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تقـديـــم

 يعتبــر التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب فاس-مكنــاس مشــروعا طموحــا 
لتعزيــز التنميــة بجهــة فــاس مكنــاس ودعــم التنافــس والجاذبيــة والتماســك 
ــة  ــورا للتهيئ ــزل تص ــتراتيجية تخت ــة اس ــد وثيق ــا. ويع ــي به ــي واالجتماع المجال
والتنميــة المجاليــة علــى مدى خمســة وعشــرون ســنة، وتجســد الترجمــة المجالية 
لالختيــارات االقتصاديــة والتنمويــة العامــة للجهــة، إلنجاز مشــروع جهــوي متكامل 

ومندمــج قــادر علــى رفــع تحديــات المنافســة.

ــتور  ــة، والدس ــات الملكي ــن التوجيه ــي م ــاره القانون ــم إط ــتمد التصمي ويس
ــول  ــر ح ــن التقري ــات كل م ــات، وتوصي ــي للجه ــون التنظيم ــل( 143، والقان )الفص
ــى  ــدورة األول ــة وال ــة المجالي ــراب والتنمي ــداد الت ــوص إع ــعة بخص ــة الموس الجهوي
للمجلــس األعلــى إلعــداد التــراب، بمــا يجعــل منــه وثيقة تحــدد رؤيــة طويلــة األجل 

للتنميــة وتخطيــط المجــال الجهــوي.

ــاوري  ــي تش ــخيص مجال ــم تش ــي تقدي ــروع ف ــذا المش ــداف ه ــل أه وتتمث
ــداد  ــة، وإع ــجمة بالجه ــة منس ــوذج لتنمي ــاء نم ــن، وإعط ــن المحليي ــن الفاعلي بي
ــة  ــات التحتي ــال البني ــي مج ــة ف ــاريع الدول ــول مش ــة ح ــرافية وواقعي ــة استش رؤي

والتجهيــزات العموميــة.

ــف  ــن مختل ــع بي ــاور موس ــرة لتش ــي كثم ــي تأت ــة الت ــذه الوثيق ــدد ه وتح
الفاعليــن بالجهــة، مــا مجموعــه 207 مشــروعا أو برنامجــا موزعــة على أربعــة مجاالت 
وهــي مقدمــة الريــف، والمجــال المتروبولــي، واألطلــس المتوســط، ومجــال ملويــة.
ــاس -  ــوي ف ــس الجه ــل المجل ــن قب ــة م ــل بالمصادق ــذا العم ــوج ه ــد ت وق
مكنــاس فــي دورتــه االســتثنائية المنعقــدة فــي 28 دجنبــر 2017، والــذي كلّــل فيمــا 

ــر 2018. ــي 01 أكتوب ــة ف ــوزارة الداخلي ــير ب ــد بالتأش بع
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II. األهمية االستراتيجية للتصميم الجهوي إلعداد التراب

ــل  ــى الجي ــاس إل ــاس مكن ــة ف ــراب لجه ــداد الت ــوي إلع ــم الجه ــي التصمي ينتم
وينبثــق  وتشــاورية  تشــاركية  بصفــة  ينجــز  إذ  الجهويــة  المخططــات  مــن  الجديــد 
ــة ال  ــذه التنمي ــان ه ــا وأن ره ــيئا محلي ــت ش ــة أصبح ــخة أن التنمي ــة الراس ــن القناع م
يمكــن تصــوره خــارج المجــال الجهــوي بــل يتــم تداولــه بيــن مختلــف الفاعليــن ســواء 
المتدخليــن القطاعييــن أو الفرقــاء الجهوييــن كمــا يحــدد أهــداف وآجــال اإلنجــاز وكــذا 
اإلمكانيــات الالزمــة للتفعيــل وتحديــد التزامــات كل األطــراف عــن طريــق التعاقــد بشــأن 

ــي:  ــا يل ــا فيم ــه أساس ــن أهميت ــات، وتكم ــذه االلتزام ه

ــة  ــورة رؤي ــدف بل ــن به ــن المحليي ــن الفاعلي ــاوري بي ــي تش ــخيص مجال ــم تش - تقدي
ــرى؛ ــا الكب ــة وأولوياته ــة الجهوي ــات التنمي ــول رهان ــتركة ح مش

ــة  ــائل الكفيل ــد الوس ــالل تحدي ــن خ ــة، م ــجمة بالجه ــة منس ــوذج لتنمي ــورة نم - بل
بتحســين الفعاليــة االقتصاديــة والرفــع مــن مســتوى عيــش الســاكنة وذلــك علــى أســاس 

تحديــد دقيــق لمجــاالت المشــاريع؛

- إعــداد رؤيــة استشــرافية وواقعيــة حــول مشــاريع الدولــة فــي مجــال البنيــات 
العموميــة؛ والتجهيــزات  التحتيــة 

- خلق إطار عملي للتعاون والشراكة حول مشاريع التهيئة المندمجة المقترحة؛

ــراكة  ــار الش ــي إط ــل ف ــحة للتموي ــاة والمرش ــاريع المنتق ــد المش ــة لتحدي ــل آلي - يمث
ــة؛ ــات الترابي ــة والجماع ــن الدول بي

ــد  ــة عن ــوارد المالي ــة الم ــوال لمحدودي ــرح حل ــة تقت ــة الجهوي ــاق للتنمي ــم آف - يرس
الجماعــات الترابيــة؛

- يمكِّن الدولة من إنجاز األهداف الرامية إلى تقليص الفوارق الجهوية؛

- يهدف إلى البحث عن االنسجام بين التدخالت العمومية؛

- وسيلة للتنسيق بين مختلف الفاعلين وتقاربهم؛

- يؤســس لمبــدأ الحكامــة الجيــدة للجماعــات الترابيــة باعتمــاد منطــق الشــراكة 
والتخطيــط والمحاســبة والتقييــم.
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1. معطـيــات عـامــة 

ــوع  ــن مجم ــل %5,7 م ــا يمث ــع، م ــم مرب ــاحة 40.075 كل ــى مس ــة عل ــد الجه تمت
مســاحة المملكــة، حيــث تضــم 4,24 مليــون نســمة )احصــاء 2014(، مــا يمثــل ,%12,5 مــن 

إجمالــي عــدد الســكان بالبــالد )المرتبــة الرابعــة(.

ــوق  ــث يف ــاحتها، بحي ــى مس ــبة إل ــة نس ــة مكتظ ــاس جه ــاس مكن ــر ف        تعتب
متوســط الكثافــة الســكانية عبــر ترابهــا 105 نســمة فــي الكلــم المربــع، أي ِضعف متوســط 
ــم  ــي الكل ــمة ف ــن50 نس ــل م ــدر بأق ــذي يق ــي ال ــد الوطن ــى الصعي ــكانية عل ــة الس الكثاف
المربــع.       فيمــا يخــص مجــال التعميــر فــإن جهــة فــاس مكنــاس تعــرف نمــوا متســارعا 
حيــث بلغــت نســبته %60,5 ســنة 2014 مقابــل %49,4 ســنة 1994. ومــن المتوقــع أن 
تصــل هــذه النســبة إلــى %67 ســنة 2036، وهــو مــا يضــع تحديــات جديــدة علــى مــدن 
الجهــة. يتميــز اقتصادهــا بتنوعــه حيــث يرتكــز علــى قطاعــات مربحــة وذات مســاهمة 
ــة  ــة )المرتب ــة التقليدي ــة(، الصناع ــة الرابع ــة )المرتب ــي كالصناع ــتوى الوطن ــى المس عل
الثانيــة(، الســياحة )المرتبــة الثالثــة(، والتجــارة والخدمــات التــي تهيمــن بنســبة 54%. 
أمــا الفالحــة فتعتبــر إحــدى القطاعــات الواعــدة حيــث تضــم نســبة %15 مــن مجمــوع 
المســاحة الصالحــة للزراعــة وتوفــر نســبة %21 مــن إنتــاج الحبــوب علــى الصعيــد 

ــي. الوطن

ــة،  ــدن تاريخي ــة )م ــة هام ــالت طبيعي ــة ومؤه ــروات المادي ــى ث ــة عل ــر الجه تتوف
عيــون استشــفائية، مــوارد مائيــة، الغابــات(، كمــا يتواجــد بهــا عــدد مهم من المؤسســات 

الجامعيــة والمعاهــد العليــا لتكويــن وتأهيــل المــوارد البشــرية.

2. الديناميات المجالية والبيئية، االجتماعية واالقتصادية: 
2.1. الديناميات المجاليــة والبيئيــة 

2.1.1. الديناميات المرتبطة بالمجال وبالتدبير الحضري

فــي المجمــل، يمكــن اعتبــار البنيــة الحضريــة لجهــة فــاس – مكنــاس محــدودة، 
فباســتثناء مدينتــي فــاس ومكنــاس، ال تتوفــر المــدن األخــرى بالجهــة إال علــى أنشــطة 
ــذه  ــد به ــا وال توج ــن بعضه ــرا ع ــف كثي ــة ال تختل ــطة خدماتي ــة وأنش ــة عادي تجاري

III. االستنتاجات األساسية للتشخيص االستراتيجي الترابي
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المــدن الثانويــة أيــة بــوادر حقيقيــة لتنميــة صناعيــة أو حتــى ســياحية.

2.1.2. البيئة وإطار العيش

  تحتــوي الجهــة علــى نســبة جــد مهمــة مــن الميــاه الجوفيــة والســطحية مقارنــة 
ــب  ــي قل ــا ف ــى تموقعه ــع إل ــك راج ــاورة، وذل ــرى المج ــات األخ ــن الجه ــد م ــع العدي م
الشــبكة الهيدروغرافيــة الوطنيــة مــع اثنيــن مــن أكبــر األحــواض المائيــة )ســبو وملويــة(، 
باإلضافــة علــى توفرهــا علــى واحــدة مــن أكبــر الغابــات فــي المغــرب، إال أن هــذه المــوارد 

المائيــة تخضــع لعــدد مــن الضغوطــات الناجمــة أساســا: 

االســتيعابية 	  القــدرة  انخفــاض  فــي  ستســبب  التــي  المناخيــة  العوامــل   
ســنة. لــكل   0،5% أي  مــم3،  مليــون   75 بحوالــي  ســنة  كل  للســدود 

ــنة 	  ــن س ــنة )بي ــي 36،02 (مم3/س ــة بحوال ــائلة والصلب ــات الس ــف النفاي  تصري
2008 و2010 حســب وكالــة الحــوض المائــي لســبو، التــي تؤثــر علــى الجــودة 
الفيزيائية-الكيميائيــة والبكترولوجيــة للمــاء، ممــا يهــدد صحــة الســاكنة ويؤثــر 

ــن. ــش المواطني ــتوى عي ــى مس ــلبا عل س

إلــى 	  يــؤدي  قــد  ممــا  وممنطقــة،  محــددة  بالجهــة  الفيضانــات  مخاطــر   
ــجيع  ــدم تش ــوي وع ــاط الجه ــل النش ــأنها تعطي ــن ش ــة م ــرية ومادي ــائر بش خس

. لمســتثمرين ا

ــة 	  ــى الجه ــوت عل ــا يف ــة مم ــروات الطبيعي ــن الث ــي تثمي ــص ف ــا نق ــظ أيض يالح
فرصــا جيــدة لتنميــة الســياحة الطبيعيــة التــي بإمكانهــا أن تشــكل رافعــة مهمــة 

الزدهــار جهــة فــاس – مكنــاس.  

يــؤدي الضغــط الناتــج عــن النشــاط البشــري إلــى تقليــص المســاكن الطبيعيــة 	 
ــة  ــر بالبيئ ــرر كبي ــاق ض ــه إلح ــج عن ــد ينت ــا ق ــي، مم ــوع البيولوج ــاض التن وانخف

علــى المــدى البعيــد يســتلزم تعبئــة مــوارد مهمــة إلصــالح الوضــع.
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2.1.3. البنية التحتية للنقل

تضاريس معيقة للتواصل بين مكونات الجهة :  	

تعيــق الظــروف الجيومرفولوجيــة والمناخيــة لجهــة فاس–مكنــاس التواصــل 
ــرات  ــار، مم ــوج واألمط ــاقط الثل ــس، تس ــة التضاري ــة )صعوب ــي للجه ــي والخارج الداخل
بالفجــاج، ...(، أكثــر مــن 1700 كــم مــن المرجــح أن تكــون مغطــاة بالثلــوج فــي المنطقــة 

ــي، ــتوى الوطن ــى المس ــر عل ــه 5000 كيلومت ــا مجموع ــى م عل

بنية تحتية للنقل مهمة لكن تعاني من مجموعة من االكراهات :  	

تعبر جهة فاس مكناس العديد من الطرق الوطنية :

ــى  ــاط عل ــي بالرب ــاحل األطلس ــط الس ــي ترب ــم 6 الت ــة رق ــق الوطني -  الطري
ــدة؛ ــة وج ــالد بمدين ــرقية للب ــدود الش الح

- الطريــق الوطنيــة رقــم 31، التــي تربــط شفشــاون بالراشــيدية أثنــاء 
عبورهــا لجهــة فــاس مكنــاس علــى طــول 160كــم؛

- الطريق الوطنية رقم 4، التي تربط القنيطرة بفكيك؛

  كما تم تعزيز الجهة بخط في الطريق السريع وخط في السكك الحديدية:

الــذي  أ2،  الســيار  الطريــق   -
يربــط الربــاط بوجــدة الــذي يمــر عبــر 

مكنــاس وفــاس وتــازة؛

الحديديــة  الســكة  خــط   -
البيضــاء  الــدار  بيــن  يربــط  الــذي 
الربــاط،  عبــر  يمــر  والــذي  ووجــدة 
ــرت. ــاس وتاوري ــاس، ف ــرة، مكن القنيط
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مطــار  علــى  الجهــة  تتوفــر 
دولــي، مطــار فــاس ســايس، حيــث تــم 
)المطــار  مؤخــرًا  وتوســيعه  تجديــده 
قــادر علــى اســتيعاب جميــع أنــواع 
الطائــرات التجاريــة، وســعته 5,2 مليون 

ــنة(.  ــي الس ــافر ف مس

رغــم ذلــك، تعانــي الجهــة فــي 
المقابــل مــن مجموعــة مــن االكراهــات 

أهمهــا: 

عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة   -
الطرقيــة ذات الطاقــة الكبيــرة لضمــان 
إدمــاج مختلــف مناطــق جهــة فــاس – 
مكنــاس وتيســير انفتــاح الجهــة علــى 
وطنجة-تطــوان  القنيطــرة  أقطــاب 

ــر،   ــش وأكادي ومراك

- هيمنة النقل غير المهيكل 
في المجال القروي،

- ضعــف الشــبكة الســككية بالجهــة مــع تواجــد خــط الــدار البيضــاء -وجــدة -الناضور 
علــى طــول 200 كلــم يخترقهــا بــدون تفرعــات أو ارتبــاط مــع بنيــات النقــل األخرى.

حاجة الشبكة الطرقية إلى التأهيل )الصيانة والمالءمة لحركية التنقل، ...( والتوسيع:  	

- عــدم التــوازن فــي التجهيــز بالبنيــات التحتيــة الطرقيــة داخــل الجهــة حيــث 
التغطيــة جيــدة علــى طــول المحــور الشــرقي-الغربي فــي حيــن تتناقــص الكثافــة 

ــور. ــذا المح ــن ه ــا ع ــا ابتعدن ــرق كلم ــة للط المجالي

الريــف  المتواجــدة فــي منطقــة مقدمــة  الطــرق والمنشــآت  - ضعــف جــودة 
ــل  ــى اق ــر عل ــذي يتوف ــات ال ــم تاون ــتوى إقلي ــى مس ــا عل ــط، خصوص ــس المتوس واألطل
ــن  ــبة م ــى نس ــدل %26 وأعل ــة بمع ــودة المقبول ــة ذات الج ــبكة الطرقي ــن الش ــبة م نس
ــى  ــاكنة إل ــوج الس ــة ول ــن صعوب ــد م ــا يزي ــدل %51,8 ، مم ــة بمع ــة الرديئ ــبكة الطرقي الش

الخدمــات األساســية ويعيــق المبــادالت داخــل الجهــة.
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2.2. الديناميات االجتماعية

أن  اإلســتراتيجي  الترابــي  التشــخيص  يبيــن  الفقــر،  بمســتوى  يتعلــق  فيمــا 
مختلــف اإلجــراءات التــي نفذتهــا الســلطات المختصــة فــي هــذا المجــال كان لهــا تأثيــر 
إيجابــي بشــكل عــام حيــث تــم تخفيــض معــدل الفقــر مــن 16.6 ٪ فــي عــام 2001 إلــى 13.8 

ــة 37.4%. ــبة األمي ــدى نس ــا تتع ــام 2014، فيم ــي ع ــى 5.2 ٪ ف ــام 2007 وإل ــي ع ٪ ف

	 دينامية ديمغرافية تتميز خصوصا بنمو حضري متميز :

-  تركيــز ديمغرافــي قــوي: ثالثــة أربــاع ســاكنة الجهــة تتمركــز فــي عماالت 
فــاس ومكنــاس وأقاليــم تــازة وتاونــات، بحيــث تمثــل عمالــة فــاس %27،1، عمالــة 

مكنــاس %19،7، إقليــم تاونــات %15،6 وإقليــم تــازة 12،5%.

-  ظهور مراكز صاعدة جديدة.

-  القطبــان الكبيــران بالجهــة: ســجلت فــاس ومكنــاس توســعات غيــر 
ــا  ــد عموم ــعات تفتق ــذه التوس ــرة. ه ــا المباش ــاب ضواحيه ــى حس ــوبة عل محس

ــم.  ــش مالئ ــار عي إلط

	 وسط قروي تتعرض موارده السكانية لالستنزاف أمام تصاعد الوسط الحضري

-  هجــرة قرويــة مكثفــة نحــو الوســط الحضــري بســبب ضعــف التجهيــزات 
والبنــى التحتيــة.

ــارة  ــغل ق ــب ش ــداث مناص ــى إح ــد اآلن عل ــز لح ــروي عاج ــاد الق -  االقتص
ــدة. ــور جي بأج

- معدل التمدن بالجهة% 60.5.

-  تعرف المدن التاريخية تراجعا ديمغرافيا يهدد توازنها االجتماعي.

	 إشكالية ضعف البنية االقتصادية في الوسط القروي :

ــة  ــة بالجه ــة هشاش ــي وضعي ــخاص ف ــي األش ــارب ثلث ــا يق ــنة 2014، م -  س
قرويــون )%62,1(، فســاكنة الوســط الحضــري هــي أكثــر مــن يســتفيد مــن آثــار النمو 

والتنميــة.
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	 البطالة تطرح إشكاال في الوقت الراهن يمكن أن يستمر في المستقبل.

-  تمثــل الســاكنة البالغــة ســن النشــاط %33,5 نســبة مــن مجمــوع ســاكنة 
الجهــة ســنة 2014 جــزء فقــط مــن هاتــه  الشــريحة يتوفــر علــى عمــل حيــث تصــل 

نســبة البطالــة إلــى %9.5 )مقابــل %10.2 علــى الصعيــد الوطنــي(.

	 إشكالية الساكنة من العمر الثالث )أكثر من 60 سنة(

- تمثــل هاتــه الشــريحة حاليــا حوالــي %10 مــن مجمــوع ســاكنة الجهــة. 
وتبيــن اإلســقاطات بــأن هاتــه النســبة ســوف تتعــدى %16 فــي الســنوات المقبلــة

2.3. الديناميات االقتصادية – الجوانب األفقية

	 اقتصاد جهوي متنوع يهيمن عليه القطاع الثالث

	 إشــكالية الســكن غيــر الالئــق 
الــذي يتعيــن القضــاء عليــه 

غيــر  الســكن  نســبة  تزايــد   -
ــدالت  ــغ مع ــبة تبل ــذه النس ــق، ه الالئ
وتهــدد  المناطــق  بعــض  فــي  مقلقــة 
بمزيــد مــن االرتفــاع بســبب الضغوطات 
الكبــرى  المــدن  علــى  الديمغرافيــة 

وضواحيهــا.    

التنمــوي  النمــوذج  يبقــى   -
للجهــة صلبــا ومرتكــزا علــى مجموعــة 

مــن الدعامــات.

الثالــث  القطــاع  يــزال  مــا    -
مــع  الجهــة  اقتصــاد  علــى  مهيمنــا 
أنشــطة ذات قيمــة مضافــة ضعيفــة.

ــغال  ــاء واألش ــاع البن - يوفــر قط
العموميــة فرصــا للتنميــة وإلحــداث 

ــغل. الش
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	 صناعة جهوية توفر فرصا للتنمية

- يعانــي قطــاع النســيج بالجهــة مــن صعوبــة االندمــاج فــي ديناميــة 
.2025 النســيج  مخطــط 

- يسجل قطاع السيارات بالجهة تصاعدا يتعين دعمه.

ــة  ــددا للجاذبي ــة مح ــطة الصناعي ــتقبال األنش ــرض الس ــر ع ــل توفي - يمث
ــة. الترابي

ــو مشــروطة بالتغلــب علــى  	 جهــة ذات صبغــة فالحيــة قويــة بمؤهــالت للنم
اإلكراهــات الجديــة

- هنــاك مؤهــالت للنمــو ولكنهــا مشــروطة بالتغلــب علــى عــدد مــن 
التشــغيل(. التعميــر،  المناخيــة،  التقلبــات  )المــاء،  المهمــة  اإلكراهــات 

ــة  ــياحية قائم ــة س ــة جه ــل الجه ــافها لجع ــن استكش ــياحية يتعي ــالت س 	 مؤه
ــا. بذاته

- صبغــة فالحيــة قويــة 
تــم تعزيزهــا بالمخطــط الفالحي 
ــي  ــاهم ف ــذي سيس ــوي ال الجه
زيــادة قيمــة اإلنتــاج النباتــي 
فــي  وزيــادة   ٪  286 بحوالــي 
ـــ 215٪. اإلنتــاج الحيوانــي تقــدر ب

بعيــن  أخــذ  يتعيــن   -
المردوديــة  رهانــات  االعتبــار 
والتنويـــــــع والتثميـــــــــن     

 والتسويق. 

الســياحة  تســاهم   -
الجهويــة بشــكل مهــم فــي 
االقتصــاد الجهــوي، إال أنهــا 
تتركــز فــي فــاس ومكنــاس 
 2014 ســنة  ففــي  وإفــران، 
المــدن  هاتــه  اســتحوذت 
المنشــآت  مــن   85% علــى 

فــي المصنفــة  الســياحية 
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الجهــة ومازالــت لــم تنجــح بعــد فــي منافســة األقطــاب الســياحية الكبــرى 
للمملكــة فــي غيــاب األنشــطة المرتبطــة بهــا وخصوصا التنشــيط الســياحي. 

- يمثــل المــوروث الغنــي بالجهــة أحــد نقــط القــوة إلنعــاش الســياحة بهــا 
)المــدن التاريخيــة بفــاس ومكنــاس وثــروات أخــرى(.

ــى  ــوة عل ــط الق ــتغالل نق ــى اس ــز عل ــة ترتك ــة طموح ــة تنموي ــر رؤي - توف
ــة  ــب الثقافي ــا الجوان ــن عليه ــزة تهيم ــة متمي ــى وضعي ــي وعل ــتوى التراب المس

والروحيــة والطبيــة المعــززة بالطبيعــة.

	  الصناعــة والصناعــة التقليديــة ذات مضمــون ثقافــي وإبداعــي قوي: مكتســبات 
ــن تعزيزها. يتعي

- صناعة تقليدية نشيطة ولكنها مدعوة إلى تحقيق قفزة نوعية.

	 مؤهالت يتعين إبرازها في مجال تطوير اإلبداع

- تتبــوأ الجهــة المرتبــة الرابعــة وطنيــا فــي ميــدان البحــث وإيــداع بــراءات 
ــة ...  ــات هيكلي ــن صعوب ــث م ــال البح ــاة مج ــم بمعان ــياق يتس ــي س ــراع، ف االخت

فيمــا يتعيــن تقويــة العالقــة مــع المقــاوالت.

- وجود بوادر لمجال البحث موجهة أساسا لقطاع الصناعة.

	 التشغيل يكتسي أولوية لدى الفاعلين بالجهة

- يهيمن القطاع األول والثالث على خلق التشغيل بالجهة.

- يتسم سوق الشغل بالتباين ويتأثر بضعف فعالية ومالءمة التكوين.

تقليديــة  صناعــة   -
مهمــة  إمكانيــات  توفــر 
القيمــة  بخلــق  يتعلــق  فيمــا 
بحيــث  الشــغل،  ومناصــب 
ــة  ــي مدين ــز ف ــا تترك ــدو أنه يب
فــاس حيــث أن عــدد الوظائــف 
العمــل  مــن   9٪ يمثــل  فيهــا 
 3٪ مقابــل  الوطنــي  الحرفــي 

تــازة. فــي  و0.6٪  لمكنــاس 
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ــات  ــي رافع ــغيل الذات ــي والتش ــي والتضامن ــاد االجتماع ــكل االقتص - يش
ــغل. ــداث الش إلح

2.4. الثقافة والتراث : رافعة للتنمية الجهوية

ــى  ــر عل ــث تتوف ــرب، حي ــي المغ ــي ف ــب تراث ــر قط ــاس أكب ــاس مكن ــة ف ــد جه تع
تــراث ذو قيمــة عالميــة، مــع ثالثــة مواقــع مصنفــة فــي التــراث العالمــي مــن طــرف 
المــدن  إلــى  باإلضافــة   ،)1997( ووليلــي   ،)1996( مكنــاس   ،)1981( فــاس  اليونســكو: 
العتيقــة. كمــا تتميــز بمؤهــالت كبيــرة ومتنوعــة يتعيــن الحفــاظ عليهــا وتثمينهــا فــي 
إطــار االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي والتنميــة المســتدامة، وكــذا مؤهــالت يلــزم 
تثمينهــا فــي إطــار برامــج مندمجــة وبين-قطاعيــة )الســياحة، الصناعــة التقليديــة، 

التكويــن، أنشــطة الخدمــات والتنشــيط(.
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3. تحليل SWOT: )نقط القوة – نقط الضعف، الفرص، والمخاطر(

بالوســط  تواجــدا  أكثــر  ســاكنة   -
نشــاطا، وأكثــر  الحضــري 

فيمــا  مهــم  وعــرض  غنــي  مــوروث   -
بالتجهيــزات، يتعلــق 

ــدد  ــن ع ــة م ــودة المعيش ــتفادة ج - اس
ــى  ــوج إل ــق بالول ــودات تتعل ــن المجه م
الخدمــات األساســية وبرامــج التنميــة 

المندمجــة الكبــرى،

ــة  ــن أهمي ــتفيد م ــوع يس ــاد متن - اقتص
ــث، ــاع الثال القط

- موارد بشرية وطبيعية مهمة،

- مكانة قوية للقطاع الثالث،

الســكك  تضــم  تحتيــة  بنيــات   -
الســيارة  والطــرق  والطــرق  الحديديــة 

، ر لمطــا وا

جبليــة،  سالســل  مائيــة،  أحــواض   -
ــات،  ــاء، غاب ــروج الحلف ــة، م ــوارد مائي م

ســايس، ســهل 

- تــراث مــادي وغيــر مــادي ذو أهميــة 
كبيــرة.

- جهــة ال تتوفــر علــى واجهــة بحريــة وال 
حــدود دوليــة أرضيــة،

- محــاور طرقيــة وطنية محــدودة التواصل 
علــى مســتوى الفضــاء القطبــي لســايس 

والممــرات المرتبطــة بــه، 

ــرق  ــذي يخت ــيف-ميدلت ال ــور كرس - مح
الجهــة ال يصــل مباشــرة إلــى األقطــاب 

ــة،  ــة والوطني الجهوي

- عالقــات وظيفيــة ضعيفــة مــع الجهــات 
المجــاورة، 

-  اســتمرار الهجــرة مــن العالــم القــروي في 
معظــم تــراب الجهة،

- تهديــدات للمــوارد الطبيعيــة )الميــاه 
والغابــات(،

- بــطء فــي مســار االندمــاج بيــن فــاس 
ومكنــاس مــن أجــل بنــاء مجمــع قطبــي،

- بنيــة تحتيــة للتكــون العالــي تتميــز 
بالتمركــز.

- تنميــة حضريــة غيــر متحكــم فيهــا، 
ــي  ــف ف ــرض ضعي ــكن، ع ــي الس ــز ف عج

مجــال النقــل الحضــري، 

-  قطاعــات منتجــة ضعيفــة التطــور وال 
تتوفــر على المقومــات الكافيــة للتصدير،

-  قطــاع فالحــي ذو نمــو محــدود بســبب 
ــرى، ــات الكب اإلكراه

- اختالل التوازن في سوق الشغل، 

- نسيج اقتصادي ذو بنية تقليدية.

اإلكراهات الداخليةالمؤهالت والمزايا الداخلية
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الجهــات  مــن  المنحــدرة  الهجــرة   -
، رة و لمجــا ا

ــن أن  ــرى يمك ــة كب ــوادث إيكولوجي - ح
تمــس الغابــة ومــروج الحلفــاء،

ــرى  ــات األخ ــرى للجه ــة الكب - المنافس
فــي قطاعــات اقتصاديــة اســتراتيجية 
بالجهــة )الصناعــة، الســياحة، الصناعــة 

التقليديــة،(،

-  تهديــد المنتوجــات بمنافســة الســلع 
المســتوردة مــن الخــارج،

العولمــة  لتقلبــات  الســلبي  التأثيــر   -
علــى المناطــق واألنشــطة الحساســة.

بتطويــر  تقــوم  مجــاورة  جهــات   -
طموحــة، اســتراتيجيات 

الجديــدة  االفريقيــة  االســتراتيجية   -
الدولــة، تطورهــا  التــي 

- تطويــر بنيــات تحتيــة مينائيــة جديــدة 
علــى الواجهــة المتوســطية القريبــة مــن 

، لجهة ا

تغطــي  بين-جهويــة  تخطيــط  أدوات   -
الوطنيــة،  األهميــة  ذات  المجــاالت 

- برامــج وطنيــة ناجعــة لالســتدراك مــن 
أجــل تجهيــز المناطــق القرويــة،

المتقدمــة  الجهويــة  تفعيــل   -
، يــة كز مر لال ا و

ــى  ــتراتيجي عل ــط االس - أدوات للتخطي
ــة، ــوق جهوي ــتويات الف المس

- آفــاق للربــط الســريع بيــن الشــمال 
)طنجة-فاس-مراكــش(. والجنــوب 

الفـــــــــرص التهديدات أو المخاطر الخارجية
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IV. الرهانــات االستراتيجية للجهة

تحــدد وثيقــة التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب الرؤية المســتقبلية طويلــة األمد 
ــاركي  ــي تش ــج تراب ــاس نه ــى أس ــا عل ــم تنفيذه ــوي، ويت ــراب الجه ــداد الت ــة وإع للتنمي
صعــودي يقــدر المبــادرات المحليــة وينشــئ ديناميــة تنمويــة جهويــة منســقة. ويهــدف 
بوجــه خــاص إلــى التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الدولــة والجهــة بشــأن تدابيــر إعــداد التــراب 
وتأهيلــه مــن أجــل تحديــد توجهــات وخيــارات للتنميــة الجهويــة، كمــا يرمــي إلــى الحــد 
مــن الفــوارق االقتصاديــة واالجتماعيــة، تحقيــق التــوازن المجالــي والعدالــة االجتماعيــة 
ــح  ــك يصب ــل ذل ــن أج ــة. م ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــات الديمغرافي ــة التحدي ــذا مواجه وك
تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الجهويــة مجديًــا تماًمــا فقــط عندمــا يصبــح مــدركًا لجميــع 
ــن  ــتراتيجي. وم ــي االس ــخيص التراب ــالل التش ــن خ ــا م ــا إليه ــي تطرقن ــكالت الت المش
الناحيــة العمليــة، مــن المتوقــع أن يتصــدى تطويــر هــذه اإلســتراتيجية لعــدد مــن 

التحديــات أو الرهانــات، تتلخــص أهمهــا فيمــا يلــي: 

بنــاء نمــوذج للتنميــة االقتصاديــة مندمــج وقــادر علــى األخــذ بعيــن االعتبــار   	
ــات  ــس التراكم ــع تكري ــة م ــر متجانس ــة الغي ــاالت الجه ــف مج ــالت مختل ــات ومؤه خصوصي

اإليجابيــة؛ 

خلــق الشــروط التي تســمح بتحســين جاذبيــة الجهــة، لجلــب االســتثمارات الوطنية   	
والدولية؛

تطوير النسيج المقاوالتي للجهة على أسس التنافسية والمزايا المقارنة للجهة ؛  	

ــتوى  ــى مس ــروي عل ــري والق ــطين الحض ــن الوس ــة بي ــالالت المجالي ــح االخت تصحي  	
ــية؛ ــات األساس ــزات والخدم التجهي

تطويــر وتعميــم الرقمنــة كرافعــة مســتقبلية اســتراتيجية للجهــة ووســيلة لتحســين   	
جاذبيتهــا؛

تقليص الفقر والهشاشة الحضرية والقروية والفوارق المجالية؛  	

ــه  ــاع وربط ــذا القط ــتثمارات له ــن االس ــد م ــب المزي ــي وجل ــاع الفالح ــر القط تطوي  	
بالقطــاع الصناعــي؛

خلق شروط تنمية ملموسة ومدمجة بالعالم القروي؛  	

إعــادة بنــاء التوازنــات البيئيــة الكبــرى واســتباق اآلثــار والمخاطــر التيتزيدهــا       	
صعوبــة. المناخيــة  التغيــرات 
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V. الهوية والتموقع االستراتيجيين للجهة في أفق 2042

1. أية هوية لجهة فاس مكناس؟

ــث  ــات. حي ــي الجه ــع باق ــة م ــة مقارن ــية مهم ــا تنافس ــى مزاي ــة عل ــر الجه تتوف
تشــمل أربعــة قطاعــات: الفالحــة، الســياحة، الصناعــة والصناعــة التقليديــة. 

    هذه المزايا تحدد هوية للجهة ذات بعدين. 

	 الهوية الرئيسية التي تتحدد أساسا في  الصناعات الغذائية بحيث أنه: 

؛ ليــة عا فــة  مضا قيمــة  علــى  فــر  يتو ع  قطــا  -

- قطاع ال يتأثر باألزمات العالمية وال بتغير الدورات االقتصادية؛

- يستهدف السوق المحلي والدولي؛

- يمكن أن يجلب للجهة تدفقات رؤوس أموال وطنية ودولية.

الهوية الثانية التي تتمثل في التراث والمعرفة، بحيث أن:   	

- المعرفة رافعة أساسية للتنمية؛

- توفر الجهة على قاعدة هامة لتطوير اقتصاد المعرفة )الجامعات(؛

- التراث أساس لرفع جاذبية قطاع الحرف التقليدية والخدمات؛

- التراث يشجع استثمار الرأسمال الالمادي للجهة. 
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2. التموقع االستراتيجي للجهة في أفق 2042: 

تــؤدي األهــداف المختــارة بالتصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب لفــاس مكنــاس    
إلــى تحديــد التموقــع االســتراتيجي بحلــول عــام 2042، والتــي تــم تلخيصهــا فيمــا يتعلق 

بــاألداء المــراد تحقيقــه علــى النحــو التالــي:

القطب األول على مستوى:  	

الصناعة الغذائية؛  -

- الفالحة – الحبوب، األشجار المثمرة وتربية الماشية؛

الحرف التقليدية ذات القيمة المضافة العالية؛  -

اقتصاد المعرفة؛  -

القطب الثاني على مستوى:    	

تكنولوجيا المعلوميات والخدمات المرحلة؛  -

القطب الثالث على مستوى:   	

السياحة، السياحة الصحية والبيئية والرياضة؛  -

واألدويــة  والميكانيــك  وااللكترونيــات  المنســوجات  الصناعــة؛   -
والكيميــاء، والطيــران  والســيارات 

التصدير نحو الخارج.                                   -

1. عشر توجهات استراتيجية كبرى للتصميم الجهوي إلعداد التراب

 تتجلــى مهمــة التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب أساســا فــي تحديــد التوجهات 
والخيــارات االســتراتيجية للســنوات 25 المقبلــة.  فــي هــذا الصــدد، تــم تحديــد 10 
توجهــات اســتراتيجية والتــي تؤثــر علــى جميــع القطاعــات فــي الجهــة بشــكل مباشــر 
ــر إلــى 100  ــات االســتراتيجية العش ــذه التوجه ــيم ه أو غيــر مباشــر. بعــد ذاك، تــم تقس
توجــه فرعــي اســتراتيجي يركــز علــى تنميــة الجهــة فــي العديــد مــن المجــاالت وبشــكل 
أعــاله. وســيتم تقســيم هــذه  المحــددة  رئيســي لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية 

ــة. ــتوى الجه ــى مس ــاريع عل ــاالت المش ــا لمج ــها وفًق ــات نفس التوجه

VI. التوجهـات االستــراتيجيــة
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فيما يلي، العشر توجهات االستراتيجية للتصميم الجهوي: 

1. توطيد العدالة المجالية على مستوى كل مكونات الجهة،

2.  التخطيط الجيد للمدن وتحديث بنياتها،

3. تحديث البنيات التحتية،

4. لعناية بالتكوين والبحث،

5. إعــادة بنــاء القاعــدة االقتصاديــة للمنطقــة علــى أســاس أولويــات ومعاييــر 
جديــدة،

6. رفع جاذبية الجهة،

7. النهوض بالمجال القروي،

8. الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية،

9. جعل رأسمال الالمادي رافعة أساسية لخدمة التنمية،

10. تحسين الحكامة.

2.  التوجهات االستراتيجية الفرعية 

على مستوى البنية التحتية:

	فك العزلة على كل مجاالت الجهة؛

	تحسين الطرق الموجودة بكل مجاالت الجهة؛

	ربط الجهة بالجهات االخرى والمراكز االقتصادية الكبرى؛

	ربط كل مناطق الجهة بالبنيات التحتية الكبرى التي تعبرها؛

	تعزيز التماسك الجهوي واإلنصاف والتكامل؛

	تحسين النقل القروي؛

	تأهيل كل البنيات التحتية القائمة؛

	تجهيز المنصات اللوجستية بالجهة. 
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على مستوى االقتصاد والتنافسية:

قطاعات الصناعة والمناجم

	 جعــل العقــار واليــد العاملــة المؤهلــة والمطــار، وشــبكة الطــرق، والبنيــة 
ــر  ــرة عناص ــة المتوف ــة والتكنولوجي ــر التقني ــي، والعناص ــم العال ــة للتعلي التحتي

اســتراتيجية لرفــع جاذبيــة الجهــة؛

	 االنخــراط التــام فــي السياســات القطاعيــة وخصوصــا االســتراتيجية 
الوطنيــة للتســريع الصناعــي واالســتفادة مــن مــوارد صنــدوق التنميــة الصناعيــة 

ــة؛ ــة والدولي ــة الوطني ــتثمارات الصناعي ــق االس وتدف

	 تطويــر العــرض الترويجــي المتعلــق بقطــاع الصناعــة مــن حيــث الفــرص 
الممكنــة وإنشــاء موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت مخصــص لتعزيــز وجهــة الجهــة؛

ــل  ــص، جع ــدة الترخي ــاطر وم ــزال المس ــال )اخت ــاخ األعم ــين من 	 تحس
ــص...(؛ ــات الترخي ــق لملف ــع دقي ــة، تتب ــص اليكتروني ــطرة الترخي مس

	 تحســين الجاذبيــة الصناعيــة للجهــة مــن خــالل رفــع العــرض مــن 
ــية  ــعار تنافس ــاس بأس ــاس مكن ــور ف ــاء مح ــع أنح ــي جمي ــة ف ــي الصناعي األراض
)إيجــار طويــل المــدى( ومســاحات متنوعــة لجــذب جميــع فئــات المســتثمرين 
المغاربــة المقيميــن بالداخــل أو الخــارج والمســتثمرين األجانــب والمســتثمرين 

ــباب؛ الش

الزراعيــة،  )األعمــال  المتخصصــة  الصناعيــة  المناطــق  تشــجيع   	
...(؛ واألدويــة،  والمنســوجات، 

	 تشــجيع المناطــق الحــرة حــول مطــار فــاس - ســايس وعلــى طــول محــور 
الطريــق الســيار فــاس - مكنــاس؛

	 تشــجيع االســتثمارات فــي قطــاع المناجــم فــي الجهــة مــن خــالل 
تحييــن خريطــة المعــادن المتاحــة بالجهــة والتعريف الجيــد بالفرص االســتثمارية 

المتاحــة فــي هــذا المجــال.
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 قـطــاع الفــالحــة 

تطويــر القــدرة التخزينيــة للجهــة مــن المنتجــات الزراعيــة مــن خــالل تطويــر   	
ــة؛ ــات الزراعي ــة للمنتج ــن المخصص ــق التخزي ــن مراف ــد م المزي

تشجيع تنمية البحوث الزراعية في المنطقة؛  	

تطوير وتنظيم جمع وتسويق المنتجات الزراعية بالجهة.   	

  قطاع السياحة

ــعار  ــيط واالس ــودة والتنش ــن والج ــياحية )االم ــة الس ــل الجاذبي ــين عوام تحس  	
ــدن، ...(؛  ــل الم ــة داخ ــة التحتي ــودة البني ــدن وج ــة الم ــة ونظاف المدروس

سياســة  فــي  االنخــراط   	
مــن  لالســتفادة  األخضــر  المخطــط 
العموميــة؛  والمواكبــة  التمويــالت 

توســيع  عمليــة  تســريع   	
وإدخــال  المســقية،  األراضــي 
ــين  ــدة لتحس ــاج الجدي ــات اإلنت تقني

؛ ديــة و لمرد ا

المنتجــات  فــي  التخصــص   	
العاليــة والغيــر  المضافــة  القيمــة  ذات 
مســتهلكة للميــاه المتعلقــة بالصناعــات 
المواشــي،  تربيــة  وتطويــر  الزراعيــة 
العطريــة  النباتــات  قطــاع  وتطويــر 

والطبيــة؛ 

تشــجيع تدفقات االســتثمارات   	
فــي القطــاع الزراعــي؛ 

إقليميــة  شــبكات  إنشــاء   	
كل  فــي  الزراعيــة  للتعاونيــات 

؛ ت لتخصصــا ا
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ــالل  ــن خ ــة م ــة الكلف ــة المنخفض ــياحة الجماعي ــي الس ــتثمار ف ــجيع االس تش  	
ــات ...؛ ــرات والغاب ــبة: البحي ــن المناس ــي األماك ــة ف ــق مخصص ــاء مناط إنش

زيادة عرض الجهة من أماكن الترفيه؛  	

ــداث  ــة واألح ــرات العالمي ــم المؤتم ــة لتنظي ــاس كمدين ــة ف ــع مدين ــز موق تعزي  	
ــرى. ــة الكب ــة والدولي الوطني

   قطاع الحرف التقليدية

دعــم تســويق وتصديــر منتجــات الحــرف التقليديــة وخاصــة تجــاه إفريقيــا   	
واألســواق العالميــة الكبــرى؛

تسريع دمج التكنولوجيات داخل هذا القطاع من أجل تطويره.   	

ســياحية  مناطــق  إنشــاء   	
الســياحي  العــرض  وتنويــع  جديــدة 
الصحيــة،  الســياحة  وهيكلتــه: 
الروحيــة،  الســياحة  المؤتمــرات، 
الرياضيــة، الســياحة اإليكولوجيــة، ...؛ 

الجغرافــي  التنــوع  جعــل   	
فــي  الطبيعيــة  والمــوارد  والمنــاخ 

ســياحية؛ رافعــة  المنطقــة 

مواكبــة الحرفييــن لتحســين   	
اإلنتــاج  والتصاميــم وطــرق  الجــودة 
التدريــب  برامــج  دعــم  خــالل  مــن 

للحرفييــن؛ المســتمر  والتكويــن 

جديــدة  مناطــق  تطويــر   	
لنشــاط الحرفييــن متخصصــة حســب 

الحــرف؛ أنــواع 
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اقتصـاد المعرفـة  

جعل اقتصاد المعرفة رافعة للتنمية في الجهة؛  	

مواصلــة توســيع البنيــة الجامعيــة وإضافــة المزيــد مــن التخصصــات الجديــدة   	
المواكبــة للتكنولوجيــات المتقدمــة )الهندســة الزراعيــة، وااللكترونيــات، والتكنولوجيــا 

الحيويــة، وتكنولوجيــا النانــو، ...(؛

تطوير عرض تكويني خاص بإفريقيا؛  	

تشــجيع البحــث واالبتــكار علــى المســتوى الجامعــي مــن أجــل تســريع التنمية   	
ــة والوطنية؛ الجهوي

تشــجيع مراكــز البحــوث الدوليــة علــى االســتقرار بالجهــة، وذلــك بتقديــم   	
ــاه؛ ــذا االتج ــي ه ــة ف ــروض مغري ع

حصــول  تســهيل  خــالل  مــن  الجامعــي  القطــاع  فــي  االســتثمار  تشــجيع   	
األراضــي. علــى  المســتثمرين 

على مستوى تنمية المجال القروي:

دعــم جهــود تنميــة المجــال القــروي لتــدارك العجــز االجتماعــي علــى عــدد من   	
المســتويات وتحســين مســتوى التجهيــزات والبنيــات التحتيــة األساســية باللجــوء إلــى 

آليــات تمويــل جديــدة؛

ــاع  ــن القط ــين م ــات والمنعش ــن )الجماع ــن المحليي ــدرات المتدخلي ــة ق تنمي  	
الخــاص، والمجتمــع المدنــي ...( وخلــق تناســق وتكامــل بيــن مختلــف السياســات 

ــروي؛ ــط الق ــم الوس ــي ته ــة الت ــة القطاعي العمومي

ــالل  ــن خ ــة م ــق القروي ــي المناط ــة ف ــر والهشاش ــة الفق ــي مكافح ــتمرار ف االس  	
ــر  ــات أكث ــار مقارب ــي إط ــرية، ...( ف ــة البش ــة للتنمي ــادرة الوطني ــة )المب ــج الحالي البرام

ــتهدافا؛ ــر اس ــة وأكث فعالي

تطوير التعاونيات وتعزيز قدراتها؛  	

دعم وتطوير المبادرات المحلية التي تساهم في التنمية القروية؛  	

تطويــر األنشــطة المــدرة للدخــل ذات القيمــة المضافــة العاليــة المرتبطــة   	
المحليــة، التقليديــة  والحــرف  الفالحيــة  بالمنتجــات 

تطوير السياحة البيئية على مستوى المناطق المناسبة )الجبل، والغابات، ...(؛  	
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تعزيز التكنلوجيا والمعلوميات بالوسط القروي؛  	

تطوير األسواق وجعلها مجاال للمبادالت وإدخال التقنيات والمعرفة.  	

على مستوى التنمية البشرية:

ــة(  ــق الصحي ــرب والمراف ــاه الش ــاء ومي ــية )الكهرب ــزات األساس ــم التجهي تعمي  	
ــة؛ ــق المهمش ــاص للمناط ــام خ ــالء اهتم ــع إي ــة، م ــة والقروي ــق الحضري ــي المناط ف

ــة  ــق الحضري ــي المناط ــة ف ــر والهشاش ــة الفق ــج مكافح ــة برام ــين فعالي تحس  	
والريفيــة؛

تعميــم التعليــم وخاصــة فــي المناطــق المعزولــة مــن خــالل تعميــم المــدارس   	
ــة؛ ــى الرقمن ــاد عل ــدارس واالعتم ــرات للم ــر مم ــة وتوفي الجماعي

فــي  والســيما  الطبيــة،  األطــر  وتوفيــر  المجهــزة  الصحيــة  المراكــز  تعميــم   	
القرويــة؛ المناطــق  وفــي  النائيــة  المناطــق 

تنفيذ سياسة تشغيل متكاملة خاصة لفائدة الخريجين الشباب،  	

تعزيز دور المرأة في األنشطة االقتصادية على مستوى كل الجهة؛  	
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مواصلــة برامــج مكافحــة الســكن غيــر الالئــق وتوفيــر البنيــات األساســية   	
باألحيــاء ناقصــة التجهيــز؛

تعميــم المرافــق الرياضيــة المحليــة ودور التنشــيط فــي كل األحيــاء وخصوصــا   	
األحيــاء الشــعبية لصالــح األطفــال والشــباب؛

إقامــة شــراكات إنمائيــة بيــن الجماعــات المحليــة الفقيــرة والشــركات الكبيــرة   	
والمؤسســات الوطنيــة لتوفيــر حــد أدنــى مــن التجهيــزات والبنيــات التحتيــة.

* الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استمرارها لألجيال القادمة

ــي،  ــوع البيولوج ــات والتن ــاه والغاب ــتراتيجية )المي ــوارد االس ــى الم ــاظ عل الحف  	
والمناظــر الطبيعيــة ...( لفضــاء المشــاريع األطلــس المتوســط، مــن خــالل رفع كل أشــكال 

التهميــش االقتصــادي واالجتماعــي لســكان المنطقــة؛

إنشاء آليات لالستغالل األمثل لإلمكانات الطبيعية للجهة؛  	

النفايــات  معالجــة  ومحطــات  المنظمــة  المطــارح  تعميــم  برنامــج  تســريع   	
الســائلة؛

اســتثمار وتطويــر اإلمكانــات الكبيــرة لجهــة فاس-مكنــاس مــن حيــث الطاقــة   	
ــة  ــة المتعلق ــة األرضي ــة الحراري ــة والطاق ــة الكهرومائي ــاح والطاق ــة الري ــية وطاق الشمس

ــة؛ ــواد الحيوي بالم

تعزيز البرامج الحالية ضد الفيضانات ومختلف أشكال المخاطر المتنامية؛  	

تضميــن معظــم المخاطــر فــي وثائــق التخطيــط العمرانــي وإنجــاز خريطــة   	
فاس-مكنــاس؛ لجهــة  للمخاطــر  محينــة  

اســتغالل الطاقــة المتضمنــة فــي المخلفــات الزراعيــة والمنزليــة إلنتــاج البخــار   	
ــاء وخفــض انبعاثــات الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري إلــى ٪42 فــي أفــق  والكهرب

2030؛

تجديد وتوسعة المجال الغابوي؛  	

ــازة(،  ــرو ت ــية )صف ــة الشمس ــروع الطاق ــة: مش ــة النظيف ــروع الطاق ــذ مش تنفي  	
وطاقــة الريــاح )تــازة(، الطاقــة المائيــة )فــاس ومكنــاس( والكتلــة الحيويــة )إفــران، 

بولمــان( مــن أجــل خفــض تكاليــف الطاقــة بنســبة ٪40 بحلــول 2024؛

تعزيز الطاقة التخزينية للمياه بالجهة من خالل إنشاء 5 سدود.  	
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على مستوى التنمية الحضرية:

ضبط تطور المدن عن طريق تعميم وثائق التخطيط الحضري؛  	

ــق  ــية )المناط ــا الرئيس ــث مهامه ــن حي ــدن م ــم الم ــر لتنظي ــة أكب ــاء أهمي إعط  	
ــك(؛ ــى ذل ــا إل ــه وم ــق الترفي ــة ومناط ــق المعرفي ــة والمناط ــق الصناعي ــة والمناط اإلداري

التــرام  اإلنــارة،  الطــرق،  ببنيــات تحتيــة حديثــة:  الجهــة  تجهيــز عاصمــة   	
والمســرح الكبيــر والمتحــف الكبيــر والمكتبــة الكبيــرة، والمســاحات الخضــراء وحديقــة 

الحيــوان الوطنيــة وحديقــة اللعــب والترفيــه ... ؛

ــث  ــن حي ــة م ــي الجه ــم ف ــرة الحج ــطة والصغي ــدن المتوس ــر الم ــز وتطوي تعزي  	
ــة؛ ــق العام ــة والمراف ــة التحتي ــزات والبني التجهي

تعزيــز وتطويــر المــدن الصغيــرة والمراكــز الناشــئة مــن حيــث التجهيــزات   	
التجاريــة؛ والمجمعــات  المجتمعيــة  والمرافــق  التحتيــة  والبنيــة 

ــط  ــق ذات الضغ ــي المناط ــزة ف ــي المجه ــن األراض ــري م ــرض الحض ــادة الع زي  	
الديموغرافــي العالــي بأســعار محــددة، باســتخدام مخــزون األراضــي العموميــة المتاحــة؛

تعزيز اإلشعاع والمكانة الدولية لمدينة فاس.  	

 31
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التــراث :  *

ــتعيد وظائفهــا  ــدن العتيقــة وجعلهــا تس ــي ترميــم وتأهيــل الم االســتمرار ف  	
والثقافيــة؛ واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

تعزيز الموقع األثري لمدينة وليلي؛  	

إعطــاء الدعــم الكافــي لتطويــر الثقافــات والتقاليــد المحليــة، والمواســيم   	
والمهرجانــات؛

تطوير الوجهة الروحية لفاس وطنيا ودوليا؛  	

تطوير المهرجانات الدولية بالجهة ذات البعد الثقافي.  	

الحكامة الجيدة:  *

ــدة  ــات الجدي ــات واالختصاص ــم التحدي ــق وحج ــا يتواف ــة بم ــين الحكام تحس  	
ــة؛ ــة للجه المخول

تعزيــز قــدرات إدارة الجهــة )التنظيــم، التخصصــات، الكفــاءات، التكنولوجيــا،   	
ــرات، ...(؛ ــادل الخب ــة، تب الرقمن
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تنويــع وتعزيــز المــوارد الماليــة للجهــة )الميزانيــة العامــة، المؤسســات العامــة،   	
والمــوارد الضريبيــة، والتمويــل الخــاص، الصناديــق الخاصــة، ...(؛

ــات  ــة السياس ــال التقائي ــي مج ــيق ف ــط والتنس ــة للتخطي ــة جهوي ــاء هيئ إنش  	
ــوي؛ ــم الجه ــل التصمي ــة لتنزي ــة العام ــن الرؤي ــزء م ــة كج العمومي

خلــق تــآزر قــوي بيــن الجهــة والجماعــات األخــرى مــن جهــة، والجهــة واإلدارات   	
القطاعيــة مــن ناحيــة ثانيــة؛

تطويــر التعــاون الوطنــي والدولــي لالســتفادة مــن أفضــل الممارســات فــي   	
مجــال تذبيــر التنميــة الجهويــة؛

اعتماد الرقمنة في جميع إدارات الجهة؛  	

إنشــاء مرصــد لتقييــم وتتبــع آثــر السياســات والبرامــج العموميــة وإنشــاء نظــام   	
إحصائــي خــاص بالجهــة،

	  تعزيز تسويق الجهة: دليل، موقع على األنترنيت، معارض تجارية، ....

1. مجاالت المشاريع المقترحة على مستوى الجهة

يشــكل تعريــف مجــاالت المشــاريع علــى مســتوى الجهــة جــزءاً مهمــا مــن 
ــم  ــي للتصمي ــدف النهائ ــا أن اله ــات، طالم ــتوى الجه ــى مس ــي عل ــج التراب ــس النه أس
الجهــوي إلعــداد التــراب هــو التنميــة الجهويــة المســتدامة وذلــك مــن خــالل المســاواة 
بيــن جميــع مناطــق الجهــة. فــي هــذا الصــدد، تــم تحديــد مجموعــة مــن مجــاالت 
المشــاريع التــي ستســاعد علــى توطيــن كل اإلجــراءات االســتراتيجية المقترحــة.  وكمــا 
توضــح الخريطــة أســفله فهــذه المجــاالت هــي كالتالــي: مجــال مقدمــة الريــف، المجــال 

ــة. ــال الملوي ــطي، ومج ــس المتوس ــال األطل ــي، مج المتروبول

       إال أن تحديــد هــا اعتمــد أساســا علــى مجموعــة مــن المعاييــر الموّحــدة فيمــا 
بينهــا، والتــي تــم تلخيصهــا فــي النقطــة المواليــة.

VII. مجـاالت المشـاريع وتوجهـاتها االستـراتيجيـة
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2. خمسة معايير لتحديد مجاالت المشاريع:

الخصائص الجغرافية:   	

ــذي  ــاخ ال ــذا المن ــال وك ــالل والجب ــهول والت ــواع الس ــي أن ــا ف ــم اختزاله ــي ت والت
يلعــب دوراً هامــاً فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة، مــن خــالل التنــوع البيولوجــي 
)الغابــات، الغطــاء النباتــي الطبيعــي، المراعــي، التربــة..(، وكذلــك المــوارد المائيــة 

ــة ...(.  ــاه الجوفي ــار والمي ــار واألنه ــول األمط )هط

الخصائص الديموغرافية:   	

المعاييــر البشــرية أو الديموغرافيــة هــي أيضــا عامــل محــدد فــي تحديــد مجــاالت 
أنــواع  الموقــع،  الســكانية،  الكثافــات   ،)... النمــو  ومعــدل  )الديناميــات،  المشــاريع 
التكتــالت، تاريــخ اســتيطان المجموعــات العرقيــة الرئيســية. والتنظيــم االجتماعــي ومــا 

إلــى ذلــك.
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الهوية االقتصادية:   	

إنهــا مســألة تحديــد وإبــراز األنشــطة الرئيســية التــي يتميــز بهــا إقليــم أو أقاليــم 
معينــة: التربيــة، الزراعــة، اســتغالل الغابــات، الحــرف اليدويــة، المحــالت التجاريــة، 
ــا للتجهيــزات  ــياحة، إلــخ.. يتــم قيــاس درجــة تطــور هــذه األنشــطة وفًق ــات، الس الخدم

ــة. ــر بالمنطق ــور التعمي ــبة تط ــذا نس ــة وك ــة القائم ــة التحتي والبني

الموارد المتاحة:  	

ــاس  ــة ف ــة بجه ــاالت األربع ــة المج ــى تنمي ــاعد عل ــي تس ــر الت ــة العناص ــي كاف ه
مكنــاس والتــي تختلــف مــن مــوارد طبيعيــة، إلــى أخــرى بشــرية أو ديموغرافيــة، وهــي 
تعتبــر أيضــا إحــدى العوامــل األساســية فــي تحديــد مجــاالت المشــاريع بحيــث نجــد أن 

بعــض المناطــق تتشــابه لحــد كبيــر فيمــا بعضهــا.

حدة ارتباط المجال بباقي المجاالت:  	

ــن  ــه م ــث أن ــا بحي ــا بعضه ــم فيم ــات أو األقالي ــض الجماع ــاط بع ــألة ارتب ــا مس إنه
الضــروري الجمــع فيمــا بينهمــا مــن أجــل تشــكيل مجــال مشــروع متكامــل يضــّم جميــع 

العناصــر التــي ال يمكــن التفريــق بينهــا.

3.مجال المشاريع المتروبولي
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3. مجال المشاريع المتروبولي :

ــز  ــا يناه ــاكنة م ــوع الس ــغ مجم ــا يبل ــة، كم ــن 55 جماع ــال م ــذا المج ــون ه  يتك
ــاكنة  ــوع الس ــن مجم ــارب ٪66 م ــا يق ــاء ل 2014( م ــر إحص ــب آخ ــمة )حس ــون نس 2.8 ملي
بالجهــة، يتميــز هــذا المجــال بارتفــاع معــدل التمــدن حيــث يفــوق ٪81 )2014(.   النســيج 
ــه  ــا أن ــة 20، كم ــز الحضري ــدن والمراك ــدد الم ــدى ع ــث يتع ــور حي ــم ومتط ــري منظ الحض
مجــال مهيــكل الســيما وأن أهــم قطبيــن بالجهــة همــا اللذيــن يكونانــه: فــاس ومكنــاس. 
ــا  ــة وخصوص ــات التحتي ــزات والبني ــن التجهي ــد م ــتوى جي ــرف مس ــال يع ــا مج ــو أيض ه
شــبكة طرقــه الكثيفــة التــي تربطــه بباقــي التــراب الوطنــي. تتنــوع هويتــه االقتصاديــة 
ــورا  ــرف تط ــي تع ــرة الت ــذه األخي ــة، ه ــة والزراع ــياحة، الصناع ــن الس ــد كل م ــث نج بحي
مهمــا الســيما وأنــه مجــال ذو األراضــي المنخفضــة والتــالل المتوســطة، التربــة الخصبــة، 

الزراعــة الحديثــة والكثيفــة.

فيمــا يتعلــق باالختيــارات الكبــرى للتصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب بهــذا 
ــي: ــل ف ــي تتمث ــال فه المج

ــة  ــع بقي ــة وم ــات الجه ــم، وجماع ــي أقالي ــع باق ــاس م ــن ف ــال بي ــز االتص تعزي  -
المــدن الوطنيــة؛

االرتقــاء الحضــري وتعزيــز التجهيــزات والخدمــات األساســية فــي المراكــز   -
الناشــئة؛

تنفيذ خيارات ثنائي القطب لتحسين إتقان وكفاءة عملية لفاس مكناس؛  -

- تقوية الروابط بين المناطق الحضرية بالمجال المتروبولي؛

فتح وتجهيز المناطق القروية ذات األولوية؛  -

تعزيــز جاذبيــة المــدن الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل إنشــاء مرافــق مهيكلــة   -
بالمراكــز التابعــة لفــاس ومكنــاس؛

الفقيــرة  األحيــاء  العشــوائي:  البنــاء  لعــالج  الوطنيــة  البرامــج  اســتكمال   -
المجهــزة؛ غيــر  والمســاكن 

حمايــة ووقايــة المــدن ضــد الفيضانــات الناجمــة عــن فيضانــات الوديــان   -
ســغا. أورغــا،  لحضــر،  الربــع،  ســبو،  إيناويــن، 

أرقــام مهـمــة :

- معـدل البطالة :  18.2٪
- معـدل األميــة :  29.2٪

- معدل التمدرس :  96.7٪
- معدل الفقــــــر :  3.2٪
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4. مجال المشاريع مقدمة الريف

 

     

يتكــون هــذا المجــال مــن 81 جماعــة، وتصــل ســاكنته 985 ألــف نســمة مــا يعــادل 
ــكني  ــع س ــاوز ٪17.6، و11 تجم ــدن ال يتج ــدل تم ــال بمع ــذا المج ــز ه ٪23 )2014(.  يتمي
متوســط الحجــم بحيــث أن تاونــات تعتبــر هــي المدينــة الكبيــرة بــه كمــا تبــرز الخريطــة 
ــا  ــية، وأيض ــة الماش ــقي، تربي ــة للس ــي القابل ــث األراض ــن حي ــة م ــه متنوع ــاله، مؤهالت أع
زراعــة الحبــوب والزيتــون، كمــا يعــرف احتياطــات مائيــة مهمــة.   يمكــن التمييــز فــي هــذا 
المجــال بيــن ثــالث مكونــات: مقدمــة ريــف تــازة تاونــات وبــالد ورغــة ثــم منطقــة مــوالي 

يعقــوب وكتلــة زرهــون. 

االختيــارات  مــن  مجموعــة  التــراب  إلعــداد  الجهــوي  التصميــم  حــدد  وقــد 
وهــي: المجــال  هــذا  فــي  االســتراتيجية 

-  إعادة الهيكلة الحضرية؛

تحسين جودة الخدمات األساسية واالجتماعية للحد من الهجرة القروية؛  -

رفع وتعزيز شبكة الطرق بازدواجية الطرق الوطنية؛  -

تعزيز الروابط الداخلية للمنطقة؛   -
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حماية المجال من الفيضانات؛  -

التغطيــة الشــاملة للمراكــز الحضريــة بوثائــق التعميــر لتوجيــه ومراقبــة التنميــة   -
الحضريــة؛ 

اســتكمال البرامــج الوطنيــة لعــالج البنــاء العشــوائي: دور الصفيــح، واإلســكان   -
غيــر المهيــكل؛

تحسين جودة البناء بالمساكن القروية؛  -

المراكــز  بالمعــدات والخدمــات األساســية لســكان  إنشــاء مناطــق مجهــزة   -
القرويــة.

5. مجال المشاريع األطلس المتوسط

أرقــام مهـمــة :

- معـدل البطالة :  11.4٪
- معـدل األميــة :  48.1٪

- معدل التمدرس :  90.9٪
- معدل الفقــــــر :  9.2٪
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 كمــا توّضــح الخريطــة، فهــذا المجــال يتكــون مــن إقليــم إفــران، مــن 9جماعــات 
تابعــة إلقليــم صفــرو: ربــاط الخيــر، واألدرج، ودار الحمــرا، وإغزرازيــن، وأوالد مكــدو، 
وتافاجايــت، وأهــل ســيدي لحســن والنوســار وتزوتــة. مــن 9 جماعــات فــي إقليــم بولمــان: 
بولمــان، إيمــوزر مرموشــة، أيــت بــاززا، أيــت المانــع، الميــرز، غيجــو، ســكورة معــاذ، 
ــاب  ــراوة، ب ــن، مغ ــة، زراردة، تزري ــازة: صميع ــات بت ــف و6 جماع ــي يوس ــي وأوالد عل تلزمت
بوديــر وبويبــالن. وهــي منطقــة جبليــة بالكامــل حيــث تحتــل الغابــات مــا يقــرب مــن 70٪ 
مــن األراضــي؛ مســتوى التجهيــزات والبنيــة التحتيــة متواضــع، كمــا أن معــدل التحضــر 
منخفــض نســبياً. مــا يميــز هــذا المجــال، هــو ثــراء التنــوع البيولوجــي وإمكانياتــه 

ــه. ــه وعزل ــو عزلت ــق فه ــا العائ ــة، أم ــة والهيدرولوجي اإليكولوجي

وقــد تعــددت االختيــارات االســتراتيجية التــي مــن الواجــب القيــام بهــا فــي إطــار 
التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب، ونذكــر منهــا: 

- بناء الطرق السريعة: الحاجب 

- وإفران، فاس وإفران، الحاجب أزرو؛

- بناء الطريق الدائرية إلفران؛

-تطوير شبكة الطرق الهيكلية؛

- إعادة تأهيل القناطر بالمجال؛

- صيانة الطرق القائمة؛

- متابعة تطوير شبكة الطرق القروية؛

- بناء الطريق السيار بين فاس /مكناس وبني مالل؛

- إعادة هيكلة النقل القروي؛

- تنظيم وتطوير المحطات الطرقية في مختلف مدن المجال؛

- تغطية جميع المراكز الحضرية بوثائق التعمير؛

- تغطية المراكز القروية بمخططات للتنمية؛

- تزويــد مــدن إفــران وأزرو وبولمــان بمناطــق النشــاط االقتصــادي ومستشــفيات 
ومحطــات طرقيــة ومجمعــات رياضيــة والمجمعــات إداريــة.
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6.مجـال المشاريـع ملويـة

ــا  ــة، أهمه ــن 14 جماع ــون م ــال يتك ــذا المج ــح أن ه ــة يتض ــالل الخريط ــن خ م
ميســور وبولمــان. تعــّدت ســاكنته 146 ألــف نســمة فــي عــام 2014، مــا يقــارب )٪3،4( مــن 
ــيجه  ــا أن نس ــى ٪29، كم ــل ال ــدن يص ــدل تم ــال بمع ــذا المج ــز ه ــة، يتمي ــاكنة الجه س
العمرانــي ضعيــف ومهيــكل فقــط حــول مدينتــي ميســور وأوطــاط الحــاج. يعــّد اقتصــاد 
مجــال ملويــة تقليــدي حيــث يقــوم علــى الزراعــة، الرعــي، قطــف الحفــاء والتعديــن، كمــا 
ــف  ــا يضع ــات، مم ــية والخدم ــات األساس ــزات والبني ــي التجهي ــرا ف ــزا كبي ــرف عج ــه يع أن
مؤشــرات التنميــة البشــرية بالمنطقــة. فــي المجمــل، يعتبــر مجــال ملويــة منطقــة 
معزولــة نســبيا بالمقارنــة مــع باقــي مناطــق الجهــة، إال أنــه يحتــوي علــى إمكانــات مهمــة 

ــية. ــة الشمس ــال الطاق ــي مج ف

وعلــى مســتوى التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب فقــد تــّم تحديــد االختيــارات 
االســتراتيجية التاليــة:

تطوير شبكة الطرق المهيكلة خصوصا الطرق الوطنية؛  -

إعادة تأهيل القناطر القائمة وصيانة الطرق؛  -

متابعة تطوير شبكة الطرق القروية؛  -
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تمديد الطريق السيار الذي سيربط آسفي بالرشيدية عبر ميدلت؛  -

إعادة هيكلة النقل القروي؛  -

تطوير تربية الماشية؛  -

ــة  ــز القروي ــة المراك ــر، وتغطي ــق التعمي ــة بوثائ ــز الحضري ــع المراك ــة جمي تغطي  -
بمخططــات للتنميــة ووضــع تصاميــم تعميــر تتــالءم والهويــة االقتصاديــة وخصوصيــات 

ــة؛ ــدن المنطق م

إعــادة تطويــر مداخــل المــدن، تنظيــم المســاحات الحضريــة، وتوفيــر مناطــق   -
للنشــاط االقتصــادي علــى مســتوى ميســور وبولمــان، وتشــييد مستشــفيات ومحطــات 

طرقيــة ومجمعــات رياضيــة، ومجمعــات إداريــة؛

تطوير محميات الصيد الغابوي؛  -

تشييد استديوهات لإلخراج السنيمائي على غرار ورززات.  -

يتجلــى الهــدف األســمى للتصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب فــي توضيــح مســار 
التطــور المبتغــى لجهــة فــاس مكنــاس والمجــاالت المكونــة لهــا مــن خــالل إبــراز األدوار 
الخاصــة والعالقــات البينيــة مــع المجــاالت المجــاورة. واســتحضار الســياق الدولــي ومــا 
يطرحــه مــن تحديــات. فهــو يمثــل إطــارا ومرجعــا لبلــورة التوجهــات األساســية لتنميــة 
وتهيئــة جهــة فــاس مكنــاس، مــن ثــم يعكــس آمــال وتطلعــات الســاكنة لتنميــة مجاليــة 
منســجمة ومتــآزرة. كمــا يعمــل علــى تنســيق وتنزيــل السياســات واالســتراتيجيات 
القطاعيــة الوطنيــة جهويــا. يضــاف لهــذا تدقيــق هــذه األخيــرة مجاليــا ضمــن »مجــاالت 

المشــاريع » موزعــة علــى فترتــه الممتــدة علــى 25 ســنة »مــن التنميــة«.

أرقــام مهـمــة :

- معـدل البطالة :  14٪
- معـدل األميــة :  41.1٪

- معدل التمدرس :  90.5٪
- معدل الفقــــــر :  13.5٪

VII. مجـاالت المشـاريع وتوجهـاتها االستـراتيجيـة
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1. توزيع المشاريع حسب الفترات والقطاعات : 

ــوي  ــم الجه ــي التصمي ــة ف ــاريع المندرج ــوع المش ــاله مجم ــدول أع ــح الج يوض
إلعــداد التــراب لجهــة فــاس مكنــاس، والتــي تــم تقســيمها حســب الفتــرات الممتــدة من 
ــة،  ــاد والجاذبي ــة، االقتص ــة التحتي ــص البني ــي تخ ــنة2042، والت ــة س ــى غاي ــنة 2018 ال س
الحضريــة،  الشــبكة  والثقافــة،  التــراث  البيئــة،  القرويــة،  البنيــة  البشــرية،  التنميــة 

ــة.  والحكام

2.توزيع المشاريع حسب مجاالت المشاريع بجهة فاس مكناس: 
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تكمــن أهميــة هــذه المجــاالت التــي أتــى بهــا التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب، 
فــي كونهــا أ كثــر مالءمــة لبرمجــة مشــاريع توافــق اإلشــكاليات الكبــرى للتنميــة بالجهــة، 
ــل  ــن أج ــدة م ــج المعتم ــاز البرام ــرة إلنج ــة ميّس ــكل مقارب ــيم يش ــذا التقس ــث أن ه بحي

بلــوغ األهــداف المســطرة. توزعــت هــذه المشــاريع حســب النّســب التاليــة:  

%22: بمجال مقدمة الريف؛ 

%28: بالمجال المتروبولي؛

%18: بالمجال األطلس المتوسطي؛

%12: بمجال الملوية؛

ــة أو  ــاالت األربع ــن المج ــتركة بي ــاريع مش ــل مش ــاريع تمث ــذه المش ــن ه %20: م
ــات. ــي الجه ــاس وباق ــاس مكن ــة ف ــن جه بي

3. البرامج والمشاريع المهيكلة: 

              يتــم تنزيــل التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب مــن خــالل اقتــراح عــدد مــن 
البرامــج تســتجيب لحاجيــات الســاكنة وتحديــات كل مجــال، هــذه المشــاريع المهيكلــة 
التــي تختلــف حســب طبيعــة االختصــاص )ذاتــي، مشــترك مــع الدولــة(، الشــركاء 
)الجماعــات الترابيــة، الــوزارات، القطــاع الخــاص ...(، وحجــم المشــروع )جهــوي، محلــي، 

أو وطنــي(.
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