
 

 

 

 موجز  املرحلة النهائية من برنامج التنمية الجهوية 
  

يتعلق األمر بتقرير املرحلة النهائية ضمن مسار الدراسة املتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية ، وهو و   

أشهر تقريبا من أجل   3اللقاءات التشاركية  التي طبعت و  جاء كخالصة ملجموع املشاورات الذيالتقرير 

اقتراح مشاريع وبرامج تتماش ى واألهداف التي سطرها املشرع  بخصوص هذا املشروع ، وينقسم التقرير إلى 

 أقسام  رئيسية هي : ،  5

   Fondements de l’élaboration du PDR)  )البناء بالنسبة للمشروع وأسس رجعياتبامل التذكير -1

 مقاربة العمل   -2

 والتقييم  والتنفيذ التتبع الحكامة ومنظومة -3

 استراتيجية التواصل  -4

 مشروع برنامج التنمية او قائمة املشاريع  -5

 ها:تطرق لعدة محاور نذكر  املذكورةوكل قسم من األقسام  

  خالصات  ومؤشرات التشخيص الترابي 

  التحديات  والرهانات املستقبلية 

  اإلستراتيجيةمحتويات الرؤية  

  رحة  تفق تمويل املشاريع املقأواملوارد املالية للجهة و  اإلمكاناتتقييم 

 وهي:مجاالت رئيسية للتدخل  3انطالقا من األسس السابقة تم تحديد    

  ب لالستثمار ذاستقبال وج جهة  مكناس  -فية جعل جهة فاسياملجال األول : ك 

 دعم وتطوير األنشطة االقتصادية املعتادة أو التقليدية وذات املردودية  املجال الثاني  : 

  املجال الثالث :  دعم األنشطة االقتصادية الواعدة  

 هي : أساسيةوكل املجاالت تصب في خدمة أربع أهداف 

 تحسين الجاذبية االقتصادية للمجاالت الترابية للجهة: األول الهدف 

 القطاعات املنتجة  وإنعاش الشغلدعم  الهدف الثاني : 

 وتثمين املوارد الطبيعية واملحافظة عليها  حماية البيئة   الهدف الثالث :



 التقليص  من نسب الخصاص االجتماعي والحد من التفاوتات املجالية   الهدف الرابع :

 

  املشاريع والبرامج القسم الخامس حجر الزاوية بالنسبة لهذا التقرير لكونه يهم قائمة  ويعتبر

املقترحة قصد اعتمادها ضمن برنامج التنمية الجهوية ، وهي املشاريع التي يمكن تصنيفها كما 

 يلي :

  مليار درهم   33.180للمشاريع املقترحة :  اإلجماليةالكلفة 

 ( مليار درهم   33.180وتنقسم املشاريع إلى صنفين : مشاريع ذات تكلفة )             

 ومشاريع غير محددة التكلفة                    

  التوزيع املجالي للمشاريع والبرامج 

  األربعةتتوزع املشاريع حسب مجالين إثنين : إقليمية وأخرى جهوية وحسب األهداف                   

 سلفا :  املذكورةواملجاالت الثالث 

 : األربعة األهدافبالنسبة لتوزيع املشاريع حول   

 1، بوملان %1على األقاليم وبنسب متفاوتة : الحاجب  ةموزعMMAD 13.352 : األول دف اله    

،غفران غير %1،تازة %2،تاونات %4، صفرو  %2،موالي يعقوب  % 3مكناس ، % 4، فاس  %

 %82محدد ، ومشاريع جهوية 

،  % 1، بوملان %1الحاجب  ، موزعة على  األقاليم كما يلي  : MMAD7.776  الهدف الثاني : 

 0.5، إفران %0.5، تازة %0.4،تاونات %1، صفرو  %1،موالي يعقوب  % 0.4،مكناس  % 2فاس 

 %93، ومشاريع جهوية %

 محدد،، بوملان غير %1الحاجب  :يليموزعة على األقاليم كما  3.346MMADالهدف الثالث :

 1، إفران %6، تازة %18 ت%، تاونا2صفرو  %،0.4يعقوب  %، موالي 10 %، مكناس 12فاس 

 %48، ومشاريع جهوية %

%،  4فاس  %،1، بوملان %1الحاجب  يلي:كما  على األقاليمموزعة  مليار 8.688 الرابع:الهدف 

، ومشاريع % 0.5، إفران %1، تازة %3 ت%، تاونا2صفرو  %،1يعقوب  %، موالي 2 مكناس

 %84جهوية 


