد حلول
لمشاكل التخصص المجالي.
مواكبة التوجهات الحديثة التي تدعم مرافقة لوجستيكية حضرية قريبة  :التوجهات الحديثة التي تخص االستهالك
(تجديد النقاط التجارية داخل المدينة  ،التجارة اإللكترونية) .إعادة تموقع بعض الجهات الفاعلة في السلسلة اللوجستيكية
في وسط المدينة.
إعادة صياغة العرض اللوجستيكي المتروبولي من خالل وضع مخطط لوجستيكي يشتمل على قاعدات لوجستية
متخصصة تهتم بالمدينة.
تحسين ظروف الحياة الطالبية وتعزيز نوعية السكان والتجهيزات والخدمات الخاصة (أكل  ،رياضة  ،ثقافة)
واإلتصاالت بين األقطاب.
تشكيل شبكة من األطراف االساسية في العملية المتروبولية :الدولة  ،اإلدارة  ،القطاعات االقتصادية لتنفيذ المشاريع
على المستوى الميتروبولي

القطاعات

بنيات تحتية

بنيات تحتية
خدما ت عمومية
بيئة

دعم التنمية االقتصادية

تنمية حضرية

خدما ت عمومية
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المحاور اإلستراتيجية

الورشات الكبرى

تعزيز اشعاع الحاضرة

الخيارات اإلستراتيجية
تنظيم وتفعيل شبكة إيكولوجية ووظيفية باالعتماد على المحميات الطبيعية الكبرى (جبل زالغ – غابة عين شكاك –
بحيرة ضويات – سيدي حرازم – صفرو والغابة والوادي) والفضاءات الصغيرة بما في ذلك الحضرية.
تنفيذ اجراءات لحماية الموارد المائية  :مخطط جهوي للمياه  ،تعميم القرارات من أجل االقتصاد في المياه.
األخذ بعين االعتبار ظروف التنمية المستدامة سواء للحد من استغالل األراضي الصالحة للبناء من خالل تكثيف
البناءات أو الرفع من العرض في ميدان النقل العمومي كبديل ذي مصداقية للسيارة.
تعزيز إشعاع المدينة من خالل تدعيم الوظيفة التجارية في مراكز المدن من خالل :
 تدعيم العرض النوعي في مراكز المدن لتقوية جاذبيتها تدعيم العرض التجاري في قطاعات خصوصية ( الفنادق ،الصناعات التقليدية والفنون)...تعزيز تنمية و تجديد تجارة الجوار وذلك من خالل:
هيكلة عرض الجوار حول اسواق تتماشى مع نمط العيش و االستهالك.
 تحديد فضاءات ذات اولوية لتجارة الجوار.تعزيز التمويل المحلي وثقافة اإلبداع واإلبتكار (التكوين  ،التظاهرات  ،المناظرات).
خلق عالقة بين األطراف الفاعلة في القطاع السياحي والثقافي على مستوى الفضاء المتروبولي ووضعها في إطار
شبكة من أجل التقريب بينها.
تحسين نقل المعلومة الخاصة باإلنتاج الثقافي والعرض المتعلق به.
السيطرة على نوعية وخصوصية مراكز التسوق الكبرى الموجودة على اطراف المدينة من خالل :
 توفير وتحسين خدمة النقل الجماعي في الفضاء العمومي الحد من انتصاب عالمات تجارية منافسة لالنشطة الموجودة داخل المراكز العتيقة:تعزيز الشراكة الدولية (المشاركة في القاعدات التكنولوجية).
تحسين امكانية التعرف على المواقع التكنولوجية وإعادة تأهيلها من أجل تعزيز الصورة التكنولوجية للفضاء
المتروبولي .
تحسين امكانية التعرف الدولي على المستوى الجامعي وتمكين جامعات المنطقة من التواجد في التظاهرات الجامعية
الدولية.
وضع إطار على مستوى الفضاء المتروبولي للمراكز الثقافية التي تعمل من خالل شبكة حسب الخصوصيات المحلية.
تجميع األطراف الفاعلة حول مشاريع مشتركة  :تنسيق األنشطة الثقافية – إيصال الصورة وقرارات االستثمار في
التجهيزات الثقافية على مستوى الفضاء المتروبولي وذلك من أجل تعزيز وهيكلة مستدامة لالقتصاد السياحي والثقافي .
اعداد مخطط حول أهداف استهالك واستغالل الفضاءات على مستوى الحاضرة ومختلف أنحائها .
الحفاظ وصيانة الوحدات اإليكولوجية الكبرى (جبل – غابات – موارد مائية – أودية – تربة خصبة).
الحد من التخلص من النفايات في األودية وذلك من أجل الوصول إلى األهداف المستقبلية المتعلقة بنوعية مياه السدود
والطبقات الجوفية.

القطاعات

بيئة

دعم التنمية االقتصادية

تنمية حضرية

خدما ت عمومية

بيئة
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المحاور اإلستراتيجية

الورشات الكبرى

إعادة هيكلة الوسط القروي

حماية االنشطة
الفالحية المتاخمة
للحاضرة

الخيارات اإلستراتيجية
الحفاظ و/أو إعادة نشر فالحة الجوار المرتكزة على االحتياجات االستهالكية لسكان المدن.
حماية الفضاءات شبه الحضرية المتميزة بقدرات زراعية من الضغط العقاري خاصة غربي حاضرة فاس.
مراقبة شديدة للموارد الكيماوية المستعملة في األراضي الفالحية  ،والنظر في القيود التي يجب اتخاذها في
المناطق التي تفوق نسبة انحدار معينة.

القطاعات
دعم التنمية االقتصادية
بيئة

التفكير في انشاء مجمعات عقارية خاصة باألنشطة الخدماتية في الفضاءات المركزية وشبه المركزية والتي
من شانها أن تساعد على تكثيف مناصب الشغل  ،االقتصاد في استغالل األراضي وتكثيف النسيج الحضري ،
قابلية استعمال شبكة النقل العمومي وتدعيم المركزية الثانوية.
دعم التنمية االقتصادية
تضخم التقارب بين عال مي الجامعة واالقتصاد من أجل االنتشار الخارجي والدولي لمصلحة اقتصاد المنطقة.
اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة واالبتكار
دعم النشاط
االقتصادي

إعادة نشر القاعدة االقتصادية

تثمين القطاع
السياحي

إعادة تأهيل الفضاءات القديمة وتحسين النوعية الحضرية والوظائفية للمناطق الصناعية الحالية (شبكة
التواصل  ،تهيئة المناظر الطبيعية – الالفتات).
القيام بمجهود كبير على مستوى التكوين والمؤهالت مواكبة للتغيرات االقتصادية
استقبال أكبر عدد من االطر العليا لتلبية حاجيات المنطقة على مستوى المهارات وذلك من خالل التركيز
على عامل جودة الحياة
تحسين تنقل العمالة وطالبي العمل وامكانية الوصول إلى أقطاب العمل وذلك من أجل فك عزلة سوق العمل
تركيز هياكل للبحث تخص أقطاب التنافسية والتكنولوجية
االنخراط في التفكير في تمركز المؤسسات وتهيئة الفضاءات االقتصادية على مستوى الفضاء المتروبولي ،
كما يجب التفكير في تنسيق سياسات االستقطاب والترويج.
تحديد مواضيع قيادية مهمة من أجل خلق منتجات سياحية قادرة على دعم العرض السياحي المتروبولي
( عرض أنشطة ترفيهية  ،زيارات حول احداث خاصة  ،زيارات للمواقع األثرية وزيارات لتذوق األطعمة).
وضع خطة للتآزر بين مختلف األطراف الفاعلة في القطاع السياحي للفضاء المتروبولي مرتبطة بمواضيع
موحدة.
تحديد برامج للتسويق واالتصاالت على مستوى المدينة فضال عن المشاريع التي يمكن إنجازها.
تجاوز تكثيف النشاط السياحي خالل فترة قصيرة وخلق الظروف لتمديد الموسم السياحي على مدى السنة.

تنمية حضرية

خدمات عمومية

دعم النشاط االقتصادي
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 -3.2.3الخيارات اإلستراتيجية لمجال مشروع األطلس المتـــوسط
المحاور اإلستراتيجية

الو رشات الكبرى
فك العزلة تحسين
الولوج في االوساط
القروية

إعادة هيكلة الوسط
القروي

تطوير النسيج
القروي

المحافظة وتثمين
البيئة

دعم االنشطة
السياحية والحرفية

إعادة نشر القاعدة
االقتصادية
تطوير
فالحةخصوصية

الخيارات اإلستراتيجية
خلق محورين من أجل االندماج الجهوي شمال-جنوب وذلك شرقي وغربي الفضاء الترابي.
خلق شبكة طرقات لفك عزلة مجموع الفضاءات المسكونة والفضاءات المنتجة (محاور محلية لفك العزلة).
تكثيف محاور االندماج بين األقاليم الترابية خاصة بالنسبة لمنطقة مكناس-تافاللت في الغرب ومنطقة تازة – الحسيمة – تاونـات
في الشرق.
تشجيع األنشطة غير الفالحية ودعم انشاء وتطوير المشاريع الصغيرة في كل الحرف  ،واألنشطة التحويلية والتجارية على
مستوى المراكز الصاعدة (تهيئة األراضي  ،حضانات للشركات  ،قـــرى للحرف  ،التكوين والتدريب).
الحــد من اختالل التوازن للشبكة الحضرية عن طريق تعزيز مدى التناوب على مستوى الولوج  ،الجاذبية والتنافسية  :بولمان
إيمـوزار مرموشة – رباط الخير.
تهيئة مراكز قروية صاعدة (مدعمة بنواة المراكز الموجودة) بتشكيل بديل ذي مصداقية للنزوح القروي.
المساعدة على تجميع السكانة المشتّتــة من خالل إعادة هيكلة األنوية الصغيرة والقرى الموجودة (الخدمات – التجهيزات –
األنشطة المدرة للمداخيل – الولوج).
تحسين الولوج للخدمات العمومية وخلق أنشطة مولدة للدخل خاصة على مستوى المراكز القروية الصاعدة .
الشروع في البحوث والتنمية حول الطاقات المتجـ ّددة
الحد من الضغط البشري على البيئة الطبيعية بما في ذلك تشجيع تجميع السكان حول المراكز.
هيكلة والحد من نمو القرى في الغابات وتشجيع القرى في المناطق السهلة (تنويع األنشطة والتجهيزات).
إعادة تأهيل األوساط الطبيعية المتضرّ رة والمتدهورة.
السيطرة على الكثافة السكانية من أجل تخفيف الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن بين اإلمكانات
الطبيعية والنمو السكاني.
دعــم استقرار جزء من السكان القرويين والنشطين الفالحيين من أجل إحياء اإلدارة والمحافظة على أعلى الجبل المتميز بدرجة
عالية من حيث التنوع البيولوجي.
تشجيع األنشطة السياحية وحمايتها  ،تثمين وإدارة التراث الطبيعي والمساهمة في تنمية إيكولوجية مستدامة.
إنشاء مسالك سياحية ذات مواضيع خصوصية وأقطاب اقتصادية حول التراث.
فك العزلة وتطوير السياحة في المواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية مع دعم قرى لألنشطة السياحية (إقامة – تنشيط –
مطاعم – صناعات تقليدية).
تطوير األنشطة الخاصة بالفضاءات الجبلية (موارد فالحيه خصوصية – تربية الماشية – استغالل الغابات – صناعات تقليدية).
هيكلة وتجهيز القرى التي تتميز بخصوصيات السياحة اإليكولوجية والفضاءات المخصصة لتطوير النباتات العطرية والطبية
(الزعفران والخزامة).
تثمين الزراعات المحلية بمساعدة المراكز الثقافية والمتاحف المحلية
دعم ا لمزارع ذات الكثافة االنتاجية الواسعة للحفاظ على المساحات الفالحية القابلة لالستغالل في المناطق األقل إنتاجية
والمساهمة بالتالي في الحفاظ على التراث الطبيعي المتنوع .
الشروع في برامج للتنمية القروية واألنشطة المرتبطة بالغابات والمراعي
تدعيم اإلطار الحضري وتنمية قطب كيكو من خالل توطيد نفوذها داخل وخارج فظاءاتها.
تعزيز التعدد الوظيفي للمناطق الطبيعية والفالحةمن خالل تثمينها وإدارتها (االنتاج الفالحي والغابي – المحافظة على التنوع
البيولوجي – الترفيه – الحماية من األخطار الطبيعية).

القطاعات
بنيات تحتية
دعم النشاط االقتصادي

تنمية حضرية
خدمات عمومية
دعم النشاط االقتصادي
تنمية حضرية
بيئة

دعم النشاط االقتصادي

تنمية حضرية
خدمات عمومية
دعم النشاط االقتصادي
تنمية حضرية
خدمات عمومية
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 -3.2.3الخيارات اإلستراتيجية لمجال مشروع الملـــوية
المحاور اإلستراتيجية

الو رشات الكبرى
فك عزلة الوسط
القروي

تطوير النسيج
القروي

اعلدة هيكلة الوسط
القروي
المحافظة وتثمين
البيئة

هيكلة الوسط
الترابي

إعادة نشر القاعدة
االقتصادية
حفز التنمية

الخيارات اإلستراتيجية
فك عزلة الوسط القروي بصفة عامة خاصة بقرى السفح الجنوبي لألطلس المتوسط.
تحسين الولوج للخدمات الوسيطة والرفيعة وتدعيم تبادل البضاعة والسلع من خالل انشاء شبكة نقل ذات فاعلية تربط المراكز
القروية بمدن المنطقة.
هيكلة األقاليم الترابية حول قرى سهلة الولوج  ،مجهزة وتحتوي على المرافق والخدمات العمومية واألنشطة االقتصادية المربحة
والمجدية على المدى الطويل.
تدعيم فكرة إعادة تجميع السكان
تعزيز إطار حضاري قروي يساهم في خلق توازن اإلقليم الترابي لفضاء المشروع ككل.
تدبير الدينامية الديمغرافية وتنمية المراكز الهامة للمولوية الشرقية  :العرجان  ،تنديت  ،الرميلة وأوطاط الحاج
توطيد بنية السفح الجنوبي لألطلس المتوسط حول المراكز الثالث  :إنجيل  ،سرغينة  ،ألمس مرموشة.
تثمين الطاقة المتج ّددة بما في ذلك الطاقة الشمسية لتحفيز االقتصاد المحلي
المحافظة على التوازن بين الموارد البيئية وتنمية األنشطة الفالحية وإعطاء االولوية للتزود بمياه الشرب ومراقبة تطور تربية
الماشية
حماية اراضي الحلفاء والمراعي ضد االستغالل المفرط والبحث عن فرص جديدة وممارسات تحترم البيئة  :البحث  ،التهيئة
والتأطير.
حماية الموارد المائية التي أصبحت ضعيفة ضد الضخ المكثف وتلوث المياه السطحية :تعميم التقنيات المقتصدة في ميدان الري ،
وتج هيزات الوسط الحضري والقروي الجديدة التي توجد بها محطات تطهير ومراكز دفن و تثمين.
تعميم الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت كأداة حقيقية لدعم االنتاجية وفك العزلة على مستوى العقليات
والممارسات االقتصادية.
تعزيز إمكانية الولوج والنقل كشرط أساسي للتنمية وتنفيذ أهداف الخطة الفالحية الجهـــوية فــي المنطقة .
خلق مجاالت لألنشطة وفضاءات للصناعات التقليدية مجهزة وموجودة بالقرب من التجمعات السكانية القروية  ،تكون مركز للدراية
والمعرفة الفنية في إطار تدعيم النسيج القروي.
إعادة تأهيل المناطق القروية بتكثيف غراسة الزيتون بغرب الملوية.
تدعيم ميسور كمركز مدينة مهيكلة والتي ستواصل القيام بهذا الدور اإلداري والتأطيري الوظيفة الي ستدعم من خالل الدور
االتدماج الجهوي و الوطني عبر الوظائف اإل دارية و االنتشار الثقافي والفكري
تفعيل السياحة  ،وفك العزلة وتجهيز مواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية.
ثتمين إحياء إمكانات قطاع المراعي واراضي الحلفاء وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة
تعزيز جماعة أوطاط الحاج ككمدينة مهيكلة قادرة على تطوير األنشطة الصناعية المتعلقة بالتحويل وإحياء المواد الموجودة في
المراعي والحلفاء.
تطوير القطاعات الفالحية التي تحترم الخصوصيات المحلية من خالل ترويج منتوجات الجهة على المستويين الصناعي والتجاري .
حماية الفالحة شبه الحضرية وتعزيز التكامل مع األنشطة في القطاع الثالث في المراكز الحضرية (مركز ميسور  ،قصابي الملوية).
إنعاش التجمعات السكانية والقرى من خالل سياسة تنشيط الصناعات التقليدية والتجارية والخدمات لفائدة السكان واألنشطة الفالحية.
السيطرة على نشاط تربية الماشية (تطوير االنتاجية وليس عدد رؤوس القطيع) من خالل تدبير مستدام لإلمكانات الطبيعية (حماية
المراعي وتجديد اراضي الحلفاء).

القطاعات
بنيات تحتية
بنيات تحتية وخدمات عمومية

تنمية حضرية

دعم النشاط االقتصادي
خدمات عمومية
بيئة

بنيات تحتية
دعم النشاط االقتصادي
خدمات عمومية
بنيات تحتية
دعم النشاط االقتصادي
خدمات عمومية
بيئة
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 -6أهم التوازنات الجهـــوية
 -1.6اآلفــــــاق الديمغـــــــــــرافية
تحتل الركائز الديمغرافية مكانة هامة ضمن أسس التخطيط والتهيئة المجالية ألنها تساعد على تحديد االحتياجات
المستقبلية للساكنة من ناحية التشغيل والتجهيزات والخدمات والبنىات التحتية.

 -1.1.6تذكير بتوجهات النمو الديمغرافي
على مستوى الدينامية العامة  ،يتميز التطور السكاني حسب نتائج مختلف تقارير االحصاء العام التعدادات العامة
للسكان والسكن وعمليات االسقاطات  ،بايقاع نمو ضعيف من سنة  2781إلى سنة  .1224كما شهدت الساكنة
الحضرية تراجعا على مستوى وتيرة النمو  :تميزت الفترة ما بين  2781و  2774بوتيرة نمو قوية بينما تراجعت
هذه الوتيرة وأصبحت متوسطة ما بين  2774و  % 2.21( 1224و  )%2.28تميز النمو الديمغرافي في المحيط
القروي بايقاع ضعيف خالل الفترة األولى  %2.89سنويا مما ال يساعد على تجديد النمو الطبيعي في مجمل
المجاالت الترابية الجهوية.
خالل سنة  2781بلغ عدد سكان الجهة  2229568نسمة  ،بينما وصل هذا العدد  2211496ساكنا سنة 2774
مما يعطينا زيادة تساوي  225222ساكنا إضافيا.
في سنة  1224تجاوز عدد السكان مليون ونصف ليبلغ  2592222نسمة بينما وصل العدد  2 828 175ساكنا
وبذلك تكون الزيادة في الحدود  125 222ساكنا بين سنتي  1224و .1224
على مستوى الدينامية  ،تطور عدد السكانة الحضرية نتيجة النمو الحضري وبالخصوص الهجرة القروية.
لقد شهدت السكانة القروية زيادة بنحو  82 622نسمة خالل العشريات الثالث وسجلت انخفاضا على مستوى
النمو في إقليم بولمان  ،وزيادة طفيفة في بقية الجماعات القروية للجهة ما بين  2781و .1224
وا ظهرت التغيرات أن التزايد الديمغرافي كان بطيئا ولكنه فاق بقليل التزايد المسجل على مستوى المملكة حيث
بلغت الزيادة  125 272نسمة مع :
 أقصى معدل التمدن في سهل السايس ( % 222بقريبا).
 مع ّدل متوسط قريب من  % 52في األطلس المتوسط بالنسبة لمدن السفح. زيادة واضحة لمعدل التم ّدن على مرتفاعات المولوية .وسوف يتحكم هذا االتجاه بالنسبة للمنطقتين إلىما بعد .1225


سوف تكون نسبة التزايد أكثر بطئا في مقدمة الريف.
ساكنة قـروية أكثر تجمعا مع :
o

بين سنتي  2774و  ،1224نمو مرتفع في مقدمة الريف بنسبة  %2.62و  %66من الساكنة
اإلضافية القروية في منطقة مقدمة الريف سنة  12222( 1224ساكن) ثم انخفاض الى حدود
سنة  1224مع تجمع ضعيف ب %29من قرى الجهة

o

بين سنتي  2774و  ،1224نمو ضعيف (يتراوح بين  2.5و  )%2.8بباقي الجهة مع تجمع
متوسط بالملوية ( %42من القرى) و االطلس المتوسط ( )%29و بسايس (.)%1.9

o

نسبة ضعيفة من الساكنة االضافية باالطلس المتوسط و الملوية (اقل من  22 222ساكن)
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تترجم مجموع هذه النتائج ضعف دينامية الجهة تحت تأثير هجرة السكان بفعل مختلف البرامج االقتصادية
واالجتماعية التي تنعكس من خالل مجالية الحركية المجالية زيادة على الهجرة القروية الذي سيبقى ظاهرةذات
اهميةهامة.
لقد م ّكنت الهجرات البي قروية نسبة هامة من الساكنة القروية من االستقرار والتجمع من مراكز القرى وتثمين
االمكاتيات المحلية خاصة من خالل المشاريع الفالحية ومشاريع التنمية القروية المندمجة (كيكو  ،تدنيت  ،ضفاف
وادي سبــو وشمال موالي يعقوب).
خالفا للمناطق المجاورة  ،تتميز جهة فاس-بولمان سنة  1224برصيد هجرة إيجابي يتمثل في  68748وافدا على
الجهة من مختلف األقاليم الترابية المغربية و  59748خارجا مما يساوي فارقا بـ  22222نسمة.
تحتل جهة فاس-بولمان المرتبة الخامسة من مجموع الجهات الجاذبة في المملكة وتعتبر فاس المركز الرئيسي
الذي يستقطب فضاء الهجرة .سنة  1224اذا ما اعتبرنا ان نسبة النمو ستنخفض لتتساوى مع نسبة نمو المغرب
سنة  1224و التي تمثل  %2.8( %2.44بجهة فاس بولمان) ،يقدر رصيد الهجرة السلبي ب  6522ساكنن مع
رصيد ايجابي بالوسط الحضري ( 82 222ساكن) و رصيد سالب بالوسط القروي ( 82 222ساكن).
من خالل توقعات االسقاطات الديمغرافية التي قام بها مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافية حسب الوسط وحسب
األقاليم  ،الفرضية المتوسطة تعطي النتائج التالية في أفق سنة  1222بالنسبة للجهة.


يفوق العدد اإلجمالي للساكنة مليوني نسمة (.)1221222



سوف يصل عدد الساكنة الحضرية إلى حدود  2649222نسمة وهو ما يمثل  % 98من العدد الجملي
لسكان الجهة و  % 98من مجموع سكان الجهة (بزيادة قدرها  522222ساكن في المدينة مقارنة بسنة
.)1224



 455222ساكن في الوسط القروي وهو ما يمثل  % 11من سكان الجهة  ،حجم يزداد قليال منذ 1221
(من  % 2,11إلى  % 2,29بالنسبة لساكنة القروية بالمملكة) مع انخفاض الساكنة على المستوى
الجهوي ب .%1.15

 -2.1.6مخطط تهيئة فـــاس (آفاق )2121
تضم دراسة مخطط التهيئة للجماعة الحضرية لفاس ا جزء من المناطق التابعة للجماعات القروية عين الشقف ،
سبع الرواضي ،عين قنصرة  ،سيدي حرازم  ،عين البيضاء وأوالد طيب .وامتد محيط مخطط التهيئة بالتشاور مع
الفاعلين المحليين من  22222هكتار إلى  22222هكتار.
يحدد مخط ط التهيئة التوجهات الكبرى العداد بعض القطاعات التي تعرف تحوال سريعا .وهو يأخذ بعين االعتبار
مختلف الرهانات منها البيئية والتحكم في التوسع العمراني .يدعم هذا المخطط القطب الثنائي فاس -مكناس
واالنفتاح على طنجة  ،ودعم محور فاس-تازة باإلضافة إلى دعم األقطاب الحضرية المتواجدة بجهة فاس-بولمان
وصفرو كقطب جامعي وعين توجدات (جهة مكناس-تافياللت) كقطب للتنمية الفالحية.
اظهرت فرضيات العمل ونتائج توجهات مخطط التهيئة الجماعية الحضرية لفاسالنتائج التالية:
 معدل نشاط السكان  % 26,8بين سنة  1224و .1212
 معدل اإلعالة  1,9شخص سنة .1212
 معدل حجم األسرة  4,8سنة .1212
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جــدول  : 1اسقاطات الساكنة الجملية بفاس بأفاق مخطط التهيئة (.)2121
منخفضة

سنة

عــدد
946 815
1 159 560
1 268 134
1 515 804
1 627 924

1224
1225
1212
1222
1224

مرتفعة
عــدد
946 815
1 183 276
1 308 405
1 594 938
1 726 413

نمو()%
2,8
2,8
2,8
2,8

متوسطة
نمو()%
1,2
1,2
1,2
1,2

نمو()%
2,7
2,7
2,7
2,7

عــدد
946 815
1 171 418
1 288 269
1 555 064
1 676 660

يتراوح مجموع الساكنة لـ  1212في حدود  2192222ساكن  2228222ساكن تقريبا حسب الفرضية
المنخفضة والمرتفعة  ،أي  212222ساكن إضافي (فرضية منخفظة) و( 254222فرضية مرتفعة).
معدل النمو يتراوح بين  %2,8و  %1سنة  1222و .1224
الساكنة التي يجب أن تتوفر على عمل (طلب) تقدر بـ  494222نشيط سنة  1212أي  81522نشيط
إضافي بين  1222و  1212وعرض العمل بمجموع قطاعات األنشطة تقدر بـ  452222عمل.





جــدول  : 2الساكنة النشيطة بحاضرة فــاس
السنة
الساكنة النشيطة

2113

2113

2121

2121

2123

248215

422281

494282

622152

649222

تقدر الساكنة النشيطة بـ  72222نشيط في  1224إلى  1212أي  5622نشيط في السنة باإلضافة إلى 292222
نشيط جديد يجب اشغالهم بين  1212و.1224
باالعتماد على المعدالت المستقبلية حسب القطاعات الناتجة عن مختلف مشاريع التنمية  ،اسقاطات مناصب الشغل
تقدر بـ  295222مناصب الشغل بين سنة  1224و .1212
جــدول  : 2اسقاطات مناصب الشغل حسب القطاع – خطط تهيئة فاس ()2121
سنة

األولى
الثانية
الثالثة
المجموع

2113

2123

2121

عــدد

نمو()%

عــدد

نمو()%

عــدد

نمو()%

6677
229661
252652

1,4
41,8
54,8
222,2

9224
282182
162261
452297

2,6
27,7
58,4
222,2

2961
278852
224816
529442

2,5
29,2
61,5
222,2

اسقاطات التصميم الجهوي العداد التراب

المصدر  :الوكالة الحضرية إلنقاذ فاس – جوان 1222

تقدر حاجيات السكن ب  227262وحدة توافق النمو الديمغرافي (أسرة جديدة) أي  65221وحدة والقضاء على
السكن غير الالئق ( 8641وحدة) والعجز المتعلق بالسكن الفردي ( 25225وحدة) وحاجبات االسر التي تعيش
في مساكن اآلهلة للسقوط ( 12222وحدة)  .يضم العرض المبرمج ( )1228مشاريع تمتد على  2222هكتار
وتوفر  65222مسكن يوافق  1222االحتياجات حسب مخطط التهيئة.
يستوجب الباقي  ،ما يقارب  52222مسكن إلى تعبئة العقار بما يقارب  2222هكتار.
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تندرج تقديراالحتياجات ضمن نظرة تعتمد على التحكم في التوسع العمراني و دعم المحافظة على البيئة والتراث
مع توفير إجابة مالئمة للمطالب االجتماعية  .ان توفير عروض العمل لحاضرة فاس ياتي في القطاعات
الصناعية والصناعات التقليدية والتجارة والسياحة مع الضغط على العمل في االقتصاد اكثر خدماتي.
واألهداف حسب القطاعات تتمثل في مايلي :




قطاع الصناعة  :نمو مناصب الشغل في قطاع الصناعات الغذائية ( 88422منصب شغل) بالجهة.
الصناعات التقليدية  :انتشارونمو يبلغ  % 12من مناصب الشغل.
السياحة ستبلغ  2882222ليلة مبيت سنة  1225و 22422سرير.

 -2.1.6االسقاطات الديمغرافية للتصميم الجهوي العــداد التراب في افق بآفاق 2040
ان خيارات التهيئة والتنمية المقترحة من طرف التصميم الجهوي إلعداد التراب من شأنها أن تنعكس بتحويل
الفضاء االقتصادي الحالي إلى مجال ترابي اخر يعتمد على قطب جاذب متمثل في حاضرة فاس (جلب الساكنة
الحضرية) وأقطاب جاذبة داخل الجهة (جذب الساكنة القروية) إلى جانب أقطاب جاذبة خارج الجهة غايتها
استقبال التدفقات الخارجية.
تتمثل االنعكاسات على التركيبة السكانية القارة في مايلي :
-

تدعيم فئة السكان المسنين

-

تدفق النساء المهاجرات

-

أهمية نسبة الساكنة المهاجرة في المشاركة في األنشطة االقتصادية

-

تدعيم نسبة اليد العاملة المكونة.

الكثافة واتجاهات الهجرة البيجهوية والمتعلقة بالهجرة القروية سوف تمثل العنصراألساسي وسوف تكون لها
انعكاسات في إطار التصميم الجهوي إلعداد التراب من خالل :
-

الهجــرة نحو المدن التي تستحق دعما في إطار تحضر الجهة من أجل استقطاب التدفقات وتكوين أقطاب
جاذبة لالقاليم الترابية التي سوف تشع عليها من خالل جذب انتقائي لحاضرة فاس

-

هجرة الساكنة القروية نحو المراكز القروية الصاعدة التي ت ّم تحديدها والتي سوف يقع فيها خلق مناصب
شغل جديدة من طرف مختلف البرامج التنموية واالجتماعية واالقتصادية باإلضافة إلى تعبئة االراضي
المخصصة لالنشطة والسكن.

-

هجرة الساكنة القروية نحو الجماعات القروية الموجودة في األوساط التي تم فك عزلتها وبالقرب من
المجاالت الترابية المنتجة.

على أساس التطورات الحديثة واختيارات التنمية (التصميم الجهوي إلعداد التراب) انجزت االسقاطات الديمغرافية
وق ّدمت حسب كل مجال مشروع وحسب األوساط مع التركيز على اثنين من المخاطر األساسية " :االستغالل المائي
واالكتظاظ السكاني" إلى جانب و جود فرص هامة مرتبطة بالظروف الطبيعية لكن ايضا الجانب البشري والتي تتمثل
في المساحات السقوية والمدن والتي تقوم بدور محوري في جهة فاس-بولمان على مستوى التنمية.
على هذا الصعيد ،توجد فرضيتان لالسقاط :

-

الفرضية األولى تشجع على تحضر كبير فائق في الجهة مع تنمية حضرية قوية في الممر المتروبولي الذي
سوف يشكل مع قطب مكناس تجمع حضري ضخم يتحوّل في نهاية األمر إلى قطب نمو على مستوى المملكة
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وذلك من أجل الوصول إلى توازن بين الجهات الموجودة في وسط البالد والجهات الموجودة على الساحل

األطلسي .يبين الثقل الديمغرافي للساكنة في الوسطين وفي مختلف مجاالت مشاريع توزيعات تسير في
اتجاه خيارات التهيئة  ،وانعكاست االستراتجية الفالحية ومتطلبات المحافظة على النظام اإليكولوجي مع
زيادة في عدد الساكنة لحاضرة فاس في مجال الممر المتروبولي وتدعيم الجانب الحضري في بقية
مجاالت المشروع.
-

الفرضي ة الثانية قائمة على تطور متوسط للتحضر مع سيطرة على زيادة الساكنة القروية .دون التقليل من
نمو التحضر ،المطلوب السيطرة على التوسع الحضري لحاضرة فاس (المحافظة على االمكانيات
الفالحية ،الحفاظ على الفرشة المائية والمحيط البيئي) واستغالل الوسط القروي بشكل يتالئم مع الموارد
و خصوصيات جزء كبير من مجال الجهة قصد تحقيق االستقرار في جزء من المجاالت المنتجة.

-

من خالل هذه الفرضيتين ،تم انشاء فرضية متوسطة بعد تحيين المعطيات االساسية (احصاء العام
للسكنى والسكن  )1224و تعديل ترابط مع مشاريع التصميم الجهوي العداد التراب.

الجداول التالية تعرض نتائج االسقاطاات حسب الوسط و في افق  ،1242و تذكير بنتائج الفرضيتين السابقة.
جــدول  : 3اإلسقاط الديمغرافي الفرضية األولى تحضر فائق
السنوات
الساكنة

الحضرية
القروية
المجموع

5114

5104

1378618 1 102 492
429677 456 554
1808295 1 573 055

5151

(%نسبة النمو )
5131

1545256
425569
1970825

5141

2243513 1902207
352007 377172
2602572 2287222

الساكنة
االضافية
-5104
5141
864895
-77670
794277

-5114
5104

5131-5151

-5131
5134

1,92
-0,16
1,40

2,10
-1,20
1,50

1,76
-0,88
1,33

جــدول  : 3اإلسقاط الديمغرافي الفرضية الثانية تحضر متوسط و تحكم في نمو الساكنة القروية
السنوات
الساكنة
الحضرية
القروية
المجموع

2113

2113

2121

(%نسبة النمو )
2121

2131

2099573 1 772 715 1545256 1378618 1 102 492
456210 458 858 425569 429677 456 554
2555111 2 231 574 1970825 1808295 1 559 046

الساكنة
االضافية
-2113
2131
720955
26533
746816

-2113
2113

2121-2121

-2121
2123

1,92
-0,16
1,40

1,70
0,53
1,45

1,71
-0,06
1,36

جــدول  : 6اإلسقاط الديمغرافي الفرضية متوسطة
(%نسبة النمو )

السنوات
الساكنة
الحضرية
القروية
المجموع

1224

1224

1212

1222

1242

1102492
456554
1 573
055

الساكنة
1224-1222 1222-1212 1224-1224
االضافية
1242-1224

1378618
429677

1545256
425569

1874445
403138

2298415
417057

919797
-12620

1,92
-0,16

1,95
-0,54

2,06
0,34

1808295

1970825

2287222

2723199

914904

1,40

1,50

1,76
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تطور الساكنة حسب الوسط ومجال المشروع )%( 2131-2113
ّ

ستبلغ ساكنة الجهة  1,9مليون ساكن مع معدل تحضر يقدرب95%( %82سنة  .) 1224على هذا األساس
وباعتبار البنية هيكلة المقترحة للمملكة المغربية  ،سيتم عرض المقترحات التالية للبنية حسب الفئات العمرية
حسب الوسط.بجهة فاس – بولمان.
الفئة العمرية التي ال تتجاوز  25سنة والتي تمثل الفئة الشابة ستنخفض بشدة لصالح الفئة النشيطة مما سيؤثر على
الساكنة التي في سن التمدرس انطالقا من سنة .1212
تطور نسبة التحضر حسب مجال المشروع ()%

جــدول  : 7جدول بنية وعدد الساكنة الجهوية حسب الفئة العمرية والوسط الحضري
الفئة العمرية
أقل من  25سنة
من  25إلى  57سنة
أكثر من  62سنة
أكثر من  25سنة
المجموع

2121
%
23,9
64,6
11,5
100
76,1

2131
عدد
369316
998235
177704
1545256
1175940

%
20,9
63,8
15,3
100
79,1

عدد
480369
1466389
351657
2298415
1818046
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جــدول  : 8جدول بنية وعدد الساكنة الجهوية حسب الفئة العمرية  :الوسط القروي
الفئة العمرية
أقل من  25سنة
من  25إلى  57سنة
أكثر من  62سنة
أكثر من  25سنة
المجموع

2131

2121
%

عدد

%

عدد

25,80
65,00
9,20
100,00
74,20

109797
276620
39152
425569
315772

22,00
66,50
11,50
100,00
78,00

91753
277343
47962
417057
325304

 -2.6تقدير االحتياجات
تضم تقدير االحتياجات الطلب على الشغل ،أي الساكنة النشيطة التي يجب تشغيلها ،والعرض في مناصب الشغل
بمختلف القطاعات االقتصادية وكذا تقديراالحتياجات من االراضي والماء الصالح للشراب لتعبئتهما في افق
 1212و  -2.1.6.2040الساكنة النشيطة التي يجب تشغيلها حسب الوسط.بلغت نسبة النشاط بالمغرب سنة 1222
 % 42,6بالوسط الحضري و  % 58,4بالوسط القروي وفرضيات االسقاطات :
 نسبة النشاط بالوسط الحضري  % 41سنة  1212و  % 42سنة .1242
 نسبة النشاط بالوسط القروي  % 58 :سنة  1212و  % 55سنة .1242
تتمثل النتائج في  726 222نشيط سنة  1242اي ما يقارب  286 222نشيط إضافي بين سنتي  1224و
.1242
جــدول  : 9تقديرات الساكنة النشيطة حسب الوسط لسنة  2121و ( 2131ساكنة تفوق  13سنة) حسب الفرضية المتوسطة
الوسط
حضري
قروي
المجموع

آفاق

نسبة النشاط ()%

عدد الساكنة النشيطة

1212
1242
1212
1242
1212
1242

41
42
58
55
45,5
41,2

493895
727219
183147,9
178917,5
677043
906136

جــدول  : 11تقديرات الساكنة النشيطة المشغلة حسب الوسط لسنة  2121و ( 2131ساكنة تفوق  13سنة) حسب الفرضية المتوسطة
الوسط
حضري
قروي
المجموع

آفاق

نسبة النشاط ()%

عدد الساكنة النشيطة المشغلة

1212
1242
1212
1242
2121
2131

72
88
75
72
9113
8813

444505
639952
173990
161026
618817
801024

في أفق سنة  1242نجد حوالي  822 222نشيط يمثلون الساكنة المشتغلة (نسبة من النشيطين تتمثل في العاطلين
عن العمل).
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جــدول  : 11اسقاطات الساكنة المشتغلة حسب مجال المشروع حسب الفرضية المتوسطة
الساكنة المشتغلة 2121

مجال المشروع

فاس
مقدمة الريف
ممر المتروبول
األطلس المتوسط
الملوية
مجموع الجهة

الساكنة المشتغلة 2131

%

العدد

%

العدد

62,12
5,38
18,84
7,06
6,61
100,00

384387
33264
116570
43698
40898
618817

59,30
6,58
21,88
6,84
8,62
100,00

474987
52708
175264
54830
69088
801024

اسقاطات الساكنة المشتغلة حسب مجال المشروع (الفرضية المتوسطة)

 -2.2.6تقدير مناصب الشغل التي يجب خلقها
في قطاع الفالحة  ،ترتبط اشكالية طلب مناصب الشغل (التي توافق الساكنة التي يجب تشغيلها) باألساس بتطور
نسبة نشاط المرأة والذي يرتبط بالتعليم والتحضر وتطور مناصب الشغل الفالحي وانجاز أهداف المخطط الفالحي
الجهوي .باإلضافة  ،يجب التذكير بأن تحسين ظروف وتثمين األراضي سيحسن في االنتاجية وليس في مناصب
العمل.
يستغل النشاط الفالحي  %26من مساحة الجهة و  %2,5من ناشطي الجهة رغم انخفاض حجمها االقتصادي ،
تحتل الفالحة مكانة هامة في اقتصاد الجهة والتي سيدعمها مخطط المغرب األخضر  ،يمثل سهل سايس أهم
احواض الشغل بالجهة إال أن الفالحة تبقى القطاع االقتصادي المهيكل ببقية مجال الجهة حيث .تساهم مشاريع
المخطط الفالحي الجهوي اكثر في مجالية االنشطة مع تأثير على مناصب العمل الفالحي والمهارات ..واألنشطة
الفالحية موجهة باألساس إلى الذكور  ،إال أن المرأة أصبحت تشغل مكانة هامة وانتقل دورها من دوردعم االسرة
إلى عاملة فالحية ومربية خاصة باألطلس المتوسط.
تواجه مختلف المشاريعراقيل تحد من تنميتها من أهمها اشكاليات العقار التي تمثل أساس ضعف نسيج الفاعلين،
وتجزئة األراضي الصالحة للفالحة ،وندرة المياه بمنطقة هامة من المجال الجهوي خاصة بالجنوب.
حدد مخطط المغرب األخضرللفالحة توجها مستداما لمناطق البورية التقليدية مع حلول تنموية تحافظ على
مؤهالت وقدرات األراضي المعنية .لكن دينامية الحركة السكانية مدعوة إلى التحكم فيها والتركيزعليها من خالل
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البعد الحضري عن طريق المراكز الصاعدة والمدن الصغيرة التي ستلعب دورا هاما في جاذبية الساكنة القروية
باإلضافة إلى دعم وتنويع مناطق النمو التي توفر مناصب شغل قارة وغير فالحية .وبالتاكيد،تبقى الفالحة أساس
تنمية الوسط القروي باإلرتباط مع األنشطة السياحية  .ومن جهة أخرى  ،تبقى األنشطة الداعمة للتنمية المستدامة
ضرورية لمواجهة التحديات المرتبطة بالموارد المائية المدعوة لحفظ التماسك بين الجهات والموارد اإليكولوجية
بالمناطق الجبلية  ،والمناطق الغابوية ومناطق الحلفاء
يمثل االندماج القروي ضمن التنمية الجهوية ركيزة اساسية بالنسبة لالقتصاد القروي.ومرحلة ضروربة لدعم
التنمية
اما بقية القطاعات ستوفر فرص عمل بمعدالت ارتقاب ايجابية متوسطة حسب الفروع والتي تدل على السياسات
والبرامج بقطاعات الصناعة والصناعات التقليدية واالشغال العمومية...الخ .واما خيارات التنمية في ما يخص
تنمية المدن والمراكز القروية المندمجة ستساهم في خلق مناصب الشغل ألصحاب الشواهد العليا بقطاع الخدمات.
اسقاطات الساكنة التي يجب أن تشغل حسب القطاعات ومجاالت المشاريع وحسب الفرضيتين الديمغرافيتين
بالجداول التالية....
نمثيل اسقاطات الساكنة التي يجب أن تشغل حسب القطاعات ومجاالت المشاريع وحسب الفرضيتين
الديمغرافيتين بالجداول التالية:
جــدول  : 12اسقاطات الساكنة المشتغلة حسب القطاعات االقتصادية  :الفرضية المتوسطة
القطاع
السنة
2114
2131
2121
2141

الثــاني

األول

المجموع

الثالث

معدل

العدد

معدل

العدد

معدل

العدد

معدل

العدد

23,55
22,8
22,5
18

113 196
140 316
139234
144184

33,55
37,3
35,5
36

161 294
194 720
219680
288369

42,9
39,9
42
46

206 215
224 070
259903
368471

100
100
100
100

480 705
559 106
618817
801024

المعلومات المتوفرة عن مختلف البرامج التي هي في طور اإلنجازستمكن من تقييم مناصب الشغل التي سيقع
انشائها في أفق ( 1215-1212آخذين بعين االعتبار تأخر انجاز بعض المشاريع).
 بقطاع الصناعة :مختلف المشاريع ستخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ  15222سنة
 .1212من سنة  1212إلى سنة  1242هناك  12222منصب شغل يطابق الطلبات لدعم مشاريع
المتروبول.
 في قطاع الصناعة التقليدية :يضم برنامج تدارك التاخر خلق  14522منصب شغل  ،البعض منها
سيعوض انخفاض عدد الحرفيين ببعض القطاعات.
 بقطاع الفالحة  :الوظائف ستكون نتاج الركيزة األولى بالقطاعات النباتية عبرتوسع الري .كما سيوفر
المخطط الجهوي للفالحة  68222منصب شغل جديد.
 بقطاع السياحة  :خلق مناصب شغل سيكون في حاضرة فاس باألساس مع مشاريع صغيرة ومتنوعة
ببقية الجهة ( .مياه استشفائية  ،سياحة قروية  ،سياحة إيكولوجية  ،صناعة تقليدية .)...مختلف المشاريع
المحددة ستمكن من تقدير مناصب الشغل الجديدة  11222 ،بمجموع الجهة و 21222بحاضرة فاس.
 بقطاع التجارة  :تقدر مناصب الشغل الجديدة بـ  12622باالعتماد على منصب شغل واحد بالتجارة لكل
 28ساكن ( 12لسنة  ، )1224انخفاض تبرره عصرنة القطاع.
 بقطاع الخدمات واإلدارة  :حلق مناصب شغل تقدر باالعتماد على معدل  ، 2,19تلبية لحاجيات الساكنة
اإلضافية الحضرية المجتمعة والمشتّتة  .فالحصة ستكون بـ  18222منصب شغل جديد.
وخالصة لذلك  ،فدد مناصب الشغل اإلجمالية التي يجب توفيرها مابين  1215-1212سترتفع إلى . 272222
الساكنة التي يجب تشغيلها  .كما تقدر بـ  298 222ناشط حسب الفرضية االمتوسطة مما سيساهم في انخفاض
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البطالة وإضافة الى مساهمة خارجية للجهة خاصة بالنسبة لليد العاملة المتخصصة التي تكون بطيئة في التكوين
و نحقيق االستقرار.

 -2.2.6االحتياجات من العقارات الصالحة للتعمير والمياه الصالحة للشراب
ان توقيراالحتياجات من العقارات للساكنة اإلضافية بالجهة تم احتسابها باالعتماد على عدد األسر الجديدة لسنة
 1202وذلك بتبني الفرضية الديمغرافية المتوسطة.
ف معايير الكثافة المعتمدة تختلف من وسط إلى آخر  .وبالتالي  ،فيما يخص حاضرة فاس ومدن ممر المتروبول،
الكثافة المعتمدة هي  02مسكن/هكتار باعتبار ندرة العقارات الصالحة للتعمير والقيمة الفالحية العالية لألراضي
الضاحوية .وهذه الكثافة تضم مختلف الو ائف الحضرية والبنىبات التحتية .بالنسبة للمدن األخرى  ،تنخفض
هذه الكثافة إلى  12مسكن /هكتار وستبلغ هذه الكثافة  12ساكن/هكتار بالنسبة للساكنة المتجمعة بالوسط
القروي .هذه األرقام تعتبر مع ّدالت بالنسبة للفترة المعنية :وهي بالتأكيد حاليا أقل لكنها من المرجح أن تكون
مرتفعة سنة .1202فاالحتياجات من المجال محسوبة على هذا االساس تقدر بـ  1022هكتار بما يقارب
استهالكا سنويا يقدر بـ  372هكتاركمتوسط في السنة ..فالمجهودات هامة  ،وكل تأخير سيخلف تراكمات تثقل
التدخالت في التعبئة العقارية.
جــدول  : 12تقديرات االحتياجات اإلضافية للعقارات من  2113إلى  2131حسب الوسط – الفرضية المتوسطة
الوسط
حضـــري
قـــــروي
المجموع

صافي الكثافة للمساكن /هكـتار
11
22
27

الحاجيات آفاق سنة ( 2131بهكتارـ)
8262
2192
7622

االحتياجات من المياه الصالحة للشراب نتيجة للنمو الديمغرافي تم تقديرها حسب معدل وحدة االستهالك التي
تتراوح بين  02لترا/اليوم/الساكن في الوسط القروي إلى  152لترا/اليوم/الساكن لحاضرة فاس.
تم اعتماد معدل متوسط للمدن المتوسطة والصغرى والذي يقدر بـ  112لترا/اليوم/الساكن.
على هذا االساس  ،فاالحتياجات من المياه الصالحة للشرب لسنة  1202حسب الفرضية المتوسطة المعتمدة
االل تقدر بـ  131مليون م.3
جــدول  : 13تقدير االحتياجات من المياه الصالحة للشرب في سنة  2131حسب الوسط – الفرضية المتوسطة
الوسط
حضـــري
قـــــروي
المجموع

معدل استهالك الماء الصالح للشراب لكل
ساكن (ل/اليوم)
142
80
-

الحاجيات آفاق سنة ( 2131م)2
119 126 829
12 178 054
131 304 884
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 -2.6االندماج الجهوي
تحد جهة فاس بولمان من الغرب ب جهة مكناس صفرو ،من الجنوب الشرقي بالجهة الشرقية ومن الشمال الشرقي
بجهة تازة الحسيمة تاونات .تتقاسم مع هذه الجهات مجاالت قروية ذات رهانات اقتصادية وإيكولوجية ذات أولوية
كبرى :
 -2سهل سايس،
 -1األطلس المتوسط،
 -2حوض سبو،
 -4حوض ملوية.
بصيغة أخرى ،فهذه الجهات تتقاسم إشكا الت مشتركة يظل نموها رهينا ومرتبطا بمستوى أو بآخر من هذه
المستويات المجالية.

 -1.2.6جهة مكناس تافياللت
تشكل جهة مكناس تافياللت مع جهة فاس بولمان استمرارية ترابية تتخللهما مجاالت مشتركة ذات أهمية اقتصادية
بالنسبة لكلتي الجهتين المتداخلتين ،كما يعتبران في مواجهة هشاشة إيكولوجية .بالنسبة لسهل سايس واألطلس
المتوسط ،كال الجهتين يجب أن تتجاوزا العراقيل وعليهما تطوير استراتيجيات متناسقة ومتكاملة من أجل تثمين
هذه المجاالت من جهة والحفاظ عليها لألجيال القادمة .كذلك ،تقع عاصمتا الجهة على ممر وطني غربا وشرقا
على بعد  62كلم فقط .ويشكالن من الناحية الوظيفية محيطا ميتروبوليا واحدا ووحيدا ينبغي دعمه من خالل
تطوير إستراتيجية مشتركة نظرا ألهمية الروابط والعالقات التي تجمع كلتا الجهتين.
في المقابل ورغم أهمية الرهانات المشتركة و 260كلم من الحدود المشتركة ،هذه الجهات تنسج فيما بينها عالقات
ضعيفة .فالعالقات يمكن اعتبارها محصورة فقط مع الممر الوطني غربا وشرقا ،والمتمحور حول الطريق
الوطني رقم  ،6والطريق السيار  A2والخط السككي .في الجنوب ،يمكن القول أن اثنين فقط من المحاور يمكن
اعتبارهما قويين وهما الطريق الوطنية رقم  8الرابطة بين فاس وإفران عبر إيموزار كندر والطريق الوطنية رقم
 25التي تربط ميسور بميدلت .باقي المحاور :الطريق الجهوية  924التي تربط عين الشكاك بالحاجب ،والطريق
اإلقليمية  9124التي تربط كيكو بتمحضيت ثم الطريق الجهوية  522التي تربط بولمان بالطريق الوطنية 22
تعتبر محاور مواصالت محلية
ترتكز الرؤية المجالية التي يقترحها التصميم الجهوي إلعداد التراب بجهة مكناس تافياللت على أربع محاور:
تقوية وتطوير قطب النمو األساسي لسهل سايس ،حيث يرتبط مصير هذا المجال بشكل كبير بمستقبل سياسة
الميتروبول المتفق بشأنها في إطار الثنائية القطبية فاس مكنوير أقطاب خاصة باألنشطة على طول محور
الطريق الوطنية  12من أجل تنشيط المناطق الجبلية جنوبا بمجاالت الشمال األكثر تصنيعا .هذا المحور الذي
يربط الحاجب-أزرو-إفران -ميدلت والراشيدية يجب أن يشكل قاعدة لتثمين وتقويم المؤهالت المحلية وكذا المدن
الثانوية النشيطة قدر المستطاع .نمو هذا المحور سيشكل مناسبة لفك العزلة عن هذه المجاالت بجهة فاس بولمان
الممتدة على طول الحدود مع جهة مكناس تافياللت .تثمين مؤهالت األطلس المتوسط الهضبي باعتباره منظومة
إيكولوجية وحيدة بالمغرب ،مع محطة إفران لالستجمام ،هذا المجال يتهيأ ليكون وجهة للسياحة الترفيهية.
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فالمحطة جد قريبة من فاس ومرتبطة بمحاور طرقية وببنيات تحتية مهمة .ويمكن اعتبارها أحد عناصر الغنى
والتنوع السياحي لواجهة فاس.تنمية وتطوير قطب ميدلت  :يعتبر هذا التوجه مفتاحا لفك العزلة وأساسا لتجهيز
جهة مهمشة ،تعتبر ميدلت مدينة مرت فعات ملوية ،قريبة من ميسور ،وتقع في مجال واسع ومهمش بين الجهتين
حيث ظروف العيش جد قاسية .وتستفيد من موقعها كنقطة عند ملتقى الطريق الوطنية  22والطريق نحو
كرسيف-ميسور-ميدلت .هذه الطريق تعتبر ممر عبور للعديد من السياح القادمين إلى المغرب عبر الناضور
ومليلية و الذين تستفيد مدن ميسور وأوطاط الحاج من عبورهم .تعتبر مدينة ميدلت كذلك مركزا للمبادالت مع
الساكنة والفالحين بجماعات إقليم بولمان.

 -2.3.6جهة تــــازة الحسيمة تـــاونـــات
تتقاسم حوالي  222كلم من الحدود المشتركة مع جهة فاس بولمان ،يخترق الجهة محور مبادالت وطني من
الغرب نحو الشرق والذي يمر عبر حاضرة فاس ليصل مدينة وجدة .كذلك تقتسم الجهة جزءا كبيرا من األطلس
المتوسط من خالل جزئها الشرقي.
يتكون ال مجال من قطاعات مجزأة غالبا ما تكون صعبة الولوج نظرا للظروف الجغرافية والطبيعية التي تفضي
إلى "شبكة من البنيات غير مكتملة وأقل تطورا ،كما أن محاور التواصل واالتصال بالجهة بالكاد يمكنها أن تشكل
محورا للنمو وصلة وصل مع المجاالت الخارجية" .باستثناء ممر تازة ،فإن عالقة هذه الجهة تظل محدودة مع
جهة فاس بولمان ،ف بغض النظر عن المنفذ الجنوبي على طول منخفض ملوية الذي يصل ميدلت بكرسيف عبر
ميسور وأوطاط الحاج ،تتواجد بعض المسالك جنوب هذا الممر باعتبارها طرقا إقليمية تخترق األطلس المتوسط
لتكون صلة وصل بين كلي المجالين
بالنظر إلى وضعية العزلة  ،فإن الرؤية المجالية المنبثقة عن التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة تازة الحسيمة
تاونات تتمحو ر حول محاور أساسية تهم الجهة الكبرى لوسط المغرب التي سترسم معالم جديدة للولوجية.الجهوية
 الطريق المداري المتوسطي  :ويهم طنجة-تطوان-الحسيمة-الناظور وقد فتح آفاقا لتنمية الساحل انفتاح جهةتازة الحسيمة تاونات نفسها وكذا جهة فاس بولمان :إنه محور لفك العزلة.
 الطريق السيار فاس تازة وجدة :أحدث هذا المحور تغييرا مهما على مستوى البعد التاريخي للمحور كأداةللتواصل والتنمية (الطريق الوطنية  ،)2كذلك سي عزز التمفصل بين األقطاب الحضرية الكبرى بالجهة
الوسطى (فاس ومكناس) وبين باقي أقطاب البالد كالرباط ،الدار البيضاء والقطب الحدودي وجدة .

لكن الرؤية المقترحة ستواجه نوعين من المخاطر تتقاسمها كذلك ،إلى حد ما ،مع جهة فاس بولمان :
 -2خطر مجال جهوي يعتبر ممر عبور أكثر منه مجاال مجهزا بالبنيات الالزمة،
 -1خطر اجتذاب النمو وتركزه بدل تعميمه.
لكل هذه االعتبارات ،فإن التصميم الجهوي إلعداد التراب لتازة الحسيمة تاونات يركز على أهمية وضع سياسات
للمصاحبة واالستثمار لتمكين االستثمارات المنجزة (البنيات التحتية) من تقديم كل شروط التنمية الترابية .ويتعلق
األمر بتحسين الولوجيات للمجاالت الجهوية من خالل تقوية :
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 تعميم النمو، تسهيل الولوجية إلى الموارد وإلى الخدمات داخل وخارج الجهة، -تكاملها مع أقطاب الجهات األخرى.

 - 3.3.6جـــهــــة الشـــــــــرق
تقع جهة الشرق على الحدود الشرقية للبالد ،وهي جهة جد شاسعة (المرتبة الثانية من حيث المساحة) .وتمتد من
الناظور الواقعة على الساحل ا لمتوسطي بمنطقة الريف الشرقي إلى فكيك الواقعة بالهضاب العليا المطلة على
الصحراء .تشكل الجهة في جزئها الشمالي منفذا إلى المحور الوطني غرب-شرق الذي يخترق وسط البالد عبر
مكناس ،وكذا إلى فاس وتازة لربط وجدة بالحدود الجزائرية والناضور بالواجهة البحرية .في هذا المحور ،يتركز
أكبر جزء من األنشطة والساكنة بالجهة.
اما جنوب الجهة ،نظرا ولوضعية العزلة القاسية التي يعرفها ،واالرتباط مع جهة فاس بولمان يعتبر ضعيفا من
حيث عدد السكان وكذا من حيث الغطاء النباتي باستثناء بعض سهوب الحلفاء وبعض الواحات .الروابط بين
الجهتين محدودة جدا .بعض الطرق الجهوية واإلقليمية تضمن التواصل واالتصال بإقليم بولمان وجنوب المنطقة
الشرقية غير أن معظمها عبارة 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 وخلق
ثروات جديدة .كل محور من هذه المحاور يتفرع إلى توجهات استراتيجية :
 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، 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
إلبرا ز دور وأهمية المدينة كحلقة للمبادالت البرية من خالل السكة الحديدية أو عبر الطريق السيار .هذا
الميتروبول يدعمه الميناء الجهوي بالناظور وأقطاب جهوية ببركان وتاوريرت .هذه المجموعة الحضرية تتحكم
في المجال الشمالي "النافع" للجهة الشرقية وذو الصبغة الفالحية ،الغابوية والسياحية ..اما الجنوب الذي يعتمد
على التربية المكثفة للمواشي  ،شبه ترحال والترحال (حسب قدرة كل منطقة)  ،سيكون مؤطرا من قبل مدن
بوعرفة وبني تجيغت .التصميم الجهوي إل عداد التراب يقترح تطوير العالقات مع جهة فاس بولمان من أجل فك
العزلة.
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 -7التصميم الجهوي العداد التراب
 -1.7اعــــــــداد المجــــــال
خالل  15سنة المقبلة ،ستكتسي جهة فاس بولمان ،التي صبغة "جهة طموحة" ،تعتمد على الموقع الجغرافي
والتاريخ والمؤهالت المجالية لتستعيد جاذبيتها و تنافسيتها.
تتكون من مدينة كبيرة و مجال خلفي نشيط و متعدد الوظائف ومناطق بعيدة ذات نظم إيكولوجية يجب الحفاظ
عليها .خصائص هذه المجاالت وقع تثمينها وتنوعها يجعلها متكاملة.
أساس رؤية اعداد هذا المجال ،تتمثل في تعزيز العاصمة الجهوية فاس كمحرك أساسي لمسلسل المتروبول.،
ف اعداد المجموعة المتروبولية يمثل المشروع الرئيسي لتصميم الجهوي العداد التراب ومن آثاره :
 االنطالق في دينامية التنمية االقتصادية واالجتماعية للحاضرة ومنطقتها الخلفية.
 سيهيكل المجال الجهوي
 سيوزع التنمية نحو المجاالت النائية بالجهةوعليه ،ترتكز جهة فاس بولمان على عاصمتها التي تسعى
إلى أن تصبح متروبول بالتكامل مع مكناس (جهة مكناس – تفياللت) وتجمع كل المؤهالت التي تمكنها
من لعب دورا أساسيا في التنمية االقتصادية الجهوية والوطنية.
هذا المجال الواسع المتروبولي ثنائي القطب الذي يتكون من مكناس ومجالها الخلفي وفاس مراكز الدعم والتي هي
صفرو – البهاليل – إيموزر كندر – موالي يعقوب والمنزل باإلضافة إلى األراضي الفالحية والضاحوية التي
تفصلها  .سيهدف إلى فرض نفسه على الصعيد الوطني كقطب هام للتنمية.
هكذا ،فالمجال المتروبولي الذي يتك ّون من مجال وظيفي مندمج يجمع المجاالت حيث البنيات التحتية
والتجهيزات واالستثمارات موزعة باالعتماد على المؤهالت المجالية .وتمركز األنشطة والتجهيزات بالمجاالت
األكثر تالؤما في المدينة األم والفضاء المتروبولي ،وتساهم في بروز مراكز جديدة متعددة الوظائف .األمر الذي
سيساعد في تقليص الضغط على فاس وتحسين تدبيرها الداخلي من جهة وتمكين مدن الفضاء المتروبولي من
االستفادة من دينامية التنمية من جهة أخرىوالمناطق الطبيعية ذات األهمية وسط الفضاء المتروبولي وهي ذات
مساحات صغيرة ،محمية ومثمنة .ووضع سياسات وبنيات مالئمة ،و تدبير ناجع للموارد والتحسيس حول
الموضوع ،سيمكن من تحقيق توزيع واضح للمناطق بين األوساط الفالحية والحضرية ،و ترشيد استغالل المياه
وانخفاض التلوث .ويناسب االنتاج الفالحي أيضا توفر الموارد واحتياجات المتروبول ..ويستفيد المتروبول من
شبكة إيكولوجية وسياسة الحفاظ على األوساط الطبيعية والحد من التلوث وكذا تعايش بين التحضر واألنشطة
الفالحيةوباالضافة الى ذلك ،فان الولوجية إلى المتروبول يجب ان تكون متميزة باتصاالت متعددة وكثيرة مع
الساحلين األطلسي والمتوسطي  ،باقي مجال األقطاب المغربية باإلضافة إلى بقية مجال الجهة .وذاخل هذا
المتروبول ،يجب أن تربط شبكات النقل الجهوية السريعة بين المدن  .كما يجب أن يكون النقل الجماعي وسط
فاس ناجعا وسهل الولوج .باإلضافة ستكون مختلف أنواع النقل متصلة ومنشئة لمناطق تبادل ودعم متعدد
األنماط.
على مستوى الميتروبول ،هناك مجموعة من التدابير لتسهيل التنمية االقتصادية وجاذبيتها مع الحد من تخصص
المجاالت .ستعمل مناطق األنشطة على نحو أفضل بفضل التحسينات في ما يخص الولوجية  ..كما سيتم استبعاد
بعض األنشطة عن المركز للحد من التلوث في حين أن المراكز الضاحوية ستتكثف بتمركز األنشطة المتج ّددة
والنشيطة مما سيساهم في تركيز مناصب الشغل وتنظيم شبكة النقل الجماعي ودعم المراكز الثانوية.سيتم إنشاء
المساكن حسب تنمية األنشطة االقتصادية والحاجيات المختلفة التي يوفرها مجموع مجال المتروبول .ستساهم
األحياء الراقية والمجهزة في جذب األطر بينما مناطق أخرى ستستجيب لحاجيات الفئات الهشة دون أن تستقر في
أحياء غير قانونية .باإلضافة إلى ذلك يقدم المتروبول عرضا تجاريا مهما ومتنوعا  ،يتكون من تجارة ذات جودة
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ومتخصصة بمركز المدينة وشبكة أسواق قريبة مالئمة ،ومراكز تجارية كبرى بضاحية فاس سهلة الولوج وال
تنافس إال قليال األنشطة التقليدية .يرافق هذا ال عرض التجاري هيكلة لوجستيكية تتكون من قاعدة لوجستيكية و
ميناء داخلي للتخزين والتوزيع ومناطق لوجستيكية للتسويق بالنسيج الحضري.
وفيما يتعلق بتشجيع االبتكار  ،يتوفر مجال المتروبول على أقطاب تنافسية وتجهيزات التي يحتاج لها ،كما أن
الشراكة مع مختلف الهياكل والجامعات والمقاوالت لها مكانتها .يتم الحفاظ على دينامية االبتكار من خالل تنظيم
تظاهرات تشجع على التكوين والندوات والمناظرات .كما أن جودة بنيات استقبال الطلبة والباحثين (سكن ،
تجهيزات  ،مطاعم  ،رياضة  ،ثقافة) تساهم أيضا في جاذبية المتروبول.
أخيرا ستتطور هذه الجاذبية بفضل السياحة والثقافة  :ستؤدي العـديد من المشاريع إلـى خلق تظاهرات (تراث،
فن الطبخ  ،الترفيه )...وتثمين المواقع والخبرات وسط المدينة وخاصة المناطق المجاورة للمتروبول.
كما ان تعدد وتنوع العروض السياحية والثقافية ،يرافقها تواصل مالئم يساهم في تنافسية المتروبول .عالوة على
ذلك ،يساهم التنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاعي السياحة والثقافة في تكامل ودعم عرض القطاعينوبصفة
عامة  ،تصل عاصمة الجهة كباقي المجال المتروبولي إلى مرحلة متقدمة من التنمية و تحسن مستوى عيش
الساكنة .يتوفر باقي مجال الجهة على العديد من المؤهالت منها المتعلقة بالوسط الطبيعي والبشري والمادي
والالمادي.
وبالتالي ،ف في المناطق الغابوية والجبلية ،خاصة باألطلس المتوسط وجزء من منطقة مقدمة الريف بشمال فاس ،
توفر السياحة والصناعة التقليدية نشاطا للساكنة المحلية ،وتساهم في استقرار جزء من النمو الديمغرافي ب بهذه
المناطق .وتستقبل هذهالمناطق فالحة متخصصة باإلضافة إلى تربية الماشية .وفي األخير ستمكن البرامج ،التي
تهم المحافظة على الغابات والمياه والتربة ،ب المناطق الجبلية والغابوية من تثمين ثرواتها.
تنتشران المناطق ذات كثافة فالحية عالية هي المجاالت التي تقع بسهل سايس ،باإلضافة إلى بعض األراضي
التي تقع بمقدمة الريف وبالسفح الشمالي لألطلس المتوسط وبجماعة كيكو .حيث تساهم تكثيف الزراعات بها ،
في زيادة المردودية .باإلضافة إلى تكييف الفالحين منتوجاتهم مع متطلبات المدن لتلبية الطلب المحلي ويتط ّور
القطاع بفضل دعم قطاع التخزين والتحويل واللوجستيك .كما مكنت حماية الموارد المائية ومواجهة مخاطر
التلوث من المحافظة على المؤهالت الهامة ل لهذه المناطق وبالمجاالت الفالحية االخرى (على طول وادي
الملوية – جنوب األطلس المتوسط وجزء من سهل سايس وبمقدمة الريف) ،يرافق عصرنة وسائل االنتاج وتنمية
قطاع تربية الماشية تجمع الساكنة .وتساهم هيكلة الساكنة في قرى سهلة الولوج ومجهزة في الحفاظ على جزء من
النمو الديمغرافي بالمنطقة.
أخيرا ،باستثناء شريط صغير على طول وادي الملوية  ،تغطي سهوب الحلفاء والمراعي المنطقة .كما سيساهم
تحسين المراعي وتجهيز مرافق للماشية في تنمية المنطقة .اما فيما يخص مكافحة التصحر تبقى المحافظة على
سهوب الحلفاء امرا ضروريا.
تتدرج الشبكة الحضرية للجهة حسب عدة مستويات من المدن .تتكون المنظومة الحضرية من نوعين من
التجمعات السكنية:
 −المدن ذات أهمية جهوية وإقليمية.
 −المراكز ذات أهمية محلية.
تنقسم المدن ذات أهمية جهوية وإقليمية إلى ثالثة مستويات :
 المستوى  : 2المتروبول  :ال توجد إال واحدة بجهة فاس-بولمان و هي فاس.
 المستوى  : 1مراكز دعم المتروبول  :أربعة مراكز وتتمثل في  :صفرو – البهاليل و إيموزر كندر وموالي
يعقوب والمنزل.
 المستوى  : 2مدن التأطير االقليمي  ،باإلضافة إلى مراكز دعم المتروبول والتي تلعب دور التأطير اإلقليمي
لصفرو  ،موالي يعقوب .وتتمثل في  :ميســــور.
تضم المراكز ذات االهمية المحلية ثالثة مستويات :
مكتب الدراسات للتهيئة والتعمير  – URAM Intl.أغشت 5102
20

التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان – المــرحلة  – 3المهمة  – 1تقرير التصميم الجهوي إلعداد التراب

 المستوى  : 4بدائل التأطير المجالي  :أربعة مدن  :أوطاط الحاج – إيموزر مرموشة – بولمان – أوالد
ميمون (مدينة جديدة)
 المستوى  : 5المراكز الصاعدة  :يضم كل مجال مشروع العديد من المراكز :
 oسبت الوداية – سيدي داود – ميكس – العجاجرة – اللوداين – عين بوعلي و هذه المراكز توجد
بمنطقة مقدمة الريف.
 oسع الرواضي – عين قنصرة – سيدي حرازم – رأس تبودة – بئر طم طم – أغبالو أكورار –
آيت سبع لجرف – كندر سيدي خيار – عزابة توجد بممر المتروبول.
 oأهل سيدي لحسن – أوالد مكودو – العنوصر – تازوطة – دار الحمراء  ،أدرج – تفجيغت –
تلزمت – سكورة مداز – كيكو – المرس – آيت المان – آيت بازة  -اوالد علي يوسف توجد
باألطلس المتوسط.
 oسرغينة – ألمس مرموشة – إنجيل – قصابي الملوية – ويزغت – تيساف – فريطيسة – تنديت
توجد بالملوية.
 المستوى  : 6القرى األخرى.
 كما تم تعزيز شبكة التواصل وهيكلتها بالجهة عبر دعم الشبكة الطرقية والطرقات السريعة بمدارين
 المدار األول يوجد بشمال حاضرة فاس ،يعبر مقدمة الريف لميكس وعين قنصرة مرورا بالعجاجرة.
والمدينة الجديدة أوالد ميمون واللوداين وتربط مع العديد من الطرقات الثانوية وتساهم في فك عزلة عن
الجهة المصغرة.
 المدار الثاني ،يتمثل في "مدار السفح" ويربط إيموزار كندر بصفرو ثم ينقسم إلى طريقين  :األول يصل
صفرو ببئر طمطم والثاني يربط بين صفرو ورباط الخير (مرورا بالمنزل) .محور فاس-أزرو – إيفران
يرتبط إذا بصفرو – تازة وجنوب الجهة دون المرور بفاس.
وفي األخير ،محوران لالندماج الجهوي سيساهمان في فك عزلة جنوب الجهة  :األول يربط رباط الخير – أدرج
– إيموزر مرموشة – أوطاط الحاج والثاني يربط صفرو – بولمان – إنجيل – وميسور.
شكل خط الشبكة الحديدية أيضا موضوعهيكلة هامة :
 من جهة ،خط مكناس – تازة سيقع تحويله إلى جنوب حاضرة فاس لتحقيق الترابط مع المطار وتخفيفالضغط على مركز المدينة ،اما وسط المدينة سيكمل الترمواي العرض من النقل العمومي.
 و من جهة أخرى ،سيمكن الربط السريع مع طنجة والقطب المتوسطي من تنمية عالقة فاس والجهة معالساحل الشمالي.مع تنوعها.
أخيرا ،يعبر القطار السريع المغاربي مجال المتروبول ويربط فاس بالمراكز النشيطة بالجزائر وتونس و ليبيا.
وبالتالي يمثل مؤهال هاما لربط عالقات اقتصادية مع بلدان شمال إفريقيا.
واالستفادة من دينامية المجاالت المجاورة وتعزيز التعاون بين المناطق ،وجب تحسين العالقات بين الجهات
المجاورة والتي ال تنحصر باألساس في الطرقات المحلية التي تربط بين الجماعات والجهوية لكن كذلك
التجهيزات وسائل النقل.
فمحاور هامة ووسائل النقل منظمة وفعّالة ستسمح للمجاالت المماثلة وذات مستقبل موحد من تعزيز التبادالت
والتعاون المشترك هذه االجراءات غالبا ما تكون معززة بقاعدات لوجستيكية موحدة .فدعم هذه العالقات
البيجهوية ضروري لتنمية بعض مجاالت الجهة ،خصوصا أن بعض المناطق تبقى مرتبطة بالجهات المجاورة
أكثر من جهة فاس-بولمان .مثال على ذلك :منطقة األطلس المتوسط لها نقط مشتركة مع بقية السلسلة الجبلية
(بجهة مكناس – تافياللت باألساس وتازة – الحسيمة – تاونات) أكثر من سهل سايس أوحوض وادي الملوية.
سيساهم وضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية (أو بين الجهات) بالنسبة لهذه المناطق من تعزيز الولوج إلى
الخدمات والتجهيزات بطريقة ناجعة وفعالة.
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تتوفر المناطق المجاورة ايضا على العديد من الفرص  :شمال مقدمة الريف ،منها خلق عالقات مع قرية با محمد
والتي تقع على بعد كيلومترات من الجهة وتازة – الحسيمة – تاونات كما تمثل فرصة أنجع في تعزيز المجهودات
لبلوغ فاس .على عكس حوض وادي الملوية ،حيث تفرض جماعة أوطاط الحاج مكانتها كقطب في قطاع تربية
الماشية (مذبح – معالجة وتخزين الجلود – اللحوم – لوجستيك) وتتجاوز الحدود الجهوية ،حيث أن مربي الماشية
بالجهة الشرقية المجاورة يأتون لبيع الماشية بالمنطقة.باإلضافة إلى ذلك  ،كل مجال مشروع ينمو يطور حول
مشروع محرك يحفز ويدعم مستقبل المنطقة كلها.
فبمقدمة الريف ،ساهم مشروع المحيط السقوي لسبو المتوسط و ايناون السفلي في تحسين تدبير الموارد المائية
في األنشطة الفالحية وتثمين المناطق المجاورة للجهة مع جهة تازة – الحسيمة – تاونات .لكن إنشاء مدينة جديدة
وسط هذه المنطقة ،ساهم في دينامية مجموع المجال ،ويتعلق االمر بمركز حضري مهيأ يضم مناطق أنشطة
بقطاعات مختلفة (تثمين الثروات المحلية) ومناطق سكنية ،تتركز فيه الخدمات والتجهيزات المرتبطة بالمدار
الشمالي الذي يربط ميكس بعين قنصرة.
يضم الممر المتروبولي قاعدة لوجستيكية هامة وسط "محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االطراف" بجنوب
حاضرة فاس ،ويحتل موقعا استراتيجيا بالقرب من المطار ومرتبطا بالسكة الحديدية والقطار السريع ،كما يضم
منطقة موجهة لخدمات الشحن ومناطق كبرى موجهة للصناعة ومنطقة خدمات مواكبة لهذه األنشطة.
بالنسبة لألطلس المتوسط ،ينمو هذا المجال بشكل رئيسي من خالل السياحة ومجموع األنشطة التي تقوم بها
مختلف القطاعات .وتتمثل في السياحة التي تحترم الثروات المحلية وتم ّكن من خلق عالقات تبادل بين ساكنة
المنطقة والسياح .يمثل التراث المحلي والطبيعي والبشري والمادي والالمادي مصدر للجاذبية ،وتثمينه يمكن من
خلق فرص الشغل (أنشطة حرفية – المحافظة على الغابات – تنشيط ثقافي.)...
ينتظم الملوية حول مركزين حضريين .حيث أصبحت أوطاط الحاج قطبا في قطاع تربية الماشية ويهتم بمجموع
األنشطة المتعلقة بالبحث والتحويل وتوزيع المنتوجات .يفوق اشعاع هذا القطب حدود الجهة ،في حين أن الجهات
المجاورة ال تتوفر على هياكل تثمين هذا القطاع .كما تمثل ميسور قطبا للخدمات ذات مستوى عالي بالمنطقة،
موجها لمجموع ساكنة وادي الملوية والسفح الجنوبي لألطلس المتوسط ،كما يتميز بأدائه الجيد فيما يخص
األنشطة الجامعية.وأخيرا ،ترت كز حاضرة فاس على مسلسل المتروبول وتحسين عوامل نجاحه ،كما تكثف من
التجهيزات التي تساهم في جاذبيتها من بنيات تحتية موجهة للمؤسسات وعرض سكني وترفيهي وتنمية قطاع
الخدمات تواكبه إجراءات تمكن من الحد من المخاطر التي تهدد البيئة والتراث (المرتبطة بالساكنة واألنشطة)
والتحكم في التوسع الحضري غير المنتظم.
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 -2.7تهيئة المجال الجهـــوي
 -1.2.7المشاريع الهيكلية بالجهــــة
يتمحور إعــداد مجال الجهة حول ثالثة محاور استراتيجية جهوية :
 تسريع مسلسل المتروبول لحاضرة فاس ومجالها المتروبولي. إعادة هيكلة الوسط القروي. إعادة توزيع القاعدة االقتصادية. مسلسل المتروبول.يرتبط مسلسل المتروبول مباشرة بضرورة ربط المجال بالتدفقات الوطنية والدولية ليبلغ االقتصاد مرحلة المعرفة
وتث مين الموارد البشرية التي ترتكز على جهاز تكوين جامعي بمستوى عالي .كما يجب التذكير بأن هذه الجهة هي
الوحيدة التي ال تتمتع بحدود وطنية وبالتالي ،يجب كسر العزلة المفروضة على العاصمة الجهوية ومجاالتها .سيتم
فتح ثالثة مشاريع رئيسية تحت هذا المحور االستراتيجي وهي :الربط – الجاذبية – متروبول القطب الثنائي.
بالنسبة للربط ،سيتم االهتمام بكل الوسائل  :الطرقات والطرقات السريعة والسكك الحديدية والطريق الجهوية
والربط الرقمي .حيث أصبحت السرعة عامال حاسما لتبادل البضائع والمنتجات الفكرية.الهدف هو الربط بطريقة
فعالة بين المدن الكبرى (الدار البيضاء – طنجة – الناظور) ،ومع أهم التدفقات العالمية بفضل المطار .يكمل
الطريق السريع المغاربي العرض بربط مدن وبلدان اتحــاد المغرب العربي.
ربط هذا المجال يتمحور حول المطار النتاج عالقات متعددة االنماط ،جاذبة ومدرة للثروات .يصبح المجال حول
هذه المنظومة من العالقات  ،مؤهال الستقبال أنشطة التخزين واللوجستيك والسوق الحرة والصناعات ذات قيمة
مضافة عالية ،والتي تدعم التبادالت بين الشركاء االجانب في االقتصاد المغربي أو لعمالء في جميع أنحاء
العالم.المشروع الثاني في مسلسل المتروبول يتمثل في دعم جاذبية فاس ومدن المجال المتروبولي ،يتم هذا األمر
بتحسين الحركية الحضرية وتنمية المراكز الثانوية التي ستساهم في التقليص من الضغط على مركز الحاضرة
(رأس الماء – عين الشكاك – عين الشقف – عين البيضاء – سيدي حرازم) وبتنمية عرض سكني فاخر للكراء
وعقار مخصص للخدمات من النوع الرفيع  ،وبتوفير ظروف بيئية مالئمة .يتعلق هذا بدعم القاعدة االقتصادية
للمدن الثانوية للمجال المتروبولي ،باالنطالق في دينامية تخفيف الضغط الصناعي والحرفي والحد من الضغط
على حاضرة فاس لصالح المدن الصغيرة والمتوسطة للمجال المتروبولي .في هذا الصدد ،تمت برمجة مناطق
أنشطة ومناطق حرفية بالتوازي مع وضع تحفيزات تخص العقار والتمويل والضرائب.
يمثل المشروع الثالث من هذا المحور االستراتيجي  ،األخذ بعين االعتبار بعد القطب الثنائي لمسلسل المتروبول:
لتحقيق نوع من النجاعة والتوازن على صعيد التراب الوطني ستتم المتروبولية مع مكناس ،على اعتبار ان كل
من فاس و مكناس يتمتعان بمجال متروبولي منفصل .كل حاضرة ستنمو بالتناسق مع األخرى وستعتمد على
مجالها الخلفي لتوزيع الدينامية االقتصادية واالجتماعية وستتمتع بمؤهالت التموقع وتثمين الموارد الطبيعية
الخاصة ،لهذا يجب وضع حكامة متروبولية خاصة .بالفعل ،ال يمكن االعتماد على إدارات كل من الجهتين
للمبادرة وتنسيق البرمجة وتجميع النفقات ومجموع االجراءات المتزامنة التي يجب اتخاذها لهذا الغرض.
وبالتالي ،يجب وضع جهاز رقابة مشترك لمتابعة هذا المسلسل كلة المجال القـــروي.
يتكون هذا المحور االستراتيجي من خمسة مشاريع كبرى :


فك العزلة والتي تهم الروابط الداخلية والخارجية للجهة ومنظومات نقل األشخاص والبضائع.
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 حماية البيئة والتراث والتي تهم التراث المادي والالمادي ،مسألة الماء والهواء والغابات وسهوب الحلفاء
والتربة والتطهير الصلب والسائل...الخ
 إحياء النشاط االقتصادي بالوسط القروي  ،يهم باألساس الصناعة الحرفية والسياحة بما أن مخطط
المغرب االخضر اهتم بتنمية الفالحة وتربية الماشية.
 القرى  ،والتي تمثل احدى المشاريع الهيكلية للتصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمان .تساهم في
تجميع الساكنة وتبادل المعلومات وتجميع المنتوجات للتسويق ،وإنشاء تعاونيات وخلق أنظمة ادخار
ومشاريع صغرى .سترتفع حاجيات هذه القرى و يتوجب االستجابة لها بخلق حرف جديدة .وبالتالي
ستمثل هذه القرى أقطاب طلب للمنتوجات الفالحية ومراكز استهالك هامة .السياسات المعتمدة لهيكلة
الوسط القروي تتطلب ج هودا لضمان البنيات التحتية والخدمات العمومية .وبالتالي يجب دعم مستوى
التجهيز بوضع خدمات اجتماعية واقتصادية .و تتمثل األهداف في تقديم خدمات ضرورية للساكنة
لتحسين االنتاجية الفالحية واالنطالق في مسلسل تنمية ذاتية على مستوى القرية ومجالها الخلفي.
 ويتعلق االمر بتوفير ظروف موضوعية تهدف للتجميع التدريجي للساكنة المشتتة ،بفضل مجموعة مناالجراءات التي تهدف إلى تنمية النواة القروية المتواحدة .تتعلق هذه االجراءات بإعداد قاعدة عقارية
مهيئة لوظائف مختلفة (سكن – حرف – إدارة – خدمات عمومية – رياضة ترفيه) باإلضافة إلى وسائل
تحفيزية متعددة األبعاد (تمويل – ضرائب – تكوين – تدريب) لتحفيز الشباب على االستقرار .ويمر دعم
النواة المتواجدة بإجرائين هامين  :تحسين ظروف االستقبال والتأطير  :سهولة الحصول على العقار.
 الحصول على احتياطي عقاري موجه للسكن واألنشطة والخدمات.يختلف برنامج التدخالت بكل نواة من وضعية إلى أخرى ويتم انجاز كل البرنامج أو جزء منه :
 الحصول على احتياطي عقاري وتهيئته  12 :هكتار للسكن واألنشطة والخدمات. تحسين الطرقات التي تؤدي إلى القرية وخاصة نحو المدن المجاورة. انشاء إعدادية وثانوبة (حيث ال توجد) ودور للمعلمين. انشاء مركز للحرف (اعدادية تقنية). انشاء مركز ي (حيث ال يوجد) ودور للعاملين في قطاع الصحة. تأهيل وتوسعة المساجد الموجودة. اعداد سوق عصري. انشاء مركز صحي صحي حيواني. انشاء ملحق إداري يجمع عددا من الخدمات العمومية.سيتم دعم هيكلة القرى بتأهيل التجمعات الموجودة التي ال يرتقي حجمها إلى أن تصبح مراكز قروية صاعدة
ومندمجة .الهدف المنشود هو خلق ظروف مجالية وتوزيع الساكنة وتخفيف الضغط على األراضي الفالحية
المنتجة.
 الحكامة المجالية الجديدة  ،موجهة لتحمل المشاريع بين الجهات ،والمشاريع القطاعية بالجهة مثل المراكز
القروية الصاعدة والمندمجة وتوزيع الصناعات التقليدية والصناعة.
وزيع القاعدة االقتصادية
مشروعان كبيران يندرجان ضمن هذا المحور االستراتيجي :
 تجهيز المجال ويهم النقل ،والطرقات خارج الوسط الحضري ،والخدمات العمومية ،والسكن بالوسطالقروي ،وتأهيل المدن باإلضافة إلى دمج السياحة في عض المناطق ذات جاذبية بالجهة
 التنمية الشاملة تهدف إلى اشراك كل الجهة في دينامية التنمية وتتعلق بمختلف التدخالت منها اعدادتوزيع االستثمارات العمومية والخاصة بالمجال تتمثل هذه التدخالت :المخطط المديري للصناعة ،

مكتب الدراسات للتهيئة والتعمير  – URAM Intl.أغشت 5102
22

التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان – المــرحلة  – 3المهمة  – 1تقرير التصميم الجهوي إلعداد التراب

والصناعة التقليدية وتخفيف الضغط الجامعي بتوجيهه نحو مدن صفرو وميسور وبرمجة خدمات
على مستوى عالي ونقل بعض اإلدارات العمومية.
 مشاريع التصميم الجهوي العداد التراب ذات األهمية الجهوية
 القيام بدراسة المخطط المديري للسكة الحديدية بجهة فاس-بولمان. تحويل السكة الحديدية بجنوب حاضرة فاس خلق محطة متعددة االنماط انجازطريق سريع يربط فاس بالطريق المغاربي الداخلي المبرمج انجازمدار المتروبول الشمالي انجازمدار السفح تأهيل محور االندماج الجهوي فاس-أوطاط الحاج تأهيل طريق صفرو – بئر طمطم خلق قاعدة لوجستيكية ( :دراسة جدوى ودراسة اعداد ودراسةانجاز ) خلق ميناء داخلي ( :دراسة جدوى ودراسة اعداد ودراسة انجاز) منطقة حرّة ( :دراسة جدوى ودراسة اعداد ودراسة انجاز) خلق محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االنماط  (:دراسة جدوى ودراسة اعداد ودراسة انجاز) انشاء معرض دولي انجازمعهد وطني للمياه المعدنية واالستشفائية انشاء حزام أخضر حول المراكز الحضرية انشاء مراكز الصيد بالمياه العذبة بالسدود ومراكز أنشطة بحرية مزارع المشاتل بالسدود -انشاء ومتابعة مشاريع القطب االقتصادي للتراث.

مكتب الدراسات للتهيئة والتعمير  – URAM Intl.أغشت 5102
26

التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان – المــرحلة  – 3المهمة  – 1تقرير التصميم الجهوي إلعداد التراب

 -2.2.7اعـــداد مجال المشروع مقدمة الريف
تعتمد تنمية مجال المشروع لمقدمة الريف على المؤهالت الفالحية النشيطة عبرمشروع المحيط السقوي لسبو
المتوسط و ايناون السفلي  ،وباالعتماد على الفرص المتوفرة من خالل القرب من عاصمة الجهة (فرص عمل –
تبادالت – ترفيه) .ترتكز الته يئة المقترحة على ثالثة محاور استراتيجية ومبوبة حسب المشاريع الكبرى :
 مسلسل المتروبول وربطه بالمشروع الكبير  :التكاملي إعادة هيكلة الوسط القروي وربطها مع ب مشاريع كبرى تتمثل في فك العزلة والمحافظة على البيئةوالقرى.
 -2إعادة توزيع القاعدة االقتصادية وربطها بمشاريع كبرى تتمثل في إحياء النشاط االقتصادي وتجهيز
المجال والتنمية الشاملة .يهم مسلسل المتروبول منطقة مقدمة الريف مع ضرورة تركيز االنتاج الفالحي
حول حاجيات المدينة الكبيرة والربط بين الوسط القروي والوسط الحضري.يمرإعادة هيكلة الوسط
القروي من خالل فك العزلة على مجموع المجال بتثمين المحور المركزي الذي يربط قرية بامحمد
بالجهة المجاورة  ،وكذا بربط احسن خاصة لبعض المناطق .الصغيرة فالمجاالت المرتبطة بـمشروع
المحيط السقوي لسبو المتوسط و ايناون السفلي يكون لها أولوية فيما يخص الربط وسيتم دعم عبور
الوادين (ميكاس وسبو) لتحسين العالقات بين الجهات المجاورة.
 الحصول على احتياطي عقاري وتهيئته  12 :هكتار للسكن واألنشطة والخدمات. تحسين الطرقات التي تؤدي إلى القرية وخاصة نحو المدن المجاورة. بناء إعدادية وثانوية (حيث ال توجد) ودور للمعلمين. بناء مدرسة للحرف (إعدادية تقنية). بناء مركز صحي (حيث ال يوجد) ودور للعاملين في قطاع الصحة. تأهيل وتوسعة المساجد الموجودة. اعداد سوق عصري. بناء مركز صحي للحيوانيات ة. انشاء ملحق إداري يجمع عدد من الخدمات العمومية.سيتم دعم هيكلة القرى بتأهيل التجمعات الموجودة التي ال يرتقي حجمها بأن تصبح مراكز قروية صاعدة
ومندمجة .الهدف المرجو هو خلق ظروف مجالية وتوزيع الساكنة وتخفيف الضغط على األراضي
الفالحية المنتجة.
 2إعادة توزيع القاعدة االقتصادية عبر التنمية الشاملة .ومن ركائز هذا التوزيع دعم الفالحة وتنمية السياحة .فدعم
الفالحة سيتحقق باالعتماد على مشاريع مكملة لمشروع المحيط السقوي لسبو المتوسط و ايناون السفلي وبفضل
اآلالف من فرص العمل المتوقعة ،كما يتوجب إنجاز بنيات تحتية ومناطق أنشطة ومراكز تكوين ...وستقبل شبكة
القرى المبرمجة والمدينة الجديدة أوالد ميمون وظائف تندرج في إطار منظم  :الهدف االساسي هو أن يعتمد
المجال على قاعدته االقتصادية الفالحية وعلى تربية الماشي ترتبط تنمية السياحة بالمستقبل الذي يتوقعه المسؤولون
لمشروع سد سيدي شاهد على وادي ميكس .والذي يمكن من تنمية أنشطة ورياضة مائية تؤدي إلى خلق تجمع
سكني.
وفي انتظار دراسة جدوى هذا المشروع ،يمكن اقتراح احواض سمك بمجاري المياه وتنمية قطاع صيد االسماك.
باإلضافة إلى تنمية قطاع السياحة يمكن االرتكاز على الخبرات المحلية إلعادة إحياء األنشطة الحرفية.
 المشاريع التي تم اختيارها لمقدمة الريف تتمثل في ما يلي:
 ,تأهيل المراكز القروية المندمجة والصاعدة باللوداين – سيدي داود – العجاجرة – سبت الوداية –ميكس.
 انجاز كابل ناقل"تليفيريك" بموالي يعقوبمكتب الدراسات للتهيئة والتعمير  – URAM Intl.أغشت 5102
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تهيئة القطب السياحي بميكس
مسلك الماء  :تهيئة طرقية ومشهدية للمسلك السياحي
خلق شبكة طرقية لفك العزلة
انجاز التشجير على طول الطرقات
خلق مدينة جديدة بأوالد ميمون (الهدف  12222 :ساكن سنة .)1224
انجاز محطة معالجة المياه العادمة بالمراكز القروية الصاعدة والمدينة الجديدة.
انجاز مركز دفن و تثمين النفايات بين الجماعات و اغالق المطارح غير المراقبة بالجماعات المعنية و
خلق مراكز فرز و تثمين و اعداد مراكز التحويل.

مشاريع  :المحيط السقوي سبو المتوسط و ايناون السفلي ومخطط الفالحة الجهوية
 التهيئة الهيدروفالحية في اطار في إطارمشروع المحيط السقوي لسبو المتوسط و ايناون السفلي : 5522هكتار.
 تثمين التهيئة الهيدروفالحية المحلية عصرنة المدارات الموجودة ( 6522هكتار). تحويل نمط الري الجاذبي إلى نمط الري المركزي ؛حلية تثمين اراضي البور على مساحو  21222هكتار بـ : oبرنامج تشجير الزيتون
 oبرنامج مكافحة التعرية وحماية الزراعات المسقية في العالية
 oبرنامج فك عزلة الساكنة (مسالك – تنوير.)...
 oتنمية الصناعة الغذائية  :وحدات تحويل ووحدات تخزين (حليب  ،زيت زيتون  ،كبار) في إطار
 oمخطط الفالحة الجهوية.
 oتكثيف قطاع الحبوب على المؤهالت الجيدة للتربة.
الرفع من مردودية قطاع البقليات ( 22222هكتار) وتحسين مستوى التنظيم
 oتوسيع المكثف لقطاع الزيتون ( 6222هكتار).
 oتثمين المنتوجات المشتقة من عصر الزيتون
 oخلق مركب للصناعة الغذائية :ووحدة لتثمين المنتوجات المشتقة من عصر الزيتون
 oتوسيع زراعة الكبارعلى مساحة ( 1522هكتار).
. o
 oتثمين وتصديرمنتوج الكبار
 oانشاء انشطة تهتم بتحفيظ الكبار
 oتنمية الكبار الموجود على مساحة تار
 oالصناعة الغذائية :إنشاء مراكز تجميع الحليب وإنشاء وحدة لعلف الماشية.
 oإنجاز مركز تكوين فالحي (انتاج حيواني  :حليب ولحوم).
 oبنيات تحتية فالحية  :مركزين لتسمين الثيران.
 القيام بدراسات اولية للتاثيرات على البيئة لكل مشاريع مشروع المحيط السقوي لسبو المتوسط وايناون السفلي والمخطط الفالحي الجهوي تهيئة سوق لبيع الماشية على المستوى االقليمي
 تهيئة مذبح عصري بمنطقة األنشطة بالمدينة الجديدة. إنشاء نقط بيع للمنتوجات الفالحية (بالمراكز القروية الصاعدة). تنمية قطاعات مدرة للدخل متعلقة بالخدمات الفالحية ،الصناعات التقليدية القروية والتسويق ونقلالبضائع الفالحية.
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 -2.2.7إعــداد مجال المشروع ممر المتروبول
يمتد ممر المتروبول على سهل سايس والقليل من سفح األطلس المتوسط .يجمع العديد من المراكز الحضرية
باإلضافة إلى فالحة هامة وموارد مائية جوفية وفيرة .تتمثل المحاور االستراتيجية المتعلقة بهذا المجال في :
 المتروبول والذي يضم  :إعادة هيكلة شبكة العالقات ،والتنمية الشاملة والمحافظة على البيئةوتثمينها.
 إعادة هيكلة المجال القروي والذي يهم اوراش القرى وفك العزلة والتماسك المجالي. إعادة توزيع القاعدة االقتصادية والتي تهم تجهيز المجال (خاصة بمدن المجال المتروبولي) وانعاشاألنشطة القروية.
والمشاريع المقترحة من خالل التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس-بولمان تندرج في إطاراوراش التي تهم
المناطق الصغيرة للجهة والمدن والقرى بطريقة تدعم المتروبول وتجنبه الوظائف التقليدية ،وبالتالي تدعم التنقل
المتروبولي عبر شبكات عصرية وناجعة.
ومن المقرر أيضا دعم "محطة ل وجيستيكية وخدماتية متعددة االطراف" والتي تمثل فرصة حقيقية للتنمية
المستقبلية للمتروبول وربطها مع الديناميات الوطنية والدولية.
ستحدد دراسات الجدوى المحتوى الدقيق والحدود الجغرافية ،على اعتبار أن المبدأ االساسي يتمثل في إعادة
توجيه مركز ثقل العاصمة نحو الجنوب ودمج مركز صفرو في هذه الدينامية العامة.
فيما يخص باقي المجاالت  ،ستستقبل حصتها من النمو باإلضافة إلى نموها الداخلي حتى تتمكن من المشاركة في
تنمية العاصمة وتقديم بدائل وتخفيف بعض الوظائف القديمة على فاس .إذا هي عملية شاملة تمكن العاصمة
والمدن المجاورة والمناطق الوسيطية من تحديد وظائفها الرئيسية وتضمن تنمية مستدامة وهيكلة هامة بفضل
شبكة التواصل.
المشاريع الموجهة لتحقيق هذه التوجهات بممر المتروبول تتمثل في ما يلي :
 تأهيل المراكز القروية الصاعدة بسبع الرواضي – عين قنصرة – سيدي حرازم – سخينات – رأستبودة – بئر طم طم – إغبالو أقورار – عزابة – لجروف – كندر سيدي خيار.
 تهيئة منطقة سكنية فخمة بصفرو. تهيئة منطقة صناعية بصفرو تهيئة منطقة صناعية تقليدية للمنتوجات المطروزة بصفرو. تهيئة منطقة صناعية تقليدية للنسيج بالبهاليل. إنشاء مسلك سياحي بمدينة صفرو. التحويل التدريجي ألفران الجير بصفرو. خلق قطب سياحي مندمج بإيموزر كندر. إعادة هيكلة القطب السياحي بسيدي حرازم – السخينات. خلق طريق الماء  :تهيئة الطرقات والمشاهد للمسلك السياحي. انجازخط قطار سريع جهوي فاس -صفرو. انجازخط قطار سريع جهوي فاس – عين شقف – عين شكاك – بهاليل. خلق منطقة تجارية كبرى مع مراكز تجارية كبرى. انجاز دراسة المخطط المديري للقطب صفرو-البهاليل. انجاز دراسة المخطط المديري لحاضرة فاس. خلق محطة تطهيرللمياه العادمة بالمراكز القروية الصاعدة والمراكز الحضرية. انجاز مراكزلدفن وتثمين بيجماعاتية واعادة هيكلة واغالق المطارح العشوائية المتواجدةبالجماعات المعنية وخلق مراكز لفرز وتثمين وتهيئة مراكز التحويل
 القيام بدراسة الفرص والتأثيرات والجدوى للبدال الطرقي لمدينة صفرو.مكتب الدراسات للتهيئة والتعمير  – URAM Intl.أغشت 5102
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تعبئة احتياطي عقاري للبدال الطرقي لصفرو.
اعداد برنامج للحماية من الفيضانات.
القيام بالتشجير على طول الطرقات المصنفة.
خلق معهد لتنمية زراعات.البقولية
مشاريع المخطط الجهوي الفالحي :
 oتكثيف قطاع الحبوب باألراضي ذات المؤهالت ( 21222هكتار).
 oخلق مركز لتجميع الحبوب.
 oانجازمخزنين للحبوب.
 oثيف وتوسع مساحات قطاع الزيتون ( 4622هكتار).
 oصناعة غذائية  :انجازمركب صناعات غذائية ووحدة لمعالجة المنتوجات الثانوية.
 oتنظيم قطاع الكبار.
 oتطوير زراعة الكبار على مساحات تقارب  1222هكتار.
 oانشاء وحدة حفظ وتعبئة الكبار.
 oتثمين المنتوجات المشتقة من عصر الزيتون
 oانشاء مراكز جمع الحليب ووحدة لتعليف الماشية.
 oانشاء مصنع للحليب.
 oخدمات دعم قطب الحليب بالجماعات الحضرية المجاورة (تكوين في ما يخص قطاعات
الحيوانات).
 oانجازبنيات تحتية لتعبئة الموارد المائية والري المحلي.
 oخلق مراكز لتسمين الثيران.
 oانجازمذبح عصري مندمج.
 oتهيئة سوق للماشية بمجال المشروع.
 oالقيام بدراسات استباقية لتاثيرات على البيئة لمشاريع مخطط المغرب االخضر.
 oاعداد منطقة صناعية لتمركز وحدات عصر الزيتون من اجل معالجة المنتوجات المنبثقة عن
هذا النشاط.

 -3.2.7اعداد مجال المشروع حاضرة فــــاس
يقترح التصميم الجهوي إلعــداد التراب بأن تساهم حاضرة فاس في هيكلة المجال الجهوي .هذه التوجهات ستكمل
وتدقق الحقا مع بتوجهات دراسة المخطط المديري .هذه التوجهات التي تبوب عبر المشاريع الكبرى تتمثل في ما
يلي :
 دعم الربط الدولي والوطني  :يضم هذا الورش البنيات التحتية والربط الرقمي. تحسين الحركة الحضرية مع تنويع الوسائل والبنىيات التحتية للنقل ،وخلق توازن بين قطاع النقلوالتحضر .وتفكير جديد حول التحضر لدعم تعدد الوظائف للتقليص من التحرك.
 تحسين جودة الحياة في الوسط الحضري  :يضم هذا المشروع الورش البحث عن على اندماجالمدينة  ،عرض الخدمات العمومية  ،الظروف البيئية الحكامة المجالية.
 دعم االشعاع مع دعم التجارة (مراكز تجارية كبرى  ،تجارة عادية وتجارة القرب  ،معلومات ،سياحة وثقافة  ،تنظيم المتدخلين).
 -المحافظة على البيئة والتي تضم التحكم في استعمال األراضي والموارد الطبيعية.
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حماية األنشطة الفالحية المجاورة للمدن  :هذه األنشطة ضرورية للمتروبول النتاجها و المناظر
التي توفرها .حسن التعايش بين التنمية الحضرية و هذه األنشطة ضرورية لدعم مقومات المتروبول
(جاذبية  ،المناظر  ،توازن القطاعات االقتصادية.)...

دعم األنشطة االقتصادية والذي يضم خلق مناطق متخصصة والوسائل لدعم االنتاجية على مستوى المدينة.
تنمية قطاع السياحة والذي يهدف إلى تمديد فترة اإلقامة والتكامل مع مجاالت الصناعة التقليدية والثقافة
وتنظيم الفاعلين .وتتمثل المشاريع في ما يلي :
 انجازمدار المدن المجاورة لفاس تشجير على طول الطرقات اعداد دراسة جدوى شبكة النقل الجماعي ذا مسار خاص بالمناطق الحضرية. انجازخط للنقل ذا مسار خاص بفاس (السكة الحديدية القديمة) انجازمحطة متعددة الوسائط بالشرق انجازمحطة متعددة الوسائط بالغرب انجازطريق الماء (تهيئة الطرقات ومشاهد للمسلط السياحي) تهيئة غابة طغات وغابة عين شقف  :البيئة ومناطق الترفيه انجازمركزية ثانوية رامج تصميم التهيئة فاس oتأهيل األحياء الشمالية واألحياء غير المجهزة
 oتكثيف األنسجة الحضرية
 oخلق محطات النقل البري
 oتهيئة وتمديد شارع عالل بن عبد هللا وربطه بالطريق السريعة
 oدعم المناطق الخضراء
 oتحويل المنطقة الصناعية الدكارات  :التحويل ال تدريجي لألنشطة الصناعية إلى رأس الماء
وتحويل المنطقة الصناعية إلى منطقة أنشطة خدمات  ،ترفيه  ،مكاتب...
 oمدينة فنون وحرف  :نزل  ،قاعات عرض ومتاحف.
 oتهيئة قاعدة ظهر المهراز  :تحويل الثكنة العسكرية  ،صيانة المستشفى والجامعة ودمج بعض
البنيات الموجودة.
 oتهيئة أربعة مناطق انشطة تشاورية
 oمركز مؤتمرات
 oمعرض
 oنقل الثكنات والبحوث وتحويل المباني
 oالتصميم المديري للتطهير
 oااتصميم المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها

 -3.2.7إعــداد مجال المشروع األطلس المتوسط
يأطر هذا المجال المشروع محورين استراتيجين هما  :إعادة هيكلة الوسط القروي وإعادة توزيع األنشطة
االقتصادية .أهم المشاريع بهذه المحاور تتمثل في :
 فك العزلة  :تدخل ضروري في الوسط الجبلي والذي يضم شبكة المجال  ،وعالقات مع الجهات
المجاورة واعداد محور شمال-جنوب يربط بين رباط الخير وأوطاط الحاج.
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القــرى  :وتضم التدخالت التي تتعلق باالقتصاد القروي تحضير األنوية الموجودة لترتقي إلى مصاف
مراكز صاعدة والخدمات العمومية وتجهيز المراكز الحضرية الموجودة.
المحافظة وتثمين البيئة هي مفتاح التنمية المستديمة بهذا المجال .والخيارات المقترحة تنطلق من حسن
توزيع الساكنة على المجال  ،الطاقات الجديدة وتأهيل األوساط المتدهورة.
دعم السياحة والصناعة التقليدية  :تؤثر على خلق فرص العمل وبالتالي التحكم في حركة الهجرة .
التدخالت المختارة تهم التراث المادي والالمادي والمواقع والموارد الطبيعية.
آخر مشروع باألطلس المتوسط يهم الفالحة المتخصصة من خالل فهم واستغالل امثل للتربة والمياه.
والمناخ المحلي.

مجموع المشاريع المقترحة لهذا المجال المشروع تتمثل في :
 تأهيل المراكز القروية الصاعدة أهل سيدي لحسن – أوالد مكودو – العنوصر – تازوطة – دار الحمراء –أدرج – سكورة مداز – تفجيغت – تلزمت – كيكو – المرس – آيت المان – آيت بازة – أوالد علي يوسف.
 خلق قرى حرفية لصناعة الحنبل إنشاء مجموعة حرفية متخصصة لصناعة األغطية الصوفية تأهيل محاور الطرقات العرضية دعم رباط الخير كبديل سياحي مندمج دعم تالزمت كبديل سياحي مندمج ادماج المنطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية بويبالن بالسياحة وجمعها مع البديل السياحي تالزمت دعم أدرج كبديل سياحي مندمج ادراج المنطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية "أدرج" بالسياحة وجمعها مع البديل السياحي دعم إموزر مرموشة كبديل سياحي مندمج ادماج المنطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية بويبالن  1وجمعها مع البديل السياحي إيموز مرموشة. دعم بولمان كبديل سياحي مندمج. ادماج المنطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية تيشوكت وجمعها مع البديل السياحي بولمان. مسلك سياحي بالجبل  :تهيئة طرقات ومشاهد المسلك. خلق مركز ثقافي بالجبل. دراسة فرص ودراسة جدوى لمحطة توليد الطاقة بالرياح. انجازمحطة لمعالجة المياه العادمةبالمراكز القروية الصاعدة والمراكز الحضرية. انجازمركز لدفن و تثمين النفايات ،ت غلق وتاهيل المطارح غير المراقبة بالجماعات المعنية ،خلقمراكز للفرز و تثمين و تهيئة مراكز التحويل .
 تهيئة منطقة صناعية لتركيز وحدات النتاج الجير تحترم القوانين البيئية الجاري بها العمل؛ القيام بالتشجير على طول الطرقات المصنفة. مشاريع المخطط الجهوي الفالحي. oتحويل الزعفران والخزامة.
 oإنشاء محطات معالجة وتعبئة
 oإنشاء تعاونية حليب ووحدة لتعليف الماشية.
 oخلق مركز لجمع الحليب.
 oخلق مدارات على مستوى سد أزغار على وادي زلول.
 oإنجاز سد أزغار.
 oتهيئة مدار سقوي ( 1222هتار.
 oبنيات تحتية لمد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشراب.
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تقييم مشروع التنمية القروية باألطلس المتوسط الشرقي وحفاظ على المياه والتربة.
ين المراعي خارج الغابات.
دعم التأطير.
دعم الخدمات المالية القريبة ودعم المؤسسات الصغرى (فالحية وغير فالحية).
تشجيع جمعيات القروض الصغرى.
تعزيز روح المبادرة النسائية عبر أنشطة التكوين والتوجيه.
تشجيع السياحة الفالحية والسياحية القروية.
إعادة تأهيل البنيات التحتية.
 oتربية النحل والدجاج البلدي  :منتوج محلي يستوجب التطوير لصالح االستغالليات بالمناطق
المهمشة ذات الدخل الضعيف ولفائدة المرأة القروية.
 oتثمين الفالحة وكل الموارد الرعوية والنباتات في المناطق الفالحية الطبيعية والتي تمثل حصة
هامة من دخل المزارعين بالجبل.
 oتكوين أبناء الفالحين
 oمساعدة ومرافقة تقنية لتثمين الورد.
 oتكوين متخصص ودعم الوسائل الفالحية الصغيرة (سحق اللوز).

 -6.2.7اعداد مجال المشروع الملوية
يتمتع مجال مشروع الملوية بمؤهالت تربية ماشية هامة (ماشية  ،مراعي  ،معرفة) والتي تمثل أساس التنمية
حول مفهوم "قطب مندمج للحوم الحمراء" .يرتكز هذا المشروع بمدينة أوطاط الحاج .ويلعب ميسور دورا هاما
في التأطير االقليمي بتنمية وظائف ذات مستوى عالي لتكون بديال للمتروبول فاس في هذه المنطقة الجنوبية
لالقليم والتي هي منعزلة طبيعيا.
لذا ف المحاور االستراتيجية تهم هيكلة المجال القروي وإعادة توزيع القاعدة االقتصادية .األعمال المقترحة تتجمع
حول االوراش التالية فك العزلة عبر مشاريع الطرقات وتقريب الخدمات العمومية األساسية.
 هيكلة القرى بدعم القرى المتواجدة كمراكز قروية صاعدة. البيئة بدعم الطاقات المتجددة  ،والمحافظة على الموارد المائية والغابات والتربة وسهوب الحلفاء. هيكلة المجال عبر الولوج الرقمي (ألياف بصرية)  ،تحسين النقل  ،خلق مناطق أنشطة حرفية وابرازميسور كقطب إقليمي للتأطير الثقافي والعلمي.
دينامية األنشطة بتنمية السياحة  ،تثمين المراعي  ،دعم أوطاط الحاج كقطب صناعي موجه نحو منتوجات تربية
الماشية والحلفاء..المشاريع المتولدة من هذه الخيارات تتمثل في :
-

تأهيل المراكز القروية الصاعدة  :تنديت  ،فريطيسة  ،تيساف  ،ألميس مرموشة  ،سرغينة  ،إنجيل ،
قصابي ملوية وويزغت.
اعداد منطقة سكنية فخمة بميسور.
اعداد منطقة سكنية فخمة بأوطاط الحاج.
تهيئة قرية حرفية لصناعة الزرابي.
انشاء نواة جامعية بميسور.
اعداد مركز مندمج لتربية األغنام والماعز بأوطاط الحاج (لحوم وجلود).
تأهيل الربط بين أوطاط الحاج  ،تندرارة وبوعفة.
دراسة إمكانية استغالل مهبط الطائرات ألنشطة قطب تربية الماشية بأوطاط الحاج.
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دراسة جدوى  ،دراسة اعداد وانجاز مهبط الطائرات.
تعبئة مدخرات عقارية للتحويل الطرقي بميسوردراسة فرص  ،دراسة جدوى لتحويل الطرقي بميسور.
ادماج المواقع ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية لبونصور في السياحة.
ادماج المواقع ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية ألوطاط الحاج في السياحة.
ادماج المواقع ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية ألغبالو العربي في السياحة.
ادماج المواقع ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية لجبل غيولت في السياحة.
خلق نادي للطيران
دراسة فرص ودراسة جدوى لمولد الطاقة الشمسية
محطات تطهير بالمراكز القروية الصاعدة والمراكز الحضرية
مراكز دفن و تثمين ،تهذيب و غلق المطارح غير المراقبة بالجماعات المعنية ،غلق مراكز فرز و تثمين
و اعداد مراكز نقل
انجازمركز لدفن و تثمين النفايات ،غلق و تاهيل المطارح غير المراقبة بالجماعات المعنية ،خلق مراكز
للفرز و تثمين و تهيئة مراكز التحويل
زراعة انجازبالتشجير على طول الطرقات المصنفة.
مشاريع المخطط الفالحية الجهوية.
توسيع وتكثيف مساحات الزيتون.
تاهيل بيئي لوحدات عصر الزيتون
توسيع وتحسين االنتاجية.
صناعة غذائية  :وحدات تخزين التفاح وتجفيف المشمش.
تحسين انتاجية تربية الماشية المكثفة.
تحسين تنظيمات الفالحين(.الجمعية الوطنية لمربي االغنام والماعز)
انشاء مراكز التسمين.
تهيئة سوق ذو اشعاع مهم لتسويق الماشية.
تهيئة مذبح عصري.
إنشاء مذبح جماعي جديد.
احداث مباني للتربية الماشية وتجهيز المزارع الموجودة.
إعادة تأهيل مدار تنديت.
تطوير وسائل النقل.
تطوير الزيتون والعلف.
دراسات استباقية للتاثيرات على البيئة لكل مشاريع مخطط المغرب االخضر
تنويع مصادر العلف.
خلق نقط المياه.
تجهيز اآلبار.
المحافظة وتجديد سهوب الحلفاء.
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 -8بـــرنامج العــمل الجهــــوي المنـــــدمج
تمثل الخيارات االستراتيجية التي تم التطرق لها مسبقا ،إطارا متماسكا بالنسبة لمجموع مشاريع التصميم الجهوي
إلعداد التراب بالجهة .وعليه ،يمثل برنامج العمل الجهوي المندمج ومشاريع اإلعداد المجالي المقترحة ضمن هذا
التقرير ،انعكاس ل هذه الخيارات والتي تمثل الجانب الفعلي والعملياتي للتصميم الجهوي العداد التراب ،الذي
يهدف إلى جعل جهة فاس-بولمان في غضون  15سنة المقبلة منطقة طموحة تعتمد على موقعها الجغرافي وعلى
تاريخها وإمكانياتها حتى تصبح جاذبة ومتنافسةتتعلق مشاريع برنامج العمل ،الذي يرتكز على اإلندماج ،بقطاعات
متشابكة ومتعارضة ومن المرجح أنها تنطوي على أكثر من قطاع في آن واحد .وهو ما يمثل طبيعة التدخل
والعمل الميداني .وإذا ما أخذنا بعين االعتبار عملية التأهيل العملياتي للتصميم الجهوي وبرنامج العمل ،فإن
المحاور القطاعية يمكن إدراجها كالتالي :
 -2المتبروبولية وتظم اإلجراءات التي سوف تح ّول الفضاء المتروبولي لمدينة فاس إلى مدينة ذات مستــوى
وطنــــي.
 -1السكن الذي يمثل استراتيجية خاصة موجهة نحو جميع فئات الطلب  :من السكن الراقي المخصص
للكراء حتى السكن االجتماعي المخصص للفئات االجتماعية الهشة الموجودة في الوسط الحضري،
مشاريع المراكز القروية الصاعدة والتجمعات السكنية في الوسط القروي.
 -2التطور الحضري الذي يتضمن مشاريع عاصمة الجهة ،المراكز الحضرية بالجهة والمدينة الجديدة ألوالد
ميمون .والمراكز الرئيسية والثانوية ،التنقل ،الترفيه والثقافة.
 -4مشاريع الطرقات التي تتضمن فك العزلة ،مشاريع المدارات الطرقية للمدن المنتظرة ،إنشاء محاور
وتحسين الشبكة الطرقية الحالية
سكـــة الحديدية وفي مقدمتها الخط المداري لفاس ومحطاتها المتعددة االنماط  ،إلى جانب خط
 -5مشاريع ال ّ
القطار فائق السرعة المغاربي ،وتحويل الخط القديم إلى خط نقل عمومي ذات موقع قار ،والسكة
الحديدية للقطار الجهوي السريع المزمع انجازها جنوب مدينة فاس
 -2القرى مع المراكز القروية الحالية والتي سوف تتح ّول إلى مراكز قروية صاعدة.
 -1الخدمات العمومية االساسية والتي سيتم تطويرها في المراكز القروية الصاعدة وفي باقي القرى.
 -2مناطق األنشطة في المراكز الحضرية.
 -4الفضاءات والقرى الحرفية في المدن والقرى.
 -5الفضاءات الخاصة (صناعة متخصصة ،قطاع خدماتي رفيع ،ميناء داخلي  ،لوجيستيك) المزمع انجازها
جنوب مدينة فاس باالرتباط مع المحطة واللوجيستسكية والخدماتية المتعددة االطراف.
 -6البيئة التي تضم إجراءات المحافظة على الموارد وتحسين ظروف العيش في المدن والقرى  ،والتطهير
والتخلص من النفايات الصلبة.
 -9االهتمام واالعتناء بمختلف القطاعات االقتصادية  :السياحة الصناعية ،الصناعات التقليدية ،الفالحية،
تربية الماشية  ،التجارة في إطار ّ
خطة مندمجة.
لقد تم التطرق لمختلف المشاريع المقترحة حسب نطاقها  :الوطني أو بين الجهات أو الجهوي أو حسب أحد
مجاالت المشاريع .يقدم برنامج العمل الجهوي االجراءات والمشاريع التي وقع اختيارها نظرا ألهميتها وفاعليتها
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التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان – المــرحلة  – 3المهمة  – 1تقرير التصميم الجهوي إلعداد التراب

بتنمية المجاالت الترابية .وبالتالي فمعايير التي تم اعتمادها في المقتضيات المرجعية للدراسة الخاصة بالتصميم
الجهوي هي كاآلتي  :الجــدوى االقتصادية ومشاركة فاعلة لألطراف في الجهة والخصوصيات على مستوى
االبتكار واالندماج والهيكلة ،وحجم ونوعية المستفدين من المشاريع ،ومدى مساهمة هؤالء في خلق التوازن داخل
المجال الترابي.تتواجد هذه المعايير في الجانب ااالندماجي للبرنامج ،والذي يرتكز على طموحاته وتقاطعاته،
حيت أن االمر يتعدى نظرة المشاريع القطاعية ،إلى تعزيز التماسك المجالي واالجتماعي وتنمية مجموع المجال
الترابي مع ادماج مجموع السكان في دينامية التنمية.
وبغية تحقيق هذا الهدف ،يجب أن يكون برنامج العمل الجهوي قائما على مؤسسات قوية وفاعلة .وفي نفس الوقت
وإلى جانب قدرة أداء صاحب المشروع على مستوى الجهوي الترابي  ،يجب توفير حكامة جديدة .يمكن للمفتشية
الجهوية المكلفة بإعــداد التراب أن تكون حلقة وصل على المستوى التقني من أجل تنفيذ البرنامج بشرط إعادة
هيكلتها وتقويتها.
إلى جانب مختلف المشاريع التي تم اختيارها ،يقدم برنامج العمل الجهوي اقتراحات غايتها إيجاد حلول للتنمية
بالجهة .وتتمثل هذه اإلجراءات في حلول لتدارك الوضع إلى جانب اجراءات مستقبلية .هذه المشاريع المقدمة
مصحوبة بموقعها الجغرافي وجدولتها الزمنية واألطراف الفاعلة في عملية االنجاز.
تكون النسخة النهائية للتصميم الجهوي جاهزة بعد عملية التشاور إلى جانب مشروع عقد بين الدولة وجهة فـــاس-
بولمان فضال عـــن ملخص تركيبي موجه للعموم.
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اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘــــــــــل

6

P501

1
40
P5

اﻟﻔﺣﺹ

ﻣﺭﻛﺯ ﻟطﻣﺭ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻭﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ

ﻣطــﺎﺭ

آﯾت ﻣـﻭﺱ

ZA

3

P50

ﻋﯾﻥ ﷲ

IDCM

ﺳﺑﻊ ﺭﻭاﺩﻱ

P500

ﺳﯾﺩﻱ ﺣـﺭاﺯم

اﻟﺟﻣﺎﯾـﺔ

ﻧﺣـــﻭ ﻋﯾﻥ ﺑﻧﻲ ﻣﺗّـــﺎﺭ

ﻧﺎﻗل ﺳﻠﻛـــــﻲ

ZA

آﯾت ﺑﻛّـــﻲ

ﺗـﻐﯾت

أﻧﺷطـــــﺔ

G

ZA

اﻟﺳﺧﯾﻧﺎت

STEP

ZA STEP

04

ﺩﻭاﺭ اﻟﺳﻠطﺎﻥ

ﻏـﻣـﺭا

07

STEP

أﻭﻻﺩ ﺑﻭﺯﯾﺩ

Bge Allal El Fassi

Za

ﻛﺭﺯﯾﻥ

ﻋـﺭﯾﻑ

ﺭأﺱ ﺗﺑـــﻭﺩة

آﯾت ﺳﺭﻏﻭﺷﺎﻥ

ﻣــﻭﻻﻱ ﯾﻌﻘــــﻭب
Bge Sidi Chahed

TCSP

اﻟﺑﺭات

STEP

ﺩاﺭ ﻋﻧــﻭﻧﺎت

ﺩﻭاﺭ اﻟﺩﺭاﺭﺷﺔ

STEP

ﻓـــﺎﺱ

آﯾت ﻋـﺎﻣﺭ

04

ﻣﺭﻓﺄ ﺩاﺧـــﻠــــﻲ

آﯾت ﷲ

أﻭﻻﺩ ﺣـﺳﯾــﻥ

اﻟﻣﺭاﺯﻗﺔ

ﺩاﺭ ﺷﻔﯾــﺎﺡ

آﯾت ﺻﺎﻟﺢ

اﻟﺯﺭﺯ

ﻗﺎﻋﺩة ﻟﻭﺟﺳﺗﯾﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩة اﻟﻭﺳﺎﺋط

03

اﻟﺩﺭﺧـﺎش

اﻷﺩﺭاﻏــﺔ

ﺑﺋﺭ طم طم
آﯾت ﺑﺭاھﯾم

ﻓــﻘــﻭﺱ

P50

أﻭﻻﺩ ﻏﻔﯾﺭ

ﻣﺣطﺔ ﺗطﻬﯾﺭ

ﻣﺭﻛﺯ ﺻﯾﺩ ﻭﺗﺭﺑﯾﺔ اﻷﺳﻣﺎك

ZA

ZA

P5007

29

0
P5

أﻭﻻﺩ ﺣﻣﯾﺩ

DC

ﻋﯾﻥ ﺑـﻭﻋﻠـﻲ

R50

R503

أﻧﺷطﺔ ﺩاﻋﻣﺔ ﻟﻠﻔـــﻼﺣـــﺔ

DC

ﻣﯾﻛﺱ

STEP

N4

1

ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐﺫاﺋﯾﺔ
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐﺫاﺋﯾﺔ

اﻟﺑﯾــــــــــﺋـــــــــــﺔ
ﻣﺣطﺔ ﻹﻧﺗﺎج طــﺎﻗﺔ اﻟﺭﯾﺎﺡ
ﻣﺣطﺔ ﻟﻠطــﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾّﺔ
STEP

1

STEPﻋﺯﯾبZA
ﺭاﯾﺷﺔ

N6

4

P500

أﻭﻻﺩ ﺑﻧﻲ ﯾﺗﻭ

STEP

ﻣﺣﯾﺭﯾﺟــﺔ

اﻟﻔـــــــــــــــﻼﺣﺔ
ﻣﺭﻛﺯ ﻣﻧﺩﻣﺞ ﻟﺗﺭﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ

ﺩﻭاﺭ اﻟﺣﻣﺻﻲ

ﻛﺭﻣﯾـﺔ

02

ﺩﺭاﺳﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺩﯾﺭﻱ
ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿﺭﯾﺔ

IDCM

ﻣﻌﻬﺩ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺯﺭاﻋﺎت اﻟﺑﻘﻠﯾﺔ

ﺯﺩﺭﻭج

ﺯﻭﯾﺷﻲ

02
P50

Bge Idriss 1er

ﻣﺩﯾﻧﺔ ﺟـــﺎﻣﻌــــﯾﺔ
CA

003

P500

اﻟﺧـﻧﺷﺎﻑ

ﺭاﺷــﺩ

ﻣﺭﻛﺯ ﺗﻛـــﻭﯾﻥ ﻓﻼﺣـــــــﻲ

أﻭﻻﺩ ﺑﻭﺯﻛﺭﻱ

اﻟﺳﺭاج

ﻋﯾﻥ ﻗﻧﺻﺭة

06

أﻭﻻﺩ اﻟﻧﻛـﺎﺩ

اﻟﻌﺟﺎﺟﺭة
STEP ZA

ﺩﻭاﺭ ﺗﻣﺭ
ﺩﻟﯾم

P5

أﻭﻻﺩ ﺑﻭﺷﺗﺔ

ZA

STEP

ﺩﻭاﺭ ﻣﻧﺑﻬﺎ

ﻧﺣـــﻭ ﺗﻧــﺟــﺔ

ﺳﯾﺩﻱ ﻗـــــﺎﺳم

R5

اﻟﻌـﻛﺭام

اﻟطﻠﺣﺎ
أﻭﻻﺩ ﻣطﺎع

ﺑﻭﺳﻣﺎﺭ

ﺑﻭﺳﻣﺎﺭ

P5002

013
P5

ﻣﺩﯾﻧﺔ ﺟﺩﯾﺩة

ﺩﻭاﺭ ﺑﻛــﺎﺭة

ﺩﻭﻣـــﺔ

STEP
اﻟــﻭاﺩﯾﻥ

ZA
اﻟﻧـﺧــﺭات

ﺑﯾـــﺎﺿـﺔ
ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﺑت اﻟﻭﺩاﯾﺎ

أﻭﻻﺩ ﺳﯾﺩﻱ ﻣﺎﻟك

أﻭﻻﺩ ﺑﻭﺷﺗﺔ

اﻟﺧــــﺩﻣــﺎت اﻟﻌﻣـــﻭﻣﯾﺔ
ﻣﻌﻬﺩ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌﺩﻧﯾﺔ ﻭاﻟﺣﺭاﺭﯾﺔ
ﻣﺭﻛﺯ ﺛﻘـــﺎﻓﻲ ﺟﺑﻠﻲ

ﺗﺄھﯾل ﻣــﺭﻛــﺯ ﻗـﺭﻭﻱ ﺻﺎﻋﺩ

أﻭﻻﺩ ﻣﯾﻣــﻭﻥ
أﻭﻻﺩ ﺣﺭاش

اﻟﺷﻧﺩﻻ
ZA

STEP

P5

اﻟﺗـــﻌﻣﯾـــــــــــﺭ
ZR
ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ

01
R5

اﻟﺟـﻭﯾﺭة

أﻭﻻﺩ ﺧﻠﯾﻔﺔ

P5005

ﺗــــــﯾﺳـــﺔ

أﻭﻻﺩ ﻣـﻭﺳـﻰ

ﺳﺑت اﻟﻭﺩاﯾﺔ

ﻧﺣـــﻭ ﺧـﻧﯾﻔــﺭة

STEP

STEP ZA

ﺑـــﻭﻟﻣـــﺎﻥ

ﺑـﻭﻋـﺯاﻥ
P5107

آﯾت ﻣﺣــﻣﺩ
SIBE DE TIT ZEL

ﺗﻣــﻛﺎﻧت

ﺗﻛـﻣﺎﻣﺎﺱ

ﺗﺑــﻧــﻭت

آﯾت ﻋﻭﻣﺭ أﻭ ﻋﺑﯾﺩ
آﯾت ﺣـﻣﺯا

ﻗﺻـﺭ اﻟﻛﺑﯾﺭ

أﻟﻣﯾﺱ ﻣﺭﻣﻭﺷﺔ

ﺗﻌﺯﯾﺯ اﻟطﺭﯾق اﻟﻣﻭﺟﻭﺩة

5

23

طﺭﯾق ﺟﺩﯾﺩة ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ

اﻟﺳﯾــــــــــــــﺎﺣـــــﺔ

P51

01

6

P5
123

ﻣﺣطﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻧﺩﻣﺟﺔ
ﻗــﺭﯾــﺔ ﺣــﺭﻓﯾّﺔ
ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻣﻭﻗﻊ ﺫات
أھﻣﯾﺔ ﺑﯾﻭﻟﻭﺟﯾﺔ ﻭإﯾﻛﻭﻟﻭﺟﯾﺔ

إﻧـــﺟﯾل أﻛﺗﺎﺭﻥ

ﺗﻣـﺣﺿﯾت

SIBE D’AGHBALOU
LAARBI

ﻧﺣـــﻭ ﻣــﺭاﻛش

آﯾت ﺑﻭﺣـﺩﻭ

إﻧﺟﯾــــــــــــل

ﺗﻛّـــــﻭﺭ

آﯾت ﻋﻠﯾﺔ

آﯾت ﺣــﺩ/ﺳﻌﺩ

11
0

اﻟﺷـﻠﻭج

ZA STEP DC

P5

ﻣﺷــــﺭﻭع اﻟﻣﺿــﻠﻊ اﻟﻠﻭﺟﺳﺗﯾك ﻭاﻟﺧــــﺩﻣــــﺎت

10

8

اﻟطﺭش

P5110

اﻟﻬــﺑﺎك اﻟﺣﻣﺭاء
اﻟﺩﻭﯾﺭة

Dar Chefyah

ﻓﺎﺱ ﻋﺭﯾﺑﺎل

ﻛﺑّﺎﺑت ﻭاﺩ اﻟﺑﻛﺭﻱ

ﺗﯾﺟــﺎﻥ

Aïn Allah
03

ﻣﺳﻠك ﺳﯾــــــﺎﺣـــــــــــﻲ

آﯾت ﻛـﺭﻣـﻭﺱ

ﻣﯾﺳـــﻭﺭ

STEP

DC

R5

طﺭﯾق ﺳﯾـــﺎﺭة
ﺳﻛّﺔ ﺣﺩﯾﺩﯾﺔ
طﺭﯾق ﻭطﻧﯾﺔ
طﺭﯾق ﺟـــﻬﻭﯾﺔ
طﺭﯾق إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺣــﺩﻭﺩ اﻟﺟﻬـــﺔ

P5

P

P5107

ﻣﺩاﺭ طﺭﯾق ﺟﺩﯾﺩة ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ

Bge Enjil

0
51

آﯾت ﻭاﻗﺩﯾم

ﻗطب ﺳﯾـــــﺎﺣـــــــﻲ

M

آﯾت ﻋﻭا ﻓﺎﻟﺩ

P7

ﻧﺣـــﻭ اﻟﺭاﺷـــﯾﺩﯾﺔ

Ait Salah

آﯾت ﯾﻌﻘــﻭب

Za

ZI CA

ZR

Dr Essoltan

ﻭاﺩ اﻟﺻﻐﯾﺭ

P500

7

Od Ghfir

ﺗـﺎﻭﻗﺩة

Arief

Ladergha

آﯾت ﻋﻠﻲ

Sebaa Rouadi

Skhinat
Al Brat

ﺳﯾﺩﻱ ﺑﻭطﯾب

ﻓـــﺎﺱ

STEP

G

ﺳﯾﺩﻱ ﺣـﺭاﺯم

STEP

TCSP

Douiet

N6
6

P500

Ou

ﺗﯾــﺩﺭﯾﻥ

Sb

ed

ﺑــﺭﻛﺔ

N4

ou

ﻣﻛﺩﻭل ﻭاﺩ ﯾﺣّـــﻭ

e
men

7
P501

l Ya
hou

أﻭﻻﺩ اﻟطﯾب

di

R601

ﻭﺯاﺭة اﻟﺗـﻌﻣﯾﺭ ﻭإﻋـــــﺩاﺩ اﻟﺗــــﺭاب اﻟﻭطﻧــــﻲ
اﻟﻣﻔﺗـﺷـﯾــــﺔ اﻟﺟﻬـــــﻭﯾﺔ ﻟﻔﺎﺱ ﺑﻭﻟﻣﺎﻥ

O. A
ïn S

P51
27

7

02

P5

O. A

ﻭﺯاﺭة اﻟـــﺩاﺧﻠﯾـﺔ
ﻭﻻﯾﺔ ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ ﺑﻭﻟﻣـــﺎﻥ
ﻣﺟﻠﺱ ﺟﻬـــﺔ ﻓــــــــﺎﺱ ﺑــﻭﻟﻣـــﺎﻥ

اﻟﺳﯾــﺩة

STEP

ZA

Bge Hassan II

Dr Ould Izid

ne

ﻭﯾﺯﻏـــت
ZA STEP
آﯾت ﺑﻼل

اﻟﻘﺻﺎﺑــﻲ ﻣﻠﻭﯾﺔ

 Ait Salahﻋﯾﻥ ﺑﯾﺿــﺔ

Atcha

Ait Moussa

Od Houari

ﻋﯾﻥ اﻟﺷﻘـﻑ

Douar Zligui

G

l
O. E

ﺗــﻣﺩﻓــﺎﻟت

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐــﺭﺑﯾﺔ

O. Marez

Od Jaghigh

3

2

P511

01
P5

Od Bouzid

Ait Atma
O.Bou Abid

اﻟﻣـﺭﺟــﺔ
ﺗﻛــﻭﻣﯾﻥ

5
N1

ﺩﻭاﺭ ﺗﻭﺭﯾﺭت

Aghbalou Aqorar

Dr Lehlafa

ﺗـﻛـــﻭاﺳت

N
ﺗــﻛﻧﺗـﺷـــﺎ

Ait Hassine

6

Od Sghir

P500

N1

3

8

ﻋﯾﻥ اﻟﺷﻛﺎك

N8

1
12

31

P7

P5

G
ﻣﯾﺩاﻟت

ﺑــﻛـﺭﺩاﻥ

Dr.Od.guir

Rkeiz

أﻣﯾﺭﺳﯾﺩ

ﺗﺩﻣﺎﯾﺎ




Lefnadec

O. Bou

ZC

Ghorfat

Ait Hami

Dar Mesra

ﺑــــﻭﺳﻠﻣﺔ

Od Lkharma

إﺷـــﻭ ﻋﻠﻲ

ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺠﻬـــــﻮﻳﺔ اﳌﻨــﺪﻣﺠـﺔ

آﯾت ﻋﻠـــﻭ

BHALIL
اﻟﺑﻬﺎﻟﯾل
R714

Ait Amrou Ikkou

SIBE DE JBEL TAGHIOULT
Ait Bouzaine

u

hko

0

SEFROU
ﺻﻔﺭﻭ

O. C
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أﻏﺷـت 2015
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Ait Yahya
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التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان – المــرحلة  – 3المهمة  – 1تقرير التصميم الجهوي إلعداد التراب

 -1.8المشـــاريع واإلجراءات على الصعيد الوطني والجهوي
 المحـــور اإلستراتيجي االول :ممر الميتروبول
الورشة الكبرى  : 1تعزيز اتصاالت فاس مع التدفقات الدولية والوطنية
القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية

اإلجراءات
قطار مغاربي فائق السرعة
الطريق السريع طنجة-مراكش
دراسة مخطط توجيهي للسكة الحديدية
لمنطقة فاس-بولمان.

إنشاء روابط مع ساحل البحر المتوسط وباقي
التراب الوطي

مدار السكة الحديدية من الناحية الجنوبية
لمدينة فاس
البنيات التحتية

الطريق السريع التي تربط بين فاس والطريق
السريع المغاربي الداخلي المزمع إنجازه
محطة نقل متعددة االنماط في الجنـوب

تعرير اتصاالت المدينة مع مجالها المتروبولي
 :شبكة حديدية سريعة في الجنوب حتي
صفرو-بهاليل  ،اتصاالت سريعة مع المدن
الداعمة للمتروبولية (صفرو-بهاليل-إيموزر
كندر ،موالي يعقوب ،المنزل)

المواقع
اختيار مسلك يربط مباشرة مع المطار الدولي "فاس-السايس"
 −اختيار مسلك يمر شرق عين تاوجدات (منطقة مكناس تافيالت)
 −التفكير في انجاز مبادالت على مستوى الطرقات الوطنية (4و6
والطريق السيارة رقم .)1
 −منطقة فاس-بولمان
 −تحويل الخط الحالي بين عين تاوجطات وسيدي حرازم واإللتفاف
حول مدينة فاس من الجنوب وصوال إلى مطار فاس والقطب
اللوجستيكي والخدماتي المزمع إنجازه .
 −تحويل الطريق الوطنية رقم  4إلى طريق سريع على مستوى
المقطع الرابط بين فاس والطريق السريع المغاري الداخلي
المزمع انجازه.
 −محطة على المستوى الوطني في مفترق مطار "فاس-السايس" ،
الطريق السريع المغاربي  ،الخط الحديدي السريع فاس-عين
شقاق الشكاك-البهاليل وأخيرا القطار المغاربي فائق السرعة .

الجدول الزمني
المدى البعيد
المدى المتوسط
المدى القصير
المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى المتوسط

يتم تقديم المشاريع المتعلقة بشبكات الفضاء
المتروبولي في المناطق المخصصة للمشاريع.
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القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية

اإلجراءات
−
مدارمتروبولي شمالي(مقدمة الريف )
−
مدار السفح (سفح األطلس المتوسط)

تحسين التواصل مع باقي مجاالت الجهة

إعادة تأهيل الطريق بين صفرو وبئر طمطم
إعادة تأهيل محور اإلندماج فاس-بولمان-
ميسور.

−
−
−

إعادة تأهيل محور اإلندماج الجهوي فاس –
أوطاط الحاج.
تحسين اإلتصال الرقمي للمدينة
توطين قطب أو أقطاب تكنولوجية متخصصة من أجل
إنجاز تكامل بين الجامعة والتكوين المهني واإلنتاج .

تدعيم التنمية اإلقتصادية

انجاز شبكة ألياف ضوئية قابلة لالمتداد
إنجاز قطب تكنولوجي
إنجاز قطب تكنولوجي للطيران (األنشطة
المرتبطة بقطاع الطيران)

−
−

المواقع
انطالقا من الوطنية  8على مستوى عين قنصرة  ،مرورا
بلوداين  ،أوالد ميمون  ،لعجاجرة وميكاس ثم الربط مع
الوطنية رقم  4والطريق السريع المغاربي الداخلي المزمع
انجازه .
تدعيم الطريق  524بين رباط الخير وصفرو مرورا بمنزل
عزابة وسيدي يوسف بن أحمد ،ثم تمديد الطريق للربط مع
إيموزار كنــدر و الطريق الوطنية رقم  8مرورا بكندار سيدي
خيار.
مسارالمسلك رقم  5222بين صفرو وطم طم.
مسارالمسلك رقم  522بين فاس وإنجيل ثم المسلك رقم 5228
حتى ميسور.
مسلك الطريق رقم  6الذي يربط بين فاس وبئر طمطم حتى
زاوية بوقرين  ،الطريق رقم  524من زاوية بوقرين حتى
رباط الخير ،والمسلك رقم  5226من رباط الخير حتى
أوقالت والمسلك رقم  5247بين أوقالت وآيت مخلوف  ،ثم
الطريق رقم  521حتى أوطاط الحاج .
مدينة فاس
عين شكاك

 −قرب المطار

الجدول الزمني
المدى القصير

المدى القصير
المدى المتوسط
المدى القصير

المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
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الورشة الكبرى : 2تعزيز جاذبية الفضاء المتروبولي
الخيارات اإلستراتيجية

ضمان نشر تنمية عاصمة الجهة نحو مدن الفضاء
المتروبولي (إيموزر كندر-صفرو-البهاليل  ،المنزل
وموالي يعقوب) في نطاق تكاملي (صناعة  ،صناعات
تقليدية  ،خدمات  ،تكوين)

اإلجراءات

القطاعات

المواقع

الجدول الزمني

محطة لوجستيكية وخدماتية متعددة االطراف
(دراسة وانجاز)

 −جنوب مدينة فاس  ،المحطة تضم جميع المراكز والمدن
الموجودة حول المطار (عين شكاك – عين البيضاء – أوالد
الطيب – عين شقف حتى البهاليل .

المدى المتوسط

منطقة لوجستيكية متعددة االنماط

 −التمركز بالقرب من المطار والمحطة المتعددة االنماط المزمع
انجازها.

المدى المتوسط

تدعيم التنمية اإلقتصادية

تحسين نوعية الحياة الحضرية  :مركز ثانوي لمرور
ووقوف السيارات ،النقل العمومي  ،الرياضة والترفيه ،
التطهير ،النّفايات المنزلية ،المساحات الخصراء ،
التجهيزات الصحية.

ميناء داخلي

 −داخل المحطة اللوجستيكية الخدماتية المتعددة االطراف

المدى المتوسط

منطقة حــرّ ة

 −داخل المحطة اللوجستيكية الخدماتية المتعددة االطراف

المدى المتوسط

معرض دولي

 −يقع اختيار الموقع جنوب مدينة فاس بالقرب من المطار .

المدى القصير

معهد وطني للمياه المعدنية والصحية

 −داخل المحطة اللوجستيكية الخدماتية المتعددة االطراف

المدى القصير

تطور عــمراني

يتم تقديم المشاريع الخاصة بجاذبية الفضاء
المتروبولي في نطاق الفضاءات الخاصة بها

تطوير وتكثيف عوامل الجدب  :مشاريع ثقافية ،سكن
راقي للكراء  ،تجهيزات رفيعة المستوى  ،مراكز
بحث ،تكوين مهني ،عقارات راقية للخدمات.
الخدمات العمومية
تحويل بعض الوظائف غير المركزية لمدينة فاس نحو
المراكز الثانوية  :مراكز جامعية ،وظيفة مديرية
للقطاع العمومي.
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الورشة الكبرى  : 2تطوير متروبولية ثنائية فاس-مكناس
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

إنجاز جدول المشاريع ذات الصبغة المتروبولية مع
مدينة مكناس

التعمير
ادماج رؤية متروبوبولية لمدينة فاس من خالل
استراتيجية تنمية مجاالت مكناس-الحاجب-افران و
تيسة-تحال.

المواقع

اإلجراءات

الجدول الزمني

وضع حكامة متروبولية موحدة

 −الفضاء المتروبولي

المدى القصير

وضع خارطة طريق متروبولية موحدة

 −الفضاء المتروبولي

المدى القصير

إنجاز مخطط تعبئة الوسائل

 −الفضاء المتروبولي

المدى القصير

تحديد خطة مشتركة للحفاظ على الموارد
والخيارات الطبيعية التي تقع بين إفران
والحاجب والفضاءات القريبة من منطقة فاس-
بولمان.

 −الوحدات الطبيعية البيجهوية لالطلس المتوسط
المدى القصير

تثمين العرض السياحي لفضاء إفران-
الحاجب والمخصص لإلستراحة ،والترفيه،
كتكملة للعرض السياحي الفاسي.

 -منطقة إفــران-الحــاجب في ترابط مع فـــاس

إجراءات تشاورية في نطاق التصميم
التوجيهي للتهيئة العمرانية للفضاء المتروبولي
لفاس مع تيسة -تحال

الفضاء المتروبولي واإلقليم المحادية له في الشمال الشرقي

المدى القصير

المدى المتوسط
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المحــــور اإلستراتيجي الثــــانـــــي :إعــادة هيكلة الوسط القروي

الورشة الكبرى  : 1فـــك العزلة عن المناطق القروية
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

إنشاء أو تعزيز العالقات مع الفضاءات المحادية
المتميزة بدينامية.

بنيات تحتية

المواقع

اإلجراءات

الجدول الزمني

إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين فاس-أوالد ميمون-قرية
بامحمد ( 1X1ممرات).

الطريق رقم 522

المدى القصير

إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين إيموزار كندر-إفــران-أزرو
( 1X1ممرات).

الطريق الوطنية رقم 22

المدى القصير

إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين ميدالت –أوطاط الحاج –
كرسيف ( 1X1ممرات).

الطريق الوطنية رقم 25

المدى القصير

إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين ميسور وبنى تاجيت

الطريق رقم 622

المدى القصير

إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين أطات الحاج – بوعرفة

المسلك  5222انطالقا من أوطاط الحاج حتى
مطرقة ،الطريق الوطنية رقم  27بداية من مطرقة
حتى تندرارة  ،ثم الوطنية رقم  29بداية من تندرارة
حتى بوعرفة في منطقة الشرقية

المدى القصير

إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين كيكو وتمحذيت (على المحور
مكناس-الراشدية).

الطريق رقم 9125

المدى القصير
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الورشة الكبرى  : 2حمايــة البيئة والتــــراث
الخيارات اإلستراتيجية
وضع منظومة النقل الثقيل ومنظومة لمواكبة البنية التحتية
الموجودة في وسط وجنوب المنطقة  :نقل البضائع وخطوط
نقل حضرية إضافة إلى سيارات األجرة .

القطاعات

تدعيم التنمية
اإلقتصادية

اإلعتماد على الخصوصيات الثقافية المحلية لتثمين التراث
المادي وغير المادي.

اإلجراءات
تصميم توجيهي جهوي للنقل.

منطقة فاس-بــولمان

المدى القصير

جـرد التراث المادي وغير المادي

منطقة فاس-بــولمان

المدى القصير

 −المشاريع السياحية الخصوصية سيتم التطرق لها في
مجاالت المشاريع

تهيئة مراكز دفن و تثمين ووضع استراتيجية جهوية لجمع
ونقل وتحويل النفايات المنزلية والصناعية

تهيئة عملية لمحطات التطهير في المدن والمراكز
الحضرية والتفكير في اعادة استعمال المياه المطهرة .

المواقع

الجدول الزمني

 −المشاريع الخاصة مراكز دفن و تثمين سيتم التطرق لها
مجاالت المشاريع

الخدمات العمومية

 −تصميم توجيهي جهوي للتطهير للسوائل السائل

منطقة فاس-بولمان

المدى القصير

 −المحافظة على بنيات التطهير بعمليات معالجة المياه
المستعملة الصناعية

منطقة فاس-بولمان

المدى المتوسط

 −تصميم توجيهي للتطهير بالنسبة لكل مركز حضري

المراكز الحضرية والقــروية بالمنطقة

المدى القصير

 −المشاريع المتعقة بمحطات التطهير سيتم التطرق لها
مجاالت المشاريع
تنويع النظام الغذائي للسكان القرويين.

 −مراكز صيد وتربية األسماك في السدود واألحواض
السمكية

سدود وخزانات جبلية مفتوحة للعموم .إنشاء
أحواض على طول المجاري المائية القارة.

المدى القصير

تنظيم طريقة استغالل واستعمال المياه

 −مخطط جهوي لحماية واستغالل الموارد المائية

منطقة فاس-بولمان

المدى القصير

 −إنشاء مؤسسة بيجهوية إلدارة استغالل الموارد الطبيعية.

منطقة فاس-بولمان

المدى المتوسط

 −تصميم توجيهي لمقاومة الفيضانات

منطقة فاس – بولمان

المدى المتوسط

 −أشغال المحافظة على المياه والتربة

منطقة فاس – بولمان

المدى المتوسط

 −إنشاء أحزمة خضراء حول المراكز الحضرية

فاس  -موالي يعقوب  -صفرو  -إيموزار كندر –
البهاليل – المنزل – رباط الخير – بولمان –
إيموزار مرموشة – ميسور – أوطاط الحاجز

المدى القصير

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

دمج تنمية األطلس المتوسط في رؤية للتنمية المستدامة
الموجهة نحو حماية واستغالل الموارد الطبيعية  :مواقع،
مناظر طبيعية ،غابات ،مياه ،نباتات.

البيئة

 −يتم تقديم مشاريع هذا االختيار اإلستراتيجي في إطار
مجاالت المشاريع.
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القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية

المواقع

اإلجراءات

الجدول الزمني

 −مخطط بيجهوي لحماية وتنمية نباتات الحلفاء.

غطاء نباتات الحلفاء الموجودة في أجزاء عديدة
من منطقة الملوية.

المدى المتوسط

مكافحة و الحد من تلوث الهواء

البيئة

 −تحديد و التحكم في لتلوث الهواء بالجهة

جهة فاس بولمان

المدى القصير

تطهير المياه المستعملة الصناعية

البيئة

 −تاهيل الوحدات الصناعية الملوثة

جهة فاس بولمان

المدى المتوسط

حماية نباتات الحلفاء التي تمثل حاجزا أمام زحف التصحر.

الورشة الكبرى  : 2إحيــاء النشاط االقتصادي
القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية
إعادة توزيع األنشطة الحرفية لتخفيف الضغط
على مدينة فاس.

المواقع

اإلجراءات

الجدول الزمني

تخطيط توجيهي قطاعي حول إعادة توزيع الصناعات التقليدية.
دعم التنمية اإلقتصادية

إشراك الجماعات في المشاريع السياحية
المحلية البيجماعاتية
اإلهتمام بالمدن الواقعة على السفح باعتبارها
ركيزة لتنمية المناطق الجبلية.

التعمير

يتم تقديم المشاريع الخاصة بالمسالك السياحية سيتم التطرق لها
مجاالت المشاريع
تطور قطاع دعم األنشطة القروية الجبلية.

جهة فاس – بولمان

المدى القصير

منطقة فاس – بولمان خاصة األطلس المتوسط.

المدى القصير

الورشة الكبرى  : 3تنمية النمط القــــروي
الخيارات اإلستراتيجية
توفير اسباب ذات مصداقية والتحفيز
على التجمع في مراكز قروية صاعدة
(شغل – سكن – قروض صغرى –
خدمات – ترفيه – تكوين).
تشجيع سكان القرى (خاصة الشباب)
على التجمع حول نواة قرى منظمة سهلة
الولوج ومجهزة بمرافق ذات نوعية.

القطاعات
دعم التنمية اإلقتصادية

التعمير

المواقع

اإلجراءات

الحدول الزمني

إعداد استراتيجية عقارية جهوية

جهة فاس – بولمان

المدى القصير

وضع صندوق جهوي للسكن القروي.

جهة فاس – بولمان

المدى القصير

وضع صندوق جهوي لإلستثمار القروي

جهة فاس – بولمان

المدى القصير

قرى نموذجية

يتم تحديدها في منطقة قروية بالجهة  ،في موقع
مركز قروي صاعد تتم برمجته.

المدى القصير

تطوير عرض خدمات القطاع العام

مركز قروي صاعد

المدى المتوسط

حمالت اعالمية وتحسيسية

منطقة قروية بالجهة

المدى القصير
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الورشة الكبرى  : 3تكييف الحكامة المجالية للحاجيات الجديدة
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

إنشاء هياكل قادرة على مواجهة التحديات
الجهوية.

اإلجراءات
وضع منظومة حكامة بين األقاليم

المواقع
الوحدات الطبيعية الجهوية والفضاء المتروبولي
المزدوج

الحدول الزمني
المدى المتوسط

الخدمات العمومية
وضع أجهزة لتهيئة وتطوير الوسط
القروي

إنشاء جهاز مكلف بتخطيط وتهيئة المراكز القروية الصاعدة

جهة فاس – بولمان

المدى القصير

المحــــور اإلستراتيجي الثــــالث  :إعادة توزيع القاعدة اإلقتصادية
الورشة الكبرى :1تجهيز المجال
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

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

بنــيات تحتية

اإلجراءات
تصميم الطرقات الجهوية

إعطاء الفرص لكل مدن المنطقة في إطار منظور
التسويق الجهوي ،وذلك من خالل إتصاالت جيدة
وحديثة مع وجود مناطق لألنشطة الصناعية.

دعم التنمية اإلقتصادية

تشجيع استقرار السكان واألنشطة في المدن الثانوية
وفي مراكز القرى الصاعدة.

التعمير

المواقع

الحدول الزمني

جهة فاس – بولمان
المدى القصير

تصميم توجيهي جهوي للنقل العمومي

جهة فاس – بولمان

إعادة تأهيل المدن (األرصفة ،الطرقات ،اإلنارة العمومية ،مياه
صالحة الشراب للشرب).

فاس – موالي يعقوب – صفرو – إيموزار –
كندار – البهاليل – المنزل – رباط الخير –
بولمان – إيموزار مرموشة – ميسور – أوطاط
الحاج.

التصميم التوجيهي الجهوي للنقل
وضع سياسة جهوية للسكن تتماشى مع أهداف التدارك
والمتروبول.
دراسة حول السياحة القروية

جهة فاس-بولمان
المناطق القــروية بالمنطقة

المدى المتوسط

المدى القصير
المدى القصير
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الورشة الكبرى :2تعزيز التنمية الشاملة
القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية
تشجيع اإلستثمارات الجديدة على التوزع على
مجموع مجاالت الجهة.

اإلجراءات
إنشاء منظومة تحفيزية

دعم التنمية اإلقتصادية
إعادة توزيع األنشطة الحرفية في المدن والقرى
لتخفيف الضعط على مدينة فاس.
توزيع مراكز البحث الجامعية على مجموع مجاالت
الجهة وفقا لخصوصياتها.
تعزيز الدور اإلقتصادي والثقافي واإلداري للمدن
الواقعة في الجنوب (ميسور و أوطاط الحاج) على
المحور ميدلت-الناظور.

المواقع
جهة فاس – بولمان

الحدول الزمني
المدى المتوسط

تصميم توجيهي قطاعي إلعادة توزيع الصناعة

جهة فاس – بولمان

المدى المتوسط

تصميم توجيهي قطاعي إلعادة توزيع الصناعات التقليدية.

جهة فاس – بولمان

المدى القصير

يتم تقديم مشاريع مراكز البحث في إطار مجاالت المشاريع
خدمات عمومية
يتم تقديم المشاريع الخاصة بدعم مدن الملوية إطار مجاالت
المشاريع
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 -2.8المشـــاريع واإلجراءات حسب مجاالت المشاريع
 -1.2.8مجال مشروع مقــــدّمة الريف
المحــــور اإلستراتيجي االول  :إعادة هيكلة الوسط القــــروي
الورشة الكبرى  : 1فك عزلة المناطق القــروية
المواقع

الجدول الزمني

الخيارات اإلستراتيجية
فك العزلة عن األقاليم ا ذات االنتاج الزراعي ،خاصة
المساحات السقوية لوداي السبــو – الواداين وسبت
الوداية.

شبكة طرقية لفك العزلة

الشبكة بين المدار المتروبولي الشمالي والطريق
رقم  526في منطقة تازة – الحسيمية – تونات (من
جانب الحد الجهوي)

المدى القصير

ربط المجال بشبكة طرقية مهيكلة وذات حودة  :محور
اإلندماج الجهوي شمال جنوب الذي يربط بين فاس
وقرية با محمد والمدار الشمالي لفاس .

محور اإلندماج الجهوي شمال-جنوب فا وقرية با محمد.

إنطالقا من الطريق الوطنية رقم  8على مستوى
عين قنصارة – يمر الطريق عبر لوداين وأوالد
ميمون – العجاجرة وميكاس قبل أن يصل إلى
الطريق الوطنية رقم  4والطريق السيارة الداخلية
المزمع انجازها.

المدى القصير

المدار الشمالي لفاس (انظر المستوى الجهوي).

طرقات ومسالك مقدمة الريف

المدى القصير

إعادة تأهيل الطرقات والمسالك في إطار مجاالت المشاريع

األقاليم التابعة لبرنامج " المحيط السقوي لسبو
األوسط وأيناون السفلي ",

المدى القصير

مضاعفة الروابط مع المناطق المجاورة ،بما في ذلك
تعزيز المعابر فوق واد سبو وواد ميكاس.
تعزيز الولوج لدعم اإلتصاالت بين األقاليم الداخلية
واألقاليم المحادية من أجل توظيف ناجع لبرنامج "
المحيط السقوي لسبو األوسط وأيناون السفلي "

اإلجراءات

القطاعات

البنية التحتية

برنامج الطرق القروية
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الورشة الكبرى : 2حمايــة البيئة
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

معالجة المياه المستعملة من خالل وضع محطات
التطهير خاصة في المراكز الصاعدة الحديثة و اعادة
استغالل المياه المطهرة

البنية التحتية

المحافظة على احتياطي األراضي الفالحية والموارد
المائية لللوادين ،التي يمكن استغاللها بطريقة مكثفة
ومحاربة جميع أشكال التلوث.

البيئة

المواقع

اإلجراءات

الجدول الزمني

بالقرب من المدينة الجديدة ألوالد ميمون
المدى القصير

محطة التطهير
مراكز دفن و تثمين بجماعة موالي يعقوب

موالي يعقوب

المدى البعيد

تهيئة جبل زالغ

جبل زالغ – جماعة عين بوعلي

المدى القصير

غراسة األشجار على طول الطرقات المخنفة

شبكة الطرقات المصنفة لمقدمة الريف

المدى القصير

تاهيل الوحدات الصناعية الملوثة

مجموع المجال المشروع

المدى القصير

الورشة الكبرى  : 2تطوير النسيج القــــروي
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

تعزيز المنظومة القروية للمنطقة الشمالية حول أقطاب
جامعة وحول محور مركزي (شرق-غرب) يربط
المناطق الفرعية ببعضهاالبعض من أجل تلبية حاجيات
برنامج  PMSIAالسيما على مستوى الخدمات.

اإلجراءات
دعم المراكز القروية الصاعدة للوداين – لعجاجرة –
سيدي داود وسبت الوداية كأقطاب رابطة.

الجماعات القروية للوداين – لعجاجرة – سيدي داود
وسبت لوداين.

المدى المتوسط

الطريق المداري الشمالي لفاس

انطالقا من الطريق الوطنية رقم  8على مستوى عين
قنصارة ،يمر الطريق عبر لوداين وأوالد ميمون –
لعجاجرة ويكاس ثم يربط مع الطريق الوطنية رقم 4
والطريق السيارة الداخلية المزمع انجازها.

المدى القصير

تأهيل الطرقات والمسالك القروية الصغيرة للمناطق
المرتبطة بهذه المشاريع.

طرقات ومسالك مقدمة الريف

المدى المتوسط

تأهيل المراكز القروية الصاعدة لمجاالت المشاريع.

الجماعات القروية للوداين – عين بوعلي – سيدي داود
– العجاجرة – سبت لوداين – وميكاس.

المدى المتوسط

تهيئة فضاءات حرفية في المراكز القروية الصاعدة

المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف

المدى القصير

وضع سياسة عقارية تحفيزية

المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف

المدى المتوسط

تحسين ظروف الولوج من خالل دعم التجهيزات.

المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف

المدى القصير

البنية التحتية
فك العزلة عن التجمعات القروية العديدة وتجهيزها

تشجيع السكان على التجمع حول المراكز القروية
الصاعدة المجهزة والمتصلة بوسائل النقل.

تطور عمرانــي

المواقع

الجدول الزمني
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الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

إنشاء نواة مدينة جديدة عند تقاطع المحور المركزي
لإلندماج الجهوي والمدار شمال مدينة فاس وذلك من
أجل دعم هذا الفضاء بمدينة متميزة بأنشطة رفيعة
وإعادة توازن فاس الكبرى المتجهة طبيعيا نحو الجنوب
والحد من الضغط على السايس.

التعمير

اإلجراءات
تطوير عرض الخدمات خاصة على مستوى المساعدة
على إنشاء المشاريع والحصول على التمويل.

المواقع
المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف
في مفترق محور اإلندماج المركزي الجهوي (الذي
يربط مقدمة الريف بقرية بامحمد) والمدار الشمالي
لمدينة فاس.

الجدول الزمني
المدى المتوسط

المدى المتوسط

الورشة الكبرى : 3إحـيــــاء النشـــــاط اإلقتصـــادي
القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية
تحويل المدينة الجديدة ألوالد ميمون كمصدر لدعم
األنشطة الخدماتية – الصناعية – البحث في الميدان
الفالحي والخدمات الراقية .

المواقع

اإلجراءات

الجدول الزمني

أوالد ميمون
تهيئة فضاءات األنشطة في المدينة الجديدة المقترحة.

دعم التنمية االقتصادية
تثمين المخزون الفالحي كمصدر للتشغيل وخلق
الموارد.

المدى القصير

مشاريع PMSIA

الجماعات القروية ألوالد ميمون – الوداين – عين
قنصارة – سيدي داود – وسبت الوداين.

مشاريع تنمية قطاعات مختلفة (الحبوب – الزيتون – الكبار
– انتاج األلبان – اللحوم الحمراء).

جماعات مقدمة الريف

وحدة استخراج الزيوت االساسية من النعناع.

للتحديد في إطار مجاالت المشاريع

المدى القصير
المدى القصير و
المتوسط
المدى القصير
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المحــــور اإلستراتيجي الثاني  :إعـــادة توزيع القاعدة االقتصادية
الورشة الكبرى  :1دعم القطاع الفالحي
القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية
دعم البوادي في مناطق الزراعات الكثيفة وفي أقطاب
انتاج األلبان وذلك من أجل استقرار اليد العاملة
المختصة والالزمة لتنمية هذه القطاعات .
خلق فضاءات لألنشطة الفالحية والغذائية المخصصة
لتحويل وتكييف االنتاج المحلي (الزيتون– الكبار) في
المراكز القروية الصاعدة .

دعم التنمية االقتصادية

تثمين اإلمكانات البشرية ،من خالل مجموع مناصب
الشغل الناجمة عن تطوير القطاع الفالحي الذي يخلق
دينامية التشغيل القارة والموسمية على طول السنة.

المواقع

اإلجراءات

الجدول الزمني

إيجاد أنشطة لخلق الموارد في قطاع الخدمات الفالحية –
الحرف التقليدية والقروية – التسويق ونقل المواد الفالحية.

التجمعات القروية لمقدمة الريف

المدى القصير

تهيئة فضاءات أنشطة في المراكز القروية الصاعدة.

المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف

المدى القصير

مراكز التكوين الفالحي

أوالد ميمون

المدى القصير

الورشة الكبرى  : 2تحفيزتنمية القطاع السيــــاحـــــي
القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية

اإلجراءات
تهيئة قطب سياحي حول ميكاس

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

دعم التنمية االقتصادية

"طريق الماء":إعــداد دراسة حول تهيئة مسلك سياحي
خاص بهذا الموضوع.

المواقع

الجدول الزمني

ميكاس وسد سيدي الشاهد

المدى القصير

ربط قطب ميكس باألقطاب السايحية المائية :
موالي يعقوب – عين هللا – مدينة فاس – سيدي
حرازم.

المدى القصير
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 -2.2.8مجال مشـــروع الممر المتـــروبـــولـــي


المحور االستراتيجي االول  :المتروبولية

الورشة الكبرى  : 1إعادة هيكلة شبكة المواصالت المتروبولية
الخيارات اإلستراتيجية

اإلجراءات

المواقع

تثبيت التكامل الوطني والجهوي لمدينة فاس ،السيما
عن طريق تعزيز الروابط في اتجاه مكناس (طريق
السيار والسكة الحديدية) طنجة (عبر الطريق السريع
يربط مع الطريق السيار الداخلية المزمع انجازها)
وتــازة.

الطريق السريع طنجة – مراكش والطريق السريع بين فاس
والطريق السيار الداخلية المزمع إنجازها (انظر المستوى
الجهوي).

اختيار مسار يمر شرق عين توجطات (منطقة
مكناس تافياللت) التفكير في إنشاء محول على
مستوى الطريق الوطنية رقم  4ورقم  6والطريق
السيارة رقم .1

إنجاز مدار متروبولي على السفح يربط بين المدن
الداعمة للمتروبولية من أجل إحتواء جميع التدفقات
المنطلقة من االطلس المتوسط وتحسن االتصاالت
الوظيفية المتروبولية.

مدار على السفح

تدعيم الطريق رقم  524من رباط الخير حتى
صفرو مرورا بالمنزل ،عزابة ،وسيدي يوسف بن
أحمد ثم تمديد الطريق للربط مع إموزار كندار
والطريق الوطنية رقم  8التي تمر عبر كندار سدي
خيار.

المدى القصير

تأهيل الطرقات التالية التي تربط بين فاس-إيموزار كندر
وبين فاس وموالي يعقوب (  2X 1ممرات)

 −مسار الطريق رقم  22بين فاس وإيموزار كندر.
 −مسار الطريق رقم  6حتى بئر طمطم ثم المسالك
 5242و  5245بالنسبة لفاس حتى المنزل.
 −المسلك  5229بين فاس وموالي يعقوب

المدى القصير

خط قطار سريع جهوي بين فاس وصفرو.

فاس – صفرو

خط قطار سريع جهوي يربط فاس -عين شقف – عين شكاك
– البهاليل.

فاس – عين شقف – البهاليل

شبكة النقل العمومي (موقع ثابت) على مستوى فاس الكبرى
(أنظر مجال المشاريع بالنسبة لمدينة فاس).

مدينة فــــاس

تغيير مسار السكة الحديدية جنوب مدينة فاس (أنظر
المستوى الجهوي).

صفــــرو

إنشاء شبكة نقل متروبولي ذات جودة عالية.
 −طريق سريع تربط فاس بمدن الدعم
المتروبولي ،
 −شبكة حديدية جهوية سريعة بين فاس – عين
شكاك – البهاليل – صفرو والمطار.
 −شبكة نقل عمومي حسب موقع ثابت (مترو
خفيف) على مستوى فاس الكبرى.

إنشاء سكة حديدية جنوبي الخط الحديدي الحالي ،تمر
عبر المطار وبرمجة محطات جديدة ذات وسائط عديدة
في مدخل مدينة فاس في المطار وفي سيدي حرازم.

القطاعات

البنية التحتية

محطات متعددة االنماط شرقا و غربا (انظر فضاء المشاريع
لمدينة فاس).

تحويل الخط الحديدي الحالي بين عين تجوطات
وسيدي حرازم وتجاوز فاس من الناحية الجنوبية
وصوال إلى المطار "فاس – السايس" والقطب
اللوجستي والخدماتي المزمع إنجازه.

الجدول الزمني

المدى المتوسط

المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى المتوسط

المدى المتوسط
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الورشة الكبرى  : 2االعتماد على دينامية تنمية شـــاملة
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

إنشاء "محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االطراف"
يشمل جميع المراكز والمدن الواقعة حول المطار ،والخط
السكة الحديدية السريع المغاربي المزمع انجازه
والفضاءات الكبرى الوظيفية (الخدمات اللوجستيكية،
الصناعة ذات الجودة العالية ،المناطق الحرة ،معارض،
مركز حضري ،سكن فاخر ،بحث علمي ،خدمات راقية،
صحّ ة ،ترفيه).
دعم التنمية اإلقتصادية
عكس تدفق التنقل بالتناوب من خالل االنخراط في خلق
دينامية تنشر التقدم االقتصادي واالجتماعي لمدينة فاس
نحو مدن الفضاء الميتربولي.

تنظيم الوسط الحضري والتحكم في نموه

إدماج المدن الموجودة في ضواحي مدينة فاس في إطار
العملية المتروبولية وذلك من خالل تحويل موالي يعقوب
– إموزار كندر – صفرو – البهاليل – المنزل إلى مدن
لدعم المتروبوليه.

التعمير

المواقع

اإلجراءات

الجدول الزمني

محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االنماط ،ميناء
داخلي ،منطقة حرّة ،معرض دولي (انظر المستوى
الجهوي).

جنوب مدينة فاس  ،المضلع يضم مجموع مراكز
المدن التي تقع حول المطار (عين شكاك – عين
البيضاء – أوالد الطيب – عين شقف – البهاليل).

المدى القصير

فضاء تجاري ضخم

فضاء لوجستيكي وخدماتي متعدد االطراف جنوب
المطار

المدى المتوسط

تهيئة منطقة صناعية

صفرو

المدى القصير

مجموعة حرفية مخصصة في المنتوجات المطروزة

صفرو

المدى القصير

تهيئة دار الصانع مخصصة في القماش (الزركشة).

البهاليل

المدى القصير

دراسة تصميم توجيهي للتهيئة العمرانية لصفرو-البهاليل

مدينة صفرو والبهاليل ومناطق النفوذ

المدى القصير

دراسة الطريق الملتفة لصفرو وتخصيص احتياطي
عقاري

صفـــرو

المدى القصير

دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة فاس
والذي يخص كامل الفضاء المتروبولي .

األقليم الذي يخص جل الفضاء المتروبولي

المدي القصير

تهيئة منطقة سكنية راقية في صفرو

صفــرو

المدى المتوسط

تحويل بعض وظائف فاس نحو المدن الداعمة للمتوبولية

مدينة صفرو – البهاليل  ،إموزار كندر  ،موالي
يعقوب والمنزل.

المدى القصير
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الورشة الكبرى  : 2المحــافظة على البيئة وتثمينها
المواقع

الجدول الزمني

الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات
محطات تطهير

بالقرب من مدينة موالي يعقوب – الثنائي صفرو-
المهاليل – مدينة إموزار كندر والمنزل

المدى القصير

تهذيب و غلق المطارح غير المراقبة بالجماعات المعنية

اغبالو اقورار

المدى القصير

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

التعمير

نصوص قانونية وخرائط للمحافظة على االراضي
الفالحية.

الفضاء المتربولي

المدى القصير

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

قطاعات عمومية

عقد حول الموارد المائية لفاس ومكناس (موجود).

تعميم محطات التطهير وإعادة استغالل المياه المستعملة

اإلجراءات

البنية التحتية
إنشاء مراكز دفن و تثمين

النقايات

عقلنة استغالل المياه
تعزيز الوظيفة الفالحية لسهل السايس – تنظيم الخالفات
القائمة بين الزراعة والتوسع الحضري وتجنب إضعاف
المجال الزراعي كجزء من رؤية متروبولية (القطب
الثنائي فاس-مكناس)

بيئة

مخطط جهوي للمحافظة واستغالل الموارد المائية (انظر
المجال الجهوي)

منطقة فاس-بولمان

مخطط مقاومة الفيضنات (انظر المجال الجهوي)

منطقة فاس-بولمان

غراسة أشجار على طول الطرقات المصنفة.

شبكة الطرقات المصنفة التابعة لمجال المشروع

المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
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المحور االستراتيجي الثاني  :إعــادة هيكلة الوسط القروي
الورشة الكبرى  : 1تطوير النسيج القروي
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

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

تدعيم التوجه نحو تجميع سكان المناطق القروية

اإلجراءات

المواقع

الجدول الزمني

مراكز قروية ناشئة خاصة بالممر المتربولي
تجهيز المراكز القروية الصاعدة

التعمير

تعزيز الدينامية السكانية في التجمعات القروية الهامة
خاصة بئر طمطم وعين قنصارة ،وفي التجمعات
السكانية على طول محاور الطرقات .

المدى القصير

تأهيل المراكز القروية الصاعدة التابعة لمجال المشاريع

الجماعات القروية لسبع الروادي – عين قنصارة –
سيدي حرازم – السخينات – رأس تبودة – بئر
طمطم – أغبالو أكرار – عزابة – لعجروف –
كندر سيدي خيار – عين تمغناي.

المدى المتوسك

برامج تجهيز وأنشطة لخلق موارد الرزق.

بئر طمطم – عين قنصارة والتجمعات القروية.

المدى القصير

الورشة الكبرى  : 2فك العزلة المناطق القروية
الخيارات اإلستراتيجية
فك العزلة عن الفضاءات المتميزة بتشتّت سكاني
ومناطق اإلنتاج الفالحي.

القطاعات
البنية التحتية

اإلجراءات
تأهيل الطرقات والمسالك في البوادي

المواقع
الطرقات والمسالك الخاصة بالممر المتروبولي

الجدول الزمني
المدى القصير
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الورشة الكبرى  : 2دعم التماسك المجالي
الخيارات اإلستراتيجية
دعم منظومة قروية تجمع بين الفضاءات الحضرية
والقروية من أجل تكامل أحسن.
الحد من االختالالت المجالية وتحسين التماسك
االجتماعي ،خاصة وأن الدينامية الناتجة عن المخطط
الفالحي الجهوي لنتستفيد منه كل الفضاءات بطريقة
عادلة

القطاعات
التعمير

خدمات عمومية

اإلجراءات
تطوير األنشطة الداعمة للقطاع الفالحي في المدن (المدن
الكبرى) وفي المراكز القروية الصاعدة (بالنسبة للبقية) :
أنظر قائمة المشاريع الفالحية.
برنامج أساسي للخدمات العمومية خاص بالمراكز القروية
الصغيرة الصاعدة.

المواقع
صفرو – المنزل – إموزار كندر والمراكز
القرويةالصاعدة للممر المتروبولي.

التجمعات القروية للفضاءات الخاصة بالمشروع

الجدول الزمني
المدى القصير

المدى القصير

المحــــور اإلستراتيجي الثالث  :إعــادة نشر القــاعدة اإلقتصادية
الورشة الكبرى  : 1تجهيز المجال
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

اإلجراءات

تعزيز الطابع الحضري للمدن (صفرو – البهاليل –
المنزل – إموزار كندر) وتدعيم القطاع الفالحي الكثيف
الذي يخلق مناصب شغل قارة.

دعم التنمية اإلقتضادية

البنية التحتية المهمة الخاصة بتطوير القطاع الفالحي  :انظر
المشاريع الفالحية

نشر ،في المدن الداعمة للمتروبولية،وظائف تفوق
االحتياجات الخاصة  :السكن – أنشطة – خدمات.

تجهيز المناطق القروية التي سيتم تكثيفها وتنظيمها
حول أنشطة متنوعة ،وحديثة على مدار السنة ناجمة
عن تطوير الفالحة والسعي إلى الحفاظ على التراث
الغابوي.

الخدمات العمومية

المواقع
صفرو – المنزل – إموزار وبعض المراكز
القروية الناشئة للممر المتروبولي.

الجدول الزمني
المدى القصير

تهيئة مناطق سكنية راقية

مدينة صفرو – البهاليل – أموزار كندر – موالي
يعقوب والمنزل.

المدى القصير

تهيئة مناطق خاصة باألنشطة

مدينة صفرو – البهاليل – إموزار كندر – موالي
يعقوب – المنزل.

المدى القصير

تحسين الولوجية ،خاصة على مستوى التجهيزات الراقية
وتطوير العرض الخدماتي

مدينة صفرو – البهاليل – أموزار كندر – موالي
يعقوب – المنزل.

المدى المتوسط

السالل الناقلة لموالي يعقوب

موالي يعقوب

المدى المتوسط

التحويل التدريجي ألفرن الجير نحو صنهاجة

صنهاجة بالقرب من صفرو

المدى المتوسط
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الورشة الكبرى  : 2تنشيط القطاعات االقتصادية القــرويــة
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

اإلجراءات

تحويل سهل السايس إلى قطب فالحي متميز

مشاريع تطوير مختلف القطاعات (حبوب –زيتون– انتاج
االلبان – لحوم حمراء وبيضاء – خضر – ورود.

زيادة عروض األنشطة لالقالع االقتصادي،باإلضافة
إلى البرامج الخاصة بالقطاع الفالحي.

إنشاء مسلك سياحي خاص بمدينة صفرو.
دعم التنمية االقتصادية

تعزيز التعدد الوظيفي للمناطق الفالحية والطبيعية من
خالل تثمينها تدبيرها (انتاج فالحي وغابوي ،
المحافظة على التنوع البيولوجي  ،الحماية ضد
المخاطر الطبيعية).

مراجعة السياسة العقارية من أجل تمكين دعم فعلي
للمشاريع الفالحية.
حماية األراضي الفالحية المحيطة بالمدن ،وإيجاد
استثمارات ثقيلة للمخطط الفالحي الجهوي من أجل
الحفاظ على فالحة شبه حضرية مستدامة ،تحترم البيئة
ومقبولة من جانب الوسط االجتماعي  :تدعيم الطابع
القروي ومقاومة األزمات في الوسط القروي.
تدبير الزراعة كأداة للحصول على جودة المشاهد
الطبيعية (تطوير األشجار المثمرة خاصة الزيتون ،
تكثيف زراعة الحبوب وتربية الماشية.

سهل الســــايس
على طول الوادي الذي يخترق المدينة

إنشاء قطب سياحي متكامل

إموزار كندر

إعادة هيكلة القطب السياحي للمجموعة سيدي حرازم –
السخينات

الجماعة القروية لسيدي حرازم – السخينات

طريق الماء :مسلك سياحي يتمحور حول تهيئة الطرقات
والمشاهد الطبيعية.
خدمات عمومية

المواقع

إعداد خطة عقارية جهوية (انظر المستوى الجهوي).

النص القانوني وخرائط المحافظة على األراضي الفالحية
(انظر ورشة البيئة).

ربط مختلف المواقع المائية للمسلك  :ميكاس –
موالي يعقوب  ،عين هلل – مدينة فاس – سيدي
حرازم
منطقة فاس – بولمان

الفضاء المتربولي

الجدول الزمني
المدى المتوسط
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير

المدى القصير

المدى القصير

المدى القصير

البيئة
تكثيف مختلف قطاعات النشاط الفالحي (انظر قائمة
المشاريع).

سهل السايس

المدى القصير
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 -3.2.8مجال مشروع مدينة فـــاس
المحــور اإلستراتيجي االول  :المتروبولية
الورشة الكبرى  :1ربط مدينة فـــاس مع التدفقات الوطنية والدولية
اإلجراءات

المواقع

الجدول الزمني

الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

تحويل الطريق الوطنية رقم  4على شاكلة طريق سريعة
(انظر المستوى الجهوي).

تحويل الطريق الوطنية رقم  4على شاكلة طريق
سريع بالنسبة للجزء الرابط بين فاس والطريق
السريع الداخلية المزمع انجزها.

المدى المتوسط

مخزون عقاري بالنسبة للشبكات المزمع انجازها .

الفضاءات المحادية مباشرة للطريق السريع المزمع
انجازها.

المدى القصير

خط التجاوز الحديدي جنوب فــاس ،القطار السريع
المغاربي ،المدار شمال فاس والمدار المحاذي للسفح (انظر
المستوى الجهوي).

تحويل الخط الحالي بين عين تاوجدات وسيدي
حرازم ،تجاوز فاس من الناحية الجنوبية عبر
مطار فاس-السايس والقطب اللوجستيكي
والخدماتي المزمع انجازه

المدى المتوسط

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

محطة وطنية متع ّددة االنماط قرب المطار

نقطة تقاطع مطار فاس-السايس الطريق السريع
المغاربية – خط التجاوز الحديدي في الناحية
الجنوبية – خط القطار السريع الجهوي فاس عين
الشكاك – البهاليل وفي األخير خط القطار السريع
المغاربي.

المدى المتوسط

تطوير وظيفة الميناء الداخلي بالنسبة لطنجة ،الحسيمية
والناظور.

ميناء داخلي ومحطة لوجيستيكية (انظر المستوى الجهوي)

يتم انشاؤه بالقرب من المطار والمحطة المتعددة
االنماط المزمع انجازها .

المدى المتوسط

ضمان اتصاالت جيّدة مع الطريق السريع ،المزمع
انجازه بين طنجة ومراكش ،ودراسة مدى نجاعة
تخصيص احتياطي عقاري لخط السكة الحديدية
الموازي للطريق السريع المزمع إنجازه وربطه مع خط
السكة الحديدية ،الموجودة على مستوى عين تاوجدات.

تعزيز اإلتصاالت بين الشرق والغرب
البنية التحتية
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الورشة الكبرى : 2تحسين ظروف التنقل داخل المدينة
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

تعزيز سياسة طموحة للنقل العمومي والتنسيق على
مستوى الفضاء المتروبولي( قطار سريع جهوي)
وعلى مستوى المدينة ( مترو خفيف وحافالت ذات
خدمات عالية)

اإلجراءات
شبكة القطار السريع الخاص بالفضاء المتروبولي (انظر
مشاريع الممر المتروبولي)
شبكة النقل العمومي ذات موقع خاص لمدينة فاس

بنية تحتية
دعم روابط مدينة فاس مع كافة مدن المنطقة :طرقات
على شكل طرقات سريعة ،شبكة للقطار السريع
الجهوي مع صفرو

وضع سياسة متناسقة في مجال النقل والمواصالت مع
السياسة السكنية و االقتصادية ،في اطار الفضاء
المتروبولي

خدمات عمومية

نظرا لتداعيات التلوث الهوائي واالنعكاسات على
مستوى الصحي :
 تطوير شبكة نقل عمومي جذابة قليلة التلوثتربط بين مختلف اقطاب المدينة؛
 تخفيض التنقالت الفردية عن طريقالسيارات و الدرجات النارية؛
 وضع خطة طوعية تخص الطاقة (سياراتكهربائية ،استعمال غاز البترول المسال)
من اجل حث اصحاب االنشطة الملوثة على
الحد من االنبعاثات التي تظر بالبئة.

بيئة

تاهيل الطرقات التي تربط بين فاس -أموزار كندر – موالي
يعقوب والمنزل (انظر مشاريع الممر المتروبولي)

المواقع

الجدول الزمني

خط القطار السريع الجهوي فاس -عين الشكاك –
البهاليل

المدى المتوسط

مدينة فاس

المدى المتوسط

الطريق الوطنية  22بين فاس واموزار كندر ،مسار
الوطنية حتى بئر طمطم ،الطرق  5242و5245
للربط فاس والمنزل ،مسار الطريق  5229للربط
بين موالي يعقوب وفاس

المدى القصير

المدى القصير

تاهيل محار االندماج الجهوي شرقا و غربا ( .انظر المستوى
الجهوي)

مسار الطريق  522بين فاس انجيل والطريق
 5228حتى ميسور(المحور الغربي) ،مسار
الوطنية  6من فاس حتى بئر طمطم ،الطريق 5242
من بئر طمطم حتى زاوية بوقرين(رباط الخير)

شبكة القطار السريع الجهوي ( انظر مشاريع الممر
المتروبولي)

خطوط القطار السريع الجهوي فاس -صفرو وفاس-
عين سكاف -عين شكاك-بهاليل

المدى المتوسط

دراسة المخطط المتروبولي للسكن

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

دراسة مخطط التنقالث الحضرية

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

تصميم توجيهي للنقل المتروبولي

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

دراسة االستراتيجية الطاقية للجهة

منطقة فاس-بولمان

المدى القصير
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الورشة الكبرى : 2تحسين جــودة الحيـــاة فــي المـــدينــة
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

تطوير الترابط والتكامل للعروض السياحية في قلب مدينة فاس
والفضاء المحيط بها (األقاليم واألقطاب الحضرية).

دعم التنمية االقتصادية

ضمان استقبال السكان الجدد ال سيما فيما يتعلق بتنمية النشاط
اإلقتصادي والمشاريع المتروبولية الكبرى.

المواقع

اإلجراءات
إحياء المواقع السياحية الموجودة خارج المدينة

الفضاء المتروبولي

ّ
والمخططات
إدماج األطراف الفاعلة

الفضاء المتروبولي

المدى المتوسط

مخطط متروبولي للسكن

الضاء المتروبولي

المدى القصير

تكوين احتياطي عقاري

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

دراسة تخص تهيئة فضاءات سكانية
التحكم في التوسع العمراني للحد من التخصص المجالي
تنظيم مركزيات ثانوية على مستوى الفضاء المتروبولي من
أجل إحتواء ظاهرة التوسع شبه الحضري وإيجاد حلول
لمشاكل التخصص المجالي.

التعمير

الجدول الزمني
المدى القصير

المدى القصير

التشجيع على الوظائف الحضرية المتعددة

مدينة فاس

المدى القصير

دراسة لمراجعة الكثافة السكانية

مدينة فــاس

المدى القصير

مدينة صفرو – البهاليل  -إموزار كندر –
موالي يعقوب – المنزل.

المدى المتوسط

دراسة وانجاز مراكز ثانوية في المدينة وفي الفضاء
المتروبولي

مواكبة التوجهات الحديثة التي تدعم مرافقة لوجستيكية
حضرية قريبة  :التوجهات الحديثة التي تخص االستهالك
(تجديد النقاط التجارية داخل المدينة  ،التجارة اإللكترونية).
إعادة تموقع بعض الجهات الفاعلة في السلسة اللوجستيكية في
وسط المدينة.

فضاءات لوجستيكية حضرية (للتسويق) وشبه حضرية
بالنسبة للطلب الوطني والدولي.

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

إعادة صياغة العرض اللوجستيكي المتروبولي من خالل
وضع مخطط لوجستيكي يشتمل على محطات لوجستيكية
متخصصة تهتم بالمدينة.

مخطط التوجيه الجهوي اللوجستيكي

منطقة فاس – بولمان

المدى القصير

دراسة شبكة للمركبات الجامعية  ،فضاءات عيش وإبداع
للطلبة.

الجامعات والتجهيزات الجامعية للفضاء
المتروبولي

المدى المتوسط

وضع مخطط للحكامة المتروبولية  :المؤسسات –
القوانين والتمويل.

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

تحسين ظروف الحياة الطالبية وتعزيز نوعية السكان
والتجهيزات والخدمات الخاصة (أكل ،رياضة ،ثقافة)
واإلتصاالت بين األقطاب.
وضع ،في إطار شبكة ،أهم األطراف في العملية المتروبولية :
الدولة  ،اإلدارة  ،القطاعات االقتصادية

الخدمات العمومية
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القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية

المواقع

اإلجراءات
دراسة "المخطط األخضـر" بالنسبة للفضاء المتروبولي
مرتبطة بمخطط التوجيه للتهيئة الترابية.

الجدول الزمني

الفضاء المتربــولي

المدى القصير

تدعيم الشبكة الخضراء

وادي وصالن شرقا ،محيط المدينة والقصر
الملكي ،موقع مقاطع الحجارة شمال
المدينة،مشروع صولجان واد فاس ،الفضاء
المهدد بالفيضان غربي واد فاس ،الفضاء
المحمي المحاذي للتعمير وغابة عين شكاف.

المدى القصير

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

مخطط جهوي للمحافظة واستغالل الموارد المائية (انظر
المستوى الجهوي).

منطقة فاس-بولمان

المدى القصير

األخذ بعين االعتبار ظروف التنمية المستدامة ،سواء للحد من
استغالل األراضي الصالحة للبناء ،من خالل تكثيف البنايات
أو الرفع من العرض في ميدان النقل العمومي كبديل
عنالسيارة .

تكثيف النسيج الحضري

تخوم شارع الحسن الثاني و محمد الخامس،
احياء بورمانة واالطلس ،السوق البلدية.

المدى المتوسط

شبكة نقل عمومي يستعمل مواقع قارة( انظر ورشة
التنقالت)

مدينة فاس

المدى المتوسط

تنظيم وتفعيل شبكة إيكولوجية ووظيفية باالعتماد على
المحميات الطبيعية الكبرى (جبل زالق – غابة عين شكاك –
بحيرة دويات – سيدي حرازم – صفرو والغابة والوادي)
والفضاءات الصغيرة بما في ذلك الحضرية.
الخدإ مات العمومية

الورشة الكبرى : 3تعزيز اشعــــاع المدينة
القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية
تعزيز إشعاع المدينة من خالل دعم الوظيفة التجارية
في مركز المدينة.

تعزيز التنمية من خالل تحديث تجارة الجوار .
دعم التنمية االقتصادية
تعزيز التمويل المحلي وثقافة اإلبداع واإلبتكار
(التكوين ،التظاهرات  ،المناظرات).

خلق عالقة بين األطراف الفاعلة في القطاع السياحي
والثقافي على مستوى الفضاء المتروبولي ووضعها في
إطار شبكة بهدف التقريب بينها.

المواقع

اإلجراءات
دعم نوعية العرض التجاري في مراكز المدن

مراكز مدن الفضاء المتربولي

تنويع العرض التجاري في قطاعات مختصة (الفنادق
– حرف الصناعات التقليدية والفن)

مــراكز المدن

هيكلة عرض الجوار حول شبكة اسواق تتماشى مع
طرق العيش واالستهالك

أسواق األحياء

تحديد مناطق العمل ذو األولوية حول تجارة الجوار

مدينة فاس

تطوير العروض الخدماتية المتعلقة باإلعانة على خلق
المؤسسات والحصول على التمويل (تأطير ،قروض
صغرى).

الفضاء المتروبولي

الجدول الزمني
المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير

توطين مشاتل للمقاوالت

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

إنشاء مسابقات

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

الفضاء المتروبولي
تركيزمحطات مشتركة سياحية – ثقافية

المدى المتوسط
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الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

تحسين نقل المعلومة الخاصة باإلنتاج الثقافي والعرض
المتعلق به.
السيطرة على نوعية وخصوصية األقطاب التجارية
الكبرى الموجودة على األطراف

التعمير

تعزيز الشراكة الدولية (المشاركة في المحطات
التكنولوجية).

اإلجراءات
تطوير آليات مشتركة تخص اإلعالم ودعم األنشطة
الثقافية والسياحية.

الفضاء المتروبولي

تحسين ظروف النقل الجماعي في الفضاء العمومي

الفضاءات التجارية الموجودة على األطراف

المدى المتوسط

منع تمركزالمواضيع المنافسة مباشرة للمراكز العتيقة .

الفضاءات التجارية الموجودة على األطراف

المدى القصير

توأمة بعض الجامعات

جامعات الفضاء المتروبولي  /جامعات األجنبية

المدى القصير

العضوية في شبكات جامعات
)MUNDUS

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

المواقع

الجدول الزمني

( ERASMUS

جامعات الفضاء المتروبولي  /الجامعات األجنبية

المدى القصير

المدى القصير

ربط شبكات المواقع التكنولوجية

المواقع التكنولوجية للفضاء المتروبولي

المدى القصير

ترويج األنشطة والمعرفة التكنولوجية للمدينة

الفضاء المتروبولي

المدى القصير

تحسين ظروف استقبال الطلبة (انظر ورشة جودة
الحياة)

الجامعات والتجهيزات الجامعية للفضاء المتروبولي

اإلعالم ودعم المراكز الجامعية للبحث

الجامعات ومراكز البحث للفضاء المتروبولي

المدى القصير

وضع ربط شبكي بالنسبة للمراكز الثقافية الموجودة
في المدينة

الفضاء المتروبولي

المدى المتوسط

تجميع األطراف الفاعلة حول مشاريع مشتركة  :تنسيق
األنشطة الثقافية – إيصال الصورة وقرارات االستثمار
في التجهيزات الثقافية على مستوى الفضاء
المتروبولي ،وذلك من أجل تعزيز وهيكلة مستدامة
لالقتصاد السياحي والثقافي.

مدينة الفنون ومهن الصناعات التقليدية  :فنادق –
قاعات العروض والمتاحف .

المنطقة الصناعية دوكارات

المدى القصير

مقرالمؤتمرات وقاعة العروض

بالقرب من فضاء مشروع وادي فاس

المدى القصير

مركز العروض

بالقرب من الملعب

المدى القصير

اعداد مخطط حول أهداف استهالك واستغالل
الفضاءات على مستوى المدينة ومختلف أنحائها.

دراسة تصميم توجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة
فاس(انظر مشاريع الممر المتروبولي)

المساحة التي تغطي طامل الفضاء المتروبولي

المدى القصير

تصميم توجيهي خاص بنقل ومعالجة النفايات الصلبة.

مدينة فاس

المدى القصير

تصميم توجيهي للتطهير

مدينة فـــاس

المدى القصير

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

خدمات عمومية

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

الحفاظ وصيانة الوحدات اإليكولوجية الكبرى (جبل –
غابات – موارد مائية – أودية – تربة خصبة).
الحد من التخلص من النفايات في األودية ،وذلك من
أجل الوصول إلى األهداف المستقبلية المتعلقة بنوعية
مياه السدود والطبقات الجوفية.

البيئة

المدى المتوسط
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المحــور اإلستراتيجي الثاني  :اعادة هيكلة الوسط القروي
الورشة الكبرى : 1حماية األنشطة الزراعية الموجودة في الفضاءات شبه الحضرية
الخيارات اإلستراتيجية
المحافظة و/أو إعــادة نشر فالحة الجوار المرتكزة على
االحتياجات االستهالكية لسكان المدن.

القطاعات
دعم التنمية
االقتصادية

حماية الفضاءات شبه الحضرية ،من الضغط العقاري ،المتميزة
بقدرات زراعية خاصة غربي مدينة فاس
مراقبة شديدة للمواد الكيماوية المستعملة في األراضي الزراعية،
والنظر في االجراءات التي يجب اتخاذها في المناطق التي تفوق
نسبة انحدار معينة.

اإلجراءات
استغالل األراضي شبه الحضرية الخصبة
التحكم في التوسع العمراني( انظر الورشة جودة
الحياة)

البيئة

المواقع
المواقع شبه الحضرية لمدينة فاس

الجدول الزمني
المدى القصير

مدينة فــاس
المواقع شبه الحضرية لمدينة فاس

قرارات تقيّد مستعملي المواد الكيماوية الفالحية.

المحــور اإلستراتيجي الثالث  :إعــادة نشر القــاعدة االقتصــادية
الورشة الكبر  : 1دعم النشاط االقتصادي
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

اإلجراءات

المجال الترابي الواقع بين الطريق السريع التي تربط بين
الطريق السيارة وسط المدينة (يقع تحديد الموقع من طرف
الوكالة الحضرية).

التفكير في انشاء مجمعات عقارية خاصة باألنشطة الخدماتية في
الفضاءات المركزية وشبه المركزية ،والتي من شانها أن تساعد
على تكثيف مناصب الشغل ،واالقتصاد في استغالل األراضي
وتكثيف النسيج ا لحضري  ،قابلية استعمال شبكة النقل العمومي
وتدعيم المركزية الثانوية.

تهيئة أربعة فضاءات تجارية حسب تصميم التهيئة
لمدينة فــاس

اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة واالبتكار

المنطقة الصناعية دوكرات ومجال المؤسسة الوطنية
للسكة الحديدية.

المدى القصير

تحويل منطقة ظهر المهراز إلى منطقة أنشطة تجارية.
دعم التنمية
االقتصادية

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

المواقع

الجدول الزمني

على طول الطريق الوطنية التي تربط بين فاس ومكناس
تأهيل األحياء الشمالية واألحياء غير المجهزة

أحياء حي حساني وجنانات (شمال المدينة) عوينات
حجاج وصهريج كناوة.

المدى المتوسط

إنشاء "حي االبتكار" محاذي للجامعات.

جامعة مدينة فاس

المدى القصير

إنشاء فضاء يجمع الجامعة بالمؤسسات (تظاهرات
– لقاءات)

مدينة فاس

المشاريع المرتبطة "باالقتصاد األخضر"

الفضاء المتروبولي

المدى المتوسط
المدى المتوسط
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الخيارات اإلستراتيجية

إعادة تأهيل الفضاءات القديمة وتحسين النوعية الحضرية،
والوظائفية للمناطق الصناعية الحالية (شبكة التواصل ،تهيئة
المشاهد الطبيعية – الالفتات).

القطاعات

اإلجراءات

التعمير

إعادة تحويل المنطقة الصناعية للدوكارات  :نقل
تدريجي لألنشطة الصناعية نحو رأس الماء وتحويل
المنطقة الصناعية إلى فضاء لألنشطة الخدماتية،
التنشيط والمكاتب.

المواقع
المنطقة الصناعية الدوكارات

الجدول الزمني
المدى المتوسط

نقل الثكنات والسجن وإعادة تأهيل المباني
وتحويلها.

موقع الثكنات والسجن الحالي (شمال المدينة)

المدى القصير

القيام بمجهود كبير على مستوى التكوين والمؤهالت مواكبة
للتغيرات االقتصادية

تطوير العرض في ميدان التكوين المتروبولي حسب
الحاجيات االقتصادية الحالية والمتوقعة

الفضاء المتروبولي

المدى المتوسط

استقبال أكبر عدد من االطر لتلبية حاجيات المنطقة على مستوى
المهارات وذلك من خالل التركيز على عامل جودة الحياة

تهيئة مناطق سكنية راقية

مدينة فاس

المدى المتوسط

تطوير تجهيزات وخدمات ذات جودة عالية

مدينة فاس

المدى المتوسط

شبكة القطار السريع الجهوي والنقل العمومي

خط القطار السريع فاس-صفرو وفاس-عين شقف – عين
شكاك – البهاليل وشبكة النقل العمومي في مدينة فاس.

المدى المتوسط

محطة متع ّددة االنماط في الشرق

شرق فاس (سيدي حرازم)

المدى المتوسط

محطة متعددة االنماط في الغرب

غرب فاس (عين تاوجـذات)

المدى المتوسط

إنشاء ثالث محطات طرقات جديدة

بن سودة – طريق صفرو – طريق تازة

المدى القصير

تركيز هياكل للبحث تخص أقطاب التنافسية والتكنولوجية

وضع مختبرات – مراصد – مؤسسات تكوين
ومنشئات للمرافقة والدعم.

موقع القطب التكنولوجي في عين شكاك والقطب الخاص
باألنشطة الجوية بالقرب من المطار

المدى المتوسط

االنخراط في التفكير في تمركز المؤسسات وتهيئة الفضاءات
االقتصادية على مستوى القضاء المتروبولي  ،كما يجب التفكير
في تنسيق سياسات االستقطاب والترويج.

التصميم التخطيطي المتروبولي "لتركيز مؤسسات
وتهيئة مواقع اقتصادية"

الفضاء المتروبولي

المدي القصير

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

الخدمات
العمومية
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الورشة الكبرى  : 2تنمية القطاع السيــــاحـــي
القطاعات

الخيارات اإلستراتيجية

اإلجراءات
تشخيص االمكانيات السياحية لفاس وفضائها المتروبولي
وتأهيل التكامل بينها

تحديد مواضيع موحدة ذات قيمة من أجل خلق منتجات
سياحية قادرة على دعم العرض السياحي المتروبولي
(عرض أنشطة ترفيهية  ،زيارات حول احداث خاصة،
زيارات للمواقع األثرية وزيارات لتذوق األطعمة).

الفضاء المتروبولي

طريق المياه (تهيئة الطرقات والمشاهد ومسالك السياحية)
تهيئة غابة تغات وعين شقف  :البيئة وفضاءات الترفيه

وضع خطة للتضامن بين مختلف األطراف الفاعلة في
القطاع السياحي للفضاء المتروبولي مرتبطة بمواضيع
موحدة.

المواقع

الجدول الزمني
المدى القصير
المدى القصير

غابة تغاط وعين شقف

المدى المتوسط

الفضاء المتروبولي
دعم التنمية االقتصادية

المدى المتوسط

وضع محطات لخلق مشاريع مشتركة

تحديد إجراءات للتسويق واالتصاالت على مستوى
المدينة فضال عن المشاريع التي يمكن إنجازها.

تطوير آليات التواصل بالنسبة للقطاع السياحي والثقافي
(انظر ورشة االشعاع)

الفضاء المتروبولي

تجاوز اقتصار النشاط السياحي خالل فترة قصيرة
وخلق الظروف لتمديد الموسم السياحي على مدى
السنة.

إنشاء مراكز ثقافية

الفضاء المتروبولي

المدى المتوسط

إنشاء تظاهرات ومهرجانات خارج الموسم السياحي

المراكز الثقافية للفضاء المتروبولي

المدى المتوسط

المدى القصير
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-4.2.8مجال مشروع األطلس المتـــوسط
المحــور اإلستراتيجي االول  :إعـــادة هيكلة الوسط القروي
الورشة الكبرى  : 1فـــك العــــزلــة وتحسين الولوج إلى المناطق القــــرويــة
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

اإلجراءات
تأهيل محور األندماج الجهوي غربي فاس – بولمان –
ميسور (انظر المستوى الجهوي).

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

تأهيل محور االندماج الجهوي الشرقي فاس – أوطاط الحاج
(انظر المستوى الجهوي).

المواقع

الجدول الزمني

مسار الطريق  522من فاس إلى انجيل ثم من
الطريق  5228حتى ميسور.

المدى القصير

مسار الطريق الوطنية رقم  6من فاس إلى بئر
طمطم المسلك  5242من بئر طمطم حتى زاوية
بوقرين .الطريق رقم  524من زاوية بوقرين إلى
رباط الخير .المسلك  5226من رباط الخير إلى
أوغليت .المسلك  5247بين أوغليت حتى آيت
مخلوف .الطريق رقم  521إلى أوطاط الحاج.

المدى القصير

البنية التحتية
الربط بين أهم المحاور والقرى المنعزلة لألطلس
المتوسط خاصة المراكز القروية الصاعدة.

المدى القصير

إنشاء شبكة طرقات لفك عزلة مجموع المناطق
المستغلة والفضاءات المنتجة (محاور محلية لفك
العزلة).

تأهيل محاور الطرقات االفقية.

المدى القصير

تكثيف محاور االندماج بين األقاليم الترابية خاصة
بالنسبة لمنطقة مكناس-تافاللت في الغرب ومنطقة تازة
– الحسيمية – تاونـات في الشرق.

تأهيل الخط الذي يربط بين كيـــكــو وتمحضيت على المحور
مكناس الراشدية (انظر المستوى الجهوي).

مسار المسلك 9125

المدى القصير

تأهيل الخط الذي يربط بين إمــوزار مرموشة وتازة.

المسار المسلك 5225
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الورشة الكبرى  : 2تطويـــر النسيج القـــــروي
الخيارات اإلستراتيجية
تشجيع األنشطة غير الفالحية ودعم خلق وتطوير
المقاوالت الصغرى في كل الحرف ،واألنشطة
التحويلية والتجارية على مستوى المراكز الصاعدة
(تهيئة األراضي  ،قـــرى للحرف ،التكوين
والتدريب).

القطاعات

دعم التنمية االقتصادية

الحــد من اختالل التوازن للشبكة الحضرية عن طريق
تعزيز مدى التناوب على مستوى الولوج  ،الجاذبية
والتنافسية  :بولمان إيمـوزار مرموشة – رباط الخير .

تطور عمــراني

تهيئة مراكز قروية صاعدة (مدعمة بنواة المراكز
الموجودة) بتشكيل بديل ناجع للنزوح القروي.

تحسين الولوج للخدمات العمومية وخلق أنشطة مدرة
للدخل خاصة على مستوى المراكز القروية الصاعدة.

اإلجراءات
قرى حرفة الحنبل

كيكـــو وعــدرج

تهيئة مجموعة حرفية متخصصة في إنتاج اغطية
غطاءات من الصوف

بــــولمــان

دعم التأطير والتكوين المحلي

مراكز قــروية ناشئة لألطلس المتوسط

المدى المتوسط

تشجيع الجمعيات المختصة في القروض الصغرى

مراكز قروية ناشئة لألطلس المتوسط

المدى المتوسط

تحسين ظروف التنقل والولوج إلى المراكز الثانوية

مسار الطريق  522من فاس إلى بولمان – مسار
الوطنية رقم  6من فاس إلى بئر طم طم – المسلك
 5242من بئر طم طم إلى زاوية بوقرين.
الطريق  524من زاوية بورقرين إلى رباط الخير.
التمديد مع المسلك  5226من رباط الخير حتى أوغليت
ثم المسلك  5247للوصول إلى إيموزار مرموشة.

المدى القصير

تهيئة الفضاءات المخصصة لألنشطة في المراكز
الثانوية.

بولمان – إيموزار مرموشة ورباط الخير

تدارك العجز على مستوى الخدمات العمومية
والتجهيزات في المدن الثانوية

بولمان – إيموزار مرموشة ورباط الخير

تأهيل المراكز القروية الصاعدة

المساعدة على تجميع السكان المشتّـتين من خالل إعادة
هيكلة األنوية الصغيرة والقرى الموجودة (الخدمات –
التجهيزات – األنشطة المدرة للدخل – الولوجية).

خدمات عمومية

المواقع

الجدول الزمني

الجماعات القروية  :أهل سيدي لحسان – أوالد مكودو
– لعنوصر – تازوطة – دار الحمراء – عدرج –
سكورة مداس – تافجيغت تلزمت – كيكو – المرس –
آيت المان – آيت بازة – أوالد علي يوسف.

فك العزلة عن المراكز القروية الصاعدة (انظر تأهيل
محاور الطرقات المتقاطعة).

الترابط بين المحاور الرئيسة والمراكز القروية الناشئة.

تجهيز المراكز القــروية الصاعدة

المراكز القروية الناشئة لألطلس المتوسط

دراسة التصميم اإلقليمي لتنسيق الخدمات العمومية.

صفرو وبــولمان

دعم خدمات الجوار المالية وتطوير المقاوالت الصغرى
(أنشطة فالحية وغير فالحية).

المراكز القروية الناشئة لألطلس المتوسط

تطوير المشاريع النسائية من خالل التكوين والتأطير

األطلس المتوسط

المدى القصير
المدى القصير

المدى القصير
المدى القصير

المدى المتوسط

المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى القصير
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الورشة الكبرى :2المحــــــافظــة على البـيئة وتثمـــيــــــــــــنها
الخيارات اإلستراتيجية
الشروع في البحوث والتنمية حول الطاقة المتجـ ّددة

القطاعات
دعم التنمية
االقتصادية

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

المواقع

اإلجراءات
دراسة فرص دراسة جـدوى إنشاء محطة إنتاج للطاقة عن
طريق الرياح .

يقع تحديد الموقع داخل مجال مشروع األطلس
المتوسط.

تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات في المراكز القروية
الصاعدة لمجاالت المشاريع

المراكز القروية الصاعدة لألطلس المتوسط

تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات في القرى الموجودة في
السهل.

قــرى السهل لمجاالت المشاريع

تحسين المسالك خارج الغابات

المسالك

إجراءات لمكافحة االنجراف المائي  :المحافظة على المياه
والتربة.

األطلس المتوسط

تصاميم التطهير في المراكز القروية الصاعدة والمراكز
الحضرية

بالقرب من رباط الخير  ،بولمان وكيكو

مراكز دفن و تثمين بين الجماعات و غلق المطارح غير
المراقبة بالجماعات المعنية

السفح الجنوبي لألطلس المتوسط (إقليم بولمان).

الجدول الزمني
المدى المتوسط
المدى القصير

التطور العمراني
هيكلة والحد من نمو القرى في الغابات ،وتشجيع القرى
في مناطق السهول (تنويع األنشطة والتجهيزات).

إعادة تأهيل األوساط الطبيعية المتضرّ رة والمتدهورة.

السيطرة على الكثافة السكانية من أجل تخفيف الضغوط
على البيئة والموارد الطبيعية ،والحفاظ على التوازن
بين اإلمكانات الطبيعية والنمو السكاني.

دعــم استقرار جزء من السكان القرويين والمشتغلين
في الفالحة من أجل المحافظة على أعالى الجبل المتميز
بدرجة عالية من حيث التنوع البيولوجي .

البيئة

المدى القصير
المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى القصير
المدى القصير

غرس األشجار على طول الطرقات المصنفة

الطرقات الموجودة بالقرب وداخل التجمعات
الريفية والمراكز الحضرية.

المدى القصير

فك العزلة عن المراكز القروية في أعلى الجبل (انظر تأهيل
محاور الطرقات المتقاطعة).

الروابط بين المحاور الرئيسية والقرى المنعزلة
لألطلس المتوسط خاصة المراكز القروية الناشئة.

المجى القصير

تأهيل المراكز القروية في أعلى الجبل .

التجمعات القروية ألعلى الجبل

المدى القصير

خطّة مندمجة للمحافظة على التنوع البيولوجي في أعالى الجبل.

اعالي األطلس والمتوسط

المدى المتوسط
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المحــور اإلستراتيجي الثاني  :إعــادة نشــر القــاعــدة االقتصـــــــــادية
الورشة الكبرى :1دعم قطاعــات السيــاحة والصناعات التقليدية
الخيارات اإلستراتيجية
تشجيع األنشطة السياحية وحمايتها  ،تثمين وتدبير
التراث الطبيعي والمساهمة في تنمية إيكولوجية
مستدامة.

القطاعات

دعم وتشجيع السياحة الفالحية والسياحية القــروية.
المسلك السياحي الجبلي  :تهيئة الطرقات والمشهد الطبيعي
للمسلك.

دعم التنمية االقتصادية

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

هيكلة وتجهيز القرى التي تتميز بخصوصيات سياحية
إيكولوجية والمناطق المخصصة لتطوير النباتات
العطرية والطبية (الزعفران والخزامة).

اإلجراءات
األطلس المتوسط

إنشاء مسالك سياحية ذات مواضيع خصوصية وأقطاب
اقتصادية حول التراث.

فك العزلة وتطوير السياحة في المواقع ذات األهمية
البيولوجية واإليكولوجية ،مع دعم قرى لألنشطة
السياحية (إقامة – تنشيط – مطاعم – صناعات
تقليدية).

التعمير

تطوير السياحة في المواقع ذات األهمية البيولوجية
واإليكولوجية مثل بويبالن بالتعاون مع المركز السياحي
لتلزمت.
تطوير السياحة في المواقع ذات األهمية البيولوجية
واإليكولوجية مثل عدرج بمساعدة المركز السياحي.
تطوير السياحة في الموقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية
لبويبالن  1بمساعدة المركز السياحي إليموزار مرموشة.
تطوير السياحة في المواقع ذات األهمية البيولوجية
واإليكولوجية بمساعدة المركز السياحي لبويبالن.
وضع وحدة بعث خاصة بالوسط الجبلي – الغابات
والمحافظة على اموارد.
التفاعل مع البرامج الخاصة بالتنمية الجهوية واالقتصادية
واالجتماعية والتضامن .
تعزيز رباط الخير كمركز سياحي مندمج.
تلزمت كمركز سياحي مندمج
تعزيز عدرج كمركز سياحي مندمج
تعزيز إيموزار مرموشة كمركز سياحي مندمج
تعزيز بولمان كمركز سياحي مندمج
تطوير القطاعات الخاصة بالنباتات العطرية والطبية

تثمين الزراعات المحلية بمساعدة المراكز الثقافية
والمتاحف المحلية

المواقع

الجدول الزمني

خدمات عمومية

مركز ثقافي أمازيغي
مركز ثقافي للجبـــل

المدى القصير
الربط بين مختلف مواقع المسالك  :رباط الخير –
عدرج – سكورة مداس – بولمان – إيموزار
مرموشة – تلزمت.
موقع بويبالن  :إقليم صفرو وبولمان – جماعة
إغـزران – تلزمت – تفاجيغت
موقع عدرج  :إقليم صفرو وجماعات عدرج
وتفاجيغت.
موقع بويبالن  1إقليم بولمان – جماعة تلزمت
وإيموزار مرموشة.
موقع تيشوقت  :إقليم بولمان  :جماعات المرس –
سكورة مداز وبولمان.
بــــولمـــان
األطلس المتوسط
رباط الخير
تلــزمت
عــدرج
إيموزار مرموشة
بـــولمان
جماعات الجبل العالي  :رباط الخير – إغزران –
دار الحمراء – عدرج – تفجيغت.
إيموزار مرموشة
إيموزار كندر

المدى القصير

المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى المتوسط
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
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الورشة الكبرى  : 2تطوير زراعة ذات منتوجات خصـــوصية
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

دعم االستغالليات ذات الكثافة االنتاجية الواسعة
للحفاظ على المساحات الزراعية القابلة لالستغالل
في المناطق األقل إنتاجية والمساهمة بالتالي في
الحفاظ على التراث الطبيعي المتنوع .

دعم التنمية االقتصادية
الشروع في برامج للتنمية القروية واألنشطة
المرتبطة بالغابات والمراعي

دعم المنظومة الحضرية وتنمية قطب كيكو من
خالل توطيد إشعاعها داخل وخارج مجالها .

تعزيز التعدد الوظيفي للمناطق الطبيعية والزراعة
من خالل تثمينها وتدبيرها (االنتاج الزراعي
والغابوي – المحافظة على التنوع البيولوجي –
الترفيه – الحماية من األخطار الطبيعية).

اإلجراءات

تطوير قطاعات اللحوم الحمراء

التعمير

خدمات عمومية

المواقع
جماعات لعنوصر – كيكو – إيغزران –
بولمان – إيموزار مرموشة – رباط الخير
والفضاءات الجبلية لألطلس المتوسط.

الجدول الزمني

المدى القصير

تطوير قطاعات الزياتين – الورود – اللحوم
الحمراء وانتاج األلبان .

األطلس المتوسط

إنشاء مساحة في أسفل سد أزغار على واد الزلول .

جماعة فريطيسة

المدى القصير

إعادة تأهيل البنية التحتية

األطلس المتوسط

المدي القصير

تثمين الفالحة وكل الموارد الرعوية والنباتية للفضاء
الزراعي الطبيعي (خارج المساحة الفالحية القابلة
لالستغالل) والتي تشمل جانبا هام لعائدات
االستغالل الجبلي .

األطلس المتوسط

انشاء قطب صغير للتنمية حول مساحة كيكو (تكثيف
– فك الغزلة – تهيئة).

الجماعة القروية لكيكو

المدى القصير

تطوير القطاعات الخاصة بزراعة الخضروات.

الفضاء الجبلي وقطب كيكو

تقييم مشروع التنمية الفالحية في األطلس المتوسط
الشرقي .

األطلس المتوسط

تربية النحل والدجاج البلدي  :منتجات محلية قابلة
للتطوير في االستغالليات الموجودة في المناطق
المهمشة ذات الدخل المنخفض لفائدة المرأة القروية.

األطلس المتوسط

تقييم المساعدة التقنية الخاصة بتثمين زراعة الورد :
تكوين خاص ودعم على مستوى التجهيزات الفالحية
الصغرى (سحق اللوز).

المدى القصير والمتوسط

المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير

المدى القصير
األطلس المتوسط
المدى القصير
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 -5.2.8مجال مشروع الملـــوية
المحــور اإلستراتيجي االول  :إعــادة هيكلة الوسط القروي
الورشة الكبرى : 1فك عزلة المناطق القــروية
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

فك عزلة الوسط القروي بصفة عامة ،خاصة قرى
السفح الجنوبي لألطلس المتوسط.

البنية التحتية

تحسين الولوج للخدمات المتوسطة والعالية ،وتدعيم
تبادل البضائع والسلع من خالل انشاء شبكة نقل ذات
فاعلية تربط المراكز القروية بمدن المنطقة.

البنية التحتية وخدمات
عمومية

المواقع

اإلجراءات
تأهيل الطرقات والمسالك الموجودة في مجال المشاريع
خاصة في المناطق القروية

طرقات ومسالك الملوية

تطوير الخدمات ذات الجودة في مدن المنطقة (انظر إعادة
نشر القاعدة االقتصادية).

ميسور وأوطاط الحاج

تحسين المواصالت بين المدن والمجاالت القروية

الربط بين المحاور الرئيسية والقرى المعزولة
للمولوية خاصة المراكز القروية الناشئة

الجدول الزمني
المدى القصير

المدى القصير

المدى القصير

الورشة الكبرى  : 2تطوير النسيج القـــروي
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

اإلجراءات

هيكلة المجال الترابي حول بوادي سهلة الولوج ،
مجهزة وتحتوي على المرافق والخدمات العمومية
واألنشطة االقتصادية المربحة والناجعة على المدى
البعيد.

تأهيل المراكز القــروية الصاعدة

دعم فكرة إعادة تجميع السكان
التطور العمراني
تعزيز منظومة حضرية قروية تساهم في خلق توازن
المجال الترابي لمجال المشروع ككل.
تدبير الدينامية الديمغرافية وتنمية المراكز الهامة
للمولوية الشرقية  :العرجان  ،تنديت  ،الرميلة وأوطاط

المواقع
الجماعات تنديت ،فريطيسة – تيساف ،ألميس
مرموشة ،سرغينة ،إنجيل ،قصابي ملوية ،
ويزغت.

الجدول الزمني
المدى التوسط

تحسين الولوج والتجهيز بالمراكز القروية الصاعدة

المراكز القروية بالملوية

المدى القصير

تأهيل المدن والمراكز القروية الصاعدة لمجال المشاريع
(انظر ورشة فك عزلة المناطق القروية)

ميسور ،أوطاط الحاج والمراكز القروية الصاعدة
للملوية.

المدى المتوسط

تحسين المواصالت بين المدن والمجاالت القروية (انظر
ورشة فك عزلة المناطق القروية)

الربط بين المحاور األساسية والقرى المنعزلة
للملوية خاصة المراكز القروية الصاعدة.

المدى القصير

تدبير الموارد العقارية في الملوية الشرقية

الملوية الشرقية

المدى المتوسط

تخطيط وتوزيع التجمعات السكانية

الملوية

المدى القصير
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الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

دعم منظومة السفح الجنوبي لألطلس المتوسط حول
المراكز الثالث  :إنجيل  ،سرغينة  ،ألمس مرموشة.

تثمين الطاقات المتج ّددة بما في ذلك الطاقة الشمسية
لتحفيز االقتصاد المحلي

دعم التنمية االقتصادية

المحافظة على التوازن بين الموارد البيئية وتنمية
األنشطة الفالحية خاصة إعطاء االولوية للتزود بمياه
الشرب ومراقبة تطور نشاط تربية الماشية .

الخدمات العمومية

اإلجراءات
تحسين المواصالت والتجهيزات للمراكز إنجيل  ،سرغينة ،
ألمس مرموشة.

جماعات  :إنجيل  ،سرغينة وألمس مرموشة.

المدى القصير

تطوير خدمات الدعم للنشاط الفالحي

جماعات  :إنجيل  ،سرغينة وألمس مرموشة

المدى المتوسط

تطوير عرض الخدمات  ،خاصة على مستوى اإلعانة على
إنشاء المؤسسات والوصول إلى التمويل.

جماعات إنجيل  ،سرغينة وألمس مرموشة

دراسة فرص وجدوى انشاء محطة شمسية النتاج الطاقة

بالقرب من أوطاط الحاج

إنشاء وحدة في البحث تخص الطاقات المتج ّددة.

أوطاط الحاج

مخطط جهوي لحماية واستغالل الموارد المائية (انظر
المستوى الجهوي)

منطقة فاس-بولمان

مشاريع تنمية تخص قطاع الخضر واللحوم الحمراء
إعادة تأهيل المساحة السقوية لتنديت وتطوير الزياتين
والزراعات العلفية

حماية فرشات الحلفاء والمراعي ضد االستغالل
المفرط ،والبحث عن فرص جديدة وممارسات تحترم
البيئة  :بحث ،تهيئة وتأطير.
حماية الموارد المائية التي أصبحت ضعيفة ضد الضخ
المكثف وتلويث المياه السطحية :تعميم التقنيات
المقتصدة في ميدان السقي ،وتجهيزات الوسط
الحضري والقروي والقرى الجديدة التي توجد بها
محطات التطهير و مراكز دفن و تثمين

المواقع

الجدول الزمني

الملوية
جماعات  :فريطيسة  ،تنديت  ،قصابي ملوية ،
وزغت  ،ميسور وعلى طول وادي الملوية

المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى المتوسط
المدى القصير
والمتوسط
المدى القصير

منطقة فــاس – بولمان
مخطط جهوي لحماية وتثمين مفارش الحلفاء
البيئة

المدى القصير

محطة تطهير

بالقرب من مركز ميسور ومركز أوطاط الحاج

مراكز دفن و تثمين بين الجماعات و غلق المطارح غير
المراقبة بالجماعات المعنية

انجيل و تيساف و ميسور

إنشاء وحدة بحث خاصة باألوساط القاحلة

ميســـور

المدى القصير
المدى القصير
المدى المتوسط
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المحــور اإلستراتيجي الثاني  :إعـــادة نشر القــاعدة االقتصادية
الورشة الكبرى  : 1هيكلـــة المجاالت التــــرابية
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

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

اإلجراءات
تطوير االتصال في المدن وفي المراكز القروية الصاعدة
لمجال المشاريع

ميســـــور ،أوطاط الحاج والمراكز القـروية
الصاعدة للملوية.

المدى القصير

تأهيل الطرقات والمسالك لمجال المشروع خاصة في
المناطق القروية وتحسين االتصاالت بين المدن والمجاالت
القروية (انظر ورشة فك العزلة عن المناطق القروية).

طرقات ومســالك المـــلـــويـــة

المدى القصير

تأهيل الخط الرابط بين أوطاط الحاج وتندارة – بوعرفة

مسار الطريق  5222من أطات الحاج حتـــى
مارقا  :الطريق الوطنية رقم  27من مطرقة إلى
تندارة ومن الطريق الوطنية رقم  29تندارة إلى
بوعرفة في المنطقة الغربية.

دراسة امكانية استعمال المسلك الخاص بمركز اإلمارات
بالنسبة ألنشطة قطب تربية الماشية بأوطاط الحاج.

مطار مركز اإلمارات لتربية الحيوانات (مركز
ميسور)

المدى المتوسط

دراسة جدوى ،ودراسة تنفيذ وإنشاء مدرج مطار بالقرب من
أوطاط الحاج بالنسبة لقطاع إنتاج اللحوم.

ما بين أوطاط الحــاج وميســـور

المدى المتوسط

البنــية التحتية
تعزيز إمكانية الولوج والنقل كشرط أساسي للتنمية
وتنفيذ أهداف المخطط الفالحي الجهـــوي فــي المنطقة.

المواقع

الجدول الزمني

إنشاء مجاالت لألنشطة ومناطق الصناعات التقليدية
مجهزة وموجودة بالقرب من التجمعات السكنية
القروية ،و نقل المعرفة الفنية في إطار دعم النسيج
القروي.

قرى مهن انتــاج الــزرابــي

آيت صغـــروشان وإيموزار مرموشة

المدى القصير

إعادة تأهيل المناطق القروية المتميزة بغراسة كثيفة
للزيتون بغرب المولوية.

مشروع قطاع الزيتون  :تجهيزات التحويل المحلي ،تطوير
وسائل النقل .

جماعات قصابي ملوية – وزغت – ميسور وعلى
طول وادي الملوية

المدى القصير

نـــواة جامعة متخصصة

الجماعة الحضرية بميســـور

المدى المتوسط

مؤسسة خدمات ذات مستوى عالي  :مسرح ،تجهيزات
رياضية  ،برمجة مهرجانات.

الجماعة الحضرية بميسور

المدى المتوسط

تهيئة فضاء سكنـــي راقي

الجماعة الحضرية بميسور

المدى المتوسط

تهيئة منطقة صناعية

الجماعة الحضرية بميسور

المدى القصير

دعم ميسور كمركز مدينة مهيكلة والتي ستواصل لعب
دور إداري وتأطيري ،وظيفة ستكنمل بدور عنصر
إندماج جهوي ووطني ،وظيفة إدارية للنشر الثقافة
الفكرية.

دعم التنمية اإلقتصادية
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الورشة الكبرى : 2تحفيز التنمية اإلقتصـــاديــة
الخيارات اإلستراتيجية

القطاعات

اإلجراءات
تركيز السياحة في موقع بوناصر

تركيز السياحة ،وفك العزلة وتجهيز المواقع ذات
األهمية البيولوجية واإليكولوجية.

تركيز السياحة في موقع أوطاط الحاج
البنية التحتية
تركيز السياحة في موقع أغبالو العربي
تركيز السياحة في موقع جبل تغيولت

تثمين مؤهالت قطاع الرعي وفرشات الحلفاء وإعادة
تأهيل المراعي المتدهورة

تهيئة المراعي ،وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة

تعزيز أوطاط الحاج كمركز مدينة مهيكلة قادرة على
تطوير األنشطة الصناعية المتعلقة بالتحويل وثتمين
المواد الموجودة في المراعي والحلفاء.
دعم التنمية االقتصادية
تنمية االنشطة الزراعية التي تحترم الخصوصيات
المحلية من خالل ترويج منتوجات الجهة على المستوى
الصناعي والتجاري.
حماية الزراعة شبه الحضرية وتعزيز التكامل مع
أنشطة القطاع الثالث في المراكز الحضرية (مركز
ميسور ،قصابي الملوية).
إنعاش التجمعات السكنية والقرى من خالل سياسة
تنشيط الصناعات التقليدية والتجارية والخدمات لفائدة
السكان واألنشطة الفالحية.

الخدمات العمومية

السيطرة على نشاط تربية الماشية (تطوير االنتاجية
وليس عدد رؤوس القطيع) من خالل تدبير مستدام
لالمكانيات الطبيعية (حماية المراعي وتجديد فرشات
الحلفاء).

البيئة

مركز مندمج لتربية األغنام والماعز في أوطاط الحاج.
إنشاء مؤسسة للبحت خاصة بتربية الماشية
إنشاء مؤسسة للبحت خاصة بالطاقة المتجددة (انظر ورشة
المحافظة على البيئة وتثمينها).
تهيئة فضاء سكني راقي
تهيئة مجموعة حرفية متخصصة في صناعة السالل
ثتمين المنتوجات المحلية  :نباتات عطرية وطبية وعسل.
إيجاد هياكل لتسويق المنتوجات المحلية استنادا إلى الهياكل
السياحية.

المواقع
موقع بوناصر  :إقليم بولمان  ،جماعات فريطيسة
– العرجان – أوالد علي يوسف.
موقع أوطاط الحاج  :إقليم بولمان – جماعات
العرجان والرميلة.
موقع أغبالو العربي  :إقليم بولمان جماعات كيكو
وإنجيل
موقع جبل تغيولت  :إقليم بولمان جماعات قصابي
ملوية ووزغت.
مراعي الملوية

الجدول الزمني
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى المتوسط

أوطاط الحاج
أوطاط الحاج

المدى المتوسط
المدى المتوسط

أوطاط الحاج

المدى القصير

أوطاط الحاج
أوطاط الحاج
الملوية

المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
المدى القصير
والمدى المتوسط

الملوية

مشاريع تطوير قطاعات انتاج الورد والخضر.

الملوية

تهيئة مجموعة حرفية متخصصة في المراكز القروية
الصاعدة
تطوير عرض الخدمات ،خاصة على مستوى المساعدة على
خلق المؤسسات والحصول على التمويل.

المراكز القروية الصاعدة بال ملوية والتجمعات
السكنية القروية
المراكز القروية الصاعدة للملوية والتجمعات
السكنية القروية.

مشروع تنمية قطاع اللحوم الحمراء (االنتاجية ،البنيات
التحتية والزراعية والصناعية والمحافظة على الموارد)

الملـــوية

المدى القصير
الملوية
المدى القصير
والمتوسط
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 -9الخـــــــــــــاتـمـــــــــــــة
إن اعداد جهة فاس بولمان في غضون  15سنة المقبلة ،سيعمل على بروز مجالي مندمج وذا دينامية .الموارد
الطبيعية للجهة سيم تثمينها الحفاظ محافظ عليها :والمجاالت حيت ستتمتع بثرواتها دون المساس باستدامة
مؤهالتها .من جهة أخرى إعادة هيكلة الوسط القروي حول مراكز مندمجة مرتبطة بشبكة طرقية متدرجة سيساهم
في تطور هذه المناطق والتحكم في حركيات الهجرة.على مستوى مقدمة الريف ،ستساهم إعادة هيكلة الوسط
القروي (مدينة جديدة ،قرى وشبكة طرقية) في تثمين واستدامة التأثيرات المتوقعة لمشروع المحيط السقوي لسبو
االوسط وأبناون السفلي  ،كما ستثمن المؤهالت السياحية بالتكامل مع جاذبية فاس السياحية .بالنسبة لسهل سايس،
تشتغل المدن ضمن شبكة في الفضاء المتروبولي وستحافظ على بيئته (مياه ،تربة) وستساهم البنيات التحتية في
تقليص مخاطر التلوث ،االمر الذي سيخلق نوع في تعايش الفالحة مع التوسع الحضري .سيتم فك العزلة عن
المناطق الجبلية وهيكلتها بفضل تحديد وتجهيز وولوجية األقطاب ،لجذب وتوطين األنشطة والسكان .ستساهم
السياحة في تثمين المؤهالت العديدة و في استقرار الساكنة وتقديم عرض أصيل ومكمل لفاس .أما بالنسبة للملوية،
فإن ارساء أنشطة ووظائف جديدة ستساهم في خلق قاعدة اقتصادية تمثل ركيزة تنمية مستدامة.
وأخيرا ،على مستوى المتروبول ،فإن مقترح إيصاله بالتيارات الوطنية والدولية ،وهيكلة األنشطة والتبادالت،
والبنيات التحتية سي مكن من ربط مختلف مناطق المجال المتروبولي .العرض اللوجستيكي والخدمات العالية التي
سيوفرها المجال ،ستجلب العديد من المقاوالت وبالتالي المساهمة في تنمية عوامل الجذب في اطار دينامية عالية.
تم اعداد استراتيجية التنمية واعداد الجهة باالعتماد على المشاريع القطاعية واالفقية القادرة على استقطاب أكثر
من قطاع في آن واحد .إذا ما اردنا تفعيل التصميم الجهوي العداد التراب وبرنامج العمل الجهوي المندمج ،فإن
المحاور القطاعية التي حددها التصميم تتمثل في :
 -2المتروبولية  :تهدف المشاريع إلى االرتقاء بعاصمة الجهة ومجالها المتروبولي إلى مستوى وطني.
 -1السكن  ،تدعمه استراتيجية قطاعية موجهة نحو مختلف االحتياجات ،من السكن الفخم الموجه للكراء
حتى تجزيئات سكنية اجتماعية للفئات الهشة .كذلك السكن القروي (في مشاريع المراكز الصاعدة) له
مكانته.
 -2التنمية الحضرية والتي تضم مشاريع عاصمة الجهة ،وانجاز المدينة الجديدة أوالد ميمون  :مركزية
أساسية وثانوية ،تنقل ،ترفيه وثقافة.
 -4المشاريع الطرقية والتي تضم فك عزلة القرى وخلق محاور جديدة وتحسين الشبكة الحالية.
 -5مشاريع السكة الحديدية والتي تهم التفاف فاس ومحطاتها المتعددة االنماط  ،طريق القطار فائق السرعة
المغاربي وتحويل الخط القديم إلى نقل جماعي ذا مسار تفضيلي والقطار السريع جنوب فاس.
 -6القرى  :تحيل المراكز القروية الحالية إلى مراكز قروية صاعدة.
 -9الخدمات العمومية األساسية :بالمراكز القروية الصاعدة والقرى األخرى.
 -8مناطق أنشطة بالمدن.
 -7مجموعة حرفية و دار الصانع بالمدن والقرى.
 -22المناطق الخاصة (صناعة متخصصة وخدمات عالية وميناء داخلي ولوجستيك )...يتم إنشاءها بجنوب
فاس بالتكامل مع محطة اللوجستيك والخدمات المتعددة االطراف.
 -22البيئة :حماية الموارد ،تحسين ظروف العيش بالمدن والقرى والتطهير.
-21التحكم في القطاعات االقتصادية :السياحة والصناعة والصناعة التقليدية والفالحة وتربية الماشية
والتجارة ...في اتجاه المزيد من التكامل.
وسيتم تنسيق هذه ال الرؤية من خالل صاحب المشروع التصميم الجهوي العداد التراب (الجهة)و بدعم تقني من
قبل المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب.التي من شانها اعادة الهيكلة والتعزيزووفقا لذك كما ان ثقافة جديدة
تسمى بالتدريب المجالي يجب ان تنبثق من المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب لتنسيق مجموع مقترحات
التصميم الجهوي العداد التراب.
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