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 23 ______________________________________________________ ممر المتروبول –المؤهــــالت  وعــوائق:  22 خــريطة
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 ديمـــــقـــت
 

هو و. ،1010رؤية بافاق  ذات  عداد ترابالالتصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمان وثيقة يمثل 

بين الفاعلين المحليين و الوطنيين حول رؤية على المدى البعيد لتنمية الجهة و  على التوافقيرتكزمشروع مجال 

 والسلطات مركزيةاال الدولة هياكل التصميم الجهوي العداد التراب سيوجه. .مشروع عمل مندمجالتي تتمثل في 

الذي " الجهوي المشروع" يكون وسوف االستراتيجية، الخيارات في الخاص القطاع من والمستثمرين المحلية

اد التراب لجهة فاس بولمان تم اعداد دراسة التصميم الجهوي العد. ارتكز حوله محتوى العقد بين الدولة و الجهة

المرحلة األولى أدت إلى اعداد التقرير التأسيسي الذي يبين كيفية اعداد الدراسة مراحل متتالي أربعة عبر 

 .والمنهجية المعتمدة والموارد الضرورية

. للتشخيص االستراتيجي تركيبيوتقرير قطاعية تقارير تشخيصية  .مرحلة التشخيص أدت إلى انجاز  -1

 :وهذه التقارير القطاعية هي كالتاليالجهة واقع حال ابرزت  القطاعية ير لتقارل

 .ةيالوسط الطبيعي والموارد البيئ -

 النمو الديمغرافي و التفاوتات المجالية -

 الفالحة والتنمية القروية -

 األنشطة غير الفالحية -

 جاذبية وتنافسية المدن : ةالحضري المنظومة -

 عوامل االندماج الجهوي -

قدم أهم اإلشكاليات واختالالت التوازن وأهم كما ي ،أهم خالصات التشخيص التركيبيقرير التيعرض 

 .بولمان-رهانات جهة فاس

عدة تقارير في اعداد التصميم الجهوي العداد ساهمت المرحلة األولى من التشخيص،  بالنظر إلى -.

ت المشاريع الذي يعرض أهم بتقرير الخيارات االستراتيجية ومجاال ويتعلق االمر في البداية. التراب

يأتي بعد ذلك تقرير المشروع التمهيدي للتصميم . المتناسق توجهات التهيئة ويحدد خمسة مجاالت للتدخل

 . انجاز مشروع ناجع وتشاوري بهدفعرض للمناقشة يالجهوي إلعـداد التراب والذي 

يد المشاريع الموافقة للخيارات برنامج العمل الجهوي المندمج جاء لتكميل هذه المرحلة من خالل تحد

عرض المستقبل . المذكورة وذلك بغرض تفعيلها باالعتماد على مؤهالت وفرص وحاجيات الجهة

من خالل الخيارات المتعددة والتي . المنشود للجهة ثم اعداده باإلضافة إلى التوجهات الضرورية لتفعيله

قطاعية واالقتصادية وتأثيراتها المجالية السياسات ال)تعتمد على تشخيص ركائز االعداد الجهوي 

باإلضافة إلى الرهانات التي تم تحديدها سابقا ثم اعداد مشروع أولي للتصميم ...( والتأطير الديمغرافي

 .الجهوي العداد التراب

 يعرض. دراسةالالنهاء  التركيبيلنسخة النهائية للتصميم الجهوي العداد التراب، يأتي هذا التقرير مواكبة ل -3

 سنة 2.أهم العناصر لفهم التدبير المجالي لجهة فاس بولمان والخيارات المعتمدة للتنمية في غضون 

ويظهر من خالل التصميم الجهوي العداد التراب والتدخالت التي يفرضها كيف تصبح فاس . لةبالمق

ة يجاذباكثر  جهة طموحة تعتمد على موقعها الجغرافي والتاريخي والمؤهالت المجالية لتصبحبولمان 

 .تنافسيةو
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 االختالالت متعددةجهة غير متجانسة و  :فاس بولمان   -1

 

يشكو هذا  حيت. بولمان غير متجانس -مجال جهة فـــاسبالنظر إلى جغرافية وهيكلة وموقع الجهة، يبدو أن 

 :ة إلى العوامل التالي باالساس التنمية والتي تعود مؤهالت من عدة تناقضات في ما يخص المجال

األراضي تنتشر، حيت للزراعة الصالحة والتربة المائية الموارد مؤهالتتوزيع  مستوى على اختالالت -1

األودية الكبرى على طول  بسهل سايس، ووالخصبة والموارد المائية الهامة بشمال األطلس المتوسط 

 .بالجنوب عةللزراالمنحدرات والمناخ شبه الجاف واألراضي غير الصالحة فيما تنتشر  .بالجهة

يربط الجهة مع ، حيت الولوج والتنقل مع وجود ممر كثيف على طول سهل سايس على مستوىاختالالت  -.

باقي المجال من تضاريس حاّدة و يشكو  فيما. .سايس مستفيدا من طبغرافية سهل التراب الوطني مجموع

 .شديدة العزلة

. ي بروز بعض المدن في مقدمتها مدينة فاستاريخ االستقرار بالمنطقة طبعته قرارات سياسية ساهمت ف -3

يزة على المحاور قرنا في قلب سهل سايس، وتحتل مكانة متم .1منذ ما يزيد عن تم تأسيس حاضرة فاس 

. فاس العاصمة اإلدارية واالقتصادية للمغرب مدينةاعتبرت حيث ، 11إلى حين القرن  ،التجارية الكبرى

ثم خلق مجموعة من المدن ذات  كما. األمازيغيةتقرارالقبائل الفترة االستعمارية بتحضر واستميزت 

 .القرى تحت تأثير عامل الهجرة هذههذه الشبكة بتضخم وتوسع تعززت  وصبغة إدارية،

 :والتي تتمثل في على مستوى االستقرار بالجهة العوامل إلى بروز هيكلة خاصة ه ذه هذهأدت 
 
 حاضرة فاس بهيمنة تتميزحضرية  منظومة 

 وتشكلالحضرية للجهة  المنظومةفاس على   مدينة المستوى االداري و الديمغرافي و االقتصادي تهيمن على

من ساكنة جهة فاس  % 64 ، بمعدلمليون ساكنال تهان، حيت تتجاوز ساكالمدينة الثالثة بالمغربوعاصمة الجهة 

 صفرو باسثتناء مدينة ساكن ....2. ىتعدتال فهي باقي المدن بالنسبة ل. من الساكنة الحضرية  84%بولمان و 

فإن الجهة تتميز  دون اعتبار عمالة فاس،بفالهيكلة الحضرية لجهة فاس بولمان ضخمة .  ساكن 23 000التي تفوق 

ال و ةضعيف ها تبقىبباقي أقاليم الجهة لكن خالل السنوات االخيرة نسبة التحضر ارتفعتحيث . بضعف التحضر

 .تقليص من هيمنة فاسالجديدة أو  سمح باعتماد هيكلة حضريةت

من  %19من الوحدات الصناعية و  %13من النشطين و  %.1فاس أغلب األنشطة الصناعية بالجهة ب كزتتر

 %33تضم حيت قطاع الصناعة التقليدية ، ل بالنسبة  وكذلك االمر. من القيمة المضافة %19العائدات المحققة و 

وتضم المنطقة الحرفية . يستقرون بالمدينة %79حرفيين من خمسة وما يقارب  العاملة أي ما يعادل أربعة اليدمن 

 .منها بالمدينة %79من الوحدات الحرفية بالجهة و  %.9بفاس 

كمقر المجلس الجهوي والمديرية  بعاصمة جهوية المصالح اإلدارية العديد من تتواجد ، يعلى مستوى المؤسسات 

خارج فاس مما يزيد من تمركز  جهوية وال توجد أي إدارة عموميةستثماراللالجهوية للفالحة والمركز الجهوي 

 . األنشطة وسط العاصمة
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 بولمان فـــاس جهة مدنتصنيف :  2خــريطة  

 

وتنحصر االخرى فلكية المدن تبقى فيما . تجهيزات والتنمية الجهويةعاصمة الجهة الساكنة والخدمات والب تركزت

فــاس على المستوى البشري الكلية لهيمنة تساهم الوبذلك ". مستهلكة للخدمات"أو " نامةمالمدن ال"في دور 

ن ال تضم إال نسبة ضعيفة مالتي بقية مجاالت الجهة . واالقتصادي بشدة في عدم االندماج والترابط المجالي

 .إال العاصمة الجهوية تهمالساكنة والخدمات وبرامج التنمية في العديد من المجاالت ال 

م هتية ووضعف الوسائل ال تمكنها من اعتماد سياسات تنم ،هي باألساس إداريةفالمدن الثانوية بالجهة اما 

وادي الملوية، األطلس : ي ضعف التماسك المجال يعاني منكبيرة من الجهة  جزءفوبالتالي . المجاالت المجاورة

 .المتوسط والمنطقة الشرقية لمقدمة الريف

أن توزع تنميتها  ةضطرمفهي بذلك . متروبول مرتبةبعد إلى  ىحاضرة فاس ال ترقف ،هيمنةاله ذههذهمن رغم بال

لحد من وتحفز على خلق بدائل مجالية لتنمية جهوية وا ،هاإشعاعنفوذ على باقي الجهة أو على االقل في منطقة 

ومن جهة أخرى يجب أن تتطور في بعض المجاالت كعرض الخدمات العليا لتبلغ . الضغط البشري على المركز

 .مستويات اتصال كباقي مدن العالم وتحسين جودة الحياة الحضرية

 2334و  1884و  1842 إحصاءاتباالعتماد على ) أعلى مؤشر تضخم مقارنة بجهات المملكة الجهة  تسجل

مؤشر االنشطة  االقتصادية اما ( 14و  13مابين  تطور يمؤشر و الذي  مع  ثقيلة  فاسفهيمنة  2314و 

احتكار العاصمة على ميادين الصناعة والسياحة والصناعة بوالتي تترجم ...( استثمار، تشغيل، وحدات انتاج)

 .التقليدية والتجارة

دينامية التنمية االستقادة من ن باقي مجال الجهة تمكيمن التصميم الجهوي العداد التراب يجب ان يساهم لذا 

 .لفاس
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 مجال قروي مجزئ و غير متوازن 

المناطق القروية من عدة صعوبات من أهمها العزلة المجالية واالجتماعية، فقر الساكنة، غياب األنشطة  تعاني

على  والنشيطة الساكنة الشابة تدفعالعوامل ه ذهكل . لتنمية البشريةضعيفة لوالمؤهالت االقتصادية، مستويات 

 .مغادرة مناطقها لإللتحاق بالمدن

المناطق المتأخرة العديد  هذه جمعت  حيث صعبة الولوج، ها مناطقمجال من جعل الجهة تضاريس ومناخكما ان 

 ةالتجهيزات العمومية إما محدود ،الجودة ضعيفةإما قليلة أو والمسالك ووسائل النقلأالطرقات ف:  من العوائق

 .العدد أو منعدمة أو ذات جودة متوسطة

 بالنسبة. وفقر بعض الساكنة في بعدها عن كل الخدمات وخاصة في عزلتشّتت الساكنة يساهم  ،وفي المقابل

 ة في تعبئة العقار الذيلثمتموالالعمومية نوع آخر من الصعوبات  اتة القروية، تواجه السلطيلتجمعات السكنل

بولمان من عزلة مجالية واجتماعية -تشكو جهة فاسوبالتالي . المناطق هذهب فقر بالوزيد من ضعف األنشطة ي

الباقي في مناطق معزولة، صعبة الولوج وال تتمتع ويتوزع تضم عاصمة الجهة وضواحيها معظم الساكنة . هامة

 .باي انفتاح على العالم الخارجي خاصة منطقة شرق مقدمة الريف واالطلس المتوسط

 ساكنة 05555 ذات مدينة إلي بالولوج يسمح الذي الوقت:  3  خــريطة

 

همة من المياه الجوفية، ميضم العديد من األراضي الخصبة، ويوفر موارد  حيت فاس، نفوذ يقع سايس في منطقة 

مؤهالت تجعل هذه الة النشيطة ووكثافة سكانية كبيرة والعديد من المراكز القروي. كما يتمتع بمؤهالت فالحية هامة

فاس على حساب األراضي الفالحية واالستغالل  الذي تعرفه يشكو من التوسع الحضريلكنه . منه مجال جذب

 .المائية وضعف هيكلة الشبكة الطرقية المتروبولية للشبكةالمكثف 
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تقدر  خيثلمجال دينامية نسبية ممر المتروبول ظروف مالئمة الستقرار الساكنة  القروية حيث يعرف هذا ا يوفر  

 17..و  7...بين سنة  %1..1بنسبة النمو 

رغم المؤهالت الفالحية والحرفية . نافرة تبقى المناطق القروية، عموما، مناطقبباقي مجاالت المشاريع اما 

 مناطق مقدمة الريف واألطلس المتوسط والملوية صعوبات مختلفة متعلقةتعرف حيث  .والسياحية الهامة

ندرة المياه والعزلة والفقر وضعف التنمية البشرية باإلضافة إلى نقص التجهيزات وتأطير و. بالتضاريس والمناخ

 . األنشطة االقتصادية

الشباب  لكن يفضل .هجرة قروية من هذه المناطق المتأخرة نحو المدينة الرئيسية باإلقليممالحظة وبالتالي يمكن 

الهجرة في اكتظاظ العاصمة الجهوية والضغط تساهم . األحياء الفقيرة بالحاضرةالهجرة نحو فاس لتكتظ بذلك  ون

يصعب التحكم في وبالتالي . الشغل والسكن والخدمات األساسية والتجهيزات أماكنيخص الولوج إلى  فيما

 لساكنةاكما تواجه هذه المناطق انخفاض في عدد . التأثيرات السلبية للحاضرة على الموارد والوسط الطبيعي

يجب على التصميم الجهوي إلعداد التراب أن  ،تنمية ناجعة ومتوازنة لتحقيق.،فتفقد بذلك ديناميتها وشيخوختها

ع الساكنة في يجمتوهيكلة المناطق القروية ب ،وإعادة هيكلة وتأهيل بنيات التبادل يةتحسين الولوجبيدعم فك العزلة 

 .ات والتجهيزات ذات نوعية عاليةدعم االقتصاد والخدموألنشطة اقاعدة  مراكز 

 

 بين المناطق القروية والحضرية ةهام اتتفاوت 

الخدمات العمومية األساسية، سجلت جهة فاس بولمان تقدما هاما في غضون عقد من الزمن وذلك ب يتعلقفيما 

بالتجهيزات األساسية  ةالشاملهذه التغطية . بفضل جهود التنمية المبذولة للتجهيز المعتمد في إطار البرامج الوطنية

أقسام متعددة ، رفاهية ضعيفة )منها مدارس فرعية  %91 ، نجدمدرسة .29ضمن ف: دل على جودة الخدماتتال 

موارد بشرية وتقنية ضعيفة وجودة )قروية  مستوصفاتمنها  %.7 ا،أساسي صحيامركزا  .3 بينومن ( وعزلة

 ...(. منعدمة

نادرا ما توجد خارج الوسط الحضري والخدمات ذات ف ،مستوى متوسط أما فيما يخص الخدمات العمومية ذات

وراء التالل الشمالية من  توجدعاصمة الجهة، وبالتالي فهي صعبة الولوج للساكنة التي  بها فردنعالي تالمستوى ال

 .األطلس المتوسط

ونفس . بشريةالقتصادية واال تنميةال مهم من فاس مستوى مدينة بلغت المدن وخاصةفقد الهام ،  العوزالرغم من ب

ساهم في تدعيم التي تمتوسط خاصة الثقافة والترفيه، العالي والمستوى اللولوج إلى الخدمات ذات ل االمر بالنسبة

لكونها تميل مقارتنها  يمكنفرص التنمية والرقي االجتماعي البالتالي و. الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية

 .لصالح المدن

الذي يدعم المناطق " التدارك"نتيجة للبرمجة من نوع هوالل فيما يخص الولوج إلى الخدمات العمومية االخت ان 

الهجرة بين ظاهرة تفاقم  من يزيدعلى حساب المجاالت األخرى والذي هو اقوى  حيث الطلب  ،المكتظة بالسكان

 .كورة أعالهالشمال والجنوب والوسط القروي والحضري ومواصلة ابراز االختالالت المذ

استراتيجية تمكن من إعادة التوازن  يشكلالتصميم الجهوي إلعداد التراب أن يجب على ، ونظرا لهذا الوضع 

 .  والولوج إلى المجال الجهوي ودعم توزيع تنمية فاس وتطوير الوسط القروي والحد من الهجرة القروية
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 الصّحة – العالي/  المتوسط المستوى تذا الخدمات:  4خــريطة  

 
  



 التركيبي التقرير   – 3المهمة  3المرحلة  –التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 

  URAM Intl. – 1025 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

20  

 التعليم – العالي/  المتوسط المستوى ذات الخدمات:  0 خــريطة 
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مقدمة الريف، سهل سايس، األطلس المتوسط ووادي )جنوب  -شمال توجه عام تتبع  التي االختالالت هذه 

  :ـ ى الغرب بتخفي  اختالالت من الشرق إل( الملوية

، مقابل تمركز ضعيف بمنطقة  الشرق خاصة بمنطقة مقدمة الريفبلساكنة المشتّتة قوي لتمركز  -

 .الغرب

باألساس نحو مكناس ومتروبوالت  وجهت الجهة مع  عاصمةو توجه عام نحو غرب الممر المتروبولي -

 . واجهة األطلس

ة الريف ، سهل سايس ، األطلس المتوسط مقدم)تتبع المجموعات الجغرافية من الشمال إلى الجنوب  -

 .في  اختالالت من الشرق إلى الغربتخ( ووادي الملوية

 .، مقابل تمركز ضعيف بمنطقة الغرب تمركز الساكنة المشتّتة الشرق خاصة بمنطقة مقدمة الريف -

 واجهةالمع عاصمة تتجه باألساس نحو مكناس ومتروبوالت  توجه عام نحو غرب الممر المتروبولي -

  االطلنتكية

الى االطلس المتوسط  والكثافة مرتفعة بالغرب  وعزلة وكثافة ضعيفة نسبيا في الولوجية نسبية   -

 الشرق بسبب الضبغرافية واالرتفاعات والظروف المناخية القاسية

 اما باقي المجال فهي غير مؤهولة تقريبا على طول الشروط المائيحوض ملوية الكثافة بتنحصر -

العناصر التي تدعمها متغيرة وبالتالي  ث، حيالجهة ظواهر ثقيلةيصعب ضبطها التي تعرفها التختالتشكل اال

استباق الخسائر الناجمة عن تدهور األوساط الطبيعية المتأتية  يعمل علىعلى التصميم الجهوي العداد التراب أن 

ضرار الناجمة عن التخلي عن بعض ومن األ( التوسع العمراني، االستغالل المكثف، التلوث)ع البشري يمن التوز

التحتية واألنشطة ومع أشكال  ل ومعقول للساكنة والخدمات والبنياتمن خالل إعادة توزيع عادالمجاالت، وذلك 

الجهة تتمثل في العزلة المجالية واالجتماعية لبعض المجاالت، التنمية بفإن أهم اشكاليات  ،كخالصة. أخرى

الجهة من  تعانيكما . الي بين مناطق الجهة وما ينتج عنه من تيارات الهجرةوضعف االندماج والتماسك المج

تفتقر إلى العديد من  ، ولكون حاضرة فاس وأخيرا. الحضرية المنظومةب تلك المتعلقةعّدة اختالالت أهمها 

مجاورة الهياكل التي تمكنها من االرتقاء إلى مصاف متروبول، يجب عليها أن تنخرط في شراكة مع المدن ال

 . وخاصة مدينة مكناس التي تتمتع بمجموعة من المؤهالت
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 الفرص و المخاطر-االكراهات-تشخيص المؤهالت -1.1

 راهاتـــــإك ؤهالتـــم

: عاصمة عند تقاطع اثنين من المحاور األساسية  .2

-طنجة)والشمال الجنوبي ( ممر تازة)الشرق الغربي 

 (.مراكش

ات مستوى وطني جهة تستفيد من بنيات تحتية ذ .1

وعالمي تجمع السكة الحديدية، الطريق السيار 

 .والمطار

ثالث أكبر مدينة في المغرب من حيث الحجم والمدينة  .1

 .الكبرى الداخلية الوحيدة على مستوى جهات الشمال

 .محيط تأثير عاصمة الجهة يتجاوز حدود الجهة .1

مجاالت ترابية ذات منفعة وطنية تخترق الجهة وتمتد  .5

ل تاألحواض المائية، الك: جهات المجاورةنحو ال

الجبلية، موارد مائية، سهوب الحلفاء، غابات، سهول 

 .سايس

 عاصمة ذات تجذر تاريخي عميق .1

 عاصمة جهوية منخرطة في مسلسل المتروبولية  .2

تغطية شاملة للوسط القروى من حيث الخدمات و  .1

 التجهيزات األساسية 

 اقتصاد حضري في طور العصرنة  .3

 جالي كبير تنوع م .20

جهة معزولة بدون منفذ على البحر وال حدود برية  .2

 .دولية

وفي حاجة لعدد من " غير مكتمل"ميتروبول .1

 .االختصاصات التي تعزز مكانته كميتروبول

محاور مواصالت ذات بعد وطني تظل محصورة داخل  .1

 .محيط الميتروبول

ميدلت الذي يخترق الجهة من الجنوب ال -محور كرسيف .1

 .اب التنمية الساحليةيصلها بأقط

ضعف مساهمة الجهة في خلق قيمة مضافة على  .5

 .المستوى الوطني

 .ضعف العالقات الوظيفية مع الجهات المجاورة .1

 (.المياه والغابات)موارد طبيعية مهددة   .2

 نسيج اقتصادي بهيكلة تقليدية  .1

 هيكلة حضرية متضخمة  .3

 وسط قروي في طريق اإلفراغ من ساكنته .20

 ف التفقير الشديدأنسجة حضرية تعر .22

 مجال شديد االنقسام .21

 اقتصاد حضري تهيمن عليه فاس .21

 اقتصاد قروي مهدد بشدة  .21

 تربة مهددة .25

 المخاطر الفرص

 .الجهات المجاورة تطور استراتيجيات طموحة للنمو .2

نقطة عبور الخط السككي السريع المرتقب مروره  .1

 .بالجهة

 .اتحاد المغرب العربي في طور التشكل .1

جديدة خاصة بالموانئ على الواجهة  تطوير بنيات .1

 .المتوسطية القريبة من الجهة

وسائل التخطيط والتهيئة الخاصة بالجهات تغطي  .5

 . المجاالت ذات أهمية وطنية

برامج وطنية استدراكية فعالة من أجل تجهيز  .1

 المجال القروي

 جهوية والمركزية متقدمة .2

 جهوية -أدوات تخطيط استراتيجي فوق .1

 لعقار آليات لتنظيم ا .3

 .تأخر بناء وحدة المغرب العربي .2

 .المنافسة مع وجدة ومكناس .1

 .زحف التصحر .1

حوادث إيكولوجية مهمة قد تصيب الغابة أو الفرشة  .1

 المائية 

 تباطؤ مجهودات الدولة لالستدراك .5

انسداد التعاون بين فاس و مكناس من أجل بناء  .1

 .مجموعة متروبولية
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 مشاريعاختالالت هامة بين مجاالت ال -2.1

كل مجال "بالمغرب والتي تتلخص في مبدأ  إلعداد الترابكبرى النشغاالت النتائج التشخيص في إطار ا تجميعتم 

 :االنشغاالت كما يلي هذه نورد و". حسب مؤهالته ولكل مجال حسب حاجياته

 ،  الماديةالولوجية  -1

 العدالة االجتماعية،  -.

 تنمية المؤهالت القروية،  -3

العزلة، تم  هذه ومن أجل قياس حدة . ال كابحا للتطور االقتصادي واالجتماعي للمجاالت الترابيةتعتبر العزلة عام

األخذ بعين االعتبار مستوى توفر الخدمة االجتماعية من حيث نسبة عدد الكلمترات الخاصة بالطرق المصنفة لكل 

دينة ذات ساكنة تحتضن أكثر من في موازنة مع المسافة بالنسبة للطريق الفاصلة بين أقرب م ،نسمة 20000

 (.من المجال تبعد بأكثر من ساعتين %)نسمة  50000

 العزلة -نتائج تركيبية :  6خــريطة 

 

ضمن التوزيع المجالي لخدمات  ،أساسا ،الخدمات العمومية وإدماجها إلىالساكنة  ولوجيةالعدالة بمدى تقترن 
 . مع الولوجية ومستوى الفقر قياسها التربية والصحة في
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 التجهيزات مستوى – تركيبية نتائج:  7 خــريطة 

 

وتتعلق بالمؤهالت . المؤهالت االقتصادية بالوسط القروي بقدرة المجال على خلق ثروات بالنسبة لألسرترتبط 

 . مع الولوجية والتكوين قاس العنصريني البشرية في إطار عالقتها بالمؤهالت الطبيعية، 

 مؤهـــالت التنمية –نتائج تركيبية :  8  خــريطة" 
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للجهات الصغرى، وهي  تحديدالمواضيع للتمكن من اقتراح  هذه الجماعات القروية بالجهة حسب تم ترتيب 

 فقد حاضرة فاسبالنسبة ل .الجهوي إلعداد التراب للتصميمبة المجاالت التي ستشكل مستقبال مجاالت المشاريع بالنس

في هذا .المجاالت المؤهالت بينها و بين باقي  فوارقلما تتوفر عليه من خصائص و  ،دراستها على حدى تتم

مجاالت مشاريع متجانسة والتي ستشكل قاعدة  2يمكن تحديد واعتمادا على التحليل المتعدد الخصائص،  ،اإلطار

 :د االستراتيجيات ومشاريع عمل التصميم الجهوي العداد الترابإلعدا

 ؛مقدمة الريف -1

 ؛ممر الميتروبول -.

 ؛األطلس المتوسط -3

 ،ملويةال -7

 .فاس حاضرة -2

الفاعلين المحليين  طرف الموافقة عليه من تو تم ،والمحلي هذا التقطيع تم عرضه للمناقشة على الصعيد الجهوي
 .العداد التراب

 تقسيم الجهات المصغرة:  9 خــريطة 
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 مقدمة الريف مجال معزول يفتقر الى هيكلة حضرية -1.2.1

 9وتتشكل من . ، تناسب الجزء الشمالي لجهة فاس بولمانمرتفعاتالهي منطقة مقدمة الريف،  مجال مشروع

 .لودايةاكس وسبت يداوود، م لعجاجرة، سيدياعين بوعلي، أوالد ميمون، الوادين، :  جماعات قروية

و يقدر . ٪ من ساكنته.7وهي موطن ل( راضياأل٪ من ..)إقليم موالي يعقوب على  مناطق هذا المجال  يستحوذ

٪ بين عامي ....و بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  وهي ساكنة قروية، 17..ساكن سنة  91 .13ـ عدد السكان ب

يسجل هذا المجال ادنى معدالت مؤهالت التنمية .بذلك طاردة للساكنةالجهة المصغرة  هذه ، لتكون 17..و  7...

ادريس )ووجود سدين  السقيمؤهالت توفر رغم وز بالفقر و ضعف مؤشرات التنمية البشرية ييتمكما . االقتصادية

 .تشكو المنطقة من مشاكل الولوج وندرة الخدمات العمومية ذات مستوى متوسط(. الشاهد سيدي االول و سد

 .لسكن متشتت بالشرق ومتجمع بعدة قرى بالغرب و ال تهيكله أي مدينةا
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 مقدمة الريف –عــوائقالمؤهــــالت  و:  15 خــريطة 
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:، تتميز باشكاليات خاصةروعمشال مجالمناطق داخل ثالث  بتحديد التشخيص االستراتيجي المجالي لقد سمح  

  و يتمثل الخيار االستراتيجي  لوادين وعين بوعلياتتشكل من جماعات أوالد ميمون،  قيالشرمقدمة الريف

 .في مجال الخدمات االساسية التاخر الحاصلفي تدارك 

 يتمثل الخيار االستراتيجي في االنطالق في  جماعات لعجاجرة وسيدي داود، على  مقدمة الريف األوسط

 مسلسل تجميع الساكنة

  يتمثل الخيار االستراتيجي في فك عزلة  .لوداية ومكساوتتكون من جماعات سبت  الغربيمقدمة الريف

 .مناطق االنتاج و المؤسسات البشرية

التقليدية، يواجه مجال المشروع عدة اشكاليات والتي  ةالصناعمؤهالت  كذاورغم المؤهالت الفالحية والسياحية 

، فالفقر والتنمية ( وتجمع كبير للساكنة حسب وظيفة المجالاتشتت كبير )تتمثل في العزلة وتنوع استغالل المجال 

 . المؤهالتلهذه  تثمين ضعيف لهته ضعف  البشرية الضعيفة للساكنة باإلضافة إلى 

 : يجب أن يرتكز على فالتصميم الجهوي العداد التراب  مجال المشروع بالنسبة  لهذا 

 .فك العزلة بتحسين عام للطرقات والمسالك -

 ...(.المياه والتربة والمراعي)على البيئة المحافظة  -

 . الهيكلة حول مراكز تجمع الساكنة -

 أنشطة معالجة، تحويل تعبئة)األنشطة االقتصادية  ودعم السقيعبر تطوير  ةالمحليالمؤهالت تثمين  -

 (.تكوينالتمويل وال هياكل ...الخ

 ممر المتروبول مجال ذات موقع هام و ثري بالمؤهالت -2.2.1

ممر "التسمية  هذه تأتي . تضن أهم مدينةحيت يحمكانة استراتيجية داخل الجهة  مجال المشروعهذا حتل ي

باعتبارها تتموقع على المحور المهيكل للنقل الوطني المتميز بتواجد مدن ذات أهمية كبرى وبنيات " الميتروبول

 .ادية المتنوعةنقل طرقي وسككي، كما يتميز بأهمية الكثافة السكانية واألنشطة االقتص

مجاالت والية فاس، عشر جماعات قروية بإقليم صفرو وأربع جماعات قروية تنتمي غطي يمن الناحية اإلدارية، 

إضافة إلى أربع مدن باالكما تحتضن ثاني أكبر مدينة بالجهة بعد فاس وهي مدينة صفرو، . إلقليم موالي يعقوب

على  امكانيات   ممر المتروبول مجال يتوفر سجلي.والمنزلموالي يعقوب، إيموزار كندر، البهاليل :  أخرى

غرب في اتصال -الممر الوطني شرق ه يخترق و الذي تحيط به  مدينة فاس وهو مجال  . مهمة التنمية االقتصادية 

هو مجال توسع فاس الكبرى التي كذا و. الطريق السيار، الطريق الوطنية، السكة الحديدية: مع محاور ربط أخرى

الولوجية وبجودة ظروف الحياة بالنسبة للساكنة، إنه مجال حيوي  بسهولة متاز ي.سج معها عالقات وظيفية قويةين

ألطلس المتوسط ل يشمالال السفحممر الميتروبول أيضا يدمج . حيث الساكنة تعاني الفقر بدرجة أقل ،ومستقطب

الوطنية والجهوية، غير أنه يقدم مؤهالت  من حيث الطرق ى جيد من مستو وهو مجال سهل الولوج ويتوفر على 

الساكنة نسبيا تعتبر . تنمية متباينة مع مجاالت غابوية بأقصى الشرق وأقصى الغرب ومؤهالت سقوية بالوسط

 .إيموزار كندر، صفرو، البهاليل وموالي يعقوب: لفاس الفلكيةمتشتتة وتستقر أساسا حول المدن 
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 ممر المتروبول –عــوائقالمؤهــــالت  و:  11 خــريطة 
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 :روع، تتميز باشكاليات خاصةمشالمجال مناطق داخل ثالث  بتحديد التشخيص االستراتيجي المجالي لقد سمح

 سيدي حرازم، عين بيضا، أوالد : ويتكون من الجماعات المجاورة لميتروبول فاس وهي سهل سايس

الخيار االستراتيجي  سبع رواضي والجماعة الحضرية موالي يعقوب،شقف، العين شكاك، الالطيب، عين 

 .لهته المنطقة يتمثل في حماية االراضي الفالحية و الموارد المائية و تحويل المنتوج الفالحي

 ويشمل الجماعات القروية أليت سبع لجروف، كندر سيدي خيار، أغبالو  الشمالي لألطلس المتوسط السفح

يوسف بن أحمد، عزابة، مطرناغة وعين تمكناي وكذلك الجماعات الحضرية إليموزار ورار، سيدي قأ

 تعالقاتنمية تطوير الروابط  االفقية  يتمثل الخيار االستراتيجي في  كندر، البهاليل، صفرو والمنزل،

 مع فاسيفية ظالوالعالقات  عبر  تعزيز عرضية 

و يتمثل الخيار االستراتيجي في  وبئر طمطم ةالقروية لعين قنصرة، رأس تبودويتكون من الجماعات  الشمال الشرقي مقدمة الريف

يتمتع بمؤهالت  ث، حييتمتع هذا المجال بمكانة خاصة في الجهة.تدارك التاخر و االندماج في المنظومة المتروبولية

ما يواجه هذا المجال ك. في تطورتميل الى التطوير  هافالحية وسياحية وصناعية وتجارية وحرفية غير مثمنة لكن

تضم  وأخرى. تعاني من التلوث بكثافة أو زولة ومواردها المائية إما مستغلةالمناطق مع ذ نجدا. بعض الصعوبات

لتوجهات العامة التي يجب أن يعتمدها التصميم الجهوي العداد (في مقدمة الريف الشرقي مثال)ساكنة فقيرة جدا 

 :التراب بهذا المجال تتمثل في 

للحماية من التلوث والضرر بالبيئة  أمثلة الموارد خاصة المائية بالحد من االستغالل المفرط وتدبير حماي -

 .للموارد معقلنباإلضافة إلى استخدام 

تصميم التبادالت والتحفيز على تموقع األنشطة االقتصادية وسط مدن المجال مخطط  إعادة هيكلة  -

 .المتروبولي خارج فاس

 .ةلمدن الثانوية لدعم مسلسل المتروبول لفاس واشراكهم في تحقيق التنميأنشطة جديدة با خلق -

 

 حاضرة فاس متروبول غير متكامل -1.2.1

ألهمية  ، يفرض دراستها على حدةي وطنيوجهة وقطب تنمالعاصمة باعتبارها خصوصيات فـــاس نظرا ل

 .واحـــدالمنطقة التي تجعل من حاضرة فاس مجال مشروع  هذهب رهانات التنمية ب

أن  البعض منها أظهر. وأهم إشكاليات جهة فاس بولمان النواقص إبرازالتشخيص المجالي االستراتيجي من مكن 

 مؤشرات قلةيشكو من  الذيباإلضافة إلى العوائق الطبيعية لهذا المجال . فاس ال تمثل متروبول ذا اشعاع دولي

 . ازدهار العاصمة الجهوية عيقاالمر الذي يالمتروبول واختالالت في بعض القطاعات 

 :الوضع الحالي في مايلي ويمكن تلخيص 

 التوسع المجالي وبات

، يحدها من الشمال تضاريس مقدمة الريف واألراضي الفالحية  كيلومتر مربع ..3تبلغ مساحة حاضرة فاس 

سايس ويغطي العديد من يمتد على سهل  ،المجال المتروبولي الذي ال يستطيع أن يتوسع شماال. بالجهات األخرى

 .األراضي الخصبة

 الدار البيضاء والرباط اتجاهوطنية مركزة  روابط 

وتتمثل باألساس في العالقات . جودةالوطنية وذات الهمية األيعبر المنطقة المتروبولية العديد من المحاور ذات 

والتي  .والطريق الوطنية رقم السكة الحديدية، الطريق السريع : غرب التي تربط فاس بالساحل األطلسي -شرق

العالقات مع باقي المملكة ضعيفة وأقل أهمية حيث ال يوجد ربط مباشر تبقى . تربط الجهة بالرباط والدار البيضاء

 .ساحل البحر األبيض المتوسط رغم أنه يمثل منفذا طبيعيا للجهة مع 
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 عالقة فاس مع الخارج:  12 خــريطة 

 

 عالقات ضعيفة مع شرق البالد والمغرب العربي 

 وكذا بالنسبة واس والتي تتواصل إلى حدود تازة ثم وجدة ـــاط بفــربــي تربط الــالسكة الحديدية التفرغم توفر  

 . الروابط نحو الشرق ضعيفة ومنعدمة مع باقي بلدان المغرب العربي فيما تبقى،  .إلى الطريق السريعة رقم 

  داخلية ضعيفة في المجال المتروبوليشبكة 

التحتية بين فاس والمدن األخرى  العالقات والبنياتفالروابط . داخل المنطقة المتروبوليةتتميز شبكة النقل بضعفها 

للمجال المتروبولي هي أقل من مؤهالت التبادل وتتجه باألساس نحو مركز مدينة فاس والتي ال تضم القطار 

اشعاعها و بالنسبة للعالقات بين المدن   ة الجهوية بباقي المدن التي تتواجد في منطقةالسريع لتربط العاصم

 .الثانوية هي شبه معدومة

 موارد الساكنة أو خصوصيات المجال والمع الشبكة بالمنطقة المتروبولية مع احتياجات التنقل وال ال تتطابق 

 .إلى طموحات المتروبول ترقى

  المدينةداخل وظيفيا   مختلةحركة 

 .الوطنية رقم الطرق  )وأهم الطرقات التي تساهم في الولوج إلى المتروبول  .من الطريق السريع رقم  جزء

. مما يساهم في ازدحام المدينة ،تصل إلى مركز حاضرة فاس( 2.3و  2.1الجهوية رقم الطرق  و 3ورقم 

باإلضافة إلى حركة مرورية . إلى المرور منها التدفقات العابرة ال يمكنها االلتفاف حول المدينة لكنها مضطرةف

 .تنقلسهولة الشبكة النقل العمومي ال تمكن من ف وبالتالي مزدحمة 

 روابط منعدمة مع باقي الجهة 

. لتجذب باقي الجهة إلى األعلى انطالقتهامن تستفيد  أن  ، يجب عليهامحرك التنمية بالجهةبما أن العاصمة هي 

فتضاريس مقدمة الريف وخاصة األطلس . إلى الربط مع باقي الجهة وخاصة الجنوبلكن عاصمة الجهة تفتقد 

ونظرا لعدم وجود روابط هامة تعبر  ،المتوسط تحد من تنمية محاور هامة، أغلب المجاالت القروية منعزلة

 . األطلس المتوسط فإن وادي الملوية يبقى منفصال تماما عن شمال الجهة
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 املةوظائف متروبولية غير متك 

منطقة طنجة  تضمفي حين . هياكل اقتصادية ضرورية الرتقائها إلى مصاف متروبول اليوم، على ،فاس تتوفرال 

باإلضافة لذلك . منطقة حرة ةفاس وجهتها ال تضم أي في حين ان ،أربع مناطق حرة ومنطقة الناظور تضم منطقتين

 .مجال المملكةمجموع ب منطقة  .9هامة مقابل  يةمنطقة لوجستيك  تتوفرعلىفهي ال

 نواة السكن العشوائي:  تجزئة اجتماعية 

يتميز بالمدينة من السكن  % .2أكثر من  .متعددةبأشكال  ي بمدينة فاس وضاحيتها وذلك ئالعشوا السكن ينتشر

فهشاشة المساكن تعود الى . عائلة تقطن بمساكن هشة ...11مهدد باالنهيار، ومايقارب  % .1بالهشاشة و 

خاصة من الهجرة  المنحدرة)استغالل المساكن، المستوى االجتماعي واالقتصادي للساكنة  وطريقةة، الكثاف

من بؤر  71بباقي المدينة وحاضرتها، . والغياب التام للصيانة وندرة الموارد العمومية للصيانة والترميم( القروية

فإن رامج إعادة االسكان وإعادة الهيكلة، ورغم ب. عائلة ..97ويضم  تارهكتار 3.السكن الهش والذي يمتد على 

 .األحياء هذه صعوبة الموارد العقارية والمالية واالجتماعية تعيق من الحد من تكاثر 

 عزلة المطار عن المراكز االقتصادية 

عنصر ضروري بالمتروبول،  يشكل. مطارا بالمملكة، ويقع بمركز المدينة 13 يعتبر مطار حاضرة فاس من بين

 : غير مرتبط بشبكة الطرقات  هورغم ذلك، فإن. سائح سنويا ...1.7ولي ويمكن أن يستقبل في حدود هومطار د

ال يوجد إال الطريق الوطنية رقم . وغير موصول بالسكة الحديدية .غير مرتبط مباشرة بالطريق السريع رقم وهو

 .والمدينة والتي تمكن من الوصول إلى المطار والطريق السريعة 3

 كزية المرعجز 

تضم أغلب حيت  .بولمان-من ساكنة جهة فاس % ..العاصمة الجهوية فاس قرابة مليون ساكن والتي تمثل  تضم

من العائدات  %19من الوحدات الصناعية و  %13من الناشطين و %.1 ، إذ نجداألنشطة الصناعية بالجهة

من القوى العاملة أي  %33ية، تضم فاس وبالمثل في قطاع الصناعة التقليد. من القيمة المضافة %19المحققة و 

من  %.9وتضم المنطقة الحرفية بفاس . يستقرون بالمدينة %79ما يعادل أربعة حرفيين من خمسة وما يقارب 

منها بالمدينة على مستوى المؤسسات، ترتكز العديد من اإلدارات بالعاصمة  %79الوحدات الحرفية بالجهة و 

 . عمومية خارج فاس مما يزيد من تمركز األنشطة وسط العاصمةإدارة  ةوال توجد أي. الجهوية

 على المهن الجديدة وانفتاح ضعيفالجامعة بالمجال تركز 

من المؤسسات  % .1، وتضم يةقدرة االستعابالالمدينة الجامعية الثانية بعد الدار البيضاء فيما يخص تعتبر فاس 

 .التخصصاتكل بالجامعية بالمملكة 

وتليها كلية العلوم ( % ..)الجزء الكبير من المقاعد لوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية على تتوفر كلية الع

 (.% 13)اإلنسانية 

من  % 71فيما يخص العلوم الدينية بـ  ،تحتل فاس المرتبة األولى على المستوى الوطني يةطاقة اإلستعابالوحسب 

من المقاعد المتوفرة وفي المرتبة الثالثة العلوم  % 12النسانية بـ المقاعد المتوفرة تليها العلوم األدبية واحيت 

 .من المقاعد % 3وال توفر إلى  .1بينما تحتل علوم الهندسة المرتبة . من المقاعد المتوفرة % .1التقنية بـ 

ين احتكار حاضرة فاس للعرض الجهوي واختالل هام ب تتصدرهامن عدة مشاكل  بدوره القطاع الجامعي يعاني

 يةطاقة االستعابالباإلضافة إلى االختالل بين . العرض وتوجه الطالب نحو العلوم االنسانية والقانونية واالجتماعية
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بمعاهد العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية واآلداب والعلوم االنسانية التي عليها اقبال يفوق  الطلبةوعدد 

 .يةطاقة اإلستعابالالعلوم والتكنولوجية إقبال أقل من  معاهدتشهد  ، في حين يةطاقة االستعابال

ولوجيا وأن تلبي ناالندماج في الحياة العملية، والبحث العلمي والتك قصدالجامعة الشباب تهيئ من المفترض أن 

ال  يتبين أن التكوين الجامعي الجهوي إال أنهاالحتياجات واألولويات فيما يخص التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  .بولمان-يتوافق مع الطموحات االقتصادية لجهة فاس

 غير المالئمعرض  : التكوين المهني 

 ..1.9تقدر بـ  يةطاقة استعابب ،بجهة فاس بولمان ثالثة مؤسسات المهني المؤسسات العمومية للتكوين ال تتعدى

اس ــتمركز العرض بحاضرة فجهة بالقطاع التكوين المهني بيتميز بصفة عامة . ساكنة الجهة لمجموعةمقعدا

تفتقر  ،االستقبال فيما يتعلق ببنياتن المقاعد ، ــم % 37من المراكز و  % 97باإلضافة إلى أن عمالة فاس تضم 

 .رورية لبناء متروبول جاذبضهذه العناصر  تبقىألنشطة الرياضية والترفيهية إلى تجهيزات وتنشيط رغم ذلك ل

  مناطق الترفيهالخضراء و المجاالتنقص هام في 

م .1المنظمة العالمية للصحة على أن يتوفر كل ساكن بالمدينة على تحرص 
.

بفاس ذات . من المناطق الخضراء 

م 7المليون ساكن، ال تتوفر إال على 
.

بينما في المدن الكبرى األخرى مثل الرباط ومراكش فهي تتجاوز المعيار  

م ..ألخضر تتوفر الرباط على وبالتالي بحدائقها الحضرية والحزام ا. الدولي
.

م 3ساكن بينما تعد مراكش لكل  
.

 

 (.تارهكتار ....1مرات إذا ما اعتبرنا الواحة ذات  .1أكثر بـ )

العديد من المشاريع  وهناك.وفر فاس إال عدد قليل من المناطق المخصصة للترفيهتال ت باالضافة إلى ذلك،

، حديقة تارهكتار 93يمتد على " وادي فاس" الكولف ملعب مشروع )لتحسين هذه الوضعية تهدف  المبرمجة 

 .الساكنة المؤهلة واستقطابلجلب  ةمحدود لكنها تظل "( فاس سيتي سنتر"المشروع 

 الوطنية والدولية  التظاهرات قلة 

ألحداث واالحتفاالت الهامة تقام بفاس لكنها ال تستقبل إال عدد قليل من ا التظاهراتكل  ،باعتبارها عاصمة الجهة

في هذا السياق نصف المعارض االقتصادية الوطنية  ،حتكرها عدد من المدن المغربيةتالوطنية والدولية التي 

  .بالدار البيضاء تقاموالدولية 

من المعرض الدولي لالتصال والتواصل بالمغرب هو الحدث االقتصادي الوحيد الذي  11في حين نجد ان الدورة 

 . 17..ماي سنة  19و .1احتضنته فاس خالل 

  التي تمثل مجال هش يفتقر إلى الجودةيقة تالع المدينة علىارتكاز السياحة 

مؤهالت هامة  ذالجهة عرض امجال  يقدم مجمل. .يدول سياحي  جاذبة ذات  جذب   امبرياليةفاس مدينة تعتبر 

المؤهالت غير  هذه تبقى  ورغم ذلك. ومتنوعة ثقافيا وتراثيا مع سياحة موجهة للصحة والترفيه واالسترخاء

ترتكز باألساس على المعمار الحضري "تنفرد العاصمة الجهوية وخاصة المدينة بمؤهالت سياحية : مستغلة 

 ".والتاريخ والثقافة

أهم التحديات التي يواجهها قطاع السياحة بفاس تتعلق باألساس في محدودية العرض الحالي وتراجع الجاذبية 

التي  المنتجاتالمدينة بعض  تعرضودون اعتبار الصناعة التقليدية،  ،ضافةباال. التحتيةيات نظرا لهشاشة البن

في إطار  المجاورة للمدينةالمناطق  تأهيل أحداث ثقافية دائمة، ابداع ثقافي، : يمكنها أن تساهم في تنويع العرض 

 .ياتاتية مسالك موضوع
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 تروبول ثنائي األقطاباندماج ضعيف مع مكناس رغم اإلرادة القوية إلرساء م 

تواجه كل من فاس ومكناس اشكاليات تنمية حضرية مماثلة، حيت . مسلسل المتروبول بفاس غير متكامليبقى 

 . تحتية هامة وناجعة ياتتهيكل كل منها مجاالت هامة ومرتبطة ببن. ملك ..تنفصل فاس عن مكناس بـ 

 الحجمجاوز يتمجال واسع  ، مع17..سنة  نسمة مليون 7,1.2المجموعة يتجاوز  ذه لهالديمغرافي  الحجم

فرصة لنشأة متروبول تنافسي وثنائي "المؤهالت والتي تمثل  هذه  تنوعرغم . المطلوب في المتروبوالت الصاعدة

االندماج ثنائي األقطاب ضعيفا والمشاريع يبقى ، أكثر وضوح وأكثر جاذبية ، " األقطاب على المستوى الوطني

 .محدودة

في ميثاق  ة، خاصة المعتمدمشتركةتنمية  لتحقيق مهمعمل  أنجز ، فقدتطوان –القطب الثنائي طنجة ب ومقارنة

المجهودات المبذولة من أجل تنمية جماعية في ساهمت حيث  . تطوان -التنمية واعداد المجال المتروبولي طنجة

 (. رباطالرقي إلى المرتبة الثانية على الصعيد الوطني لبعد الدار البيضاء وال

  من المجال الجهوي مهمةاشعاع ضعيف على منطقة 

عاصمة الجهة مستوى مقبول من بلغت متكامل ،  رغم المؤهالت فاس إال أنها تبقى غير كافية إلرساء متروبول

تبقى العالقات . ومع ذلك ال تستطيع فاس أن توزع تنميتها على باقي مجال الجهة واشراكه في الدينامية. التنمية

تم االنطالق في إعداد . وباقي المجال محدودة وتعجز عن تثمين مؤهالت ومنتوجات باقي مجال الجهة اسفبين 

 مجموعفي محاولة لالستفادة من تطور فاس وتوزيع األنشطة على  ،العديد من تصاميم التنمية الجهوية القطاعية

 . عة وال تزال األنشطة مرتكزة بفاسهجرة الساكنة من المناطق القروية مرتفال تزال ومع ذلك . مجال الجهة

 تركيز االستثمارات العمومية 

الخدمات العمومية األساسية، حققت جهة فاس بولمان تقدما هاما في غضون عقد من الزمن بفضل على مستوى 

من التجهيزات األساسية ال تنم عن جودة  الشاملةالتغطية ه ذه. جهود التنمية المبدولة ضمن البرامج الوطنية

مركز صحي أساسي  .3بين منها تمثل مدارس فرعية ومن  % 91مدرسة اعدادية بالجهة،  .29ضمن ف ،لخدمةا

 ...(.موارد بشرية وتقنية ضعيفة)قروية  مستوصفاتمنها تتمثل في  % .7 نجد

وتنفرد العاصمة بالخدمات  ،متوسط نادرا ما تتواجد خارج الوسط الحضريالمستوى الالخدمات العمومية ذات 

تتواجد وراء التالل الشمالية  خصوصا تلك التيوبالتالي فهي صعبة الولوج . عاليالمستوى الالعمومية ذات 

 .لألطلس المتوسط

 لألنشطة االقتصادية مواكبة غياب 

المعنية ال تتالئم مع  التخصصاتفالجامعي ، ويخص التكوين المهني  األرقام فيما قوة الرغم منبف ،كما رأينا

 .قتصادية الجهوية والقطاعات التي ستتطور في السنوات المقبلةالتوجهات اال

، فإن المقاوالت ذي يواكبال المستثمرينمساعدة  ه وشباكالمركز الجهوي لالستثمار يوجد  وعالوة على ذلك، 

في  ضعفتوجد القليل من مناطق األنشطة خارج فاس مع وبالتالي . المجال يفتقر إلى هياكل تدعم االستثمار

 .هيزات والخدمات ذات مستوى عاليالتج

التحتية الهامة بالجهة  كما تعرف مجموع البنياتالعديد من األنشطة ، والجهة  سكان غالبيةترتكز بعاصمة الجهة، 

...( تراث، سياحة، صناعة)على مؤهالت هامة في العديد من الميادين الجهة أخرى تتوفر  ناحيةمن و. تنمية هامة

 .ل المتروبول ثنائي األقطاب مع مكناس مما سيدعم اختالل التوازن مع باقي مجال الجهةوتنخرط حاليا في مسلس
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المركزية والهيكلة  ضعفوتبين أن متروبولية فاس غـير متكاملة مثل  الوضعية  هذه  تؤكدالعديد من العناصران 

ورغم هذه . وتدهور البيئةقر جزء من الساكنة، هيكلة التبادل فوالهش ،  العشوائيالنواتية للحاضرة، السكن 

 .المشاكل المتعلقة باألساس بكثافة الساكنة بالحاضرة يبقى هذا المجال جاذبا عموما

التصميم الجهوي العداد التراب التدابير يجب أن يتضمن ودعم مسلسل المتروبولية الحالي ،  لتدارك هذا الضعف

 :اآلتية 

 .منطق تنمية مندمجةتوسيع مسلسل المتروبول والمجال المتروبولي ضمن  -

 .تحسين ربط المتروبول مع الخارج والتنقل داخله -

 .دعم القطاعات االقتصادية الواعدة -

 .تحسين نوعية الحياة في المدينة -

 .حماية البيئة والتراث -

 االطلس المتوسط منطقة جبلية منعزلة و غير مثمنة -1.2.1

. ي إلقليم صفرو والمنطقة الشمالية إلقليم بولمانتضمن الجزء الجنوبيط ـــتوســلس المــألطل مجال المشروع

 %....، أي ما يعادل 17..سنة    نسمة111 ...يأوي كان  من تراب الجهة، األطلس المتوسط  %2.غطي يو

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

 .، الشيء الذي يفسر بالتأكيد ضعف الكثافةمشروع المجالبمفردها أكثر من نصف مساحة  الغاباتتحتل   .بالجهة

يعاني مشاكل كبرى من حيث العزلة ، كما غرافيا صعبةوإنه مجال ذو مؤهالت تنموية ضعيفة ومطبوع بطب

ما يحتضن منحدرات، كالتقع على و التي غابات الأساسا  تحتلههذا المجال . وخاصة بالنسبة للجزء الشرقي

 .امؤهالت سقوية هامة حول كيكو شرق

ورغم أهمية النتائج من حيث الولوج إلى الخدمات ، المجال يحتضن ساكنة تعاني الفقرالظروف  هذه تجعل ،عموما

 . العمومية األساسية فإنه يظل مجاال طاردا
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 المتوسط األطلس –عــوائقالمؤهــــالت  و:  11 خــريطة 
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 :روعمشالمجال مناطق داخل ثالث  بتحديد التشخيص االستراتيجي المجالي لقد سمح

. غت، تلزمت وأوالد علي يوسف،يدرج، تفجالعوتتكون من جماعات إغزران، الدارالحمرا،  عالية الجبل -

 .يتمثل الخيار االستراتيجي في تحسين الولوج الى الخدمات االساسية

الخيار االستراتيجي  مل جماعات أوالد مكودو، سيدي لحسن، تازوطا وسكورة مداز،وتش المنطقة الوسطى -

 .لهته المنطقة يتمثل في فك العزلة

، إيموزار مرموشة، أيت المان، المرس، بولمان، كيكو ةزاويتكون من جماعات أيت ب الجبل الغربي سفح -

 .لصناعات الغذائيةالمنطقة في تنمية ا هذه الخيار االستراتيجي ليتمثل  .والعنوصر

إال . متعددةمائية موارد  دويتمثل في مجال جبلي و. مجال مشروع األطلس المتوسط باألساس بالتضاريسيرتبط 

 .غير مثمنة هايتمتع بمؤهالت فالحية وسياحية وحرفية هامة لكنأنه 

مدن مجال المشروع مجال معزول ذو ساكنة فقيرة، مما يدفع للهجرة خاصة نحو ه تضاريسمنه  تجعل ومع ذلك،

 .ر مرموشةاأولها رباط الخير وإيموز

 :التصميم الجهوي إلعداد التراب التدابير التالية والتي تهم يجب أن يتضمن بالنسبة لألطلس المتوسط، 

 .التحتية والنقل فك العزلة بتحسين البنيات -

المراكز  هذهب بت والخدمات البنيات التحتية والتجهيزاوتوفير  ،القرى على التجمع بمراكزتحفيز ساكنة  -

 .الصاعدة ودعم خلق األنشطة المدرة للدخل

تنوع القاعدة االقتصادية مع دعم التشاركية والتأطير والتكوين المهني والمحافظة وتثمين التراث وخلق  -

 . سياحية ةأنشط

 . حماية وتثمين الموارد الطبيعية والبيئية بصفة عامة -

 

 ير متصل بباقي الجهةو غ معزولالملوية مجال  -1.2.1

المجال الذي يمتد على الواجهة الجنوبية لألطلس ب ويتعلق االمرملوية جنوب جهة فاس بولمان، مجال مشروع قع ي

وتشكل مجاال يتكون أساسا من هضاب ومنخفض ملوية . حدود الجنوبية للجهة مع الجهة الشرقيةالالمتوسط إلى 

 .لشمال الشرقيالذي يقطع الجهة من الجنوب الغربي نحو ا

الساكنة بالجهة . من ساكنة الجهة % ..9اقل من  17..سنة تحتل ملوية الجزء األكبر من إقليم بولمان وتحتضن 

ما بين  % 1..1ويبلغ متوسط معدل النمو . ومعظمها قروية 17..نسمة سنة  139 ..3المصغرة تقدر ب 

 .لطبيعييحافظ مجال المشروع على جزء من نموه اوبذلك  17..و 7...

مركز )وأوطاط الحاج ( عاصمة اإلقليم)مدن ميسور تقوم حيت . على الفالحة باالساساقتصاد المنطقة ينبني 

 .في تجارة التقسيط وخاصة تجارة األسواق منحصرااقتصادهما يظل و ،بالوظيفة اإلدارية( الدائرة

الساكنة أساسا على طول ملوية وعلى ر تستقو ،(سهوب الحلفاء)مجال بامتداد مساحات قاحلة مهمة يتميز هذا ال

 .دينامية ديمغرافية ضعيفة ، حيت تسجل البواديالمناطق الخصبة بمحادات 12 رقم الطريق الوطنية
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 الملــــويـــة عــوائقالمؤهــــالت  و:  14 خــريطة 
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 : روعمشالمجال مناطق داخل ثالث  بتحديد التشخيص االستراتيجي المجالي لقد سمح

يتمثل الخيار . س مرموشةميل، سرغينة وألي، ويتكون من جماعات إنجالجنوبي لألطلس المتوسط السفح -1

االستراتيجي في اعادة هيكلة المجال القروي باالعتماد على المؤهالت الفالحية ومحاور االندماج 

 .الجهوي و بين الجهات

يتمثل . ملوية، ويزغت، سيدي بوطيب وميسور يقصابالاعات ويتكون من جم منخفض ملوية الغربي -.

 المسقية،الخيار االستراتيجي في تنمية الفالحة 

يتمثل . سة وأوطاط الحاجطرجان، تيساف، فريعويتكون من جماعات رميلة، ال منخفض ملوية الشرقي -3

حلفاء و المراعي والطاقة تربية االبقار واللالخيار االستراتيجي في تنمية االنشطة االقتصادية الموجهة 

 .المتجددة

يتميز مجال مشروع الملوية بالعزلة على الرغم من المستوى المرضي من التجهيزات األساسية وتشتت الساكنة، 

هذه العزلة المجالية لها تأثيرات على المؤهالت . بسبب األطلس المتوسط الذي يفصله كليا عن شمال المنطقة

 .االقتصادية للمجال وتثمينه

لكن ما إن  ،مؤهالت فالحية وعالقات عديدة على 12وادي ملوية والطريق الوطنية رقم  يتبعيتوفر الممر الذي 

نسب الفقر وتنخفض معدالت التنمية البشرية  تتزايد إذ  .ابتعدنا عن المراكز الحضرية إال وتفاقمت الصعوبات

 .لة بالمجال المشروع انطالقا من ضواحي المدن وصوال إلى المناطق البعيدة والمعزو

 :التصميم الجهوي العداد التراب التدابير اآلتية يجب أن يتضمن بالنسبة للملوية، 

 فك عزلة الوسط القروي  -

 هيكلة المجال حول قرى سهلة الولوج ومجهزة وتضم خدمات عمومية وأنشطة اقتصادية ناجعة ودائمة -

 تنويع االقتصاد خاصة بالمناطق الحضرية  -

 .محافظة على البيئةالمستدامة والتنمية الفي مسلسل  لمجالهذا اادماج  -
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تحقيق تنمية مستدامة و ناجعة من اجل المجال  رهانات متعددة إلعداد -2

 لمجموع الجهة

 

مع أهم الفاعلين  وتقاسمهايرتكز إعــداد مجال الجهة على المعرفة والتحليل والخيارات التي وقع تحديدها 

تأثيراتها على المجال باالعتماد على التوقعات الديمغرافية في مدى ستراتيجيات القطاعية وويتبنى أهم اال ،بالجهة

 . 1010 أفق

التشخيص االستراتيجي الترابي لجهة فاس بولمان بإثارة اإلشكاليات والكشف عن الرهانات والتوجهات سمح فقد 

 : على مستويات عدة

مع المكانة التي تحتلها الجهة ضمن جهود التنمية على تتوافق  والتي رهانات وتوجهات المستوى الوطني -

الرهانات أيضا، من الديناميات  هذه تنبعث . المستوى الوطني ووضعيتها ضمن البنية الترابية الوطنية

كذلك  ،الرهانات هذه تعبر . المالحظة بالنسبة للمجاالت المجاورة والتأثيرات الممكنة على جهة فاس بولمان

 .ة وعاصمتها في إطار وطني يمتاز بالبحث عن التنافسية والفعالية الترابيةعن طموحات الجه

العدالة ووالتي ترتبط بالوظائف الداخلية للجهة ضمن رؤية من التماسك  رهانات وتوجهات المستوى الجهوي -

 .كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقاوالتكامل الترابي 

التي تنبني على اإلشكاليات الخاصة بسير  ال المشروع،حسب مجوأخيرا رهانات وتوجهات المستوى المحلي  -

المجاالت، محددة انطالقا من تحليل متعدد المعايير في تقاطع مع  هذه . عمل كل مجال متجانس داخل الجهة

 .توجهات خاصة على مستوى التهيئة والتنمية تتطلب التي االقتصادية واالجتماعيةو الطبيعيةالمعطيات 

  للجهة افضل وطني اندماج -1.2

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

 :األخيرة إلى هذه تطمح يجب أن 

 ،زيادة حصتها في إنتاج الثروة الوطنية 

 ،تطوير الروابط بين شمال وجنوب البالد لخلق ملتقى للمبادالت الوطنية 

 نتوج سياحي وطني يرتكز على الجبل ومواردهالعمل على إبراز م. 

 ،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،

  عات الساحلية الكبرى،قادرة على منافسة التجم ،مع مكناسجهة حضرية كبرى إحداث 

  لموارد المائية الكبرى واألحواض المائية المشتركة،لضمان تدبير متجانس ومتوازن 

  االندماج الوطني والماكرو جهوي  تترجم من خالل الرهانات التالية الهادفة إلىالتدابير  هذه : 

 علىعاصمة الجهة وفر تتبالنظر إلى المنظومة الحضرية الوطنية،  للميتروبول حقيقي مسلسل انطالق .1

كل المؤهالت النطالق مسلسل حقيقي نحو الميتروبول والرفع بحاضرة فاس إلى مصاف قطب نمو  

 .حقيقي على المستوى الدولي

 تثمين خالل ومن لعاصمتها االستراتيجي الوضع خالل من :الوطني االقتصاد في دورالجهة تقوية ..

قتصاد الوطني جد محدودة وتنحصر أساسا في حاضرة حصة الجهة داخل االتعتبر ؛ الترابية مواردها
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غير أن هذا غير . الحصة مدعوة لالرتفاع موازاة مع انطالقة حقيقية لمسلسل ميتروبول فاس هذه . فاس

حيث يجب أن يساهم مجموع تراب الجهة في هذا المجهود ألن جزء كبير من ثروات الجهة تأتي  ،كافي

 .من األقاليم المجاورة

الجهات تعمل : منها المنبعثة الديناميات من االستفادة أجل من المجاورة الجهات مع وابطالر تقوية .3

المجاورة لجهة فاس بولمان على تطوير مشاريع تشكل فرصة للخروج من العزلة واالنخراط في دينامية 

 .النمو بالنسبة لبعض المجاالت الترابية بالجهة

الموارد الخاصة بالمياه  :ي إطار رؤية تنموية مستدامة للجهةبدمجها ف الوطنية حماية الموارد الطبيعية .7

البيئية  االعتباراتعتبر رهانا يتجاوز إطار يبولمان لها أهمية وطنية وحمايتها -والغابات بجهة فاس

 .واإليكولوجية ليطال االقتصاد الوطني

 

 المتروبول سيطرعليهاي بجهةتنموي متزايد  وتوزيع مجالي تماسك -2.2

متكاملة مع رهانات االندماج الوطني بالنظر إلى مساهمتها  على المستوى الجهوي الرهانات والتوجهاتتعتبر 

بالمقابل، تعمل على إدماج االنشغاالت الخاصة بالعدالة . في تطوير  الفعالية والتنافسية الترابية الجهوية

 .تهيئة والتنمية المستدامة بالمغرباالجتماعية والتماسك االجتماعي كرهانات حقيقية أفقية لكل تدخالت ال

 : الرهانات كاالتي هذه نورد و

 ومكناس فاس القطبية للثنائية الميتروبول وثيرة تسريع -1

عاصمة تحتضن  :بالجهة الحضري االقتصاد مجموع ودينامية لعصرنة فاس انطالقة من االستفادة -.

، حجمها، تاريخها ووضعها اإلداري نظرا لموقعها. األنشطة والخدماتوالجهة عددا كبيرا من الساكنة 

من المدن التي  االمقاوالت، تاركة وراءها عدد إلنشاءتتركز بحاضرة فاس كل المؤهالت المقارنة 

ال تلعب غير دور وينبغي أن تقتفي أثرها، والتي تعيش حالة من الركود الديمغرافي واالقتصادي 

المدن والمجاالت، ينبغي  هذهب ل خلق دينامية بمن أج. التأطير اإلداري للمجاالت القروية المتقهقرة

 .السعي إلى تعميم نمو فاس

العالم القروي يتوفر: االستفادة من تنوع المجاالت والتجذر التاريخي لدعم االقتصاد القروي التقليدي -3

في المقابل، ونظرا للعزلة . تهمجموعة من المؤهالت نظرا لتنوع مجاالته وعراقة أنشط علىبالجهة 

 .يعية والثقافية، ظلت األنشطة القروية التقليدية حبيسة ممارسات قديمة وأقل مردوديةالطب

العزلة بمجموع اإلشكاليات بالعالم القروي ترتبط  :هيكلة الوسط القروي من أجل وقف هجرة الساكنة -7

نقل، إلى غياب أو سوء البنيات الخاصة بالت الطبيعيةالعزلة تعزى  .ء بشكل مباشر أو غير مباشراسو

كما ترجع كذلك إلى البعد عن المدن الصغيرة التي تقدم الخدمات والبعد عن المدن الكبرى باعتبارها 

( ثقافية)بعزلة اجتماعية  الطبيعيةالعزلة  هذه تترجم . مجاال للدينامية االجتماعية، االقتصادية والثقافية

عزلة  إلى ينظر. غلوطة تاريخياوتدخل العالم القروي في دوامة من الممارسات واالستعماالت الم

البرامج مكنت . العالم القروي من خالل تعميم الولوج إلى الطرق وإلى الخدمات العمومية األساسية

الوطنية في هذا اإلطار من تعميم ولوج الساكنة القروية إلى المدارس االبتدائية، إلى المستوصفات 

النسبة للمناطق األكثر بعدا عن المدن أو التي أبانت عن محدودية نجاعتها  ب هاغير أن ؛طرقاتوال

فك العزلة وتوفير الخدمات للساكنة تعتبر شرطا ضروريا لوقف نزوح . للساكنة اكبير اتعاني تشتت

 .ساكنة العالم القروي
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مجموعة من لقد تبين أن : دعم التماسك الترابي من أجل فك العزلة وانتعاش المجاالت المعزولة -2

. غير مرتبطة ومتصلة ببعضها على مستوى الدينامية االقتصادية واالجتماعيةمجال الجهة  مناطق

فغياب التماسك الترابي يعتبر أمرا مجحفا بالنسبة لعدد من . الرابط اإلداري راسخايظل فقط 

تعتبر معطى أساسيا للتهيئة  للمنطقةفضبط الحدود اإلدارية . المستويات االقتصادية المماثلة وغيرها

  .انتظار وضع تقسيم ترابي جديد لمصاحبة الجهوية الموسعة في المجالية،

 متنوعة اهتمامات: المحلي المستوى على الرهانات -1.2

تثمين اقتصادي و حماية البيئة ،عزلةالفك  :الريفمقدمة   

 ؛تثمين الموارد واألنشطة المحلية -1

 ؛المحافظة على الثروات الطبيعية -.

 .على الطرقات والمسالك الموجودة الذي سيساهم في إعادة هيكلة القرى غرب يعتمد-مهيكل شرقمهم خلق محور  -3

:متروبولية و حماية البيئة   ممر الميتروبول   

 .شبكة نقل ووظائف متروبولية موزعة بالتكافئ: دعم مكونات المتروبول  -1

 .في مسلسل المتروبول المدن المجاورة لفاسدمج  -.

 (.شبكة حديدية وطرق سيارة)المرور العابرة خلق طريق موازية لتخفيف الحاضرة من حركة  -3

 .والمحافظة على الموارد الطبيعية التدبيرتعلم  -7

 جاذبية و جودة الحياة   ،اعادة الهيكلة: فاس حاضرة

 .تنمية مراكز متعّددة الوظائف بفاس وحاضرتها -1

 .هيكلة وتنظيم التبادل والبنيات التحتية والنقل -.

 .تنسيق وربط مختلف شبكات النقل -3

 .مية بنية تحتية تنافسية وخدمات موجهة للشركاتتن -7

 .ارساء متروبول ثنائي األقطاب مع مكناس -2

 .المحافظة واستغالل التراث -.

 .وغير الالئق العشوائيالتحكم في البناء  -9

 .التحكم في تأثيرات الساكنة واألنشطة على البيئة -3

 

 و حماية البيئةدعم االنشطة االقتصادية  ،هيكلة الوسط القروي : األطلس المتوسط

وتقوية المدن الصغيرة والمراكز القروية الصاعدة   تأهيلمصاحبة توجه تجميع الساكنة القروية من خالل  -1

 بتوفير التجهيزات، البنيات التحتية وقاعدة اقتصادية،

 تقليص الهجرة القروية من خالل تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية وخلق أنشطة مدرة للدخل،  -.

 مدن العبور داخل األقاليم ذات صبغة قروية، تأهيلتالالت الجهاز الحضري من خالل تقليص اخ -3

خلق وتطوير المقاوالت الصغرى، تشجيع األنشطة وتنويع االقتصاد وتوجيهه نحو أنشطة غير فالحية، دعم  -7

 .يئة أساساالسياحية، حماية، تثمين وتدبير الموروث الطبيعي الذي من شأنه اإلسهام في تطوير استدامة الب

 تحسين جودة الحياة بالوسط القروي من خالل إعادة هيكلة القرى، حماية وتثمين الموروث القروي، -2
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 تطوير التكوين المهني للفاعلين االقتصاديين وعلى رأسهم المرأة القروية، -.

 السعي إلى استقطاب كفاءات من أجل تسيير مشاريع تنموية، -9

، مجهزة وجد منظمة الستقطاب الساكنة (ل األنوية المتواجدةتتطور حو)الحرص على خلق مراكز صاعدة  -3

 هذهي . وال يتم ذلك دون تحسين الولوجية والقيام بتدخالت متواصلة لصيانة الطرق. من خالل تطوير النقل

كلم كمسافة قصوى يمكن قطعها بالمناطق الجبلية من أجل المتطلبات  .1المراكز الصاعدة تقع في شعاع 

 .اليومية

 

 ة المجال و حماية البيئةلهيك ،عاليالمستوى الالولوج الى الخدمات ذات  : لويةـــمال

األفراد والبضائع وذلك بخلق و الرأسمالوتيسير مبادالت  والعاليةتحسين الولوج إلى الخدمات المتوسطة  -1

 .شبكة نقل فعالة ومعيشية تربط المراكز القروية بمدن الجهة

 ت الجديدة لإلعالم واالتصال،تعميم الولوج إلى التكنولوجيا -.

هيكلة المجال حول القرى سهلة الولوج، المجهزة والتي تحتضن خدمات عمومية وأنشطة اقتصادية مدرة  -3

 .للدخل، فعالة ومعيشية

 ،تنويع االقتصاد الحضري  -7

 :ضمن مسلسل التنمية المستدامة من خالل المصغرةدمج الجهة  -2

  المنتجات المحلية وخاصة تلك التي يمكن . المحليةتطوير منتوجات فالحية تحترم الخصوصيات

 ....نباتات عطرية وطبية، عسل: اعتمادها في قنوات صناعية وتجارية

  حماية سهوب الحلفاء والمراعي من االستغالل الجائر والبحث عن منافذ جديدة و ممارسات جديدة تحترم

 .بحث، تهيئة، تأطير: البيئة

 ها االستغالل المكثف للفرشات وتلوث المياه السطحية  وخاصة هكتارتي أنالحفاظ على الموارد المائية ال

المرتبطة بالنفايات الحضرية والصناعية بتعميم تقنيات الري المقتصدة للماء وبتجهيز األوساط الحضرية 

النقطة األخيرة، من  هذه بخصوص . ومراكز دفن النفاياتمعالجة محطات بوكذا قرى جديدة مندمجة 

 .تعاون عدد من الجماعات لتجميع النفايات، النقل ووضع النفايات المنزلية المستحسن

  استباق التلوث باللجوء الى تعميم دراسات التاثير على البيئة خاصة للمشاريع التي تستوجب دراسة تاثير

 .71الفصل / 3..11و كل من لها ان تؤثر على البيئة حسب ظهير  3...1على البيئة وفق الظهير 

  

 أوطاط الحاج يمكنها أن . ن الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية من أجل دينامية االقتصاد المحليتثمي

الفعالة التي يمكن أن يضفيها إنتاج الطاقة الشمسية على  تستفيد من أجل تنمية صناعتها من المساهمة

 .جماعة تيساف
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 عدادخيارات اال اتدمحد  :االندماج الجهويوالتشغيل والديمغرافية  -1

 جديدة وحاجيات ديمغرافي تطور -1.3

الديمغرافية مكانة هامة ضمن أسس التخطيط والتهيئة المجالية ألنها تساعد على تحديد االحتياجات  االفاقتحتل 

 . ى التحتيةيات المستقبلية للساكنة من ناحية التشغيل والتجهيزات والخدمات والبن

  بالجهة تمدنالساكنة و ال تزايد

العامة للسكان والسكن  االحصاءاتوى الدينامية العامة، يتميز التطور السكاني حسب نتائج مختلف على مست

كما شهدت الساكنة الحضرية تراجعا . 2014إلى سنة  2311بنسق نمو ضعيف من سنة   وعمليات االسقاطات

تراجعت هذه الوتيرة  بوتيرة نمو قوية بينما 2331و  2311تميزت الفترة ما بين : على مستوى وتيرة النمو

تميز النمو الديمغرافي في المحيط القروي ( %2.11و  % 2.21) 1021و  2331وأصبحت متوسطة ما بين 

سنويا مما ال يساعد على تجديد النمو الطبيعي في مجمل المجاالت  %0.12بنسق ضعيف خالل الفترة األولى 

 .الترابية الجهوية

 2331ساكنا سنة  2111121نسمة ، بينما وصل هذا العدد  2002511بلغ عدد سكان الجهة  2311خالل سنة 

 .ساكنا إضافيا 125000مما يعطينا زيادة تساوي 

ساكنا  2 101 135نسمة بينما وصل العدد  2521000تجاوز عدد السكان مليون ونصف ليبلغ  1001في سنة 

 .1021و  1001ساكنا بين سنتي  115 100وبذلك تكون الزيادة في الحدود 

 .ةالقروي الهجرةعلى مستوى الدينامية ، تطور عدد السكانة الحضرية نتيجة النمو الحضري وبالخصوص 

نسمة خالل العشريات الثالث وسجلت انخفاضا على مستوى  10 100لقد شهدت السكانة القروية زيادة بنحو 

 . 1021و  2311بين النمو في إقليم بولمان ، وزيادة طفيفة في بقية الجماعات القروية للجهة ما 

بينت التغيرات أن التزايد الديمغرافي كان بطيئا ولكنه فاق بقليل التزايد المسجل على مستوى المملكة حيث بلغت 

 :نسمة مع  115 130الزيادة 

 (.قريبات % ..1)أقصى معدل التمدن في سهل السايس  -

 .في األطلس المتوسط بالنسبة لمدن السفح % .2معّدل متوسط قريب من  -

وسوف يتحكم هذا االتجاه بالنسبة . الملوية  ويةلزيادة واضحة لمعدل التمّدن على مرتفاعات الم -

 .12..للمنطقتين إلى ما بعد 

 .سوف تكون نسبة التزايد أكثر بطئ في مقدمة الريف -

  مع  ،تجمع فيساكنة قـروية: 

o  من  %..و  %0..4، نمو مرتفع في مقدمة الريف بنسبة 4001و  4991بين سنتي

ثم انخفاض ( ساكن 40000) 4001الساكنة اإلضافية القروية في منطقة مقدمة الريف سنة 

 من قرى الجهة %41مع تجمع ضعيف ب 4041الى حدود سنة 

o  بباقي الجهة مع تجمع ( %0.0و  0.0يتراوح بين )، نمو ضعيف 4041و  4991بين سنتي

 (.%4.1)و بسايس ( %01)و االطلس المتوسط ( من القرى %10)متوسط بالملوية 
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o  (ساكن 40 000اقل من )نسبة ضعيفة من الساكنة االضافية باالطلس المتوسط و الملوية 

 .الذي سيبقى الظاهرة هامة ةالقروي الهجرةواالجتماعية التي تنعكس من خالل الهجرات االقليمية زيادة على 

وية مراكز القربالاالستقرار والتجمع من  من ،همة من الساكنة القرويةمنسبة  ،لقد مّكنت الهجرات البيقروية

كيكو، تدنيت، )خاصة من خالل المشاريع الفالحية ومشاريع التنمية القروية المندمجة  ،المحلية المؤهالتوتثمين 

 (.ضفاف وادي سبــو وشمال موالي يعقوب

وافدا  11311في برصيد هجري إيجابي يتمثل  1001سنة  بولمان-خالفا للمناطق المجاورة، تتميز جهة فاس

تحتل و .نسمة 22000خارجا مما يساوي فارقا بـ  52311و ، على الجهة من مختلف األقاليم الترابية المغربية

 .الجهات الجاذبة في المملكة وتعتبر المركز الرئيسي الذي يستقطب فضاء الهجرة بينجهة المرتبة الخامسة من ال

و التي تمثل  4001خفض لتتساوى مع نسبة نمو المغرب سنة اذا ما اعتبرنا ان نسبة النمو ستن 4041سنة 

ساكنن مع رصيد ايجابي بالوسط  000.، يقدر رصيد الهجرة السلبي ب (بجهة فاس بولمان 4.0%) 4.11%

 (.ساكن 04 000)و رصيد سالب بالوسط القروي ( ساكن 04 000)الحضري 

 

كز الدراسات واألبحاث الديمغرافية حسب الوسط وحسب من خالل توقعات االسقاطات الديمغرافية التي قام بها مر

 ..3..في افق سنة  بالنسبة للجهة خصوصاتعطي النتائج التالية   المتغير المتوسط األقاليم،

 (......1.)مليونين نسمة  إجمالية تفوق ساكنة 

  سكان لي لاجممن العدد اال % 93نسمة وهو ما يمثل  ..1.79إلى حدود سيصل عددها ساكنة حضرية

 (.7...في المدينة مقارنة بسنة  نسمة .....2بزيادة قدرها )من مجموع سكان الجهة  % 93الجهة و 

 100000  حجم قليال هذت ال يزداد من سكان الجهة ،  % 44ساكن في الوسط القروي وهو ما يمثل

كنة على مع انخفاض السا( بالنسبة لساكنة القروية بالمملكة % 0201إلى  % 0244من ) 4044منذ 

 .%4.40المستوى الجهوي ب 

 

 - الحضرية تطورالعالقة:  2040 في أفقاالسقاطات الديمغرافية للتصميم الجهوي العــداد التراب 

 القروية 

أن تنعكس بتحويل الفضاء  ،خيارات التهيئة والتنمية المقترحة من جانب التصميم الجهوي إلعداد الترابمن شأن 

( جلب الساكنة الحضرية)يعتمد على قطب جاذب متمثل في حاضرة فاس  ،يم ترابياالقتصادي الحالي إلى إقل

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

 .التدفقات الخارجية

 :السكانية القارة في مايلي  البنياتتتمثل االنعكاسات على و

 ؛لمسنينفئة السكان ا عمد -

  ؛تدفق النساء المهاجرات -

 ؛أهمية نسبة الساكنة المهاجرة في المشاركة في األنشطة االقتصادية -

 .تكوينها تمدعم نسبة اليد العاملة التي  -

وستكون لها  ةصراألساسياالعن ،الهجرة القروية المتعلقة ب الكثافة واتجاهات الهجرة البيجهويةسوف تمثل 

 : الجهوي إلعداد التراب من خالل انعكاسات في إطار التصميم 
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من أجل استقطاب التدفقات وتكوين أقطاب  ،الهجــرة نحو المدن التي تستحق دعما في إطار تمّدن الجهة -

 ؛من خالل جذب انتقائي لحاضرة فاس ،جاذبة لالقاليم الترابية التي سوف تشع عليها

والتي سوف يقع فيها خلق  ،قع تحديدهاهجرة الساكنة القروية نحو المراكز القروية الصاعدة التي و -

فيها سيقع التي التنموية واالجتماعية واالقتصادية و اتخططممواطن شغل جديدة من طرف مختلف ال

 .تخصيص أراضي بالنسبة لالنشطة والسكن

على  .ت الترابية المنتجةهجرة الساكنة القروية نحو الجماعات القروية الموجودة في األوساط التي تم فك عزلتها وبالقرب من المجاال

انجزت االسقاطات  ،عداد الترابالتصميم الجهوي إلالتي جاء بها أساس التطورات الحديثة واختيارات التنمية 

الماء  تبدير": مع التركيز على خطرين أساسيين  الوسطمشروع وحسب الالديمغرافية وقّدمت حسب مجال  

مرتبطة بالظروف الطبيعية والجانب البشري وتتمثل في  إلى جانب وجود فرص هامة" واالكتظاظ السكاني

تتمثل الفرضيات .بولمان على مستوى التنمية -التي تقوم بدور محوري في جهة فاس المساحات السقوية والمدن

  :المقترحة في

الجهة مع تنمية حضرية قوية في الممر المتروبولي الذي سوف ب قوي تمدنالفرضية األولى على تشجع   -

يتحّول في نهاية األمر إلى قطب نمو على مستوى  ،مع مدينة مكناس تواجد تجمع حضري ضخميشهد 

والجهات الموجودة  ،أجل الوصول إلى توازن بين الجهات الموجودة في وسط البالد المملكة وذلك من

ات الوسطين وفي مختلف مجاالت مشاريع توزعبيبين الثقل الديمغرافي للساكنة  .على الساحل األطلسي

تسير في اتجاه خيارات التهيئة، توجهات االستراتجية الفالحية ومتطلبات المحافظة على النظام 

مع زيادة في ساكنة حاضرة فاس في مجال الممر المتروبولي ودعم الجانب الحضري في  ،اإليكولوجي

 .بقية مجاالت المشروع

 كبحبدون ف. ى زيادة الساكنة القرويةسيطرة علالمع  التعميرائمة على تطور متوسط قالفرضية الثانية  -

المحافظة على )سيطرة على التوسع الحضري لحاضرة فاس هو الالمطلوب يبقى ، التمدننسق نمو 

في الوسط القروي  استغاللإلى جانب  ،(المائية والمحيط البيئي الفرشةات الفالحية، الحفاظ على ياالمكان

االستقرار في جانب  وبالتالي تحقيق ،ن المجال الجهةيتالئم مع الموارد ومع خصوصيات جانب كبير م

  .من المجاالت المنتجة

( 1021احصاء )الل هته الفرضيتين، تم انشاء فرضية متوسطة بعد تحيين المعطيات االساسية ــن خـم -

 .وتعديل بالترابط مع مشاريع التصميم الجهوي العداد التراب

 .، و تذكير بنتائج الفرضيتين السابقة1010ب الوسط و بافاق الجداول التالية تعرض نتائج االسقاطاات حس
  



 التركيبي التقرير   – 3المهمة  3المرحلة  –التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 

  URAM Intl. – 1025 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

12  

  الساكنة القروية واتجاه تطور تحضر فائق اإلسقاط الديمغرافي الفرضية األولى:  1  جــدول

 السنوات ( %)نسبة النمو 

 الساكنة
2333-2334  2323-2333  2334-2314  

الساكنة 
االضافية 

2314-

2343 

2343 2333 2323 2314 2334 

 الحضرية 492 102 1 1378618 1545256 1902207 2243513 864895 1,92 2,10 1,76

 القروية 554 456 429677 425569 377172 352007 77670- 0,16- 1,20- 0,88-

 المجموع 055 573 1 1808295 1970825 2287222 2602572 794277 1,40 1,50 1,33

 

 تحضر متوسط و تحكم في نمو الساكنة القرويةاإلسقاط الديمغرافي الفرضية الثانية :  2  جــدول

(نسبة النمو  %  (  السنوات 

-2333 الساكنة

2334 
2323-2333  

2334-

2314 

الساكنة 
االضافية 

2314-

2343 

2343 2333 2323 2314 2334 

 الحضرية 492 102 1 1378618 1545256 715 772 1 2099573 720955 1,92 1,70 1,71

 القروية 554 456 429677 425569 858 458 456210 26533 0,16- 0,53 0,06-

 المجموع 046 559 1 1808295 1970825 574 231 2 2555111 746816 1,40 1,45 1,36

 

 ةمتوسطاإلسقاط الديمغرافي الفرضية :  3  جــدول

(نسبة النمو  %  (  السنوات 

-2333 الساكنة

2334 
2323-

2333 
2334-

2314 

الساكنة 
االضافية 

2314-

2343 

2343 2333 2323 2314 2334 

 الحضرية 1102492 1378618 1545256 1874445 2298415 919797 1,92 1,95 2,06

 القروية 456554 429677 425569 403138 417057 12620- 0,16- 0,54- 0,34

1,76 1,50 1,40 914904 2723199 2287222 1970825 1808295 
1 573 
055 

 المجموع
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 (%) 2338-2334تطّور الساكنة حسب الوسط ومجال المشروع 

 

على هذا األساس وباعتبار هيكلة المملكة (.  25%) %11مليون ساكن مع معدل تحضر  1,2ستبلغ ساكنة الجهة 

 .لعمرية ستقدم حسب الوسطالمغربية ، الهيكلة ا

سنة والتي تمثل الفئة الشابة ستنخفض بشدة لصالح الفئة النشيطة مما سيؤثر  25الفئة العمرية التي ال تتجاوز 

 . 1010على الساكنة التي في سن التمدرس انطالقا من سنة 

 (%)تطور نسبة التحضر حسب مجال المشروع 

 

 

 الحضري والوسط العمرية الفئة حسب الجهوية الساكنة وعدد هيكلة جدول:  4  جــدول

 2545 2525 الفئة العمرية

 عدد % عدد %

 480369 20,9 369316 23,9 سنة 12أقل من 
 1466389 63,8 998235 64,6 سنة  21إلى  12من 

 351657 15,3 177704 11,5 سنة  ..أكثر من 
 2298415 100 1545256 100 سنة  12أكثر من 

 1818046 79,1 1175940 76,1 المجموع
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 القروي الوسط:  العمرية الفئة حسب الجهوية الساكنة وعدد هيكلة جدول:  0  جــدول

 2545 2525 الفئة العمرية

 عدد  % عدد %

 91753 22,00 109797 25,80 سنة 12أقل من 
 277343 66,50 276620 65,00 سنة  21إلى  12من 

 47962 11,50 39152 9,20 سنة  ..أكثر من 
 417057 100,00 425569 100,00 سنة  12أكثر من 
 325304 78,00 315772 74,20 المجموع

 

 مناسبةأجوبة  تتطلب متصاعدة احتياجات -2.3

بمختلف القطاعات  تشغيلالالساكنة النشيطة التي يجب اشغالها، عرض  بمعنىتقدير الحاجيات تضم الطلب، 

 . 1010و  1010 في أفقتقدير الحاجيات من عقارات وماء صالح للشرب أخيرا االقتصادية و

                  

 الساكنة النشيطة التي يجب تشغيلها  حضرية و فاسية باالساس

وفرضيات  .بالوسط القروي % 51,1بالوسط الحضري و  % 11,1، 1020نسبة النشاط بالمغرب سنة بلغت 

 :االسقاطات 

  7..سنة  % .7و  ....سنة  % .7نسبة النشاط بالوسط الحضري.. 

  7..سنة  % 22و  ....سنة  % 23نسبة النشاط بالوسط القروي.. 

 .1010و  1001نشيط إضافي بين سنتي  111 000ما يقارب  1010نشيط سنة  301 000النتائج في تتمثل 

 حسب الفرضية المتوسطة ( سنة 10ساكنة تفوق ) 2545و  2525تقديرات الساكنة النشيطة حسب الوسط لسنة :  6جــدول  

 عدد الساكنة النشيطة (%)نسبة النشاط  آفاق الوسط

 حضري
1010 11 493895 

1010 10 727219 

 قروي
1010 51 183147,9 

1010 55 178917,5 

 المجموع
2323 4555 677043 

2343 4251 906136 

 

 حسب الفرضية المتوسطة( سنة 10ساكنة تفوق ) 2545و  2525تقديرات الساكنة النشيطة المشغلة حسب الوسط لسنة :  7  جــدول

 عدد الساكنة النشيطة المشغلة (%)نسبة النشاط  آفاق الوسط

 حضري
.... 1. 444505 

..7. 33 639952 

 قروي
.... 12 173990 

..7. 1. 161026 

 المجموع
2525 9114 618817 

2545 8814 801024 

 

نسبة من النشيطين تتمثل في العاطلين )نشيط يمثلون الساكنة المشتغلة  100 000نجد حوالي  1010في أفق سنة 

 (.عن العمل
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 جال المشروع حسب الفرضية المتوسطةاسقاطات الساكنة المشتغلة حسب م:  8  جــدول

 مجال المشروع
 2545الساكنة المشتغلة  2525الساكنة المشتغلة 

 العدد % العدد %

 474987 59,30 384387 62,12 فاس
 52708 6,58 33264 5,38 مقدمة الريف

 175264 21,88 116570 18,84 ممر المتروبول
 54830 6,84 43698 7,06 األطلس المتوسط

 69088 8,62 40898 6,61 ملويةال
 801024 100,00 618817 100,00 مجموع الجهة

 

 (الفرضية المتوسطة)اسقاطات الساكنة المشتغلة حسب مجال المشروع 

 

 مواطن الشغل تفوق عدد النشطين االضافيين

ساس بتطور نسبة باأل( التي توافق الساكنة التي يجب اشغالها)في قطاع الفالحة، ترتبط اشكالية طلب الشغل 

 وتطور الشغل الفالحي وانجاز أهداف مخطط الجهوي والتمدنوالتي يرتبط من جهته بالتعليم  ،نشاط المرأة

 .العمل مناالنتاجية وليس  من، يجب التذكير بأن تحسين ظروف وتثمين األراضي سيحسن  كما. للفالحة

حجمها االقتصادي، تحتل  لجهة رغم انخفاضمن ناشطي ا 2,5من مساحة الجهة و  %21يشغل النشاط الفالحي 

يمثل سهل سايس أهم مواطن والفالحة مكانة هامة في اقتصاد الجهة والتي سيدعمها مخطط المغرب األخضر، 

مخطط المشاريع ستساهم . بالجهة إال أن الفالحة تبقى القطاع االقتصادي المهيكل ببقية مجال الجهة الشغل

األنشطة الفالحية موجهة إلى . قطاعات والتأثير على العمل الفالحي والمهاراتفي مجالية ال للفالحة الجهوي

الذكور باألساس، إال أن المرأة أصبحت تشغل مكانة هامة وانتقل دورها من إعانة العائلة إلى عاملة ومشغلة 

 .فالحية ومربية خاصة باألطلس المتوسط

أهمها اشكاليات العقار التي تمثل أساس ضعف نسيج من  ،تنميةالعوائق  مجموعة من المشاريع مختلف واجهت

 .وندرة المياه بمنطقة هامة من المجال الجهوي خاصة بالجنوب األراضي الصالحة للفالحة يئالفاعلين وتجز

تنمية تحافظ  لخلق مع حلول ،حدد مخطط المغرب األخضر أهم التوجهات المستدامة لمناطق الرعي التقليدية

لكن دينامية الحركة الديمغرافية مدعوة إلى التحكم في البعد الحضري  ،ألراضي المعنيةعلى مؤهالت وقدرات ا

باإلضافة ، التي ستلعب دورا هاما في جاذبية الساكنة القروية  ،عن طريق المراكز الصاعدة والمدن الصغيرة

 .فالحيالقار وغير الشغل الإلى دعم وتنويع مناطق النمو التي توفر 
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 تبقىأنشطة داعمة للتنمية المستدامة كمع األنشطة السياحية  هاإرتباطو ،اس تنمية الوسط لقرويتبقى الفالحة أس

المدعوة لحفظ التماسك بين الجهات والموارد اإليكولوجية بالمناطق  ،ضرورية لمواجهة تحديات الموارد المائية

 .ية ومناطق الحلفاءوالجبلية، المناطق الغاب

القطاعات فرص العمل مع  توفر باقي. ركيزة االقتصاد القروي ،التنمية الجهويةاالندماج القروي ضمن يمثل 

 .... دل على السياسات والبرامج بقطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وي إجابي والذيمعدل متوسط 

اب الشغل ألصح مناصبخيارات التنمية فيما يخص تنمية المدن والمراكز القروية المندمجة ستساهم في خلق 

 . هد العليا بقطاع الخدماتواالش

القطاعات ومجاالت المشاريع حسب الفرضيتين  على مستوىغل تاسقاطات الساكنة التي يجب أن تش

 : الديمغرافيتين بالجداول التالية

 

 المتوسطة فرضيةال: االقتصادية القطاعات حسب المشتغلة الساكنة اسقاطات:  9  جــدول

 المجموع الثالث الثــاني األول القطاع

 العدد معدل العدد معدل العدد معدل العدد معدل السنة

1001 23,55 113 196 33,55 161 294 42,9 206 215 100 480 705 

1020 22,8 140 316 37,3 194 720 39,9 224 070 100 559 106 

1010 22,5 139234 35,5 219680 42 259903 100 618817 

1010 18 144184 36 288369 46 368471 100 801024 

 

المعلومات المتوفرة عن مختلف البرامج التي هي في طور اإلنجازستمكن من تقييم مناصب الشغل التي سيقع 

 (.آخذين بعين االعتبار تأخر انجاز بعض المشاريع) 1015-1010انشائها في أفق 

 سنة  15000ب شغل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ مختلف المشاريع ستخلق مناص: بقطاع الصناعة

منصب شغل يطابق الطلبات لدعم مشاريع  10000هناك  1010إلى سنة  1010من سنة . 1010

 .المتروبول

 منصب شغل ، البعض منها سيعوض  11500يضم برنامج التدارك خلق : في قطاع الصناعة التقليدية

 .انخفاض عدد الحرفيين ببعض القطاعات

  كما سيوفر . الوظائف ستكون نتاج الركيزة األولى بالقطاعات النباتية عبرتوسع الري: الفالحة بقطاع

 .منصب شغل جديد 11000المخطط الجهوي للفالحة 

  إنشاء مناصب الشغل سيكون في حاضرة فاس باألساس مع مشاريع صغيرة ومتنوعة : بقطاع السياحة

مختلف المشاريع ...(. ة ، سياحة إيكولوجية ، صناعة تقليديةمياه استشفائية ، سياحة قروي. )ببقية الجهة

 . بحاضرة فاس 21000بمجموع الجهة و 11000المحددة ستمكن من تقدير مناصب الشغل الجديدة ، 

  باالعتماد على منصب شغل واحد بالتجارة لكل  11100تقدر مناصب الشغل الجديدة بـ : بقطاع التجارة

 .، انخفاض تبرره عصرنة القطاع( 1001سنة لسنة  12)ساكن  21

  تلبية لحاجيات  2,12انشاء مناصب شغل تقدر باالعتماد على معدل : بقطاع الخدمات واإلدارة ،

 . منصب شغل جديد 11000فالحصة ستكون بـ . الساكنة اإلضافية الحضرية المجمعة والمشّتتة 
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الساكنة  التي يجب .  230000سترتفع إلى  1015-1010عدد مناصب الشغل اإلجمالية التي يجب توفيرها بين 

ناشط حسب الفرضية االمتوسطة مما سيساهم في انخفاض البطالة وإضافة موارد  221 000تشغيلها تقدر بـ 

 . خارجية للجهة خاصة اليد العاملة المتخصصة التي تكون غالبا صعبة التكوين واالستقرار

 مير والمياه الصالحة للشرب بالنمو الديمغرافياالحتياجات من العقارات الصالحة للتعترتبط 

 4010االحتياجات من العقارات للساكنة اإلضافية بالجهة تم احتسابها باالعتماد على عدد األسر اإلضافية لسنة 

 . حسب المتوسط

، وبالتالي ،  فيما يخص حاضرة فاس ومدن ممر المتروبول. معايير الكثافة المعتمدة تختلف من وسط إلى آخر 

باعتبار ندرة العقارات الصالحة للتعمير والقيمة الفالحية العالية لألراضي  هكتار /مسكن 10الكثافة المعتمدة هي 

 بالنسبة للمدن األخرى ، تنخفض . التحتية ياتالكثافة تضم مختلف الوظائف الحضرية والبنى هذه . الضاحوية

بالنسبة للساكنة المتجمعة بالوسط  هكتار /ساكن 40 وستبلغ هذه الكثافة هكتار /مسكن  40الكثافة إلى  هذه

بالتأكيد هي أقل اليوم لكنها من  المرجح أن تكون مرتفعة : األرقام تعتبر معّدالت في الفترة المعنية هذه . القروي

 .4010سنة 

تهالكا سنويا بما يقارب اس هكتار  9.00األسر تقدر بـ  هذه متطلبات السياحة التي تم احتسابها باالعتماد على 

المجهودات هامة ، وكل تأخير سيخلف تراكمات تثقل التدخالت في التعبئة . في السنة هكتار  010يقدر بـ 

 .العقارية

 
 حسب الوسط و حسب الفرضية المتوسطة 2545إلى  2512تقدير االحتياجات اإلضافية للعقارات من :  15  جــدول

 2545الحاجيات لسنة  الكثافة الوسط

 8360 22 حضري

 1270 10 قروي

 9630 19 المجموع

االحتياجات من المياه الصالحة للشراب نتيجة للنمو الديمغرافي حسب معدل وحدة االستهالك التي تم تقدير 

 .الساكن لحاضرة فاس/اليوم/لترا 400الساكن في الوسط القروي إلى /اليوم/لترا 00تتراوح بين 

 .الساكن/اليوم/لترا 440اد معدل متوسط للمدن المتوسطة والصغرى والذي يقدر بـ تم اعتم

حسب خريطة التوزيع المتالئم تقدر بـ  4010، االحتياجات من المياه الصالحة للشرب سنة ألسر ل بالنسبة   في 

 .للفرضية المتوسطة 0مليون م 404

 
 حسب الوسط 2545تياجات من المياه الصالحة للشرب في سنة تقدير االح:  11جــدول  

 (يوم/لترا)توفير مياه الشرب للفرد  الوسط
 2343الحاجيات لسنة 

 829 126 119 142 حضري

 054 178 12 80 قروي

 884 304 131 - المجموع
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 اندماج جهوي محدود لكنه يقدم فرص -1.1

، من الجنوب الشرقي الجهة الشرقية ومن الشمال الشرقي تافياللتهة فاس بولمان من الغرب جهة مكناس تحد ج

رهانات اقتصادية وإيكولوجية ذات  لهامع هذه الجهات مجاالت قروية  الجهة تتقاسم. جهة تازة الحسيمة تاونات

 :أولوية كبرى

 ،سهل سايس -1

 ،األطلس المتوسط -.

 ،حوض سبو -3

 .حوض ملوية -7

 هذه  معو بآخر أ بشكلت مشتركة يظل نموها رهينا ومرتبطا الجهات تتقاسم إشكاال هذه ف ،بصيغة أخرى

 .المستويات المجالية

العديد من الرهانات المشتركة لكن عالقات ضعيفة : جهة مكناس تافياللت  

تتخللهما مجاالت مشتركة ذات أهمية  ،جهة مكناس تافياللت مع جهة فاس بولمان استمرارية ترابيةتشكل 

بالنسبة لسهل سايس واألطلس المتوسط، . هشاشة إيكولوجية اللتان تواجهان ،ن المتداخلتينلجهتيلاقتصادية بالنسبة 

 ،المجاالت هذه تطوير استراتيجيات متناسقة ومتكاملة من أجل تثمين  والجهتين أن تتجاوز العراقيل  علىيجب 

على ممر وطني غربا  تينكذلك تقع عاصمتي الجه. من جهة أخرى والحفاظ عليها لألجيال القادمة ،من جهة

ينبغي دعمه من  اووحيد اواحد اميتروبولي اويشكالن من الناحية الوظيفية محيط. فقط كلم ..وشرقا على بعد 

 .خالل تطوير إستراتيجية مشتركة نظرا ألهمية الروابط والعالقات التي تجمع كال الجهتين

 

الجهات فيما بينها  هذه تنسج ن الحدود المشتركة، كلم م260 مسافة في المقابل ورغم أهمية الرهانات المشتركة و

، الطريق .محصورة فقط مع الممر الوطني غربا وشرقا حول الطريق الوطني رقم  وتبقى. عالقات ضعيفة

الطريق  هماو يناثنين فقط من المحاور يمكن اعتبارها قويأن في الجنوب يمكن القول . والخط السككي A2السيار 

. التي تربط ميسور بميدلت 12إفران عبر إيموزار كندر والطريق الوطنية رقم وبطة بين فاس الرا 3الوطنية رقم 

التي تربط كيكو  9.37التي تربط عين الشكاك بالحاجب، الطريق اإلقليمية  917الطريق الجهوية : باقي المحاور

 .حاور مواصالت محليةتعتبر م 13التي تربط بولمان بالطريق الوطنية  2.3بتمحضيت ثم الطريق الجهوية 

 

 :عداد التراب بجهة مكناس تافياللت على أربع محاورالجهوي إل للتصميملرؤية المجالية التي يقترحها اترتكز 

، حيث يرتبط مصير منطقة األنشطة بشكل كبير بمستقبل تقوية وتطوير قطب النمو األساسي لسهل سايس -1

 .ة القطبية فاس مكناسسياسة الميتروبول المتفق بشأنها في إطار الثنائي

المناطق الجبلية جنوبا تنشيط من أجل  11تطوير أقطاب خاصة باألنشطة على طول محور الطريق الوطنية  -.

ميدلت والراشيدية يجب أن -إفران-أزرو-هذا المحور الذي يربط الحاجب. بمجاالت الشمال األكثر تصنيعا

نمو هذا المحور . دن الثانوية النشيطة قدر المستطاعيشكل قاعدة لتثمين وتقويم المؤهالت المحلية وكذا الم

المجاالت بجهة فاس بولمان الممتدة على طول الحدود مع جهة مكناس  هذه سيشكل مناسبة لفك العزلة عن 

 .تافياللت



 التركيبي التقرير   – 3المهمة  3المرحلة  –التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 

  URAM Intl. – 1025 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

11  

باعتباره منظومة إيكولوجية وحيدة بالمغرب، بتوفره على محطة تثمين مؤهالت األطلس المتوسط الهضبي  -3

فالمحطة جد قريبة من فاس ومرتبطة . مام، هذا المجال يتهيأ ليكون وجهة للسياحة الترفيهيةإفران لالستج

 .يمكن اعتبارها أحد عناصر الغنى والتنوع السياحي لوجهة فاسو. بمحاور طرقية وببنيات تحتية مهمة

ة، تعتبر ميدلت يعتبر هذا التوجه مفتاحا لفك العزلة وأساسا لتجهيز جهة مهمش :تنمية وتطوير قطب ميدلت -7

مدينة مرتفعات ملوية، قريبة من ميسور، وتقع في مجال واسع ومهمش بين الجهتين حيث ظروف العيش جد 

 . ميدلت-ميسور-والطريق نحو كرسيف 13وتستفيد من موقعها كنقطة عند ملتقى الطريق الوطنية . قاسية

غرب عبر الناضور ومليلية والذين تستفيد الطريق تعتبر ممر عبور للعديد من السياح القادمين إلى الم هذه

تعتبر مدينة ميدلت كذلك مركزا للمبادالت مع الساكنة والفالحين . مدن ميسور وأوطاط الحاج من عبورهم

 .بجماعات إقليم بولمان

 

تطورين منفصلين:  جهة تــــازة الحسيمة تـــاونـــات  

بولمان، يخترق الجهة محور مبادالت وطني من  كلم من الحدود المشتركة مع جهة فاس ..3 تتقاسم حوالي

كذلك تقتسم جزءا كبيرا من األطلس المتوسط . الغرب نحو الشرق والذي يمر عبر مدينة فاس ليصل مدينة وجدة

 .من خالل جزئها الشرقي

إلى مجال يتكون من قطاعات مجزأة غالبا ما تكون صعبة الولوج نظرا للظروف الجغرافية والطبيعية التي تفضي 

شبكة من البنيات غير مكتملة وأقل تطورا، كما أن محاور التواصل واالتصال بالجهة بالكاد يمكنها أن تشكل "

الجهة تظل محدودة مع فإن عالقة هذه  ،ممر تازة باستثناء. "لنمو وصلة وصل مع المجاالت الخارجيةل امحور

فض ملوية الذي يصل ميدلت بكرسيف عبر بغض النظر عن المنفذ الجنوبي على طول منخف ،جهة فاس بولمان

إقليمية تخترق األطلس المتوسط  ابعض المسالك جنوب هذا الممر باعتبارها طرقتتواجد  الحاج، أوطاطميسور و

 . لتكون صلة وصل بين كال المجالين

تازة الحسيمة التراب لجهة  إلعدادالعزلة، فإن الرؤية المجالية المنبثقة عن التصميم الجهوي  هذه  بالنظر إلى

تمحور حول محاور أساسية تهم الجهة الكبرى لوسط المغرب التي سترسم معالم جديدة للولوجية تتاونات 

 .ةــــبالجه

 انفتاح جهةووقد فتح آفاقا لتنمية الساحل  ،الناظور-الحسيمة-تطوان-ويهم طنجة: الطريق المداري المتوسطي -

 .عزلةالمحور لفك إنه : لمانجهة فاس بووكذا تازة الحسيمة تاونات نفسها 

أحدث هذا المحور تغييرا مهما على مستوى البعد التاريخي للمحور كأداة : الطريق السيار فاس تازة وجدة -

عزز التمفصل بين األقطاب الحضرية الكبرى بالجهة ي، كذلك س(3الطريق الوطنية )للتواصل والتنمية 

 .البيضاء والقطب الحدودي وجدةالدار الرباط، وبين باقي أقطاب البالد ك( فاس ومكناس)الوسطى 

 :، جهة فاس بولمانإلى حد ما، كذلك من المخاطر تتقاسمها نوعين المقترحةالرؤية ستواجه وبالتالي، 

 ،يعتبر ممر عبور أكثر منه مجال مجهز بالبنيات الالزمة ،خطر مجال جهوي -1

 .خطر اجتذاب النمو وتركزه بدل تعميمه -.
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فإن التصميم الجهوي إلعداد التراب لتازة الحسيمة تاونات يركز على أهمية وضع سياسات  ،تاالعتبارا هذه لكل 

ويتعلق . من تقديم كل شروط التنمية الترابية( البنيات التحتية)واالستثمار لتمكين االستثمارات المنجزة  للمواكبة

 :الولوجيات للمجاالت الجهوية من خالل تقوية بتحسيناألمر 

 ،اخلية للتنميةقدراتها الد -

 ،تعميم النمو -

 ،تيسير الولوجية إلى الموارد وإلى الخدمات داخل وخارج الجهة -

 .تكاملها مع أقطاب الجهات األخرى -

 

لفرص ا لخلق العالقات مصدر تحسين:  و جنوب جهة فاس بولمان يةجـــهــــة الشـــــــــرقجنوب ال  

وتمتد من (. المرتبة الثانية من حيث المساحة)هي جهة جد شاسعة على الحدود الشرقية للبالد، و يةجهة الشرقالتقع 

الناظور الواقعة على الساحل المتوسطي بمنطقة الريف الشرقي إلى فكيك الواقعة بالهضاب العليا المطلة على 

شرق الذي يخترق وسط البالد عبر  -المحور الوطني غرب منفذا إلىتشكل الجهة في جزءها الشمالي . الصحراء

حور يتركز مفي هذا ال. الواجهة البحريةبور ظالحدود الجزائرية والنابفاس وتازة لربط وجدة وكذا إلى ناس، مك

 .أكبر جزء من األنشطة والساكنة بالجهة

مع  جنوب الجهة الشرقية اتصال فإنولوضعية العزلة القاسية التي يعرفها، الجهة الجغرافي مع شمال  لتباينهنظرا 

الغطاء النباتي باستثناء بعض سهوب الحلفاء حيث وكذا من  ،عتبر ضعيفا من حيث عدد السكانجهة فاس بولمان ي

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

 .بإقليم بولمان وجنوب المنطقة الشرقية غير أن معظمها عبارة عن مسالك غير معبدة

والتنمية السوسيو  ،الرؤية المنبثقة عن الجهة الشرقية على محورين يهمان األوراش الكبرى للتهيئة المجاليةنبني ت

المحاور إلى  هذه كل محور من يتفرع . منظومة اإلنتاج بالجهة وخلق ثروات جديدة تحديثاقتصادية وكذا 

 :توجهات استراتيجية

 ،تصحيح النقائص ذات صبغة طبيعية -

 ،لبنيات التحتية والمبادالتتقوية ا -

 ،تعزيز مكانة المدن -

 ،عصرنة العالم القروي -

 ،التنمية الثقافية -

 ،عصرنة منظومة اإلنتاج بالجهة وخلق ثروات جديدة -

 ،تثمين المؤهالت اإلنتاجية لألرض والبحر -

 ،ةدينامية تربية الماشي -

 ،تطوير قطاع الصيد -

 ،إعادة تأهيل ودينامية القطاع الصناعي -

 ،بط قطاع التجارةتقنين وض -
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 .تأهيل موارد السياحة -

يمكنه أن يشكل مركزا مغاربيا بوجدة إلبراز دور وأهمية  ،مجاليا، تتمحور الرؤية حول خلق ميتروبول جهوي

الميتروبول يدعمه الميناء  هذا. المدينة كحلقة للمبادالت البرية من خالل السكة الحديدية أو عبر الطريق السيار

" النافع"هذه المجموعة الحضرية في المجال الشمالي تتحكم . وأقطاب جهوية ببركان وتاوريرتالجهوي بالناظور 

 لمواشيل ةتربية المكثفال على الذي يعتمدالجنوب . الفالحية، الغابوية والسياحية دات الطبيعةللجهة الشرقية 

يقترح . وبني تجيغت سيكون مؤطرا من قبل مدن بوعرفة ،(حسب قدرة كل منطقة)شبه ترحال ووالترحال 

 .عداد التراب تطوير العالقات مع جهة فاس بولمان من أجل فك العزلةالتصميم الجهوي إل

 تطور االنخراط البيجهوي لصالح جميع الجهات

 ،تحقيق استمرارية وتجانس التدخل العمومي على المجاالت المحاذية 

 بموازاة الساحل المتوسطي المرتكز  ،ةاإلسهام في تكوين محور وطني للنمو ينطلق من مكناس نحو وجد

 على موانئه،

  لموارد المائية الكبرى واألحواض المائية المشتركةلضمان تدبير متجانس ومتوازن، 

 دعم بروز مجاالت اقتصادية متخصصة، 

 
  



Source : Elaboration URAM Intl.
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اعادة هيكلة الوسط  لصالح المتروبولية،الخيـــــارات االستراتيجية المعتمدة  -4

 القروي و اعادة توزيع القاعدة االقتصادية

 

التشخيص  إنجازمن  ،المرحلة األولى من دراسة التصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمانمكنت 

 هذه بت وقد بو. مجال الجهة التي يعرفها ختالالتاالأهم االشكاليات و والذي بيناالستراتيجي للمجال 

ومكنت من صياغة أهم رهانات التصميم الجهوي ( ، جهوي، محليوطني)حسب ثالثة مستويات االشكاليات 

 .بولمان-العداد تراب جهة فاس

تحديد مجاالت : ارتكزت المرحلة الثانية من الدراسة على تشخيص أهم مفاهيم اعداد التراب الجهوي مثل 

المشاريع ، السياسات القطاعية االقتصادية وآثارها المجالية باإلضافة  المشاريع، الرهانات المبوبة حسب مجاالت

قد أصبح من الممكن عرض الخيارات االستراتيجية العداد فعلى هذا األساس، . إلى التأطير الديمغرافي للجهة

 .تراب الجهة

 :يجية مع حول ثالثة محاور استراتتجيمكن أن تو ،الخيارات تفصيليا على كل مستوى هذهتم عرض 

مع خيارات استراتيجية واضحة لحاضرة فاس والمدن المجاورة  االقطابانشاء متروبول ثنائي ضرورة  -

 .ومراجعة تصميم التبادالت

بالتكامل مع أهم التدخالت المنخرطة في إطار مخطط المغرب األخضر  هيكلة الوسط القروياعادة  -

 . ط القرويالهجرة وتحسين ظروف العيش في الوس اتوالتحكم في تيار

 .كأساس إلعادة احياء الجهة وتحسين والوظائف االقتصادية لفاس توزيع القاعدة االقتصاديةإعادة  -

وتمثل رهانات  ،"إلى أوراش كبرى  " الخيارات االستراتيجية ، تنقسمالمحاور االستراتيجية هذه على مستوى 

 :األولية المشاريع ذاتعليها  يجب ان ترتكز التياعداد المجال 
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 والجهوي وطنيال مستوى على االستراتيجية الخيارات -1.4

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 

 الميتروبولية

تعزيز اتصاالت فاس مع التدفقات 

 الدولية والوطنية

 مراكش قطار مغاربي فائق السرعة-الطريق السريع طنجة

 البنى التحتية

بهاليل ، -شبكة حديدية سريعة في الجنوب حتى صفرو: روابط المدينة مع مجالها المتروبولي  تعرير

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

) ء الجنوبي للجهة، الطرقات في اتجاه فاس،العالقات مع الجز: تحسين اإلتصاالت مع باقي مناطق المنطقة

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

تعميم شبكة  األلياف البصرية بداية من االحياء المختصة في االقتصاد : تحسين اإلتصال الرقمي للمدينة

 (.فاس شور، المنطقة الصناعية لراس الماء) الدولي

 دعم التنمية االقتصادية طب أو أقطاب تكنولوجية متخصصة من أجل إنجاز تكامل بين الجامعة والتكوين المهني واإلنتاجتركيز ق

 تكثيف جاذبية الفضاء المتروبولي

البهاليل ، المنزل -صفرو-إيموزر كندر)ضمان نشر تنمية العاصمة اإلقليمية نحو مدن الفضاء المتروبولي 

 (صناعة ،صناعات تقليدية ، خدمات ، تكوين)ق تكاملي في نطا( وموالي يعقوب
 دعم التنمية االقتصادية

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

 .، التطهير ، النّفايات المنزلية ، المساحات الخضراء ، التجهيزات الصحية
 تنمية حضرية

مشاريع ثقافية ، سكن راقي للتأجير ، تدجهيزات رفيعة المستوى ، مراكز : طوير وتكثيف عوامل الجاذبية ت

 .بحث ، تكوين مهني ، عقارات راقية للخدمات
 خدمات عمومية

مراكز جامعية، وظيفة مديرية : تحويل بعض الوظائف غير المركزية لحاضرة فاس نحو المراكز الثانوية 

 .ميللقطاع العمو

-تطوير ميتروبولية ازدواجية فاس

 مكناس

 إنجاز مع مدينة مكناس جدول المشاريع ذات الصبغة المتروبولية

افران و -الحاجب-ادماج  رؤية متروبوبولية لحاضرة فاس من خالل خطط تنموية لالقاليم الترابية لمكناس تنمية حضرية

 .تحال-تيسة
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 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية لكبرىالورشات ا المحاور اإلستراتيجية

 اعادة هيكلة الوسط القروي

 فك العزلة عن االوساط القروية

 المتميزة بدينامية يةذالمحاإنشاء أو تعزيز العالقات مع الفضاءات 

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

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

 حماية البيئة والتراث

 دعم التنمية االقتصادية .اإلعتماد على الخصوصيات الثقافية المحلية لتثمين التراث المادي وغير المادي

 النفايات المنزلية والصناعيةلجمع ونقل وتحويل  جهويةووضع استراتيجية  مراكز دفن و تثمينتهيئة 
 خدمات عمومية

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

 تنظيم طريقة استغالل واستخدام المياه

 بيئة

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

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

: دمج تنمية األطلس المتوسط في رؤية للتنمية المستدامة الموجهة نحو حماية واستغالل الموارد الطبيعية 

 مواقع ، مناظر طبيعية ، غابات ، مياه ، نباتات

 .اء التي تمثل حاجزا أمام زحف التصحرالحلف فرشاتحماية 

 احياء النشاط االقتصادي

 إعادة توزيع األنشطة الحرفية لتخفيف الضغط على حاضرة فاس

 الجماعات في المشاريع السياحية والمشاريع المشتركة التي تقام بينها إشراك دعم التنمية االقتصادية

 تركيز مشاريع تنمية مشتركة مع الجماعات

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

 تطوير النسيج القروي

قروض   –سكن  –شغل )وحوافز للتشجيع على التجمع في مراكز قروية صاعدة  ظروف مالئمةتوفير 

 (.تكوين –ترفيه  –خدمات  –صغرى 
 دعم التنمية االقتصادية

على التجمع حول نواة قروية منظمة سهلة الولوج ومجهزة بمرافق ( خاصة الشباب)ع سكان القرى تشجي

 .ذات جودة
 تنمية حضرية

تكييف الحوكمة الترابية مع 

 االحتياجات الجديدة

 .الجهويةإنشاء هياكل قادرة على مواجهة التحديات 
 خدما ت عمومية

 لتهيئة وتطوير الوسط القروي وضع هيئات

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

 تجهيز االقاليم الترابية

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

 العمومي 
 بنى تحتية

ديثة وذلك من خالل اتصاالت جيدة وح الجهويإعطاء الفرص لكل مدن المنطقة في إطار منظور التسويق 

 .مع وجود فضاءات لألنشطة الصناعية
 دعم التنمية االقتصادية

 تنمية حضرية تشجيع على استقرار السكان واألنشطة في المدن الثانوية وفي مراكز القرى الصاعدة

 ارساء تنمية شاملة

 .المنطقة كل مجالتشجيع اإلستثمارات الجديدة على التوزع على 
 دعم التنمية االقتصادية

 .إعادة توزيع األنشطة الحرفية في المدن والقرى لتخفيف الضعط المسلط على حاضرة فاس

 خدما ت عمومية .توزيع مراكز البحث الجامعية على كامل فضاءات المنطقة وفقا لخصوصياتها
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Vers Oujda

Vers Tendrara
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Vers Talsint

Vers Al Hoceima
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TGVM

Vers Taza - Oujda - Frontière

Vers Bouilbane et Guercif

Vers Sidi Kacem

Vers Tanger

Vers Rabat
        Casablanca 

Vers Marrakech

16خريطة  : تصميم الھيكلة الجـھـــــويـــــة

مـــتروبول جھـــــوي

مدينة داعمـــة للمتروبول

مدينة للتأطير اإلقليمي

مدينة بديلة للتأطير المجالي

قرية مندمجة

محــــور اندماج وطنـــي

مـحــــور اندماج جھـــوي

مـحـــور جديد للھيكلة المجالية

طريق سيــارة مغـــاربــي

طريق سيارة مغربية داخلية مبرمجة

قطار فائق السرعة مغاربي مبرمج

قطار جھوي سريع 

غــــابـــة ومجــال جبلــــي

منطقة ذات مؤهالت فالحية هـــامة

سھــــوب الحلفـــاء ومراعــــي

مناطق فالحيـــــة أخــــرى

خط سكّة حـديدية

قطب متعدد الوسائط للّــوجستيك
والخدمات

مطار دولي
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  المشاريع لمجاالتالخيارات االستراتيجية  -2.4

 الخيارات اإلستراتيجية لمجال مشروع مقــــّدمة الريف -1.2.1

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

اعادة هيكلة الوسط 

 القروي

 فك عزلة المناطق القــروية

  .الوادين وسبت الوداية –ة خاصة المدارات السقوية لوداي السبــو فك عزلة األقاليم التي تنتج مواد فالحي

 

 

 بنى تحتية

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

 .محمد والمدار الشمالي لفاس

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

مساحة السبو "من أجل توظيف ناجع لبرنامج  يةذالمحاتعزيز الولوج لدعم اإلتصاالت بين المناطق الداخلية واألقاليم 

 "األوسط وأناوان األسفل

 البيئةحمايــة 

 .صاعدة الحديثةمحطات تطهير خاصة في المراكز ال وضعتطهير المياه المستعملة من خالل 
 

 بنى تحتية

الموارد المائية للوادين ومقاومة  –األراضي الفالحية التي يمكن استغاللها بطريقة مكثفة  احتياطيالمحافظة على 

 .جميع أشكال التلوث
 

 بيئة

 تطوير النسيج القــــروي 

المناطق بين يربط ( غرب-شرق)ي للمنطقة الشمالية حول أقطاب جامعة وحول محور مركز ةالقروي المنظومةتعزيز 

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

 بنى تحتية

 فك عزلة التجمعات القروية العديدة وتجهيزها 

  .تشجيع السكان على التجمع في المراكز القروية الصاعدة المجهزة والمرتبطة بوسائل نقل

 

 تنمية حضرية
وذلك من أجل دعم  ،إنشاء نواة مدينة جديدة عند معبر المحور المركزي لإلندماج الجهوي والمدار شمال حاضرة فاس

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

 .على السايس

 تصادياحياء النشاط االق

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

 .والخدمات الراقية
 

 دعم التنمية االقتصادية

 .تثمين المخزون الفالحي كمصدر للتشغيل وخلق الموارد

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

 دعم القطاع الفالحي

القرى في مناطق الزراعات الكثيفة وقطب انتاج األلبان وذلك من أجل استقرار اليد العاملة المختصة والالزمة  دعم

 .لتنمية هذه القطاعات
 

 

في المراكز ( كبار –زياتين )فضاءات لألنشطة الفالحية والغذائية المخصصة لتحويل وتكييف االنتاج المحلي  وضع دعم التنمية االقتصادية

 .روية الصاعدةالق

الشغل الناجمة عن تطوير القطاع الفالحي الذي يخلف ديناميكية  مناصبمين اإلمكانات البشرية من خالل مجموع ثت

 .تشغيل قارة وموسمية على طول السنة

تطوير القطاع  تحفيز

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

 

 دعم التنمية االقتصادية

 

 



O
. A

l Yahoudi

O. M
ikkes

O
ued Sbou

Bge Aggay

O.Al qantra

Oued Sbou

O. Al Mallah

O. Al Mallah

Oued Sbou

Oued Inaouan

Oued Sbou

O. Al Kbir
O. El Harra

O. Ben Al Kal

O. Brid

O
. M

a
re

z

O
. A

ïn
 S

m
e
n
e

O
. E

l A
tch

a
n
e

O
. B

o
u
 R

ke
iz

Douar Zligui

Région 
Gharb-Chrarda-

Beni Hssen

MEKNÈS

Vers Al Hoceima

Tissa

Karia Ba Mohamed

Kandar Sidi Khiar

Ait Sebaa 
Lajrouf

Ahl Sidi Lahcen

El Menzel

Bir Tam Tam

Azzaba

S.y. Ben Ahmed

Aghbalou Aqorar

Bhalil

Ain Cheggag

Ain Taoujdate
Ain Bida

Oulad Tayeb

Ain Kansara

Ras Tabouda
Sidi Harazem

Ain Chkef

Sebaa Rouadi

Ain Bou Ali

Mikkes

Louadaine

Laajajra

Sebt Loudaya

Sidi Daoud

Oulad Mimoun

FES

MOULAY YACOUB

SEFROU

Vers Tanger et Sidi Kacem

0 5 Km

N

N4

RN 6

R
501

N
8

ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE METROPOLISATION

التصميم الھيكـــلي لمقــــدمـــة الــــريف 17خريطة  : 

مدينــة جــديدة

وسط قــروي يستوجب الھيكلة

قطب سيـــاحي

مسلك سيـــاحي للماء

حـــدود مجـــال المشروع

محــــور اندماج وطنـــي

مـحــــور اندماج جھـــوي

مـحـــور لفــك العـــزلة

المدار الشمالي

تجمع سيرتقي إلى مصاف مركز صاعد

غــــابـــة ومجــال جبلــــي

مناطق فالحيـــــة أخــــرى
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 الخيارات اإلستراتيجية لمجال مشروع الممر المتـــروبـــولـــي -2.2.1

 القطاعات يجيةالخيارات اإلسترات الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميتروبولية

إعادة هيكلة شبكة المواصالت 

 المتروبولية

طريق سيارة )السيما عن طريق تعزيز الروابط في اتجاه مكناس  ،تثبيت التكامل الوطني والجهوي لحاضرة فاس

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

 

 

 

 

 

 

 

 تحتية بنيات

من أجل إحتواء جميع التدفقات المنطلقة من  للمتروبولإنجاز مدار متروبولي على السفح يربط بين المدن الداعمة 

 .االطلس المتوسط وتحسن االتصاالت الوظيفية المتروبولية

 .إنشاء شبكة نقل متروبولي ذات جودة عالية

 الدعم المتروبولي ،طريق سريع تربط فاس بمدن  −

 .صفرو والمطار –البهاليل  –عين شكاك  –شبكة حديدية جهوية سريعة بين فاس  −

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

ل عديدة في مدخ أنماطمر عبر المطار وبرمجة محطات جديدة ذات ت ،إنشاء سكة حديدية جنوبي الخط الحديدي الحالي

 .حاضرة فاس في المطار وفي سيدي حرازم

 ارساء تنمية شاملة

يشمل جميع المراكز والمدن الواقعة حول المطار ، والخط ت"محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االطراف"إنشاء 

الجودة الخدمات اللوجستية ، الصناعة ذات )السريع المزمع انجازه والفضاءات الكبرى الوظيفية المغاربي الحديدي 

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

 

 

 .عكس تدفق التنقل من خالل دينامية تنشر التقدم االقتصادي واالجتماعي لحاضرة فاس نحو مدن الفضاء الميتربولي دعم التنمية االقتصادية

  حضري والتحكم في نموهتنظيم الوسط ال

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

 .المنزل إلى مدن لدعم المتروبوليه –البهاليل  –صفرو  –إموزار كندر  –

  هاوتثمينالبيئة  على لمحــافظةا

  ير وإعادة استغالل المياه المستعملةتعميم محطات التطه

 تثمين نفايات المدينةمراكز دفن و إنشاء  تحتية بنيات

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

 تنمية حضرية

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

 (مكناس
 

 خدمات عمومية

  عقلنة استغالل المياه 

 بيئة
تنظيم الخالفات القائمة بين الفالحة والتوسع الحضري وتجنب إضعاف  –تعزيز الوظيفة الفالحية لسهل السايس 

 (مكناس-ثنائي فاسالقطب ال)المجال الفالحي كجزء من رؤية متروبولية 
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 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 هيكلة الوسط القروي

 دعم النسيج القروي

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

 

 تنمية حضرية

 تجميع سكان المناطق القرويةالتوجه نحو  دعم

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

 .طول محاور الطرقات

 فك عزلة االوساط القروية
 يةبنى تحت .فك العزلة عن الفضاءات المتميزة بتشتّت سكاني ومناطق اإلنتاج الفالحي

 القطاع الفالحي  بعصرنةفك العزلة في االوساط القروية التي تتميز  

 المجاليدعم التماسك 

 .جمع بين الفضاءات الحضرية والقروية من أجل تكامل جادت ةقروي منظومة تعزيز
 

 تنمية حضرية

جة عن المخطط الفالحي الجهوي وتحسين التماسك االجتماعي خاصة وأن الدينامية النات الجهويةالحد من االخالالت 

 .بطريقة عادلةكل االوساط الترابية  لن تستفيد منه

 

 خدما ت عمومية

 

 

 

 

 

 

 

 

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

 القرويتجهيز الوسط 

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

 .شغل قارة صفريخلق 

 

 دعم التنمية االقتصادية 

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

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

 .لفالحة والسعي على الحفاظ على التراث الغابيا

 تنشيط االقتصاد القروي

  تحويل سهل السايس إلى قطب زراعي متميز

 

 دعم التنمية االقتصادية

 .زيادة عروض األنشطة لالقالع االقتصادي إضافة إلى البرامج الخاصة بالقطاع الفالحي

انتاج فالحي وغابي ، المحافظة على )الطبيعية من خالل تثمينها وادارتها تعزيز التعدد الوظيفي للمناطق الفالحية و

 (.التنوع البيولوجي ترفيه ، الحماية ضد المخاطر الطبيعية

 خدما ت عمومية .مراجعة السياسة العقارية من أجل تمكين دعم فعلي للمشاريع الفالحية

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

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

 .الوسط القروي

 

 

 بيئة
المثمرة خاصة الزياتين ، تكثيف  تطوير األشجار)كأداة للحصول على جودة المشاهد الطبيعية  الفالحة تدبير

 .فالحةالحبوب وتربية الماشية
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التصميم الھيكـــلي لمــمـــر المتــــروبــــول18خريطة  : 

وسط قــروي يستوجب الھيكلة

قطب سيـــاحي

مطـــار دولـــــي

مسلك سيـــاحي للماء

مظلع اللوجستيك والخدمات

حـــدود مجـــال المشروع

تجمع حضري صفرو - البھاليل 

تجمع سيرتقي إلى مصاف مركز صاعد
محــــور اندماج وطنـــي

مـحــــور اندماج جھـــوي

مـحـــور لفــك العـــزلة

المدارات الشمالية والجنوبية

طريق سيــارة مغـــاربــي

طريق سيارة مغربية داخلية مبرمجة

قطار فائق السرعة مغاربي مبرمج

قطار جھوي سريع 

غــــابـــة ومجــال جبلــــي

منطقة ذات مؤهالت فالحية هـــامة

مناطق فالحيـــــة أخــــرى

خط سكّة حـديدية
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 مجال مشروع حاضرة فاسلالخيارات االستراتيجية  -1.2.1

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 لمتروبوليةا

 تحسين التنقل داخل الحاضرة

ودراسة مدى نجاعة تخصيص احتياطي  ،الروابط مع الطريق السريع المزمع انجازه بين طنجة ومراكش جودة ضمان

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

 تحتية ياتبن .مستوى عين تاوجدات

 تعزيز اإلتصاالت بين الشرق والغرب 

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

 .الداخلي بالنسبة لطنجة، الحسيمية والناظور الميناءتطوير وظيفة 

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

 (مترو خفيف وحافالت ذات خدمات عالية) المدينة 
 تحتية بنيات

طرقات على شاكلة  طرقات سريعة، شبكة للقطار السريع : تدعيم اتصاالت حاضرة فاس مع كافة مدن المنطقة

 الجهوي مع صفرو

 خدما ت عمومية قل والمواصالت مع السياسة السكنية و االقتصادية في اطار الفضاء المتروبوليوضع سياسة متناسقة في مجال الن

 : نظرا لتداعيات التلوث الهوائي واالنعكاسات على مستوى الصحي 

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

 .ت و الدرجات الناريةتخفيض التنقالت الفردية عن طريق السيارا -

من اجل حث اصحاب االنشطة الملوثة ( سيارات كهربائية،)الطاقة  تتعلق باقتصاد تطوعيةوضع خطة  -

 .على الحد من االنبعاثات التي تظر بالبيئة

 بيئة

 

تحسين جودة العيش في 

 الحاضرة

 دعم التنمية االقتصادية (.األقاليم واألقطاب الحضرية)بها تطوير الترابط والتكامل للعروض السياحية في قلب حاضرة فاس والفضاء المحيط 

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

 تنمية حضرية

 الجهويالعمراني للحد من التخصص  التوسعالتحكم في 

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

 .اإلقليمي صلمشاكل التخص

التوجهات الحديثة التي تخص االستهالك : ة حضرية قريبة كيمواكبة التوجهات الحديثة التي تدعم مرافقة لوجستي

ة  كيإعادة تموقع بعض الجهات الفاعلة في السلسلة اللوجستي(. تجديد النقط التجارية داخل المدينة ، التجارة اإللكترونية)

 .وسط المدينةل

ة كييشتمل على قاعدات لوجستي كيالمتروبولي من خالل وضع مخطط لوجستي كيإعادة صياغة العرض اللوجستي

 .متخصصة تهتم بالمدينة

 

 

( أكل، رياضة، ثقافة)لتجهيزات والخدمات الخاصة تحسين ظروف الحياة الطالبية وتعزيز نوعية السكان وا خدما ت عمومية

 .المطلوب أكثر جاذبية بالنسبة للطلبة والباحثين. واإلتصاالت بين األقطاب

 الدولة ، اإلدارة ، القطاعات االقتصادية : وضع في إطار شبكة أهم األطراف في العملية المتروبولية 
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 القطاعات يارات اإلستراتيجيةالخ الورشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 

 

 –غابة عين شكاك  –جبل زالغ )تنظيم وتفعيل شبكة إيكولوجية ووظيفية باالعتماد على المحميات الطبيعية الكبرى 

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

 

 

 .جهوي للمياه ، تعميم القرارات من أجل االقتصاد في المياه تصميم: ارد المائية تنفيذ اجراءات لحماية المو بيئة

مة سواء للحد من استغالل األراضي الصالحة للبناء من خالل تكثيف ااألخذ بعين االعتبار ظروف التنمية المستد 

 .للسيارة مالئمالبناءات أو الرفع من العرض في ميدان النقل العمومي كبديل 

 

 تعزيز اشعاع الحاضرة

 

 

 

 

 

 

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

 العرض النوعي في مراكز المدن  لتقوية جاذبيتها دعم -

 ...(الفنادق، الصناعات التقليدية والفنون) العرض التجاري في قطاعات خصوصية  دعم -

 

 

 

 

 دعم التنمية االقتصادية

 :تنمية و تجديد تجارة الجوار وذلك من خاللالتعزيز 

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

 .تحديد فضاءات ذات اولوية لتجارة الجوار -

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

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

 .شبكة من أجل التقريب بينها

 .تحسين نقل المعلومة الخاصة باإلنتاج الثقافي والعرض المتعلق به

 :خالل  السيطرة على نوعية وخصوصية مراكز التسوق الكبرى الموجودة على اطرافالمدينةمن

 توفير وتحسين خدمة النقل الجماعي في الفضاء العمومي -

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

 تنمية حضرية

  (.المشاركة في القاعدات التكنولوجية)تعزيز الشراكة الدولية 

 

 

 خدما ت عمومية

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

 .المتروبولي

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

 .الدولية

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

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

 .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

 

 بيئة

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

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

 .والطبقات الجوفية
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 اعادة هيكلة الوسط القروي
حماية االنشطة 

 المحاديةالفالحية 

 للحاضرة

 .أو إعــادة نشر فالحة الجوار المرتكزة على االحتياجات االستهالكية لسكان المدن/الحفاظ و
 

 دعم التنمية االقتصادية

  .من الضغط العقاري خاصة غرب حاضرة فاس فالحيةت شبه الحضرية المتميزة بقدرات حماية الفضاءا

التي يجب اتخاذها  االجراءاتمراقبة شديدة للموارد الكيماوية المستعملة في األراضي الفالحية والنظر في  بيئة

 .في المناطق التي تفوق نسبة انحدار معينة

 اعادة نشر القاعدة االقتصادية

النشاط دعم 

 االقتصادي 

 

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

الشغل ، االقتصاد في استغالل األراضي وتكثيف النسيج  مناصبوالتي من شانها أن تساعد على تكثيف 

 .زية الثانويةالحضري ، قابلية استعمال شبكة النقل العمومي وتدعيم المرك

 

 

 

 

 

 دعم التنمية االقتصادية

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

 الفرص الجديدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة واالبتكار استغالل

 

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

 (.الالفتات –التواصل ، تهيئة المشاهد الطبيعية 
 تنمية حضرية

  القيام بمجهود كبير على مستوى التكوين والمؤهالت مواكبة للتغيرات االقتصادية

 

 

 خدمات عمومية

ستوى المهارات وذلك من خالل التركيز على لتلبية حاجيات المنطقة على م االطراستقبال أكبر عدد من 

 عامل جودة الحياة

 وامكانية الوصول إلى أقطاب العمل وذلك من أجل فك عزلة سوق العمل الشغلوطالبي  العمالتحسين تنقل 

 تركيز هياكل للبحث تخص أقطاب التنافسية والتكنولوجية

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

 .كما يجب التفكير في تنسيق سياسات االستقطاب والترويج

تثمين القطاع 

 السياحي

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

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

 (.األطعمة

 

 

 دعم النشاط االقتصادي

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

 .موحدة

 .تي يمكن إنجازهاإجراءات للتسويق واالتصاالت على مستوى المدينة فضال عن المشاريع ال تحديد

 .السنة طولتجاوز تكثيف النشاط السياحي خالل فترة قصيرة وخلق الظروف لتمديد الموسم السياحي على 
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Sebaa Rouadi

Moulay Yakoub
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Vers Taza
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Vers Oujda

Vers Tanger
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Vers Sefrou

Vers Imouzzer Kandar

Vers Rabat
        Casablanca 

التصميم الھيكلــــــــــــــي لحـــــاضرة فـــــــــــاس19خريطة  : 

قطب اللوجستيك والخــدمـــات

مــراكز مجاورة

محطة تعددة الوســـائط

محطة قطـــار

مطــــار دولــــــي

طريق سيــارة مغـــاربــي

طريق سيارة مغربية داخلية مبرمجة

قطار فائق السرعة مغاربي مبرمج

حــــدود التحضـــــر

مسلك سيـــاحي للماء

قطار جھوي سريع 

ترمواي

مدار المراكز المجاورة 

تحويل خط السكة الحديدية
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 مشروع األطلس المتـــوسط اإلستراتيجية لمجالالخيارات  -1.2.1

 

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الو رشات الكبرى اإلستراتيجيةالمحاور 

 

 

 

 

اعادة هيكلة الوسط 

 القروي

تحسين وفك العزلة 

الوساط لالولوج 

 القروية

 .الترابي المجالوغرب  جنوب وذلك شرق-ي شمالإنشاء محوران من أجل االندماج الجهو

 تحتية بنيات
 (.محاور محلية لفك العزلة)والفضاءات المنتجة  بالسكان اآلهلةناطق المإنشاء شبكة طرقات لفك عزلة مجموع 

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

 .تاونـات في الشرق

تطوير النسيج 

 القروي

وتطوير المشاريع الصغيرة في كل الحرف ، واألنشطة التحويلية والتجارية على  قخلتشجيع األنشطة غير الفالحية ودعم 

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

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

 . رباط الخير –إيمـوزار مرموشة 

 .للنزوح القروي مالئمبتشكيل بديل ( مدعمة بنواة المراكز الموجودة)تهيئة مراكز قروية صاعدة  تنمية حضرية

 –التجهيزات  –الخدمات )لقرى الموجودة من خالل إعادة هيكلة األنوية الصغيرة وا المشتتينالمساعدة على تجميع السكان 

 (.الولوج – للدخلاألنشطة المدرة 

 خدمات عمومية .للدخل خاصة على مستوى المراكز القروية الصاعدة مدرةتحسين الولوج للخدمات العمومية وخلق أنشطة 

 
البيئة  على المحافظة

  هاوتثمين

 قتصاديدعم النشاط اال طاقة المتجـّددةال في مجالالبحوث 

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

 (.تنويع األنشطة والتجهيزات) مناطق السهلهيكلة والحد من نمو القرى في الغابات وتشجيع القرى في  تنمية حضرية

 .إعادة تأهيل األوساط الطبيعية المتضّررة والمتدهورة

 بيئة

الكثافة السكانية من أجل تخفيف الضغط على البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن بين اإلمكانات الطبيعية  التحكم في

 .والنمو السكاني

 هتنوعبالمتميز  ،أعلى الجبلوتدبير من أجل المحافظة  في الفالحةدعــم استقرار جزء من السكان القرويين والناشطين 

 .البيولوجي

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية
دعم االنشطة 

 السياحية والحرفية

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

 دعم النشاط االقتصادي
 .راثإنشاء مسالك سياحية ذات مواضيع خصوصية وأقطاب اقتصادية حول الت

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

 (.صناعات تقليدية –مطاعم 
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 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الو رشات الكبرى اإلستراتيجيةالمحاور 

 (.ت تقليديةصناعا –استغالل الغابات  –تربية الماشية  –موارد فالحيه خصوصية )الجبلية  بالمجاالتتطوير األنشطة الخاصة 

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

 (. الزعفران والخزامة)
 تنمية حضرية

 خدمات عمومية تثمين الزراعات المحلية بمساعدة المراكز الثقافية والمتاحف المحلية

 عيةنو تطوير فالحة

للحفاظ على المساحات الفالحية القابلة لالستغالل في المناطق األقل إنتاجية  ،دعم المزارع ذات الكثافة االنتاجية الواسعة

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

 ت والمراعيالشروع في برامج للتنمية القروية واألنشطة المرتبطة بالغابا

 تنمية حضرية . اءاتهاضنفوذها داخل وخارج ف تعزيزوتنمية قطب كيكو من خالل  ةحضريدعم المنظومة ال

المحافظة على التنوع  –ي واالنتاج الفالحي والغاب) وتدبيرهامن خالل تثمينها  تعزيز التعدد الوظيفي للمناطق الطبيعية والفالحة

 (.اية من األخطار الطبيعيةالحم –الترفيه  –البيولوجي 
 خدمات عمومية
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ESPACE DE PROJET DE LA MOULOUYA

ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE METROPOLISATION

R504

مدينة داعمـــة للمتروبول

مدينة بديلة للتأطير المجالي

وسط قــروي يستوجب الھيكلة
قطب سيـــاحي

منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية

مسلك سيـــاحي للماء

حـــدود مجـــال المشروع

قـــرية مدعمة

تجمع سيرتقي إلى مصاف مركز صاعد

غــــابـــة ومجــال جبلــــي

منطقة ذات مؤهالت فالحية هـــامة

سھــــوب الحلفـــاء ومراعــــي

مناطق فالحيـــــة أخــــرى

مـحــــور اندماج جھـــوي

مـحـــور لفــك العـــزلة

التصميم الھيكـــلي لألطلس المتـــــــوســـــط20خريطة  : 
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 مشروع الملـــوية اإلستراتيجية لمجالالخيارات  -1.2.1

 القطاعات الخيارات اإلستراتيجية الو رشات الكبرى المحاور اإلستراتيجية

 

 

 

 

الوسط  اعلدة هيكلة

 القروي

فك عزلة الوسط 

 القروي

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

 موميةبنى تحتية وخدمات ع .تربط المراكز القروية بمدن المنطقة ناجعةتبادل السلع من خالل انشاء شبكة نقل  ودعم المتوسطة والعاليةتحسين الولوج للخدمات 

 

 

 

تطوير النسيج 

 القروي

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

 .على المدى الطويل

 تنمية حضرية
 فكرة إعادة تجميع السكان دعم

 .المشروع ككل لمجالساهم في خلق توازن ت منظومة حضرية قرويةتعزيز 

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

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

 على ةالمحافظ

  هاوتثمينالبيئة 

 دعم النشاط االقتصادي تثمين الطاقة المتجّددة بما في ذلك الطاقة الشمسية لتحفيز االقتصاد المحلي

ومراقبة تطور  للتزود بالماء الصالح للشربالمحافظة على التوازن بين الموارد البيئة وتنمية األنشطة الفالحية وإعطاء االولوية 

 تربية الماشية
 ات عموميةخدم

 .بحث ، تهيئة وتأطير: الحلفاء والمراعي ضد االستغالل المفرط والبحث عن فرص جديدة وممارسات تحترم البيئة  فرشاتحماية 

، السقيتعميم التقنيات المقتصدة في ميدان : وث المياه السطحيةلحماية الموارد المائية التي أصبحت ضعيفة ضد الضخ المكثف وت بيئة

 مراكز دفن و تثمين و ات الوسط الحضري والقروي الجديدة التي توجد بها محطات تطهيروتجهيز

اعادة نشر القاعدة 

 االقتصادية

هيكلة الوسط 

 الترابي

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

 بنى تحتية .االقتصادية والممارسات

 .فــي المنطقة المخطط الفالحي الجهـــويتعزيز إمكانية الولوج والنقل كشرط أساسي للتنمية وتنفيذ أهداف 

 من التجمعات السكانية القروية  إنشاء مجاالت لألنشطة وفضاءات للصناعات التقليدية مجهزة وموجودة بالقرب
 دعم النشاط االقتصادي

 .ة تأهيل المناطق القروية المتميزة بفراسة كثيف للزياتين بغزيب المولويةإعاد

في وظيفة تكميلية كعنصر إندماج جهوي ووطني  ي وميسور كمركز مدينة مهيكلة والتي ستواصل اللعب بدور إداري وتأطير دعم

 .الثقافة الفكريةولنشر ا مجاالت
 خدمات عمومية

 ز التنميةيحفت

 االقتصادية

 بنى تحتية .يكولوجيةاإلبيولوجية والهمية األركيز السياحة ، وفك العزلة وتجهيز مواقع ذات ت

 الحلفاء وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة وفرشات الرعيات قطاع يإحياء إمكان

 دعم النشاط االقتصادي

اعية المتعلقة بالتحويل وإحياء المواد الموجودة في الحاج كمركز مدينة مهيكلة قادرة على تطوير األنشطة الصن أوطاطتعزيز جماعة 

 .المراعي والحلفاء

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

 .والتجاري

مركز ميسور ، قصابي )لقطاع الثالث في المراكز الحضرية شبه الحضرية وتعزيز التكامل مع األنشطة في ا حماية الفالحة 

 (.الملوية

 خدمات عمومية .إنعاش التجمعات السكانية والقرى من خالل سياسة تنشيط الصناعات التقليدية والتجارية والخدمات لفائدة السكان واألنشطة الفالحية

حماية )من خالل إدارة مستدامة لإلمكانات الطبيعية ( دد رؤوس القطيعتطوير االنتاجية وليس ع)نشاط تربية الماشية  في التحكم

 (.المراعي وتجديد مفارش الحلفاء
 بيئة

 



O.Zloul

O
.O

arya

O. Chouf Cherg

O. Enjil

O
. B

ou
 K

er
da

ne

O
. B

ou
 Z

eg
za

O. El Arar

O
. J

em
aa

O
. H

am
m

an

O. Meslakh

O. Lazreg

O
. Keddou

O
. A

zin
ou

z
O. Imargazane

O.Mahçar

O
. Tam

ghilt

O
. M

dez

O
. A

l Yahoudi

Bge Aggay

O.Al qantra

O
. B

ou
 T

az
eg

ht

O. Cheg Al Ard

O. A
zin

ous

O. Aïssa

O. Ouahar

O. Beni Ouriach

O
ued Tissaf

O
. M

ou
lo

u
ya

O. M
oulouya

O. M
oulouya

O. Guigou

O
. E

l A
tc

ha
ne

O. G
uigou

Oued Anfig

O. Bachna
O. Al Mchara

O. Beni Mansour

O
. E

l A
tch

a
n
e O

. B
o
u
 R

ke
iz

O
.Z

ra
a

0 20 Km

N

Douar Zligui

Emirates Center 
For Wildlife Propagation 
Missour Station

مركز اإلمارات لتكاثر
الحیاة البریة٬ محطة إنجیل

Tamahdite

Région Taza - Al Hoceima - Taounate

Région de l’Oriental
Région Meknès-Tafilalet

Région Meknès-Tafilalet

MIDELT

IFRANE

Timahdite

Tissaf

Fritissa

Tendite

Ksabi Moulouya

Ouizeght

Enjil

Ermila

El Orjane

Oulad Ali Youssef

Almis Marmoucha

Guigou

Serghina

El Mers

Ait Bazza

Ait El Mane

Talzemt
Tafajight

Skoura Mdaz

Adrej

Laanoussar

Kandar Sidi Khiar

Ait Sebaa 
Lajrouf

Imouzzer Kandar

Ahl Sidi Lahcen

Tazouta

Dar El Hamra

Ighzrane

Oulad Mkoudou

Ribate El Kheir

Ain Timguenai

Zaouiet Bougrine

El Menzel

Bir Tam Tam

Azzaba

S.y. Ben Ahmed

Aghbalou Aqorar

Bhalil

Ain Cheggag

Ain Bida

Oulad Tayeb

Ain Chkef

OUTAT EL HAJ

IMOUZZER MARMOUCHA

SEFROU

MISSOUR

BOULEMANE

R
N
 8

P5043

R
503

ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE METROPOLISATION

Vers Tendrara

Vers Errachidia

Vers Guercif et Nador

Vers RN 19

Vers Talsint

Vers RN 6 et Taza

Vers Bouilbane et Guercif

TGVM

ESPACE DE PROJET DU MOYEN ATLAS

RN
 1

5

التصميم الھيكـــلي للمــلـــــــويــــــة21خريطة  : 

غــــابـــة ومجــال جبلــــي

منطقة ذات مؤهالت فالحية هـــامة

سھــــوب الحلفـــاء ومراعــــي

وسط قــروي يستوجب الھيكلةمناطق فالحيـــــة أخــــرى

منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية

حـــدود مجـــال المشروع

تجمع سيرتقي إلى مصاف مركز صاعد

مـحــــور اندماج جھـــوي

مـحــــور اندماج وطنــــي

مـحـــور لفــك العـــزلة

مدينة للتأطير اإلقليمي

مدينة بديلة للتأطير المجالي

65



 التركيبي التقرير   – 3المهمة  3المرحلة  –التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 

  URAM Intl. – 1025 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

11  

 استشرافيةوثيقة  :التصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمان -0

     جياتتشاورية تستجيب الى الحا

 افسةمنو جاذبةو نشيطة جهة:  2545افق سنة  في بولمان فاس -1.0

الموقع الجغرافي، التاريخ و  جهة طموحة تعتمد على"صبغة ، سنة المقبلة 15خالل جهة فاس بولمان ستكتسي 

دد تتكون من مدينة كبيرة و مجال خلفي نشيط و متع ."المؤهالت المجالية لتستعيد جاذبيتها و تنافسيتها

 هذه خصائص كل ثمين تتنويع و .لحفاظ عليهاا وجب إيكولوجية خاصة ةنظمأالوظائف ومناطق بعيدة ذات 

 .المجاالت يجعلها متكاملة

  جهة فاس كمحرك أساسي لمسلسل المتروبول العاصمة  تأهيليتمثل  التراباعداد رؤية  أساسعلى

ومن بين ما  الترابميم الجهوي العداد لتصلمثل المشروع الرئيسي ي المتروبولف .بشكل جماعيذلك و

 .االنطالق في دينامية التنمية االقتصادية واالجتماعية للحاضرة ومنطقتها الخلفية : سيترتب عنه

 ؛سيهيكل المجال الجهوي 

 سينشر التنمية نحو المجاالت النائية بالجهة، 

 –جهة مكناس )لتكامل مع مكناس ترتكز جهة فاس بولمان على عاصمتها التي تسعى إلى أن تصبح متروبول با

 .وتجمع كل المؤهالت التي تمكنها من لعب دورا أساسي في التنمية االقتصادية الجهوية والوطنية ،(تفياللت

مراكز الدعم والذي يتكون من مكناس ومجالها الخلفي وفاس و االقطاب،الواسع ثنائي المتروبولي هذا المجال 

باإلضافة إلى األراضي الفالحية  ،موالي يعقوب والمنزل –موزر كندر إي –البهاليل  –صفرو  تمثلوالتي 

 .والضاحوية التي تفصلها ، وتهدف إلى فرض نفسها على الصعيد الوطني كقطب هام للتنمية

التحتية والتجهيزات  ياتجمع المجاالت حيث البنىي فضاء وظيفي مندمج،المجال المتروبولي يمثل هذا 

تموقع األنشطة والتجهيزات بالمجاالت األكثر يساهم . عتماد على المؤهالت المجاليةواالستثمارات موزعة باال

 االمر الذي. مراكز جديدة متعددة الوظائفتكوين  في وكذا   ،المتروبولي والفضاءوسط المدينة األم  ا مع تالئم

 الفضاءتمكين مدن أخرى،  من جهة، وتقليص الضغط على فاس وتحسين تدبيرها الداخلي  من جهة فييساهم 

 . المتروبولية من التمتع بدينامية التنمية

مالئمة  مؤسسات ووضع سياسات . محمية ومثمنةهي المناطق الطبيعية ذات األهمية وسط الفضاء المتروبولي ف

تدبير ناجع للموارد والتحسيس حول الموضوع، سيمكنون من تحقيق توزيع واضح للمناطق بين األوساط  كذاو

االنتاج الفالحي هو أيضا في تالئم مع توفر . والحضرية، و ترشيد استغالل المياه وانخفاض التلوث الفالحية

يتميز المتروبول بشبكة إيكولوجية وسياحة تحافظ على األوساط الطبيعية وتحد . الموارد واحتياجات المتروبول

 .من التلوث كما تالئم بين التحضر واألنشطة الفالحية

متعددة وكثيرة مع الساحلين األطلسي والمتوسطي ، وباقي مجال  روابطبلى المتروبول سيتحسن الولوج إ

كما .  يجب أن تربط شبكات النقل الجهوية السريعة بين المدن . باإلضافة إلى بقية مجال الجهة األقطاب المغربية

نواع النقل متصلة باإلضافة ستكون مختلف أ. يجب أن يكون النقل الجماعي وسط فاس ناجعا وسهل الولوج

 .وخالقة لمناطق تبادل وتالئم متعدد األنماط

. على مستوى المتروبول، كل شيئ تم لتسهيل التنمية االقتصادية وجاذبيتها مع الحد من تخصص المجاالت

كما سيتم استبعاد بعض .  ستعمل مناطق األنشطة على نحو أفضل بفضل التحسينات في ما يخص الولوج

ز للحد من التلوث في حين أن المراكز الضاحوية ستتكثف بتموقع األنشطة المتجّددة والنشيطة  األنشطة عن المرك

سيتم إنشاء المساكن .مما سيساهم في تركيزمناصب الشغل وتنظيم شبكة النقل الجماعي ودعم المراكز الثانوية



 التركيبي التقرير   – 3المهمة  3المرحلة  –التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 

  URAM Intl. – 1025 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

12  

ستساهم األحياء . لمتروبولحسب تنمية األنشطة االقتصادية والحاجيات المختلفة التي يوفرها مجموع مجال ا

الراقية والمجهزة في جذب األطر بينما مناطق أخرى ستستجيب لحاجيات الفئات الهشة دون أن تستقرفي أحياء 

باإلضافة إلى ذلك يقدم المتروبول عرضا تجاريا مهما ومتنوعا ، يتكون من تجارة ذات جودة . غير قانونية

ة مالئمة ومراكز تجارية كبرى بضاحية فاس سهلة الولوج وال ومتخصصة بمركز المدينة وشبكة أسواق قريب

يرافق هذا العرض التجاري هيكلة لوجستيكية تتكون من قاعدة لوجستيكية ، و . تنافس إال قليال األنشطة التقليدية

 .ميناء داخلي للتخزين والتوزيع ومناطق لوجستيكية للتسويق بالنسيج الحضري

، يتوفر مجال المتروبول على أقطاب تنافسية والتجهيزات التي يحتاج لها، كما أن  وفيما يتعلق بتشجيع االبتكار

يتم الحفاظ على دينامية االبتكار من خالل تنظيم . الشراكة مع مختلف الهياكل والجامعات والمقاوالت لها مكانتها

سكن ، )لبة والباحثين كما أن جودة بنيات استقبال الط. تظاهرات تشجع على التكوين والندوات والمناظرات

 .تساهم أيضا في جاذبية المتروبول( تجهيزات ، مطاعم ، رياضة ، ثقافة

تراث، )ستؤدي العـديد من المشاريع إلـى خلق تظاهرات : الجاذبية بفضل السياحة والثقافة  هذه أخيرا ستتطور 

 .اطق المجاورة للمتروبولوتثمين المواقع والخبرات وسط المدينة وخاصة المن...( فن الطبخ ، الترفيه

عالوة على ذلك، . تعدد وتنوع العروض السياحية والثقافية، يرافقها تواصل مالئم يساهم في تنافسية المتروبول

 .يساهم التنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاعي السياحة والثقافة في تكامل عرض القطاعين

إلى مرحلة متقدمة من التنمية  و تحسن مستوى عيش  وعموما ، تصل عاصمة الجهة كباقي المجال المتروبولي 

يتوفر باقي مجال الجهة على العديد من المؤهالت منها المتعلقة بالوسط الطبيعي والبشري والمادي . الساكنة

 .والالمادي

وبالتالي، في المناطق الغابوية والجبلية، خاصة باألطلس المتوسط وجزء من منطقة مقدمة الريف بشمال فاس ، 

 هذه توفر السياحة والصناعة التقليدية نشاطا للساكنة المحلية، وتساهم في استقرار جزء من النمو الديمغرافي ب

في األخير ستمكن المشاريع التي . المناطق فالحة متخصصة باإلضافة إلى تربية الماشية هذه تنتشر ب. المناطق

 .الجبلية والغابوية من تثمين ثرواتها المناطق هذهتهم المحافظة على الغابات والمياه والتربة، 

تنتشر المناطق ذات كثافة فالحية عالية في المجاالت التي تقع في سهل سايس، باإلضافة إلى بعض األراضي 

 هذه ساهم تكثيف الزراعات في . التي تقع بمقدمة الريف وبالسفح الشمالي لألطلس المتوسط وبجماعة كيكو

باإلضافة إلى مالئمة الفالحين منتوجاتهم مع متطلبات المدن لتلبية الطلب المحلي . المناطق في زيادة المردودية

كما مكنت حماية الموارد المائية والتصدي . وتطّور القطاع بفضل دعم قطاع التخزين والتحويل واللوجستيك

على طول )وعة المناطق بالمجاالت الفالحية المتن هذه لمخاطر التلوث من المحافظة على المؤهالت الهامة ل

، فعصرنة وسائل االنتاج ( جنوب األطلس المتوسط وجزء من سهل سايس وبمقدمة الريف –وادي الملوية 

وتساهم هيكلة الساكنة في قرى سهلة الولوج ومجهزة في . وتنمية قطاع تربية الماشية يرافقها تجمع الساكنة

 .المحافظة على جزء من النمو الديمغرافي بالمنطقة

كما سيساهم . استثناء شريط صغير على طول وادي الملوية ، تغطي سهوب الحلفاء والمراعي المنطقةأخيرا، ب

اما فيما يخص مكافحة التصحر تبقى المحافظة على . تحسين المراعي وتجهيز مرافق للماشية في تنمية المنطقة

 .سهوب الحلفاء امرا ضروريا

تتكون المنظومة الحضرية من نوعين من . ن المدنتتدرج الشبكة الحضرية للجهة حسب عدة مستويات م

 :التجمعات السكنية

 .المدن ذات أهمية جهوية وإقليمية −

 .المراكز ذات أهمية محلية −

 :تنقسم المدن ذات أهمية جهوية وإقليمية إلى ثالثة مستويات 
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  بولمان و هي فاس-ال توجد إال واحدة بجهة فاس: المتروبول :  2المستوى. 

  البهاليل و إيموزر كندر  –صفرو : أربعة مراكز وتتمثل في : مراكز دعم المتروبول :  1المستوى

 .وموالي يعقوب والمنزل

  مدن التأطير الجهوي، باإلضافة إلى مراكز دعم المتروبول والتي تلعب دور التأطير اإلقليمي :  1المستوى

 .ميســــور: وتتمثل في . لصفرو ، موالي يعقوب

 :الهمية المحلية ثالثة مستويات تضم المراكز ذات ا

  أوالد  –بولمان  –إيموزر مرموشة  –الحاج  أوطاط: أربعة مدن : بدائل التأطير المجالي :  1المستوى

 (.مدينة جديدة)ميمون 

  يضم كل مجال مشروع العديد من المراكز : المراكز الصاعدة :  5المستوى : 

المراكز توجد  هذهعين بوعلي و –الوداين  – العجاجرة –ميكاس  –سيدي داود  –سبت الوداية  -

 .بمنطقة مقدمة الريف

آيت  –أغبالو أكورار  –بئر طم طم  –رأس تبودة  –سيدي حرازم  –عين قنصرة  –سع الرواضي  -

 .عزابة بممر المتروبول –كندر سيدي خيار  –سبع لجرف 

تلزمت  –تفجيغت  –أدرج دار الحمراء ،  –تازوطة  –العنوصر  –أوالد مكودو  –أهل سيدي لحسن  -

 .اوالد علي يوسف باألطلس المتوسط -آيت بازة  –آيت المان  –المرس  –كيكو  –سكورة مداز  –

تنديت في  –فريطيسة  –تيساف  –ويزغت  –قصابي الملوية  –إنجيل  –ألمس مرموشة  –سرغينة  -

 .الملوية

  القرى األخرى:  1المستوى. 

 :بالجهة عبر دعم الشبكة الطرقية والطرقات السريعة بمدارين  سيتم تعزيز شبكة التواصل وهيكلتها

 المدار األول يوجد بشمال حاضرة فاس، يعبر مقدمة الريف عبر ميكاس وعين قنصرة مرورا بالعجاجرة .

كما تربط المدينة الجديدة أوالد ميمون والوداين العديد من الطرقات الثانوية وتساهم في فك عزلة الجهة 

 .المصغرة

 األول يصل : ويربط إيموزار كندر بصفرو ثم ينقسم إلى طريقين " مدار السفح"مدار الثاني، يتمثل في ال

إيفران  –أزرو  – محور فاس(. مرورا بالمنزل)صفرو ببئر طمطم والثاني يربط بين صفرو ورباط الخير 

 .تازة وجنوب الجهة دون المرور بفاس –يرتبط إذا بصفرو 

 –األول يربط رباط الخير : ندماج الجهوي سيساهمان في فك عزلة جنوب الجهة وفي األخير، محوران لال

 .إنجيل وميسور –بولمان  –الحاج والثاني يربط صفرو  طأوطا –إيموزر مرموشة  –أدرج 

 :الشبكة الحديدية هي أيضا موضوع هيكلة هامة

المطار وتخفيف الضغط تازة سيقع تحويله إلى جنوب حاضرة فاس لتحقيق الترابط مع  –خط مكناس  -

 .بوسط المدينة يكمل الترمواي العرض من النقل العمومي. على مركز المدينة

من جهة أخرى،  سيمكن الربط السريع مع طنجة والقطب المتوسطي من تنمية عالقة فاس وعالقة  -

 .الجهة مع الساحل الشمالي

. بالمراكز النشيطة بالجزائر وتونس و ليبيا أخيرا، يعبر القطار السريع المغاربي مجال المتروبول ويربط فاس

 . وبالتالي يمثل مؤهال هاما لربط عالقات اقتصادية مع بلدان شمال إفريقيا

للتمتع بدينامية المجاالت المجاورة وتعزيز التعاون بين المناطق، وجب تحسين العالقات بين الجهات المجاورة 

 .لتي تربط بين الجماعات لكن في دينامية التنمية والنقلوالتي ال تنحصر باألساس في الطرقات المحلية ا

محاور هامة ووسائل نقل منظمة وفّعالة ستسمح للمجاالت المماثلة وذات مستقبل موحد من تعزيز التبادالت 

 .والتعاون المشترك
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لتنمية  العالقات البيجهوية ضروري هذهدعم . الوسائل غالبا ما تكون معززة بقاعدات لوجستيكية موحدة هذه

. بولمان-بعض مجاالت الجهة، خصوصا أن بعض المناطق تبقى مرتبطة بالجهات المجاورة أكثر من جهة فاس

تافياللت باألساس وتازة  –بجهة مكناس )منطقة األطلس المتوسط لها نقط مشتركة مع بقية السلسلة الجبلية : مثال

أو )سيساهم وضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية  .أكثر من سهل سايس أو وادي الملوية( تاونات –الحسيمة  –

 .المناطق في تعزيز الولوج إلى الخدمات والتجهيزات بطريقة ناجعة وفعالة هذه ب( بين الجهات

شمال مقدمة الريف، خلق عالقات مع قرية با محمد والتي تقع : تتوفر المناطق المجاورة على العديد من الفرص 

. تاونات تمثل فرصة أنجع في تعزيز المجهودات لبلوغ فاس –الحسيمة  –ة وتازة على بعد كيلومترات من الجه

معالجة  –مذبح )الحاج مكانتها كقطب في قطاع تربية الماشية  طعلى عكس وادي الملوية، تفرض جماعة أوطا

اورة يأتون أن مربي الماشية بالجهة المج ثوتتجاوز الحدود الجهوية، حي( لوجستيك –اللحوم  –وتخزين الجلود 

 .لبيع الماشية بالمنطقة

 .باإلضافة إلى ذلك ، كل مجال مشروع ينمو حول مشروع محرك يحفز ويدعم مستقبل المنطقة كلها

بمقدمة الريف، ساهم مشروع سبو المتوسط و انوان االعلى في تحسين تدبير الموارد المائية في األنشطة 

 هذه لكن إنشاء مدينة جديدة وسط . تاونات –الحسيمة  –ازة الفالحية وتثمين المناطق المجاورة للجهة مع ت

ساهم في دينامية مجموع المجال، ويتعلق االمر بمركز حضري مهيأ يضم مناطق أنشطة بقطاعات سيالمنطقة 

الخدمات والتجهيزات المرتبطة بالمدار الشمالي الذي  اومناطق سكنية تتركز فيه( تثمين الثروات المحلية)مختلفة 

 .ميكاس بعين قنصرة يربط

بجنوب " محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االطراف"الممر المتروبولي يضم قاعدة لوجستيكية هامة وسط 

حاضرة فاس، ويحتل موقعا استراتيجيا بالقرب من المطار ومرتبطا بالسكة الحديدية والقطار السريع، كما يضم 

 .لصناعة ومنطقة خدمات مواكبة لهذه األنشطةمنطقة موجهة لخدمات الشحن ومناطق كبرى موجهة ل

بالنسبة لألطلس المتوسط، ينمو هذا المجال بشكل رئيسي من خالل السياحة ومجموع األنشطة التي تقوم بها 

ترم الثروات المحلية وتمّكن من خلق عالقات بين ساكنة المنطقة حوتتمثل في السياحة التي ت. مختلف القطاعات

ث المحلي والطبيعي والبشري والمادي والالمادي مصدر للجاذبية، وتثمينه يمكن من خلق يمثل الترا. والسياح

 ...(.تنشيط ثقافي –المحافظة على الغابات  –أنشطة حرفية )فرص الشغل 

الحاج قطبا في قطاع تربية الماشية يهتم بمجموع األنشطة  طأصبح أوطا. ينتظم الملوية حول مركزين حضريين

يفوق اشعاع هذا القطب حدود الجهة، في حين أن الجهات . والتحويل وتوزيع المنتوجات المتعلقة بالبحث

كما يمثل ميسور قطبا للخدمات ذات مستوى عالي بالمنطقة، . المجاورة ال تتوفر على هياكل تثمين هذا القطاع

الجيد فيما يخص  موجها لمجموع ساكنة وادي الملوية والسفح الجنوبي لألطلس المتوسط، كما يتميز بأدائه

 .األنشطة الجامعية

وأخيرا، تركز 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 

والتحكم في ( المرتبطة بالساكنة واألنشطة)دد البيئة والتراث إجراءات تمكن من الحد من المخاطر التي ته

 .التوسع الحضري غير المنتظم
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 مشاريع ذات اهمية جهوية توافق رهانات االعداد -2.0

 المحاور االستراتيجية لالعداد الجهوي -1.2.1

 

 : يتمحور إعــداد مجال الجهة حول ثالثة محاور استراتيجية جهوية 

 .متروبول لحاضرة فاس ومجالها المتروبوليتسريع مسلسل ال -

 ؛إعادة هيكلة الوسط القروي -

 ؛إعادة توزيع القاعدة االقتصادية  -

 

 مسلسل المتروبول

يرتبط مسلسل المتروبول مباشرة بضرورة ربط المجال بالتدفقات الوطنية والدولية ليبلغ االقتصاد مرحلة 

كما يجب التذكير بأن هذه . جهاز تكوين جامعي بمستوى عاليالمعرفة وتثمين الموارد البشرية التي ترتكز على 

الجهة هي الوحيدة التي ال تتمتع بحدود وطنية وبالتالي، يجب كسر العزلة المفروضة على العاصمة الجهوية 

متروبول  –الجاذبية  –الربط : سيتم فتح ثالثة مشاريع رئيسية تحت هذا المحور االستراتيجي وهي. ومجاالتها

 .الثنائيالقطب 

الطرقات والطرقات السريعة والسكك الحديدية والطريق الجهوية : سيتم االهتمام بكل الوسائل  للربط،بالنسبة 

 .أصبحت السرعة عامال حاسما لتبادل البضائع والمنتجات الفكرية ثحي. والربط الرقمي

، ومع أهم التدفقات العالمية (الناظور –طنجة  –الدار البيضاء )الهدف هو الربط بطريقة فعالة بين المدن الكبرى 

 .يكمل الطريق السريع المغاربي العرض بربط مدن وبلدان اتحاد المغرب العربي. بفضل المطار

يصبح المجال . ربط هذا المجال يتمحور حول المطار النتاج عالقات متعددة االنماط، جاذبة ومدرة للثروات

ستقبال أنشطة التخزين واللوجستيك والسوق الحرة والصناعات ذات المنظومة من العالقات ، مؤهال ال هذه حول 

قيمة مضافة عالية، والتي تدعم التبادالت بين الشركاء االجانب في االقتصاد المغربي أو لعمالء في جميع أنحاء 

 .العالم

هذا األمر  ، يتم فاس ومدن المجال المتروبولي دعم جاذبيةالمشروع الثاني في مسلسل المتروبول يتمثل في 

بتحسين الحركية الحضرية وتنمية المراكز الثانوية التي ستساهم في التقليص من الضغط على مركز الحاضرة 

بتنمية عرض سكني فاخر للكراء و ( سيدي حرازم –يضاء بعين ال –عين الشقف  –عين الشكاك  –رأس الماء )

يتعلق هذا بدعم القاعدة االقتصادية . الئمةوعقار مخصص للخدمات من النوع الرفيع وبتوفير ظروف بيئية م

للمدن الثانوية للمجال المتروبولي، باالنطالق في دينامية تخفيف الضغط الصناعي والحرفي والحد من الضغط 

في هذا الصدد، تمت برمجة مناطق . على حاضرة فاس لصالح المدن الصغيرة والمتوسطة للمجال المتروبولي

 . ازي مع وضع تحفيزات تخص العقار والتمويل والضرائبأنشطة ومناطق حرفية بالتو

األخذ بعين االعتبار بعد القطب الثنائي لمسلسل يمثل المشروع الثالث من هذا المحور االستراتيجي ، 

لتحقيق نوع من النجاعة والتوازن على صعيد التراب الوطني ستتم المتروبولية مع مكناس، على : المتروبول

كل حاضرة ستنمو بالتناسق مع األخرى . مكناس يتتمتعان بمجال متروبولي منفصل -فاساعتبار ان كال من 

وستعتمد على مجالها الخلفي لتوزيع الدينامية االقتصادية واالجتماعية وستتمتع بمؤهالت التموقع وتثمين الموارد 

د على إدارات كل من بالفعل، ال يمكن االعتما. الطبيعية الخاصة، لهذا يجب وضع حكامة متروبولية خاصة

الجهتين للمبادرة وتنسيق البرمجة وتجميع النفقات ومجموع االجراءات المتزامنة التي يجب اتخاذها لهذا 

 .وبالتالي، يجب وضع جهاز رقابة مشترك لمتابعة هذا المسلسل. الغرض
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 هيكلة المجال القـــروي

 :يتكون هذا المحور االستراتيجي من خمسة مشاريع كبرى 

  والتي تهم الروابط الداخلية والخارجية للجهة ومنظومات نقل األشخاص والبضائع العزلةفك. 

 والتي تهم التراث المادي والالمادي،  مسألة الماء والغابات وسهوب الحلفاء  حماية البيئة والتراث

 ...والتربة والتطهير الصلب والسائل

 الصناعة الحرفية والسياحة بما أن مخطط  ، يهم باألساسإحياء النشاط االقتصادي بالوسط القروي

 .المغرب االخضر اهتم بتنمية الفالحة وتربية الماشية

 والتي تمثل احدى المشاريع الهيكلية للتصميم الجهوي العداد التراب لجهة فاس بولمان تساهم القرى ،

وخلق أنظمة ادخار في تجميع الساكنة وتبادل المعلومات وتجميع المنتوجات للتسويق، وإنشاء تعاونيات 

وبالتالي . القرى و يتوجب االستجابة لها بخلق حرف جديدة هذه سترتفع حاجيات . ومشاريع صغرى

السياسات المعتمدة لهيكلة . القرى أقطاب طلب للمنتوجات الفالحية ومراكز استهالك هامة هذه ستمثل 

وبالتالي يجب دعم مستوى . ميةالوسط القروي تتطلب جهودا لضمان البنيات التحتية والخدمات العمو

و تتمثل األهداف في تقديم خدمات ضرورية للساكنة . التجهيز بوضع خدمات اجتماعية واقتصادية

 .لتحسين االنتاجية الفالحية واالنطالق في مسلسل تنمية ذاتية على مستوى القرية ومجالها الخلفي

ي للساكنة المشتتة، بفضل مجموعة من ويتعلق االمر بتوفير ظروف موضوعية تهدف للتجميع التدريج

االجراءات بإعداد قاعدة عقارية  هذهتتعلق . االجراءات التي تهدف إلى تنمية النويات القروية المتواحدة

باإلضافة إلى ( ترفيه – رياضة –خدمات عمومية  –إدارة  –حرف  –سكن )مهيئة لوظائف مختلفة 

. لتحفيز الشباب على االستقرار( تدريب –تكوين  –ئب ضرا –تمويل )وسائل تحفيزية متعددة األبعاد 

 : ويمر دعم النويات المتواجدة بإجرائين هامين 

 .سهولة الحصول على عقار: تحسين ظروف االستقبال والتأطير  -

 .الحصول على احتياطي عقاري موجه للسكن واألنشطة والخدمات -

 : م انجاز كل البرنامج أو جزء منه يختلف برنامج التدخالت بكل نواة من وضعية إلى أخرى ويت

 .للسكن واألنشطة والخدمات تارهكتار  10: الحصول على احتياطي عقاري وتهيئته  -

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

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

 (.مدرسة تقنية)انشاء مدرسة للحرف  -

 . ودور للعاملين في قطاع الصحة( حيث ال يوجد)انشاء مركز صحة  -

 .تأهيل وتوسعة المساجد الموجودة -

 .اعداد سوق عصري -

 .انشاء مركز صحة حيوانية -

 .انشاء ملحق إداري يجمع عددا من الخدمات العمومية -

مراكز قروية صاعدة سيتم دعم هيكلة القرى بتأهيل التجمعات الموجودة التي ال يرتقي حجمها إلى أن تصبح 

الهدف المنشود هو خلق ظروف مجالية وتوزيع الساكنة وتخفيف الضغط على األراضي الفالحية . ومندمجة

 .المنتجة

 موجهة لتحمل المشاريع بين الجهات، والمشاريع القطاعية بالجهة مثل المراكز الحكامة المجالية الجديدة ،

 .التقليدية والصناعة القروية الصاعدة والمندمجة وتوزيع الصناعات
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 توزيع القاعدة االقتصادية

 : مشروعين كبيرينيندرج ضمن هذا المحور االستراتيجي 

ويهم النقل، والطرقات خارج الوسط الحضري، والخدمات العمومية، والسكن بالوسط  تجهيز المجال -

 .القروي، وتأهيل المدن باإلضافة إلى دمج بعض المناطق في السياحة

تهدف إلى اشراك كل الجهة في دينامية التنمية وتتعلق بمختلف التدخالت منها اعداد  شاملةالتنمية ال -

التصميم المديري للصناعة ، :التدخالت  هذه توزيع االستثمارات العمومية والخاصة بالمجال تتمثل 

ى والصناعة التقليدية وتخفيف الضغط الجامعي بتوجيهه نحو مدن صفرو وميسور وبرمجة خدمات عل

 .مستوى عالي ونقل بعض اإلدارات العمومية

 

 مشاريع التصميم الجهوي العداد التراب ذات األهمية الجهوية

 .بولمان-دراسة تصميم مديري للسكة الحديدية بجهة فاس -

 تحويل السكة الحديدية بجنوب حاضرة فاس -

 محطة متعددة االنماط -

 طريق سريع يربط فاس بالطريق المغاربي الداخلي المبرمج -

 مدار المتروبول الشمالي -

 مدار السفح -

 الحاج أوطاط-تأهيل محور االندماج الجهوي فاس -

 بئر طمطم  –تأهيل طريق صفرو  -

 دراسة جدوى ودراسة اعداد وانجاز : قاعدة لوجستيكية  -

 دراسة جدوى ودراسة اعداد وانجاز: ميناء داخلي  -

 دراسة جدوى ودراسة اعداد وانجاز: منطقة حّرة  -

 دراسة جدوى ودراسة اعداد وانجاز: يكية وخدماتية متعددة االنماط محطة لوجيست -

 انشاء معرض دولي -

 معهد وطني للمياه المعدنية واالستشفائية -

 انشاء حزام أخضر حول المراكز الحضرية -

 انشاء مراكز صيد بالمياه العذبة بالسدود ومراكز أنشطة بحرية -

 مزارع المشاتل بالسدود -

 .قطب االقتصادي للتراثانشاء ومتابعة مشاريع ال -

 

  



O.Zloul

O.Oarya

O.Mtarnagha

O. Chouf Cherg

O. Enjil

O
. B

ou
 K

er
da

ne

O
. B

ou
 Z

eg
za

O. El Arar

O
. J

em
aa

O
. H

am
m

an

O
. M

eslakh

O. Lazreg

O
. Keddou

O
. A

zin
ou

z
O. Imargazane

O.Mahçar

O
. Tam

ghilt

O
. M

dez

O
. A

l Yahoudi

O. M
ikkes

O
ued Sbou

Bge AggayBge Aggay
O.Al qantra

O
. B

ou
 T

az
eg

ht

O. Cheg Al Ard

O. Azin
ous

O. Aïssa

O. Ouahar

O. Beni Ouriach

O
ued Tissaf

O
. M

ou
lo

u
ya

O. M
oulouya

O. M
oulouya

O. Moulouya

O. Guigou

O
. E

l A
tc

ha
ne

O. G
uigou

Oued Sbou

O. Al Mallah

O. Al Mallah

Oued Inaouan

O
ued Sbou

Oued Anfig

O. Bachna
O. Al Mchara

O. B
eni M

ansour

O. B
en

 Aza
ba

O. Al Kbir

O
. M

allah

O. El Harra

O. Ben Al Kal
O. Brid

O
. M

arez

O
. A

ïn
 S

m
en

e

O
. E

l A
tchane

O
. B

ou R
keiz

O. Chkou

O
.Z

ra
a

Bge Allal El Fassi

Bge Hassan II

Bge Enjil

Dayat Ifrah

Dayat Iffir

Dayat Afourgagh

er
Bge Idriss 1

Bge Sidi Chahed

0 20 Km

N

SIBE DE TIZI AINI

SIBE DE TAMAJOUT

SIBE DE BOUIBLANE

SIBE DE BOUNACEUR

SIBE DE TICHOUKT

SIBE DE BOUIBLANE II

SIBE D’EL ADERJ

SIBE DE JBEL TAGHIOULT

SIBE DE DOUIET

SIBE D’OUTAT EL HAJ

SIBE DE 
AFOURGAGH

KOUDIAT 

SIBE DE DAYET IFFER

SIBE DE 
DAYET IFRAH

SIBE D’
LAARBI

AGHBALOU 

SIBE DE TIT ZEL

N
15

R
50

3

N6

R502

R504

P5016

R606

P5003

P
5
1
0
5

R
5
0
1

R506

P5049

P
5
1
2
7

P51
15

P5110

P5013

P
5027

R716

N
13

P5411

P
5
1
0
9

P50
31

P5103

P5100

P5006

P
5
1
0
7

P5014

P7235

R707

P5002

P
5039

P5053

P
7316

R
50

7

P
5029

P5008

P
5
0
0
5

P
5129

P5106

P
5021

P
50

47

P5004

P5051

P5117

P
5
4
0
7

P
5000

P5427

R
50

6

P
5
0
1
7 P5401

P5110

P5016

N
8

N6

N4

P
5
0
0
2

N
1
5

R
503

R502

N
8

R
5
0
4

N4

P5108

R
6
0
1

P5016

P5003

P
5
0
0
1

P
51

31

P
5123

P51
05

P
5121

R501

P5112

P
5
11

3

R714

P5101

P
5033

P5045

P5043

P5107

P
5
0
0
7

P5007

P
5
1
2
5

N
15

N13

0 20 Km

N

نحـــو وزّان

نحـــو الحــوسیمیّة

نحـــو وجـــدة

محیریجــة

أمیرسید

أزرو

نحـــو عین بني متّـــار

نحـــو الراشـــیدیة

نحـــو خـنیفــرة

نحـــو تنــجــة

نحـــو الرباط
الدار البیضاء

جهــــة الشــرق

جهــــــة تــازة-الحسيمية-تاونات

جهــــة مكــــنـــــــــاس - تـــافيــــاللت

الغرب-الشراردة-
بني حسن بوسمار

بوسمار

أوالد سیدي مالك

دلیم

زویشي

زدروج

أوالد بوزكري

دوار منبها

دوار بكــارة

دومـــة

أوالد بوشتة

أوالد بوشتة

أوالد حراش

أوالد خلیفة

أوالد بوزیان

الجـویرة

الدردارة

السراج
الخـنشاف

أوالد حمید

الدرخـاش راشــد

أوالد غفیر
عـریف آیت صالح

البراتآیت هللا

آیت بن زمـور

الخــربـة

آیت سرغوشان
الزرز

آیت عـامر

آیت مـوس

آیت بكّـــي

آیت براھیم

الجمایـة

آیت علـي یوسف
آیت خــلیفة

غــرفــة

دار مـسـرى

األدراغــة

السخینات

أوالد بوزید

أوالد ھواري

أوالد بوعبید

أوالد الخـرمة

آیت صالح

آیت حامـي

آیت عـمرو إكــو
آیت بوزیان

آیت یحیى

آیت لحسان

آیت خلیفة

آیت محـمد

آیت حـالي
آیت بلعید

صنهاجة

مـزدو

الكلیرة

دشارة لبوادیس

أوالد عمیر

عین بیتـة

كت بني یغـزى

دار حـكّـــون

أوالد بنیدر

تــاغوت

مالحــة تـغیت
القصبة

مداود

عـوجـة

سي مـوس

بني مرورة

بن عیشــة

دار الحمراة

آیت یحـــي

الغـار

الفحص

واد زرا
الزكانة

آیت الهجرغة

تفــاحــة

حــویرت

تنـانیات

لعوینات

تفــراوت

آیت البغـل
تكغــول

لحــسان

تغـزوت

آیت نـدور

آیت بــوعلي

آیت سعــد

آیت حـمزا

آیت محــمد

قصـر الكبیر 

تمــكانت

بـوعـزان

تكـماماس

آیت عوا فالد

آیت واقدیم

آیت علیة

الدویرة

قـصر وكدّو

إفــكیرن

تبــنــوت

آیت بوحـدو

إنـــجیل أكتارن

آیت كـرمـوس

الشـلوج

الطرش

فاس عریبال

تیجــان

تـاوقدة

آیت علي

آیت یعقــوب

آیت حــد/سعد

آیت بویــوسف

آیت عومر أو عبید

تمــرابت

آیت بـوحو
أمان لیلى

لبسابیس

عیشــون

مسـدورة

تخـربشین

عین الشایب

تـاتا

أمـاالّ

القلعة

مـدیــونة عدرج

تـترزات

تلمیرات

عین الحـیز

آیت عـمـر

آیت المان

آیت مخـلــوف

تــزرا

عطایا

آیت الشریف

آیت میمون

آیت تـابت

قــصر الروادي

المــرسى

تكّـــــور

الهــباك الحمراء

كبّابت واد البكري

واد الصغیر

بــركة

مكدول واد یحّـــوتیــدرین

تــمدفــالت

آیت بالل

السیــدة

المـرجــة

دوار توریرت
تكــومین

تدمایا

تـكـــواست
بــكـردان

تــكنتـشـــا

إشـــو علي

آیت علـــو

بــــوسلمة

تـرنست

واد الدراوي

عــوینت عـبّــو

الـرقــو

تـنــدیت

مـیـتــار

فــقــوس

كــویرات

السخـــونـة

آیت األعالم

آیت عیسى أو لحسان

آیت الطمع

أوالد جغیغ

العـكرام

النـخــرات
أوالد النكـاد

عزیب رایشة

دوار تمر

بیـــاضـة

أوالد مـوسـى

كرمیـة

دوار الدرارشة المرازقة

كرزین
غـمـرا

دار عنــونات
دار شفیــاح

الدویات

دوار الزلیقـي

دوار أوالد إزیــد

دوار الهالفـة

دوار أوالد كیغ

 أوالد الصغیر

الفنادك

آیت حسین

عین تـوجــدات

دوار السلطان

عین هللا

أوالد بني یتو

دوار الحمصي

أوالد حـسیــن

أوالد مطاع

الطلحا

الشندال

مصطفى سبت الودایا

مكنــــاس

الحــاجب

إفــــران

تمـحضیت 

میدالت

تــــــــازة

تــــــیســـة

سیدي قـــــاسم

G

G

G

TCSP

سیدي داوود

سبت الودایة

العجاجرة

میكس

الــوادین

عین بـوعلـي

عین قنصرة

سبع روادي

عین الشقـف

رأس تبـــودة
سیدي حـرازم

عین بیضــة

أوالد الطیب

عین الشكاك

أغبــالو أقــوارار

بئر طم طم

آیت السبع لجرف
سیدي یوسف
 بن أحـمد

كندر سیدي اخــیـــار

أھل سیدي
لحسـن

أمطرناغـة

عزابــة

سكورة مداز

تالــزمت

تفجیغـت

آیت المان

العنوصر تازوطة

عدرج

دار الحمــراء

غــــزران

أوالد أمكودو

عین تمكناي

كــیكـــــو

إنجیــــــــــــل

المرس

سرغینـــة

آیت بازة

ألمیس مرموشة

أوالد علي یوسف

سیدي بوطیب

الرمیلة

ویزغـــت

العرجـــان

تســـــــــاف

إفریطیسة

القصابــي ملویة

أوالد میمــون

البهالیل

إیموزار كندر

المنـزل
ربــاط الخیـر

إیموزار مروشة

میســـور

أوطاط الحاج

بـــولمـــان

صفرو

مــوالي یعقــــوب فـــاس

 2015 أغـشـت

المملكة المغــربیة

المفتـشـیــــة الجهـــــویة لفاس بولمان

والیة جهة فاس بولمـــان

مجلس جهـــة فــــــــاس بــولمـــان

وزارة الـــداخلیـة

وزارة التـعمیر وإعـــــداد التــــراب الوطنــــي





ھیكلـــة  حضــریة متــوازنـــة

دعــــائـــم تنمیــــة مجــــاالت المشــــــاریع

مقـدمة الـریف
الفــــــــالحــــة حـــــــــاضرة فـــــــــاس

الربط مع الشبكات العالمیة والوطنیة

ممـــــر المتــــروبـــول
مـــــدینة كبــــرى

األطلس المتــــــوســـــط
سیـــــــــــاحـــــــة

مـــرتــفعــــات الملــــــویــــة
تربیة المــــاشیـــــة

وســــط قـــــروي مهیكـــــــــــل

سیــــاحة متنــوعة ومحافظة علـــى المـــوارد

مؤھــالت قــــرویة مثمنة

متــروبــول دولـــي

G

G

TCSP

مســــاحة متروبــولیة متصلة 

تنقـــل محلـــي فـــي تحسن

قاعدة لوجستیة متعددة الوظائف
مرفأ داخلي

منطقة حــــــرّة
معــــرض دولــــي

مظلع اللوجستیك والخدمات

محطة متعددة الوظائف ذات أھمیة وطنیة

محطة متعددة الوظائف ذات أھمیة جهویة

مطـــار دولــــــــــي

طریق سیارة مغاربیة

طریق سیارة مغـــربیة
محــــور اندماجــي وطنـي
قطار فائق السرعة مغاربي

خط السكة الحدیدیة

مطـــار
نقل جماعي ذا مسار خاص

حـــدود الجهـــة
قطار سریع جهوي

المدارات الشمالیة والجنوبیة
محــور محلي لفك العزلة

محور اندماج جهوي وبین الجماعات

تحـــضــــر محــــكم

مركـــز دعم المتــروبـــول

مدینــة تأطیر أقلیمیة

بدیل للتأطیر التــرابـــي

وسط قـــروي مهیكل : قرى ٬ 
ولوج ٬ خدمات عمومیة

مـــــراكز صـــاعـــدة

مـــــركز قــــروي

قطب سیـــاحـــي
مسلك سیاحي للماء
مسلك سیاحي جبلي

مناطق ذات أھمیة بیولوجیة وإیكولوجیة

فالحة ذات مؤھالت ھـــامة

مجــــرى میاه / وادي محمي 

ســــد وخـــزان مــــائــــي
فالحیةمناطق  أخرى مثمنة 

سهـــوب الحلفاء محمیة ومثمنة
غـــابة محمیة ومثمّنة

73
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 مجال مشروع مقدمة الريف تهيئة -2.2.1

 

تعتمد تنمية مجال المشروع لمقدمة الريف على المؤهالت الفالحية النشيطة عبرمشروع سبو المتوسط و انوان 

 –تبادالت   –فرص عمل )عتماد على الفرص المتوفرة من خالل القرب من عاصمة الجهة وباال االعلى،

 :ترتكز التهيئة المقترحة على ثالثة محاور استراتيجية ومبوبة حسب المشاريع الكبرى (. ترفيه

 التكامل: مسلسل المتروبول مع المشروع الكبير  -

 .فك العزلة والمحافظة على البيئة والقرى إعادة هيكلة الوسط القروي مع مشاريع كبرى تتمثل في -

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

 . والتنمية الشاملة

 

مسلسل المتروبول يهم منطقة مقدمة الريف مع ضرورة تركيز االنتاج الفالحي حول حاجيات المدينة  -2

 .ين الوسط القروي والوسط الحضريالكبيرة والربط ب

إعادة هيكلة الوسط القروي والتي تتمثل في فك العزلة على مجموع المجال بتثمين المحور المركزي  -1

فالمجاالت المرتبطة . الذي يربط قرية بامحمد بالجهة المجاورة ، وبربط احسن لبعض المناطق

ميكاس )لربط وسيتم دعم عبور الوادين بـمشروع سبو المتوسط و انوان االعلى يكون لها أولوية ا

 .لتحسين العالقات بين الجهات المجاورة( وسبو

 .للسكن واألنشطة والخدمات تارهكتار  10: الحصول على احتياطي عقاري وتهيئته  -

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

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

 (.مدرسة تقنية)انشاء مدرسة للحرف  -

 . ودور للعاملين في قطاع الصحة( حيث ال يوجد)انشاء مركز صحة  -

 .تأهيل وتوسعة المساجد الموجودة -

 .اعداد سوق عصري -

 .انشاء مركز صحة حيوانية -

 .انشاء ملحق إداري يجمع عدد من الخدمات العمومية -

ت الموجودة التي ال يرتقي حجمها إلى أن تصبح مراكز قروية سيتم دعم هيكلة القرى بتأهيل التجمعا

الهدف المرجو هو خلق ظروف مجالية وتوزيع الساكنة وتخفيف الضغط على . صاعدة ومندمجة

 .األراضي الفالحية المنتجة

ومن ركائز هذا التوزيع دعم الفالحة وتنمية . إعادة توزيع القاعدة االقتصادية عبر التنمية الشاملة -1

دعم الفالحة سيتحقق باالعتماد على مشاريع مكملة لمشروع سبو المتوسط و انوان االعلى . ياحةالس

وبفضل اآلالف من فرص العمل المتوقعة، كما يتوجب إنجاز بنيات تحتية ومناطق أنشطة ومراكز 

:  تضم شبكة القرى المبرمجة والمدينة الجديدة أوالد ميمون وظائف تندرج في إطار منظم... تكوين

 .الهدف االساسي هو أن يعتمد المجال على قاعدته االقتصادية الفالحية وعلى تربية الماشية

 

ويمكن تنمية أنشطة . ترتبط تنمية السياحة بالمستقبل الذي يتوقعه المسؤولون لسد سيدي شاهد على وادي ميكاس

 .ورياضة مائية تؤدي إلى خلق تجمع سكني

باإلضافة إلى . اح احواض سمك بمجاري المياه وتنمية قطاع صيد االسماكوفي انتظار دراسة جدوى يمكن اقتر

 .تنمية قطاع السياحة يمكن االرتكاز على الخبرات المحلية إلعادة إحياء األنشطة الحرفية
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 المشاريع التي تم اختيارها لمقدمة الريف تتمثل في ما يلي: 

 –سبت الوداية  –العجاجرة  –يدي داود س –تأهيل المراكز القروية المندمجة والصاعدة بالوداين  -

 . ميكاس

 بموالي يعقوب" تليفيريك" -

 تهيئة القطب السياحي بميكاس -

 تهيئة مشهدية للمسلك السياحي: مسلك الماء  -

 شبكة طرقات لفك العزلة -

 تشجير على طول الطرقات -

 (.1011ساكن سنة  10000: الهدف )مدينة جديدة بأوالد ميمون  -

 .القروية الصاعدة والمدينة الجديدة محطة معالجة بالمراكز -
مركز دفن و تثمين النفايات بين الجماعات و غلق المطارح غير المراقبة بالجماعات المعنية و خلق مراكز فرز و تثمين  -

 .و اعداد مراكز نقل

 مشروع سبو المتوسط و انوان االعلى ومخطط الفالحة الجهوية مشاريع  -

 .تارهكتار  5500: روع سبو المتوسط و انوان االعلى تطوير تدبير مياه الري في إطارمش -

 تثمين مياه الري المحلية -

 (.تارهكتار  1500)عصرنة المدارات الموجودة  -

 تحويل وسائل الري إلى وسائل ري محلية -

 :بـ  تارهكتار  21000تثمين البور على  -

o برنامج فالحة أشجار الزيتون 

o برنامج حماية الزراعات المسقية 

o (.تنوير –مسالك )زلة الساكنة برنامج فك ع... 

o  في ( حليب ، زيت زيتون ، كبار)وحدات تحويل ووحدات تخزين : تنمية الصناعة الغذائية

 .إطار مخطط الفالحة الجهوية

o تكثيف قطاع الحبوب على المؤهالت الجديدة للتربة. 

o  وتحسين مستوى التنظيم( تارهكتار  10000)تزايد انتاجية قطاع البقليات. 

o (.تارهكتار  1000)يع التكثيف بقطاع الزيتون توس 

o تثمين المنتوجات المشتقة من عصر الزيتون 

o إنشاء أنشطة للمحافظة وتخزين الكبار: الصناعة الغذائية. 

o  (.تارهكتار  21000)تنمية الكبار الموجود 

o إنشاء مراكز تجميع الحليب وإنشاء وحدت لعلف الماشية: صناعة غذائية. 

o (.حليب ولحوم: انتاج حيواني )ن فالحي إنشاء مركز تكوي 

o  مركز تسمين الثيران: بنيات تحتية فالحية. 

o دراسات استشرافية  للتاثيرات على البيئة لكل مشاريع مشروع سبو المتوسط و انوان االعلى 

 .تهيئة سوق لبيع الماشية على المستوى الجهوي -

 .تهيئة مذبح عصري بمنطقة األنشطة بالمدينة الجديدة -

 (.بالمراكز القروية الصاعدة)اء نقط بيع للمنتوجات الفالحية إنش -

تنمية قطاعات مدرة للدخل بالخدمات الفالحية، الصناعات التقليدية القروية والتسويق ونقل البضائع  -

 .الفالحية
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 مجال مشروع ممر المتروبول تهيئة -1.2.1

يجمع العديد من المراكز الحضرية . توسطيمتد ممر المتروبول على سهل سايس والقليل من سفح األطلس الم

 :تتمثل المحاور االستراتيجية المتعلقة بهذا المجال في . باإلضافة إلى فالحة هامة وموارد مائية جوفية وفيرة

 .إعادة هيكلة شبكة العالقات، والتنمية الشاملة والمحافظة على البيئة وتثمينها: المتروبول والذي يضم  -

 .القروي والذي يهم المشاريع والقرى وفك العزلة والتماسك المجاليإعادة هيكلة المجال  -

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

 .األنشطة القروية

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

التي تخص مناطق الجهة والمدن والقرى بطريقة تدعم المتروبول وتجنبه الوظائف التقليدية، وبالتالي تدعم التنقل 

 . المتروبولي عبر شبكات عصرية وناجعة

والتي تمثل فرصة حقيقية للتنمية " محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االطراف"ومن المقرر أيضا دعم 

 . متروبول وربطها مع الديناميات الوطنية والدوليةالمستقبلية لل

ستحدد دراسات الجدوى المحتوى الدقيق والحدود الجغرافية، على اعتبار أن المبدأ االساسي يتمثل في إعادة 

 .الدينامية العامة هذه توجيه مركز ثقل العاصمة بالجنوب واندماج مركز صفرو في 

تها من النمو باإلضافة إلى نموها الداخلي حتى تتمكن من المشاركة فيما يخص باقي المجاالت ، ستستقبل حص

إذا هي عملية شاملة تمكن العاصمة . في تنمية العاصمة وتقديم بدائل وتخفيف بعض الوظائف القديمة على فاس

شبكة والمدن المجاورة والمناطق الفاصلة من تحديد وظائفها الرئيسية وتضمن تنمية مستدامة وهيكلة هامة بفضل 

 .التواصل

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

رأس  –سخينات  –سيدي حرازم  –عين قنصرة  –تأهيل المراكز القروية الصاعدة بسبع الرواضي  -

 . كندر سيدي خيار –لجروف  –عزابة  –إغبالو أقورار  –بئر طم طم  –تبودة 

 .خمة بصفروتهيئة منطقة سكنية ف -

 .تهيئة منطقة صناعية بصفرو -

 .للمنتوجات المطروزة بصفرو مجموعة حرفيةتهيئة  -

 .بالبهاليل متخصصة في صناعة ازرار الحرير دار الصانعتهيئة  -

 .إنشاء مسلك سياحي بمدينة صفرو -

 .التحويل التدريجي لألفران بصفرو -

 .خلق قطب سياحي مندمج بإيموزر كندر -

 . السخينات –ياحي بسيدي حرازم القطب الس إعادة هيكلة -

 .تهيئة الطرقات والمشاهد للمسلك السياحي: طريق الماء  -

 .صفرو-خط قطار سريع جهوي فاس -

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

 .منطقة تجارية كبرى مع مراكز تجارية كبرى -

 .البهاليل-دراسة تصميم مديري للقطب صفرو -

 .يري لحاضرة فاسدراسة تصميم مد -

 .محطة تطهير للمراكز 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
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 التصرف في النفايات الصناعية غير الخطيرة و الطبيو و الصيدلية -

 ماعاتية مطارح مراقبة بيج -

 .دراسة الفرص والتأثيرات والجدوى لتحويل مدينة صفرو -

 .احتياطي عقاري للتحويل الطرقي بصفرو -

 .برنامج حماية من الفيضانات -

 .تشجير على طول الطرقات المصنفة -

 .خلق معهد لتنمية الزراعات -

 :مشاريع المخطط الجهوي الفالحي  -

o  (.تارهكتار  11000)تكثيف قطاع الحبوب على األراضي ذات مؤهالت 

o مركز لتجميع الحبوب. 

o مخزنين للحبوب. 

o  (.تارهكتار  1100)تكثيف وتوسع مساحات قطاع الزيتون 

o  مجمع صناعات غذائية ووحدة لمعالجة المنتوجات الثانوية: صناعة غذائية. 

o تنظيم قطاع الكبار. 

o  تارهكتار  1000تطوير فالحة الكبار على مساحات تقارب. 

o بئة الكبارانشاء وحدة حفظ وتع. 

o  تثمين المنتوجات المشتقة من عصر الزيتون 

o انشاء مراكز جمع الحليب ووحدة لتعليف الماشية. 

o انشاء مصنع للحليب. 

o  تكوين في ما يخص قطاعات )خدمات دعم قطب الحليب بالجماعات الحضرية المجاورة

 (.الحيوانات

o بنيات تحتية لتعبئة الموارد المائية والري المحلي. 

o سمين الثيرانمراكز ت. 

o مذبح عصري مندمج. 

o تهيئة سوق للماشية بمجال المشروع. 

o  دراسات استباقية لتاثيرات مشاريع مخطط المغرب االخضر على البيئة 

 

 مجال مشروع حاضرة فــــاس تهيئة -1.2.1

وجهات ذه التــه. يقترح التصميم الجهوي إلعــداد التراب بأن تساهم حاضرة فاس في هيكلة المجال الجهوي

ي تبوب عبر المشاريع الكبرى تتمثل في ما ــالتوجهات الت هــذه. ستكمل وتحدد عجز دراسة التصميم المديري

 :يلي 

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

ن قطاع النقل مع تنويع الوسائل والبنى التحتية للنقل ، وخلق توازن بي تحسين الحركة الحضرية -

 . وتفكير جديد حول التحضر لدعم تعدد الوظائف للتقليص من التحرك. والتحضر

هذا المشروع يضم البحث على اكتناز المدينة ، العرض  :تحسين جودة الحياة في الوسط الحضري  -

 .من الخدمات العمومية ، الظروف البيئية الحكامة المجالية

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

 (.سياحة وثقافة ، تنظيم المتدخلين

 . والتي تضم التحكم في استعمال األراضي والموارد الطبيعيةالمحافظة على البيئة  -
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هذه األنشطة ضرورية للمتروبول النتاجها والمشاهد التي : حماية األنشطة الفالحية المجاورة للمدن  -

جاذبية )األنشطة ضروري لدعم مقومات المتروبول  هذه حسن التعايش بين التنمية الحضرية و. توفرها

 ...(.، مشاهد ، توازن القطاعات االقتصادية

والذي يضم خلق مناطق متخصصة والوسائل لدعم االنتاجية على مستوى دعم األنشطة االقتصادية  -

 .المدينة

ى تمديد فترة اإلقامة والتكامل مع مجاالت الصناعة التقليدية والذي يهدف إلتنمية قطاع السياحة  -

 .والثقافة وتنظيم الفاعلين

 :وتتمثل المشاريع في ما يلي 

 مدار المدن المجاورة لفاس -

 تشجير على طول الطرقات -

 .دراسة جدوى شبكة النقل الجماعي ذا مسار خاص بالمناطق الحضرية -

 (يدية القديمةالسكة الحد)خط للنقل ذا مسار خاص بفاس  -

 محطة متعددة الوسائط بالشرق -

 محطة متعددة الوسائط بالغرب -

 (تهيئة الطرقات ومشاهد للمسلط السياحي)طريق الماء  -

 البيئة ومناطق الترفيه: تهيئة غابة طغات وغابة عين شقف  -

 مركزية ثانوية -

 برامج تصميم التهيئة فاس -

o تأهيل األحياء الشمالية واألحياء غير المجهزة 

o يف األنسجة الحضريةتكث 

o خلق محطات نقل بري 

o تهيئة وتمديد شارع عالل بن عبد هللا وربطه بالطريق السريعة 

o دعم المناطق الخضراء 

o  تحويل تدريجي لألنشطة الصناعية إلى رأس الماء وتحويل : تحويل المنطقة الصناعية دوكارت

 ...المنطقة الصناعية إلى منطقة أنشطة خدمات ، ترفيه ، مكاتب

o نزل ، قاعات عرض ومتاحف: دينة فنون وحرف م. 

o  تحويل الثكنة ، صيانة المستشفى والجامعة ودمج بعض البنيات الموجودة: تهيئة قاعدة ظهر محرز. 

o  تهيئة أربعة مناطق انشطة تشاورية 

o مركز مؤتمرات 

o معرض 

o نقل الثكنات والبحوث وتحويل المباني 

o التصميم المديري للتطهير 

o  لتدبير النفاياتااتصميم المديري 
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  مجال مشروع األطلس المتوسط تهيئة -1.2.1

إعادة هيكلة الوسط القروي وإعادة توزيع األنشطة : يؤطر هذا المجال المشروع محورين استراتيجين هما 

 : تتمثل أهم المشاريع بهذه المحاور في . االقتصادية

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

 .الحاج أوطاطجنوب يربط بين رباط الخير و-المجاورة واعداد محور شمال

  وتضم التدخالت التي تتعلق باالقتصاد القروي، تحضير األنوية الموجودة لترتقي إلى مصاف  :القــرى

 .مراكز صاعدة والخدمات العمومية وتجهيز المراكز الحضرية الموجودة

  الخيارات المقترحة تنطلق من . مة بهذا المجالاهي مفتاح التنمية المستد هاوتثمين لى البيئةعالمحافظة

 .وتأهيل األوساط المتدهورة المتجددةحسن توزيع الساكنة على المجال ، الطاقات 

  تؤثر على خلق فرص العمل وبالتالي التحكم في حركة الهجرة: دعم السياحة والصناعة التقليدية .

 .المختارة تهم التراث المادي والالمادي والمواقع والموارد الطبيعية التدخالت

  من خالل فهم واستغالل محرار التربة والمياهآخر مشروع باألطلس المتوسط يهم الفالحة. 

 

 :مجموع المشاريع المقترحة لهذا المجال المشروع تتمثل في 

  دار  –تازوطة  –العنوصر  –مكودو أوالد  –تأهيل المراكز القروية الصاعدة بأهل سيدي لحسن

 –آيت بازة  –آيت المان  –المرس  –كيكو  –تلزمت  –تفجيغت  –سكورة مداز  –أدرج  –الحمراء 

 .أوالد علي يوسف

 ؛قرى حرفية لصناعة الحنبل 

  ؛األغطية الصوفية متخصصة في صناعةحرفية  مجموعةإنشاء 

  االفقية؛تأهيل محاور الطرقات 

 ؛يل سياحي مندمجدعم رباط الخير كبد 

 ؛دعم تلزمت كبديل سياحي مندمج 

 يكولوجية بويبالن بالسياحة وجمعها مع البديل السياحي اإلبيولوجية والهمية األذات  ادماج المنطقة

 ؛تلزمت

 ؛دعم أدرج كبديل سياحي مندمج 

  ؛ياحيأدرج بالسياحة وجمعها مع البديل الساألهمية البيولوجية واإليكولوجية ادراج المنطقة ذات 

 ؛ر مرموشة كبديل سياحي مندمجادعم إموز 

  اروجمعها مع البديل السياحي إيموز 1بويبالن األهمية البيولوجية واإليكولوجية ادماج المنطقة ذات 

 .مرموشة

 دعم بولمان كبديل سياحي مندمج؛ 

  ان؛وجمعها مع البديل السياحي بولمتيشوكت األهمية البيولوجية واإليكولوجية ادماج المنطقة 

 تهيئة طرقات ومشاهد المسلك؛: جبل مسلك سياحي بال 

 مركز ثقافي بالجبل؛ 

  الطاقة بالرياح؛فرص ودراسة جدوى محطة توليد الدراسة 
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 لقروية الصاعدة والمراكز الحضرية؛محطة تطهير بالمراكز ا 

  فرز و مراكز دفن و تثمين، تهذيب و غلق المطارح غير المراقبة بالجماعات المعنية، غلق مراكز

 تثمين و اعداد مراكز نقل

 تشجير على طول الطرقات المصنفة؛ 

 مشاريع المخطط الجهوي الفالحي. 

o تحويل الزعفران والخزامة؛ 

o ؛إنشاء محطات معالجة وتعبئة 

o  حليب ووحدة لتعليف الماشية؛إنشاء تعاونية 

o خلق مركز لجمع الحليب؛ 

o لى مستوى سد أزغار على وادي زلول؛خلق مدار ع 

o د أزغار؛إنجاز س 

o  (.تارهكتار  1000)تهيئة مدار سقوي 

o بنيات تحتية لمد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب. 

 حفاظ على المياه والتربةالتقييم مشروع التنمية القروية باألطلس المتوسط الشرقي و. 

 ؛ تحسين المراعي خارج الغابات 

 دعم التأطير؛ 

 ؛(فالحية وغير فالحية)ات الصغرى سدعم الخدمات المالية القريبة ودعم المؤس 

 تشجيع جمعيات القروض الصغرى؛ 

  النسائية عبر أنشطة تكوين وتوجيه؛تعزيز روح المبادرة 

 ياحة الفالحية والسياحية القروية؛تشجيع الس 

  ؛التحتية البنياتإعادة تأهيل  

o  بالمناطق  االستغاللياتلصالح  همنتوج محلي يستوجب تطوير: تربية النحل والدجاج البلدي

 دخل ضعيف ولفائدة المرأة القروية؛المهمشة ذات 

o  تكثيف الفالحة وكل الموارد الرعوية والنباتات في المناطق الفالحية الطبيعية والتي تمثل حصة

 ؛هامة من دخل المزارعين بالجبل

o ؛تكوين أبناء الفالحين 

o اعدة ومرافقة تقنية لتثمين الورد؛مس 

o ؛(سحق اللوز)لفالحية الصغيرة ئل اتكوين متخصص ودعم الوسا  
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 مجال مشروع الملوية تهيئة -5.2.1

والتي تمثل أساس التنمية ( ماشية، مراعي، معرفة)يتميز مجال مشروع الملوية بمؤهالت هامة لتربية الماشية 

ما ويلعب ميسور دورا ها. الحاج أوطاطيرتكز هذا المشروع بمدينة ". قطب مندمج للحوم الحمراء"حول مفهوم 

 .في التأطير الجهوي بتنمية وظائف ذات مستوى عالي، لتكون بديال للمتروبول فاس في الجزء الجنوبي للمنطقة 

تتجمع المشاريع . المحاور االستراتيجية تهم ايضا هيكلة المجال القروي وإعادة توزيع القاعدة االقتصادية

 :المقترحة حول الورشات التالية 

 .ات وتقريب الخدمات العمومية األساسيةفك العزلة عبر مشاريع طرق -

 .هيكلة القرى بدعم القرى المتواجدة كمراكز قروية صاعدة -

 .دعم الطاقات المتجددة ، والمحافظة على الموارد المائية والغابات والتربة وسهوب الحلفاء -

وانطالق  ، تحسين النقل، خلق مناطق أنشطة حرفية( ألياف بصرية)هيكلة المجال عبر الولوج الرقمي  -

 .ميسور كقطب جهوي للتأطير الثقافي والعلمي

الحاج كقطب صناعي موجه نحو  أوطاطدينامية األنشطة بتنمية السياحة، تثمين المراعي، دعم  -

 .منتوجات تربية الماشية والحلفاء

 :الخيارات تتمثل في  هذه  المشاريع المنبثقة عن

ة، تيساف، ألميس مرموشة، سرغينة، إنجيل، قصابي تأهيل المراكز القروية الصاعدة، بتنديت، فريطيس -

 .ملوية وويزغت

 .اعداد منطقة سكنية فخمة بميسور -

 .الحاج أوطاطاعداد منطقة سكنية فخمة ب -

 اعداد منطقة صناعية بميسور -

 السالل باوطاط الحاج حرفية لصناعةمجموعة قرية  -

 .نواة جامعية بميسور -

 (.لحوم وجلود)الحاج  اطأوطمركز مندمج لتربية األغنام والماعز ب -

 .الحاج ، تندرارة وبوعفة أوطاطتأهيل الربط بين  -

 .الحاج أوطاطدراسة إمكانية استغالل مهبط الطائرات ألنشطة قطب تربية الماشية ب -

 .دراسة جدوى ، دراسة اعداد وانجاز مهبط الطائرات -

 .مدخرات عقارية للتحويل الطرقي بميسور -

 .طرقي بميسوردراسة فرص، و جدوى التحويل ال -

 .ادماج المواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية لبونصور في السياحة -

 .الحاج في السياحة وطاطادماج المواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية أل -

 .ادماج المواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية ألغبالو العربي في السياحة -

 .همية البيولوجية واإليكولوجية لجبل غيولت في السياحةادماج المواقع ذات األ -

 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  -

 ين و اعداد مراكز نقلتثم

 .زراعة أشجار على طول الطرقات المصنفة -

 .مشاريع المخطط الفالحي الجهوي -

o توسيع وتكثيف مساحات الزيتون. 
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o عصر الزيتون تاهيل بيئي لوحدات 

o توسيع وتحسين االنتاجية. 

o  وحدات تخزين التفاح وتجفيف المشمش: صناعة غذائية. 

o تحسين انتاجية تربية الماشية المكثفة. 

o تحسين تنظيم الفالحين. 

o انشاء مراكز تحسين. 

o تهيئة سوق ذو اشعاع مهم لتسويق الماشية. 

o تهيئة مذبح عصري. 

o إنشاء مذبح جماعي جديد. 

o احداث مباني للتربية الماشية وتجهيز االستغالليات الموجودة. 

o إعادة تأهيل مدار تنديت. 

o تطوير وسائل النقل. 

o تطوير الزيتون والعلف. 

 قية لتاثيرات كل مشاريع مخطط المغرب االخضر على البيئة دراسات استبا -

 .تنويع مصادر العلف -

 .خلق نقط المياه -

 .تجهيز اآلبار -

 .المحافظة وتجديد سهوب الحلفاء -

 .تنمية وسائل النقل -
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 تفعيل االستراتيجية: بـــرنامج العــمل الجهــــوي المنـــــدمج  -6

 

طرق لها مسبقا، إطارا متماسكا بالنسبة لمجموع مشاريع التصميم الجهوي تمثل الخيارات االستراتيجية التي تم الت

ففي واقع األمر، يمثل برنامج العمل الجهوي المندمج ومشاريع اإلعداد المجالي المقترحة . إلعداد التراب بالجهة

يم الجهوي العداد ضمن هذا التقرير، حصيلة هذه األفكار والخيارات والتي تمثل الجانب الفعلي والعملياتي للتصم

سنة المقبلة منطقة طموحة تعتمد على موقعها  15بولمان في غضون -التراب، الذي يهدف إلى جعل جهة فاس

 .الجغرافي وعلى تاريخها وإمكانياتها حتى تصبح جاذبة ومتنافسة

ح أنها تتعلق إجراءات برنامج العمل، الذي يرتكز على اإلندماج، بقطاعات متشابكة ومتعارضة ومن المرج

وإذا ما أخذنا بعين . وهو ما يمثل طبيعة التدخل والعمل الميداني. تنطوي على أكثر من قطاع في آن واحد

 :االعتبار عملية التأهيل العملياتي للتصميم الجهوي وبرنامج العمل، فإن المحاور القطاعية يمكن إدراجها كالتالي 

لمدينة فاس إلى مدينة ذات مستــوى  المتروبوليضاء المتبروبولية وتظم اإلجراءات التي سوف تحّول الف -1

 .وطنــــي

من السكن الراقي المخصص : الذي يمثل استراتيجية خاصة موجهة نحو جميع فئات الطلب  السكن -.

للكراء حتى السكن االجتماعي المخصص للفئات االجتماعية الهشة الموجودة في الوسط الحضري، 

 .والتجمعات السكنية في الوسط القرويمشاريع المراكز القروية الصاعدة 

الذي يتضمن مشاريع عاصمة الجهة، المراكز الحضرية بالجهة والمدينة الجديدة ألوالد التطور الحضري  -3

 .والمراكز الرئيسية والثانوية، التنقل، الترفيه والثقافة. ميمون

ن، إنشاء محاور وتحسين التي تتضمن فك العزلة، مشاريع طرقات اإللتفاف حول المدمشاريع الطرقات  -7

 .الشبكة الطرقية الحالية

وفي مقدمتها الخط اإللتفافي لفاس ومحطاتها المتعددة االنماط ، إلى جانب خط مشاريع الّسكـــة الحديدية  -2

القطار فائق السرعة المغاربي، وتحويل الخط القديم إلى خط نقل عمومي ذات موقع قار، والسكة 

 .ريع المزمع انجازها جنوب مدينة فاسالحديدية للقطار الجهوي الس

 .مع المراكز القروية الحالية والتي سوف تتحّول إلى مراكز قروية صاعدةالقرى  -.

 .والتي سيتم تطويرها في المراكز القروية الصاعدة وفي باقي القرىالخدمات العمومية االساسية  -9

 .في المراكز الحضريةمناطق األنشطة  -3

 .المدن والقرى الفضاءات والقرى الحرفية في -1

المزمع ( صناعة متخصصة، قطاع خدماتي رفيع، ميناء داخلي ، لوجيستيك)الفضاءات الخاصة   -.1

 .انجازها جنوب مدينة فاس باالرتباط مع المحطة واللوجيستسكية والخدماتية المتعددة االطراف

القرى ، اولتطهير التي تضم إجراءات المحافظة على الموارد وتحسين ظروف العيش في المدن و البيئة  -11

 .والتخلص من النفايات الصلبة

السياحة الصناعية، الصناعات التقليدية، الفالحية، : االهتمام واالعتناء بمختلف القطاعات االقتصادية   -.1

 .تربية الماشية، التجارة في إطار خطّة مندمجة
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ات أو الجهوي أو حسب أحد الوطني أو بين الجه: لقد تم التطرق لمختلف المشاريع المقترحة حسب نطاقها 

يقدم برنامج العمل الجهوي االجراءات والمشاريع التي وقع اختيارها نظرا ألهميتها . مجاالت المشاريع

وبالتالي فمعايير التحكيم التي تم اعتمادها في المقتضيات المرجعية للدراسة . واهتمامها بتنمية المجاالت الترابية

الجــدوى االقتصادية ومشاركة فاعلة لألطراف في الجهة : تي الخاصة بالتصميم الجهوي هي كاآل

والخصوصيات على مستوى االبتكار واالندماج والهيكلة وحجم ونوعية المستفدين من المشاريع، ومدى مساهمة 

 .هؤالء في خلق التوازن داخل المجال الترابي

على طموحاته وتقاطعاته، حيت أن االمر  تتواجد هذه المعايير في الجانب ااالندماجي للبرنامج، والذي يرتكز

يتعدى نظرة المشاريع القطاعية، إلى تعزيز التماسك المجالي واالجتماعي وتنمية مجموعالمجال الترابي مع 

 .ادماج مجموع السكان في دينامية التنمية

وفي نفس . وبغية تحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون برنامج العمل الجهوي قائما على مؤسسات قوية وفاعلة

يمكن . الوقت وإلى جانب قدرة أداء صاحب المشروع على مستوى الجهوي الترابي ، يجب توفبرحكامة جديدة

للمفتشية الجهوية المكلفة بإعــداد التراب أن تكون حلقة وصل على المستوى التقني من أجل تنفيذ البرنامج بشرط 

 .إعادة هيكلتها وتقويتها

لتي تم اختيارها،يقدم برنامج العمل الجهوي اقتراحات غايتها إيجاد حلول للتنمية إلى جانب مختلف المشاريع ا

المشاريع  هذهتقدم . ي حلول لتدارك الوضع إلى جانب اجراءات مستقبليةــــراءات فــــذه اإلجــوتتمثل ه. بالجهة

فـــي الجــــداول الملحقة لهذا  مصحوبة بموقعها الجغرافي وجدولتها الزمنية واألطراف الفاعلة في عملية االنجاز

   .التقــــرير
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 واإلجراءات على الصعيد الوطني والجهويالمشـــاريع   1.6

 ممر الميتروبول:  المحـــور اإلستراتيجي االول 

 تعزيز اتصاالت فاس مع التدفقات الدولية والوطنية

 ل الزمنيالجدو المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

إنشاء روابط مع ساحل البحر المتوسط وباقي 
 التراب الوطي

 البنيات التحتية

 المدى البعيد "السايس-فاس"اختيار مسلك يربط مباشرة مع المطار الدولي  قطار مغاربي فائق السرعة

 مراكش-الطريق السريع طنجة

 (منطقة مكناس تافيالت)اختيار مسلك يمر شرق عين تاوجدات  −

 .و7)كير في انجاز محوالت على مستوى الطرقات الوطنية التف −

 (..والطريق السيارة رقم 
 المدى المتوسط

دراسة تصميم توجيهي للسكة الحديدية لمنطقة 
 .بولمان-فاس

 بولمان-منطقة فاس −

 المدى القصير

مدار السكة الحديدية من الناحية الجنوبية 
 لمدينة فاس

اوجطات وسيدي حرازم واإللتفاف تحويل الخط الحالي بين عين ت −

حول مدينة فاس من الجنوب وصوال إلى مطار فاس والقطب 

 .اللوجستيكي والخدماتي المزمع إنجازه
 المدى المتوسط

الطريق السريع التي تربط بين فاس والطريق 
 السريع المغاربي الداخلي المزمع إنجازه

ستوى إلى طريق سريع على م 7تحويل الطريق الوطنية رقم  −

المقطع الرابط بين فاس والطريق السريع المغاري الداخلي 

 .المزمع انجازه
 المدى المتوسط

 محطة نقل متعددة االنماط في الجنـوب

، " السايس-فاس"محطة على المستوى الوطني في مفترق مطار  −

عين -الطريق السريع المغاربي ، الخط الحديدي السريع فاس

 .ار المغاربي فائق السرعةالبهاليل وأخيرا القط-شقاق
 المدى المتوسط

تعرير اتصاالت المدينة مع مجالها 
شبكة حديدية سريعة في : المتروبولي 

بهاليل ، اتصاالت -الجنوب حتي صفرو
سريعة مع المدن الداعمة للمتروبولية 

إيموزر كندر، موالي يعقوب، -بهاليل-صفرو)
 (المنزل

الفضاء  يتم تقديم المشاريع المتعلقة بشبكات
المتروبولي في المناطق المخصصة 

 .للمشاريع
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 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

  تحسين التواصل مع باقي مجاالت الجهة

 (مقدمة الريف)مدارمتروبولي شمالي

على مستوى عين قنصرة ، مرورا  3انطالقا من الوطنية  −

، لعجاجرة وميكاس ثم الربط مع بلوداين ، أوالد ميمون 

والطريق السريع المغاربي الداخلي المزمع  7الوطنية رقم 

 .انجازه

 المدى القصير

 (سفح األطلس المتوسط)مدار السفح  

بين رباط الخير وصفرو مرورا بمنزل  2.7تدعيم الطريق  −

عزابة وسيدي يوسف بن أحمد، ثم تمديد الطريق للربط مع 

مرورا بكندار سيدي  3الطريق الوطنية رقم  إيموزار كنــدر و

 .خيار

 المدى القصير

 إعادة تأهيل الطريق بين صفرو وبئر طمطم 
 .بين صفرو وطم طم 2.31مسارالمسلك رقم  −

 المدى المتوسط

-بولمان-إعادة تأهيل محور اإلندماج فاس
 .ميسور

 21.3بين فاس وإنجيل ثم المسلك رقم  2.3مسارالمسلك رقم  −

 المدى القصير .ميسورحتى 

 –إعادة تأهيل محور اإلندماج الجهوي فاس 
 .أوطاط الحاج

الذي يربط بين فاس وبئر طمطم حتى  .مسلك الطريق رقم  −

من زاوية بوقرين حتى  2.7زاوية بوقرين ، الطريق رقم 

من رباط الخير حتى  .2.1رباط الخير، والمسلك رقم 

وآيت مخلوف ، ثم  بين أوقالت 2.71أوقالت والمسلك رقم 

 .حتى أوطاط الحاج ..2الطريق رقم 

 المدى القصير

 تحسين اإلتصال الرقمي للمدينة

تدعيم التنمية 
 اإلقتصادية

 المدى القصير مدينة فاس − .انجاز شبكة ألياف ضوئية قابلة لالمتداد

توطين قطب أو أقطاب تكنولوجية متخصصة من أجل 
 .المهني واإلنتاجإنجاز تكامل بين الجامعة والتكوين 

 

 المدى القصير عين شكاك − إنجاز قطب تكنولوجي

األنشطة )إنجاز قطب تكنولوجي للطيران 
 (.المرتبطة بقطاع الطيران

 المدى القصير قرب المطار −
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 تعزيز جاذبية الفضاء المتروبولي

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

مية عاصمة الجهة نحو مدن الفضاء ضمان نشر تن

البهاليل ، المنزل -صفرو-إيموزر كندر)المتروبولي 

صناعة ، صناعات )في نطاق تكاملي ( وموالي يعقوب

 (تقليدية ، خدمات ، تكوين

تدعيم التنمية 

 اإلقتصادية

 

محطة لوجستيكية وخدماتية متعددة االطراف 

 (دراسة وانجاز)

جميع المراكز والمدن جنوب مدينة فاس ، المحطة تضم  −

أوالد  –عين البيضاء  –عين شكاك )الموجودة حول المطار 

 .عين شقف حتى البهاليل –الطيب 

 المدى المتوسط

 منطقة لوجستيكية متعددة االنماط
التمركز بالقرب من المطار والمحطة المتعددة االنماط المزمع  −

 .انجازها
 المدى المتوسط

 المدى المتوسط اللوجستيكية الخدماتية المتعددة االطراف داخل المحطة − ميناء داخلي

 المدى المتوسط داخل المحطة اللوجستيكية الخدماتية المتعددة االطراف − منطقة حــّرة

 المدى القصير .يقع اختيار الموقع جنوب مدينة فاس بالقرب من المطار − معرض دولي

 المدى القصير محطة اللوجستيكية الخدماتية المتعددة االطرافداخل ال − معهد وطني للمياه المعدنية والصحية

مركز ثانوي لمرور : تحسين نوعية الحياة الحضرية 

ووقوف السيارات، النقل العمومي ، الرياضة والترفيه 

، التطهير، الّنفايات المنزلية، المساحات الخصراء ، 

 .التجهيزات الصحية

 تطور عــمراني

خاصة بجاذبية الفضاء يتم تقديم المشاريع ال

 .المتروبولي في نطاق الفضاءات الخاصة بها

  

مشاريع ثقافية، سكن : تطوير وتكثيف عوامل الجدب 

راقي للكراء ، تجهيزات رفيعة المستوى ، مراكز 

 .بحث، تكوين مهني، عقارات راقية للخدمات

 الخدمات العمومية

حو تحويل بعض الوظائف غير المركزية لمدينة فاس ن

مراكز جامعية، وظيفة مديرية : المراكز الثانوية 

 .للقطاع العمومي
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مكناس-تطوير متروبولية ثنائية فاس   

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

إنجاز جدول المشاريع ذات الصبغة المتروبولية مع 
 مدينة مكناس 

 

 التعمير

 المدى القصير الفضاء المتروبولي − ة موحدةوضع حكامة متروبولي

 المدى القصير الفضاء المتروبولي − وضع خارطة طريق متروبولية موحدة

 المدى القصير الفضاء المتروبولي − إنجاز مخطط تعبئة الوسائل

ادماج  رؤية متروبوبولية لمدينة فاس من خالل 
افران و -الحاجب-استراتيجية تنمية مجاالت مكناس

 .تحال-تيسة

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

 .بولمان-فاس

 الوحدات الطبيعية البيجهوية لالطلس المتوسط −

 المدى القصير

-تثمين العرض السياحي لفضاء إفران
الحاجب والمخصص لإلستراحة، والترفيه، 

 .تكملة للعرض السياحي الفاسيك

 الحــاجب في ترابط مع فـــاس-منطقة إفــران  -

 
 المدى القصير

إجراءات تشاورية في نطاق التصميم 
التوجيهي للتهيئة العمرانية للفضاء 

 تحال -المتروبولي لفاس مع تيسة

 الفضاء المتروبولي واإلقليم المحادية له في الشمال الشرقي
 المدى المتوسط
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 إعــادة هيكلة الوسط القروي : المحــــور اإلستراتيجي الثــــانـــــي 

 فـــك العزلة عن المناطق القروية

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

إنشاء أو تعزيز العالقات مع الفضاءات المحادية 
 .المتميزة بدينامية

 بنيات تحتية

قرية -أوالد ميمون-الخط الذي يربط بين فاسإعادة تأهيل 

 (.ممرات 1X1)بامحمد 
 المدى القصير 502الطريق رقم 

أزرو -إفــران-إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين  إيموزار كندر
(1X1 ممرات.) 

 المدى القصير  21الطريق الوطنية رقم 

–أوطاط الحاج –إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين ميدالت 

 (.ممرات 1X1)يف كرس
 المدى القصير 25الطريق الوطنية رقم 

 المدى القصير 102الطريق رقم  إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين ميسور وبنى تاجيت

 بوعرفة –إعادة تأهيل الخط الذي يربط بين أطات الحاج 

انطالقا من أوطاط الحاج حتى  5220المسلك 

ة من مطرقة بداي 23مطرقة، الطريق الوطنية رقم 

بداية من  22حتى تندرارة ، ثم الوطنية رقم 

 تندرارة حتى بوعرفة في منطقة الشرقية

 المدى القصير

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

 المدى القصير 2115الطريق رقم 
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 حمايــة البيئة والتــــراث

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات يةالخيارات اإلستراتيج

وضع منظومة النقل الثقيل ومنظومة لمواكبة البنية التحتية 
نقل البضائع وخطوط : الموجودة في وسط وجنوب المنطقة 

تدعيم التنمية  .نقل حضرية إضافة إلى سيارات األجرة
 اإلقتصادية

 مدى القصيرال بــولمان-منطقة فاس .تصميم توجيهي جهوي للنقل

اإلعتماد على الخصوصيات الثقافية المحلية لتثمين التراث 
 .المادي وغير المادي

 المدى القصير بــولمان-منطقة فاس جـرد التراث المادي وغير المادي

المشاريع السياحية الخصوصية سيتم التطرق لها في  −

 مجاالت المشاريع
  

ة جهوية لجمع ووضع استراتيجيمراكز دفن و تثمين تهيئة 
 ونقل وتحويل النفايات المنزلية والصناعية

 الخدمات العمومية

سيتم التطرق لها  مراكز دفن و تثمينالمشاريع الخاصة   −

 مجاالت المشاريع
  

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

 المدى القصير بولمان-منطقة فاس لتطهير للسوائلتصميم توجيهي جهوي ل −

المحافظة على بنيات التطهير بعمليات معالجة المياه  −

 المستعملة الصناعية
 المدى المتوسط بولمان-منطقة فاس

 المدى القصير المراكز الحضرية والقــروية بالمنطقة تصميم توجيهي للتطهير بالنسبة لكل مركز حضري −

متعقة بمحطات التطهير سيتم التطرق لها المشاريع ال −

 مجاالت المشاريع
  

 .تنويع النظام الغذائي للسكان القرويين

 البيئة

مراكز صيد وتربية األسماك في السدود واألحواض  −

 السمكية

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

 المدى القصير

 المدى القصير بولمان-منطقة فاس مخطط جهوي لحماية واستغالل الموارد المائية − استغالل واستعمال المياه تنظيم طريقة

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

 دى المتوسطالم بولمان-منطقة فاس .إنشاء مؤسسة بيجهوية إلدارة استغالل الموارد الطبيعية −

 المدى المتوسط بولمان  –منطقة فاس  تصميم توجيهي لمقاومة الفيضانات −

 المدى المتوسط بولمان  –منطقة فاس  أشغال المحافظة على المياه والتربة −

 إنشاء أحزمة خضراء حول المراكز الحضرية −

إيموزار كندر  -صفرو  -موالي يعقوب  -فاس 
 –بولمان  –ط الخير ربا –المنزل  –البهاليل  –

 أوطاط الحاجز  –ميسور  –إيموزار مرموشة 
 المدى القصير

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

 .مناظر طبيعية، غابات، مياه، نباتات

إطار  يتم تقديم مشاريع هذا االختيار اإلستراتيجي في −

 .مجاالت المشاريع
  

 .مخطط بيجهوي لحماية وتنمية نباتات الحلفاء − .حماية نباتات الحلفاء التي تمثل حاجزا أمام زحف التصحر
غطاء نباتات الحلفاء الموجودة في أجزاء عديدة 

 .من منطقة الملوية
 المدى المتوسط

 المدى القصير جهة فاس بولمان لوث الهواء بالجهةتحديد و التحكم في لت − البيئة مكافحة و الحد من تلوث الهواء

 المدى المتوسط جهة فاس بولمان تاهيل الوحدات الصناعية الملوثة − البيئة تطهير المياه المستعملة الصناعية
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 إحيــاء النشاط االقتصادي

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

طة الحرفية لتخفيف الضغط إعادة توزيع األنش

 .على مدينة فاس
 دعم التنمية اإلقتصادية

 .تصميم توجيهي قطاعي حول إعادة توزيع الصناعات التقليدية

 المدى القصير بولمان  –جهة  فاس 
إشراك الجماعات في المشاريع السياحية 

 المحلية البيجماعاتية 

م التطرق لها يتم تقديم المشاريع الخاصة بالمسالك السياحية سيت

 مجاالت المشاريع

اإلهتمام بالمدن الواقعة على السفح باعتبارها 

 .ركيزة لتنمية المناطق الجبلية
 المدى القصير . بولمان خاصة األطلس المتوسط –منطقة فاس  .تطور قطاع دعم األنشطة القروية الجبلية التعمير

 

 تنمية النمط القــــروي

 الحدول الزمني المواقع اإلجراءات قطاعاتال الخيارات اإلستراتيجية

توفير عوامل ذات مصداقية والتحفيز 
على التجمع في مراكز قروية صاعدة 

 –قروض  صغرى  –سكن  –شغل )
 (.تكوين –ترفيه  –خدمات 

 دعم التنمية اإلقتصادية

 المدى القصير بولمان –جهة  فاس  إعداد استراتيجية عقارية جهوية

 المدى القصير بولمان –جهة  فاس  .للسكن القروي وضع صندوق جهوي

 المدى القصير بولمان –جهة  فاس  وضع صندوق جهوي لإلستثمار القروي

( خاصة الشباب)تشجيع سكان القرى 
على التجمع حول نواة قرى منظمة سهلة 

 .الولوج ومجهزة بمرافق ذات نوعية
 التعمير

 قرى نموذجية
ة بالجهة ، في موقع يتم تحديدها في منطقة قروي

 .مركز قروي صاعد تتم برمجته
 المدى القصير

 المدى المتوسط مركز قروي صاعد  تطوير عرض خدمات القطاع العام

 المدى القصير منطقة قروية بالجهة  حمالت اعالمية وتحسيسية
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 تكييف الحكامة المجالية للحاجيات الجديدة

 الحدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

إنشاء هياكل قادرة على مواجهة 
 .التحديات الجهوية

 الخدمات العمومية

 وضع منظومة حكامة بين األقاليم
الوحدات الطبيعية الجهوية والفضاء المتروبولي 

 المزدوج
 المدى المتوسط

وضع أجهزة لتهيئة وتطوير الوسط 
 القروي

 وتهيئة المراكز القروية الصاعدة إنشاء جهاز مكلف بالتخطيط
 بولمان  –جهة فاس 

 المدى القصير

 

 إعادة توزيع القاعدة اإلقتصادية: المحــــور اإلستراتيجي الثــــالث 

 تجهيز المجال

 الحدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

ضمان إمكانية الولوج إلى القرى والمواقع ذات 
مية السياحية من حيث البنية التحتية ووسائل األه

 .النقل العمومي 
 بنــيات تحتية

 بولمان  –جهة  فاس  تصميم الطرقات الجهوية

 المدى القصير

 بولمان  –جهة  فاس  تصميم توجيهي جهوي للنقل العمومي

إعطاء الفرص لكل مدن المنطقة في إطار مظور 
الت جيدة التسويق الجهوي، وذلك من خالل إتصا

 .وحديثة مع وجود مناطق لألنشطة الصناعية
 دعم التنمية اإلقتصادية

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

 –إيموزار  –صفرو  –موالي يعقوب  –فاس 
 –رباط الخير  –المنزل  –البهاليل  –كندار 

ط أوطا –ميسور  –إيموزار مرموشة  –بولمان 
 . الحاج

 المدى المتوسط

 التصميم التوجيهي الجهوي للنقل

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

 التعمير

وضع سياسة جهوية للسكن تتماشى مع أهداف التدارك 
 .والمتروبول

 المدى القصير بولمان-جهة فاس

 المدى القصير المناطق القــروية بالمنطقة دراسة حول السياحة القروية
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 تعزيز التنمية الشاملة

 الحدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تشجيع اإلستثمارات الجديدة على التوزع على 
 .مجموع مجاالت الجهة

 دعم التنمية اإلقتصادية

 إنشاء منظومة تحفيزية
 بولمان  –جهة فاس 

 ى المتوسطالمد

إعادة توزيع األنشطة الحرفية في المدن والقرى 
 .لتخفيف الضعط على مدينة فاس

 المدى المتوسط بولمان  –جهة فاس  تصميم توجيهي قطاعي إلعادة توزيع الصناعة

 المدى القصير بولمان  –جهة فاس  .تصميم توجيهي قطاعي إلعادة توزيع الصناعات التقليدية

لبحث الجامعية على مجموع مجاالت توزيع مراكز ا
 .الجهة  وفقا لخصوصياتها

 خدمات عمومية

 يتم تقديم مشاريع مراكز البحث في إطار مجاالت المشاريع
 

 
تعزيز الدور اإلقتصادي والثقافي واإلداري للمدن 

على ( ميسور و أوطاط الحاج)الواقعة في الجنوب 
 .الناظور-المحور ميدلت

الخاصة بدعم مدن الملوية إطار مجاالت يتم تقديم المشاريع 
 المشاريع
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 واإلجراءات حسب مجاالت المشاريعالمشـــاريع  -2.6

 مشروع مقــــّدمة الريف مجال -1.2.5

 إعادة هيكلة الوسط القــــروي: المحــــور اإلستراتيجي االول 

 فك عزلة المناطق القــروية

 الجدول الزمني المواقع اءاتاإلجر القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

فك عزلة األقاليم التي تنتج مواد فالحية، خاصة 
الواداين وسبت  –ت السقوية لوداي السبــو االمساح
 .الوداية

 البنية التحتية

 شبكة طرقية لفك العزلة

الشبكة بين المدار المتروبولي الشمالي والطريق 

تونات  –الحسيمية  –في منطقة تازة  501رقم 

 ( جانب الحد الجهويمن )

 المدى القصير

محور : ربط المجال بشبكة طرقية مهيكلة وذات حودة 
اإلندماج الجهوي شمال جنوب الذي يربط بين فاس 

 .وقرية با محمد والمدار الشمالي لفاس
 .جنوب فا وقرية با محمد-محور اإلندماج الجهوي شمال

على مستوى  1إنطالقا من الطريق الوطنية رقم 

يمر الطريق عبر لوداين وأوالد  –قنصارة عين 
العجاجرة وميكاس قبل أن يصل إلى  –ميمون 

والطريق السيارة الداخلية  1الطريق الوطنية رقم 

 .المزمع انجازها

 المدى القصير

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

 المدى القصير طرقات ومسالك مقدمة الريف (. انظر المستوى الجهوي)فاس المدار الشمالي ل 

تعزيز الولوج لدعم اإلتصاالت بين األقاليم الداخلية 
واألقاليم المحادية من أجل توظيف ناجع لبرنامج 

 "مساحة السبو األوسط وأناوان األسفل"

 إعادة تأهيل الطرقات والمسالك في إطار مجاالت المشاريع

 مج الطرق القرويةبرنا

مساحة السبو األوسط "األقاليم التابعة لبرنامج 
 المدى القصير 2"وأناوان األوسط
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 حمايــة البيئة

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تطهير المياه المستعملة من خالل وضع محطات 
و اعادة  تطهير خاصة في المراكز الصاعدة الحديثة

 استغالل المياه المطهرة
 محطة تطهير البنية التحتية

 بالقرب من المدينة الجديدة ألوالد ميمون
 المدى القصير

المحافظة على احتياطي األراضي الفالحية والموارد 
المائية للوادين، التي يمكن استغاللها بطريقة مكثفة 

 .ومحاربة جميع أشكال التلوث
 البيئة

 البعيدالمدى  موالي يعقوب بجماعة موالي يعقوب ينمراكز دفن و تثم

 المدى القصير جماعة عين بوعلي –جبل زالق  تهيئة جبل زالق

 المدى القصير شبكة الطرقات المصنفة لمقدمة الريف غراسة األشجار على طول الطرقات المخنفة

 قصيرالمدى ال مجموع المجال المشروع تاهيل الوحدات الصناعية الملوثة

 

 تطوير النسيج القــــروي 

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تعزيز المنظومة القروية للمنطقة الشمالية حول أقطاب 
يربط ( غرب-شرق)جامعة وحول محور مركزي 

المناطق الفرعية ببعضهاالبعض من أجل تلبية حاجيات 

 .مستوى الخدماتالسيما على   PMSIAبرنامج 

 البنية التحتية

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

سيجدي داود  –لعجاجرة  –الجماعات القروية للوداين 
 .وسبت لوداين

 المدى المتوسط

 فك عزلة التجمعات القروية العديدة وتجهيزها

 لفاسالطريق المداري الشمالي 

على مستوى عين  1انطالقا من الطريق الوطنية رقم 

 –قنصارة، يمر الطريق عبر لوداين وأوالد ميمون 
 1لعجاجرة ويكاس ثم يربط مع الطريق الوطنية رقم 

 .والطريق السيارة الداخلية المزمع انجازها

 المدى القصير

تأهيل الطرقات والمسالك القروية الصغيرة للمناطق 
 . هذه المشاريعالمرتبطة ب

 المدى المتوسط  طرقات ومسالك مقدمة الريف

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

 تطور عمرانــي

 .تأهيل المراكز القروية الصاعدة لمجاالت المشاريع
سيدي  –عين بوعلي  –الجماعات القروية للوداين 

 .وميكاس –سبت لوداين  –رة العجاج –داود 
 المدى المتوسط

 المدى القصير المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف تهيئة فضاءات حرفية في المراكز القروية الناشئة

 المدى المتوسط  المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف وضع سياسة عقارية تحفيزية 

 المدى القصير المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف .جهيزاتتحسين ظروف الولوج من خالل دعم الت
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 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

 المراكز القروية الصاعدة لمقدمة الريف
 المدى المتوسط

إنشاء نواة مدينة جديدة عند تقاطع المحور المركزي 
وي والمدار شمال مدينة فاس وذلك من لإلندماج الجه

أجل دعم هذا الفضاء بمدينة متميزة بأنشطة رفيعة 
وإعادة توازن فاس الكبرى المتجهة طبيعيا نحو 

 .الجنوب والحد من الضغط على السايس

  التعمير

الذي )في مفترق محور اإلندماج المركزي الجهوي 
 والمدار الشمالي( يربط مقدمة الريف بقرية بامحمد

 المدى المتوسط .لمدينة فاس

 

 إحـيــــاء النشـــــاط اإلقتصـــادي

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تحويل المدينة الجديدة ألوالد ميمون كمصدر لدعم 

البحث في الميدان  –الصناعية  –األنشطة الخدماتية 

 .الفالحي والخدمات الراقية

 نمية االقتصاديةدعم الت

 .تهيئة فضاءات األنشطة في المدينة الجديدة المقترحة

 أوالد ميمون

 المدى القصير

تثمين المخزون الفالحي كمصدر للتشغيل وخلق 

 .الموارد

  PMSIAمشاريع 
عين  –الوداين  –الجماعات القروية ألوالد ميمون 

 . وسبت الوداين –سيدي داود  –قنصارة 
 المدى القصير 

الكبار  –الزيتون  –الحبوب )مشاريع تنمية قطاعات مختلفة 

 (. اللحوم الحمراء –انتاج األلبان  –
 جماعات مقدمة الريف

المدى القصير و 

 المتوسط

 المدى القصير للتحديد في إطار مجاالت المشاريع . وحدة استخراج زيوت االساسية من النعناع
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 إعـــادة توزيع القاعدة االقتصادية :  المحــــور اإلستراتيجي الثاني

 دعم القطاع الفالحي

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

دعم البوادي في مناطق الزراعات الكثيفة وفي أقطاب 
انتاج األلبان وذلك من أجل استقرار اليد العاملة 

 .المختصة والالزمة لتنمية هذه القطاعات

 لتنمية االقتصاديةدعم ا

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

 المدى القصير التجمعات القروية لمقدمة الريف

خلق فضاءات لألنشطة الفالحية والغذائية المخصصة 
في ( الكبار –الزيتون)لتحويل وتكييف االنتاج المحلي 

 .المراكز القروية الناشئة
 المدى القصير المراكز القروية الناشئة لمقدمة الريف .تهيئة فضاءات أنشطة في المراكز القروية الناشئة

تثمين اإلمكانات البشرية، من خالل مجموع مناصب 
الشغل الناجمة عن تطوير القطاع الفالحي الذي يخلق 

 .سمية على طول السنةدينامية التشغيل القارة والمو
 المدى القصير أوالد ميمون مراكز تكوين فالحي

 القطاع السيــــاحـــــي تحفيزتنمية

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تنويع االقتصاد القروي وذلك من خالل إدماج ميكاس 

وسد سيدي الشاهد في المسلك السياحي حول موضوع 

 ".الماء"

 دعم التنمية االقتصادية

 المدى القصير ميكاس وسد سيدي الشاهد تهيئة قطب سياحي حول ميكاس

إعــداد دراسة حول تهيئة مسلك سياحي ":طريق الماء"

 .خاص بهذا الموضوع

: ربط قطب ميكاس باألقطاب السايحية المائية 

سيدي  –مدينة فاس  –عين هللا  –موالي يعقوب 

 .حرازم

 ى القصيرالمد
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 مجال مشـــروع الممر المتـــروبـــولـــي -2.2.5

  المتروبولية: المحور االستراتيجي االول  

 إعادة هيكلة شبكة المواصالت المتروبولية

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تثبيت التكامل الوطني والجهوي لمدينة فاس، السيما 
طريق )يق تعزيز الروابط في اتجاه مكناس عن طر

عبر طريق سريع يربط )طنجة ( سيارة وسكة حديدية
 .وتــازة( مع الطريق السيارة الداخلية المزمع انجازها

 البنية التحتية

مراكش والطريق السريع بين فاس  –الطريق السريع طنجة 
انظر المستوى )والطريق السيارة الداخلية المزمع إنجازها 

 (.هويالج

منطقة )اختيار مسار يمر شرق عين توجطات 
التفكير في إنشاء محول على ( مكناس تافياللت

والطريق  1ورقم  1مستوى الطريق الوطنية رقم 

 . 1السيارة رقم 

 المدى المتوسط

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

نطلقة من االطلس المتوسط وتحسن االتصاالت الم
 .الوظيفية المتروبولية

 مدار على السفح

من رباط الخير حتى  501تدعيم الطريق رقم 

صفرو مرورا بالمنزل، عزابة، وسيدي يوسف بن 
أحمد ثم تمديد الطريق للربط مع إموزار كندار 

 .التي تمر عبر كندار سدي خيار 1والوطنية رقم 

 رالمدى القصي

 .إنشاء شبكة نقل متروبولي ذات جودة عالية

طريق سريع تربط فاس بمدن الدعم  −

 المتروبولي ،

عين  –شبكة حديدية جهوية سريعة بين فاس  −

 .صفرو والمطار –البهاليل  –شكاك 

مترو )شبكة نقل عمومي حسب موقع ثابت  −

 .على مستوى فاس الكبرى( خفيف

إيموزار كندر -فاستأهيل الطرقات التالية التي تربط بين 

 (ممرات 2X 1) وبين فاس وموالي يعقوب 

 .بين فاس وإيموزار كندر 13مسار الطريق رقم  −

حتى بئر طمطم ثم المسالك  .مسار الطريق رقم  −

 .بالنسبة لفاس حتى المنزل 2.72و  2.73

 بين فاس وموالي يعقوب 9..2المسلك  −

 المدى القصير

 المدى المتوسط صفرو  –فاس  .خط قطار سريع جهوي بين فاس وصفرو

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

 البهاليل  –عين شقف  –فاس 
 المدى المتوسط

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

 مدينة فــــاس
 المدى المتوسط

اء سكة حديدية جنوبي الخط الحديدي الحالي، تمر إنش
عبر المطار وبرمجة محطات جديدة ذات وسائط عديدة 

 .في مدخل مدينة فاس في المطار وفي سيدي حرازم

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

 صفــــرو
 المدى المتوسط

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

تحويل الخط الحديدي الحالي بين عين تجوطات 
وسيدي حرازم وتجاوز فاس من الناحية الجنوبية 

والقطب " السايس –فاس "وصوال إلى المطار 
 .اللوجستي والخدماتي المزمع إنجازه

 المدى المتوسط
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االعتماد على دينامية تنمية شـــاملة   

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات اإلستراتيجيةالخيارات 

" محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االطراف"إنشاء 
يشمل جميع المراكز والمدن الواقعة حول المطار، والخط 
الحديدي السريع المغاربي المزمع انجازه والفضاءات 

الخدمات اللوجستيكية، الصناعة ذات )الكبرى الوظيفية 
دة العالية، المناطق الحرة، معارض، مركز الجو

حضري، سكن فاخر، بحث علمي، خدمات راقية، 
 (.صّحة، ترفيه

 دعم التنمية اإلقتصادية

محطة لوجيستيكية وخدماتية متعددة االنماط، ميناء 
انظر المستوى )داخلي، منطقة حّرة، معرض دولي 

 (.الجهوي

جنوب مدينة فاس ، المضلع يضم مجموع مراكز 
عين  –عين شكاك )مدن التي تقع حول المطار ال

 (.البهاليل –عين شقف  –أوالد الطيب  –البيضاء 
 المدى القصير

عكس تدفق التنقل بالتناوب من خالل االنخراط في خلق 
دينامية تنشر التقدم االقتصادي واالجتماعي لمدينة فاس 

 .نحو مدن الفضاء الميتربولي

 فضاء تجاري ضخم
وخدماتي متعدد االطراف جنوب  فضاء لوجستيكي

 المطار
 المدى المتوسط

 المدى القصير صفرو تهيئة منطقة صناعية 

 المدى القصير صفرو لمنتوجات المطروزةمجموعة حرفية مخصصة في ا

 المدى القصير البهاليل (.الزركشة)القماش دار الصانع مخصصة في تهيئة 

 تنظيم الوسط الحضري والتحكم في نموه

 التعمير

 المدى القصير مدينة صفرو والبهاليل ومناطق النفوذ البهاليل-دراسة تصميم توجيهي للتهيئة العمرانية لصفرو

إدماج المدن الموجودة في ضواحي مدينة فاس في إطار 
العملية المتروبولية وذلك من خالل تحويل موالي يعقوب 

ن المنزل إلى مد –البهاليل  –صفرو  –إموزار كندر  –
 .لدعم المتروبوليه

دراسة الطريق الملتفة لصفرو وتخصيص احتياطي 
 عقاري

 المدى القصير صفـــرو

دراسة تصميم توجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة فاس 
 .والذي يخص كامل الفضاء المتروبولي

 المدي القصير األقليم الذي يخص جل الفضاء المتروبولي

 المدى المتوسط صفــرو صفروتهيئة منطقة سكنية راقية في 

تحويل بعض وظائف فاس نحو المدن الداعمة 
 للمتوبولية

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

 المدى القصير
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  هاوتثمين البيئةعلى  المحــافظة

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

 محطات التطهير وإعادة استغالل المياه المستعملةتعميم 

 البنية التحتية

 محطات تطهير
-الثنائي صفرو –بالقرب من مدينة موالي يعقوب 

 مدينة إموزار كندر والمنزل –المهاليل 
 المدى القصير

 المدى القصير اغبالو اقورار تهذيب و غلق المطارح غير المراقبة بالجماعات المعنية إنشاء مراكز دفن و تثمين   الميتروبول 

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

 .السكانية
 التعمير

نصوص قانونية وخرائط للمحافظة على االراضي 
 .الفالحية

 المدى القصير الفضاء المتربولي

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

 (، مكناس
 (.موجود)عقد حول الموارد المائية لفاس ومكناس  قطاعات عمومية

 
 

 عقلنة استغالل المياه 

 بيئة

مخطط جهوي للمحافظة واستغالل الموارد المائية 
 (انظر المجال الجهوي)

 بولمان-منطقة فاس
 المدى القصير

تنظيم الخالفات  –عزيز الوظيفة الفالحية لسهل السايس ت
القائمة بين الزراعة والتوسع الحضري وتجنب إضعاف 

القطب )المجال الزراعي كجزء من رؤية متروبولية 
 (مكناس-الثنائي فاس

 المدى القصير بولمان-منطقة فاس (انظر المجال الجهوي)مخطط مقاومة الفيضنات 

 .ل الطرقات المصنفةغراسة أشجار على طو
 شبكة الطرقات المصنفة التابعة لمجال المشروع

 المدى القصير
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 إعــادة هيكلة الوسط القروي:  المحور االستراتيجي الثاني

 تطوير النسيج القروي

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

ي الحد من الزحف العمراني على حساب األراض

الخصبة من خالل تشجيع تجميع السكان وتكثيف 

 المراكز السكانية

 التعمير

 تجهيز المراكز القروية الناشئة

 مراكز قروية ناشئة خاصة بالممر المتربولي

 المدى القصير

 تأهيل المراكز القروية الناشئة التابعة لمجال المشاريع تدعيم التوجه نحو تجميع سكان المناطق القروية

عين قنصارة  –ات القروية لسبع الروادي الجماع

بئر  –رأس تبودة  –السخينات  –سيدي حرازم  –

 –لعجروف  –عزابة  –أغبالو أكرار  –طمطم 

 .عين تمغناي –كندر سيدي خيار 

 المدى المتوسك

تعزيز الدينامية السكانية في التجمعات القروية الهامة 

خاصة بئر طمطم وعين قنصارة، وفي التجمعات 

 .سكانية على طول محاور الطرقاتال

 المدى القصير .عين قنصارة والتجمعات القروية –بئر طمطم  .برامج تجهيز وأنشطة لخلق موارد الرزق

 

 فك عزلة المناطق القروية

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

فك العزلة عن الفضاءات المتميزة بتشّتت سكاني 

 .ومناطق اإلنتاج الفالحي
 تأهيل الطرقات والمسالك في البوادي البنية التحتية

 الطرقات والمسالك الخاصة بالممر المتروبولي
 المدى القصير
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 دعم التماسك المجالي

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

ية دعم منظومة قروية تجمع بين الفضاءات الحضر
 .والقروية من أجل تكامل أحسن

 التعمير
المدن )تطوير األنشطة الداعمة للقطاع الفالحي في المدن 

( : بالنسبة للبقية)وفي المراكز القروية الصاعدة ( الكبرى
 .أنظر قائمة المشاريع الفالحية

إموزار كندر والمراكز  –المنزل  –صفرو 
 صيرالمدى الق .القرويةالصاعدة للممر المتروبولي

الحد من االختالالت المجالية وتحسين التماسك 
االجتماعي، خاصة وأن الدينامية الناتجة عن المخطط 

بطريقة  الفالحي الجهوي لنتستفيد منه كل الفضاءات
 عادلة

 خدمات عمومية
برنامج أساسي للخدمات العمومية خاص بالمراكز القروية 

 .الصغيرة الصاعدة
 المدى القصير الخاصة بالمشروعالتجمعات القروية للفضاءات 

 إعــادة نشر القــاعدة اإلقتصادية: المحــــور اإلستراتيجي الثالث 

 تجهيز المجال

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

 –البهاليل  –صفرو )تعزيز الطابع الحضري للمدن 
الحي وتدعيم القطاع الف( إموزار كندر –المنزل 

 .الكثيف الذي يخلق مناصب شغل قارة
 دعم التنمية اإلقتضادية

انظر : البنية التحتية المهمة الخاصة بتطوير القطاع الفالحي 
 المشاريع الفالحية

إموزار وبعض المراكز  –المنزل  –صفرو 
 المدى القصير .القروية الناشئة للممر المتروبولي

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

 الخدمات العمومية

 تهيئة مناطق سكنية راقية
موالي  –أموزار كندر  –البهاليل  –مدينة صفرو 

 .يعقوب والمنزل
 المدى القصير

تجهيز المناطق القروية التي سيتم تكثيفها وتنظيمها 
ناجمة حول أنشطة متنوعة، وحديثة على مدار السنة 

عن تطوير الفالحة والسعي إلى الحفاظ على التراث 
 .الغابوي

 تهيئة مناطق خاصة باألنشطة
موالي  –إموزار كندر  –البهاليل  –مدينة صفرو 

 .المنزل –يعقوب 
 المدى القصير

تحسين الولوجية، خاصة على مستوى التجهيزات الراقية 
 وتطوير العرض الخدماتي

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

 المدى المتوسط

 المدى المتوسط موالي يعقوب السالل الناقلة لموالي يعقوب

 المدى المتوسط صنهاجة بالقرب من صفرو التحويل التدريجي ألفران الجير نحو صنهاجة
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 تنشيط القطاعات االقتصادية القــرويــة

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات اعاتالقط الخيارات اإلستراتيجية

 تحويل سهل السايس إلى قطب فالحي متميز

 دعم التنمية االقتصادية

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

 سهل الســــايس
 المدى المتوسط

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

 .إنشاء مسلك سياحي خاص بمدينة صفرو
 على طول الوادي الذي يخترق المدينة

 المدى القصير

الفالحية والطبيعية من  تعزيز التعدد الوظيفي للمناطق
انتاج فالحي وغابوي ، )خالل تثمينها تدبيرها 

حماية ضد المحافظة على التنوع البيولوجي ، ال
 (.المخاطر الطبيعية

 المدى القصير إموزار كندر إنشاء قطب سياحي متكامل 

 –إعادة هيكلة القطب السياحي للمجموعة سيدي حرازم 
 السخينات 

 السخينات  –الجماعة القروية لسيدي حرازم 
 المدى القصير

مسلك سياحي يتمحور حول تهيئة الطرقات : طريق الماء
 .يعيةوالمشاهد الطب

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

 حرازم
 المدى القصير

مراجعة السياسة العقارية من أجل تمكين دعم فعلي 
 .للمشاريع الفالحية

 (.انظر المستوى الجهوي)إعداد خطة عقارية جهوية  خدمات عمومية
 بولمان  –منطقة فاس 

 مدى القصيرال

حماية األراضي الفالحية المحيطة بالمدن، وإيجاد 
استثمارات ثقيلة للمخطط الفالحي الجهوي من أجل 

الحفاظ على فالحة شبه حضرية مستدامة، تحترم البيئة 
تدعيم الطابع : ومقبولة من جانب الوسط االجتماعي 

 البيئة .القروي ومقاومة األزمات في الوسط القروي

المحافظة على األراضي الفالحية  وني وخرائطالنص القان
 (.انظر ورشة البيئة)

 المدى القصير الفضاء المتربولي

تدبير الزراعة كأداة للحصول على جودة المشاهد 
تطوير األشجار المثمرة خاصة الزيتون ، )الطبيعية 

 .تكثيف زراعة الحبوب وتربية الماشية

ظر قائمة ان)تكثيف مختلف قطاعات النشاط الفالحي 
 (.المشاريع

 المدى القصير سهل السايس
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 مجال مشروع مدينة فـــاس -1.2.6

 المتروبولية: المحــور اإلستراتيجي االول 

 ربط مدينة فـــاس مع التدفقات الوطنية والدولية 

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

ريق السريع، المزمع ضمان اتصاالت جّيدة مع الط
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

 البنية التحتية

ة على شاكلة طريق سريع 1تحويل الطريق الوطنية رقم 

 (.انظر المستوى الجهوي)

على شاكلة طريق  1تحويل الطريق الوطنية رقم 

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

 تعزيز اإلتصاالت بين الشرق والغرب
خط التجاوز الحديدي جنوب فــاس، القطار السريع 

انظر )المغاربي، المدار شمال فاس والمدار المحاذي للسفح 
 (.المستوى الجهوي

تحويل الخط الحالي بين عين تاوجدات وسيدي 
حرازم، تجاوز فاس من الناحية الجنوبية عبر 

سايس والقطب اللوجستيكي ال-مطار فاس
 والخدماتي المزمع انجازه

 المدى المتوسط

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

 محطة وطنية متعّددة االنماط قرب المطار

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

 المدى المتوسط

تطوير وظيفة الميناء الداخلي بالنسبة لطنجة، الحسيمية 
 .والناظور

 (انظر المستوى الجهوي)ميناء داخلي ومحطة لوجيستيكية 
ه بالقرب من المطار والمحطة المتعددة يتم انشاؤ

 .االنماط المزمع انجازها
 المدى المتوسط
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 تحسين ظروف التنقل داخل المدينة

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

 تعزيز سياسة طموحة للنقل العمومي والتنسيق على

 (يقطار سريع جهو) مستوى الفضاء المتروبولي

مترو خفيف وحافالت ذات ) وعلى مستوى المدينة  
 (خدمات عالية

 بنية تحتية

انظر )شبكة القطار السريع الخاص بالفضاء المتروبولي 
 (مشاريع الممر المتروبولي

 –عين الشكاك  -خط القطار السريع الجهوي فاس
 البهاليل

 المدى المتوسط

 شبكة النقل العمومي ذات موقع خاص لمدينة فاس
 المدى المتوسط مدينة فاس

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

 الجهوي مع صفرو

موالي  –أموزار كندر  -تاهيل الطرقات التي تربط بين فاس

 (انظر مشاريع الممر المتروبولي)يعقوب والمنزل 

موزار كندر، بين فاس وا 21الطريق الوطنية 

 5011مسار الوطنية حتى بئر طمطم، الطرق 

للربط فاس والمنزل، مسار الطريق  5015و

 للربط بين موالي يعقوب وفاس 5002

 المدى القصير

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

بين فاس انجيل والطريق  501مسار الطريق 

، مسار (ر الغربيالمحو)حتى ميسور 5201

من فاس حتى بئر طمطم، الطريق  1الوطنية 

رباط )من بئر طمطم حتى زاوية بوقرين 5011

 (الخير

 المدى القصير

انظر مشاريع الممر ) شبكة القطار السريع الجهوي 
 (المتروبولي

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

 المدى المتوسط

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

 المتروبولي
 خدمات عمومية

 المدى القصير الفضاء المتروبولي دراسة المخطط المتروبولي للسكن

 المدى القصير الفضاء المتروبولي دراسة مخطط التنقالث الحضرية

لوث الهوائي واالنعكاسات على نظرا لتداعيات الت
 : مستوى الصحي 

تطوير شبكة نقل عمومي جذابة قليلة التلوث  -

 تربط بين مختلف اقطاب المدينة؛

تخفيض التنقالت الفردية عن طريق  -

 السيارات و الدرجات النارية؛

سيارات )وضع خطة طوعية تخص الطاقة  -

( كهربائية، استعمال غاز البترول المسال

اب االنشطة الملوثة على من اجل حث اصح

 .الحد من االنبعاثات التي تظر بالبئة

 بيئة

 المدى القصير الفضاء المتروبولي تصميم توجيهي للنقل المتروبولي

 المدى القصير بولمان-منطقة فاس دراسة االستراتيجية الطاقية للجهة
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 تحسين جــودة الحيـــاة فــي المـــدينــة

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

 دعم التنمية االقتصادية
 المدى القصير الفضاء المتروبولي إحياء المواقع السياحية الموجودة خارج المدينة

 المدى المتوسط الفضاء المتروبولي ألطراف الفاعلة والمخطّطاتإدماج ا

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

 التعمير

 المدى القصير الضاء المتروبولي مخطط متروبولي للسكن

 المدى القصير الفضاء المتروبولي تكوين احتياطي عقاري

 المدى القصير  دراسة تخص تهيئة فضاءات سكانية

 التحكم في التوسع العمراني للحد من التخصص المجالي
 المدى القصير مدينة فاس التشجيع على الوظائف الحضرية المتعددة

 المدى القصير مدينة فــاس دراسة لمراجعة الكثافة السكانية

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

 .لمشاكل التخصص المجالي

دراسة وانجاز مراكز ثانوية في المدينة وفي الفضاء 
 المتروبولي

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

ة التي تدعم مرافقة لوجستيكية مواكبة التوجهات الحديث
التوجهات الحديثة التي تخص االستهالك : حضرية قريبة 

(. تجديد النقاط التجارية داخل المدينة ، التجارة اإللكترونية)
إعادة تموقع بعض الجهات الفاعلة في السلسة اللوجستيكية في 

 .وسط المدينة

وشبه حضرية ( للتسويق)فضاءات لوجستيكية حضرية 
 .نسبة للطلب الوطني والدوليبال

 المدى القصير الفضاء المتروبولي

إعادة صياغة العرض اللوجستيكي المتروبولي من خالل 
وضع مخطط لوجستيكي يشتمل على محطات لوجستيكية 

 .متخصصة تهتم بالمدينة

 الخدمات العمومية

 المدى القصير  بولمان  –منطقة فاس  مخطط التوجيه الجهوي اللوجستيكي

تحسين ظروف الحياة الطالبية وتعزيز نوعية السكان 
( أكل، رياضة، ثقافة)والتجهيزات والخدمات الخاصة 

 . واإلتصاالت بين األقطاب

دراسة شبكة للمركبات الجامعية ، فضاءات عيش 
 .وإبداع للطلبة

الجامعات والتجهيزات الجامعية للفضاء 
 المتروبولي

 المدى المتوسط

، أهم األطراف في العملية المتروبولية وضع، في إطار شبكة
 الدولة ، اإلدارة ، القطاعات االقتصادية : 

 –المؤسسات : وضع مخطط للحكامة المتروبولية 
 .القوانين والتمويل

 المدى القصير الفضاء المتروبولي
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 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

إيكولوجية ووظيفية باالعتماد على  تنظيم وتفعيل شبكة
 –غابة عين شكاك  –جبل زالق )المحمايت الطبيعية الكبرى 

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

 الخدمات العمومية

 

بالنسبة للفضاء المتروبولي " المخطط األخضـر"دراسة 
 .وجيه للتهيئة الترابيةمرتبطة بمخطط الت

 المدى القصير الفضاء المتربــولي

 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 

 .كافالمحمي المحاذي للتعمير وغابة عين ش

 المدى القصير

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

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

 المدى القصير بولمان-منطقة فاس

دامة، سواء للحد من األخذ بعين االعتبار ظروف التنمية المست
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

انظر ورشة ) مومي يستعمل مواقع قارةشبكة نقل ع
 ( التنقالت

 المدى المتوسط مدينة فاس

 تعزيز اشعــــاع المدينة

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

 دعم التنمية االقتصادية

 المدى المتوسط مراكز مدن الفضاء المتربولي العرض التجاري في مراكز المدن دعم نوعية

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

 مــراكز المدن
 المدى المتوسط

 .تعزيز التنمية من خالل تحديث تجارة الجوار

تماشى مع هيكلة عرض الجوار حول شبكة اسواق ت
 طرق العيش واالستهالك

 أسواق األحياء
 المدى القصير

 المدى القصير مدينة فاس حول تجارة الجواراألولوية  العمل ذو مناطق تحديد

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

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

 (.صغرى

 الفضاء المتروبولي
 المدى القصير

 المدى القصير الفضاء المتروبولي توطين مشاتل للمقاوالت

 المدى القصير الفضاء المتروبولي إنشاء مسابقات 

خلق عالقة بين األطراف الفاعلة في القطاع السياحي  
وى الفضاء المتروبولي ووضعها في والثقافي على مست

 .إطار شبكة بهدف التقريب بينها
 ثقافية  –تركيزمحطات مشتركة سياحية 

 الفضاء المتروبولي
 المدى المتوسط
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 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تحسين نقل المعلومة الخاصة باإلنتاج الثقافي والعرض 
 .المتعلق به

تطوير آليات مشتركة تخص اإلعالم ودعم األنشطة 
 .الثقافية والسياحية

 الفضاء المتروبولي
 المدى القصير

السيطرة على نوعية وخصوصية األقطاب التجارية 
 الكبرى الموجودة على األطراف

 التعمير

 المدى المتوسط الفضاءات التجارية الموجودة على األطراف تحسين ظروف النقل الجماعي في الفضاء العمومي

منع تمركزالمواضيع المنافسة مباشرة للمراكز 
 .عتيقةال

 الفضاءات التجارية الموجودة على األطراف
 المدى القصير

المشاركة في المحطات )تعزيز الشراكة الدولية 
 (.التكنولوجية

 خدمات عمومية

 المدى القصير جامعات األجنبية / جامعات الفضاء المتروبولي  توأمة بعض الجامعات

 المدى القصير الجامعات األجنبية/ ات الفضاء المتروبولي جامع (  ERASMUS MUNDUS)العضوية في شبكات جامعات 

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

 .للفضاء المتروبولي

 المدى القصير المواقع التكنولوجية للفضاء المتروبولي ربط شبكات المواقع التكنولوجية

 المدى القصير الفضاء المتروبولي ج األنشطة والمعرفة التكنولوجية للمدينةتروي

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

 .الجامعية  الدولية

انظر ورشة جودة )تحسين ظروف استقبال الطلبة 
 (الحياة

 لجامعية للفضاء المتروبوليالجامعات والتجهيزات ا
 المدى المتوسط

 المدى القصير الجامعات ومراكز البحث للفضاء المتروبولي اإلعالم ودعم المراكز الجامعية للبحث

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

 .الخصوصيات المحلية

لمراكز الثقافية الموجودة وضع ربط شبكي بالنسبة ل
 في المدينة 

 المدى المتوسط الفضاء المتروبولي 

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

في التجهيزات الثقافية على مستوى الفضاء 
المتروبولي، وذلك من أجل تعزيز وهيكلة مستدامة 

 .قتصاد السياحي والثقافيلال

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

 المدى القصير المنطقة الصناعية دوكارات

 المدى القصير بالقرب من فضاء مشروع وادي فاس مقرالمؤتمرات وقاعة العروض

 المدى القصير بالقرب من الملعب مركز العروض

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

 البيئة

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

 المدى القصير المساحة التي تغطي طامل الفضاء المتروبولي

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

 المدى القصير مدينة فاس .تصميم توجيهي خاص بنقل ومعالجة النفايات الصلبة

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

 .مياه السدود والطبقات الجوفية
 المدى القصير مدينة فـــاس توجيهي للتطهيرتصميم 
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 اعادة هيكلة الوسط القروي: المحــور اإلستراتيجي الثاني 

 حماية األنشطة الزراعية الموجودة في الفضاءات شبه الحضرية

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

ار المرتكزة على أو إعــادة نشر فالحة الجو/المحافظة و
 .االحتياجات االستهالكية لسكان المدن

دعم التنمية 
 االقتصادية

 استغالل األراضي شبه الحضرية الخصبة
 المواقع شبه الحضرية لمدينة فاس

 المدى القصير

حماية الفضاءات شبه الحضرية، من الضغط العقاري، المتميزة 
 بقدرات زراعية خاصة غربي مدينة فاس

 البيئة

انظر الورشة جودة ) م في التوسع العمرانيالتحك
 ( الحياة

 مدينة فــاس
 

مراقبة شديدة للمواد الكيماوية المستعملة في األراضي 
الزراعية، والنظر في االجراءات التي يجب اتخاذها في 

 .المناطق التي تفوق نسبة انحدار معينة
 .قرارات تقّيد مستعملي المواد الكيماوية الفالحية

 شبه الحضرية لمدينة فاس المواقع
 

 إعــادة نشر القــاعدة االقتصــادية: المحــور اإلستراتيجي الثالث 

 دعم النشاط االقتصادي

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

التفكير في انشاء مجمعات عقارية خاصة باألنشطة الخدماتية 
المركزية، والتي من شانها أن  في الفضاءات المركزية وشبه

تساعد على تكثيف مناصب الشغل، واالقتصاد في استغالل 
األراضي وتكثيف النسيج الحضري ، قابلية استعمال شبكة النقل 

 .العمومي وتدعيم المركزية الثانوية

دعم التنمية 
 االقتصادية

تهيئة أربعة فضاءات تجارية حسب تصميم التهيئة 
 لمدينة فــاس

الترابي الواقع بين الطريق السريع التي تربط بين  المجال
يقع تحديد الموقع من )الطريق السيارة وسط المدينة 

 (.طرف الوكالة الحضرية

المنطقة الصناعية دوكرات ومجال المؤسسة الوطنية  المدى القصير
 .للسكة الحديدية

 .تحويل منطقة ظهر المهراز إلى منطقة أنشطة تجارية

 لى طول الطريق الوطنية التي تربط بين فاس ومكناسع

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

 تأهيل األحياء الشمالية واألحياء غير المجهزة
عوينات ( شمال المدينة)أحياء حي حساني وجنانات 

 .حجاج وصهريج كناوة
 مدى المتوسطال

 المدى القصير جامعة مدينة فاس .محاذي للجامعات" حي االبتكار"إنشاء 

تظاهرات )إنشاء فضاء يجمع الجامعة بالمؤسسات 
 (لقاءات –

 مدينة فاس
 المدى المتوسط

 المدى المتوسط الفضاء المتروبولي "رباالقتصاد األخض"المشاريع المرتبطة  اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة واالبتكار
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 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

 (.الالفتات –المشاهد الطبيعية 
 التعمير

نقل : إعادة تحويل المنطقة الصناعية للدوكارات 
رأس الماء  تدريجي لألنشطة الصناعية نحو

وتحويل المنطقة الصناعية إلى فضاء لألنشطة 
 .الخدماتية، التنشيط والمكاتب

 المدى المتوسط المنطقة الصناعية الدوكارات

نقل الثكنات والسجن وإعادة تأهيل المباني 
 .وتحويلها

 المدى القصير (شمال المدينة)موقع الثكنات والسجن الحالي 

توى التكوين والمؤهالت مواكبة القيام بمجهود كبير على مس
 للتغيرات االقتصادية

الخدمات 
 العمومية

تطوير العرض في ميدان التكوين المتروبولي 
 حسب الحاجيات االقتصادية الحالية والمتوقعة

 المدى المتوسط الفضاء المتروبولي

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

 المدى المتوسط مدينة فاس تهيئة مناطق سكنية راقية 

 المدى المتوسط مدينة فاس تطوير تجهيزات وخدمات ذات جودة عالية

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

 سريع الجهوي والنقل العموميشبكة القطار ال
عين  –عين شقف -صفرو وفاس-خط القطار السريع فاس

 .البهاليل وشبكة النقل العمومي في مدينة فاس –شكاك 
 المدى المتوسط

 المدى المتوسط (سيدي حرازم)شرق فاس  محطة متعّددة االنماط في الشرق

 المدى المتوسط (تعين تاوجـذا)غرب فاس  محطة متعددة االنماط في الغرب

 المدى القصير طريق تازة –طريق صفرو  –بن سودة  إنشاء ثالث محطات طرقات جديدة

 تركيز هياكل للبحث تخص أقطاب التنافسية والتكنولوجية
مؤسسات تكوين  –مراصد  –وضع مختبرات 

 .ومنشئات للمرافقة والدعم
موقع القطب التكنولوجي في عين شكاك والقطب الخاص 

 ألنشطة الجوية بالقرب من المطاربا
 المدى المتوسط

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

 .في تنسيق سياسات االستقطاب والترويج

لتركيز مؤسسات "التصميم التخطيطي المتروبولي 
 "يةوتهيئة مواقع اقتصاد

 المدي القصير الفضاء المتروبولي
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 تنمية القطاع السيــــاحـــي

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

حداث عرض أنشطة ترفيهية ، زيارات حول ا)
خاصة، زيارات للمواقع األثرية وزيارات لتذوق 

 (.األطعمة

 دعم التنمية االقتصادية

تشخيص االمكانيات السياحية لفاس وفضائها المتروبولي 
 وتأهيل التكامل بينها

 الفضاء المتروبولي
 المدى القصير

 المدى القصير  (تهيئة الطرقات والمشاهد ومسالك السياحية)طريق المياه 

 المدى المتوسط غابة تغاط وعين شقف البيئة وفضاءات الترفيه: تهيئة غابة تغات وعين شقف 

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

 .موحدة
 وضع محطات لخلق مشاريع مشتركة

 الفضاء المتروبولي
 المدى المتوسط

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

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

 الفضاء المتروبولي
 المدى القصير

تجاوز اقتصار النشاط السياحي خالل فترة قصيرة 
ياحي على مدى وخلق الظروف لتمديد الموسم الس

 .السنة

 المدى المتوسط الفضاء المتروبولي إنشاء مراكز ثقافية 

 المدى المتوسط المراكز الثقافية للفضاء المتروبولي إنشاء تظاهرات ومهرجانات خارج الموسم السياحي
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 مجال مشروع األطلس المتـــوسط  -4.2.6

 لوسط القرويإعـــادة هيكلة ا:  المحــور اإلستراتيجي االول 

 فـــك العــــزلــة وتحسين الولوج إلى المناطق القــــرويــة

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

 البنية التحتية

 –بولمان  –ربي فاس تأهيل محور األندماج الجهوي غ
 (.انظر المستوى الجهوي)ميسور 

من فاس إلى انجيل ثم من  501مسار الطريق 

 .حتى ميسور 5201الطريق 
 المدى القصير

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

من فاس إلى بئر  1مسار الطريق الوطنية رقم 

من بئر طمطم حتى زاوية  5011طمطم المسلك 

من زاوية بوقرين إلى  501الطريق رقم . بوقرين

من رباط الخير إلى  5021المسلك . رباط الخير

بين أوغليت حتى آيت  5013المسلك . أوغليت

 .إلى أوطاط الحاج 501الطريق رقم . مخلوف

 المدى القصير

إنشاء شبكة طرقات لفك عزلة مجموع المناطق 
محاور محلية لفك )اءات المنتجة المستغلة والفض

 (.العزلة
 .تأهيل محاور الطرقات االفقية

الربط بين أهم المحاور والقرى المنعزلة لألطلس 
 المدى القصير .المتوسط خاصة المراكز القروية الصاعدة

تكثيف محاور االندماج بين األقاليم الترابية خاصة 
قة تازة تافاللت في الغرب ومنط-بالنسبة لمنطقة مكناس

 .تاونـات في الشرق –الحسيمية  –

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

 المدى القصير 2115مسار المسلك 

 المدى القصير  5225المسار المسلك  .تأهيل الخط الذي يربط بين إمــوزار مرموشة وتازة
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تطويـــر النسيج القـــــروي:  2الكبرى الورشة   

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تشجيع األنشطة غير الفالحية ودعم خلق وتطوير 
المقاوالت الصغرى في كل الحرف، واألنشطة 

التحويلية والتجارية على مستوى المراكز الصاعدة 
للحرف، التكوين تهيئة األراضي ،  قـــرى )

 (.والتدريب

 دعم التنمية االقتصادية

 المدى القصير كيكـــو وعــدرج قرى حرفة الحنبل

تهيئة مجموعة حرفية متخصصة في إنتاج غطاءات من 
 الصوف

 بــــولمــان
 المدى القصير

 المدى المتوسط مراكز قــروية ناشئة لألطلس المتوسط دعم التأطير والتكوين المحلي

 المدى المتوسط مراكز قروية ناشئة لألطلس المتوسط تشجيع الجمعيات المختصة في القروض الصغرى

الحــد من اختالل التوازن للشبكة الحضرية عن طريق 
تعزيز مدى التناوب على مستوى الولوج ، الجاذبية 

 .رباط الخير –بولمان إيمـوزار مرموشة : والتنافسية 

 تطور عمــراني

 ف التنقل والولوج إلى المراكز الثانويةتحسين ظرو

مسار  –من فاس إلى بولمان  501مسار الطريق 

المسلك  –من فاس إلى بئر طم طم  1الوطنية رقم 

 .من بئر طم طم إلى زاوية بوقرين 5011

. من زاوية بورقرين إلى رباط الخير 501الطريق 

من رباط الخير حتى أوغليت  5021التمديد مع المسلك 

 .للوصول إلى إيموزار مرموشة 5013مسلك ثم ال

 المدى القصير

تهيئة الفضاءات المخصصة لألنشطة في المراكز 
 .الثانوية

 إيموزار مرموشة ورباط الخير –بولمان 
 المدى القصير

تدارك العجز على مستوى الخدمات العمومية 
 والتجهيزات في المدن الثانوية

 لخيرإيموزار مرموشة ورباط ا –بولمان 
 المدى القصير

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

 تأهيل المراكز القروية الصاعدة

أوالد مكودو  –أهل سيدي لحسان : الجماعات القروية 
 –عدرج  –دار الحمراء  –تازوطة  –لعنوصر  –

المرس  –كيكو  –تافجيغت  تلزمت  –سكورة مداس 
 .أوالد علي يوسف –آيت بازة  –آيت المان  –

 المدى المتوسط

المساعدة على تجميع السكان المشّتـتين من خالل إعادة 
 –الخدمات )هيكلة األنوية الصغيرة والقرى الموجودة 

 (.الولوجية –األنشطة المدرة للدخل  –التجهيزات 

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

 .الترابط بين المحاور الرئيسة والمراكز القروية الناشئة
 

  المراكز القروية الناشئة لألطلس المتوسط تجهيز المراكز القــروية الصاعدة

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

 خدمات عمومية

 المدى المتوسط صفرو وبــولمان .دراسة التصميم اإلقليمي لتنسيق الخدمات العمومية

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

 المراكز القروية الناشئة لألطلس المتوسط
 المدى المتوسط

 المدى القصير  األطلس المتوسط الل التكوين والتأطيرتطوير المشاريع النسائية من خ
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 المحــــــافظــة على البـيئة وتثمـــيــــــــــــنها 

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

 الشروع في البحوث والتنمية حول الطاقة المتجـّددة
دعم التنمية 
 االقتصادية

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

يقع تحديد الموقع داخل مجال مشروع األطلس 
 .المتوسط

 المدى المتوسط

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

 التطور العمراني

قروية تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات في المراكز ال
 الصاعدة لمجاالت المشاريع

 المراكز القروية الصاعدة لألطلس المتوسط
 المدى القصير

هيكلة والحد من نمو القرى في الغابات، وتشجيع 
تنويع األنشطة )القرى في مناطق السهول 

 (.والتجهيزات

تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات في القرى الموجودة في 
 .السهل

 ت المشاريعقــرى السهل لمجاال
 المدى القصير

 .إعادة تأهيل األوساط الطبيعية المتضّررة والمتدهورة

 البيئة

 المدى المتوسط المسالك تحسين المسالك خارج الغابات

المحافظة على المياه : إجراءات لمكافحة االنجراف المائي 
 .والتربة

 األطلس المتوسط
 المدى المتوسط

ة من أجل تخفيف السيطرة على الكثافة السكاني
الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، والحفاظ على 

 .التوازن بين اإلمكانات الطبيعية والنمو السكاني

تصاميم التطهير في المراكز القروية الصاعدة والمراكز 
 الحضرية

 بالقرب من رباط الخير ، بولمان وكيكو
 المدى القصير

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

 (.إقليم بولمان)السفح الجنوبي لألطلس المتوسط 
 المدى القصير

 غرس األشجار على طول الطرقات المصنفة
الطرقات الموجودة بالقرب وداخل التجمعات 

 .الريفية والمراكز الحضرية
 المدى القصير

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

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

الروابط بين المحاور الرئيسية والقرى المنعزلة 
 .لقروية الناشئةلألطلس المتوسط خاصة المراكز ا

 المجى القصير

 المدى القصير التجمعات القروية ألعلى الجبل .تأهيل المراكز القروية في أعلى الجبل

خّطة مندمجة للمحافظة على التنوع البيولوجي في أعالى 
 .الجبل

 اعالي األطلس والمتوسط
 المدى المتوسط

  



 التركيبي التقرير   – 3المهمة  3المرحلة  –التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 

  URAM Intl. – 1025 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب

225  

 قــاعــدة االقتصـــــــــاديةإعــادة نشــر ال:المحــور اإلستراتيجي الثاني 

 دعم قطاعــات السيــاحة والصناعات التقليدية

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

تشجيع األنشطة السياحية وحمايتها ، تثمين وتدبير 
التراث الطبيعي والمساهمة في تنمية إيكولوجية 

 .مستدامة

 ديةدعم التنمية االقتصا

 .دعم وتشجيع السياحة الفالحية والسياحية القــروية
 األطلس المتوسط

 المدى القصير

إنشاء مسالك سياحية ذات مواضيع خصوصية وأقطاب 
 .اقتصادية حول التراث

تهيئة الطرقات والمشهد الطبيعي : المسلك السياحي الجبلي 
 .للمسلك

 –رباط الخير : الربط بين مختلف مواقع المسالك 
إيموزار  –بولمان  –سكورة مداس  –درج ع

 .تلزمت –مرموشة 
 المدى القصير

فك العزلة وتطوير السياحة في المواقع ذات األهمية 
البيولوجية واإليكولوجية، مع دعم قرى لألنشطة 

صناعات  –مطاعم  –تنشيط  –إقامة )السياحية 
 (.تقليدية

ة تطوير السياحة في المواقع ذات األهمية البيولوجي
واإليكولوجية مثل بويبالن بالتعاون مع المركز السياحي 

 .لتلزمت

جماعة  –إقليم صفرو وبولمان : موقع بويبالن 
 المدى القصير تفاجيغت –تلزمت  –إغـزران 

تطوير السياحة في المواقع ذات األهمية البيولوجية 
 .واإليكولوجية مثل عدرج بمساعدة المركز السياحي

م صفرو وجماعات عدرج إقلي: موقع عدرج 
 .وتفاجيغت

 المدى القصير

تطوير السياحة في الموقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية 

 .بمساعدة المركز السياحي إليموزار مرموشة 1لبويبالن 
جماعة تلزمت  –إقليم بولمان   1موقع بويبالن 

 .وإيموزار مرموشة
 المدى القصير

األهمية البيولوجية تطوير السياحة في المواقع ذات 
 .واإليكولوجية بمساعدة المركز السياحي لبويبالن

 –جماعات المرس : إقليم بولمان : موقع تيشوقت 
 .سكورة مداز وبولمان

 المدى القصير

موارد )تطوير األنشطة الخاصة بالمناطق الجبلية 
استغالل الغابات  –تربية الماشية  –فالحيه خصوصية 

 (.صناعات تقليدية –

الغابات  –وضع وحدة بعث خاصة بالوسط الجبلي 
 .والمحافظة على اموارد

 بــــولمـــان
 المدى المتوسط

التفاعل مع البرامج الخاصة بالتنمية الجهوية واالقتصادية 
 .واالجتماعية والتضامن

 األطلس المتوسط 
 المدى القصير

هيكلة وتجهيز القرى التي تتميز بخصوصيات سياحية 
ة والمناطق المخصصة لتطوير النباتات إيكولوجي

 (.الزعفران والخزامة)العطرية والطبية 
 التعمير

 المدى القصير رباط الخير .تعزيز رباط الخير كمركز سياحي مندمج

 المدى القصير تلــزمت تلزمت كمركز سياحي مندمج

 المدى القصير عــدرج تعزيز عدرج كمركز سياحي مندمج

 المدى القصير إيموزار مرموشة مرموشة كمركز سياحي مندمج تعزيز إيموزار

 المدى القصير بـــولمان تعزيز بولمان كمركز سياحي مندمج

 تطوير القطاعات الخاصة بالنباتات العطرية والطبية
 –إغزران  –رباط الخير : جماعات الجبل العالي 

 .تفجيغت –عدرج  –دار الحمراء 
 المدى القصير

لزراعات المحلية بمساعدة المراكز الثقافية تثمين ا
 والمتاحف المحلية

 خدمات عمومية
 المدى القصير إيموزار مرموشة مركز ثقافي أمازيغي

 المدى القصير إيموزار كندر مركز ثقافي للجبـــل
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 تطوير زراعة ذات منتوجات خصـــوصية

 ول الزمنيالجد المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

 تطوير قطاعات اللحوم الحمراء

 –إيغزران  –و كيك –جماعات لعنوصر 
رباط الخير  –إيموزار مرموشة  –بولمان 

 .والفضاءات الجبلية لألطلس المتوسط
 المدى القصير

الشروع في برامج للتنمية القروية واألنشطة 
 المرتبطة بالغابات والمراعي

اللحوم  –الورود  –تطوير قطاعات الزياتين 
 .الحمراء وانتاج األلبان

 األطلس المتوسط
 صير والمتوسطالمدى الق

 المدى القصير جماعة فريطيسة .إنشاء مساحة في أسفل سد أزغار على واد الزلول

 المدي القصير األطلس المتوسط إعادة تأهيل البنية التحتية 

تثمين الفالحة وكل الموارد الرعوية والنباتية 
خارج المساحة الفالحية )للفضاء الزراعي الطبيعي 

والتي تشمل جانبا هام لعائدات ( لالقابلة لالستغال
 .االستغالل الجبلي

 األطلس المتوسط

 المدى القصير

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

 التعمير

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

 الجماعة القروية لكيكو
 مدى القصيرال

 المدى القصير الفضاء الجبلي وقطب كيكو .تطوير القطاعات الخاصة بزراعة الخضروات

تعزيز التعدد الوظيفي للمناطق الطبيعية والزراعة 
االنتاج الزراعي )من خالل تثمينها وتدبيرها 

 –المحافظة على التنوع البيولوجي  –والغابوي 
 (.يعيةالحماية من األخطار الطب –الترفيه 

 خدمات عمومية

تقييم مشروع التنمية الفالحية في األطلس المتوسط 
 .الشرقي

 األطلس المتوسط
 المدى القصير

منتجات محلية قابلة : تربية النحل والدجاج البلدي 
للتطوير في االستغالليات الموجودة في المناطق 

 .المهمشة ذات الدخل المنخفض لفائدة المرأة القروية

 متوسطاألطلس ال
 المدى القصير

: تقييم المساعدة التقنية الخاصة بتثمين زراعة الورد 
تكوين خاص ودعم على مستوى التجهيزات 

 (.سحق اللوز)الفالحية الصغرى 

 األطلس المتوسط
 المدى القصير
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 مجال مشروع الملـــوية -6.2.5

 إعــادة هيكلة الوسط القروي: المحــور اإلستراتيجي االول 

 عزلة المناطق القــرويةفك 

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

فك عزلة الوسط القروي بصفة عامة، خاصة قرى 

 .السفح الجنوبي لألطلس المتوسط
 البنية التحتية

تأهيل الطرقات والمسالك الموجودة في مجال المشاريع 

 خاصة في المناطق القروية

 لك الملويةطرقات ومسا
 المدى القصير

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

انظر إعادة )تطوير الخدمات ذات الجودة في مدن المنطقة 

 (.القتصاديةنشر القاعدة ا

 ميسور وأوطاط الحاج
 المدى القصير

 تحسين المواصالت بين المدن والمجاالت القروية
الربط بين المحاور الرئيسية والقرى المعزولة 

 للمولوية خاصة المراكز القروية الناشئة
 المدى القصير

 

 تطوير النسيج القـــروي

 الجدول الزمني قعالموا اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

هيكلة المجال الترابي حول بوادي سهلة الولوج ، 
مجهزة وتحتوي على المرافق والخدمات العمومية 

واألنشطة االقتصادية المربحة والناجعة على المدى 
 .البعيد

 التطور العمراني

 تأهيل المراكز القــروية الصاعدة

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

 .ويزغت
 المدى التوسط

 المدى القصير المراكز القروية بالملوية تحسين الولوج والتجهيز بالمراكز القروية الصاعدة دعم فكرة إعادة تجميع السكان

تعزيز منظومة حضرية قروية تساهم في خلق توازن 
 .المجال الترابي لمجال المشروع ككل

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

ميسور، أوطاط الحاج والمراكز القروية الصاعدة 
 .للملوية

 المدى المتوسط

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

قرى المنعزلة الربط بين المحاور األساسية وال
 .للملوية خاصة المراكز القروية الصاعدة

 المدى القصير

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

 الحاج

 المدى المتوسط الملوية الشرقية تدبير الموارد العقارية في الملوية الشرقية

 المدى القصير الملوية توزيع التجمعات السكانيةتخطيط و
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 الجدول الزمني قعالموا اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

تحسين المواصالت والتجهيزات للمراكز إنجيل ، سرغينة ، 
 .ألمس مرموشة

 المدى القصير .إنجيل ، سرغينة وألمس مرموشة: جماعات 

 المدى المتوسط إنجيل ، سرغينة وألمس مرموشة: جماعات  تطوير خدمات الدعم للنشاط الفالحي

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

 جماعات إنجيل ، سرغينة وألمس مرموشة
 المدى المتوسط

الطاقة الشمسية تثمين الطاقات المتجّددة بما في ذلك 
 لتحفيز االقتصاد المحلي

 دعم التنمية االقتصادية
 المدى المتوسط بالقرب من أوطاط الحاج دراسة فرص وجدوى انشاء محطة شمسية النتاج الطاقة

 المدى المتوسط أوطاط الحاج .إنشاء وحدة في البحث تخص الطاقات المتجّددة

ة وتنمية المحافظة على التوازن بين الموارد البيئي
األنشطة الفالحية خاصة إعطاء االولوية للتزود بمياه 

 .الشرب ومراقبة تطور نشاط تربية الماشية 
 الخدمات العمومية

انظر )مخطط جهوي لحماية واستغالل الموارد المائية 
 (المستوى الجهوي

 بولمان-منطقة فاس
 المدى المتوسط

 ءمشاريع تنمية تخص قطاع الخضر واللحوم الحمرا
المدى القصير  الملوية

 والمتوسط

إعادة تأهيل المساحة السقوية لتنديت وتطوير الزياتين 
 والزراعات العلفية

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

 المدى القصير

حماية فرشات الحلفاء والمراعي ضد االستغالل 
ص جديدة وممارسات تحترم المفرط، والبحث عن فر

 .بحث، تهيئة وتأطير: البيئة 

 البيئة

 مخطط جهوي لحماية وتثمين مفارش الحلفاء
 بولمان –منطقة فــاس 

 المدى القصير

حماية الموارد المائية التي أصبحت ضعيفة ضد الضخ 
تعميم التقنيات : المكثف وتلويث المياه السطحية

الوسط  المقتصدة في ميدان السقي، وتجهيزات
الحضري والقروي والقرى الجديدة التي توجد بها 

 و مراكز دفن و تثمينمحطات التطهير 

 المدى القصير بالقرب من مركز ميسور ومركز أوطاط الحاج محطة تطهير 

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

 انجيل و تيساف و ميسور
 القصير المدى

 المدى المتوسط ميســـور إنشاء وحدة بحث خاصة باألوساط القاحلة
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 إعـــادة نشر القــاعدة االقتصادية:   المحــور اإلستراتيجي الثاني 

 هيكلـــة المجاالت التــــرابية

 الجدول الزمني المواقع اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

كنولوجيات الجديدة للمعلومات تعميم الولوج إلى الت
واالتصاالت كأداة حقيقية لدعم االنتاجية وفك العزلة 

 .على مستوى العقليات والممارسات االقتصادية

 البنــية التحتية

تطوير االتصال في المدن وفي المراكز القروية الصاعدة 
 لمجال المشاريع

ميســـــور، أوطاط الحاج والمراكز القـروية 
 .لويةالصاعدة للم

 المدى القصير

تعزيز إمكانية الولوج والنقل كشرط أساسي للتنمية 
وتنفيذ أهداف المخطط الفالحي الجهـــوي فــي 

 .المنطقة

تأهيل الطرقات والمسالك لمجال المشروع خاصة في 
المناطق القروية وتحسين االتصاالت بين المدن والمجاالت 

 (.ق القرويةانظر ورشة فك العزلة عن المناط)القروية 
 المدى القصير طرقات ومســالك المـــلـــويـــة

 بوعرفة  –تأهيل الخط الرابط بين أوطاط الحاج وتندارة 

من أطات الحاج حتـــى  5220مسار الطريق 

من مطرقة إلى  23الطريق الوطنية رقم : مارقا 

تندارة إلى  22تندارة ومن الطريق الوطنية رقم 

 .لغربيةبوعرفة في المنطقة ا

 

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

مركز )مطار مركز اإلمارات لتربية الحيوانات 
 (ميسور

 المدى المتوسط

دراسة جدوى، ودراسة تنفيذ وإنشاء مدرج مطار بالقرب من 
 .تاج اللحومأوطاط الحاج بالنسبة لقطاع إن

 المدى المتوسط ما بين أوطاط الحــاج وميســـور

إنشاء مجاالت لألنشطة ومناطق الصناعات التقليدية 
مجهزة وموجودة بالقرب من التجمعات السكنية 

القروية، و نقل المعرفة الفنية في إطار دعم النسيج 
 .القروي

 دعم التنمية اإلقتصادية

 المدى القصير ت صغـــروشان وإيموزار مرموشةآي قرى مهن انتــاج الــزرابــي

إعادة تأهيل المناطق القروية المتميزة بغراسة كثيفة 
 .للزيتون بغرب المولوية

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

ميسور وعلى  –وزغت  –جماعات قصابي ملوية 
 طول وادي الملوية

 المدى القصير

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

 .الفكرية

 المدى المتوسط الجماعة الحضرية بميســـور نـــواة جامعة متخصصة

مسرح، تجهيزات : مؤسسة خدمات ذات مستوى عالي 
 .رمجة مهرجاناترياضية ، ب

 المدى المتوسط الجماعة الحضرية  بميسور

 المدى المتوسط الجماعة الحضرية بميسور تهيئة فضاء سكنـــي راقي

 المدى القصير الجماعة الحضرية بميسور تهيئة منطقة صناعية 
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 تحفيز التنمية اإلقتصـــاديــة 

 الجدول الزمني عالمواق اإلجراءات القطاعات الخيارات اإلستراتيجية

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

 البنية التحتية

 تركيز السياحة في موقع بوناصر
إقليم بولمان ، جماعات فريطيسة : موقع بوناصر 

 . أوالد علي يوسف –العرجان  –
 المدى القصير

 الحاجتركيز السياحة في موقع أوطاط 
جماعات  –إقليم بولمان : موقع أوطاط الحاج 

 . العرجان والرميلة
 المدى القصير

 تركيز السياحة في موقع أغبالو العربي
إقليم بولمان جماعات كيكو : موقع أغبالو العربي 

 وإنجيل
 المدى القصير

 تركيز السياحة في موقع جبل تغيولت
ت قصابي إقليم بولمان جماعا: موقع جبل تغيولت 

 .ملوية ووزغت
 المدى القصير

تثمين مؤهالت قطاع الرعي وفرشات الحلفاء وإعادة 
 تأهيل المراعي المتدهورة

 دعم التنمية االقتصادية

 تهيئة المراعي، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة 
 مراعي الملوية 

 المدى المتوسط

تعزيز أوطاط الحاج كمركز مدينة مهيكلة قادرة على 
ر األنشطة الصناعية المتعلقة بالتحويل وثتمين تطوي

 .المواد الموجودة في المراعي والحلفاء

 المدى المتوسط أوطاط الحاج .مركز مندمج لتربية األغنام والماعز في أوطاط الحاج

 المدى المتوسط أوطاط الحاج إنشاء مؤسسة للبحت خاصة بتربية الماشية

انظر ورشة )قة المتجددة إنشاء مؤسسة للبحت خاصة بالطا
 (.المحافظة على البيئة وتثمينها

 المدى القصير أوطاط الحاج

 المدى القصير أوطاط الحاج تهيئة فضاء سكني راقي

 المدى القصير أوطاط الحاج مجموعة حرفية متخصصة في صناعة الساللتهيئة 

تنمية االنشطة الزراعية التي تحترم الخصوصيات 
ل ترويج منتوجات الجهة على المحلية من خال

 .المستوى الصناعي والتجاري

 المدى القصير الملوية .سلعنباتات عطرية وطبية و: ثتمين المنتوجات المحلية 

إيجاد هياكل لتسويق المنتوجات المحلية استنادا إلى الهياكل 
 .السياحية

 الملوية
المدى القصير 
 والمدى المتوسط

ية وتعزيز التكامل مع حماية الزراعة شبه الحضر
مركز )أنشطة القطاع الثالث في المراكز الحضرية 

 (.ميسور، قصابي الملوية
  الملوية  .مشاريع تطوير قطاعات انتاج الورد والخضر

إنعاش التجمعات السكنية والقرى من خالل سياسة 
تنشيط الصناعات التقليدية والتجارية والخدمات لفائدة 

 .حيةالسكان واألنشطة الفال
 الخدمات العمومية

في المراكز القروية تهيئة مجموعة حرفية متخصصة 
 الصاعدة

المراكز القروية الصاعدة بالملوية والتجمعات 
 السكنية القروية

 المدى القصير

تطوير عرض الخدمات، خاصة على مستوى المساعدة على 
 .خلق المؤسسات والحصول على التمويل

للملوية والتجمعات المراكز القروية الصاعدة 
 .السكنية القروية

 الملوية

تطوير االنتاجية )السيطرة على نشاط تربية الماشية 
من خالل تدبير مستدام ( وليس عدد رؤوس القطيع

حماية المراعي وتجديد فرشات )لالمكانيات الطبيعية 
 (.الحلفاء

 البيئة
االنتاجية، البنيات )مشروع تنمية قطاع اللحوم الحمراء 

 (تية والزراعية والصناعية والمحافظة على المواردالتح
 الملـــوية

المدى القصير 
 والمتوسط
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 2525-2510لتنمية المجالية لجهة الالعقد بين الدولة و  -7

 

هل ما نراه من منجزات، و من مظاهر التقدم، قد أثر : عا أن نتسائلو من هنا، فإن من حقنا جمي" 

بالشكل المطلوب و المباشر على ظروف عيش المغاربة و هل المواطن المغربي، كيفما كان مستواه 

المادي و االجتماعي، و أينما كان، في القرية أو في المدينة، يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية ، 

  ."اش و اإلصالحاتبفضل هذه األور

 

 2514يوليو  15مقتطف من خطاب إلى األمة من قبل صاحب الجاللة الملك محمد السادس األربعاء 

 .بمناسبة عيد العرش
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 فهـــــــــــــــرس

 

 

 421 _____________________________________________________ مقـــــدمـــة

 421 __________________________________________________ الــدعـــــائم  .4

 431 _________________________________________________ العقد مشاريع  .2

 451 _____________________________________ والتقييم والمتابعة التنفيذ وسائل  .3
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 ةـــمقـــــدم
 

شكلت دراسة التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان موضوع اتفاقية شراكة وتمويل مشترك بين 

ووزارة التعمير وإعداد  ( ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية)بولمان ووزارة الداخلية  -المجلس لفاس 

 .التراب الوطني

تمت دراسة التصميم الجهوي على ثالث مراحل أفضت  إلى  إرساء إستراتيجية تهيئة و تنمية تشاورية تأخذ بعين 

المجاالت المحلية واستراتيجياتهم الخاصة لتكون إطارا االعتبار التوجهات الوطنية مع االندماج والتمفصل بين 

 .للتماسك المجالي بين مختلف المتدخلين بالجهة

سنة، سيتم تفعيلها باالعتماد على برنامج العمل الجهوي المندمج الذي يضم  52تمتد هذه االستراتيجية على مدى 

مشروعا ذات أولوية و هي موضوع   73منها .  مشروعا موزعا على المدى القريب، المتوسط والبعيد 333

 .التعاقد  لمدة خمس سنوات

 ويهدف تعبئة االستثمارات من الدولة و الجهة، وسيكون بمثابة. محاور استراتيجية 3ويتمحور هذا التعاقد حول 

لخلق ديناميكية لتنمية الجهة . رافعة لتعبئة جميع الشركاء في عملية إشراك جميع الفاعلين العموميين والخواص

  .من خالل تعزيز قدرتها التنافسية والجاذبية والتماسك المجالي واالجتماعي

عية فهو يرتكز على ن يغطي جميع مجاالت الحياة االقتصادية و االجتماأن العقد ال يمكن أمن المهم التوضيح ب

ي حال تحديد تدخالت الدولة والمجلس الجهوي خارج أهداف محددة عن طريق االتفاق المتبادل وال يمكن في أ

 .طار مشاريع هذا العقدإ

خرين غير الدولة والجهة بما في ذلك الجماعات أهذا العقد مع ممولين  لتنفيذاتفاقيات  إعداد خرى سيتم أمن جهة 

ات يطار اتفاقإخاصة في ال همسيعبئون موارد المحتملونن والممولهؤالء . يم و المنظمات الدوليةقالالحضرية واأل

 . تنفيذ

ن تبرم أيمكن  ، لذا .فيما يخص معايير التدخل تدقيقا أكثربعض البرامج المقترحة بهذا العقد تستوجب توضيحا و

   .الشأناتفاقيات خاصة في هذا 
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 بين ، 

 الدولة ، 

 ............السيد  الممثلة فــي 

 رئيس الحكومة

 و  

 جهة فــاس بولمان 

 ....... الممثلة فـــي السيد 

 رئيس المجلس الجهوي لجهة فاس بولمان

يوليو  51) 9335شعبان  57الصادر في  9-99-19الظهير رقم  الصادر بتنفيذهوفق دستور المملكة المغربية، 

5399 .) 

 53الصادر في  9-17-43الظهير رقم الصادر بتنفيذه المتعلق بتنظيم الجهة بالمغرب،  19-37وفق القانون رقم 

 ( 9117ابريل  5) 9397ذي القعدة 

 7الصادر في  9-14-934الظهير رقم الصادر بتنفيذه المتعلق بقانون المالية،  14-7وفق القانون األساسي رقم 

الصادر بتنفيذه  93،-33رقم األساسي بالقانون  ا وقع تغييره وتتميمهو ( 9114 يتشرين الثان 59) 9391شعبان 

 (5333ابريل  91) 9359محرم  93الصادر في  9-33-912الظهير رقم 

-35الظهير رقم الصادر بتنفيذه المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،  34-32وفق قانون رقم 

 (.5331فبراير  94) 9333 صفر 55الصادر في  31-9

 : يتم االتفاق علــــى ما يلـــــــــي 
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 :  1الفصــل 

سنوات، باالشتراك في التدابير واإلجراءات الواردة في هذه  2تتعهد الدولة المغربية وجهة فاس بولمان، لمّدة 

 . "5353-5392عقد بين الدولة وجهة فاس بولمان "الوثيقة 

 .لتزامات المالية بين الدولة والجهةتتضمن  هذه الوثيقة اال

 : 2الفصل 

 :لتنفيذ هذا العقد، تتعهد كل من الدولة وجهة فاس بولمان بتسخير الموارد المالية التالية 

 درهم............... بالنسبة للدولة  -
 درهم: ................. بالنسبة لجهة فاس بولمان  -

 

 :  3الفصل 

التالي وإجراء المزيد من المناقشات مع الشركاء الجهويين والهيئات العامة  يشترك الطرفان في تنفيذ العقد

 . القطاعية إلتمام  االلتزامات المتعاقد بشأنها

 

 ...............................حرر بفــــاس في 

 

 الــــــدولة

 

 

 جهة فاس بولمان
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  الــدعـــــائم .1
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 مجال غير متجانس يعاني من عدة اختالالت

 

 

 : لها تأثيرات هامة على مجال الجهة منها  هذه االختالالت

 ،هيكلة حضرية متضخمة بفاس 

 ،اندماج ضعيف للمجاالت القروية 

  عدم توازن بين الوسط الحضري والوسط القروي 

 

 أهم اشكاليات التنمية بالجهة

 

 

 اختالالت كبرى 3

 هيكلة حضرية  الولوج و النقل و التربةلمائية مؤهالت ا

 أهم االشكاليات الجهوية

نقص الهياكل و 
التجهيزات ذات 
 مستوى متروبولي

اختالل الهيكلة 
 الحضرية

ضعف االندماج  الهجرة الداخلية
 والتماسك المجالي

العزلة المجالية 
 والجتماعية
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مجاالت مشاريع ذات اشكاليات متجانسة 5  

 

 مؤهالت التنمية االقتصاديةضعف •

 الفقر و ضعف مؤشرات التنمية البشرية•

 مشاكل الولوج و ندرة الخدمات العمومية •
 مقدمة الريف

 جودة الولوجية وجودة ظروف الحياة •

 مجال حيوي ومستقطب •

 استغالل مكثف للموارد الطبيعية•

 لمتروبول ممر ا

 تمركز الساكنة و االنشطة و البنيات التحتية•

 مؤهالت هامة بعدة قطاعات•

 متروبول غير متكامل •
 حاضرة فاس 

 مؤهالت تنموية ضعيفة•

 االطلس المتوسط  طبوغرافيا صعبة و مشاكل كبرى من حيث العزلة •

 امتداد مساحات قاحلة مهمة •

 ملوية حول المناطق الخصبة   وادطول الساكنة تستقر أساسا على •

 و تربية الماشية اقتصاد المنطقة ينبني أساسا على الفالحة•
 الملوية 
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 رهـــــانــــات  علــــــى عــــــــدة مستويــــــــــــات 

 

 

   :االندماج الجهوي ،التشغيل ،الديمغرافية: تحديد خيارات االعداد  

 التوقعات الديمغرافية 

 'فرضية متوسطة"تم احتساب تطور الساكنة حسب 

 

 ، جهة فاس بولمان2202، سنة  التوقعات  الديمغرافية حسب الوسط
 (%)معدل نسبة النمو  السنوات 

الساكنة  5111 5111 5151 5101 5111 الساكنة 

االضافية 

5101- 5111 

5111-

5101 

5151-

5111 

5111-

5111 

 2,06 1,95 1,92 919797 2298415 1874445 1545256 1378618 492 102 1 حضرية
 0,34 0,54- 0,16- 12620- 417057 403138 425569 429677 554 456 قروية

 1,76 1,50 1,40 914904 2723199 2287222 1970825 1808295 055 573 1 المجموع

 

رهانات وتوجهات على 
  المستوى الوطني

 التنمية جهود في المساهمة•
   الوطني المستوى على

 المجاالت مع العالقات•
 المناطق و المجاورة
 الساحلية

 الجهة تحتلها التي المكانة•
 الوطني الصعيد على

رهانات على المستوى 
  الجهوي

 المجالي التماسك•

 المجالية العدالة•

 المجالي التكامل•

رهانات على المستوى 
 المحلي 

 مجال بكل خاصة رهانات•
 اساس على مشروع

 كلل  المحلية شكالياتاال
 مجال

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

2004 2014 2020 2030 2040 

 الساكنة الحضرية

 الساكنة القروية

 مجموع الساكنة
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 مناسبة ردودو متصاعدةالمتزايدة  استجابات مالئمة و تتطلب االحتياجات

العرض من مناصب الشغل بمختلف  تقدير االحتياجات تضم الطلب ، أي الساكنة النشيطة التي يجب  تشغيلها ،

و  5353القطاعات االقتصادية وتقدير االحتياجات من  العقار والماء الصالح للشراب  التي يجب تعبئتها  في آفاق 

5333. 

 

 (سنة 15ساكنة تفوق ) 2202و  2222قديرات الساكنة النشيطة و المشتغلة بسنتي ت
 

عدد الساكنة النشيطة  (%)نسبة االشتغال  عدد الساكنة النشيطة (%)نسبة النشاط  االفاق

 المشتغلة

2222 45,5 215 112  91,4 122 151  

2212 42,1 121 115  88,4 112 111  

 

 االضافيينمناصب الشغل اإلضافية تفوق عدد السكان النشيطين  

مقابل ساكنة مشتغلة  011 111الى ما يقارب  5152-5151سيرتفع عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها بأفاق 

 .حسب الفرضية الديمغرافية، مما سيساهم في انخفاض البطالة و تدفق خارجي للجهة 01 511اضافية تقدر ب 

 االحتياجات من العقارات الصالحة للتعمير والمياه الصالحة للشرب

 

 

 

 

  2025-2020الشغل االضافية التي ستوفرها مختلف البرامج القطاعية بافاق  مناصب

 الخدمات

28 000 

 التجارة

23 600 

 السياحة

22 000 

 الفالحة

68 000 

الصناعة 
 التقليدية 

24 500 

 الصناعة

000 25  

 االحتياجات من المياه الصالحة للشرب

من المياه الصالحة  تمثل االحتياجات

مليون م 935للشرب 
3

بما  5333بأفاق  

مليون للوسط الحضري و  953يعادل 

 مليون للوسط القروي 95

 االحتياجات من العقارات

لالستجابة الى الحاجيات يجب توفير من 

هكتار من العقارات الصالحة  333الى  323

 5333للتعمير في السنة بأفاق سنة 

 2333حدها تقدر بـ حاجيات حاضرة فاس و

.5333هكتار بآفاق   
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وثيقة تطلعية تشاورية  : التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان

 الساكنة حاجياتلتستجيب 

 تنافسية وجذابة   ةكيدينامي جهة : 2040 فاقآ في بولمان فاس

 

جهة منفتحة على البالد و العالم، غنية بمؤهالتها البشرية ذات مستوى عالي من الثقافة و : خاصية الجهة 

 .التكنولوجية و متعلقة بماضيها الحضاري

القطب الثنائي فاس مكناس، االنفتاح على ساحل / يمثل ركيزة التنمية الجهوية: المجال المتروبولي  -

تمركز البنيات التحتية و عالقات طيبة مع المجال المتروبولي، تحسن العالقات مع المجال  المتوسط،

الجهوي، مناطق انشطة عديدة، عرض لوجستيكي هام، تجهيزات مهيكلة، مناطق وظيفية موجهة ألنشطة 

مؤمها مع ترحيل الخدمات ذات قيمة عالية، استراتيجية متروبولية للسكن، تنوع المنتجات السياحية و  تال

 .المؤهالت الثقافية و الطبيعية، حركة حضرية

برنامج تدارك السكن، العديد من مناطق استقبال الصناعة واألنشطة والصناعة التقليدية : المدن الثانوية  -

 .والبيئة وإطار العيش في تحسن

 مراكز قروية صاعدة، فك عزلة،  أنشطة قروية: الوسط القروي   -

 روف مناسبة إلعادة توزيع القاعدة االقتصاديةظ:  األنشطة االقتصادية -

 

  

ركائز 
 التنمية

 دعم المتروبول 
حماية و تثمين الموارد 

 الطبيعية

اعادة توزيع القاعدة 
 االقتصادية

 اعادة هيكلة الوسط القروي
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 ثالثــــة محاور استراتيجية مالئمة
 

 

 بـــرنامج العــمل الجهــــوي المنـــــدمج : تفعيل االستراتيجية 

OPERATIONNALISER LA STRATEGIE : LE PROGRAMME D’ACTION REGIONAL 

INTEGRE (PARI) 

تمثل الخيارات االستراتيجية التي تم ذكرها سابقا ، إطارا متماسكا بالنسبة لجل مشاريع التصميم الجهوي إلعداد 

حيث ، ان برنامج العمل الجهوي المندمج ومشاريع اإلعداد الترابي المقترحة ضمن هذا التقرير ،  . التراب للجهة

 .الفعلي والعملياتي للتصميم الجهوي إلعداد الترابهي حصيلة هذه األفكار والخيارات والتي تمثل الجانب 

 

 المتروبول

 خيارات استراتيجية لمدينة فاس و مدن المجال المتروبولي•

 مراجعة تصميم التبادل•

 اعادة توزيع القاعدة االقتصادية

 تنشيط الجهة•

 تحديد الوظائف االقتصادية لفاس•

 اعادة هيكلة الوسط القروي

 التحكم في تدفقات الهجرة•

 تحسين ظروف عيش الساكنة في الوسط القروي  •

برنامج العمل 
الجهوي 
 المندمج

 بين القطاعات مندمج

 عملي عرضي
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وبالتالي يجب وضع . وبغية تحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون برنامج العمل قائما على مؤسسات قوية وفاعلة

 .إطار حكامة جديدة

 

 

 

  

 المتروبول  السكن التطور الحضري  مشاريع الطرقات 

 مناطق انشطة
الخدمات العمومية 
 االساسية 

 القرى
مشاريع الّسكـــة 
 الحديدية 

القطاعات 
  االقتصادية

  المناطق الخاصة البيئة
صناعة المناطق 

تقليدية و قرى ال
 يةحرف

 اهم المحاور القطاعية لبرنامج العمل المندمج

برنامج العمل الجهوي 
 المندمج

 تدخالت تدارك تستهدف التأخير الكبير

 مشاريع مستقبلية العداد المشاريع المهيكلة
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 لتنمية المجاليةلجهة الالعقد بين الدولة و 
 

. تم اختيار مشاريع ذات  أولوية و التي يمكن انجازها في المدى القريب في اطار برنامج العمل الجهوي المندمج،

وموضوع هذه المشاريع المقترحة في غضون الخمس السنوات المقبلة هذا التعاقد بين  جهة فاس بولمان و الدولة 

 .المغربية

ستراتيجية محاور ا 3أهداف عامة تنخرط بدورها ضمن   93مشروع المنتقات  تتوزع  حول  79كما أن  

 . للتصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان

 

 

 

 

 

  

   المحور االستراتيجي 

اعادة هيكلة المجال القروي

    الهد  العا  

فك عزلة المناطق القروية

      الى       المشاريع من  

    الهد  العا  

ـــروي تطوير النسيج القـ

       لى       المشرو     

    الهد  العا  

حمايــة البيئة والتــــرا 

       الى       المشاريع من  

  المحور االستراتيجي 

اعادة تو يع القاعدة االقتصادية 

    الهد  العا  

دعم التنمية االقتصادية

       الى       المشاريع من  

    الهد  العا  

دعم قطاعات السياحة و الصناعة 
التقليدية

      الى       المشاريع من  

      الهد  العا  

تطوير قطا  ال الحة

      الى       المشاريع من  

     الهد  العا  

هيكلة و تجهيز المجال

      الى       المشاريع من  

  المحور االستراتيجي 

المتروبولية

    الهد  العا  

تعزيز اتصاالت فا  مع التدفقات 
الدولية والوطنية

(      الى       المشاريع من  

    الهد  العا  

المتروبوليتعزيز جاذبية ال ضا  

       الى       المشاريع من  

    الهد  العا  

تعزيز التماسك المجالي

      الى       المشاريع من  

      رؤيــــة –بولمانالترا  لجهة فا   العدادالتصميم الجهوي 
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 مشاريع العقد .2
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 المتروبول:  1مشاريع المحور االستراتيجي 
 

( تفياللت –جهة مكناس )ترتكز جهة فاس بولمان على عاصمتها التي تسعى إلى أن تصبح متروبول بالتكامل مع مكناس  .يحرك أساسي لمسلسل المتروبولممثل تطور العاصمة الجهوية فاس ي للجهة إعداد التراب   من منظور

 .في التنمية االقتصادية الجهوية والوطنية االمؤهالت التي تمكنها من لعب دورا أساسيمن خالل  تجميع  جميع 

و في هذا االطار يجب ربط المجال بالتدفقات الوطنية والدولية ليبلغ اقتصاد الجهة مرحلة . و تنافسية الحاضرة ةد المغربي على التدفقات الدولية و الحاجة الى تعزيز جاذبييرتبط مسلسل المتروبول مباشرة بضرورة انفتاح االقتصا

 . المعرفة وتثمين الموارد البشرية التي ترتكز على جهاز تكوين جامعي ذا مستوى عالي

 : رئيسية تحت هذا المحور االستراتيجي وراش أ  سيتم افتتاح ثالث

 تعزيز االتصاالت مع التدفقات الدولية والوطنية -

 االشعا مجال جاذبية والتعزيز  -

 التماسك المجالي -
 

 

 

 

 

  3.1الهدف العام 

 تعزيز التماسك المجالي

  -فا يربط بين   جهويانشا  خط قطار سريع 
ص رو -البهاليل -الشقفعين   

 كندر ايموزر -فا تثنية الرابط الطرقي 

طم طمبئر  -فا تثنية الرابط الطرقي   

 

 2.1الهدف العام 

   المتروبوليتعزيز جاذبية الفضاء 

و الخدمات اللوجستيك بانشطةتهيئة مضلع خاص   

 خلق مينا  داخلي

 انشا  معرض دولي

االستش ائيةانشا  معهد وطني للمياه المعدنية و   

مسرح، قاعة عرض، مركز : للثقافة انشا  مركز دولي 
 تكوين و ابدا  فني

 انشا  متحف كبير

 تهذي  المعالم االثرية

 اعداد العلوم و الترا  الطبيعي

 انشا  دار لل نون و الترا  الثقافي بالمدينة

القوى داخلي اللعا انشا  قاعة مغطاة، مسلك   

 انشا  مسبح اولمبي

 

  1.1الهدف العام 

مع التدفقات الدولية والوطنية  فاستعزيز اتصاالت 
  

طنجة-فا دراسات اولية حول الربط الطرقي   

بالجنو الوسائل احدا  محطة كبيرة للنقل متعددة   

 خلق مدينة جامعية

 خلق قط  تكنولوجي

ميسور- بولمان-فا تقوية محور   

شمالي متروبوليخلق مدار   

(س ح األطل  المتوسط)الس ح  مدار   

 (  X ) 8الطريق الوطنية  تاهيل

خلق مصلحة متنقلة للمستعجالت و االنعاش و مصلحة لالسعاف 
 مكنا -الطبي االستعجالي لجهة فا 
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 (1.1.1الى  1.1.1) تعزيز اتصاالت فاس مع التدفقات الدولية والوطنية:  1.1الهد  العا  

 . أصبحت السرعة عامال حاسما لتبادل البضائع والمنتجات الفكرية في الوقت الحالي،

الطرقات والطرقات السريعة والسكك الحديدية والطريق الجهوية والربط : بالنسبة للربط سيقع االهتمام بكل الوسائل . االتصاالت مع التدفقات الدولية و الوطنية هي بالتالي ضرورية لالرتقاء الى مصاف متروبول

 . ميالرق

الطريق السريعة المغاربية يكمل العرض بربط مدن وبلدان اتحــاد . بفضل المطار ستتمكن من الربط مع أهم التدفقات العالمية( الناظور –طنجة  –الدار البيضاء )الهدف هو الربط بطريقة فعالة بين المدن الكبرى 

 .المغرب العربي

 ترحيل الخدماتالمنظومة من العالقات ، يصبح المجال مؤهل الستقبال أنشطة التخزين واللوجستيك و هذه حول. ات متعددة الوسائط، مدرة للجاذبية والثرواتعالق إلنتاجربط هذا المجال يتمحور حول المطار 

المجموعة من االنشطة يجب ان  هذه.المغربي أو لعمالء في جميع أنحاء العالم والصناعات ذات قيمة مضافة عالية والتي تدعم التبادالت بين الشركاء االجانب وخدمات المستوى العالي التي تندرج في االقتصاد

تأخذ  برمجتها يجب ان. ستحقق هذا الهدف هكتار 933و التي تمتد على  الشكاك المدينة الجامعية المبرمجة بعين ... تعليم متعدد اللغات، تبادل، بحث، تجديد: يساندها جهاز تكوين و بحث مرتبط بالصبغة الدولية

 .بعين االعتبار االطار المجالي و الطموحات الجديدة للجهة و عاصمتها

 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشرو  عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع محتوى المشرو 

 االولىاالولوية 
 ميزانية الدولة

 
 مليون درهم 2
 

جهة فاس بولمان 

الطرق السيارة 

بالمغرب او مشغل 

 خاص

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة 

 و الجهة

الطريق السريع طنجة 

 مراكش

دراسة جدوى 

 دراسات تقنية

 حيازة عقارية

على  التأثيردراسة 

 البيئة

والطريق  1و1)الطرقات الوطنية 

 (.5السيارة رقم 

خلق روابط مع ساحل 

البحر المتوسط وبقية 

دعم الطرقات : البالد

المتواجدة و انجاز 

 المحوالت

 البنيات التحتية وطني
دراسات اولية حول الربط 

 طنجة-الطرقي فاس
0.0.0  

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة
مليون  511

 درهم

المكتب الوطني للسكك 

 الحديدية

الطرق السيارة 

 بالمغرب

 لمانجهة فاس بو

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة 

 و الجهة

تحويل خط السكة 

 الحديدية

احداث القطار السريع 

و القطار فائق 

 السرعة

 دراسة جدوى

على  التأثيردراسة 

 البيئة

 دراسة اعداد و انجاز

 حيازة عقارية

 اعداد الموقع

 بناء

 

 هك51

محطة على المستوى الوطني 

فاس سايس، بالقرب من المطار 

الطريق السيار المغاربي، تحويل 

خط , السكة الحديدية بالجنوب

 عين -القطار السريع الذي يربط فاس

بهاليل و القطار فائق -الشكاك

 السرعة المغاربي

خلق روابط مع ساحل 

البحر المتوسط وبقية 

 البالد
 البنيات التحتية وطني

احداث محطة كبيرة للنقل 

 بالجنوب االطراف متعددة 
5.0.0 

 االولىاالولوية 
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 تمويل خاص

 مليون درهم21

 الشكاكجماعة عين 

المركز الجهوي 

 لالستثمار

 مشغل خاص

 جامعات مشتركة

وزارة التعليم 

العالي و البحث 

العلمي و تكوين 

 االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

بين القطاع  شراكة

 الخاص و العام
 

 دراسة جدوى

دراسة التاثير على 

 البيئة

 حيازة عقارية

 

 

 الشكاكعين 

خلق تكامل بين 

. الجامعة و محيطها

فتح افاق للتنمية 

 . العلمية

 و دولية وطني
التنمية العلمية، االجتماعية 

 و االقتصادية
 1.0.0 خلق مدينة جامعية

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 تمويل خاص
 مليون درهم 11

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و تكوين 

 االطر

جامعة سيدي محمد بن 

 عبد هللا

المركز الجهوي 

 لالستثمار

 مشغل خاص

 جهة فاس بولمان
شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام
 مشروع مدينة جامعية

 دراسة جـدوى

على  التأثيردراسة 

 البيئة

 دراسة اعداد 

 حيازة عقارية

 اعداد الموقع

 هك21

مندمج بمشروع : عين الشكاك

 (1.0.0مشروع )المدينة الجامعية 

إنجاز تكامل بين 

الجامعة والتكوين 

 .المهني واإلنتاج
 1.9.9 تكنولوجيخلق قطب  التنمية االقتصادية وطني

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 
 مليون درهم 11

 جهة فاس بولمان

 اقليم بولمان
وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة 

 اإلقليم و الجهة و 
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 كلم 11

 -بولمانبين  211مسار الطريق 

حتى  2012انجيل والمسلك 

 .ميسور

من  211تقوية الطريق الجهوية 

تدعيم اتصاالت مدينة 

فاس مع باقي مجاالت 

 الجهة
 البنيات التحتية جهوي

-بولمان -تقوية محور فاس

 ميسور
2.9.9 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشرو  عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع محتوى المشرو 

 فاس الى بولمان في طور االنجاز

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 

 مليون درهم 11
 جهة فاس بولمان

 

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك

شراكة بين الدولة 

 و الجهة
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

  كلم  11 

على مستوى  2انطالقا من الوطنية 

لوداين ، امرورا ب عين قنصرة ،

لعجاجرة وميكاس ثم اأوالد ميمون ،

والطريق  1الربط مع الوطنية رقم 

السريع المغاربي الداخلي المزمع 

 (طنجة مراكش) انجازه

تدعيم اتصاالت مدينة 

فاس مع باقي مجاالت 

 الجهة

 1.9.9 خلق مدار متروبولي شمالي البنيات التحتية جهوي

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 

 مليون درهم 11
 جهة فاس بولمان

 

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك

شراكة بين الدولة 

 و الجهة

 
 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 كلم  11 

بين رباط الخير  211تدعيم الطريق 

 وصفرو مرورا بمنزل عزابة

وسيدي يوسف بن أحمد ثم تمديد 

الطريق للربط مع إيموزر كنــدر 

مرورا بكندار  2والوطنية رقم 

 .سيدي خيار

تدعيم اتصاالت مدينة 

فاس مع باقي مجاالت 

 الجهة

 البنيات التحتية جهوي
سفح األطلس )مدار السفح  

 (المتوسط
1.9.9 

 مليون درهم 12 ميزانية الدولة االولوية الثانية

 جهة فاس بولمان

جهة تازة الحسيمة 

 تاونات

 

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك

شراكة بين الدولة 

 و الجهة

 دراسات 

 حيازة عقارية

 انجاز

 

  11منها ) كلم  12 

في جهة فاس  كلم

 (بولمان

من فاس الى  2الطريق الوطنية 

 تاونات 

تدعيم اتصاالت مدينة 

فاس مع باقي مجاالت 

 الجهة

 البنيات التحتية جهوي
 2تاهيل الطريق الوطنية 

(5X5) 
2.0.0 

 االولىاالولوية 
 ميزانية الجهة

 الشركاء

 

 مليون درهم 51
 بولمانجهة فاس 

 
 وزارة الصحة 

شراكة بين الدولة 

 و الجهة

 دراسات 

سيارة اسعاف حيازة 

 مجهزة طبيا

 تحسين ادارة الطوارئ  

تحسين عالقات فاس 

 مع باقي الجهة

 الصحة جهوي

خلق مصلحة متنقلة 

للمستعجالت و االنعاش و 

مصلحة لالسعاف الطبي 

 مكناس-االستعجالي لجهة فاس

9.1.1 
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 (11.2.1الى  1.2.1) تعزيز جاذبية الفضاء المتروبولي : 2.1الهد  العا  

هامة و ذلك من خالل  أحداث الستقبال تظاهرات او  ةحاضرة فاس سيتزايد اشعاعها من خالل تموقع هياكل موجهف.  المشروع الثاني في مسلسل المتروبول يتمثل في دعم جاذبية فاس ومدن المجال المتروبولي

حاضرة فاس لصالح المدن الصغيرة والمتوسطة ايضا القاعدة االقتصادية للمدن الثانوية للمجال المتروبولي باالنطالق في دينامية تخفيف العبئ الصناعي والحرفي والحد من الضغط على  تدعم.  عرض ثقافي هام

 .المشاريع الكبرى ستمكن المتروبول من تحديد مكانها على المستوى الوطني و الدولي هذه .عتماد على بنيات الربط المبرمجة، سيتم تسهيل اعداد و انشاء التجهيزات الكبرىباال. للمجال المتروبولي

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشرو  عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع محتوى المشرو 

 االولوية الثالثة
 ميزانية الدولة 

 ميزانية الجهة

 تمويل خاص

مليون   2 

 درهم

وزارة التجهيز و النقل 

 و اللوجستيك

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

الوكالة المغربية 

لتنمية االنشطة 

 اللوجستيكية

صندوق االيداع و 

 التدبير

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين 

القطاع الخاص و 

 العام
 

دراسة رمؤية 

 مسبقة

 دراسة جدوى
على  التأثيراسة در

 البيئة

 دراسة اعداد 
 تصميم توجيهي 

 0111ما يقارب 

حسب ) هكتار

 (الدراسة

جنوب مدينة فاس ، المضلع 

يضم جميع المراكز والمدن 

عين )الموجودة حول المطار 

أوالد  –عين البيضاء  –شكاك 

راس  –عين شقف –الطيب 

كما يضم  .(حتى البهاليل  الماء

اللوجستيك، مجموع وظائف 

النقل، الخدمات، الصناعة و 

 . التجارة

ضمان نشر تنمية 

العاصمة اإلقليمية 

نحو مدن الفضاء 

المتروبولي في 

 نطاق تكاملي 

 التنمية االقتصادية وطني
تهيئة مضلع خاص 

اللوجستيك و  بأنشطة

 الخدمات
0.5.0 

 الجهة ميزانية االولوية الثانية
مليون  21

 درهم

 

وزارة التجهيز و النقل 

 و اللوجستيك

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

الوكالة المغربية 

لتنمية االنشطة 

 اللوجستيكية

صندوق االيداع و 

 التدبير

غرفة التجارة و 

 الصناعة

المكتب الوطني 

 للسكك الحديدية

 جهة فاس بولمان
شراكة بين 

القطاع الخاص و 

 العام

 دراسات حول

المضلع الخاص 

اللوجستيك  بأنشطة

 و الخدمات

مشروع رقم )

0.5.0) 

 تقنية دراسات
على  التأثيردراسة 

 البيئة

 حيازة عقارية

  اعداد

 

 هكتار 011

 

 بأنشطةداخل المضلع الخاص 

حسب  -اللوجستيك و الخدمات

مشروع رقم )الدراسات 

0.5.0) 

التخزين عند 

 الجمارك و التوزيع
 5.5.0 داخليخلق ميناء  التنمية االقتصادية وطني

  هكتار 1 مشروع في طور االنجاز

 بأنشطةداخل المضلع الخاص 

على  اللوجستيك و الخدمات

 ضفاف طريق صفرو

 

 بالمنتجاتالتعريف 

و التبادل  الجهوية

بين المستثمرين 

الدوليين و الوطنيين 

 و المحليين

 1.5.0 انشاء معرض دولي التنمية االقتصادية وطني

 االولوية الثانية

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

SOTHERMY 
SOTERMA 

 

 مليون درهم 1

مبلغ مدرج في 

التكلفة 

اإلجمالية 

 للمضلع

 جهة فاس بولمان 

SOTHERMY 
SOTERMA 

جامعة سيدي محمد بن 

 عبد هللا

 وزارة الصحة

 وزارة السياحة

وزارة التعليم العالي 

و البحث العلمي و 

 االطرتكوين 

وزارة التعليم العالي 

و البحث العلمي و 

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 دراسة جدوى

 تقنية دراسات
على  التأثيردراسة 

 البيئة

 حيازة عقارية

 محالت

 مخابر 

 خدمات

 بأنشطةداخل المضلع الخاص 

 اللوجستيك و الخدمات

  الشكاكسيدي حرازم او عين 

الموارد  تثمين

 الطبيعية
 و دولي وطني

العلمية  التنمية

 االقتصاديةو

معهد وطني خلق 

للمياه المعدنية و 

 االستشفائية
1.5.0 

 االولوية الثانية
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة 

 

مليون  011

 درهم
 جهة فاس بولمان 

 الجماعة
 وزارة الثقافة 

شراكة بين  الدولة 

و الجهو و 

 الجماعة
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

 هكتار 1

 مدينة فاس 

تزويد المدينة بمكان 

و  لإلبداع عصري 

 العرض 

 الثقافي

 الخدمات العمومية وطني

انشاء مركز دولي 

مسرح، : للثقافة 

قاعة عرض، مركز 

 تكوين و ابداع فني

2.5.0 
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشرو  عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع محتوى المشرو 

 هكتار 1.11 مشروع في طور االنجاز
قصبة موالي  - مدينة فاس 

 حسن

تسهيل الولوج الى 

 الثقافة و تكون قادرة

على استقبال 

معارض هامة و 

ذلك بهدف دعم و 

هيكلة االقتصاد 

 السياحي الثقافي

 1.5.0 انشاء متحف كبير الخدمات العمومية وطني

 حسب الدراسة ميزانية الدولة االولوية االولى

 جهة فاس بولمان

 الجماعة

وكالة التخفيض من 

 الكثافة وإنقاذ مدينة
 

 وزارة الثقافة
شراكة بين الدولة 

 و الجهة
 

 جرد

 خطة عمل

 دراسات حضرية

 دراسات معمارية

 دراسات تقنية

 اعادة الهيكلة

 مدينة فاس، صفرو و بهاليل

المحافظة و تثمين 

التراث المادي بجهة 

 فاس بولمان

تثمين مشروع 

 المسالك السياحية

 تعمير -ثقافة محلي
اعادة  الهيكلةاعادة 

 المعالم االثرية هيكلة
1.5.0 

 االولوية الثانية
 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة

 

مليون  02 

 درهم

االكاديمية الجهوية 

 للتربية و التكوين

 جهة فاس بولمان

 

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

جامعة سيدي 

 محمد بن عبد هللا

االكاديمية 

الجهوية للتربية و 

 التكوين

 جهة فاس بولمان

 وزارة الثقافة

تحديد مباني 

 للتهيئة

 دراسة جدوى

 دراسة اعداد

 هكتار 1حوالي 
معهد )طريق ايموزر 

 (بنشقرون

تثمين الموروث 

العلمي، تعزيز 

صبغة فاس كمدينة 

معارف و دعم 

 جاذبيتها السياحية

 الخدمات العمومية و دولي وطني
علوم و لل دار اعداد

 التراث الطبيعي
2.5.0  

 االولوية الثانية

 ميزانية الجماعة

 ميزانية الدولة

 
 

مليون  02 

 درهم

جامعة سيدي محمد بن 

 عبد هللا

 الجماعة

وكالة التخفيض من 

 وإنقاذ مدينةالكثافة 

جامعة سيدي محمد بن 

 عبد هللا

 

جامعة سيدي 

 محمد بن عبد هللا

 جماعة  فاس 

 وزارة الثقافة

 

 اعادة الهيكلة

منزل عتيق 

 (رياض)

 مدينة فاس

المشاركة في تنشيط 

المدينة و دعم 

 الجاذبية

 الخدمات العمومية و دولي وطني
انشاء دار للفنون و 

التراث الثقافي 

 بالمدينة

1.5.0  

 حسب الدراسة  ميزانية الدولة االولوية االولى
 جهة فاس بولمان

 الجماعة

وزارة الشباب و 

 الرياضة

شراكة بين الدولة 

 و الجهة
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

م5111
5

 

 فاس 
تحسين القدرات 

 الرياضية

و  وطني

 جهوي
 الخدمات العمومية

انشاء قاعة مغطاة، 

القوى  أللعابمسلك 

 داخلي

01.5.0 

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 
 حسب الدراسة 

 جهة فاس بولمان

 الجماعة

 

وزارة الشباب و 

 الرياضة

شراكة بين الدولة 

 و الجهة
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

م5111
5

 

 فاس
تحسين القدرات 

 الرياضية

و  وطني

 جهوي
 00.5.0 مسبح اولمبيانشاء  الخدمات العمومية

 

  

http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814
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 (3.3.1الى  1.3.1) تعزيز التماسك المجالي : 3.1الهد  العا  

تساهم في تنمية لعلى من تلك التي كانت تتالقها أمن النمو نصيب مجاالت المتروبول  ستتلقى. بول ضمن الدينامية العامةوجمع جميع مجاالت المترت ضمن نظرة تنموية شاملة ينجزنشاء متروبول ناجع يجب ان إ

 :و بالتالي فهي تتمثل في عملية شاملة . المتروبول و توفر بذلك بدائل لتموقع و تحد من ضغط الوظائف المعيقة على فاس

 تمكن العاصمة من تحديد وظائفها االساسية  -

 تضمن تنمية مستدامة للمدن المجاورة  -

 .من ان تتهيكل باالعتماد على شبكة اتصاالت هامة فقيةاألتمكن المجاالت  -
 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 رقم المشرو   عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع محتوى المشرو  من مشاريع

مليون درهم 51 ميزانية الدولة االولوية الثالثة  جهة فاس بولمان 
المكتب الوطني 

 للسكك الحديدية
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 ة جدوىدراس 

على  التأثيردراسة 

 البيئة

 دراسات تقنية

 حيازة عقارية

 

 كلم 11

 -عين الشقف -فاس

 -الشكاك عين 

 صفرو -البهاليل

الشقف، دمج عين 

، الشكاك عين 

صفرو و بهاليل 

ضمن دينامية 

 المتروبول

 البنيات التحتية المتروبول

انشاء خط قطار 

سريع جهوي يربط 

عين  -بين  فاس

 -البهاليل -الشقف

 صفرو

0.1.0 

 2الطريق الوطنية  مشروع في طور االنجاز 
خلق شبكة نقل 

 متروبولي ناجع
 البنيات التحتية المتروبول

تثنية الرابط الطرقي 

 ايموزر كندر -فاس
5.1.0 

مليون درهم 11 ميزانية الدولة االولوية االولى  جهة فاس بولمان 
وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 تقنية ة دراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 كلم  11

  1 الطريق الوطنية
خلق شبكة نقل 

 متروبولي ناجع
 البنيات التحتية المتروبول

تثنية الرابط الطرقي 

 بئر طم طم -فاس
1.1.0 

 

  



 التركيبي التقرير   – 3المهمة  3المرحلة  –التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 

    URAM Intl. – 5102 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب
011 

 اعادة تو يع القاعدة االقتصادية  : 2المحور االستراتيجي مشاريع 
 . الخدمات باالضافة الى الوظائف المجاورة و التجهيزات الضرورية لتطوير االنشطة االقتصاديةو السياحيةو الحرفيةو الصناعيةو ويخص االنشطة الفالحية هذا المحور االستراتيجي يهم اقتصاد جهة فاس بولمان

. تخصيصهامع الحد من  ة المجاالتوجاذبييتم لتسهيل التنمية االقتصادية  شيء، كل  حسب هذا المنظور. على مجموع الجهة بما في ذلك مجاالتها الخلفيةموزعة تنمية ن يساهم في انطالق أبناء المتروبولية يجب ف

بعض األنشطة سيتم استبعادها عن المركز للحد من التلوث في حين أن المراكز الضاحوية ستكثف بتموقع األنشطة المتجّددة . مناطق األنشطة ستعمل على النحو األفضل بفضل التحسينات في ما يخص الولوج

 .شبكة النقل الجماعي ودعم المراكز الثانوية الهيكلة وإعادة سيساهم في تركيز العمل. والنشيطة

سكن ، )فجودة هياكل استقبال الطلبة والباحثين  .التي سيتم تشجيعها توفيرها بالتشارك مع مختلف الهياكل ، الجامعات والشركات سيتم  تنافسية والتجهيزات التي يحتاج لها الأقطاب  فاناالبتكار ،تشجيع جل أ ومن 

  .السياحة والثقافة بفضل أخيرا ستنمو الجهة و. تساهم أيضا في جاذبية الجهةس( مطاعم ، رياضة ، ثقافةتجهيزات ، 

  3الهدف العام 

تطوير قطا  ال الحة 

ال الحيةمشرو  تطوير االنشطة 

تهيئة و عادة تأهيل المراعي المتدهورة

الماعز اعداد و انجاز مركز مندمج لتربية اال نام  و 
(لحوم و جلود)

انشا  مركز للتكوين ال الحي

دراسات حول السدود

بتنديتتهذي  مناطق الري 

   الهدف العام 

دعم قطاعات السياحة و الصناعة التقليدية 

االمازيغيةانشا  مركز للثقافة 

الجبل مركزلثقافةانشا  

الرحل مركزلثقافةانشا  

بميكا تهيئة و انشا  قط  سياحي 

تهيئة الطرقات والمشهد الطبيعي للمدار السياحي 
الجبلي

 تغاطتهيئة  ابة 

ص روتهيئة مدار سياحي خاص بمدينة 

   الهدف العام 

دعم التنمية االقتصادية 

مجموعات حرفيةانشاء و انجاز 

انشا  مركز لصناعة ازرار الحرير

تهيئة منطقة صناعية

تهيئة منطقة صناعية

للمتروبولتهيئة و انشا  مناطق انشطة بالمدن الداعمة 

الــزرابــيتهيئة و انشا  قرى مهن انتــاج 

تهيئة و انشا  منطقة حرفية لصناعة السالل

تهيئة و انشا  مناطق انشطة بالمراكز القروية الصاعدة

الحنبل النتاجتهيئة و انشا  قرى مهن 

من الصوف  طا اتتهيئة و انشا  قرى مهن  نتاج 

دوكاراتتحويل المنطقة الصناعية 

موجهة للمقاوالت الصغرى و المتوسطة  ير  حلرفيةاعداد منطقة 
ملوثة و ذات قيمة اضافية عالية

تهيئة و انشا  نواة جامعية متخصصة

وضع قط  صحي بجامعة سيدي محمد بن عبد  

، فا اكدالالمرك  الجامعي  تعصير

   الهدف العام 

هيكلة و تجهيز المجال 

بص روالتحويل الطرقي 

ارص ة، طرقات، تنوير )المدن  تاهيل
(عمومي
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 (15.1.2الى  1.1.2من )  دعم التنمية االقتصادية : 1.2الهد  العا  

مناطق و مناطق صناعية إنشاء اعداد و . التراب لجهة فاس بولمان يهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية بمجموع مجال الجهة إلعدادالعقد بين الدولة و الجهة و بالخصوص التصميم الجهوي فان  لدعم التنمية الشاملة، 

 .تم اقتراحهاسيالصناعية و التجهيزات الكبرى للتكوين و التعليم  من جهة اخرى، البنيات. و الضرائب برمجتها بالتوازي مع وضع الوسائل التحفيزية كالعقارية و المالية تانشطة و مناطق حرفية تم

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشرو  المشرو  عنوان القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى

 االولوية االولى

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 
 

 مليون درهم  01

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 االقليم 

 الجماعة

 جهة فاس بولمان 

شراكة بين الدولة و 

و  واإلقليمالجهة 

 الجماعة
 

 جدوىة دراس

 دراسات تقنية

على دراسة التأثير 

 البيئة

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 هكتار 1

 صفرو

التقليص من ضغط 

االنشطة و توزيع 

التقدم االقتصادي و 

االجتماعي نحو مدن 

المجال المتروبولي 

لخلق ديناميات 

 اقتصادية جديدة

ممر )محلي 

 (المتروبول

 التنمية االقتصادية
انشاء و انجاز 

 مجموعات حرفية
0.0.5  

 مليون درهم  01

 ة جدوىدراس

 دراسات تقنية

دراسة التأثير على 

 البيئة

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 هكتار 1

 موالي يعقوب

 مليون درهم  01

 ة جدوىدراس

 دراسات تقنية

دراسة التأثير على 

 حيازة عقارية البيئة

 انجاز

 

 هكتار 1

استبدال )اوطاط الحاج 

المجموعة الحرفية 

 (المتواجدة الهشة

 (الملوية)محلي 

 االولوية الثانية
 ميزانية الجهة

 
 مليون درهم  01

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان 

شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 ة دراس

 حيازة عقارية

 انجاز

 

م 1111
5

 

 البهاليل
خلق ظروف عمل 

 الئقة  بالحرفيين 

ممر )محلي 

 (المتروبول
 التنمية االقتصادية

دار الصانع انشاء 

 مخصصة في صناعة

 يةازرار الحرير

5.0.5  

  صفرو هكتار 21 مشروع في طور االنجاز

التقليص من ضغط 

االنشطة و توزيع 

التقدم االقتصادي و 

االجتماعي نحو مدن 

المجال المتروبولي 

ديناميات لخلق 

 اقتصادية جديدة

ممر ) محلي 

 (المتروبول
 1.0.5 تهيئة منطقة صناعية التنمية االقتصادية

 االولوية االولى

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 ميزانية الجماعة
 

 

 جهة فاس بولمان

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 

 الجماعة
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية

 اعداد الموقع

 

قابلة  هكتار هك51)

 (للتوسع

 ميسور

التقليص من ضعف 

توازن الشبكة 

الحضرية بدعم مدن 

بديلة سهلة الولوج، 

جاذبة و تنافسية 

خارج المجال 

 المتروبولي

 1.9.5 تهيئة منطقة صناعية االقتصادية التنمية (الملوية)محلي 
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشرو  المشرو  عنوان القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى

 االولوية الثانية

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 ميزانية الجماعة
 

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
الدولة و شراكة بين 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 1

 للتوسع

 صفرو

ايواء المهن الحضرية 

الصغرى و الخدمات 

و المقاوالت الصغرى 

و المتوسطة غير 

 الضارة

ممر ) محلي 

 (المتروبول
 االقتصادية التنمية

تهيئة و انشاء مناطق 

انشطة بالمدن الداعمة 

 للمتروبول
2.9.5 

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 جدوى دراسة

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 1

 للتوسع

 البهاليل

 ليون درهمم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 1

 للتوسع

 ايموزر كندر

 ليون درهمم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 1

 للتوسع

 موالي يعقوب

 ليون درهمم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 1

 للتوسع

االطلس )محلي 

 (المتوسط
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشرو  المشرو  عنوان القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى

 ليون درهمم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 1

 للتوسع

 (مقدمة الريف)محلي 

 ميزانبة الدولة ية الثانيةاالولو

 مليون درهم 05.2
وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة

 

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 انجاز المحل 

 هك1

 

 صغـــروشان آيت 

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 
 التنمية االقتصادية (الملوية) محلي 

دار  تهيئة و انشاء

 الصانع مخصصة في

مهن انتــاج 

 الــزرابــي

1.9.5 

 مليون درهم 05.2
 

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 انجاز المحل 

 هك1

 

 إيموزار مرموشة

 مليون درهم 05.2 ميزانبة الجهة االولوية الثانية

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

  ات تقنيةدراس

دراسة التأثير على 

 البيئة
 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

م 2111
5

قابلة  

 للتوسع

نقل ) اوطاط الحاج

جزئي لمنطقة صناعة 

علي  بأوالدالسالل 

 (يوسف

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 
 التنمية االقتصادية (الملوية)محلي 

تهيئة و انشاء 

حرفية مجموعة 

صناعة مخصصة في 

 السالل

1.9.5 

 االولوية الثانية

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان
 

شراكة بين الدولة و 

  الجهة 

 ة دراس

 عقارية حيازة

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 الوادين 

انعاش التجمعات و 

القرى و دمجها ضمن 

سياسة الصناعة و 

التجارة و الخدمات 

الموجهة الى الساكنة 

 و االنشطة الفالحية

مقدمة ) محلي 

 (الريف
 التنمية االقتصادية

انشاء مناطق تهيئة و 

انشطة بالمراكز 

 لصاعدةاالقروية 
 مليون درهم 51 2.9.5

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 عين بوعلي

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 سيدي داود
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشرو  المشرو  عنوان القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 العجاجرة

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 سبت الوداية 

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 ميكاس

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 تنديت 

 (الملوية) محلي 
 

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 فريطيسة

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 تيساف

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 

 الميس مرموشة

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 سرغينة
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشرو  المشرو  عنوان القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 انجيل

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 قصابي الملوية

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 وزيغت

 االولوية الثانية

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 

 مليون درهم  2

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة 

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

  الجهة 

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

على الطريق كيكو 

 211الجهوية 

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 

االطلس ) محلي 

 (المتوسط
 التنمية االقتصادية

تهيئة و انشاء 

مجموعة حرفية 

مهن  مخصصة في

 الحنبل إنتاج

1.9.5 

 االولوية الثالثة 

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 

 مليون درهم 05

الصناعة وزارة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة 

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

  الجهة

 ات تقنيةدراس

دراسة التاثير على 

  البيئة

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 1

 بولمان
تثمين المعارف العتيقة 

مجهزة و خلق مناطق 

 و سهلة الولوج 

االطلس )محلي 

 (المتوسط
 التنمية االقتصادية

تهيئة و انشاء 

مجموعة حرفية 

مهن  مخصصة في
إلنتاج غطاءات من 

 الصوف

01.9.5 

 مشروع في طور االنجاز

نقل تدريجي لألنشطة 

الصناعية نحو رأس 

الماء وتحويل المنطقة 

الصناعية إلى فضاء 

 لألنشطة الخدماتية ،

مع  التنشيط والمكاتب

ضم منطقة حرفية 

ذات قيمة اضافية 

 عالية

 دوكارات

إعادة تأهيل 

الفضاءات القديمة 

وتحسين النوعية 

الحضرية والوظائفية 

للمناطق الصناعية 

شبكة )الحالية 

التواصل ، تهيئة 

 –المشاهد الطبيعية 

 (.الالفتات

 التطور العمراني (مدينة فاس)محلي 
تحويل المنطقة 

 دوكارات ناعيةالص
00.9.5 

 مليون درهم 12 الجماعة  االولوية االولى

المركز الجهوي 

 لالستثمار

 مشغل خاص

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 الجماعة
شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام

تحويل المنطقة 

 دوكارات الصناعية

 دراسات

 تقنية اتدراس

دراسة التاثير على 

  البيئة

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 51

 

في اطار  ) دوكارات

تحويل المنطقة 

دوكارات  الصناعية

 (00.0.5مشروع 

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 
 التنمية االقتصادية (مدينة فاس)محلي 

حرفية اعداد منطقة 

موجهة للمقاوالت 

الصغرى و المتوسطة 

غير ملوثة و ذات 

 قيمة اضافية عالية

05.0.5 
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشرو  المشرو  عنوان القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى

 مليون درهم 12 ميزانية الدولة االولوية الثالثة

 جهة فاس بولمان

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

 ميسور جماعة

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 جهة فاس بولمان

 

 ات دراس

 حيازة عقارية

 

 

  هكتار 2
الجماعة الحضرية 

 ميسور

تطوير عرض من 

 و البحثالتكوين 

بالملوية يتماشى مع 

 خصوصيات المنطقة

 جهوي
العلمية و  التنمية

 االجتماعية و

 االقتصادية

تهيئة و انشاء نواة 

 جامعية متخصصة
01.9.5 

 مليون درهم 12 ميزانية الدولة االولوية الثانية
 جهة فاس بولمان

 بولمان اقليم 

 فاس جماعة

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

 جهة فاس بولمان

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

 فاس هكتار 1 دراسة جدوى

تطوير عرض من 

في التكوين العالي 

مهن الصحة حول 

 جامعة الطب الحالية

إنشاء مجموعة الطبية 

 الحيوية

 جهوي

 وطني

 دولي

العلمية و  التنمية

 االجتماعية

وضع قطب صحي 

بجامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا
01.9.5 

 مليون درهم 012 ميزانية الدولة االولوية االولى
 جهة فاس بولمان

 الجماعة

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 جهة فاس بولمان

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

 دراسة جدوى
 اعداد

 اعادة هيكلة

 تجهيز

 جهوي تاهيل المركب فاس
العلمية و  التنمية

 االجتماعية

 تحديث تعصير

المركب الجامعي 

 اكدال، فاس

02.0.5  

 االولوية االولى
 ميزانية الجهة

 ميزانية الجماعة
 مليون درهم 05

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 الجماعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

  الجهة

  ات تقنيةدراس

دراسة التأثير على 

 البيئة
 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

الجماعة القروية اوالد 

 طيب

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطقف 

مجهزة و سهلة 

 الولوج

 التنمية االقتصادية محلي

اعداد منطقة انشطة 

مخصصة في مهن 

 الخشب و فن الحديد
01.0.5 
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 (2.2.2الى  1.2.2من ) دعم قطاعات السياحة و الصناعة التقليدية :2.2العا  الهد  

 شيطتنعداد المناطق السياحية و انشاء انشطة حرفية خارج المدينة سيمكن من تقليص الضغط على مدينة فاس مع إف. عادة توزيع القاعدة االقتصادية بمجال الجهةإالتقليدية في  ةالسياحة والصناع قطاعات ساهمتس

  لكذالى ،ضافةباإل . تنمية انشطة متنوعة و مسالك ذات موضوعيات سيمكن الجهة من اقتراح عروض سياحية متعددة ترتكز على الثروات و المهارات المحلية وبالتالي .المجاالت المتواجدة خارج المتروبول

 . الطبيعي و الثقافيو تثمين التراث المادي والالمادي باألساساالجراءات المختارة تهم . الهجرة منبشكل هام  الحدّ الشغل و  مناصب في خلق السياحة و الصناعة التقليدية ساهمنس
 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشرو   عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو محتوى 

 االولوية الثانية 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة
 مليون درهم  02

 جهة فاس بولمان

  جماعة

المنضمات الغير 

 حكومية

 وزارة الثقافة 
شراكة بين الدولة و 

 الجهة  

  اتدراس 

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

مبني لكل  هكتار 1.2

 هكتار0

 إيموزار مرموشة
تثمين الثقافات المحلية 

المراكز الثقافية بمساعدة 

 والمتاحف المحلية
 الخدمات العمومية جهوي

انشاء مركز للثقافة 

 االمازيغية
0.5.5 

 االولوية الثانية 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة
 مليون درهم  02

 جهة فاس بولمان

  جماعة

المنضمات الغير 

 حكومية

 وزارة الثقافة 
شراكة بين الدولة و 

 الجهة  

 اتدراس 

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

مبني لكل  هكتار 1.2

  هكتار0
 

 إيموزار كندر
تثمين الثقافات المحلية 

بمساعدة المراكز الثقافية 

 والمتاحف المحلية
 الخدمات العمومية جهوي

لثقافة  انشاء مركز

 الجبل
5.5.5 

 االولوية الثانية 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة
 مليون درهم  02

 جهة فاس بولمان

  جماعة

المنضمات الغير 

 حكومية

 وزارة الثقافة 
شراكة بين الدولة و 

 الجهة  

 اتدراس 

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

 0مبني لكل  هكتار 1.2
  هكتار

 وطاط الحاجأ

تثمين الثقافات المحلية 

المراكز الثقافية بمساعدة 

 والمتاحف المحلية
 الخدمات العمومية جهوي

لثقافة  انشاء مركز

 الرحل
1.5.5 

 االولوية الثانية 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة

 تمويل خاص
 مليون درهم  2.1

 جهة فاس بولمان

 الجماعة 

 مشغل خاص
 وزارة السياحة

شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام

 تقينة اتدراس 

 دراسة التأثير على البيئة
 حيازة عقارية

 انجاز 

 

 هك5
 

ميكاس و سد سيدي 

 الشاهد

تنويع االقتصاد القروي 
وذلك من خالل إدماج 

ميكاس وسد سيدي الشاهد 
في المدار السياحي حول 

 ".الماء"موضوع 
منزل  02اعداد و انجاز 

 صغير 

 التنمية االقتصادية جهوي
تهيئة و انشاء قطب 

 كاسيسياحي بم
1.5.5 

 االولوية الثالثة 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة

 
 جهة فاس بولمان وزارة السياحة  حسب الدراسة

شراكة بين الدولة و 

 الجهة  

 

 دراسات 

 اعداد

 تجهيز

الربط بين مختلف 

رباط : مواقع المسالك 

 –درج ا –الخير 

 –سكورة مداس 

إيموزار  –بولمان 

 .تلزمت –مرموشة 

إنشاء مسالك سياحية ذات 

مواضيع خصوصية 

وأقطاب اقتصادية حول 

 .التراث

 التنمية االقتصادية جهوي

تهيئة الطرقات  

والمشهد الطبيعي 

للمدار السياحي 

 الجبلي

2.5.5 

  تتغا غابة  مشروع في طور االنجاز

تنويع المنتجات و المواقع 

الجاذبة قادرة على دعم 

العرض السياحي 

 للمتروبول 

مدينة )محلي 

 (فاس
 1.5.5  تتغا تهيئة غابة  التنمية االقتصادية

 صفرو مشروع في طور االنجاز
تنويع العرض السياحي 

 الجهوي
 التنمية االقتصادية جهوي

تهيئة مدار سياحي 

 .خاص بمدينة صفرو
1.5.5 
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 ( 1.3.1الى  1.3.1من ) تطوير قطا  الفالحة :3.2الهد  العا  

. الشغل مناصب الف منخلق اآلإلى يؤدي س السفلي  وأبناون وسطاأل لسبو السقوي المحيطو مشروع أالتنمية للقطاع على المستوى المحلي مثل المخطط الفالحي الجهوي  مخططات مخطط المغرب االخضر و ان 

مراكز التكوين و الهياكل الضرورية  األنشطة، مناطق (خاصة الصناعة الغذائية)في اعداد البنيات  باألساستتمثل  موجهة لمساندة الفالحة مكملةمشاريع  يضعالتراب لجهة فاس بولمان  إلعدادالتصميم الجهوي 

معرفة دقيقة واستغالل دقيق لموارد التربة  وبفضل  أخرىمن جهة و. منظم إطار داخل يالوظائف المساندة الضرورية ف هذه ميمون ستستقبل بأوالدزة و المدينة الجديدة القرى المجهف وبالتالي،. المشاريع هذه لنجاح

 .فالحة محلية ى عل تعتمد  أنموارد محدودة  ىعلتتوفر التي المعزولة لمجاالت ل يمكنو المياه والظروف المناخيةو
 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

 يرتبطالمرتبطة و ما 

 بها من مشاريع 

 رقم المشرو   عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى

 جهة فاس بولمان حسب الدراسات  ميزانية الدولة  االولوية الثانية
وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
 مشروع مخصص

 

اللحوم / تربيت الماشية

اللحوم / الحمراء

 االلبان/ البيضاء

مناطق االنتاج بجهة 

 فاس بولمان

 تثمين المخزون الفالحي 

صدر للتشغيل وخلق كم

 الموارد

الفالحية  المنتجاتتثمين 

 لخاصة التي تحم

و  مستقبل صناعي

 تجاري

لنجاز مخطط المغرب 

االخضر  و مخطط 

 التنمية الفالحي

 التنمية االقتصادية جهوي
مشروع تطوير 

 االنشطة الفالحية
0.1.5 

االعشاب 

اب االعش/الطبية

 العسل/ العطرية

/ الزيتون/ الحبوب

/ الخضروات/ الكبار

 الورود

 االولوية الثالثة
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة
 1.15 كلم 5لكل  

 مليون درهم
 جهة فاس بولمان

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
شراكة بين الدولة و 

  الجهة
سيقع تحديده ضمن 

 دراسة
 مدارات الملوية

تثمين مؤهالت المراعي 

الحلفاء وإعادة  و سهوب

تأهيل المراعي 

 المتدهورة

 التنمية االقتصادية (الملوية)محلي 
تهيئة وإعادة تأهيل 

 المراعي المتدهورة
5.1.5 

 االولوية الثالثة
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة
 مليون درهم 2

 جهة فاس بولمان

 الجماعة
وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
شراكة بين الدولة و 

  الجماعةالجهة و 

 ات تقنيةدراس

 دراسة التأثير على البيئة
 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز 

 

 هك1

 

 وطاط الحاجأ

ادماج تقنيات عصرية 

في الذبح و معالجة و 

تربية  لمنتجاتالتخزين 

الماشية و خلق ظروف 

مالئمة لتكثيف قطاع 

 تربية الماشية

 التنمية االقتصادية جهوي

اعداد و انجاز 

لتربية مركز مندمج 

االغنام  و الماعز 

 (لحوم و جلود)

1.1.5 

 مليون درهم 5.1 ميزانية الدولة االولوية الثانية
وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري

 جهة فاس بولمان

وزارة التعليم 

التربية الوطنية و 

 التكوين المهني

شراكة بين الدولة و 

  الجهة

 اتدراس

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز 

 

 هك0

 التنمية االقتصادية جهوي تثمين المؤهالت البشرية ميمون  والدأ
انشاء مركز للتكوين 

 الفالحي
1.1.5 

 وكالة الحوض جهة فاس بولمان مليار درهم ميزانية الدولة االولوية الثانية
شراكة بين الدولة و 

  الجهة

 تقنية اتدراس

 دراسة التأثير على البيئة

 
 مجموع الجهة

الفالحية  تطوير االنشطة 

 مع تثمين مؤهالت الري
 البنيات التحتية محلي

دراسات حول 

 السدود
2.1.5 

 جهة فاس بولمان حسب الدراسة ميزانية الدولة االولوية الثانية
وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
 مشروع مخصص

 
 اتدراس

 تنديت انجاز

تنمية انشطة فالحية 

ة كلم بطريقة محت

للمحافظة على التوازن 

موارد الوسط و بين 

 االحتياجات

 التنمية االقتصادية (الملوية)محلي 
مناطق  اعادة هيكلة 

 الري بتنديت
1.1.5 
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 (3.0.1الى  1.0.1من ) هيكلة و تجهيز المجال :0.2الهد  العا  

المدن  تأهيلو الخدمات العمومية والسكن بالوسط القرويو الطرقات خارج المجال الحضريو ستهم النقل األفقيةالمشاريع  هذه .اعادة توزيع القاعدة االقتصادية تحتاج الى تدخالت تخص هيكلة و تجهيز مجال الجهة

قطاب قروية مجهزة وسهلة الولوج أفي تسهيل التنمية االقتصادية بكامل الجهة باالعتماد على  إعادة توزيع القاعدة االقتصادية أيضا تتمثل. هم المناطق الجذابة في السياحةأالى دمج  باإلضافةاالتصال الرقمي و

 .داري وعلمي وثقافيإطير أقطاب حضرية ذات تأو

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشرو   عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى 

مليون درهم 01 ميزانية الجهة االولوية الثانية  جهة فاس بولمان 

 الجماعات

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة و الجماعة

 ات تقنيةدراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

 كلم  01

 صفرو

تحسبا لزيادة حركة 

المرور بالجهة العائدة 

 -الى خلق المحور فاس

ميسور  -بولمان -صفرو

و تجنبا الزدحام مركز 

 صفرو

 البنيات التحتية (صفرو)محلي 
التحويل الطرقي 

 بصفرو
0.1.5 

 االولوية االولى
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 ميزانية الجماعة

 حسب الدراسات

 جهة فاس بولمان

التعمير و   وزارة

اعداد التراب 

 الوطني

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك

 الجماعة

 الوكالة الحضرية

 

شراكة بين الدولة و  العمران

 الجهة و الجماعة

 

 مشروع مخصص

 فاس 

تمكين كل مدن الجهة 

من الولوج الى 

التجهيزات و البنيات 

االساسية لتمكينهم من 

 فرص التنمية

 العمراني التطور محلي
تاهيل المدن 

ارصفة، طرقات، )

 (تنوير عمومي
5.1.5 

 موالي يعقوب

 صفرو

 ايموزر كندر

 البهاليل

 المنزل

 رباط الخير

 بولمان

 ايموزر مرموشة

 ميسور

 اوطاط الحاج

 ميزانية الدولة االولوية االولى

 
مليون درهم 11  

 جهة فاس بولمان

 االقليم

 

 وزارة الصحة
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 دراسات 

 انجاز 

 تجهيز

 

 بولمان
تاهيل و تنظيم وتطوير 

 العرض الالستشفائي
 الصحة محلي

انشاء و تجهيز 

المستشفى المحلي 

 ببولمان

1.1.5  
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 اعادة هيكلة المجال القروي : 3المحور االستراتيجي مشاريع 
 

 .هيكلته إلعادةالتراب لجهة فاس بولمان مخصص بالكامل  إلعدادللتصميم الجهوي  ااستراتيجي امحور الذي يشكل لتمكين الوسط القروي من المساهمة في التنمية الجهوية،

المتعلقة بالسكن و  معالجة العراقيل يجب( هتم بتنمية الفالحة وتربية الماشيةاألخصر إ بما أن مخطط المغرب) المراتب ىالقروي تحتل الصناعة الحرفية والسياحة اولالى إحياء النشاط االقتصادي بالوسط  باإلضافة

الى حماية البيئة والتراث والتي تهم التراث المادي  باإلضافةنقل األشخاص والبضائع داخلية والخارجية للجهة ومنظومات ال التصاالتاب ترتبطفك العزلة والتي  هذا المحور يهمإ. المتأخرةالمناطق عن فك عزلة 

 ...مسألة الماء والغابات وسهوب الحلفاء والتربة والتطهير الصلب والسائلكذا والالمادي ، 

للتسويق وإنشاء تعاونيات وخلق  المنتجاتتساهم القرى في تجمع الساكنة وتبادل المعلومات وتجميع حيث . التراب لجهة فاس بولمان إلعدادوي لتصميم الجهلهيكلة مالقرى احدى المشاريع التمثل ومن جهة اخرى  

 . ممارسة الوسطاءوالحد من  من أأنظمة ادخار ومشاريع صغرى 

  .االهداف هذه الوطني للمراكز القروية الصاعدة يمثل فرصة هامة لتحقيقبرنامج الا ان كلم . التجمعات الموجودةتأهيل من خالل برامج سيقع دعمها  القرى فشبكة

 

 

 

 3.3الهدف العام 

 تعزيز التماسك المجالي

 اعداد مطارح مراقبة مشتركة بين جماعات

 العادمةمحطة لمعالجة المياه 

 تاهيلاعداد مراكز فرز و تثمين  و  ىومشرو  تدبير الن ايات المنزلية 
 المطارح  ير المراقبة

 البيئي للوحدات الصناعية الملوثة التاهيل

 انجاز عمليات تشجير على طول الطرقات المصن ة

 استغالل المياه عقلنةو  الث لدراسة لتثمين المرجين و 

 لحماية وتثمين م ارش الحل ا  جهويمخطط 

 الريحيةالطاقة  النشا انجاز محطة 

 الطاقة الشمسية النشا انجاز محطة 

 تحسين المراعي خارج الغابات

 انشا  احزمة خضرا  حول المراكز الحضرية

 

 2.3الهدف العام 

   المتروبوليتعزيز جاذبية الفضاء 

المراكز القروية الصاعدة  هيلأت  

نشا  و تجهيز مستش ى اقليمي    

  1.3الهدف العام 

 فك عزلة المناطق القروية   

والد ميمون أ - عين بوعلي - فا تقوية المحور الذي يربط 
 و سيدي داود

جرسيفالحاج و  اوطاط -ميسور -ميدلتتثنية الرابط بين   

الطرقات و المسالك القروية تاهيلبنا  و   
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 ( 3.1.3الى  1.1.3من ) فك عزلة المناطق القروية : 1.3الهد  العا  

. شخاصنقل البضائع واأل ونظام لجهةل يةخارجوال العالقات الداخليةهم ي فك العزلة. القرويةضعف االنشطة االقتصادية و الهجرة و لى نقص التجهيزات والخدماتإالمناطق القروية بالجهة من العزلة التي تعود تشكو 

فك العزلة و والخارجية للجهة ةقطاب الداخلياألالتي تربط بين المجاالت و االفقية بشكل عام تثمين المحاور األخرىالمراكز القروية الصاعدة والتجمعات القروية و مناطق االنتاج الفالحييه طتغتحسين  لذا يجب

  .هيكلة الوسط القروي إلعادة خاصة الوسط الجبليو لمجالل  ةوهيكلة كامل

 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  تبطيرالمرتبطة و ما 

 من مشاريع
 رقم المشرو   عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع المشرو  محتوى 

 االولوية االولى
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 
 مليون درهم  51

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
 جهة فاس بولمان

شراكة بين الدولة و 

 الجهة 

 ات تقنيةدراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 انجاز 

 كلم 11

الجهوي الطريق 

210 
تغطية المجال بشبكة 

 و مهيكلة  ةطرقات ناجع
مقدمة )محلي 

 (الريف
 البنيات التحتية

تقوية المحور الذي 

عين  -يربط فاس

اوالد  -بوعلي

ميمون و سيدي 

 داود

0.0.1 

مليون درهم 512 ميزانية الدولة  االولوية الثانية  جهة فاس بولمان 
وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
بين الدولة و شراكة 

 الجهة

 ات تقنيةدراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 انجاز 

 كلم 025

 02الطريق الوطنية 

مضاعفة انشاء او 

الروابط مع المناطق 

القريبة الدينامية 

المتواجدة بالجهات 

 المجاورة 

 البنيات التحتية (الملوية)محلي 

تثنية الرابط بين 

 -ميسور -ميدلت

اوطاط الحاج و 

 جرسيف

5.0.1 

 االولوية الثانية

 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 ميزانية االقليم

 ميزانية الجماعة

 

مليون درهم  01

كلم  01لكل   

 جهة فاس بولمان

 االقليم

 الحماعة

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة و الجماعة

 ات تقنيةدراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 انجاز 

الطول سيقع تحديده 

 ضمن دراسة

 مجموع الجهة

فك عزلة مناطق االنتاج 

الفالحي و المراكز 

القروية الناشئة و 

التجمعات القروية و 

دعم الولوج كاساس 

 للتنمية

 البنيات التحتية محلي
 تأهيلبناء و 

الطرقات و المسالك 

 القروية
1.0.1 
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  (2.2.3الى  1.2.3من ) تطوير النسيج القــــروي : 2.3الهد  العا  

القرى  هذه ستمثل. القرى ستعرف ارتفاع عدد من الحاجيات الجديدة والتي سيقع االستجابة لها بخلق حرف جديدة. التراب لجهة فاس بولمان إلعدادهم المشاريع الرائدة للتصميم الجهوي أتطوير النسيج القروي من 

. وبالتالي يجب دعم مستوى التجهيز بإنشاء خدمات اجتماعية واقتصادية. التحتية والخدمات العمومية البنى يخصسياسة القرى المعتمدة جهودا في ما  تطلب. ومراكز استهالك هامة الفالحية للمنتجاتأقطاب طلب 

 . ذاتية على مستوى القرية ومجالها الخلفيتتمثل األهداف في تقديم خدمات ضرورية للساكنة لتحسين االنتاجية الفالحية واالنطالق في مسلسل تنمية 

هذه التدخالت تتعلق بإعداد قاعدة عقارية مهيئة لوظائف مختلفة . دةجيجب تحقيق ظروف هادفة ومحفزة للتجميع التدريجي للساكنة المشتتة بفضل عدد من التدخالت التي تهدف إلى تطوير األنوية القروية المتوا

 .لتحفيز الشباب على االستقرار الدائم( تدريب –تكوين  –ضرائب  –تمويل )باإلضافة إلى وسائل تحفيزية متعددة األبعاد ( ترفيه و رياضة –مومية خدمات ع –إدارة  –حرف  –سكن )

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 رقم المشرو   عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع محتوى المشرو   من مشاريع

لوية االولىاالو  ميزانية الدولة 

مليون درهم 121  

 جهة فاس بولمان

وزارة السكنى و 

 سياسة المدينة

وزارة التعمير و 

اعداد  التراب 

 الوطني

 وكالة التعمير

 االقليم

 الجماعة

  

 وزارة الداخلية
شراكة بين الدولة و 

 الجهة  و الجماعة

 
 دراسات 

 اعداد 

 انجاز

 تجهيز

 

 مراكز 1

الجماعات القروية 

عين  –للوداين 

سيدي  –بوعلي 

 –العجاجرة  –داود 

 –سبت لوداين 

 .وميكاس

تشجيع السكان على 
التجمع في المراكز 

القروية الناشئة المجهزة 
والمرتبطة بوسائل نقل 

لدعة تجمع الساكنة 
القروية و ايجاد بديل 

 .للهجرة القروية

مقدمة )محلي 

 (الريف

 التطور العمراني
 

المراكز  تأهيل

 الصاعدة القروية 
0.5.1 

مليار درهم 0.5  مخططات تنمية 

 حيازة عقارية

الجماعات القروية 

سبع الرواضي، 

عين قنصرة، سيدي 

حرازم، سخينات، 

راس تبودة، بئر طم 

طم، اغبالو اقورار، 

عزابة، لجروف، 

كندر سيدي خيار، و 

 عين تمكناي

ممر )محلي 

 (المتروبول

مليار درهم 0.2  تنمية  مخططات 

 حيازة عقارية

الجماعات القروية 

اهل سيدي لحسنو 

اوالد مكودو، 

العنوصر، تازوطة، 

دار الحمراء، 

عدرج، تفجيغت، 

تلزمت، كيكو، 

المرس، ايت المان، 

ايت بازة، اوالد 

 علي يوسف

االطلس )محلي 

 (المتوسط

مليار درهم 0.0  مخططات تنمية 

 حيازة عقارية

الجماعات القروية 

تنديت، فريطيسة، 

تيساف، الميس 

مرموشة، سرغينة، 

انجيل، قصابي 

 ,الملوية و وزيغت

 (الملوية)محلي 

مليون درهم 051 ميزانية الدولة االولوية االولى  
 جهة فاس بولمان

 وزارة الصحة االقليم
شراكة بين الدولة و 

 الجهة 

 

 دراسات

 انجاز

 تجهيز

 موالي يعقوب
تاهيل و تنظيم و تطوير 

العرض االستشفائي 
 بالمناطق القروية

 الصحة محلي
انشاء و تجهيز 

 مستشفى اقليمي 
5.5.3  
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 ( 11.3.3الى  1.3.3من ) حمايــة البيئة والتــــراث : 3.3  العا  الهد

التدخالت المعتمدة الى حماية ترمي  اإلطارفي هذا ... مسألة الماء والغابات وسهوب الحلفاء والتربة والتطهير الصلب والسائلووتهم التراث المادي والالمادي  .حماية البيئة والتراث هي من ركائز التنمية المستدامة

ساهم ين أمشاريع المحافظة على التراث الطبيعي يمكن . توزيع للساكنة بالمجالمثل أهي تدعم  خرىأمن جهة . وساط المتدهورة وتعميم شبكات التطهير الصلب والسائلاأل تأهيلعادة إوالموارد الطبيعية الموجودة 

 .سين جودة الحياة بالجهةا في تحسين المشاهد و المساهمة في تحضيأ

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع
 رقم المشرو  عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع محتوى المشرو  

 

دفن في  مركز

 موالي يعقوب

مراكز دفن انشاء 

النفايات و تثمينها 

عبر الرسكلة و 

حماية الموارد 

 الطبيعية

مقدمة )محلي 

 (الريف

 البيئة

مراكز دفن اعداد 

اعادة  النفايات و 

و غلق  الهيكلة

غير مطارح ال

بالجماعات  مراقبةال

 المعنية

0.1.1  

 مشروع في طور االنجاز
 

 اغبالو اقورار
ممر )محلي 

 (المتروبول

موقع في طور 

الموافقة عليه من 

قبل هيئة  متابعة 

التصميم المديري 

في الترف في 

 النفايات 

االطلس )محلي 

 المتوسط

مركز المعالجة 

المتواجد بميسور و 

مركزي الدفن 

 بانجيل و تيساف

 (الملوية)محلي 

 

 مشروع في طور االنجاز
 

 اوالد ميمون

حماية البيئة و اعادة 

استغالل المياه 

 العادمة

مقدمة )محلي 

 (الريف

 البنيات التحتية
محطة لمعالجة 

 المياه العادمة
5.1.1 

موالي يعقوب، 

صفرو، البهاليل، 

ايموزر كندر و 

 المنزل

ممر )محلي 

 (المتروبول

رباط الخير، بولمان 

 و كيكو
االطلس )محلي 

 (المتوسط

 (الملوية)محلي  ميسور

 االولوية االولى

 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 ميزانية االقليم

 ميزانية الجماعة

 حسب دراسة

 جهة فاس بولمان

 االقليم

 الجماعة

الوزارة المكلفة 

 بالبيئة

شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

 مشروع مخصص

 دراسات 

 اعداد

 انجاز

 

سيقع تحديده ضمن 

 دراسة

 تأهيلتثمين  و 

المطارح غير 

 المراقبة بالجهة

 البيئة جهوي

مشروع تدبير 

النفايات المنزلية و 

اعداد مراكز فرز و 

 تأهيلو  و نقلتثمين 

المطارح غير 

 المراقبة

1.1.1 

 االولوية االولى

FODEP 

MVDHI 

FNE 

 ميزانية الدولة

 

 حسب دراسة

 جهة فاس بولمان

 االقليم

 مشغل خاص

الوزارة المكلفة 

 بالبيئة

شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

 مشروع مخصص
سيقع تحديده ضمن 

 دراسة

البيئي  التأهيل

للوحدات الصناعية 

 الملوثة

 البيئة جهوي

البيئي  التأهيل

للوحدات الصناعية 

 الملوثة

1.1.1 
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع
 رقم المشرو  عنوان المشرو  القطا  االشعا  الهد  الخاص الموقع محتوى المشرو  

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 ميزانية االقليم
 مليون درهم 00

 جهة فاس بولمان

 االقليم

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري

لتجهيز و وزارة ا

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 
 دراسات 

 انجاز 

 كلم  111
 الطرقات المصنفة 

تحسين المشاهد 

 الطبيعية
 البيئة محلي

انجاز عمليات 

تشجير على طول 

 الطرقات المصنفة
2.1.1 

 االولوية االولى
 ميزانية الدولة

 
 درهم مليون2 

 جهة فاس بولمان

 االقليم

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

الوزارة المكلفة 

 بالبيئة

شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

 دراسات

 مجموع الجهة
 مجموع الجهة

اعمال لمساندة 

مخطط المغرب 

االخضر و الذي 

برمج زراعة 

اشجار الزيتون و 

وحدات السحق التي 

 هياكل تتطلب

 معالجة خاصة

 البيئة جهوي
دراسة لتثمين 

المرجين و الثفل و 

 عقلنة استغالل المياه

1.1.1 

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 
 حسب الدراسات

جهة فاس بولمان و 

 الجهة الشرقية

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري

 

شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

 مشروع مخصص
الحلفاء  سهوب

 بكامل الملوية

حماية سهوب 

الحلفاء التي تمثل 

حاجزا امام زحف 

 التصحر

 البيئة جهوي
مخطط جهوي 

لحماية وتثمين 

 مفارش الحلفاء
1.1.1 

 االولوية الثالثة 
 ميزانية الدولة

 تمويل خاص
 مليون درهم 51

 جهة فاس بولمان

المكتب الوطني 

للكهرباء للماء 

 الصالح للشرب

 مشغل خاص

وزارة الطاقة و 

المعادن و الماء و 

 البيئة

شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام

 دراسات 

 انجاز

 

الطاقة سيقع 

تحديدها ضمن 

 دراسة

سيقع تحديده في 

مجال المشروع 

 االطلس المتوسط

تثمين الطاقة 

المتجددة لتنشيط 

 االقتصاد المحلي

االطلس )محلي 

 (المتوسط
 التنمية االقتصادية

 إلنشاءانجاز محطة 

 الربحيةالطاقة 
2.1.1 

 االولوية الثالثة 
 ميزانية الدولة

 تمويل خاص
 درهم مليار 1

 جهة فاس بولمان

المكتب الوطني 

للكهرباء للماء 

 الصالح للشرب

الوكالة الوطنية 

 للطاقة الشمسية

 مشغل خاص

وزارة الطاقة و 

المعادن و الماء و 

 البيئة

شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام

 
 دراسات

 انجاز

 

الطاقة سيقع 

تحديدها ضمن 

 دراسة

الموقع سيقع تحديده 

 ضمن دراسة

تثمين الطاقة 

المتجددة لتنشيط 

 االقتصاد المحلي
 التنمية االقتصادية (الملوية)محلي 

 إلنشاءانجاز محطة 

 الطاقة الشمسية
1.1.1 

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 
مليون درهم  1.15

 5كلم  5لكل 

 جهة فاس بولمان

وزارة الطاقة و 

المعادن و الماء و 

 البيئة

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

سيقع تحديدها ضمن 

 دراسة
مراعي االطلس 

 المتوسط

 تأهيلاعادة 

االوساط الطبيعية 

 المتدهورة

االطلس )محلي 

 (المتوسط
 البيئة

تحسين المراعي 

 خارج الغابات
01.1.1 

 االولوية الثانية

 ميزانية الدولة

 ميزانية الجماعة

 
 

مليون درهم  1.1

 لكل دراسة

جهة فاس بولمان 

وزارة الطاقة و 

المعادن و الماء و 

 البيئة

 الجماعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

 الجهة و الجماعة

 

 دراسات

 حيازة عقارية

 اعداد

 

كلم 21
5 

فاس، موالي 

يعقوب، صفرو، 

كندر،  ايموزر 

البهاليل، المنزل، 

رباط الخير، 

بولمان، ايموزر 

مرموشة، ميسور و 

 اوطاط الحاج

حماية الموارد 

القروية من التدهور 

مياه المائدة، )

 (االودية

 البيئة محلي
انشاء احزمة 

خضراء حول 

 المراكز الحضرية
00.1.1 

 

  



 التركيبي التقرير   – 3المهمة  3المرحلة  –التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 

    URAM Intl. – 5102 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب
022 

 

 

 

 

 التنفيذ والمتابعة والتقييم وسائل .3
 

 

 

 األحكا  العــــامة

 وســــائل التدبير وتقييم العقـــد بين الـــدولة والجــهــة

 وســــائل التقييم
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بلوغ أهداف العقد بين الدولة لف. يتطلب تنفيذ العقد بين الدولة والجهة كفاءة عالية ورقابة صارمة ومتابعة منظمة

 . المحاور االستراتيجيةلتنفيذ المشاريع المتعلقة بوالجهة يستوجب اعتماد مقاربة ورمؤية عامة 

 .ركفيما يخص ا لتنظيم والعمل المتش بين الدولة والجهة وكل المتدخلين األدوار تقاسم هذا األمر يتطلب 

 

 األحكا  العــــامة

والتي سيتم إنشامؤها تحت رئاسة السيد  جهة فاس بولمانومراقبة العقد بين الدولة والمركزية لتقييم  اللجنة -9

 : رئيس الحكومة

 .الدعاية الممكنة ألعمال التقييم الهيئة الجهويةتقرر بعد التشاور مع  −

 .تحدد برنامج التقييم وتجمع النتائج من أجل تحقيق أهداف العقد بين الدولة والجهة −

يترأسها والي جهة فاس بولمان الذي يمثل  التراب عدادوقيادة التصميم الجهوي إللمتابعة هيئة جهوية  -5

و يكون كل منهما الفريق التقني  الدولة والسيد رئيس المجلس الجهوي لجهة فاس بولمان الذي يمثل الجهة

 :للتنسيق

 .هة فاس بولمانتقوم بإعداد البرنامج السنوي والمتعدد السنوات إلنجاز مشاريع العقد بين الدولة وج −

للعقد بين الدولة والجهة باالعتماد على الميزانية السنوية المشتركة التي تعّدها  الحاصلتقارير عن التقدم  −

الميزانية السنوية المشتركة ستمكن من رصد االلتزامات المالية  هذه .مصالح الوالية والمجلس الجهوي

 .م العملياتللموقعين على العقد بين الدولة والجهة وتقييم تقد

  .تضمن تناسق التدخالت لكل محور استراتيجي −

 .للتعمير وإعداد الترابالمفتشية الجهوية  تتكلف بها للهيئة الجهوية التقنيةالكتابة  -3

سيتم تحديدهم في إطار  القيادةلفريق ن لوكاألعضاء المش. تشكيل فريق قيادة سيتملكل محور استراتيجي  -3

يجتمع فريق القيادة مّرة واحدة في السنة ويضمن متابعة وتناسق . اتفاقية تنفيذ تجمع مجموع الشركاء الماليين

المحور االستراتيجي ويقترح انجاز مشاريع رير حول تقدم ايعد لصالح اللجنة الدائمة تق. المحور االستراتيجي

 . ني للتنسيقلفريق التقلفعاليتها ويوفر كل المعلومات  مقترحات لتحسين
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 وســــائل التدبير وتقييم العقـــد بين الـــدولة والجــهــة

 فإن إذا لزم األمر. يحدد عند الضرورة وسائل اختيار المشاريع، كل محور استراتيجي هو موضوع عقد تنفيذ

لالعتمادات لضمان توزيع أمثل . موضوع عقد خاص للتنفيذ ستكون ،داخل المحور االستراتيجي ،بعض المشاريع

  : في مختلف عقود التنفيذ التاليةمبادئ ال اعتمادسيتم  ،المخصصة للعقد بين الدولة والجهة

برمجة تقديرية على مدى سنتين للمشاريع التي تم  إعداد سيتم، والسنوات الموالية 5102انطالقا من  -

 . اختيارها
تقديرات المالية المخصصة لبعض وعندما ال تفوق ال. كل سنة خالل عمليات البرمجة مراجعةسيتم  -

اقتراح سحب المشروع  سيتم، شهرا الماضي 02الضرورية على مدى العتمادات امن  % 01المشاريع 

 . أو تعويضه
تراخيص االلتزام أو البرمجة التي تضعها الدولة والجهة للمساهمة في مشاريع هذا العقد والتي ال يمكن  -

اتخاذها نظرا لعدم إعداد الملفات الضرورية سيتم كل سنة سحبها من االعتمادات العامة الخاصة 

 .بالبرنامج المعني

 وســــائل التقييم

البرنامج إلى تحسين المالئمة والتماسك ونجاعة العقد بين الدولة والجهة حسب األهداف المحددة على  التقييميهدف 

الصعيد الوطني والجهوي باإلضافة إلى خصائص ورهانات مجال جهة فاس بولمان الذي حددها التصميم الجهوي 

مع الوضع األولي لمجال الجهة األهـداف أن تكون متوازنة  هذهفيجب على . التراب لجهة فاس بولمانعداد إل

 . الترابعداد حسب ما يحدده التشخيص االستراتيجي للتصميم الجهوي إل

 

 نطــاق التقييم

على محور أو عّدة محاور استراتيجية أو على ورشة أو عّدة ورشات التي تحددها هيئة  عملية التقييمسوف ترتكز 

 اضيعتلك التي أدلت بها القطاعات المعنية وباالشتراك مع المووفقا مع  إعداد التقييموسيتم . المتابعة والتقييم

جرامؤها وفقا لمنهجية محددة عندما يتعلق األمر بمواضيع مشتركة لعدة عقود بين الدولة إكما سيتم . المشتركة

وسوف تستمد التقييمات على مؤشرات نوعية وكمية وعلى وسائل أو نتائج محددة على المستوى . والجهة

 .المستوى الوطني ومحددة علىا أنها ستدمج قاعدة من التصنيفات ومؤشرات مشتركة . الجهوي

 

  نجا  التقييم

وتأطير  دفتر التحمالتسيقود كل تقييم لجنة تقنية للقيادة الخاصة والتي ستدرس جدوى كل مشاريع التقييم وتحرير 

وتحقيق مبدأ تمويل التقييمات سيكون على طول الضرورية المعلومات  توفيرمع ضمان استقالليته و ية التقييمعمل

 .فترة العقد بين الدولة والجهة

(في منتصف المّدة)المراجعة والتقييم   

توزيع  إعادةوالتي يمكن أن تؤدي إلى  5394جراء تقييم في منتصف المدة وذلك في الثالثية الثانية لسنة إ سيتم

  .االعتمادات
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