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مقدمة عامة

توك اموغاب ج

سم جعرمم جديدة منمظةوه امناار ج خالل طق اا امهةاية امونقدجة وجعجةر أسرس امةمدسة امناارةة امهديدة

مجووجكة .ويةة هذا االخنةر اإل اةة امكةةاة واماع امنرم بأهوةة تةةئة امنااب اماام  .وقد عول امقراان امنمظةو مجهةر
عجى جعل التصميم الجهوي إلعداد التراب بوثربة وثةقة جاجعةة ماسم مستقبل الجهة التنموي ،وامديع قدجر برمهةاية امونقدجة
ج أجل تحقةق امنموةة االقنصرةية واالجنورعةة وامايع ج تمريسةة امهةر .
وتعنةا جةة رم جالل خمةفاة انةهة مجنقسةم امناار امهديد مسمة  0222وامن ااةثقت ج امهةر

امثالث مكل ج جكمرس

تريةالمت ،امشروية و ةيغة وترةمة أزيالل .وتسنود هذه امهةة امهديدة أهوةنةر ج جاقعةر امواكزي عجى جسناى امخايطة
امهةاية ،حةث تشكل صجة وصل رة جخنجف جةر
امهةر

وامابرط سال امقمةطاة ،وكذا

امووجكة خصاصر امدا امةةضرا-سطر

امنر يخةة اموعاوية بطايق امسجطرن رة يرس وجاابش.

وبعد اسنكورل جاحجة امنشخةص امناار  ،تعد هذه امواحجة جحطة جةوة ج أجل اسنخالص امد وس و سم جعرمم امهةة
امهديدة ج خالل ؤية اسنشاايةة بعةدة امودى .وتعنود هذه اماؤية عجى انرئ امنشخةص وعجى تحجةل االسنااتةهةر
وعجى جضرجة امنصرجةم امسربقة .وتهد اإلشر ة طمى أن امنقسةم امهديد يسندع طعرةة تمظةم اموهرال
منناايق وباارج امن  0202-0202واالسنااتةهةر

امنمواية وكذا خصاصةر

وم تنوك امهةة ج وضع اماؤية امنمواية ي غةرب آمةر

امهةة واموهرال

امنمواية

اموسنقةجة مجوشر يع

اموهرو ة مةر.

امننةع واالسنشر ة ج أجل تقةةم امعول امناار وإعرةة تاجةةه،

بور تحنرج امهةة طمى جاا ة بشاية جؤهجة .كور يهب عجى كرية امفرعجة امهةاية ج طةا ا

وجمنخةة  ،امعول عجى وضع

اظرم حكرجة جديدة تمةم عجى امنشرو وامنمسةق كقرعدة موور سة اموةرم عجى اموسناى امهةاي.
وقد تم عجى أسرس امنحجةل واالسنشااف امجذي تم امقةرم رةور طعداة امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل خمةفاة،
وذمك مةكان أ ضةة موشر يع جةةكجة تناجم تطجعر

امهةة امنمواية عجى اموسناى اموؤسسرت

اموقناحة اإل اةة امحقةقةة منموةة امهةة وجعجةر ي جصرف امهةر

امااعدة .كور سنسرهم ي

وامناار  .وتناجم اموشر يع
يع امنحدير

امونعدةة امن

تااجةةر امهةة ي ظل جمرخ وام وةوم ينسم برمديمرجةكةة وعدم امةقة ج اموسنقةل.
ويأت ااهرز جةثرق امنةةئة وامنموةة امناارةة مجهةة ي ظل جرئحة كايةد  29امن أ خت بظالمةر عجى امصحة امعواجةة كور
سرهوت ي خجق ااع ج عدم االسنق اا االقنصرةي .وي هذا امسةرق ج امواتقب أن يعاف اموغاب تقجصر جةور ي حهم
اممشرط االقنصرةي مةصل طمى  02برموئة وسةةجغ جعدل امةطرمة  22برموئة.
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وي ظل هذه امظايةة امصعةة ،عوجت امدومة عجى وضع راارج مإلقالع االقنصرةي بقةوة اسنثور ية تةجغ  202ججةر ة هم
ج خالل صمدوق جحود امسرةس مجنموةة وكذا ج خالل اماكرمة اموخال مةر تدرةا اموسرهور
واموقروال

امعواجةة ي

اموؤسسر

امعواجةة.

وجور ال شك يةه ،يرمهةة سنكان عاضة منداعةر امهرئحة سااا عجى اموسناى امصح أو االقنصرةي أو االجنورع  ،خرصة
وأن امهةة تعاف اعنورةا كةة اا عجى امفالحة وامصمرعر
برمخر ج .وسنوك اموشر يع اموقناحة ج
ي

اموعداةة وامسةرحة اماامةة وامدومةة وكذا رنحايال

اموغر بة اموقةوة

سم جسنقةل امهةة ي ظل امنغة اا اماامةة وامدومةة ج خالل تمزيل ط اةة اموااامة

سم جعرمم امهةة وتحقةق امنموةة اموسنداجة وامنضرجمةة.
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الفصل األول
أهداف ومراحل الدراسة
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.I

أهداف ومراحل الدراسة
يةدف هذا امفصل امى تقديم ججخص ألهداف امد اسة وموخنجف جااحجةر وجضوان هذه اموااحل واممنرئ امومنظاة.

 .1أهداف الدراسة:
تنهجى األهداف ج و اا طجااا امد اسة امونعجقة راضع امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب يةور يج :
امفرعجة ي امهةة حال جشاوع تاار ؛

-

رمرا ؤية مجنموةة ج شأاةر تعةئة امهةر

-

خجق ةيمرجةكةة تمواية ااطالقر ج هذه اماؤية؛

-

وضع طار جنمرسق مجفعل امعواج عجى امصعةد امهةاي وإار مجنعرقد رة امدومة وامهةة؛

-

تايةا طار جاجع تشرو ي مجفرعجة ج أجل تمظةم اموهرل امهةاي وتأاةا امةااج واالسنااتةهةر

امقطرعةة

(امةاارج امهةاي مجنموةة).
وتةدف امد اسة كذمك طمى:
-

طاهرز تشخةص تاار اسنااتةه تشرو ي منسجةط امضاا عجى خصاصةر

امهةة وإثر ة االشكرمةر

امونعجقة رنموةة

امهةة .جور ينورشى جع امةدف امونوثل ي امكشف ع جااا امضعف ي امهةة واقرط قاة تموةنةر؛
-

تحديد امخةر ا

وامناجةر

االسنااتةهةة مجسماا

امـ  02اموقةجة وتحديد جهرال

اموشر يع امن سنوك ج تموةة

امهةة؛
االسنااتةهةة طمى تدارةا وجشر يع هةكجةة؛

-

تاجوة امناجةر

-

وضع ميثاق للتهيئة والتنمية الترابية بالجهة وامذي ج شأاه تحديد امةااج امهةاية امةةكجةة وكذا تدارةا امنمفةذ
عجى اموسناى اموؤسسرت وامورم .

 .2مراحل انجاز للدراسة:
توت امد اسة امونعجقة راضع امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل – خمةفاة عجى  0جااحل وعجى جحدةة حسب
امصفقة ي  22أشةا .وتنوثل هذه اموااحل يةور يج :
المرحلة األولى :تقرير اإلعداد (شهر واحد)

يحدة تقايا اإلعداة وامنأاةا امعمرصا امنرمةة:


عاض امومةهةة امااجب اتةرعةر منمفةذ اموشاوع؛



تحديد اماسرئل امن ينعة تايةاهر محس سةا اموةوة؛



تقديم امفايق وتقسةم اموةرم رة أعضرئه اموخنجفة ي امهدول امزجم .

المرحلة الثانية :التشخيص االستراتيجي الترابي ( 4أشهر)
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ينعجق امنشخةص االسنااتةه امناار برألبعرة وامقةاة امهغاايةة وامهةا-اسنااتةهةة وامديوغاايةة واالجنورعةة وامثقريةة وامنااثةة
واالقنصرةية واموؤسسرتةة وامةةئةة واموهرمةة امن

تحد ج تموةة امهةة .ويأخذ هذا امنشخةص ي

االعنةر أيضر امعااجل

امخر جةة امن تؤثا عجى هذه األبعرة ج خالل اعورل جمظا اسنشااي تاار .
ويقدم امنشخةص امحرمة امااهمة مجهةة ،برإلضرية طمى تحجةل مإلشكرمةر
ي اموهرال

ذا

أهوةة اسنااتةهةة.

وينعجق امنشخةص االسنااتةه
مجوهرال

امناارةة امائةسةة يةةر ،جع طج ااا جزيد ج امنحقةقر

امناار

برمهاااب امقطرعةة ج اجل عاض اإلشكرمةر

امناارةة ،كور يقناح تةةئة تاارةة

امن تااجه صعابر .

وبرموثل ،وي سةرق امنشخةص ،غطت امنحرمةل امواضاعرتةة وامونقراعة امقضرير امنرمةة:
 االقتصاد الترابي والجاذبية:
-

ةيمرجةر

اممسة االقنصرةي وامنحجةل حسب سجسجة امقطرعر

وامسةرحة وامصمرعة امنقجةدية وامخدجر

وامنهر ة واموعجاجةر

امائةسةة مالقنصرة امهةاي (امصمرعة وامفالحة
واالتصرال

وامخدجر

امواحجة وامخدجر

امجاجسنةة.)...
-

تحجةل ةيمرجةك مالقنصرة االجنورع وامنضرجم رة اموهرال

ويقر هايرتةر اموحدةة (امسةرحة امةةئةة ،صمرعة

اموااة امغذائةة)... ،
 التنمية القروية:
-

انرئ وأثا جشر يع امنموةة امقاوية؛
امةمةر

امنحنةة وامخدجر

األسرسةة؛

امعزمة وامنةوةش؛
االقنصرة امقاوي؛

-

اال تقرا برماسط امقاوي؛

-

تموةة امومراق امهةجةة؛

-

اخنةر األسجاب امومرسب مجنموةة وامنكةف جع خصاصةر

امهةة.

 البنية التحتية والتجهيزات الجماعية:
-

جاة وتقةةم امةمةة امنحنةة األسرسةة (امطاقةة وامسكك امحديدية وامهاية واممقل أو امنخزي )...؛

-

حرمة امنةةئة اماقوةة عجى اموسناى امهةاي؛

-

امنحجةل اممقدي واالسنشااي مجةمةة امنحنةة االجنورعةة ي امومراق امحضاية وامقاوية (امنعجةم ،امصحة ،امسك ،
طجداةا

جةره امشاب ،امابط بشةكة امكةابرا ،وسرئل اممقل امعواج  ،امصاف امصح امسرئل وامصجب وغةاهر ج

امخدجر

امعواجةة.)...
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 التنمية البشرية واالجتماعية:
-

امهاااب امديواغاايةة امن تدج رةرار
وحاكر

-

اإلحصرا امعرم مجسكرن وامسكمى معرم  ،0220وامخصرئص امائةسةة مجسربمة

امةهاة ي امومراق امحضاية وامقاوية؛

ة اسة جهرمةة مجفقا وامةشرشة االجنورعةة منحديد رؤ امفقا واممقص ي امنهةةز وامنفروتر

اموهرمةة امكةةاة.

 الهيكلة الحضرية الجهوية:
-

امنحجةل اماظةف وة جة امهرذرةة؛

-

امندرةا امحضاي وامديمرجةر

-

امعالقر

اموهرمةة؛

رة امودن وامقاى وامعدامة امهةاية؛
امحضاية وجهرال

اموشر يع؛

-

امنحديد اماظةف مجوهرال

-

االخذ بعة االعنةر امةعد امهةاي وتحديد اايقة امنكرجل وامنضرج جع امهةر

اموهرو ة.

 البيئة واإلطار المعيشي:
-

امحرمة امااهمة واممنرئ االسنشاايةة مجواا ة امطةةعةة وامطرقر

-

اموااقع امطةةعةة وامومراق اموحوةة؛

-

امونهدةة؛

تدرةا امواا ة وة جة االسنداجة (تغةا امومرخ).

 الثقافة والتراث:


انرئ اإلجاااا

امونخذة ي جهرل تثوة امنااث امنر يخ وامثقري مجهةة.

البعد المؤسساتي:

-

قاااة حال تمظةم اإلةا ة امهةاية وامنحدير

-

ة اسة حال قضةة امحكرجة امناارةة ي

امن تااجه تمفةذ االسنااتةهةر

امناارةة؛

سةرق امهةاية امونقدجة واماسرئل امن

سننرح مجوهجس امهةاي منسةةا

اموهرل امهةاي واالشااف عجةه ج اممرحةة امورمةة وامقراااةة وامضايةةة.
المرحلة الثالثة :إعداد وثيقة التصميم الجهوي إلعداد التراب ( 3أشهر)
تةدف امواحجة امثرمثة ج هذه امد اسة طمى:
-

طعرةة تأاةا جهرال
جنطجةر

اموشر يع امن حدةهر امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب منقديم هةكجة جديدة ينم تكةةفةر جع

امنموةة وامنقسةم امهةاي امهديد؛

-

طعرةة تحديد امناجةر االسنااتةهةة وة اسة امناابطر امن يوك أن تعزز امنكرجل امناار مهوةع اموهرال امهةاية؛

-

وضع وثةقة مجنصوةم امهةاي إلعداة امنااب تنمرسب جع امنقسةم االةا ي امهديد وامن تنضو امخةر ا االسنااتةهةة
مجنموةة.

المرحلة الرابعة :الميثاق الجهوي إلعداد التراب ومشروع العقد الدولة-الجهة (شهران)
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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ي هذه امواحجة ،سةنم تمزيل امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب ج خالل:
-

اقنااح جةثرق جةاي مجنةةئة امناارةة جنشرو حامه ويضم جخنجف اموشر يع امكفةجة رنحقةق امنموةة امناارةة برمهةة
وامن يوك امنعرقد بشأاةر رة امدومة وامهةة؛

-

وضع جشاوع مجنعرقد رة امدومة وامهةة .وهذا امعقد يةة امناكةةة امورمةة واموؤسسرتةة امكفةجة براهرح اموشر يع
اموقناحة وامونعرقد بشأاةر.

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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الفصل الثاني
نتائج التشخيص الترابي االستراتيجي
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.II

نتائج التشخيص الترابي االستراتيجي

تحجةال مجااقع اموهرم

يعد امنشخةص امناار االسنااتةه

مجهةة ،ويةدف طمى تاجةه اماؤية وتاجةه امعول عجى اموسناى

امناار  .وج اموفناض أن يسرعد هذا امنشخةص عجى تحديد اموداخل امائةسةة منعزيز جرذرةة اموهرل امهةاي ج خالل تقديم
تفسة اا

امورض وتقةةور

منطا ه ي

اموسنقةجةة امن سةعايةر ،اسنمرةا طمى جوع امةةرار

مجنطا ا

امكوةة وامواضاعةة

بصا ة جمظوة وجمةهةة .كور أن امنشخةص امناار االسنااتةه ها أةاة حقةقةة مصمع امق اا  .وإلثااا وتعوةق امعول امونعجق
بهوع وتحجةل امةةرار

امواضاعةة (اإلحصراا  ،و سم امخاائط )...يهب أن يااجه راؤى وتطجعر

جنعدةة وغةا جاحدة

موخنجف امفرعجة امهةاية  .وج شأن هذا اممة أن يايا أحدث صا ة ع اقنصرة جةة رم جالل خمةفاة ،جع امندقةق ي
امائةسةة امن تم امقةرم رةر عجى جدى امعقدي امورضةة جع جااعرة امخصرئص اموحجةة امائةسةة منحديد اموشر يع

امنحاال
امنمواية.

 .1جهة المستقبل من خالل مركزيتها ومؤهالتها وبيئتها الطبيعية الغنية
يةة امنشخةص امناار مهةة رم جالل خمةفاة أن هذه امهةة تنوةز بسوة حقةقةة تهعجةر جةة جاكزية ي امةمرا امناار امهديد.
يواقعةر امهغااي
امنديقر

يعطةةر جاكزية ج

االقنصرةية وتطايا اموو اا

امواجح أن تثايةر ج

حةث تكثةف

امنهر ية .وهكذا تفاض امهةة افسةر

بهةة اموسنقةل ،جع جؤهال كةةاة تمنظا امنثوة ج أجل اموسرهوة ي قةرجةر
ردو هر امائةس كصجة وصل رة جخنجف جةر

جهة المستقبل بمركزيتها
وبمقوماتها الطبيعية

اموغاب .ويعكس هذا امواقع

امواكزي ،امصجة رة سةل ترةمة امشرسع وجةرل األاجس وسفاحةر أو ةيا وامةضةة امعرمةة اموعاوية برسم جسةنر اموغابةة.
وعجى جسناى امنااصل ،يرمهةة تقع ي

امواقع امواكزي رة

اموديمنة

امائةسةنة  :يرس وجاابش وامعرصونة

اإلةا ية

واالقنصرةية مجووجكة :امابرط وامدا امةةضرا.
ويكشف تحجةل اموكاار

امناارةة مجوهوعر

أو تماع امنابة أو امنغةا اموكرا مجنسرقطر

امطةةعةة امكةةاة األ بعة ع تفروتر

وامنابة وة جر امح اا ة .ومك امنوريز اموهرم مةذه امهةة ها أيضر انةهة معااجل

جخنجفة جدا :امنااث امنر يخ واإلةا ي ،واالخنالير
وتعنةا امهةة تقراعر رة امهةر
امسرحجةة .جع غطرا اةرت

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

ي امقد ة امنمواية ،وامنايا عجى امواا ة بهوةع أاااعةر.

امسرحجةة وسالسل جةرل األاجس ،وه أيضر جمةع األاةر امائةسةة امن تغذي امسةال

اةةع

واممنةهة ه وجاة عدة جقاجر

جغاايةة كةةاة ،سااا ج حةث امنضر يس

غم

وجنماع ،يرمهةة تنايا عجى جهواعة واسعة ج امومرظا امطةةعةة وامهةاماجةة.

اقنصرةية هرجة ي ظل ظاوف اةةعةة جااتةة:
04

ثااا جةاماج وبةاماج كةةا؛

-

جسرحة ذا

-

وجاة احنةرا كةةا ج امواا ة امورئةة واموسرهوة ي طانرج امطرقة؛

-

جؤهال

-

أول جدا سقاي ي اموغاب (ترةمة امخصةة)؛

-

جهرال

واسعة جدا السنخااج امفاسفرط واموعرةن امقررجة مجنسايق؛
ذا

امسةرحةة اموةوة ...

اموؤهال

غةا أن هذه امهةة امن تاجد يةةر واحدة ج أغمى امةةئر
تعرا ج طشكرمةر

امطةةعةة وامهةاماجةة (جةابر ك جكان) ي اموغاب ،جر تزال

رةئةة كةةاة.

ويهب أن يسةا رمرا امهةة ككل ي اتهره تعزيز امواكزية امهغاايةة ج ارحةة ،وتعزيز جؤهالتةر ي طعرةة امةةكجة وامنموةة
امناارةة امااعدة ،ج ارحةة أخاى .وتةاز هذه اموؤهال
برممظا طمى امةةئة امغمةة وامقد ا
أسرسر منطايا امومنهر

ج خالل امةةئة وامومرظا امطةةعةة امن تزخا رةر امهةة وكذمك

امورئةة وامواا ة اممةرتةة وامغربر

امن تنايا عجةةر .وتشكل هذه امةةئة وامومرظا امطةةعةة

اموحجةة وبرمنرم تعزيز األاشطة امسةرحةة امن تعزز جؤهال

وهكذا يوك تسجةط امضاا عجى عدة عمرصا ،شرهدة عجى امزخم امطةةع مجوكاار
األاشطة ،سةكان موخنجف اموكاار

امنااث امن مم تسنثوا بشكل جةد.
امناارةة مجهةة .ومك جع تغةا جهرال

امناارةة مهةة رم جالل خمةفاة ةو ي ضورن تعزيز "هاية امفالحة اإليكاماجةة" ي

جااجةة أشكرل ضعف امةةئر امطةةعةة وجخراا تدها هر وتجاث امةااا .ويهب تاجةه اممشرط امفالح احا امفالحة امونهدةة،
اموكثفة وغةا اموجاثة امن تمةثق ج جفرهةم وبااج امفالحة اإليكاماجةة ،وامفالحة اموعقجمة ،واإليكاماجةر امفالحةة .غةا أن
هذا امناجه ال يومع امهةة ج امنوةز ي جهرال
عجى صةغر

أخاى كرمصمرعة اموعداةة وامكةوةرئةة .كور أن أقرمةم امهةة يوكمةر امنايا

تعكس جؤهالتةر وتخضع مخصاصةرتةر .ويهب أن تأخذ تموةة اماأسورل امطةةع مجهةة ي عة االعنةر جمع

امندها امةةئ امذي يوك أن يؤةي طمى خسرئا ج حةث ياص امموا عجى امودى اموناسط وامةعةد.
وبرممظا طمى اتسرع قعة امهةة وتماع جهرالتةر ،عجى جقابة ج اموحا االسنااتةه رة امابرط وامدا امةةضرا ،يإن تموةنةر
تشكل تحدير كةةاا .غةا أن امقطرع امصمرع برمهةة يعرا ج غةرب اسة كةةا ج صمرعر

امنهةةز وصمرعر

اإلانرج امز اع امغم وامونماع جدا ،امذي ها أصجه امائةس  ،وامذي يعاة برمفرئدة طمى حد كةةا عجى امهةر

تحايل

اموحةطة رةر،

بور ي ذمك جةة امدا امةةضرا امكةاى.
وجع ذمك ،يإن تحديد جؤهال

تمواية يخص جخنجف قطرعر

جرف وشةه جرف وتماع ي امةةئر

اممشرط االقنصرةية وامنقجةدية واممرشئة .وتنونع امهةة بومرخ

امطةةعةة امن سرهوت ي تطايا تماع رةاماج اسنثمرئ ي امهةة .كور تنوةز امهةة

رةاية قاوية كةةاة جع  ٪22ج اموسرحة امفالحةة اماامةة ،و ٪22ج اموسرحة اموسقةة ي اموغاب ،و ٪20ج طانرج
امحةاب ،وبة  ٪22ج قطةع األبقر و ٪22ج قطةع األغمرم وامورعز ،و ٪21ج اإلانرج اماام مألمةرن؛ كور تسرهم
امهةة ي طانرج امةذو اموخنر ة بوعدل ( ،)٪02طضرية طمى جسرهونةر اموةوة ي اموحرصةل ذا امقةوة امعرمةة (طانرج امزيت،
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امشومد امسكاي ،امخضاوا  ،امحوضةر  ،اممةرتر

اما ةية .)...وبرخنصر  ،تنونع امهةة بقطرع ز اع ينونع بوؤهال

بةةاة ،بور ي ذمك جاا ة اموةره امسطحةة ( % 22ج اموؤهال

اماامةة اموعةأة) وامواا ة امهايةة ( % 20ج اموؤهال

اماامةة) امن تعةئةر رمةة تحنةة مجوةره ( 22سداً كةة اًا ج أصل  202سداً وامةرً) ،واظرم ممقل اموةره .وبشكل عرم ،تةجغ
امطرقة االسنةعررةة امورئةة مجهةة  0.2ججةر جنا جكعب ،جور يسوح راي حاام  222222هكنر  .وبرإلضرية طمى امومرخ
واإلجكراةر

امكةةاة مجاي ،همرك أيضر تقرمةد امفالحة وأثاهر ج حةث امةااعة وامد اية امفالحةة.

بور تنايا امهةة عجى جؤهال جعداةة جةوة تنوثل ي  272جمهور .وج أهم امواكةر امومهوةة برمهةة ،امواكب امفاسفرا
امذي يسنغجه اموكنب امشايف مجفاسفرط بخايةكة ،وجمرجم اماصرص وامزاك رنةغزة وجمرجم اماصرص وامزاك رنداغرست،
وجثةالتةر بأباة انزومت وجمرجم ترجها وجمرجم اممحرس رنمصايت .كور تنوةز اموؤهال

امومهوةة برمنماع ةاخل امهةة ،وج

أهم جكاارتةر امفاسفرط وامزاك واماصرص واممحرس وامومغراةز وامةر ينة .
وقد رجغ اإلانرج امومهو  00ججةان ا سمة  0221حةث سهل طقجةم خايةكة أبةا اانرج عجى امصعةد اماام ي جمرجم
امفاسفرط .كور تنايا امهةة عجى طجكراةر

جةوة يةور ينعجق برسنغالل اموقرمع حةث ينااجد رةر  002جقجعر جر يوثل 22.7

برموئة ج اموقرمع عجى امصعةد اماام وج أهم اموااة اموسنخاجة جمةر :امهاايةت ،اماجرل ،امطة وغةاهر...
وهكذا يرمهةة غمةة جدا ج اممرحةة اإليكاماجةة وج ارحةة امومرظا امطةةعةة (امغربر
امهةر

وامواجر

واأل اض امااةة) و/أو

امفالحةة امونماعة وامخرصة برمهةة وشةكنةر امةةد وغاايةة امكثةفة اسةةر .وسةعناض هدف امنموةة امناارةة مجهةة كثرية

امضغاط امونزايدة عجى امومرظا امطةةعةة وامنماع امةةاماج  ،وبشكل أعم عجى امواا ة امطةةعةة.
بور سنسرهم شنى جهرال

امهةة رثقريرتةر اموخنجفة ي صةرغة هاية امهةة ج خالل تقديم ثااا رةئ اسنثمرئ وتماع كةةا

ج امومرظا امطةةعةة .وبرمنرم  ،يإن امكةرن امناار امهديد ،بصالحةرته امهديدة ،ينحول جسؤومةة جةوة ي امحفرظ عجى امنااث
امطةةع وامنماع امةةاماج  .وج ارحةة أخاى ،يإن جسرحة األ اض امومخفضة تةدو "عرةية" ج اممرحةة اإليكاماجةة ،حةث
تحناي امهةة امهديدة أيضر عجى رةئر

اةةعةة وتماع رةاماج ال يقل أهوةة ع غربرتةر امن تغط جر يقاب ج ججةان

هكنر  ،وأ اضةةر امااةة وأخة اا شةكنةر ج األاةر  .وي هذا امهزا امداخج ج امهةة ،سنكان جشربل امندها جاتةطة
برألحاى رنكثةف امفالحة وتزايد امنودن عجى حسرب األ اض امفالحةة .وقد اسناعى امنشخةص امهةاي االانةره طمى ثالثة
ضغاط وقةاة رةئةة ئةسةة ي امهةة (امنااث اموعدا مةذه امهةة ،واألسجاب "امحديث" امااسع وامفاضاي السنغالل امواا ة،
وامزحف امونزايد مجمسة امحضاي).
وي األجد اموناسط ،سةظل جسنقةل امهةة جاهاار برمهةاة امااجةة طمى جمع وجكريحة أية ظرهاة ج ظااها تدجةا وتدها
اموهرل امطةةع  .وياجع ذمك طمى كل ج اموكرسب امن تحققت ي امواا ة امطةةعةة ،وامنطجعر
وعجى اطرق أوسع ،امنكةف جع تغة اا

طمى تحسة جاةة امحةرة،

امومرخ .برإلضرية طمى خطا امندجةا وامندها امذي يةدة وظرئف امهةر

امطةةعةة،

يجاح ي األيق اشكرل تااجع امنماع امةةاماج جع وصال واانشر األاااع امغرزية امن يوك أن تضا بشكل خطةا برممظم
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اإليكاماجةة اموحجةة .وج اموةم جعاية امحدوة اإليكاماجةة مجهةة مةس ي اموطجق ،ومك ج امحدوة امن تفاضةر امحرمة
امااهمة السنخدام امنقمةر

وامنمظةم االجنورع ج ارحةة ،يضال ع قد ة اموهرل امحةاي عجى تحول آثر اممشرط اإلانرج

وامسكم ج جةة أخاى.
وبور أن امقرعدة االقنصرةية امهةاية يالحةة ،يإن امنحدير

امةةئةة امائةسةة ي امهةة تنجخص ي جااعرة امضغاط امكةةاة

عجى امواا ة امورئةة واال اض امفالحةة .وبرإلضرية طمى ذمك ،وعجى سةةل األوماية ي امندرةا اموهرم  ،همرك أيضر تعزيز
اآلمةر

مسد امفهاة بخصاص األهداف امواجعةة (اماامةة) وتعةئة اإلةا ة امهةاية منعزيز تطةةق امحورية امقراااةة (امنصمةف

واإلة اج) مجوااقع امطةةعةة أو اموااقع امنااثةة وامنر يخةة .كور يوك مجعديد ج اإلج اااا
امسجطر

امونظرياة واموشناكة كرمنوايل رة

اموحجةة اموعمةة أن تسرهم ي تطايا امومرظا امطةةعةة واموااقع امطةةعةة ،وج ذمك امحفرظ عجى األجرب امعرجة

امواتةطة برموةره ،وامحفرظ عجى امغربر  .كور يهب تكايس امحفرظ عجى جؤهال

امومرظا امطةةعةة وتعزيزهر ي جوةع أةوا

امنخطةط امناار وعجى جوةع اموسناير .

 .2جهة ذات نمو ديموغرافي متواضع وهجرة خارجية كبيرة
يوثل سكرن امهةة جر يقاب ج  %7.2ج جهواع امسربمة اماامةة ج أصل %0
ج طجورم جسرحة اموغاب .وهذه جةة جناسطة امحهم جقر اة برمهةر

اإلحدى

عشاة األخاى .وإجورال ،تحنل امهةة امواتةة امسرةسة عجى امصعةد اماام ي
تاتةب امهةر
امسماا

ويقر مازاةر امديوغااي  .ويعزى ااخفرض جعدال

امموا امسماي رة

جهة ذات نمو ديمغرافي
ضعيف وهجرة خارجية
مقلقة

ي امفناة  0220-2990وامفناة  0220-0220أسرسر طمى امةهاة ج امقاى احا امودن وامى امهةر

االخاى

وامةهاة طمى امخر ج .وياجع ذمك طمى أن امهةة وجكاارتةر امهةاية تشةد أ صدة ههاة سجةةة :يعدة حرال جغرة ة سكرن امهةة
أعجى ج عدة امسربمة امذي يةرجاون طمةةر.
وهمرك تفروتر

واضحة رة األقرمةم ي امكثرير

امسكراةة مصرمح اقرمةم امفقةه ر صرمح وخايةكة وبم جالل .وامهورعر

األبثا كثرية ج حةث عدة امسربمة ه ي جعظوةر امسةال ،وهضةة امفاسفرط ،وامديا .بور أن امازن امديوغااي إلقجةم رم
جالل ،امذي يحنل امواتةة األومى ج حةث عدة امسربمة ،سةسنوا ي امزيرةة (ج  % 02.1ي سمة  0220طمى % 00.9
ي سمة  .)0202وسةظل جعدل امنودن ي امهةة جعندال اسةةر ،جع زيرةة تقدياية ج  % 09.2ي سمة  0220طمى 27.0
 %ي سمة  .0202وجع ذمك ،يإن ثالث اقرمةم ج أصل خوسة مديةر جعدال

تودن ضعةفة جقر اة جع تجك امن ماحظت

عجى امصعةد امهةاي ،حةث يسهل اقجةم أزيالل اسةة تودن تمرهز  .%29وامفقةه ر صرمح  .٪00وتوثل ثالث أقرمةم ماحدهر
جر جهواعه  %30ج سكرن امهةة.
غةا أن تطا امسربمة امحضاية يصرحةه ازوح قاوي جسنوا ال تحنفظ امهةة طال بهزا جمه .وتشةد امهةة ههاة جكثفة ج
اموهرال

امقاوية طمى جدن امهةة ،وتديقر

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

ههاة كةةاة طمى جمراق أخاى ج امووجكة وخر جةر .وخالل امفناة -0220
07

 ،0220وبرموقر اة جع امفناة  ،0220-2990ااخفض جناسط جعدال

امموا امسماي مسكرن امقاى ي امهةة وثالثة ج

جكاارتةر امهةجةة (أقرمةم أزيالل ،خمةفاة وبم جالل) ،جع وضع خمةفاة ي عة االعنةر حةث أصةح حهم االاخفرض أبثا
طثر ة مجقجق رةذا االقجةم.
وسنسهل امهةة جعدل اوا سماي جناسط خالل امفناة  0202-0220يةجغ حاام  .%2.0وينوةز امةام امعواي بكااه واسعر
ي امقرعدة بسةب األثا اموشناك ال تفرع جعدل امواامةد وااخفرض جعدل ويةر

اماضع .وبرخنصر  ،يإن تحجةل اماضعةة

امديوغاايةة يةة بأن اموالجح امديوغاايةة تمطاي عجى جشربل برممسةة مةذه امهةة .وج شأن انرئ اتهرهر

امموا امسكرا

أن تمعكس عجى امنموةة امن ج شأاةر أن تزيد ج حدة اممزوح امسكرا ي أقرمةم جعةمة وامزيرةة ي االتهره احا امناكةز ي
جهرال

أخاى .وبرخنصر  ،يإن امناازن امديوغااي ينهه احا امنةراؤ امند يه .

وتنوثل اموةزة امائةسةة مجديمرجةة امديوغاايةة برمهةة ي اممسةة امعرمةة ج األشخرص امذي يحنول أن يكاااا اشطة ( 22طمى
 29سمة) وامن ه ي حدوة  %32تقايةر ج جهواع سكرن امهةة .وج ثم ،يإن همرك سجسجة ج امعااقب برممسةة مجقضرير
امونعجقة برمشغل وإجاااا

تمظةم ساق امشغل عجى امصعةد امهةاي .وبرموثل ،يإن االتهره احا تعزيز اسةة األسا امحضاية

سةؤةي طمى زيرةة امضغط عجى امواايق اإلةا ية ي امودن وامواابز امحضاية ،وبشكل أعم عجى سةرسة امسكمى عجى امصعةد
امهةاي .وبحجال سمة  ،0202سةقةم جر يقاب ج  %21ج امسربمة ي امواابز امحضاية ي امهةة .وبرإلضرية طمى ذمك،
سنزةاة شةخاخة امسربمة ،جع جر تنطجةه ج اإلجاااا

وامةةربل األسرسةة مجاعرية ،وال سةور ي األقرمةم امن سةزةاة يةةر

امنودن.

 .3جهة ناقصة التجهيز من ناحية البنيات التحتية والتجهيزات المهيكلة
تحدة امةمةر

امنحنةة مجمقل جةرشاة هةكجة اموهرال

يإن امنااصل وامابط يةور رة امهةر

وه شاط ضاو ي ومكمه غةا كرف مجنموةة امهةاية .وج هذا امومظا ،

وخر جةر مةست جسأمة سةجة .وتجعب امظاوف

امهةاجا ياماجةة وامومرخةة مهةة رم

جالل-خمةفاة (امهةر

امهةجةة ،وامثجاج،

واألجطر  )...ةو ا كةة اا ي جعل امابط رة امهةة وخر جةر عوجةة جعقدة .كور أن

جهة ناقصة التجهيز من
ناحية البنيات التحتية
والتجهيزات المهيكلة

شةكة امسكك امحديدية برمهةة تقنصا عجى خط واحد ،أجر اموطر يةعاف تطا ا
بطةئر وتةقى امهةة ردون واجةة بحاية.
طن شةكة امطاق امن تخناق امهةة (امطايق امسةر  ،امشةكة اماامةة وامطاق امسايعة امهديدة  )...ال توا بشكل جمنظم بكرية
تااب امهةة .كور أن حرمة امطاق غةا جنكريئة رة األقرمةم وامومراق امهةجةة ،وخرصة ي أزيالل وخمةفاة .غةا أن امهةة
تعاف بطر برمطايق امسةر

قم  1اماابط رة رم جالل وامدا امةةضرا وخوس ااق وامةة وه ط و ،1ط و ،20ط و،00

ط و 02و ط و . 09
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ومنحسة

اموهرو ة وضورن تااصل أيضل جع بقةة امهةر  ،تم رمرا امطايق امسةر رة امدا امةةضرا

بط امهةة برمهةر

امةرجة طمى طاشرا وتعزيز اماوابط

وبم جالل ،وتطايا اموقطع امطاق رة خمةفاة وقجعة امسااغمة ...وتحنرج هذه اإلاهر از

منحسة امنكرجل اموهرم بغةة تحسة امابط برمطايق امسةر امحرم (جاكز اموحةط األاجس ) وبأساع وثةاة جع امهةر
اموهرو ة جاابش-أسف ويرس-جكمرس.
هذا و توثل شةكة امطاق اموصمفة برمهةة اسةة  % 7.2ج جهواع شةكة امطاق عجى امصعةد اماام وتنوةز رمسةة عرمةة
ج امطاق اموعةدة (  ) %12.1جقررل  %72.2عجى اموسناى اماام  ،وأن امكثرية اموهرمةة مجطاق برمهةة ( 20كجم
جعةد 222/كجم )²أعجى ج اموعدل اماام ( 2.9كجم جعةد 2222/كجم ،)²وامكثرية االجنورعةة ( 2.02كجم جعةد2222/
اسوة) أقل ج اموناسط اماام ( 2.02كجم جعةد 2222 /اسوة) .وعايت امهةة ي امسماا
امااجةة طمى تحسة حرمة شةكة امطاق بشكل عرم وشةكة امطاق امقاوية ي بعض اموهرال
امهةجةة ،وامن تعد ضاو ية منحسة امظاوف اموعةشةة ي
امخدجر

األخةاة ،امعديد ج امهةاة
اممرئةة أو امااقعة ي امهةر

امهةة ج خالل تايةا ياص أيضل مجسربمة مجحصال عجى

وامواايق األسرسةة.

مك  ،غم وضعةة امطاق اموشر طمةةر أعاله وجر تم طاهرزه ي

طار امةاارج اماام

مجطاق امقاوية يال تزال اماماجةة

برمهةاية أقل ج اموعدل اماام وجشربل يك امعزمة حرةة ي بعض امومراق برمهةة خصاصر ي امومراق امصعةة وامومراق
ذا

امكثرية امسكراةة ضعةفة (امن توثل  ٪32ج جهرال

امهةة).

ومجايع ج جرذرةة جهرل جةة رم جالل-خمةفاة ،يجزم تطايا شةكة امطاق امسةر ة وامطاق امسايعة وامايع ج جاةة امطاق
امواجاةة ك تنورشى جع حرجةر

تمقل امسكرن واقل امةضرئع وتحسة امابط رة جخنجف امومراق برمهةة .وينطجب هذا

اموةنغى طعرةة امنفكةا ي شةكة امطاق منكةةفةر جع امنصوةم امهديد إلعداة امنااب ،وجعل امق اا امعواج بشأن امةمةة امنحنةة
مجطاق واموااصال

جنرحر أجرم جخنجف امفرعجة وبرمنرم امةحث ع صةغ توايل جديدة.

وقد اظوت شةكة امطاق ي امهةة ويقر مقةاة امنضر يس ،ومك أيضر بسةب امقةاة امنقمةة امن تم تهروزهر اآلن ،وقد تم تعزيز
امشةكة امطاقةة برمهةة برمعديد ج امطاقر

امن يهب تدعةوةر وامزيرةة ج اامةر .وتشكل جعريةا امنموةة امهةاية اموناقعة

عمص اا ئةسةر ي اموفةام امهديد مجوهرل امهةاي امذي تحوجه امسجطر
خالل وضع تدارةا سةرسر
وتعد امعزمة ي اموهرال
وامشغل وخدجر

امعواجةة ،وبرمنرم مكةفةة اسنخداجه ،وتمظةوه ج

اممقل وامنمقل ج خالل امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب وجخطط امنموةة امهةاية.
امقاوية سةةر جةرش اا ي تفش امفقا .ويوك أن يكان امحصال عجى امخدجر

امصحةة وامنعجةم

امورا وامطرقة ،يضال ع األسااق واألاشطة اموداةة وامثقريةة ،صعةر جدا بسةب امةعد ع امطاق أو امطاق

اماعاة أو ساا وسرئل اممقل امسرئدة ي امهةة .وكثة اا جر يكان عدم حصال سكرن امقاى عجى امخدجر
امفقا امودقع .ويعد تحسة ظاوف حصال سكرن امقاى عجى امخدجر

األسرسةة سةةر ي

األسرسةة عرجال ج شأاه أن يةسا تحقةق أهداف

امنموةة امهةاية .وتعرا امواابز امحضاية أيضر ج بعض اموشربل امونصجة برمحرجة طمى تاسةع شةكة اموةره وامكةابرا واممقل
منشول اموهرال امةرجشةة وامواابز امقاوية اموحةطة رةر .وتاتةط صعابر تاسةع امشةكة هذه طجر رنشنت اموسرب أو بضغاط
امنضر يس اماعاة وغةاهر ج أسةرب امظاوف اموهرمةة.
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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خريطة  :4الشبكة الطرقية بجهة بني مالل خنيفرة

وتةاز امحرمة امااهمة ي امهةة ،كور ينهجى ي امنشخةص االسنااتةه  ،امحرجة اموجحة طمى جعرمهة أسةرب امعزمة ي أقرمةم
جعةمة وامحرجة طمى تاسةع اطرق طجكراةة اماماج طمى امهةة بأساهر .ويهب أن يكان اممة االقنصرةي امذي تنةعه امهةة طزاا
امنموةة امناارةة جضرةا ألي وجه ج أوجه امقصا ي امةمةر

األسرسةة امن قد تؤخا تحقةق امنموةة .وج وجةة اظا صمع

امق اا امسةرس  ،يإن امهةة جدعاة طمى امحصال عجى وسرئل امندخل مصرمح تحديث وإةا ة شةكة اممقل ،وامةحث ع امنورسك
اموهرم ةاخل امهةة.
بور أن تقجةص امعهز ي امةمةر األسرسةة امنحنةة أجا جطجاب ي جةرةي امنكاي وامنعجةم .وي هذه امهةة ،يحدة امنشخةص
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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عدم كفرية امواايق و/أو ابنظرظ األقسرم ي

ظل امنفروتر

رة األقرمةم .يةم

جالل وخايةكة هور اسةةر األيضل تهةة از

ويسنقةالن أبةا عدة ج امنالجةذ .وتةة اموؤش اا ي امهةة جر يج  '2' :ا تفرع اسةة األجةة ي كل ج اقرمةم أزيالل وامفقةه
ر صرمح وخمةفاة '0' ،ظرهاة امةد امود س برقرمةم أزيالل وبم جالل وامفقةه ر صرمح أعجى ج اموناسط اماام .
امنحنةة امصحةة .وتحنرج جةة رم جالل خمةفاة طمى وضع سةرسة موعرمهة امنفروتر رة األقرمةم

بور أن امعهز يشول امةمةر

ي امةمةة امنحنةة امصحةة وموعرمهة امناكةز امااضح ي رم جالل وخايةكة .وي جهرل امنأاةا امصح  ،رة امنشخةص
امناار أاه برمهةة ياجد اةةب واحد مكل  2222اسوة وجواض واحد مكل  2390ج امسربمة ي امقطرع امعواج  ،جقررل
اةةب واحد ي امقطرع امعواج مكل  0202اسوة وجواض ل  2009اسوة عجى امصعةد اماام .

 .4جهة ذات قاعدة اقتصادية ضعيفة
ج وجةة اظا اقنصرةية بحنة ،يإن امقد ة اإلانرجةة امفالحةة امودعاجة بوؤهال
غمةة وتشكل جؤهالتةر اموسنقةجةة :جر يقاب ج ججةان هكنر جمةر أبثا ج
 %02ي

اموهرل امسقاي .وتخصص اموسرحر

اموز وعة مجعديد ج

اموحرصةل ،ومك امحةاب تصل طمى اسةة كةةاة (أبثا ج  )% 32ألسةرب

اةةعةة وبشاية كةةاة ه امن تهعل امهةة
جهة ذات بنية اقتصادية متنوعة نسبيا
لكن دون تكامل أو آثار تنتج قيمة
مضافة عالية

تنعجق برمنقرمةد امقرئوة عجى امحرجة امحةاية طمى األج امغذائ  .وتايا امهةة حاام  ٪20ج اإلانرج امسماي اماام مجحةاب،
جمةر اسةة كةةاة ي امةا اموعنود عجى امنسرقطر  .ويعةئ اماي امعاض أو حنى امهزئ جزاا كةة اا ج امةمةة امنحنةة امورئةة
ج أجل سق اموز وعر

ذا

امقةوة امنهر ية امومخفضة ،جقر اة برالسنخداجر

ي ز اعة األشهر أو امةسنمة.

وبرإلضرية طمى حصنةر امكةةاة ي طانرج امحةاب وامخضا ،يإن جةة رم جالل خمةفاة مديةر حصة كةةاة ي طانرج امسكا
( ، )% 03وكذا طانرج امزينان امذي وصل امى  003أمف ا خالل سمة  0221بوسرحة تقد بحاام  223322هكنر
بور أن طانرج زيت امزينان يقد ب  ٪22ج اإلانرج اماام  ،ي حة توثل امةذو اموخنر ة ( )٪02وامحجةب يصل طانرجه
طمى ( ...)% 21كور أن حصة امهةة ج امورشةة تظل جةوة (رة  22و .)% 22ومذمك ،ج اموةم طعرةة امنفكةا ي
خةر ا

تخصةص اموةره امفالحةة ،وبرمنرم تاشةد االسنخدام ،وتحسة تدرةا امورا ي طار تظرم ط اةي جنعدة امشاابر .

وي أي اسنااتةهةة جةاية منطايا امفالحة وامثاوة امحةاااةة ،يهب أن تكان محورية جاا ة اموةره وامغربر
طعرةة تعديل أسرمةب اسنعورمةر برسنو اا  .ويجزم وضع جقر بر
امواا ة امونرحة وامخةر ا
جقر بة تدج تغة اا

جديدة منازيع امواا ة امورئةة رة احنةرجر

امونرحة .بور يهب اتةرع اة جسؤول يسوح رنجةةة امحرجةر

امومرخ ،وتسةقةر ة اسة ع امنطا ا

األسةقةة ،كور يهب
اماي ،تةعر محهم

امائةسةة مجوةره ي امهةة ،ج خالل

اموقةجة موخطط امهةل األخضا  0202مضورن ظاوف امنموةة

اموسنداجة ي امهةة .ويهب امحفرظ عجى امناازن اإليكاماج امذي ج شأاه أن يدعم تموةة امواا ة امفالحةة ج خالل تاسةع
اموهرال

اموسقةة ،وإةخرل تقمةر

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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امصرمحة مجز اعة وتحفةز االسنثور ي

20

امفالحةة ذا

جخنجف امقطرعر

امقةوة اموضرية امعرمةة.

طن االسنااتةهةة امهةاية امهديدة ي جهرل امفالحة ،امن تنورشى جع امخةر ا
طعداة واقنااح أسااق رديجة حقةقةة .وقد حدة اموخطط ثالث تاجةر

امهديدة موخطط اموغاب األخضا ،جدعاة طمى

ئةسةة ،وه اماي ،وتثوة امومنهر

امفالحةة وامهةر

امهةجةة .وج رة  222جشر يع ،اسنفرة جمةر احا  222222يالح ،ينعجق  00جشاوعر برماكةزة األومى ج اموشاوع (تطايا
امفالحة امحديثة ذا

اإلانرجةة امعرمةة أو امقةوة اموضرية امعرمةة :امحجةب وامجحام امحوااا وامةةضرا وامحةاب) و 73اماكةزة

امثراةة (تطايا اموشر يع امفالحةة اموهدية اقنصرةير ،ردعم ج امدومة عجى جسناى اموهرال
ع  22ججةر ا

امةرجشةة) بوةجغ طجورم يزيد

ة هم.

مبيان  :4التموقع االستراتيجي إلقتصاد جهة بني مالل خنيفرة ()3445-3442

وإذا كرن اواذج امحكرجة امذي اقناحنه امدومة منطايا امفالحة ال غمى عمه ويعد جاجةر ،يإن اموسر ا

اموؤةية طمى وضع

تصمةف أبثا يعرمةة ج حةث امنكجفة مةذه اماكرئز وتسجسجةر امةاج  ،و سم جعريةا منحديد أيضل االسنعورال  ،ج شأاه أن
يعاة طمى امهةاة امااجةة طمى طشااك وامنشرو جع امغاف امفالحةة ،واموؤسسر
تمسةق امسجطر

امعواجةة امهةاية ،وامهوعةر

اموةمةة تحت

اموخنصة ي جةدان طعداة امنااب وامنموةة اموهرمةة.

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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وال تناقف امزيرةة اموعقجمة واموسنداجة ي اإلانرج امفالح عجى امصعةد امهةاي عجى تاسةع اموسرحر
ج تاصةر

اموز وعة واالسنفرةة

امةاارج اماام مالقنصرة امورئ وامسق  ،امقرضةة برمنحال طمى اماي امواضع  ،رل تنعجق برخنةر امز اعر

اموطجابة ي األسااق اماامةة وامدومةة ،عجى أسرس امناوي امهةد مجومنهر

اموحجةة مجهةة.

وتوثل امصمرعة امغذائةة جر يقاب ج ثجث امصمرعة اماامةة .ويعةئ هذا امقطرع احا  222أمف ياصة عول جةرشاة وقةوة
جضرية قد هر  02ججةر ة هم ويغذي اسةة كةةاة ج امصرة ا  .غةا أن طاشرا وحدا

مقطرع امصمرعة امغذائةة ها حكا

عجى امودن امكةةاة وبعض امهةر  .وي جةة تنوةز بأهوةة اإلانرجةة امفالحةة ،ال يزال امنكرجل رة امصمرعة امغذائةة واإلانرج
امفالح جنااضعر ،جقر اة بكوةر

اموااة امفالحةة األومةة امومنهة .وتعد ة جة تصمةع امومنهر

امفالحةة ي امهةة ضئةجة

عدا طانرج امسكا وامحجةب .وينوةز اممسة امصمرع  ،امذي تم طاشرؤه جؤخاا ،رناكةز واضح ي اقجةم رم جالل (أبثا ج 23
 %ج اموؤسسر

امصمرعةة) تجةةر اقجةم خايةكة ( ،)%02جع وجاة بعض اماحدا

همر وهمرك ي امهةة.

وعجى اماغم ج االعنورة امشديد مصمرعة امهةة عجى اممشرط امفالح  ،يإن امعالقة رة امفالحة وامصمرعة تظل ضعةفة .وي
حة أن أةاا امفالحة ياتة طمى حد كةةا برمنقجةر

امومرخةة ،يإن قد تةر اإلانرجةة امفالحةة تامد يرئضر كةة اا ياتةط تثوةمه

ا تةرار وثةقر رنمفةذ جخنجف جااحل وة جر امنحايل امصمرع  .وسااا تعجق األجا برموهرال اموسقةة أو امةا ية ،يإن اموسرحة
امصرمحة مجز اعة تعد ثاوة ج اممظم امفالحةة امومرخةة .وهذا يسوح مهةة رم جالل خمةفاة بإانرج جهواعة واسعة جدا ج
امومنهر

امفالحةة وتنايا عجى طجكراةة جةوة مجنحايل وقرعدة مجنصمةع .وجع ذمك ،يو رة قطرعر

اموعرمهة األومةة

مجومنهر

امفالحةة (امطح واموشنقر  ،وامدهان ،وجصراع امفاابه وامخضاوا  ،)...همرك ثالث وحدا

منهةةز امحجةب

(اقجةم امفقةه ر صرمح) وجصفرة مجسكا (أبثا ج  ٪02ج اموصمع ي جاقع أوالة عةرة) وتخصص اماحدا

امصمرعةة

امواجاةة ي امهةة امومن اممةرئ (جمنهر امكةوةرئةة وشةه امكةوةرئةة ،وجااة امةمرا ،وجمنهر األمةرن ،واممشرط اموةكراةك )...
مجساق اموحجةة.
وتسرهم امعااجل امن تحس جرذرةة امهةة مجوؤسسر
امنكاي

اموةمةة )...ي

اسنقطرب أيضل مجومشآ

امصمرعةة (امطاق امسايعة ،واموطر  ،واموؤسسر
امصمرعةة .وبرممسةة مجقطرع امصمرع

امز اع

امهرجعةة ،وجاابز
(امسكا ،وجمنهر

األمةرن ،)...يهاي امنخطةط موشر يع جثل امقطب امفالح  ،وامومصة امصمرعةة امونكرججة ،وامومطقة امصمرعةة ي امفقةه ر
صرمح .وج اموةم ةعوةر وتاسةع اطرق جخنجف أشكرل جةر

اممشرط امصمرع  ،وامةمةر

امنحنةة مجمقل ،وامجاجسنةك امالزم

مسد امعهز ي امهةة ي هذا اموهرل.

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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مبيان  :3التموقع االستراتيجي لجهة بني مالل خنيفرة في الديناميات االستثمارية الوطنية والدولية ()3449-3441

بور يالحظ األثا امضعةف مجنموةة امصمرعةة ي امهةة برممظا طمى أهوةة جاا ةهر اموعداةة امن تنكان أسرسر ج امفاسفرط.
بور أن تطا اشرط االسنخااج ال يوك ج تحقةق اانرج أيضل ذي قةوة جضرية عرمةة .وإمى جراب عدة ج امقةاة امنقمةة،
سنسنفةد امهةة امهديدة ج اعنورة 'جةاية امواا ة' ج خالل امدعاة طمى جشر كة امفرعجة ي تموةة امقطرع عجى اموسناى
امهةاي.
وبرخنصر  ،يإن اموسر ا اموؤةية طمى تاسةع امقطرع امصمرع امهةاي تد يهةر ه جسر ا جنماعة ،ومكمةر جنكرججة .وبرممظا
طمى امقرعدة االقنصرةية مجهةة ،سةكان ج اموةم ي األجد اموناسط امناكةز عجى امخةر ا
اموة امفالحةة ي امهةة وإجكراةر

تموةة قطرعر

امصمرعر

رة األاشطة امهةاية ،يإن آثر امنكرجل رة امقطرعر
امونهدةة وامنكماماجةر

امحديثة سةوك ج

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

وامةدائل امن تؤت ثور هر ي

امفالحةة .وجع ضورن تحقةق أقصى قد ج امنكرجل امووك

واالسنفرةة ي اماقت افسه ج أي ياص جحنوجة ي اسنخدام امطرقة

يع اموسناى اإلانرج مجقطرعر

برمهةة.
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أجر عجى اموسناى امسةرح  ،يننايا امهةة عجى  %0.2ج عدة اموؤسسر امسةرحةة و %0ج امغاف عجى اموسناى اماام .
ويةدو أن امسةرحة قطرع جمس
اموؤهال

واشرط جةوش برمهةة .طن ضعف اممشرط امسةرح

امهةاي أجا جنمرقض اظ اا ألهوةة

امسةرحةة ي امهةة ،وال سةور تااثةر امنر يخ وامطةةع وامثقري االسنثمرئ (بور ي ذمك اموةاجرار ) ،واموااقع

امسةرحةة امهوةجة .ويهب طعرةة سم آيرق امنموةة امسةرحةة ي جةة رم جالل-خمةفاة ،ي طار امنصوةم امهةاي إلعداة
امنااب.
وسةنم ذمك ج خالل تحسة امظاوف امونعجقة برإلقرجة وجاايق امنايةه وامةمةة امنحنةة .طضرية طمى تعزيز امابط رة امهةة
واسنقطرب امنديقر

امسةرحةة امن تاكز عجى جاابش ويرس طمى جخنجف اموهرال

امسةرحةة ةاخل جةة رم جالل-خمةفاة

امن يوك أن تحفز اممشرط امسةرح اموسندام .ويهب طيهرة حجال جةنكاة مجابط رة امنااث وامسةرحة .ويهب تعةئة اماكةزة
امثقريةة وامنااثةة ي خدجة جشاوع امسةرحة امثقريةة.
وقد أثةت امنشخةص االسنااتةه

أن هذه امهةة ال تخجا ج جؤهال

امسةرحة امثقريةة وامطةةعةة امن تعزز آيرق امنموةة

امسةرحةة بور ي ذمك امطةةعة وامحاف امةدوية وامنااث امورةي وامالجرةي ،وكذا ج خالل أصرمنةر وثااا امصمرعة امنقجةدية
امهةاية (اممسة امةزياي واممسة امنقجةدي ،وجسناةع األسجحة امكالسةك اموحج وامفخر  )...جور يهعل امصمرعة امنقجةدية
قطةر و ايعة أصةجة وجحدةة منموةة امهةة.
وال تزال اموؤهال
برمصمرعر

ي جهرل امصمرعة امنقجةدية امغمةة هرجة ،ومكمةر تحنرج طمى امدعم وامناوي  .وقد جكمت اموعاية امدقةقة

امنقجةدية وأاشطنةر امنهر ية ي امهةة ج وضع ةمةل مجعول .وج خالل تحجةل جااقع وأجرب جور سة األاشطة

امحايةة وكذمك تعداة اإلجاااا

امنكايمةة ،أجك وضع موحة عرجة ع امخةاة امهةاية وآيرق ةعوةر وتثوةمةر .وسوح امنفكةا

ي هذا امقطرع أوال رنسجةط امضاا عجى تفرصةل األاشطة واايقة تمظةوةر ،وعجى تحديد تصمةف امصمرعر
األهوةة .ويمطاي تماع اةةعة امومنهر

ذا

امنقجةدية ذا

امحول امنر يخ وامثقري امكةةا عجى تماع سةل امنثوة امن يمةغ أن يضعةر

جشاوع امنموةة امهةاية.
ويهب تحديث األهداف اموحدةة ي اموخطط امهةاي منموةة امصمرعة امنقجةدية ج خالل صقجةر وتعزيزهر أثمرا وضع امنصوةم
امهةاي إلعداة امنااب وجخطط امنموةة امهةاية .ويشكل قطرع امصمرعة امنقجةدية اااة حقةقةة منعزيز االقنصرة االجنورع
وامنضرجم ج حةث طيهرة ياص امعول وتازيع امدخل ي امهةة .وبرممظا طمى جسناى امنعجةم وامند يب ي امهةة ،وي
غةرب ياص امنسايق امخر ج  ،يإن امهةاة اموةذومة مجند يب ي جهرل امصمرعة امنقجةدية مةر جسرهوة كةةاة ي جعرمهة
اموشربل االجنورعةة امهةاية ،بور ي ذمك ا تفرع جعدال

امةطرمة.

وبرخنصر  ،تقنسم امقطرعر االقنصرةية برمنسروي امةمةة االقنصرةية مجهةة ( )% 03وتسرهم أاشطة امقطرع امثرا وامخدجرت
ي تكاي اممرت امداخج امخرم امهةاي .ومفت امنشخةص االانةره طمى أن امقطرع األوم يفنقا طمى بط عالقة جع امقطرع
امثرا  ،ج ارحةة ،وعدم وجاة اوا طيهرر مةذه امقطرعر

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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عجى ذمك ،ااخفضت حصة امقطرع امثرا ااخفرضر كةة اا ي امسماا

األخةاة ي هذه امهةة.

وعواجر ،يإن تطا حصص امقطرعر امائةسةة امثالث ي اموسرهوة امهةاية ي طانرج امقةوة اموضرية اماامةة يوثل طشكرمةة
برممسةة موسناى امنموةة برمهةة برموقر اة جع امنفروتر

امحرصجة ةاخل امهةة .وج اموةم أن تناجه تاصةر

امنصوةم امهةاي

إلعداة امنااب منعزيز جةاة تمايع وخجق قةوة جضرية جسنداجة.
وقد أظةا تحجةل اموؤهال
امديمرجةر


االقنصرةية مجهةة برممسةة موخنجف األاشطة ،أن اإلبااهر

االقنصرةية امهةاية .وتنوثل هذه اإلبااهر

اانشر امعقر ا ذا جسرحر

امائةسةة ال تزال قرئوة وتحد ج

عجى وجه امخصاص يةور يج :

صغةاة ،وهةومة اماي امنقجةدي ،وااخفرض تثوة امومنهر امفالحةة ،وعدم وجاة اسنثور ا

ي امومراق امهةجةة ،وزحف امنودن ي امودا اموسق  ،وضعف االسنثور ي امصمرعر امفالحةة ،واالينقر طمى تسايق
امجاجسنةة ،وااخفرض جسناى جكممة امفالحة...؛

امخدجر


امنأخا ي

رمرا وتطايا امومصر

امصمرعةة امومدجهة وامومراق امصمرعةة ،وامومريسة غةا امعرةمة ج امقطرع غةا

اموةةكل جور يعاق امقد ة امنمريسةة مجشاكر  ،وبرمنرم يور س تأثة اا سجةةر عجى جمرخ األعورل وصعابة امعثا عجى عقر ا
صمرعةة بأسعر جعقامة بسةب ا تفرع امنكجفة وا تفرع جعدل امضاائب؛


عدم كفرية امندارةا امونخذة ي جهرل امنموةة امصمرعةة وامسةرحةة وامصمرعة امنقجةدية يةور ينعجق برمسةرق امخرص مجهةة؛



صعابة حصال امفالحة وامشاكر



أهوةة وزن امقطرع امغةا جةةكل وغجةة وحدا
جوةع جقراعر

عجى امنوايل ي جوةع امقطرعر  ،بور ي ذمك امشاكر
اإلانرج غةا اماسوةة ي

امهةة ،مةس يقط برممسةة مقطرع امنهر ة وامخدجر ،

امصغةاة واموناسطة؛

جهة تتعلق فيها التنمية البشرية بالجهود
المبذولة لفائدة المجاالت القروية

رل أيضر برممسةة ألاشطة امنحايل امصمرع ؛


امصعابة امن تااجةةر امشاكر  ،حنى ي امواابز امحضاية امائةسةة ي امهةة ،مهذب امواا ة امةشاية اموؤهجة امالزجة
منطايا امصمرعر

اموناسطة وامعرمةة امنكماماجةر...

طن اجنورع شاوط اموسرهوة امحقةقةة مجهةرز اإلانرج ي امنموةة اموسنداجة مجهةة ،ي اموهرال
وضع اسنااتةهةة جالئوة إلعرةة هةكجة وتهديد رمةر
امومناجر

امحضاية وامقاوية ،يقنض

ووسرئل اإلانرج وامنسايق .كور أاةر تحنرج طمى اسنااتةهةة تسايقةة منعزيز

امحايةة امهةاية ووضع جقر بة مجنكرجل رة امسةرحة امهةاية وامنموةة امثقريةة وي تااةد االقنصرة االجنورع

وامنضرجم ي جوةع جهرال

امهةة .وبرممسةة مةذه امهةة ،ينطجب ااهرح امنموةة امهةاية أيضر تحسة اموؤش اا االجنورعةة

واالقنصرةية امائةسةة تد يهةر وبشكل جسنوا .يف

حة اسنفرة

امهةة ج ( )٪9ج االسنثور ا

امعواجةة خالل امفناة

 ،0222-0220يإن تطا ارتهةر امداخج امخرم ال يزال جنااضعر .وقد كز امنشخةص امناار االسنااتةه عجى جظرها
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امعهز االجنورع امناار .

 .5تنمية بشرية غير كافية
وصل جعدل امفقا امعرم برمهةة  % 29.2ي سمة  ،0220جحنجة امواتةة امثراةة رة أيقا امهةر  .كور أاةر تحنل امواكز
األول ي امفقا امونعدة األبعرة رمسةة  % 20.0سمة  0220و % 22.2سمة  .0227وبرإلضرية طمى ذمك يوعدل امسربمة
امصاف امصح ينهروز  ،% 22وجعدل امسربمة امذي ال يسنفةدون ج امكةابرا ال تزال حاام

امذي ال تنايا مديةم خدجر

 ٪22واموةره امصرمحة مجشاب تقناب ج  .٪02وي حة أن جعدل امنود س يةجغ  ،% 90يإن جعدل األجةة ي امهةة ال
يزال يةم  % 02ج سكرن امهةة.
جدول  :4مؤشرات الفقر بجهة بني مالل خنيفرة

الفقر متعدد األبعاد

الفقر العام

الفقر النقدي

0220

0220

جزجس

*0227

0220

0220

جزجس

*0227

0220

0227

المجموع

02.2

20.0

2.2-

22.2

20.9

2.7

2.2-

0.0

29.2

20.9

الحضري

22.2

0.3

2.2-

2.7

0.2

2.2

2.2-

2.3

3.6

0.0

القروي

07.3

00.9

2.2-

29.0

02.7

22.0

2.2-

1.0

02.2

07.3

اموصد  :امومدوبةة امسرجةة مجنخطةط  ،جزجس  :جعدل امزيرةة اموناسط امسماي
ويظةا أن امنفروتر

اموهرمةة رة األقرمةم ي امواا ة امونرحة تؤةي طمى توريز اجنورع جحج ي جسناير

امعةش وتؤثا

عجى اممسة االجنورع امهةاي .وكرن موخنجف اإلجاااا امن اتخذتةر امدومة ي طار أهداف األمفةة ،وبااج امنموةة امةشاية
وامقطرعةة ،أثا طيهرر  .يقد جكمت ج امحد ج امفقا اممقدي ( % 13.9ي سمة  0220طمى  %2.7ي سمة  0220و0.0
 %ي سمة  .) 0220وعجى اماغم ج هذه اممنرئ اموشهعة ،ال يزال جعدل امفقا جاتفعر ي اموهرال
ي حدوة  % 22.0بسةب ضعف األسس االقنصرةية مخجق ياص امعول وجسناير
امنحس ي جسناير

امنموةة وامنهةة از

امقاوية ،امن ال تزال
األسرسةة .كور أن

عةش امسربمة خالل امفناة افسةر ،امذي يؤكده ا تفرع امعوا اموناقع عمد اماالةة ،واالاخفرض امطفةف ي

جعدل األجةة ،واماماج طمى امورا وامكةابرا وامخدجر
وامااقع أاه برممسةة مجوهرال

االجنورعةة عاف وتةاة بطةئة جقر اة برمهةر

امةشة ،وال سةور امهورعر

األخاى.

امهةجةة ،حةث اممشرط االقنصرةي امذي يد ةخال جسنداجر جحدوة

جدا ،يإن امفقا اممقدي ال ينغجب عجةه طال بصعابة وبةطا .وبرإلضرية طمى ذمك ،تاتةط حرمة امنموةة امةشاية ي أقرمةم امهةة
ا تةرار وثةقر بوسناى اشرط سكرن األقرمةم امونخصصة ي
مجناجةر

ي جهرل امسةرسة االجنورعةة امواجةة مجهةر

األاشطة امفالحةة أو اموعداةة .كور يهب وضع تصا جديد
امةشة ،بور يمن آثر ا طيهررةة برممسةة مجسجطر

امعواجةة وامفرعجة

االقنصرةية واموشغجة ج حةث تكثةف االسنثور اإلانرج  ،وتثوة جخنجف جؤهال امهةة ،وتمفةذ وةعم اموشر يع واألاشطة
امقرة ة عجى خجق جر يكف ج ياص امعول وامقةوة اموضرية االقنصرةية واالجنورعةة.
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امقاوية تكرة تكان غرئةة .وج اموؤكد أن

وقد أظةا تحجةل خصرئص األقرمةم ي هذه امهةة امقاوية راضاح أن اموؤهال
امهةة قد اسنفرة

جهرال

ج امةااج اماامةة مجكةابرا وامورا وامطاق واموسرمك امقاوية ،امن تةدف طمى امنخفةف ج حدة

امفقا وامةشرشة وتاسةع اطرق وماج سكرن امقاى طمى امخدجر االجنورعةة األسرسةة (امنعجةم األسرس وجحا األجةة ،وامصحة).
بور سرهوت رااج اموةرة ة اماامةة مجنموةة امةشاية ي امديع برمعديد ج اموةرة ا
واموهرمةة (اممقل امود س  ،واماحدا

امااجةة طمى امحد ج امنفروتر

االجنورعةة

امطةةة امونمقجة) .ومك ال يةدو أن تمفةذ اسنااتةهةة امنموةة امقاوية مسمة  0202قد جوع

امدعم امنقم وامورم بور يةه امكفرية منعزيز األاشطة اإلانرجةة ي امهةر

امةشة واسنداجنةر.

وي حة ازةاة امفقا ي امومراق امقاوية عجى امصعةد امهةاي ( % 22.0ي سمة  0227طمى  % 22.0ي سمة )0220
وزاة

امقاوية عجى امصعةد امهةاي ( % 22.2طمى  % 02.72رة سمن  0227و ،)0220يإن

امةشرشة ي اموهرال

ذمك ياجع طمى أوجه امقصا مجمشرط االقنصرةي امهةاي ي اموهرال
امنموةة امومدجهة واموسنداجة مجومراق امقاوية ذا

اربع ز اع طال رنثوة اموؤهال

عجةةر .وبرممسةة مةذه امهةة امهديدة ،يو امااضح أن آثر االسنااتةهةر
تخاج هذه اموهرال

امن يصعب اماصال طمةةر .كور ال يوك تحقةق
امطةةعةة وامةشاية وامواا ة امن تحناي

امفالحةة وجخطط اموغاب األخضا ال يوك أن

ج امعزمة امن تشةدهر.

ويسنحق امنقدم امذي أحازته طاهر از

جخطط اموغاب األخضا تقةةور شرجال مقةرس اآلثر اموناتةة أو اموناقعة عجى سكرن

امقاى ي امهةة .وامةدف ج ذمك ها ضورن أن تسةم اممنرئ اموحققة ي امنعهةل برمنموةة اموسنداجة ي امعرمم امقاوي
امهةاي ،وإال سةنعة طةخرل امنعديال

امالزجة منحقةق ذمك .وج اموؤكد أن امفالحة ي اموهرال

امقاوية يحنرجان طمى

امدعم واإلشااف وامند يب أثمرا امعول واموسرعدة امن يقدجةر اموكنب اماام مالسنشر ة امفالحةة امذي أاشئ ي سمة .0220
وتفنقا امفالحة ي اموهرال

امقاوية امصعةة طمى هذه االسنشر ا

وامدعم ،وال يوك أن تنطا وتحدث ةون جسرهوة امدومة

وامهةة منشكةل اإلار امومدج مجنموةة امقاوية وجحر بة امفقا وامةشرشة.
طن تموةة امهةة ي حرجة جرسة طمى اسنااتةهةة منأهةل اموهرال

امقاوية غةا امونهراسة .ومذمك ،ج اموةم امنفكةا ي هذا

امةمرا مجحد ج جظرها امندها امديوغااي وماضع ةيمرجةة جديدة ي امهةاة امااجةة طمى يع جسناى امنموةة االقنصرةية
مجهورعر
امنفروتر

امقاوية .ويهب أن تفةد امديمرجةر

اموهرمةة ج ارحةة تطايا جؤهال

اإلانرج ،وامقد ة االسنثور ية ،وجحر بة

امداخجةة...

وبعةر ة أخاى ،يإن امعول عجى رمرا هذه امهةة امهديدة ،ي طار سةرسة طعداة امنااب وامهةاية امونقدجة ،يهب أن يسعى
طمى امناكةز عجى امهةاة اموةذومة بشأن امنموةة امقاوية ،وال سةور ي اموهرال

"امطةةعةة" وامهةجةة وامن ج اموةم أن تشوجةر

جشر يع تمواية جحدةة .وج خالل امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب وجخطط امنموةة امهةاية ،يهب تعزيز امةمةة امحضاية ج
خالل تعزيز شةكة اموااصال

واممقل وتكثةف امعالقر

رة جخنجف جدن امهةة.

وج أجل تحسة امنمرسق وامنمسةق ،ج حةث طعداة وتةةئة اموهرل امهةاي ،رة أسس امسةرسة االقنصرةية اماامةة ي
جخنجف أبعرةهر امقطرعةة وبة تدخال
جهرال

امسجطر

اموحجةة بور ي ذمك امهةاية ،يةهب أن تأخذ برالعنةر امنماع امذي تعايه

امهةة وانرئ امنشخةص امناار .
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 .6جهة تحتاج شبكتها الحضرية إلى التحديث
يعكس اممسة امحضاي مهةة رم جالل خمةفاة امحرمة امطةةعةة مجنضر يس .يرمديا وسةل ترةمة يشةدان تودار كةةاا ،كور
يعاف افس اماثةاة ي امةضرب بفضل أاشطة امنعدي وامةمةر

امنحنةة (امطاق امسايعة وامطاق وامسكك امحديدية) .وج

ارحةة أخاى ،ال تزال امومراق امهةجةة غةا جؤهجة اسةةر (أزيالل ،واويزغت) ،بور تنكان ج جاابز صغةاة ذا قرعدة اقنصرةية
ضعةفة.
وتنكان امشةكة امحضاية مجهةة ج  02جديمة وجاك از حضاير ي جةة تزيد جسرحنةر عجى  01 222بجم ،²جع تازيع جهرم
غةا جناازن طمى حد كةةا حةث توثل أ بع تهوعر

كةةاة  %22ج سكرن امودن (خايةكة ،وبم جالل ،وخمةفاة ،وامفقةه ر

صرمح).
وإذا تاايقت جوةع امناقعر

عجى تأبةد تاجه امنودن امسايع ي جوةع األقرمةم ،بور ي ذمك األقرمةم امن يغجب عجةةر امطربع

امقاوي ،يإن جعدل امنودن ي امهةة م ينهروز  %23بحجال سمة  .0202وسةظل أعجى جعدل مجنودن ي اقجةم خايةكة،
وسةكان حاام  .%71وسنحنفظ أزيالل بطربعةر امقاوي بأقل ج  .%00وسنةقى رم جالل ي وضع جناسط وسنشةد زيرةة
جنااضعة ج  %32ي سمة  0221طمى جر يقاب ج  %30ي سمة  ،0202حسب جعطةر

امومدوبةة امسرجةة مجنخطةط.

وقد أبد امنشخةص امناار أن بعض قضرير امنموةة اموسنداجة امائةسةة ي امهةة تاتةط برمضاو ة بكةفةة طعرةة تمظةم امنودن
ي هذه امهةة .ويناايق جعظم اممسة امحضاي مجهةة جع امنودن امحديث وغةا امومظم .كور أن امنازيع اموهرم مجسكرن
امحضاية ي امهةة غةا جمنظم ،جور جعل اممسة امحضاي امهةاي غةا جناازن طمى حد كةةا .وقد أثا ا تفرع جعدال
امنودن ي امهةة عجى امةمةة امحضاية طمى اانشر امواابز امحضاية انةهة منحايل امقاى امكةةاة طمى جاابز حضاية ،وإمى
تاسعر

اموهرال

امحضاية امقرئوة.
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خريطة  :3الشبكة الحضرية والشبكة الطرقية وتوزيع الوحدات الصناعية

ويؤثا تايةا امةمةر

امنحنةة مجمقل وخدجرته تأثة اا كةة اا عجى اموؤهال

اظم اممقل تأثة اا يعجةر عجى امةعد أو امقاب رة جهرال
امديمرجةر

امنمواية موخنجف جهرال

امهةة امهديدة .وتؤثا حرمة

امهةة .وبرممسةة مهةة ي جاحجة طعرةة امنمظةم ،يمةغ أن يأخذ تحجةل

امهةاية ي االعنةر امقاب امنمظةو واموؤسسرت وامهغااي  .كور أن قد ة امنمظةم مجواابز امحضاية ي امهةة

ج شأاه ان يةسا تفرعالتةر وسةهعجةر ي اةرية اموطرف أبثا كثرية ج امةمةر

امحضاية األخاى امةعةدة...

وج اموالحظ أن تأثةا جديمة امدا امةةضرا عجى جسناى امشةكة امحضاية مجهةة سةةقى جسنو اا عجى جوةع امواابز امحضاية
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امائةسةة .وهذا ال يعم غةرب تأثةا امواابز امحضاية امائةسةة وامقديوة ،بور ي ذمك رم جالل وخايةكة .وهمرك خصاصةر
ججحاظة ي جةر

جخنجفة (امسةل ،امديا ،امةضةة وامهةل):

على مستوى مجال الدير ،تقع رم جالل امعرصوة امهةاية ي امهةة امومخفضة ،ججنقى تديقر

أ.

امةهاة ،وه ثرا

أبةا جديمة وجاقعةر يعطةةر وظةفة قاية ج االسنقطرب بفضل شةكة امطاق وامطاق امسايعة ،ومك أيضر ج خالل جاكزينةر
ي سةل ترةمة .وهذا األخةا ينوةز رمشراه االقنصرةي امواتكز عجى امفالحة وامصمرعة امفالحةة .وجع ذمك ،تاابوت ي رم
جالل أوجه قصا هرئجة ي امنمظةم اموهرم مجوديمة افسةر .وقد أة
وغةرب امةمةر

هذه االخنالال

طمى اانشر اموةرا غةا امقراااةة،

امنحنةة ،وامفاق امكةةا رة امسك االجنورع واالقنصرةي ،وكثاة اموضر بة .وعالوة عجى ذمك ،يإن امنودة

امحضاي مجوديمة يصرحةه تقجص مجودا امسقاي ،جور جعل اموديمة جهزأة وذا

جالجح غةا جحدةة وةيمرجةر

تودن تهوع

رة امحضاي وامقاوي.
ب.

وفي مجال السهل ،تقع جديمة امفقةه ر صرمح ،ثرا أبةا جديمة ي ترةمة ،عجى جفناق ااق امابط امائةسةة ،وعجى

جفناق ااق تديقر

امةهاة ،امداخجةة وامخر جةة ،وهذه اموديمة تسنقةل االسنثور ا

امعقر ية امكةةاة ويسهل امموا امسكرا

أهوةة ان عمه تاسع امودا امحضاي .وتشكل اموديمة يضرا حضاير جه أز وغةا جمظم.
تنهجى جظرها امناسع امعوااا ي امسةال ي امنحال ج امواابز امقاوية امصغةاة طمى امماى امكةةاة ،ثم طمى امودن امحقةقةة،
بور ها امشأن ي ساق امسةت .وهذه امحرمة ،امن تعنةا اواذجةة ،أقرجت تاسع امواقع امهغااي ي قجب جةة ز اعةة غمةة
وعجى جفناق ااق عديدة .وجور يعزز تاسةع اموديمة تمفةذ سجسجة ج امةااج امونصجة بأاشطة امودا اموسق (امهةة اإلةا ية،
وجعول امسكا ،وأحةرا امفالحة ،وامنعوةا.)...
تعنةا وثةاة امنودن جنااضعة .وتقنصا وظةفة أزيالل عجى امدو امةسةط مواكز اإلار اإلةا ي امومشأ عجى جسناى األقرمةم.
وعجى اماغم ج تااجد اإلةا ة رةر ،ال تزال هذه اموديمة امهةجةة جنااضعة جقر اة بعااصم األقرمةم األخاى ي امهةة .يةذه
اموديمة ال يصجةر طال امطايق امهةاي امسررق قم  ،304امذي أصةح اآلن اايقر وامةر قم .02
وتنأمف بقةة امنهوعر  ،امن تشكل اممسة امحضاي مجهةة ج جهرال

ذا

وواويزغت ،وأغةرال ،وأغجواس )،وامةضرب امعجةر ،تعرا ج اقص ي امةمةر
.

تضر يس .وال تزال هذه امودن امهةجةة (ةجمر ،
امنحنةة وامنهةة از

األسرسةة.

أما على مستوى الجبل ،يإن خمةفاة ،امونااجدة عجى اموحا امنر يخ يرس -ترةمة-جاابش ،بعةدة كل امةعد ع

األقطرب امهةاية امائةسةة (جكمرس ويرس وبم جالل) .وياجه امواقع امحرم مجوديمة تاسع اممسة امحضاي ،وامذي يعرا
ج تفككه عجى اال امطاق جور يؤةي طمى أحةرا غةا جهةزة تهةة از كريةر وارقصة االادجرج .وتعرا اموديمة ج اقص
امنهةة از

وامخدجر

األسرسةة .وتحنرج اموديمة طمى طعرةة هةكجة كةةاة مجايرا بوةرم جاكز امنموةة امحقةق ي امديا وإعرةة

تموةة األحةرا امن تساة يةةر اموسرب امعشاائةة.
-

تعنةا زاوية امشةخ جاك از مجةمةة امحضاية ي امديا ،حةث تنايا عجى جهرال ز اعةة غمةة جع جااقع وجكرج اةةعةة

وسةرحةة جةوة .وتنونع اموديمة راماجةة جةدة ج خالل امطايق اماام
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امحضاية ال تزال تعاقةر امقةاة امعقر ية.
عجى اموحا امشورم امهماب (خمةفاة – رم جالل-قجعة امسااغمة) ،تظةا جاابز ذا

-

اوا جنسر ع (جثل رزو،

أوالة عةرة ،امةااةية ،امقصةةة ،جايا  )...امن سةنعة تحديد أةوا هر اموسنقةجةة ج أجل االحنفرظ برمسربمة ي هذه اموهرال .
وعجى اموحا امشاق امغاب (رم جالل -خايةكة) ،ينااجد جوا حضاي (راالااا -حطرن ،راجمةةة )... ،ويضم واة زم
وبهعد.
ة .وفي الهضاب العليا ،يخايةكة تعد أول جديمة ي امهةة ج حةث امكنجة امسكراةة .وعجى اماغم ج تر يخةر امحضاي
امقصةا ،يإن وظةفنةر راصفةر "جديمة جمهوةة" قد أعطنةر وتةاة سايعة مجموا امحضاي .وقد اا

خايةكة جةة افاذ تغط

خر ج قةرةتةر اإلةا ية .ومك هةومة اممشرط األحرةي تقاض أي ياصة منعزيز وتمايع اقنصرة اموديمة .وج خالل امواقع
االسنااتةه ي اممسة امعوااا إلقجةم خايةكة ،عاف واة زم ي أقل ج عقد ج امزج اواا وجرذرةة بفضل تحسة طجكراةة
اماماج طمةه عةا امطايق امسةر .
وتةة حرمة اممسة امحضاي ،أن واقع امنودن ي جةة رم جالل-خمةفاة ال يظةا كشكل ج أشكرل تطا يضرا امعةش.
هذا امنطا امذي يقرس أسرسر ج خالل كثرية اموسرب وامسربمة ،امن توةز اسنو اا ية امةمرا امحضاي ج خالل تهوع
اموةرا اموخنجفة .وجر يحنرجه اممسة امحضاي مجهةة ها امقد ة عجى أةاا وظرئف أخاى كنعزيز وظرئف طانرج امسجع أو
امخدجر  .وبغض اممظا ع حهوةر ،ال يوك ألي جديمة تجةةة جوةع االحنةرجر

ج قةل اإلانرج اماحةد امن ينم تايةاهر

يةةر .ومجهةة جصجحة ي تموةة تخصص وظةف مجودن ال تحدةه قةاة اقنصرةية قصةاة األجد.
وسةظل اوا جةة رم

جالل-خمةفاة جناقفر عجى تطا شةكنةر ج امودن وامنقدم اموحاز ي

صةرغة جكاار

اسةهةر

امحضاي .وي جةة كةةاة تساة يةةر امقاى ،ينطجب تحقةق امنموةة امحضاية تازيعر جعةمر مألةوا رة امودن ،جع جااعرة
جةر

االسنقطرب امحضاي امن يهاي تشكةجةر .ومذمك ،همرك حرجة طمى طعرةة امنفكةا ي وثرئق امنعوةا ،وال سةور تصوةم

امنةةئة وجخطط امنموةة امقاوية ،إلعرةة تحديد تصوةم جكاار
وتفنقا امودن امحديثة برمهةة طمى امةمةر
اموؤسسةة مجفرعجة ي

وامنهةة از

اممسة امحضاي مهةة رم جالل-خمةفاة ي امواحجة امحرمةة.

األسرسةة امالزجة .ويعنود امنودن عجى امنفرعال

سةرسة امنعوةا ج ارحةة ،واموور سر

امسكمةة امن

رة اموور سر

تامد "اخنالال " حضاية (عشاائةة ،عفاية،

اقنصرة غةا جةةكل )...ج ارحةة أخاى.
وج خالل اسنعااض حصةجة تطا حظةاة اموسرب برمهةة ،حدة امنشخةص امناار امعهز وامنأخا ي تجةةة االحنةرجر
امائةسةة ج شنى أاااع امسك ج ارحةة ،وي تقجةص امعهز ي امةمةر

امنحنةة وامنهةة از

وامخدجر

األسرسةة ج ارحةة

أخاى .ويعد طاهرز ا موشر يع امسكمةة برمهةة ذو أثا ضعةف .وعالوة عجى ذمك ،يةدو أن تأثةا هذه امةااج ضئةل جدا عجى
اموشةد امحضاي .ويةةو امةمرا امذات عجى امعاض امسكم امخرص .وي جااجةة امعديد ج اإلشكرال
ا تفرع امكثرية ي

اموسك امااحد ،اموةرا اآليجة مجسقاط )...يعد تقةةم االحنةرجر

(األحةرا امفقةاة،

اموحنوجة مألسا امهديدة جسأمة جةوة

وأسرسةة.
ويهب تاجوة سةرسة امنموةة امهةاية امومدجهة وامومصفة طمى سةرسة سكمةة ي امهةة ج خالل خةر ا
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ضاو ا

امنموةة اموسنداجة ج حةث تقمةر

امةمرا وعقجمة جاايق امةمةة امنحنةة وتةسةط تعةئة امعقر ا  .وقد رةمت انرئ

امنشخةص ع تفرقم امعهز امسكم حةث سةةجغ برماسط امحضاي  91 222وحدة سكمةة ي أيق  ،0202ي حة سةةجغ
امعهز ي اموهرل امقاوي  21 222وحدة سكمةة.
وبرممظا طمى اإلانرج امسماي مجسك برمهةة ،يال ينم اال اانرج  0222وحدة سكمةة أي يقط  %2ج اإلانرج اماام  .كور أن
تزايد امسكرن ي أيق  0202سةضةف  002222أساة جديدة جر يعم امحرجة طمى تجةةة حرجةرتةر ج امسك  .وسةسنقا امعدة
امكةةا ج امسربمة ي

أ بع حااضا :رم جالل وخايةكة وخمةفاة وامفقةه ر صرمح .ي حة سةسنقا امةرق ج األسا

امحضاية برمهةة ي كل ج امودن امنرمةة:
-

امودن اموناسطة :واة زم ،بهعد ،ساق امسةت أوالة امموة ،قصةة ترةمة ،جايا  ،أزيالل وةجمر

-

امودن امصغةاة :امقصةةة ،زاوية امشةخ ،امقةرب ،جاالي راعزة ،رزو ،أوالة جةر ك ،أبجواس ،تةغزة ،سةدي جررا.
جدول  :3الحاجيات السكنية بجهة بني مالل خنيفرة في أفق 3415

اموصد  :جكنب امد اسر

وج أجل تجةةة امحرجةر

ج امسك  ،سةكان ج امضاو ي تةةئة  2232هكنر ي أيق  0202أي جر يعرةل  0222هكنر

تقايةر ج األ اض  .وج خالل امناقعر

امن تم طاهرزهر ،ينةة أن أهم امحرجةر

سنناكز ي أقرمةم رم جالل وخايةكة.

وجمه ،يإن امنحجةل رة أن امهةة تعاف تزايدا سكراةر قجةال ي حة أن جعدل امةهاة طمى خر جةر يعاف تزايدا جةور ،امش ا
امذي يناجم ضعفر ي امنموةة امةشاية برمهةة وبرمنرم قد تةر عجى تحقةق اسنق اا مسكراةر جور يسندع وضع رااج تمواية
منحقةق يضراا

عةش جمرسةة وجذابة مسربمة امهةة وأقرمةوةر.

 .7تراث مادي والمادي غني ومهم
ال يوك أن تقنصا امنموةة امهةاية عجى امقطرعر
واموااجع ذا

امكالسةكةة وحدهر ،ألاةر تسنةدف طاسرار يسنود عوجه وتطجعرته ج امقةم

األهوةة امثقريةة وامنااثةة .ويهب أن يعنود رمرا امفضرا امهةاي امهديد عجى جاضاع امنااث ،امذي ها رةسراة

امةدف امذي سةكان ج خالمه اموهنوع جاجاةا ويعزز افسه .طن تثوة امنااث (امطةةع أو امثقري  )...امورةي وامالجرةي،
امهورم أو اماجزي ،يسنهةب مجحاص عجى طقرجة صجة رة األجةرل امورضةة واألجةرل اموقةجة.
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وقد رة تحجةل حرمة اموااقع امنااثةة ي جةة رم جالل-خمةفاة وجاة جهواعة جةوة ج اموكاار

امنااثةة (امومرظا امطةةعةة،

واآلثر  ،وامحاف ،واموالبس وتقرمةد امطةخ .)...وي جةة تمنو طمى أجة عايقة ،يوك أن يوند "امنااث امثقري " اآلن طمى
جةر

جديدة .طن غةرب امودن امكةةاة ال يقجل ج ثااا امنااث امنر يخ اموةم ي سةال امهةة امن يكو جا ةهر امائةس

ي قد تةر عجى تعزيز امنااث امطةةع .
وامااقع أاه ي امحرمة امااهمة ،ال يوك أن يكان اممشرط اإلانرج ها امدعرجة اماحةدة منموةة امعرمم امقاوي وتجةةة احنةرجر
امسربمة اموحجةة .ويوك مجةحث ع األاشطة غةا امفالحةة أن يفنح جسجكر منموةة امنااث .وأبد امنهر ب ي امومراق امهةجةة
أو شةه امقرحجة ،امفاائد اإليهررةة امونعدةة (االجنورعةة واالقنصرةية وامثقريةة )...امن يوك أن يامدهر تثوة امنااث امطةةع
وامحاف امفمةة .يعجى سةةل اموثرل ،ج حةث اإلشعرع وامنسايق امهةاي ،أصةحت جةة أزيالل جعاوية عجى امصعةد امدوم
ج خالل شالال

أوزوة ،وواةي "امسعةد" بأيت راكورز ،وامومنزه امهةاماج جكان...

وألن امنااث غةا امورةي قرة عجى ينح اآليرق امااعدة منعزيز امنسايق وامقد ة امنمريسةة مجوهرال  ،كرن امنشخةص امناار
حايصر عجى تسجةط امضاا عجى اموحناى امونماع ج اممرحةة اماجزية وامثقريةة ،وحنى اماوحةة ،مجنااث امهةاي وجدى قد تةر
عجى أن تصةح جصد ا مإلشعرع امذي يوك أن ينهروز اإلار اموحج  .وج طةجرج امنااث ب مهعل امعاض امسةرح امهةاي
جنوةزا .وتشكل جخنجف عمرصا امنااث امطةةع وامثقري

كرئز منموةة هذا امقطرع وتمشةطه وكةدف السنداجنه وامحفرظ عجةه

بغةة تحقةق امنموةة اموسنداجة .وبرموثل ،يإن امسع طمى تحقةق ياائد ججواسة وةائوة ي اموهرال  ،ينطجب تعةئة اموةمةة
وجوعةر

اموهنوع امودا ي جهرل تثوة امثقرية اموحجةة وامةاية امهةاية ،عجى اماغم ج امواا ة امةشاية وامورةية اموحدوةة.
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خريطة  :2خالصة مكونات التراث بجهة بني مالل خنيفرة

وي هذه امهةة ج اموغاب ،وويقر مجوفةام امذي اعنوده اموةثرق اماام إلعداة امنااب ،يإن امةعد امثقري جاجاة بشكل خرص
ي امنعةة اا

امن تأخذهر امثقرية امشعةةة وامثقرية ذا

امطربع امقاوي أو مدى سكرن امودن .ومك يوك أيضر أن يفةم ج

امةعد غةا امورةي ج خالل ااع امحةرة ي كل جهرل ،أو حنى األاشطة امثقريةة األخاى جثل اموةاجرار

وامجةهر

وامجغر

أو غةاهر ج امعمرصا امن يوك أن تسوى امةام "ثقرية امةاية" .وبةذا اموعمى ،مفت امنشخةص االانةره طمى أهوةة امثقرير
اموحجةة ج خالل تمرسقةر وأصرمنةر وخصاصةرتةر .واسنمرةا طمى تأبةد األهوةة االقنصرةية مجنااث برممسةة مجهةة ،يإن
اسنااتةهةة امنموةة امهةاية واموحجةة تعنود عجى جدخل امثقرية وامنااث عجى جسناى جةة رم جالل-خمةفاة .وقد سرعد ذمك
عجى تحديد امعديد ج امخصرئص اموشناكة مجنااث ي امهةة ج ارحةة ،و سم بعض وجةر
تقاية امقد ة امنمريسةة موخنجف اموهرال
وتنونع امهةة بوؤهال

اممظا حال تثوةمةر ج أجل

وتعزيز هايرتةم.

غمةة وجنماعة تنأمف ج تااث جنماع ج امطةةعة وتر يخ امسربمة ،وه ججةئة بواا ة امنااث امقةوة.

بور تنوةز برمنماع امغم مجوقاجر امطةةعةة (اماةيرن ،وامغربر وامغطرا اممةرت  ،واألشكرل امهةاجاياماجةة ،وامةحة اا امطةةعةة
وخزاار

امسدوة ،وامشالال  )... ،وامنااث امهةاماج امغم واموةم جدا (جسا طيو اةفاي ،امكرتد ائةة امطةةعةة ،امومحاتر
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امصخاية وأزو ك وآيت را أومى ،جاقع جر قةل امنر يخ ي ط وترن  .)...وتمضرف ياص تثوة اممةرتر

امعطاية وامطةةة

وإانرج امعسل امحا وامزيا امعطاية ،طمى آيرق طثااا اقنصرة امنااث .وأخةاا ،وبفضل تعةئة جؤهال امنااث امطةةع امنر يخ ،
سةنوك اممشرط امسةرح ج خجق ياص امشغل وامدخل .بور أن امثااا امثقري وامنر يخ واموعور ي مةذا امنااث اموةم يعكس
امنقرمةد امحايةة امقديوة امونماعة ،سااا ي اموهرال

امقاوية وامحضاية.

وبرإلضرية طمى امفاص امونرحة منعةئة امنااث امذي يكو ي امد اية امفمةة مجقدجرا ،حدة امنشخةص امناار طجكراةر

اسنغالل

جظرها امنااث امالجرةي اموةدة برمندها واممسةرن .حةث يهب تاسةخ هاية امهةة عجى امصعةدي اماام وامدوم ج خالل
امحفرظ عجى جخنجف أشكرل امنعةةا ع هذا امنااث غةا امورةي وتهديدهر (امواسةقى واألغرا

امشعةةة امقاوية ،وتمظةم

امفجكجا  ،واألغرا امصايةة.)...
طن امغمى امورةي وامالجرةي مجنااث امهةاي يعد جفنرحر ماضع اسنااتةهةة منموةة هذا امنااث وحورينه ج االادثر  .هذه
االسنااتةهةة سنوك ج تعزيز ةو امنااث ي
االسنااتةهةر

خجق امقةوة اموضرية وخجق ياص امشغل وتعزيز امدخل .غةا أن هذه

اموسنقةجةة الرد أن تكان جصحابة بهوةع اماسرئل امضاو ية مضورن تمزيجةر وبرمنرم تحقةق امنموةة االقنصرةية

واالجنورعةة امومشاةة ةاخل جهرال

امهةة .بور يهب عجى امهةة وضع اسنااتةهةة تسايقةة منااثةر اموهرم وتحقةق تااصل

يعرل حامه ج أجل جعجه قةجة مجسةرح واموةنوة .
وعجى هذا األسرس ،الرد مالسنااتةهةة أن تمةم عجى أسس اربعة ج امد اسر

االقنصرةية واالجنورعةة واموعور ية وامنقمةة

حال امنااث .ويهب عجى االسنااتةهةة اموزجع وضعةر أن تسنفةد ج انرئ امنشخةص امناار
امهةاي إلعداة امنااب ،كور يهب أن تحناي عجى طجاااا

اموقدم ي

طار امنصوةم

عوجةة ج أجل طعرةة االعنةر مجنااث اموعور ي اموةم وامحفرظ

عجى امن ااث امطةةع وجعل امنااث ايعة مالقنصرة االجنورع وامنضرجم خصاصر ي شقه امونعجق برمصمرعر
وامسةرحة .كور يهب وضع أمةر

امنقجةدية

توايجةة جةنكاة ويعرمة ووضع تاكةةة جؤسسرتةة ج شأاةر توكة االسنااتةهةة ج تحقةق

أهدايةر.

 .8آفاق بناء الجهة الجديدة
تعنةا اماغةة ي
جكاارتةر ع جةر
جةة ذا

جؤهال

رمرا امهةة امهديدة جزاا ج تفعةل جقنضةر

امهةاية امونقدجة .يرمهةة امهديدة اممرجوة ع اافصرل

جكمرس-تريةالمت ،امشروية-و ةيغة وترةمة-أزيالل تخضع منأثةا امهةر

اماسطى اموهرو ة ،وتهعجةر

جنزايدة وقرة ة عجى امنضرج وامنموةة اموسنداجة .وبرممسةة موهواعة جةاية تنرخم بشكل وثةق امهةر

األبثا ةيمرجةكةة ي اموغاب ،يإن امةدف ج االادجرج ةاخل امهةة ها ةعم قد تةر امنمريسةة وتمايع قرعدتةر االقنصرةية
وخجق ياص عول كريةة مسكراةر امشةرب ي امهةر

امقاوية وامحضاية.

طن امعوجةة امن ج خال مةر ينم تشكةل جةة جمفصجة ع بقةة امهةر
وجهرالتةر وج خالل سجاكةر

اموحةطة رةر ،تنم ج خالل االادجرج رة جكاارتةر

جوةع جكاارتةر اموؤسسةة .وبطةةعة امحرل ،يةوهاة اسنةعرب امدوايع مةمرا جهوع جةاي جديد

بور يةه امكفرية ،يهب أن تعول امةمةة امهةاية امهديدة عجى تعزيز اواهر امداخج .
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وبرخنصر  ،يإن اموور سر
عجى اموور سر

ه امن تهعل امهةة تسوح بقاااة جعرموةر .ويةة امنر يخ أن تشكةل امهةر

االجنورعةة وجةاة اموؤسسر

امعواجةة .جور يةة أهوةة امعمصا اموؤسس ي رمرا جةة رم جالل-خمةفاة.

يوع طاالق امهةاية امونقدجة ،سنكان إلعرةة تقسةم امدوائا االانخررةة امن أة
جنطجةر

اماظةفةة يناقف

طمى راوز امهةة امهديدة آثر ج وجةة اظا
امعواجةة (اإلةا ية وامومنخةة) .وي

امنمظةم اإلةا ي .وقد حدة امنشخةص راضاح امهةاة اموناقعة ج اموؤسسر

هذه امواحجة األومى ج تمفةذ امقراان  ،20-222سنسنفةد جةة رم جالل-خمةفاة ج تعةئة جاا ةهر وتمظةم جكاارتةر مجنايا
عجى اماسرئل امالزجة موور سة جةرجةر .وينطجب ذمك وجاة أسرس عول جمدج رة جؤسسة اماالية واموهجس امهةاي منعةئة
األقرمةم وامهورعر

وغةاهر ج امفرعجة مصرمح اسنااتةهةة امنموةة امهةاية.

وقد أظةا امنشخةص امناار مجوؤسسة امهةاية راضاح أن امهةة تهروز جاحجة امنمزيل األوم  .وويقر ألحكرم امقراان -222
 ، 20وضعت امهةة اظرجر ةاخجةر ،ووضعت جخططةر امنمظةو واظوت عدةا ج امدو ا
امنمظةوةة وأةوا

امن عامهت خالمةر اموسرئل

االسنااتةهةة امنمواية ،حةث تعول تحت عرية جكنب اموهجس سةع مهرن ةائوة ي جهرال

اشراةر .كور

عايت طةا ة امهةة تطا ا ججحاظر ي رمةرتةر ووظرئفةر .وقد تم تأسةس اماكرمة امهةاية منمفةذ اموشر يع ةون صعابر  .وعجى
غ اا امهةر

األخاى ي امووجكة ،قرجت جةة رم جالل-خمةفاة رنطايا جةل جديد ج األةوا

أصةحت اآلن جدعاة مجعول برموةرةئ واألهداف ،وجعريةا اهرعة األةاا ،واسنخدام تقمةر
مةذه امواحجة ج طاالق اإلةا ة امهةاية ذا

امصالحةر

مدعم اإلةا ة امهةاية ،وامن

امننةع وامنقةةم .وجع ذمك ،يةرممسةة

امواسعة ،ج اموةم امنذكةا أن يعرمةة هذه امةةربل سنناقف عجى

أةاا امواا ة امةشاية وتفرعجةر اإليهرر .
يضرااتةر

وتااجه جةة رم جالل-خمةفاة ،ي تمظةوةر امهديد ،امعديد ج امنحدير  .رداا ج تجك اممرشئة ع خصاصةر

امااجةة طمى امحد ج أوجه امنفروتر

امناارةة اموخنجفة ،ج خالل تاابم امعهز امنر يخ

ج حةث عدم اهرعة اموةرة ا

اموهرمةة .وتحنل امهةة امواتةة امخرجسة رة امهةر

اموغابةة ج حةث امثاوة ( 2.1برموئة ي  ،)0227مكمةر تحنل امواتةة

امثرجمة يقط ج حةث اصةب امفاة ج اممرت امداخج امخرم .وج ثم ،يإاةر تااجه امعديد ج امنحدير  :امعزمة ي كل ج
أزيالل وخمةفاة ،واالينقر امكةةا طمى امطاق ي اموهرال
وااخفرض خدجر

اموةره وامكةابرا ي امهةر

اماعاة ،واموسناير

رة األقرمةم ،وجخراا امندها امند يه مواا ة امغربر
انةهة معوجةر

امقاوية ،وضعف امابط امطاق رة األقرمةم ويةور رة امهةر ،
امحرةة ج امةشرشة وامفقا جع تفروتر

كةةاة وجثةاة مجقجق

وبرمنرم ضعف امقرعدة االقنصرةية امهةاية .وتعد هذه امنحدير

تر يخةة جعقدة ،تنطجب حجاال جةنكاة قرة ة عجى طاالق ةيمرجةة تمواية جسنداجة بهوةع اموهرال

امن تشكل

هذه امهةة.
وتهروز امنحجةل جر يةم امنمزيل األوم مجهةاية امواسعة مةشول وضع أسس امثقرية اإلةا ية مدى جوةع امفرعجة امهةاية
(امومنخةة و جرل امسجطة وامواظفة اإلةا ية وامخةااا .)...ويقنض امعول صد اموؤهال

امةشاية وإعداة قد ا

حقةقةة

قرة ة عجى تةم جشاوع امنموةة وتطاياه وتمفةذه وتقةةوه وتعديجه .كور يهب أن يشول جشاوع امنموةة امهةاية ،امذي يحوجه
امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب وجخطط امنموةة امهةاية ،جوةع امقاى امهةاية ي جوةع جااحل تصوةم هذا اموشاوع واعنورةه
وتمفةذه وتقةةوه وتحديثه.
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وهذا يعم تحول امهةة موسؤومةرتةر راصفةر امااضع مجناجةر

امنمواية امائةسةة ،بور ينورشى جع امخةر ا

اماامةة .ارهةك

ع أن امهةة ه امفرعل امائةس ي هةكجة امواايق وامنهةة از األسرسةة ،وه اآلن امومسق امائةس مةااج امنموةة امهةاية.
وجور ال شك يةه أن هذا يسندع قد ة قاية وجسنداجة عجى تعةئة امشاكرا امذي يفضجان امنعرون واموشر كة وامدعم وتقرسم
ا موسؤومةر
وبرمنرم

ي جخنجف امةااج امخرصة برمنموةة امهةاية .طن امهةة ه امن تنحول اموسؤومةة ع حرضاهر وجسنقةجةر،

يهب أن تومح ممفسةر اماسرئل امالزجة منحسة صا تةر ،وتااةد امقرعدة االقنصرةية وتمايعةر وتمفةذ اسنااتةهةة

تسايق جةاية كةةاة ي خدجة جرذرةة امهةة وامنحسة اموسنوا مظاوف عةش امسربمة.
وإذا كرن امنمزيل امعوج مهوةع هذه امنحدير

وامقضرير ال يوك أن يور س طال ي طار سةرسر

تاارةة ،أي ج خالل تمزيل

اموةرم امهديدة اموسمدة طمى امهةة ،يإن ذمك ال يوك طال أن يكان تد يهةر .وسنحقق امهةة جكرسب هرجة ج خالل تحقةق
اموزيد ج امنقر ب وامنعرون جع جوةع اإلةا ا

امالجاكزية ،وامهورعر

امناارةة اموخنجفة.

بور أن اإلةا ة امهةاية جدعاة طمى اموةرة ة مالسنهربة مجنحدير امومةثقة ع امفعل امنمواي .وتنعدة جهرال امندخل ي امهةة،
وال سةور ي جهرل امنموةة امقاوية ،وتةةئة اموهرال  ،وامنموةة امفالحةة ،وامنموةة االجنورعةة ،وامسةرحة ،وامثقرية ،وامحورية،
وتعزيز امنااث امهةاي ،واممقل ،وامنكاي وامشغل ،وامةةئة وامايرضة ،...جر ينطجب كفراا
أن يكان أسجاب امحكرجة امونةع جةمةر عجى امناايق واعنورة آمةر

طةا ية جنعدةة امنخصصر  .ويهب

تشر كةة مجحاا وامنشرو  .ج أجل جااجةة امنحدير

امواتةطة برمنحاال امديوغاايةة واالقنصرةية وامنكماماجةة ،تمة جةة رم جالل-خمةفاة جمره جنماعة مجابط امشةك وامنااصل.
ويمةغ مجاؤية االسنااتةهةة اموسنقةجةة امن سةمةم عجةةر جشاوع امنموةة امهةاية ،أن تأخذ بعة االعنةر امحرجةر اموسنقةجةة
يةدف امنهروب جع اانظر ا

جخنجف امفئر
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الفصل الثالث
اإلطار العام لتنمية المجاالت الحضرية والقروية
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.III

اإلطار العام لتنمية المجاالت الحضرية والقروية

تنوةز اموهرال

امحضاية مهةة رم جالل-خمةفاة رناكةةنةر امونماعة .يرمودن امكةاى مجهةة تنوثل ي كل ج رم جالل

وخايةكة وخمةفاة .ي حة تمنظم برق اموهرال

امحضاية ي جدن جناسطة (واة زم ،بهعد ،امفقةه ر صرمح ،ساق امسةت

أوالة امموة ،قصةة ترةمة ،جايا  ،أزيالل وةجمر ) وجدن صغةاة (امقصةةة ،زاوية امشةخ ،امقةرب ،جاالي راعزة ،رزو ،أوالة
جةر ك ،أبجواس ،تةغزة ،سةدي جررا) وجدن ارشئة تعرا ج عدة صعابر (ةجمر  ،أزيالل) غم تاياهر عجى جقاجر تمواية
جةوة.
أجر اموهرال امقاوية برمهةة يننايا عجى جقاجر جةوة خصاصر جمةر امطةةعةة وامفالحةة واموعداةة و صةد جةم ج امومنهر
اموهرمةة وامصمرعر

امنقجةدية .مكمةر تعرا ج طشكرمةر

امعزمة وامخصرص امكةةا ج امنهةة از وامةمةر

األسرسةة وامنحنةة

امش ا امذي يزك امناجه احا امةهاة امسكراةة خر ج هذه اموهرال .
وقد تم اعداة اإلار امعرم منموةة اموهرال
واموقر اة واموشرو ا

امحضاية وامقاوية مهةة رم جالل-خمةفاة اسنمرةا طمى امد اسر

امنشخةصةة

جع كرية امفرعجة امهةاية  ،وها برمنرم وسةجة تؤاا وضع رااج امنموةة امناارةة مجهةة .كور أن هذا

اإلار يشكل أ ضةة مةمرا جسجسل تمواي عجى امودى امةعةد يوك ج وضع جشر يع جةةكجة ويحقق امنموةة اموسنداجة مجهةة.

3415

سم تاضةح مإلار امعرم منموةة اموهرال
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 .1المبادئ العامة:
يعنود وضع اإلار امعرم منموةة اموهرال


امحضاية وامقاوية عجى:

أن اموشاوع امذي تةنغةه امهةة ها انرج امنصا ا

امن يضعةر امفرعجان برمهةة وها كذمك انرج تسخةا امواا ة

امةشاية وامورمةة ج أجل تحقةق امنموةة؛


ضاو ة وضع جوةع اماسرئل ج أجل تحقةق جسجسل امنموةة جع تازيع عرةل مجثاوة اممرتهة ع هذه امنموةة؛



ضاو ة وضع طار جالئم ج أجل تحقةق امنموةة امومشاةة.

وينهجى امةدف ج وضع هذا اإلار ي تعزيز امنموةة امومشاةة ي جةة رم جالل-خمةفاة وأقرمةوةر ،وتحديد أةوا هر وعالقرتةر
امونةرةمة جع اموهرال
يحدة امناجةر

اموهرو ة ،ضو اإلار األوسع مجخةر ا

اماامةة وي ظل امسةرق امدوم امونغةا .وج ثم ،يإاه

امائةسةة منموةة جةة رم جالل-خمةفاة ،برعنةر هر واحدة ج امهةر

وبذمك ،يإن هذا اإلار ها تاجوة مجنطجعر

االثمن عشاة ي امووجكة.

اموحجةة ي جهرل امنموةة .كور يسوح هذا اإلار ج وضع أسس امةااج

امنمواية وتقسةوةر جةاير طمى جهواعة جنكرججة ج امةااج امواضاعرتةة اموناابطة وامنكرججةة ،بور ي ذمك رااج يضراا
اموشر يع .وج اموفناض أن يسنهةب هذا اإلار الحنةرجر

اموااامة  ،وكذا منطجعر

جخنجف امفرعجة برمهةة ج خالل

جر يج :
اسنااتةهةة مضورن امنموةة اموسنداجة موخنجف جهرال

-

صةرغة تاجةر

-

وضع أهداف ججواسة واواحة منموةة امهةة ويق جمظا اسنةرق بحجال عرم 0202؛

-

تحديد تدارةا امنمفةذ ،جشفاعة رناصةر

-

وضع طار قرااا منقرسم اموسؤومةر

-

اقنااح طاشرا رمةة منحقةق شاوط حكرجة جةاية جثومة مجواا ة امهةاية.

امهةة؛

جفناحة وغةا ججزجة؛
واالمنزاجر ؛

 .2أهم مميزات المجاالت الحضرية والقروية بالجهة
تنوةز امهةة رنماع جكاارتةر اموهرمةة سااا جمةر امحضاية أو امقاوية .وج امووة از
-

األسرسةة مةذه اموهرال :

مميزات المجاالت الحضرية:

يةجغ عدة سربمة اموهرال
حضاير ،وتنكان ج :

امحضاية  2200ججةان اسوة أي  %02ج سربمة امهةة ،جازعة عجى  22جديمة و 02جاك از

-

عرصوة امهةة :جديمة رم جالل

-

 0جدن عااصم األقرمةم :خايةكة ،خمةفاة ،امفقةه ر صرمح وأزيالل

-

 22جهواعة حضاية :واة زم ،بهعد ،ساق امسةت أوالة امموة ،قصةة ترةمة ،جايا  ،ةجمر  ،امقصةةة ،زاوية امشةخ،
امقةرب ،راجمةةة ،أوالة عةرة

-

 02جاك از حضاير

ويمنظم اموهرل امحضاي حال  0جحرو :
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-

جحا أوالة عةرة رم جالل قصةة ترةمة زاوية امشةخ عجى اال امطايق اماامةة قم 1

-

جحا رة رم جالل وامفقةه ر صرمح وخايةكة عجى امطايق امهةاية قم 020

-

جحا خايةكة واة زم أر امهعد وقصةة ترةمة عجى امطايق اماام

وينم بط اموهرال

امحضاية مجهةة جع برق جةر

قم  20وامطايق امسةر

قم .1

امووجكة عةا امطاق اماامةة وامطايق امسةر وامسكة امحديدية واموطر .

غةا أن ةو هذي األخةاي يةقى ضعةفر ي اماقت امااه اظ اا مضعف اماواج عةا اموطر ومضعف شةكة امسكك امحديدية
ةاخل امهةة .
وتمنظم امةمةة امحضاية عجى  0جسناير :
اموسناى األول جكان ج جديمة بةةاة امحهم :جديمة رم جالل عرصوة امهةة وامن تعاف اواا حضاير جةور مك يةقى ةون

تأاةا كرف .ويةقى اموخطط امناجةة مجنموةة امعواااةة وامنصوةم امهةاي إلعداة امنااب ياصنة أسرسةنة منحقةق امناازن
برموديمة .أجر جديمة خايةكة ينةقى هةمة برممشرط اموعدا

مجفاسفرط جر يسندع تمايع جقاجرتةر االقنصرةية وجعجةر قرااة

تمواية برمهةة.
اموسناى امثرا جكان ج امودن اموناسطة امن تجعب ةو ا جةور عجى جحةطةر وينعجق األجا برألسرس بودن خمةفاة ،امفقةه
ر صرمح وأزيالل ،واة زم ،بهعد .وعجى اماغم ج تر يخةر ،تظل هذه امودن بعةدة ع تحقةق ةو هر االقنصرةي ي تموةة

امهةة.
أجر اموسناى امثرمث ينوثجه امودن امن عايت اواا جطاةا ي اآلواة األخةاة وتنوةز بطربعةر امفالح  :ساق امسةت أوالة امموة،
أوالة عةرة ،رااةعة ،جايا  ،امقصةةة ...وتحنرج هذه امودن طمى تأاةا جةم وإاهرز امعديد ج امنهةة از

برالسنهربة مونطجةر

تموةنةر.

أجر اموسناى اماابع يةةم امودن امن تعاف طشكرمةر

جةوة كأزيالل وةجمر

وامةمةر

وامن تحنرج طمى جزيد ج اموهةاةا

امكفةجة

مفك امعزمة

عمةر وتوكةمةر ج امنهةة از

األسرسةة منموةنةر ومندعةم اسنق اا امسربمة رةر.

وتوثل امودن برمهةة يضراا

جةوة .يوديمة رم جالل عرصوة توكمت ج امنأثةا عجى امومراق اموهرو ة رةر بفضل جاقعةر

االقنصرةي واإلةا ي وامطةةع

منكان عرصوة امديا واموهرل اموؤثا يةه .كور أن امعول عجى تسايع بط اموديمة برمسكة

امحديدية سةسرهم ي تعزيز جاقعةر كعرصوة جةاية .غةا أن تموةة اموديمة الرد أن تاابةةر تموةة برق امودن.

أجر امودن األخاى ية كذمك جدعاة طمى تحقةق اوا أبةا ممظرجةر امحضاي .يخايةكة جدعاة منمايع أاشطنةر االقنصرةية
وخمةفاة السنثور تااثةر امطةةع وامنر يخ  ،ي حة أن امفقةه ر صرمح وأزيالل يوكمةور تحقةق وضع تمواي أيضل بفضل

جؤهالتةور امكةةاة وغةا اموسنثواة .أجر بر ق امودن يعجةةر أن تسنثوا جقاجرتةر امطةةعةة وارقرتةر امةشاية ج أجل تحقةق
شاوط تموةة أيضل وأن تجعب ةو ا هرجر ي امةمةة امحضاية امهةاية.

ويوك تجخةص اهم جوة از

اموهرال

امحضاية برمهةة ي :

-

غةرب جديمة جةاية ذا

-

ضعف امهرذرةة مدى امودن؛

-

جدن تعرا ج غةرب امناازن رة اماظرئف وج غةرب امنهةة از األسرسةة؛

-

ضعف امنخطةط امحضاي وامنأاةا اموعور ي ي امودن جع غةرب امخصاصةر
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-

تااجد امعديد ج رؤ امسك غةا امقرااا ي امودن؛

-

ضعف االقنصرة امحضاي وغةرب صمرعة قاية.
مميزات المجاالت القروية:

-

عجى جدى ثالثة عقاة ،عوجت امسجطر

امعواجةة عجى وضع امعديد ج امةااج امواجةة طمى امعرمم امقاوي .وج أهم هذه

امةااج امابط برمورا وامكةابرا ويك امعزمة وامطاق امقاوية وبمرا اموؤسسر امنعجةوةة وامصحةة وغةاهر ج امنهةة از األسرسةة

وامواايق امعواجةة األسرسةة منحسة ظاوف عةش امسربمة امقاوية .كور تم وضع اسنااتةهةة وامةة منموةة امعرمم امقاوي سمة
 0229تةنم بهوةع امهاااب االقنصرةية واالجنورعةة واموهرمةة وامةةئةة .كور يمضرف طمى هذه االسنااتةهةر

اموةرة ة اماامةة

مجنموةة امةشاية ي شنى جااحجةر.
وج امااضح أن هذه امةااج واالسنااتةهةر
غةا أن امفقا برمهورعر

ذا

قد جكمت ج تحسة جاةة امعةش برمو اابز امقاوية بهةة رم جالل-خمةفاة.

امطربع امقاوي قد عاف زيرةة جةوة حةث جا ج  %0222سمة  0227طمى  %22.0سمة

 .0220كور عايت امةشرشة برمعرمم امقاوي برمهةة تزايدا حةث جا ج  %22.2طمى  %02272رة  0227و.0220
وقد عاف جعدل امابط بشةكة امورا وامكةابرا تزايدا جةور حةث رجغ جعدال
اموهةاةا

تفاق  .%12غةا أاه جر تزال همرك امعديد ج

امن يهب امقةرم رةر مندا ك اممقص امحرصل .كور يهب امعول عجى بط األسا برمورا وامكةابرا عاض االبنفرا

رابط امدواويا رمقط امورا واممريا ا  .ويجزم تقةةم أثا هذه امةااج ي امحد ج امفقا وامةشرشة برمومراق امقاوية وامندخل ج
أجل تصحةح اممقرئص وتدا ك امعهز امحرصل.
بور أن تموةة امعرمم امقاوي الرد وأن تعنود عجى اموقاجر

امطةةعةة وامفالحةة مجومراق امقاوية .وبرممظا طمى انرئ جخطط

اموغاب األخضا ،يإن امنموةة امفالحةة مم تسرهم بشكل يعرل ي خجق امنموةة امشرججة رةذه اموهرال  .وج اموؤكد أن امفالحة
ي اموهرال

امقاوية يحنرجان طمى امدعم واإلشااف وامند يب أثمرا امعول واموسرعدة امن يقدجةر اموكنب اماام مالسنشر ة

امفالحةة امذي أاشئ ي سمة  .0220وتفنقا امفالحة ي اموهرال

امقاوية امصعةة طمى هذه االسنشر ا

وامدعم ،وال يوك

أن تنطا وتحدث ةون جسرهوة امدومة وامهةة منشكةل اإلار امومدج مجنموةة امقاوية وجحر بة امفقا وامةشرشة.
وج امووة از

األسرسةة مجوهرال

امقاوية:

-

وزن ةيوغااي جةم وسربمة جنفاقة عجى أ جرا اموهرال

-

امفقا وامةشرشة جنهذ ان ي هذه اموهرال ؛

-

عدم قد ة امفالحة عجى خجق ياص امنموةة؛

-

غةرب امنهةة از

-

ههاة جةوة؛

-

طشكرمةة امعزمة؛

-

ضعف امابط بشةكة االتصرال

امقاوية؛

األسرسةة؛

وامنكماماجةر

امحديثة.

 .3الهوية االستراتيجية لجهة بني مالل-خنيفرة
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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تحنرج جةة رم جالل-خمةفاة طمى هاية أسرسةة توةزهر ع امهةر

األخاى وتهعجةر جنفاةة عجى امصعةد اماام  .ويهب أن

تمةم هذه امةاية عجى اموقاجر امن توةز امهةة وعجى انرئ امنشخةص امناار امذي أسفا عمه امواحجة امثراةة ج امد اسة.
وتنونع امهةة بأهوةة خوسة قطرعر

اقنصرةية ه  :امفالحة واموعرةن وامصمرعة امغذائةة وامسةرحة امةةئةة وامثقرية .ويوك

مجهةة أن تكان صةغنةر امنمواية جعنودة عجى امفالحة وامصمرعر امغذائةة واموعداةة وامكةوةرئةة وامصمرعة امنقجةدية ،وامسةرحة
امقاوية ،وامخدجر

األخاى ذا امقةوة اموضرية امعرمةة ي جهرال

امنكماماجةر

اماقوةة وامثقرية .بور أن وضع هاية جةاية

ال يومع كل اقجةم عجى أن تكان مه هاينه امخرصة ج خالل االعنورة عجى جؤهالته امخرصة وامووةزة.

جدول  :2خالصة هوية أقاليم جهة بني مالل خنيفرة

أزيالل

بني مالل

الفقيه بن صالح

خنيفرة

خريبكة

الفالحة
المناجم والمقالع
الصناعة الغذائية والغابات
الصناعة الكيميائية والمعدنية
التكنولوجيا والثقافة
السياحة والرياضة
ترحيل الخدمات
اقتصاد المعرفة
الخدمات والتجارة االلكترونية
اللوجيستيك

 .4التموقع االستراتيجي في أفق 2045
عجى جدى امـ  02سماا

اموقةجة (بحجال عرم  ،)0202يهب عجى امهةة أن تنايا عجى اماسرئل امالزجة منعزيز جاقعةر عجى

امصعةدي االقنصرةي واالجنورع  .ومك تنوك امهةة ج امنواقع عجى امصعةد اماام يالرد ج أن تضع أهداير اسنااتةهةة
وجحدةة عجى امودى امةعةد .وهذه األهداف ه امن سناجه اإلجاااا

امنمواية ي األججة اموناسط وامةعةد .وج حةث

اموةدأ ،يهب أن تعكس هذه األهداف جااا امقاة ،رل أيضر اإلجكرار

امنمواية اموناياة ي امهةة .وبةذا اموعمى ،يوك

تجخةص امواقع االسنااتةه مهةة رم جالل-خمةفاة بحجال عرم  0202ج حةث األةاا امذي ينعة تحقةقه ي جر يج :
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يهب تمزيل جضوان تحديد اموااقع االسنااتةهةة اموةةمة أعاله عةا أهداف كوةة يوك أن تاجه برسنو اا امعول امنمواي عجى
امودى امةعةد .وتنوثل هذه األهداف ي :
احنالل امواتةة امسربعة ج حةث خجق امثاوة ،أي  220ججةر ة هم سماير بحجال عرم  0202و 000ججةر ة هم
1

سماير بحجال عرم 0202؛
جذب اسنثور ا

1

قد هر  00.1ججةر ة هم كوناسط سماي مجفناة  0202-0202و 00.9ججةر ة هم سماير كوناسط

مجفناة 0202-0202؛
طحداث جر ال يقل ع  09 722ياصة شغل ي امسمة كوناسط مجفناة  0202-0202و 21 122ياصة عول ي

1

اموناسط مجفناة 0202-0202؛
تشهةع طاشرا اموقروال  20 122 :شاكة/سمة كوناسط مجفناة  0202-0202و 09 022جقرومة/سمة كوناسط

1

مجفناة 0202-0202؛
تخفةض جعدل امفقا طمى  %0ي امهةة ككل و %2ي امومراق امقاوية بحجال عرم  0202و %0مجفناة -0202

1
1
1

0202؛
خفض جعدل امةطرمة طمى أقل ج  %3بحجال عرم 0202؛
خفض جعدل األجةة طمى أقل ج  %22بحجال عرم  0202وأقل ج  %2بحجال عرم .0202

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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 .5اإلشكاالت التي يجب تجاوزها
تااجه تموةة جةة رم جالل-خمةفاة جشربل ئةسةة أرازهر امنشخةص االسنااتةه امناار وه :

 غةرب اواذج تمواي جنكرجل قرة عجى تحقةق امنموةة اموهرمةة امشرججة مجهةة وامنثوة امهةدمواا ةهر؛
االسنثور ا

 -ضعف امهرذرةة جور يمعكس سجةر عجى تديقر

احا امهةة؛

 ال تسنفةد سربمة امهةة ج جزا هرم ج امقةوة اموضرية امن يمنهةر اقنصرة امهةة؛ اعنورة امهةة -بشكل كةةا-عجى االسنثور امعواج وعجى امنحايال -ال تنايا امهةة عجى رمةر

أسرسةة كةاى ذا

امنضرجمةة؛

اشعرع وام قرة ة عجى خجق ةيمرجةة اقنصرةية

واجنورعةة تصرعدية؛
 -امشةكة امحضاية جناسطة امنأثةا عجى اموسناى اماام

وغةا جةةكجة مجهةة .وقد تعاف هذه

امشةكة تشننر ةيواغاايةر قاير وه غةا جمدجهة بشكل جةد ي امشةكة امحضاية اماامةة؛
 ضعف جؤش اا امنموةة امةشاية جع تفروترامعواجةة وامنهةة از

جهرمةة وتااجد جمراق جعزومة ال تسنفةد ج امخدجر

األسرسةة،

 ههاة قاية مجشةرب ومجةد امعرججة خر ج امهةة؛ تدها امةةئة؛يعرا اماسط امقاوي ج اإلشكرمةر

امنرمةة:

 -امفاق امكةةا رة اموهرل امحضاي وامقاوي عجى جسناى اموؤش اا

االجنورعةة؛

 امةهاة وامفقا؛ -ظاوف امسك امصعةة ي اموهرال

امقاوية وامهةجةة؛

 اممواذج االقنصرةي مجوهرل امقاوي ال يسوح راجاة اةقة جناسطة قاوية؛ امدخل ضعةف ي اموهرل امقاوي؛ هةومة امفالحة اموعةشةة ؛ -عدم جسرهوة امقطرع امفالح ي تموةة اموهرال

امقاوية؛

 ضعف اسنعورل امنكماماجةر امحديثة ي امز اعة؛ -تشنت امةمةر

امعقر ية؛

 عدم وجاة يالحة عصاية برموهرال -ضعف امةمةر

امقاوية؛

امنحنةة امطاقةة؛

 ضعف جشر كة مجواأة ي االاشطة االقنصرةية؛ ةواويا جنفاقة جر يضعف امفعل امعواج ي اموهرالمكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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 -طشكرمةر

امورا؛

 طشكرمةة امجاجسنةك.وبرممظا طمى جشربل امنموةة هذه ي جةة رم جالل-خمةفاة ،واظ اا موةوة امنصوةم ي تحديد امناجةر وامخةر ا االسنااتةهةة
مجسماا

امـ  02اموقةجة ،تم اقنااح  2تاجةر

اسنااتةهةة ي اموهرال

امائةسةة مجنموةة ي امهةة .وتم اقنااح هذه امناجةر

رمرا عجى امنشخةص االسنااتةه واألهداف امنمواية مجهةة ،وكذا ج أجل تحقةق امنموةة امومدجهة مكرية جهرال
تم وضع هذه امناجةر
اممقل وامنهةة از

اسنمرةا طمى امنشخةص وإمى اموهرال

امهةة .وقد

واموااضةع اموؤثاة ي تموةة امهةة وه  :امةمةة امنحنةة واظم

األسرسةة واموةةكجة ،االقنصرة وامهرذرةة امناارةة ،امشةكة امحضاية وامقاوية ،امنااث وامثقرية ،امةةئة وامواا ة

امطةةعةة وامنموةة امةشاية واظرم امحكرجة برمهةة.
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.IV

توجهات استراتيجية من أجل تنمية مستدامة ومندمجة

يعنةا امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب وثةقة اسنااتةهةة ي جهرل امنموةة اموسنداجة وامومدجهة مجفناة امووندة ج  0202امى

 .0202وه وثةقة جاجعةة مكل امفرعجة برمهةة ج خالل تحديد األهداف وامناجةر امن تناجم جخنجف امسةرسر امعواجةة
واموشر يع اموةةكجة ويق جمظا اسنشااي  .كور أاةر وثةقة تسرهم ي ضورن مالتقرئةة رة جخنجف امندخال
اموهرال

وامومراق اموكااة مجهةة .يرمنصوةم امهةاي يحدة امناجةر

امعواجةة ي كل

اإلسنااتةهةة امعرجة اموؤاا مةذه امندخال

وامن تم

تحديدهر ي  2تاجةر اسنااتةهةة تنالام وانرئ امنشخةص امناار االسنااتةه وجر عةا عمه امفرعجان برمهةة ،وكذا امسةرسة
امعرجة مجدومة .وه امناجةر

االسنااتةهةة امن تم تفصةجةر عجى  22جهرال

وامومدجهة برماسطة امحضاي وامقاوي.

أسرسةة جاتةطة بكل جاااب امنموةة اموسنداجة

 .1توجهات استراتيجية من أجل تنمية مستدامة ومندمجة
خوسة تاجةر

اسنااتةهةة حدةا امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل خمةفاة جؤااة مندخال

امفرعجة امناارةة

مجفناة امقرةجة :
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ويوك تفصةل هذه امناجةر

امائةسةة عجى اممحا امنرم :

أ .وضع أسس نموذج اجتماعي مستدام ومندمج:
ج اممرحةة االسنااتةهةة ،يهب امعول عجى تمظةم عول جةة رم جالل-خمةفاة ي طار جمرسب منحقةق تقر ب رة امسةرسر
واموةرة ا

امعواجةة أثمرا عوجةة تمفةذ امخةر ا

امنموةة امةشاية وامحد ج امنفروتر

وامناجةر

واألهداف االسنااتةهةة ،بور ي ذمك امنحسة اموسندام موؤش اا

اموهرمةة واالجنورعةة:



تقجةل امنفروتر



تكثةف رااج جحر بة امفقا وامةشرشة وخصاصر برموهرال



اموهرمةة ي جهرل اماماج مجخدجر

تعزيز أاظوة امحورية االجنورعةة مجسكرن ي

األسرسةة وامنغطةة امصحةة وامنعجةم؛
امقاوية وامومراق امهةجةة؛

وضعةة هشرشة (جاايق االسنقةرل مجوسمة

وذوي االحنةرجر

امخرصة)؛
اموةمةة وإلةجرج أيضل مجشةرب ي ساق امشغل؛



االاخااط ي االسنااتةهةة اماامةة مجنكاي اموةم مايع امكفراا



تطايا امةااج امنمواية اموحجةة امومدجهة وخصاصر ي امومراق امهةجةة ردعم ج هةآ



ةعم رااج تطايا األاشطة واموقروال

امنوايل امدومةة؛

امصغاى امذاتةة؛

اموحجةة ج خالل امنعرواةر ؛



تثوة امومنهر



تكثةف رااج امقضرا عجى األجةة وخصاصر رة صفاف اممسرا؛
امصحةة وامناباية برمودن وامةرةية؛



تطايا وتحسة اموؤسسر



االهنورم بقضرير امشةرب ج خالل تطايا جخنجف امواايق امثقريةة وامايرضةة؛

ب .تحسين جاذبية الجهة:
ينطجب اممهرح ي طاعرش امموا االقنصرةي امهةاي تمفةذ اموقناحر


امائةسةة امنرمةة:

تحسة جمرخ األعورل وتةسةط اموسراا اإلةا ية وجعجةر أبثا شفريةة وتطايا امخدجر
جنوةزة مهجب االسنثور ا

امعواجةة اماقوةة؛

اماامةة واألجمةةة وخجق اموقروال ؛



تقديم تحفة از



تعةئة امعقر وامعقر امعواج عجى وجه امخصاص بأثومة تفضةجةة مهجب اموزيد ج االسنثور ا

احا امهةة جع

اصالح األاظوة امعقر ية؛


تطايا امشاابة رة امقطرع امعرم وامخرص حال اموشر يع اموةةكجة امكةاى؛



طعطرا أهوةة كةاى مجوسنثواي ج امهرمةة برمخر ج؛



خجق طار جؤسسرت جةاي مجنسايق امخر ج مجهةة مهجب االسنثور ا



تطايا شةكة اممقل (امطاق وامهاي وامسكك ) وامنهةة از امالزجة مةر منخفةض تكرمةف اممقل وتسةةل اماصال طمى

امخر جةة؛

جخنجف جمراق امهةة.
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ت .وضع نموذج اقتصادي منتج للثروة ولمناصب الشغل:
ينطجب تحقةق األهداف االقنصرةية االسنااتةهةة امهةاية مجنصوةم بحجال عرم  ،0202طعرةة رمرا امقااعد االقنصرةية مهةة
رم جالل-خمةفاة ي امقطرعر

امفالحةة وامصمرعةة وامسةرحةة وامصمرعر

وي اموهرل االقنصرةي امفالح  ،همرك حرجة طمى تاجةةر


امنقجةدية وامنكماماجةر

وامةمةة امنحنةة.

إلعطرا امفالحة برمهةة ةو ا قةرةير ،بور ي ذمك:

تطايا االاخااط ي اسنااتةهةة امهةل األخضا 0202؛
جع امقطرع امخرص األجمة منموةة امضةعر



تطايا شاابر



تثوة وتطايا اموهرال



تكثةف اإلانرج اممةرت وامحةااا برمهةة ج خالل تعوةم امسق امواضع  ،وتاشةد اسنخدام األسودة ،واسنخدام

امسقاية ،وتشهةع اموااع واموحرصةل امعجفةة؛

أيضل مجوكممة امز اعةة وامنكماماجةر


تمايع امومنهر

امفالحةة امكةاى؛

امحديثة؛

امفالحةة وتطايا امومنهر

ذا

امقةوة اموضرية امعرمةة امن

تحنرجةر األسااق اماامةة

وامعرموةة؛


تطايا سجسجة اإلانرج امفالح خرصة عجى جسناى امنسايق وامنخزي واممقل؛



تطايا امنكاي ي جهرل امفالحة وتدرةا امضةعر



وضع رمةة مواابةة امفالحة ي امةحث ع األسااق امخر جةة؛



تموةة امصمرعر

امنحايجةة مجومنهر

وي اموهرل امصمرع  ،اقناح امناجةر

امفالحةة؛

امفالحةة ج أجل خجق قةوة جضرية عرمةة.

امنرمةة:



يهب أن تنايا امهةة عجى عاض يوك ج جذب االسنثور ا



امعول عجى االاخااط امفعج مجهةة ي االسنااتةهةة اماامةة مإلقالع امصمرع ؛



تعزيز جكراة امهةة كقطب صرعد مجصمرعر

اماامةة واألجمةةة؛

امغذائةة وامكةوةرئةة واموعداةة وامنكماماجةر

اموعداةة منثوة وةج أيضل مجثاوا



تطايا امصمرعر



تطايا امومراق امصمرعةة عجى جحا امطايق امسايع امدا امةةضرا -رم جالل؛

امومهوةة منموةة االقنصرة امهةاي؛



خجق جمطقة صمرعةة حاة برمهةة السنقطرب اسنثور ا



تسايع طاشرا امومراق امجاجسنةة امهةاية اموةاجهة وخرصة اموةمرا امهرف؛

أجمةةة جةرشاة ؛



تطايا امخدجر

امجاجسنةة وامخدجر



تطايا امشاابر

امصمرعةة جةرشاة جع امدول اموصد ة ماؤوس األجاال



امنسايق مالقنصرة اماقو وتاحةل امخدجر .

وي قطرع امسةرحة ،يأهم امناجةر


امحديثة؛

امواحجة برمهةة؛

االسنااتةهةة تكو ي :

احداث عاض سةرح طيكاماج جةم؛
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تةةئة اموااقع امسةرحةة امكةاى برمهةة؛



تمظةم قطرع اممقل امسةرح  ،و يع جسناى امواا ة امةشاية اموشر كة ي طةا ة األاشطة امسةرحةة واإلشااف عجةةر؛



تعزيز امنكاي اموةم ي جةدان امسةرحة.

وبطايقة جنكرججة جع قطرع امسةرحة ،يهب أن ينم تموةة امصمرعة امنقجةدية وامنااث ي طار األهداف اموشناكة .ومةذا
امغاض ،يهب أن يخضع قطرع امصمرعر

امنقجةدية مجنحديث ويق جر يج :



تطايا وتثوة امصمرعة امنقجةدية امهةاية؛



وضع وتمفةذ اسنااتةهةة تسايقةة جنكرججة مجناوي مجحاف امهةاية وتعزيزهر؛



ةعم جةرة ا



تطايا امومراق امحايةة واموعر ض امدائوة بوخنجف جدن امهةة؛



تعزيز امنكاي اموةم امواتةط برمحاف امنقجةدية؛



اموشر يع امصغةاة واموناسطة ي جهرل امصمرعة امنقجةدية؛

تطايا وتحفةز امنعرواةر

امعرججة ي جهرل امصمرعر

امنقجةدية.

ث .تقوية الربط بين الجهة وباقي التراب الوطني:
وي جهرل امةمةر


امنحنةة ،تظةا تاجةر

أسرسةة وه :

تطايا بط امهةة بأقطرب امنموةة االقنصرةية األخاى برموغاب وتسةةل اافنرحةر عجى اموحةط امخر ج رنطايا
اممقل امهاي وامسكك وشةكة امطاق امسايعة؛



تعزيز امنورسك وامنضرج امهةاي ج خالل تحسة امنااصل ةاخل امهةة وخجق تازيع جناازن مجنهةة از األسرسةة
وامةمةة امنحنةة وتأهةل شةكة امطاق اماامةة امهديدة؛



يك امعزمة ع امومراق امقاوية وخرصة امهةجةة وذمك بوااصجة رمرا امطاق امقاوية وتحسة امشةكة امطاقةة امحرمةة؛



تحسة جخنجف وسرئل اممقل امحرمةة بور يةةر اممقل امطاق خرصة اممقل امقاوي واممقل امسكك واممقل امهاي واممقل
رة امحااضا.

ج .جعل التراث الثقافي رافعة لتنمية الجهة:
ويةور ينعجق بوهرل امنااث ،سرعد امنشخةص امناار عجى تسجةط امضاا عجى امنماع امكةةا وثااا امواا ة امنااثةة ي امهةة.
وقد أظةا امنحجةل االسنشااي أن هذه امواا ة تنةح آيرقر واعدة ي اإلسةرم ي امنموةة االقنصرةية واالجنورعةة ي امهةة.
وسةنم تأبةد هذا امومظا برعنورة وتمفةذ اموحرو وامناجةر


االسنااتةهةة امائةسةة امنرمةة:

تكايس امهةة كقطب تااث ذو جكراة وامةة ،ينواقع رة امقطةة امائةسةة  ،يرس-جكمرس (ي امشورل) وجاابش
(ي امهماب) ،رةدف تعزيز "اايق تااث " رة امعااصم امنر يخةة؛



تثوة امنااث ي طار راارج جةاي جمدج رة جخنجف امقطرعر  :امسةرحة وامةةئة وامثقرية ،االقنصرة االجنورع
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وامنضرجم  ،امنموةة امةشاية اموسنداجة ،امنموةة امقاوية...؛


وضع راارج جةاي منطايا وتهةةز اموااقع امنااثةة؛



وضع راارج إلعرةة تأهةل وحورية امنااث امعوااا ي امهةة؛



وضع راارج جةاي جنكرجل مجناوي منااث امهةة (جعاض جةاي ،جعر ض طقجةوةة ،جنرحف ،جةاجرار



طعداة راارج جةاي جنكرجل مجنكاي وتطايا اموعاية وامد اية ي امنااث (اموعرهد امواسةقةة مجفمان امشعةةة وامحاف)؛



وضع اسنااتةهةة مدعم امفرعجة ي جهرل امنااث (امهوعةر  ،امنعرواةر )؛



وضع جخطط جةاي وباارج جنكرجل مجوسر ا

 /جااسم؛

امنااثةة.

ح .اعتماد نهج حكامة جديد وفعال:
طن اهرح عوجةة امنموةة ي جةة رم جالل-خمةفاة ويقر مجخةر ا

واألهداف االسنااتةهةة اموقناحة ينطجب تهديد

وامناجةر

وتحديث أسرمةب امحكرجة ي جوةع أاحرا امهةة ويقر مور يج :


تزويد امهةة برألاا امعجةر امونخصصة وتعوةم توثةجةنةر عجى جسناى األقرمةم؛



تمايع وتطايا امنعرون اماام وامدوم ممقل امنهر ب ام اائدة وتكثةف امشاابر
تمسةقةة رة جخنجف اإلةا ا

امةرةية وامةر وةومةر؛

وامهةة مننةع جخنجف امةااج واموشر يع؛



وضع هةئر



تطايا اظرم احصرئ جةاي وجاصد مجننةع امظااها االجنورعةة واالقنصرةية برمهةة؛



تعزيز امنااصل جع جخنجف امفرعجة وخصاصر ج خالل جاقع األانااةت امخرص برمهةة؛



طاهرز رمك ج اموشر يع امهذابة امونعدةة امقطرعر  ،امن تعنةا قرة ة عجى خجق ةيمرجةة حقةقةة مجنموةة امهةاية.

خ .التنمية القروية:
يجعب اموهرل امقاوي ةو ا جةور ي تموةة جةة رم جالل خمةفاة .يو اممرحةة امديوغاايةة ينوةز رثقل جةم كور أن امعديد ج
االسنااتةهةر

امعواجةة هوت هذا اموهرل وسرهوت ي تموةنه ،وتعنةا اسنااتةهةة امهةل األخضا  0202اخا اسنااتةهةة

جاجةة مةذا اموهرل.
وج امناجةر


األسرسةة واالسنااتةهةة امكفةجة رنموةة امعرمم امقاوي:

تهروز امعهز االجنورع برمومراق امقاوية (امصحة ،امنعجةم ،امورا ،امكةابرا ،األجةة) وكذا تقجةص جوةع امنفروتر
االجنورعةة؛



توكة امواابز امصرعدة ج امنهةة از



تقاية امدو االقنصرةي مجعرمم امقاوي ج خالل اسنثور اموؤهال



جاابةة امشةرب امقاوي ج خالل توايل اموشر يع عةا راارج ااطالقة؛



تقاية امقد ا

امضاو ية وج جمراق األاشطة االقنصرةية؛
امطةةعةة واموعداةة وامغرراية وامثقريةة وامنااثةة؛

مدى اممسرا ج أجل اموشر كة ي امنموةة االقنصرةية؛
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ج أجل تثوة امومناجر



تشهةع احداث امنعرواةر



وضع اورذج تمواية تسنهةب مخصاصةر



تعةئة األ اض امهورعةة.

اموهرمةة وامصمرعة امنقجةدية؛

امومراق امقاوية؛

د .تأهيل وتحديث الشبكة الحضرية:
اسنمرةا طمى انرئ امنشخةص امناار االسنااتةه واالتهرهر
اسنااتةهةة مجنهوعر

ي تطا اممسة امحضاي مجهةة ،يقناح امنصوةم اخنةر ا

امائةسةة ي امهةة ج أجل تشكةل امشةكة امحضاية امهةاية وإعرةة امناازن مةر .وتشول هذه االخنةر ا

جر يج :



تعزيز اماظرئف االجنورعةة واالقنصرةية مجودن امكةاى واموناسطة برمهةة مهعجةر أبثا جرذرةة؛
وامنهةة از

امايع ج امخدجر

وامةمةة امنحنةة مجودن برمهةة وجعجةر ي جسناى كةاير

جالعب يرضةة جسنشفةر  ،جحطر

اقل اموسرياي )... ،؛

امكةاى منحسة جرذرةة امودن وتقاينةر (امطاق امودا ية ،امودا س امعجةر ،اموسنشفةر )...؛



ااهرز امنهةة از



تحسة شةكة امطاق امسايعة ويك امعزمة ج أجل تمظةم أبةا مجشةكة امحضاية؛



تعوةم وتحسة جاةة وثرئق امنعوةا وامنخطةط امعوااا ؛



طعرةة اممظا ي جمظاجة امنخطةط امحضاي ووضع جقر بر
امحديثة امةةئةة ي وضع جخططر

جديدة تااع امخصاصةر



جااعرة اإلشكرمةر



تطايا امةمةة امنحنةة اماقوةة ج أجل خجق جاابز حضاية ذكةة؛



امودن اماامةة (جعر ض،

تعزيز امواابز امقاوية اممرشئة كأقطرب ةاعوة مجنهوعر

اموحجةة؛

امنعوةا؛
امحضاية.

ذ .مواجهة التغيرات المناخية واشكالية الماء
كز امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل-خمةفاة عجى امناجةر
وامواا ة امطةةعةة ي امهةة ،وي امحفرظ عجى اموؤهال


اموحريظة وتثوة امواا ة امغرراية؛



اموحريظة عجى امواا ة امورئةة؛

وتثوةمةر .ويوك تجخةصةر عجى اممحا امنرم :



تحسة شةكر



تعوةم جحطر



تشهةع اموعرمهة امثالثةة مجوةره امعرةجة قصد طعرةة اسنعورمةر؛

تازيع جةره امشاب؛
جعرمهة اممفرير
جحطر

واموةره امعرةجة؛



تثوة تاسةر



تعوةم رمرا جطر ح جااقةة مطوا اممفرير



االسنااتةهةة امن سنسةم ي تموةة امنااث امةةئ

اعنورة وتمفةذ اموخططر
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طعرةة تأهةل وإغالق اموطر ح غةا اموااقةة؛



اعداة اموخطط امهةاي مندرةا اممفرير



وضع حجال موعرمهة اممفرير



تشهةع وةعم اسنعورل امطرقر

امصمرعةة وامز اعةة غةا امخطاة واممفرير

امةرجدة؛

امخطةاة وتثوةمةر عجى جسناى امهةة؛
امونهدةة (امشوسةة وامايحةة) وجةرة ا

اسنعورل اماقاة امةديل.

ر .توجهات متعلقة بالسكنى وسياسة المدينة
يقناح امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب جهواعة ج اموهرال
امنقسةم يوك اقنااح امعديد ج امناجةر

امن

سنسنقةل اموشر يع اموةةكجة مجهةة .وعجى أسرس هذا

األسرسةة ي طار امسكمى وسةرسة اموديمة.

يف جهرل اموشر يع امديا امذي يمنظم حال جديمن رم جالل وخمةفاة يوك امقةرم بور يج :


تأهةل وهةكجة االحةرا امسكمةة ارقصة امنهةةز



امخفض ج امعهز امسكم ع اايق جحر بة امسك امغةا امالئق وجعرمهة اموةرا اآليجة مجسقاط بخمةفاة وبم
جالل؛




تطايا امسك امقاوي خصاصر برمواابز امقاوية اممرشئة؛
تعةئة امعقر مالسنهربة مجحرجةر

ج امسك االجنورع وامواايق امعواجةة؛

أجر عجى جسناى جهرل اموشر يع امسةل ،يةا يعاف اواا سكراةر جطاةا جر يخجق ضغطر جةور عجى امسك  .وج هذا امومطجق
يوك امعول عجى جر يج :


تأهةل وهةكجة االحةرا امسكمةة ارقصة امنهةةز برمفقةه ر صرمح وساق امسةت؛



ينح جر يقر ب  222هكنر مجنعوةا وامناسع امحضاي مجوديمنة ؛



جديدة ( 2هكنر ا

تهةةز امواابز امقاوية اممرشئة وااهرز تهزئر

ي كل جاكز).

ويةور يخص جهرل اموشر يع امةضةة ،ينعنةا جديمة خايةكة اموهرل امحضاي اموؤسس مةذا اموهرل وينوةز بوهرال

قاوية

جةوة .وج همر الرد ج امعول عجى:
جديدة بخايةكة وواة زم وبهعد وباجمةةة وحطرن؛



امخفض ج امعهز امسكم ع اايق ااهرز تهزئر



تطايا امسك امقاوي خصاصر برمواابز امقاوية اممرشئة؛



تأهةل وهةكجة االحةرا امسكمةة ارقصة امنهةةز؛



تعوةم امنحفةظ امعقر ي ج اجل ااهرز امنهزئر .

بور يهب عجى جسناى جهرل اموشر يع امهةل ،وامن تظل بعةدة ع امنموةة امحضاية ،امقةرم بور يج :
امحضاية وامقاوية؛



تأهةل امنهوعر



تطايا امسك امقاوي خصاصر برمواابز امقاوية اممرشئة بإقجةم ازيالل وجاكز امقةرب وكاوش بإقجةم خمةفاة.
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طن جهواع هذه امناجةر
يضراا

امن تم سوةر ،سةنم تاجونةر طمى جشر يع جةةكجة ي امفصال امالحقة ،كور سةنم تاجونةر طمى

اموشر يع وامةااج اموفعجة مةر .وبرمنأبةد ،مةس جهجس امهةة ها اماحةد امذي سةقام رنمزيل هذه اموشر يع ،مك كل

امفرعجة امهةاية كل ي جهرل اخنصرصه سةسرهم ي تفعةل امةاارج امنمواي مجهةة ،ج خالل عقد رة امهةة وامدومة.
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الفصل الرابع
مجاالت المشاريع وتوجهات التهيئة
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 .Vمجاالت المشاريع وتوجهات التهيئة

جكمت جهواع جااحل ااهرز امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم

جالل-خمةفاة ج تحديد جهرال

اموشر يع امن

سنحنض جشر يع امنموةة االقنصرةية واالجنورعةة برمهةة .وقد تم األخذ بعة االعنةر ي تحديد جهرال اموشر يع اموهرال
امسربقة ي كل ج جةر

ترةمة أزيالل وامشروية و ةيغة وجكمرس تريةالمت .كور تم اماجاع طمى جهواعة ج اموعريةا امن

تم اعنورةهر ج أجل تحديد جهرال

اموشر يع ردقة.

 .1معايير تحديد مجاالت المشاريع لجهة بني مالل-خنيفرة
يعنةا تحديد جهرال

اموش ر يع ج أسس امنةةئة اموهرمةة ،حةث أن امغاض اممةرئ ج طعداة امنااب ها امنموةة امهةاية

اموسنداجة ج خالل تحقةق امعدامة اموهرمةة واممهرعة االقنصرةية .كور ان تحديد هذه اموهرال
اموعريةا األسرسةة .وينم تقسةم اموهرال

يخضع موهواعة ج

اسنمرةا طمى هذه اموعريةا امونماعة.

وبةذا اموعمى ،يإن تعايف جهرل اموشر يع  ،ال يوك أن يسنمد طمى عرجل واحد أو جعةر واحد ،رل طمى جهواعة ج اموعريةا
امن تسوح رنحديد هذا امفضرا امذي يفةم قةل كل ش ا عجى أاه كةرن أو "وحدة تاارةة" .وعجةه يقد تم اخنةر ست جهواعر
ج اموعريةا منحديد جهرال


اموشر يع ،امود جة أةاره.

معايير الوسط الطبيعي:

يةم هذا امماع ج اموعريةا امنضر يس ج امةضرب وامهةرل .كور أن امومرخ يجعب ةو ا هرجر ي امحةرة االقنصرةية واالجنورعةة
مجوهرال


ج خالل اممظم امطةةعةة امن يكااةر (امغربر  ،اماةيرن )...طضرية طمى امواا ة امورئةة.
المعايير البشرية:

تشكل اموعريةا امةشاية أيضر عرجال جحدةا ج خالل امعااجل امديوغاايةة (ةيمرجةر
وامنازيعر

وامواقع وأاااع امنكنال

وتر يخ تااة اموهواعر

وجعدل امزيرةة) وامكثرير

امسكراةة

امعاقةة امائةسةة ،وامنمظةم االجنورع ...بور يوك مجعااجل

امنر يخةة أن تةة ااق تأهةل اموهرال .


معايير مرتبطة بخصوصيات الجهة ومواردها:

تعنةا هذه اموسأمة ج اموسرئل األ سرسةة ي تحديد اموهرال

امونهراسة ج حةث امنشربه رة اإلجكرار

(اماياة واممد ة

وامنماع )...وة جة امنثوة جر يهعل ج امووك تصوةم جشر يع جنكرججة .كور يهب جااعرة جوةع امواا ة (امطةةعةة وامنااثةة
وامد اية امفمةة وامديمةة وامعرةا  )...ي هذا امةرب.
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المعايير المتعلقة بالهوية الجهوية:

واسنمرةا طمى امواا ة وامخصرئص امهةاية ،يهب رةرن امةاية امونعجقة بوهرال

اموشر يع ،ج أجل وضع رااج جمرسةة

واعنورة تدارةا جكةفة جع امةةئة وامفرعجة اموحجةة .


معايير متعلقة بالنشاط االقتصادي:

ينعجق االجا رةةرن كرية األاشطة امونااجدة ي اموهرل ،وجدى تطا هر رمرا عجى حرمة امنهةة از


وامنمظةم وامنودن.

معايير متعلقة بالربط والتواصل والفاعلين من خارج المجال:

بل جهرل تحدةه أوال امعالقر

امن تابط رة اموهواعر

امةشاية امن تشغجه وتسنغجه .ومك ج اموةم مجغرية تحجةل عالقة

ذمك اموهرل برمومراق اموحةطة به وحنى امومراق اممرئةة .ويوك تقديا هذا امةعد رد جة جرذرةة وتدخل امفرعجة ج خر ج
اموهرل (اموسنثواون ج امهةة ،وجمراق أخاى ج امنااب اماام  ،ج امخر ج .)...
وبرخنصر  ،يإن تحديد جهرال
امطةةعةة (اماحدا
وامعالقر

وامحاا ا

اموشر يع (بغض اممظا ع اموسرحة) يسنمد طمى عدة جعريةا تنعجق برسنو اا ية امةةئر

امفالحةة اإليكاماجةة) ،جع وجاة جةمة جةةومة ج حةث أسرمةب اإلانرج ،واموشربل اموشناكة وامنقرمةد
وامنعرون امقرئم رة جهواعر

االانورا.

وكثةا ج هذه اموعريةا ال يوك قةرسةر بوعدال

أو اسب ،ومك تقدياهر وبطايقة جنكرججة ،يسوح رنحديد اموهرال

"امونهراسة" امن يوك أن تكان األ ضةة امومرسةة مـشاابة جمدجهة وتعرقدية .وعجى أسرس هذه اموقر بة اموعةر ية اقناح عجى
امفرعجة ي امه ةة ،طعرةة تقسةم اموهرال

امونهراسة طمى جهرال

ياعةة مجوشر يع.

ج اجل تحديد وتااة اموشر يع امونعجقة رنموةة وتةةئة اموهرل ،يرن جهرال

اموشر يع تحنام حدوة امهورعر  .يةرمنرم ،

عمدجر تمنو امهورعة امى عدة جهرال  ،يإاةر تاتةط برمحةز اموةةو  .وينعجق االجا همر برمهورعر

امن تنااجد ي افس

اماسط :امهةل ،امديا وامسةل وامةضةة.
وعالوة عجى ذمك ،يرن االسم امهغااي موهرال
امى جهرال

اموشر يع ال يعم ااةر تسنمد طمى اموعريةا امهغاايةة .رل ها اقنااح تقطةع

امنموةة امقرة ة عجى تجق امةااج وامندخال

وقد تأخذ هذه اموهرال

امن تنالام جع امةاية واإلجكرار

واموشربل امخرصة رةر.

اسور جخنجفر ع األسورا امهغاايةة .ويقناح ان ينم اسنعورل تسوةة جزةوجة تدل ي افس اماقت

عجى االانورا امهغااي وامخصرئص امونعجقة برألاشطة اموخنجفة.
اجر برممسةة مطايقة امنعايف بوهرال

اموشر يع ي هذه امد اسة ،ية اايقة تاكةةةة توزج امومةهةر

امثالث امونةعة ي

اعداة امنصرجةم امهةاية امسربقة.
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 .2وحدات ترابية متجانسة لتحقيق التنمية المندمجة
يوك تقسةم امهةة طمى  0جهرال
هذه اموهرال

مجوشر يع ت نوةز رنهراسةر وتسنود ج اموهرال

امسربقة ويق جعريةا جنهراسة .وتةاز

كور يج :

أ .مجال المشاريع الهضبة :المجال المنجمي والرعوي
يغط هذا اموهرل جسرحة تةجغ حاام  7022كجم ،²وتشول  09جورعة جمةر  3جاابز ،وتحنل جوةع امواتفعر

امن تمنو

طمى جةة رم جالل-خمةفاة ،وتضم جهرمة ياعةة وهور:


هضاب الفوسفاط:

وتةةو عجةةر أاشطة امنعدي  ،وه جهرل ياتةط يةه امنودن ا تةرار قاير برسنغالل امفاسفرط .وجع ذمك ،ال تزال همرك أاشطة
عاية ي هذا اموهرل.


هضاب أزغار:

عاف هذا اموهرل تحاال عوةقر ج حةرة اماحل طمى امحةرة اموسنقاة .وحرمةر هضةة أزاغر ه

جهرل عاي يشةد تطا ا

حضاير جنسر عر  .وي اماقت افسه ،تنطا يةه أاشطة امنعدي واموقرمع .ويةجغ عدة سكرن امةضةة  311 511اسوة ويقر
إلحصرا  .0220وي سمة  0220كرن هذا اموهرل يحناي عجى 599 965نسمة .جعدل امكثرية رةذا اموهرل ها  10اسوة
ي امكجم.²
وعجى اموسناى امطةةع  ،ينوةز جهرل اموشر يع امةضةة بر منكاي امطاباغااي اموسطح اسةةر وامنالل امونقطعة .وينااوح
جناسط اال تفرع ج  322طمى  122جنا .وتعد جديمة خايةكة جاكز اموهرل ويحناي عجى :أر امهعد ،واة زم ،راجمةةة
وحطرن .وتحنل امهزا امشورم ج امةضةة اماسطى جاابز ةيمرجةة ارشئة جثل جاالي راعزة ،وأبجواس ،وكةف اممسا .
وج اممرحةة االجنورعةة ،تشكل اموهرال

امفاعةة مجةضةة جهرال

امنحنةة ،واالينقر طمى امنهةة از  ،وجناسط جعدل امفقا وةيمرجةر

جمفصجة ،ومك مةر خصرئص جشناكة ج حةث امةمةة
امنودن .رةد أن همرك اخنالير

أخاى ،ومك تم تحديد هذا اموهرل راجنه راصفه "جهرال واحدا مجوشاوع" منحديد واقنااح طجاااا
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ب .مجال المشاريع الجبل :فضاءات رعوية وسياحية ايكولوجية
تغط هذه اموهرال

جسرحة تةجغ حاام  14 425بجم ²وتشول  02جورعة جمةر  0جاابز بور ي ذمك جورعة عجى امحدوة

جع امديا .ويةجغ عدة سكرن جهرل امهةل  394 114اسوة ويقر إلحصرا  .0220وي سمة  0220كرن هذا اموهرل يحناي
عجى  020 002اسوة .جعدل امكثرية رةذا اموهرل ها  02اسوة ي امكجم.²
وينكان اموهرل امهةج ج جهرمة ياعةة :


األطلس المتوسط لخنيفرة بني مالل:

ينوةز هذا اموهرل بأاشطة اماع وامسةرحة امةةئةة ،حةث تساة امغربر

وامثاوة امحةاااةة وامنماع امةةاماج وامنااث امالجرةي،

جور يسوح رنموةة امسةرحة اإليكاماجةة.


األطلس الكبير المركزي:

وها يغط جهرل أزيالل بأبوجه ،ويوةزه االقنصرة امنااث وكااه قطةر مجسةرحة امةةئةة :امنااث اموعور ي (امقصا وامقصةر )
امنااث امطةةع
وامومحاتر

(امومرظا امطةةعةة واماةيرن وامةاكر

امورئةة) امنااث امالجرةي ،وامنااث امهةاماج

(امومنزه امهةاماج ،

امصخاية).

وج رة امعمرصا اموشناكة رة امومطقنة امفاعةنة  :اماسط امطةةع (امهةة امهةجةة) ،وااخفرض جسناى امنودن ،وامعزمة،
وامعهز ي

امةمةر

األسرسةة ،وامشالال

األسرسةة مجطاق واالتصرال  ،واإلجكرار
وامهداول وامغربر ) وتايا طجكرار

امطةةعةة اموةوة (اموصرة  ،وامواا ة امطةةعةة ،وامواا ة

امسةرحة امةةئة ة (ابنشرف امسةرحة ،وعجم اآلثر ) .وتعنةا أزيالل

اموديمة امن تنااجد ي اموهرل.
ويضم هذا اموهرل جمنزه جكان امطةةع واموصمف تااثر عرموةر .ويوند عجى  2722كجم ،²وينكان ج  22جورعة جمةر 20
جورعة قاوية ،وجورعة ي امديا .ويوثل هذا اموهرل ياصة ج أجل امنموةة اموسنداجة مكرية تااب امهةة ج خالل تموةة
أاشطة امسةرحة امهةجةة وااليكاماجةة .كور يضم هذا امومنزه جهواعة ج اموااقع االيكاماجةة وامطةةعةة امن توك ج خجق
ياص تمواية كةةاة (أيت عنرب ،بحةاة رة امايدان ،شالال
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ت .مجال المشاريع السهل :فضاء الفالحة المسقية والصناعة الفالحية
يغط جسرحة تةجغ حاام  2102بجم ²ويشول  02جورعة ،جمةر  2جاابز ،يوند عجى جوةع سةال ترةمة .وعدة سربمة
اموهرل يقد ب  310 900اسوة ويقر إلحصرا  .0220وي سمة  0220كرن هذا اموهرل يحناي عجى  092921اسوة.
جعدل امكثرية رةذا اموهرل تقد ب  227اسوة ي امكجم.²
وينكان جهرل امسةل ج جهرمة ياعةة :


مدار تادلة  :تااث وام  ،ينوةز برمز اعة اموكثفة (ز اعة األشهر ) ،وامصمرعة امغذائةة ،وعاف تودار كةة اا ي
اآلواة األخةاة.



هوامش المدار المسقي :تةةو عجةه امز اعر

امةا ية وتابةة امورشةة.

وعجى اموسناى امطةةع  ،يإن سةال ترةمة أبثا األ اض تهراسر ي امهةة ،وه تناايق تورجر جع طقجةم ترةمة امذي يشول
أبةا جدا سقاي مجووجكة .وه جهرل ذا

هاية ز اعةة برجنةرز بفضل اإلجكرار

امورئةة امن تنايا عجةةر (أم امابةع).

ويحناي عجى ثالث جدن :قصةة ترةمة ،امفقةه ر صرمح وساق امسةت أوالة امموة .وتنوةز بوعدل امفقا اموندا  ،وجسناى
تهةةز اسةةر جةد .وجع ذمك ،وعجى اماغم ج طجكرار
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ث .مجال المشاريع الدير :مجال االستقرار بحمولة تاريخية قوية
يغط جسرحة تةجغ حاام  0900بجم ²وتشول  03جورعة جمةر  3جاابز ،ويوند عجى جوةع سفاح امةضرب .ويةجغ عدة
سكرن امديا  143 114وفقا إلحصرا  .2014وي سمة  0220كرن هذا اموهرل يحناي عجى  709107اسوة .وينكان
اموهرل ج جدن وجاابز تر يخةة اظ اا منااجد امطايق امسجطرا رةر رة يرس وجاابش .جعدل امكثرية برموهرل ها 237
اسوة ي امكجم.²
ويحناي امديا عجى جهرمة ياعةة :


دير خنيفرة:

ينأمف ج سجسجة ج األحااض واماةيرن امن تشةد تغة اا عوةقر بسةب امنودن امسايع ،ومك ال تزال األاشطة امفالحةة قرئوة
ج خالل امز اعة وامثاوة امحةاااةة .وتنوةز هذه اموهواعة امفاعةة راجاة تااث غم وجنماع.


دير بني مالل:

يوند ج زاوية امشةخ طمى ةجمر  ،وها ج جصرة اموةره امن اسنقا يةةر ا ممرس قديور ،وينايا عجى جهواعة جنماعة ج
اموعر ف وامنااث واألاشطة امز اعةة اماعاية امقديوة.
وبرمنرم ية جهرال

جنفاةة جدا ج حةث االسنةطرن ،ومك مةر أوجه تشربه يوك أن تهوعةر ي افس جهرل اموشر يع.

بور أن هذا اموهرل يعنةا حضاير بشكل كةةا (خمةفاة ،رم جالل ،رزو ،زواية امشةخ ،آيت طسحرق ،أواوجراة ،امقصةةة،
ساق يم جورعة ،ةجمر ) ،وينوةز بوعدل يقا ضعةف وبنااجد رمةر

تحنةة جةدة.

وامديا جهرل ةيمرج اقنصرةير واجنورعةر وحضاير ،وينايا عجى امةمةة امنحنةة؛ ويوك أن يكان جهرال حقةقةر منحقةق امنموةة
مجهةة بأساهر ويضو اادجرج اموهرال

امهةجةة جع امسةل وامةضرب.

.
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خريطة  :4مجال المشاريع الدير
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ج .مميزات مجاالت المشاريع بجهة بني مالل خنيفرة
مجاالت المشاريع

المساحة

عدد السكان

نسبة النمو
الديموغرافي -3441
3441

المميزات الجغرافية والطبيعية

المدن الرئيسية

 10 025كلم²

 403420نسمة

0,95-1,21%

االطلس المتوسط خنيفرة بني مالل مجال
له مؤهالت فالحية ورعوية وسياحية
ايكولوجية استغالل الموارد الغابوية وتنوع
الطبيعة والتراث الالمادي يجعل من هذا
المجال فرصة لتنمية السياحة االيكولوجية
االطلس الكبير االوسط مجال له خصوصية
مميزة مرتبطة باقتصاد التراث والسياحة
االيكولوجية والتراث المبني القصور
والقصبات الموارد المائية الترا ث الالمادي
والمآثر التاريخية لمكون

مجال المشاريع الهضبة

 1114كلم²

 677587نسمة

0,31-0,83%

مدينة خريبكة ومراكزها
هضبة الفوسفاط مجال معدني بامتياز ذات
اشعاع وطني ظاهرة التمدن مرتبطة كثيرا مع الفلكية بجعد وادي زم
بوجنيبة وحطان في الجهة
االنشطة المنجمية خاصة استثمار الفوسفاط
ويبقى هذا المجال مرتبط بانشطة اخرى مثل الشمالية من الهضبة يوجد
مراكز ناشئة مثل مريرت،
الفالحة المعيشبة والرعي
موالي بوعزة ،اكلموس،
وكهف النسور
هضبة ازغار هو مجال الرعي بامتياز
ظاهرة التمدن هنا مرتبطة بالتحوالت السريعة
التي تعرفها المنطقة مع تطور االنشطة
المنجمية واستغالل المقالع

مجال المشاريع الجبل
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مدينة ازيالل

نقط القوة

نقط الضعف

الهوية االقتصادية

الموارد العدنية
والثروة الحيوانية

قلة التجهيزات
األساسية والعزلة

مجال معدني فالحي
ورعوي

10-30%

التراث المادي
والالمادي السياحة
االيكولوجية

تمدن ضعيف ونقص
في التجهيزات

الفالحة الرعي
والسياحة االيكولوجية

30-70%
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نسب الفقر المتعدد
االبعاد

682934نسمة

0,84-0,94%

مجال المشاريع السهل

 5820كلم²

 .حوض تادلة مجال الفالحة المسقية وفالحة
االشجار المثمرة ظاهرة التمدن حديثة وذات
نمو سريع المجال يحتوي على مؤهالت
اقتصادية عديدة

 .قصبة تادلة الفقيه بن
صالح سوق لسبت

ضغط ظاهرة التمدن
أكبر حوض مسقي
على صعيد المملكة والزحف على حساب
فالحة مكثفة األراضي الفالحية مدن
بدون وظائف متميزة

مجال الفالحة المسقية

5-15%

هوامش الحوض المسقي مجال الفالحة
البورية وتربية الماشية وفالحة معيشية
امكانيات مهمة غير مستغلة
 1933كلم²

 803410نسمة

مجال المشاريع الدير
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0,94-0,95%

شبه الدير يتكون من االحواض واالودية
وهو في تطور وتحول سريع لألنشطة
الفالحية
تبقى المورد الرئيسي يتميز هذا المجال بتنوع
وغنى تراثه دير بني مالل يتميز بثروة مائية
مهمة واستيطان بشري قديم وتراث متنوع
التمدن هنا ظاهرة قديمة

نشاط اقتصادي
خنيفرة بني مالل بزو
زاوية الشيخ ايت إسحاق وتجهيزات تحتية
اواومانة القصيبة سوق فم متطورة.
الجمعة دمنات
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ضغط كبير لظاهرة
التمدن على حساب
األراضي الفالحية

ممر التنمية لكافة
الجهة

4-10%

الفصل الخامس
االختيارات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الكبرى والمهيكلة
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 .VIاالختيارات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الكبرى والمهيكلة

 .1أسس اختيار المشاريع والتجهيزات العمومية الجماعية المهيكلة المقترحة
اسنمرةا طمى انرئ امنشخةص امناار االسنااتةه وإمى تطجعر

امفرعجة امهةاية  ،تم وضع  2تاجةر

اسنااتةهةة ج أجل

تحقةق امنموةة اموسنداجة مهةة رم جالل-خمةفاة ي أيق  0202وه :
 .2جعل امهةة اإلار األاسب المنقرئةة امسةرسر

امعواجةة وماضع آمةر

يعرمة مجنضرج اموهرم مجحد ج امنفروتر

عجى جسناى امةمةة امنحنةة وامخدجر

اموهرمةة وج امفقا وامةشرشة وامنفروتر

امعواجةة األسرسةة ومندا ك امعهز

اموسهل برمومراق امقاوية؛
 .0تطايا جرذرةة امهةة ج خالل اسنغالل امفاص امكرجمة وامواا ة امونماعة امونرحة ي جخنجف أقرمةم امهةة وخجق
اموزيد ج امقةوة اموضرية ،وتثوة امواا ة امورةية وامالجرةية مجهةة وجعجةر ايعة مإلشعرع وامنموةة؛
 .0تطايا امابط رة امهةة وبرق جةر

امووجكة وكذا جع ةول اموعوا وجعل جاقع امهةة ةاعور أسرسةر منموةنةر؛

 .0االاخااط ي و ش امنحال االيكاماج وامطرق واسنعورل امواا ة امطةةعةة بشكل شةد وكذا طعطرا أهوةة كةاى
مندرةا امواا ة امورئةة وعقجمة اسنعورمةر؛
 .2طعطرا أهوةة كةاى مجنكاي وامةحث امعجو وتطايا اماأسورل امةشاي وتقاية امقد ا
وتوثل هذه امناجةر

االسنااتةهةة اإلار امعرم امذي سةنم ج خالمه اقنااح امنهةة از

امكةاى اموةةكجة ي طار امنصوةم

امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل-خمةفاة .وقد تم اقنااح اموشر يع اموناجوة مجناجةر
تهوةع اموشر يع وامنهةة از

امعواجةة اموقناحة ي اموهرال

امندرةاية مجهةة.
االسنااتةهةة اموقناحة ،حةث تم

امحضاية وامقاوية برالسنمرة طمى امقطرعر

همر ،كرات هذه اموشر يع امناجوة امفعجةة مطواح امهةة ي ان تاتق طمى جصرف امهةر

واموهرال  .وج

امااعدة وأن تحقق امنموةة امومشاةة

وتحس طار عةش امسربمة بور يناايق وجؤهالتةر امةشاية وامورمةة وامطةةعةة.
بور أن امناجه امعرم مجدومة وامذي سطاه صرحب امهالمة اصاه امجه بومرسةة عةد امعاش اموهةد ( 09يامةاز  ،)0202قد
سطا األوماير

امااجب امعول عجةةر بعد جرئحة كايةد .29
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خالصة الخطاب الملكي
تأث اا برمهرئحة وكذا جداخةل األسا وامدومة؛



عايت جل امقطرعر



امعول عجى طاعرش االقنصرة اماام وتهروز أثر األزجة؛



األزجة رةمت طشكرال اجنورعةة جةوة خصاصر جر ينعجق بحهم امقطرع غةا اموةةكل وحهم امسربمة ي وضعةة
هشرشة؛



وضع أسس اقنصرة قاي واظرم اجنورع جمدج ؛



وضع جخطط اواح إلاعرش اموقروال ؛



تسخةا جوةع اإلجكراةر

مواابةة اموقروال



ضخ  202ججةر ة هم ي االقنصرة اماام ؛



طحداث صمدوق مالسنثور االسنااتةه منوايل اموشر يع امكةاى؛



امصغاى؛

طصالح امقطرع امعواج وخصاصر قطرع اموؤسسر



طحداث وكرمة وامةة مندرةا اموسرهور



طاالق و ش تعوةم امنغطةة االجنورعةة.

امعواجةة ج أجل تهروز االخنالال ؛

امعواجةة وتنةع يعرمةة اموؤسسر

امعواجةة؛

وبناء على كل هذه المعطيات ،تم اقتراح برنامج عمل يحتوي على  251مشروعا مهيكال بتكلفة اجمالية قدرها 031.2
مليار درهم خالل الخمس وعشرين سنة القادمة.

وقد تم اقنااح امةااج واموشر يع امومضاية تحنةر وكذا امنازيع امهغااي مةذه اموشر يع ،وجهرالتةر ،وقةونةر امورمةة وأجل تمزيجةر
واموؤسسة اموعمةة رذمك اسنمرةا طمى امناجةر االسنااتةهةة امن سنوك ج تموةة جهرال امهةة .كور أن اموشر يع وامنهةة از
اموقناحة ه أيقةة وبة قطرعةة وتعم امعديد ج امفرعجة  .وتمقسم اموشر يع اموقناحة طمى  9رااج وه :
برنامج التنمية البشرية

برنامج التهيئة الحضرية الذي يضم:


جشر يع امواابز امصرعدة ،وإعرةة تأهةل امودن امقديوة وحورية امنااث؛



امواايق امعواجةة امضاو ية؛



امواايق االقنصرةية ةاخل امودن؛



جمراق امحاف وقاى اموة ةاخل امودن وامقاى؛



امومراق امصمرعةة امونخصصة؛

برنامج التجهيزات الجماعية الذي يضم:


جشر يع امنعجةم وامنعجةم امعرم ؛
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جشر يع امصحة؛



جشر يع امنهةة از

امايرضةة؛



جشر يع امنهةة از

امثقريةة؛

برنامج التنمية االقتصادية امذي يضم جوةع امقطرعر
وامخدجر

االقنصرةية كرمفالحة وامصمرعة وامسةرحة وامصمرعة امنقجةدية وامنهر ة

وامجاجسنةك...ج أجل جزيد ج االادجرج االقنصرةي.

برنامج تدبير الماء والذي يضم:


اموشر يع امن تةدف طمى تعةئة اموةره كرمسدوة؛



اموشر يع امن تةدف طمى تحسة اماماج طمى امورا امصرمح مجشاب؛

برنامج البنيات التحتية والذي يضم:


اموشر يع امطاقةة امن تةدف طمى يك امعزمة ،وإاشرا امودا ا

امحضاية وإحداث جحرو ااقةة جديدة وتحسة

امشةكة امحرمةة؛


اموشر يع امسككةة امونعجقة رناسةع امشةكة ةاخل امهةة؛



اموشر يع امونعجقة برموطر ا .

برنامج تدبير الماء

برنامج البيئة ومحاربة آثار التغيرات المناخية وامذي يضم جهواع اإلجاااا
وتدرةا اممفرير

واسنعورل امطرقر

امونعجقة بحورية امواا ة امطةةعةة وامنطةةا

امونهدةة.

برنامج الطاقات المتجددة

برنامج تأهيل التراث والتنمية الثقافية

وقد تم تحديد جشر يع امةمةر


امنحنةة اعنورةا عجى امحرجةر

اموعةا عمةر:

اافنرح امهةة عجى اموحةط اماام وامدوم و بطةر بأقطرب وامةة وةومةة؛



تقاية امنورسك االجنورع وامعدامة اموهرمةة وتحقةق امابط رة جكاار



يك امعزمة ع امومراق امقاوية وامهةجةة؛



تحسة اظرم اممقل وتقاينه عةا امشةكر

أجر يةور يخص امنهةة از
امقطرعر

امهةة؛

امطاقةة وامسككةة واموطر ا .

امهورعةة ،يقد تم وضعةر اسنمرةا طمى امد اسة االسنشاايةة ي

أيق  0202وامن

هوت كرية

وتم امنعةةا عمةر ج قةل جوةع امفرعجة امهةاية .
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طن امةاارج اموقناح ي طار امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل-خمةفاة يةم جوةع اموهرال امقاوية وامحضاية،
وكذا جوةع أقرمةم امهةة .وتةدف هذه اموشر يع طمى خجق امشاوط امكفةجة ج أجل تحقةق امنموةة اموسنداجة مجهةة ةون أي
طقصرا ألي جهرل أو قطرع .ويةة امهدول جراةه تازيع اموشر يع حسب امةااج وامنكجفة.

جدول : 4توزيع المشاريع والتجهيزات الجماعية المهيكلة حسب البرنامج (مليون درهم)
الدير

السهل

الهضبة

الجبل

المجموع

.1برنامج التنمية البشرية

2 990,00

1 555,00

1 555,00

2 405,00

8 505,00

.2برنامج التهيئة الحضرية

3 914,00

1 550,00

1 030,00

779,50

7 273,50

.3برنامج التجهيزات الجماعية

4 997,00

1 817,00

2 276,00

1 121,00

10 211,00

.4برنامج التنمية االقتصادية

8 300,00

5 970,00

9 550,00

2 415,00

26 235,00

.5برنامج البنيات التحتية

28 404,00

7 620,00

5 850,00

4 407,00

46 281,00

.6برنامج تدبير الماء

1 240,00

750,00

300,00

4 520,00

6 810,00

.7برنامج البيئة ومحاربة التغيرات
المناخية

3 750,00

2 000,00

1 250,00

450,00

7 450,00

.8برنامج الطاقات المتجددة

5 800,00

5 800,00

1 750,00

725,00

14 075,00

.9برنامج تأهيل التراث والتنمية
الثقافية

1 626,00

500,00

500,00

550,00

3 176,00

المجموع

61 021,00

27 562,00

24 061,00

17 522,50

130 166,50

مبيان  : 2تقسيم الكلفة حسب البرامج
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تعنةا تموةة امعرمم امقاوي ج رة أهداف امةاارج امنمواي امووند عجى  02سمة اموقةجة .ويةة تقسةم امةااج حسب اماسط اسنفرةة امعرمم
امقاوي ج عدة جةم ج امةااج امنمواية اموةةكجة .وي هذا امةرب سةسنفةد امعرمم امقاوي ج  32ججةر ة هم ج أجل تقاية امابط
امطاق وامنزويد برمنهةة از امضاو ية ي جهرال

امنعجةم وامصحة.

حضاي وقاوي

حضاي

قاوي

مبيان  :1تقسيم البرامج حسب الوسط
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 .2التأثيرات المحتملة والمتوقعة للبرامج والمشاريع والتجهيزات المقترحة:
ج رة األثر اإليهررةة اموحنوجة مةذه امنهةة از


االسنهربة مجحرجةر



طعرةة تمظةم اموهرال



تازيع عرةل مجنهةة از وامةمةر



تحقةق تااصل و بط أيضل رة جكاار

امكةاى جر يج :

اموعةا عمةر ي األهداف االسنااتةهةة امنمواية مجهةة؛
اموكااة مجهةة وتحقةق تكرجل رةمةر وتااصل رة جكاارتةر؛
امنحنةة ي جهرال

امهةة؛

امهةة وجع امهةر

األخاى.

وج أجل رةرن أهوةة اموشر يع اموقناحة ،سةنم عاضةر حسب أهوةنةر وبعدهر اماام وامهةاي واموحج وج خالل جاقعةر.

أ.

المشاريع ذات البعد الوطني وبين الجهات:

ج رة اموشر يع ذا


امةعد اماام وبة امهةر

اهد:

بناء الطريق السيار مراكش – الفقيه بن صالح  -بني مالل-خنيفرة -فاس :تم طةجرج هذا اموشاوع ي امنصوةم
اماام إلعداة امنااب ،ويوك مةذا امطايق امسةر

بط شورل اموغاب بهمابه وتحسة امابط رة جةة رم جالل-خمةفاة

وجاابش-أسف  ،كور أاه يوك تدعةم امةمةة امنحنةة مجهةة وتسةةل عوجةة امنااصل رةمةر وبة كرية أ جرا امووجكة ،جور
مه ج تداعةر


طيهررةة وتأثة اا جةوة عجى االقنصرة امهةاي؛

توسيع الشبكة السككية لتربط بني مالل والفقيه بن صالح وخنيفرة :سةوك هذا امةاارج امطواح امهةة ج تحقةق
امابط جع كرية امودن امكةاى برمةالة وسةسةل امنمقل رة امهةة وبرق امودن كور أاه سةزيد ج امحاكةة االقنصرةية
برمهةة؛
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توسيع مطار بني مالل :مةذا اموشاوع بعد ةوم  ،حةث سةوك



بط امهةة برمعااصم امعرموةة وتحقةق جةرةال جع بقةة

امعرمم .كور سةسرهم ي تحقةق امنموةة االقنصرةية مجهةة وامايع ج اافنرحةر عجى امعرمم.


حماية وتثمين منتزه مكون الذي يعد تراثا إنسانيا وطبيعيا ،يةذا امواقع سةوك امهةة ج اشعرع ةوم وسةسرهم ي
امنعايف بوا وثةر وتر يخةر؛



حماية الغابات وتثمينها وإعادة تشجيرها جور يحو اموا وث امطةةع مجهةة ويسرهم ي امحفرظ عجةه وحس اسنثور ه.

ب .المشاريع ذات البعد الجهوي:


بناء سدود كبيرة جديدة :سنسرهم هذه امومشآ
امفالح وجااجةة امنغة اا



ي تدرةا أجثل مجوخزون امورئ برمهةة كور سنسرهم ي ةعم امقطرع

امومرخةة وامخصرص ي امواا ة امورئةة؛

انشاء وتشييد المرافق الصحية والتعليمية الكبرى :ج خالل طحداث كجةة امطب وامصةدمة وجرجعة اموعر ف بخمةفاة،
وإاشرا جد سة مجنموةة اموسنداجة ...كل هذه اموشر يع سنسرهم ي تموةة امهةة وتحسة ظاوف عةش امسربمة رةر.



مشاريع البنية التحتية الطرقية الكبرى:
 oطاشرا امطاق امسايعة رة جاابش وخمةفاة عجى  002كجم وبة خايةكة وبم جالل عجى  92كجم وبة خمةفاة
قم1

وأر امهعد عجى  12كجم وبة جايا وبايكاان عجى  22كجم وبة امفقةه ر صرمح وامطايق امسةر

وبة أزيالل وط و 1عةا ارزو .وسنوك هذه اموشر يع ج تسةةل عوجةة امابط رة أقرمةم امهةة وبة
جكاارتةر وبرق جدن امهةر

األخاى واموهرو ة؛

 oتةةئة امطاق اماابطة رة امهةة وبقةة امهةر

األخاى :ج قةةل أزيالل وقجعة جكااة جاو ا بأيت اجحود

وبة واويزغت وأااك اتهره اججشةل.
 oجااصجة تةةئة وتحديث امطاق اماامةة امحرمةة وتحسة جاةتةر بور يسوح رنحقةق امسالجة امطاقةة وتسةةل
امحاكةة رةر.


تنمية المدن الكبرى والمراكز الصاعدة :حةث تعنةا هذه امودن األقطرب امحضاية واالقنصرةية امكةاى امن
اممسة امحضاي واالقنصرةي برمهةة .وه

جدعاة مجعب أةوا هر ي

تةةكل

تأاةا اممسة امحضاي مجهةة وتحقةق امنموةة

اموسنداجة رةر.


حماية وتثمين الموروث الثقافي للجهة سواء منه المادي أو الالمادي؛



إحداث فضاءات جديدة ومناطق لألنشطة االقتصادية بكرية أاااعةر؛



حماية وتثمين التراث الطبيعي للجهة؛

ت .مشاريع ذات بعد محلي:
يقناح راارج امنموةة امعديد ج اموشر يع واإلجاااا
جهرال

امهةة .وتعمى هذه اإلجاااا

ذا

امةعد اموحج وامن ج شأاةر تحسة ظاوف عةش امسربمة ةاخل

رنعزيز اماماج طمى امواايق امضاو ية وامةمةر

امنحنةة وخجق امنورسك االجنورع وكذا

خجق واحداث جمراق مجنموةة االقنصرةية .وج اموشر يع اموقناحة:


إحداث التجهيزات األساسية (امورا امصرمح مجشاب ،امكةابرا ،امنعجةم ،امصحة ،امنطةةا ،اممقل )...بور ينةح تحسة
ظاوف عةش امسربمة ي اموهرال

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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إنشاء مراكز صحية جديدة ومراكز للعالج األولي ومراكز طبية-اجتماعية جور يسرهم ي
برموهرال



تحسة

اماعرية امطةةة

امقاوية وامحضاية وتحسة ظاوف عةش امسربمة؛

بناء  6311كلم من الطرق القروية جور يوك ج

بط كرية اموهرال

يةور رةمةر وامنقجةص امكةةا ج امعزمة ي

امومراق امهةجةة.


التهيئة الحضرية للمدن الصغرى والمراكز القروية الصاعدة؛



إعادة تأهيل االنسجة العتيقة؛



حماية األراضي الفالحية من التدهور؛

تهيئة المدن بالمرافق الضرورية ج قةةل امنطةةا وامكةابرا وامورا.
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 .VIIمجاالت المشاريع وبرمجة مشاريعها المهيكلة
رمرا عجى انرئ امنشخةص االسنااتةه
مجهةة .وقد تم تحديد هذه اموهرال

امناار  ،تم تحديد  0جهرال

مجوشر يع سنكان حرضمة مجوشر يع امنمواية امكةاى

رمرا عجى امعديد ج اموعريةا ،وعجى اموقاجر

وامخصاصةر

امن تنوةز رةر جهرال

امهةة سااا عجى اموسناى امطةةع أو امةشاي أو االقنصرةي أو امثقري  ...وقد تم تحديد هذه اموهرال

ويق جقر بة تصةا

طمى جعجةر جهرال اقنصرةية وتمواية جةوة خرمقة مجثاوة ومومرصب امشغل .كور تم األخذ بعة االعنةر امقطرعر االقنصرةية

اموحاكة مالقنصرة امهةاي واألاشطة امن تعد قرااة مجنموةة اموهرمةة.

وي خضم هذا امنقايا ،سةنم عاض اموشر يع اموةةكجة عجى اممحا امنرم :


عاض اموشر يع حسب اموهرال :
 oااعةة اموشاوع وامةاارج ؛
 oعاض اموشر يع حسب اموهرل (حضاي ،قاوي)؛
 oراجهة اموشر يع (امودى امقايب ،اموناسط أوامةعةد)؛
 oتاكةةة توايجةر،



خاائط موهرال

اموشر يع واموشر يع وامنهةة از

امواجاةة رةر.

 .1مجال المشاريع الدير:
ينوةز هذا اموهرل بوقاجرته امطةةعةة وبواا ةه اموةوة امن الرد ج اسنثور هر قصد تموةنه .كور أن هذا اموهرل مه هاية يالحةة
وصمرعةة جر يهعجه جهرال منطايا امصمرعر

امغذائةة .غةا أاه يوك طضرية طمى هذه امةاية تطايا أاشطة أخاى ج قةةل

امسةرحة اإليكاماجةة واالقنصرة اماقو واقنصرة امغربة .وتةدف هذه امصمرعة طمى امايع ج امقةوة اموضرية مةذا اموهرل
وتاجةةه احا امنصمةع ،جور يسوح رنثوة امومنهر

امفالحةة مجهةة .طضرية طمى ذمك يوهواع امومشآ

وامنهةة از

امورئةة

اموقناحة ي هذا اموهرل ج شأاةر أن توك ج تطايا امفالحة وتحسة اانرجةنةر بور يسوح مةذا اموهرل ج تحقةق اقالع
اقنصرةي جةم.
ويمر تسريع تنمية هذا المجال عبر:


تحسة جرذرةنه عةا راارج اواح مناسةع وتكثةف امشةكة امطاقةة ،جور سةسرهم ي امايع ج تديقر

االسنثور ا

وتعزيز األاشطة االقنصرةية برمهةة .كور أن طاهرز امطايق امسةر جاابش-يرس جاو ا برمفقةه ر صرمح وبم جالل
وخمةفاة ،سةوك ج تسايع اوا االقنصرة امهةاي وتدعةم االسنثور برمهةة؛


تأهةل اممسة امحضاي عةا تايةا امنهةة از

األسرسةة وامواايق امعواجةة ج جدا س وجؤسسر

صحةة وتحسة

اماماج طمى امورا وامكةابرا وامنطةةا ،كور أن تحديث جاايق جديمة رم جالل وخمةفاة سةوك ج امايع ج جرذرةة
هذه امودن وتحسة يضراا

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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تموةة اموهرل امقاوي مجديا يوا عةا تةةئة امدواويا امقاوية وامواابز امصرعدة وتقاية شةكنةر امطاقةة وجحر بة كرية
أاااع االقصرا وامةشرشة .كور يحنرج هذا اموهرل طمى تدعةم اقنصرةه برألاشطة خصاصر امسةرحةة وامصمرعة
امنقجةدية؛



ااشرا جمراق صمرعةة جديدة وتعوةوةر عجى كرية جدن اموهرل؛ كور يقناح احداث جمطقة حاة عجى جسرحة 222
هكنر ج أجل تحسة جرذرةة امهةة .كور يقناح امعول عجى ااشرا جحطة منامةد امطرقة امكةابرئةة رااسطة االمااح
امشوسةة بطرقة طانرجةة تةجغ  222جةغرواط ي رم جالل؛



طاشرا امسدوة ي جهرل امديا سةوك ج تدرةا اموخزون امورئ وتايةا جةره امسق مفرئدة األ اض امفالحةة؛



ااشرا جحطة منامةد امطرقة امكةابرئةة رااسطة االمااح امشوسةة عجى جسرحة  222هكنر بطرقة طانرجةة تةجغ 250
جةغرواط ،ج أجل ةعم امصمرعر

امفالحةة واالاخااط ي األو اش امكةاى مجطرقر

امونهدةة.

ومن بين المشاريع المقترحة:


طاشرا ججعب كاة امقدم بوديمة رم جالل؛



طاشرا ججعب كاة امقدم بوديمة خمةفاة؛



طاشرا جرجعة اموعاية بخمةفاة،
بوديمة رم جالل؛



طاشرا حديقة مجحةااار



طاشرا جساح جةاي بوديمة رم جالل؛



طاشرا قصا اموؤتو اا بوديمة رم جالل؛



طاشرا كجةة امطب وامصةدمة بوديمة رم جالل؛



طاشرا جةمرا جرف بوديمة رم جالل؛

ويقناح امقةرم بإاهرز  90جشاوعر تمواير بوهرل امديا بكجفة اجورمةة تقد ب 61ججةر ة هم خالل امفناة رة .0202-0202
بور سةسنفةد اموهرل ج  31طجااا جاابةر ذي امطربع امقرااا واموؤسسرت وامنقم وامنعوةاي...
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جدول  :5قائمة المشاريع والتجهيزات العمومية المهيكلة على مستوى مجال المشاريع الدير
برنامج التنمية الجهوية  1للفترة  ،2027-2021برنامج التنمية الجهوية  2للفترة  ،2033-2028على المدى البعيد ابتداء من 3421
المشاريع والتجهيزات العمومية

القطاع

الوسط

بني مالل

خنيفرة

خريبكة

الفقيه
بن

أزيالل

االشعاع

صالح

التكلفة

بمليون درهم

البرمجة

الفاعلون
المعنيون

التركيبة المؤسساتية

 .0برنامج التنمية البشرية
تكثةف امةااج امااجةة طمى امقضرا عجى
امفقا وامةشرشة ،وتشهةع االقنصرة

االجنورع

امنضرجم ي اماسط امقاوي (األاشطة

حضاي-
قاوي

222

222

اقجةو

2222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

امود ة مجدخل ،امنعرواةر  ،اموشر يع

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي
مةم جالل-خمةفاة وو از ة
امداخجةة

امصغاى)

تحسة امواايق وامخدجر األسرسةة مجدو ّاويا االجنورع
وامقاى اإليكاماجةة (امورا امكةابرا

حضاي-
قاوي

222

222

اقجةو

2222

وامنطةةا)

تعوةم األاناات ي اماسط امقاوي ج أجل

االجنورع

تدعةم وماج امواأة مألاشطة االقنصرةية

االجنورع

تسةةل عوجةة امنعجم ع بعد

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

قاوي

02

02

اقجةو

02

قاوي

02

02

اقجةو

22

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد
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و از ة امداخجةة –

امهةة

و از ة امداخجةة –

امهةة

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي
مةم جالل-خمةفاة وو از ة
امداخجةة

عقد رة اموهجس امهةاي
مةم جالل-خمةفاة وو از ة
امداخجةة

عقد رة اموهجس امهةاي
مةم جالل-خمةفاة وو از ة
امداخجةة

اقنمرا امنهةة از امطةةة امونمقجة ي اماسط

امصحة

قاوي

22

22

جحج

222

تدعةم رااج امنموةة امومدجهة ي اموهرال

امنشغةل

قاوي

022

022

جحج

022

امقاوي

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

امقاوية ج خالل تمايع امقرعدة االقنصرةية

امقاوي

وتحسة امدخل

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة امصحة–

امهةة

امهةة ،وكرمة

امنموةة

اموةرة ة اماامةة

طاعرش وجاابةة اموقروال
امنعرواةر

امصغةاة وتعزيز

عةا تفعةل راارج ااطالقة

امنموةة

قاوي

022

022

جحج

قاوي

022

022

قاوي

022

امقاوية

امهةاية  2و0

خصاصر مجمسرا

وعجى امودى امةعةد

 .0برنامج التأهيل الحضري
تأهةل جديمة رم جالل ج خالل توكةمةر
ج امنهةة از األسرسةة منقاية جرذرةنةر

وجعل جديمة رم جالل عرصوة حقةقةة

مجهةة ذا

جديمة ةكةه

سةرسة

اموديمة

حضاي

322

طقجةو

وجةاي

322

اشعرع وام وةوم وجعجةر
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امهةاية  2و0

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امنموةة

امدومةة

مةم جالل-خمةفاة ووكرمة

امنموةة االجنورعةة ،اموةرة ة

اماامةة مجنموةة امةشاية وو از ة

مجنموةة امةشاية-

امورمةة

امهةة ووكرمة

عقد رة امهةة ووكرمة

جحر بة األجةة

و از ة امداخجةة

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

امهةة واموهجس

امهورع
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اماامةة مجنموةة امةشاية

امهةة ،وكرمة

راارج ااطالقة
جحر بة االجةة عةا تكثةف امةااج امواجةة

امنموةة االجنورعةة ،اموةرة ة

عقد رة اموهجس امهةاي

امدومةة

اموةرة ة اماامةة

امنعجةم

مةم جالل-خمةفاة ووكرمة

مجنموةة امةشاية-

وعجى امودى امةعةد االجنورعةة،

راارج امنموةة

عقد رة اموهجس امهةاي

وامةةئر

امةةئر

022

مةم جالل-خمةفاة وو از ة

امصحة

وعجى امودى امةعةد االجنورعةة،

راارج امنموةة

عقد رة اموهجس امهةاي

جحر بة األجةة

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/
و از ة اعداة امنااب اماام

وامنعوةا وامسكمى وسةرسة

اموديمة

احداث جاكز حضاي ج جةل جديد

سةرسة

راارج امنأهةل امحضاي امومدج مخمةفاة

سةرسة

جشاوع امنهديد امحضاي موايا

سةرسة

تأهةل امودن امصغةاة وامواابز امحضاية

سةرسة

مإلةا ا

وجاابز األعورل رةم جالل وخمةفاة اموديمة

حضاي

222

طقجةو

2222

حضاي

012

طقجةو

حضاي

212

طقجةو

022

جحج

وجحج

2222

راارج امنموةة

012

راارج امنموةة

212

راارج امنموةة

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة امداخجةة

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

اموديمة

وجحج

اموديمة

وجحج

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

موهرل اموشر يع

اموديمة

حضاي

امهةاية 2

و از ة اعداة امنااب اماام

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

اموديمة

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/
و از ة اعداة امنااب اماام

امهةة واموهجس

وامنعوةا وامسكمى وسةرسة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

امهورع

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

امهةة واموهجس

امهةة واموهجس

84

اموديمة

وامنعوةا وامسكمى وسةرسة

امهورع
022

و از ة اعداة امنااب اماام

امهةة واموهجس

امهورع

امهةاية  2و0

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/
وامنعوةا وامسكمى وسةرسة

امهورع

امهةاية  2و0

عقد اموهجس امهةاي رم

اموديمة

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/
و از ة اعداة امنااب اماام

وامنعوةا وامسكمى وسةرسة

اموديمة

تعوةم اممقل اممظةف وااليكاماج -امكةابرا
.3

اممقل

امحضاي

حضاي

72

طقجةو

72

202

راارج امنموةة
امهةاية 2

و از ة امداخجةة

امهةة

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة

برنامج التجهيزات الجماعية

رمرا كجةة اموعر ف بخمةفاة

امنعجةم

حضاي

رمرا كجةة امطب وامصةدمة رةم جالل

امنعجةم

حضاي

احداث اعداةية امزينان جع ةاخجةة بآيت

امنعجةم

احداث جد سة جورعرتةة جع ةاخجةة بآيت

امنعجةم

احداث جد سة جورعرتةة جع ةاخجةة

امنعجةم

احداث  0جعرهد مجنكماماجةر امنطةةقةة (2

امنعجةم

امعرم

32

32

32

32

32

جةاي

022

راارج امنموةة

امهةاية 2

قطرع امنعجةم

اموهجس امهةاي رم جالل-

امعجو وامهةة

وامةحث امعجو

امعرم وامةحث

قاوي

20

اقجةو

20

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم

اموهجس امهةاي رم جالل-

قاوي

20

اقجةو

20

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم

اموهجس امهةاي رم جالل-

قاوي

20

اقجةو

20

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم

اموهجس امهةاي رم جالل-

قاوي-

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم

اموهجس امهةاي رم جالل-

حضاي

3

اقجةو

3

راارج امنموةة

و از ة امصحة

اموهجس امهةاي

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /قطرع امصحة

رمرا جد سة عجةر جنخصصة ي جهرال

امنعجةم

حضاي

72

اقجةو

72

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم

امعرم وامهةة

اموهجس امهةاي رم جالل-
خمةفاة /قطرع امنعجةم امعرم

رمرا جاكز مألقسرم امنحضةاية مجودا س

امنعجةم

حضاي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

و از ة امنابةة

عقد اموهجس امهةاي رم

اسحرق

رنغسرمة

بآيت طسحرق و 0بخمةفاة)

رمرا وتهةةز جاكز موعرمهة اإلةجرن بخمةفاة امصحة

امةةئة وامنموةة اموسنداجة بخمةفاة

امعجةر جع طقرجة ةاخجةة ي خمةفاة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امعرم
امعرم

حضاي

85

امهةاية 2

امعرم وامةحث

خمةفاة /قطرع امنعجةم امعرم

خمةفاة /قطرع امنعجةم امعرم

اسحرق

امعرم

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم

اموهجس امهةاي رم جالل-

امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2

امعجو وامهةة
وامهةة
وامهةة
وامهةة
وامهةة

اماامةة

واموهجس امهةاي

وامةحث امعجو

خمةفاة /قطرع امنعجةم
خمةفاة /قطرع امنعجةم
خمةفاة /قطرع امنعجةم
خمةفاة /قطرع امنعجةم

جالل-خمةفاة /قطرع امنعجةم

رمرا جعةد عرم ي جة امصحة بخمةفاة

امصحة

حضاي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

رمرا وتهةةز جاكز موعرمهة امساارن

امصحة

حضاي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

و از ة امصحة

اموهجس امهةاي

جالل-خمةفاة /قطرع امصحة

رمرا  20جاك از صحةر مجعالج األوم وجاكز امصحة

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

و از ة امصحة

عقد اموهجس امهةاي رم

بخمةفاة

موعرمهة األجااض امائاية وجاكزي مصحة

قاوي

امشةرب وجخنةا ووحدتة اسنعهرمةنة و0

جسنشفةر

امهةاية 2

امهةاية 2
امهةاية 2

و از ة امنابةة

اماامةة

واموهجس امهةاي

اموهجس امهةاي

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /قطرع امنعجةم

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /قطرع امصحة

مجقاب بإقجةم خمةفاة

رمرا ججعب كةةا مكاة امقدم ي خمةفاة

امشةرب

رمرا جسةح أوموة بخمةفاة

امشةرب

طاشرا  0قرعر

يرضةة جغطرة ( 2بخمةفاة

و  2بريت طسحرق)

ااشرا  0جاكةر
وخمةفاة وةجمر

يرضةة ي رم جالل

تعزيز جاايق امقاب مجشةرب وامواأة ي
اقجةو رم جالل وخمةفاة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

وامايرضة

وامايرضة

امشةرب

وامايرضة

امشةرب

وامايرضة

امشةرب

وامايرضة

حضاي

222

اقجةو

100

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

وامايرضة وامهةة

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

حضاي

02

اقجةو

02

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

وامايرضة وامهةة

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

حضاي

02

اقجةو

02

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

وامايرضة وامهةة

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

طقجةو

322

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

وامايرضة وامهةة

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

اقجةو

100

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

عقد اموهجس امهةاي رم

حضاي

002

212

حضاي

22

22

212

86

امهةاية 1

امهةاية 2

امهةاية 2

امهةاية 2

امهةاية 2و 0

وامايرضة وامهةة

عقد اموهجس امهةاي رم
قطرع امشةرب وامايرضة

قطرع امشةرب وامايرضة

قطرع امشةرب وامايرضة

قطرع امشةرب وامايرضة

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/
قطرع امشةرب وامايرضة

رمرا حديقة األمعرب وامنايةه ي رم جالل

امشةرب

رمرا حديقة مجحةااار

ي جةة رم جالل-

امفالحة

رمرا قصا اموؤتو اا

ي رم جالل

خمةفاة

وامايرضة

واموةره

حضاي

022

اقجةو

250

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

وامايرضة وامهةة

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم

وامهةة

قطرع اموةره وامغربر

وامغربر

رمرا جنحف طيكاماج جخصص مجنااث
امغرراي وامواا ة امطةةعةة ي خمةفاة
برالقرمةم

رمرا جكنةر

امنزويد برمورا امصرمح مجشاب

امثقرية

حضاي

امنااث

حضاي

امثقرية

حضاي

222

امورا

حضاي-

722

حضاي

222

رمرا  29جاك از صحةر مجعالج األوم وجاكز امصحة
صح مجشةرب وجاكز مجعالجر

و 0جسنشفةر

امواازية

قاوي
قاوي

22

ااشرا جعةد مجنكماماجةر امنطةةقةة بوايا

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امصحة

امهةاية 2

و از ة امفالحة

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

عقد اموهجس امهةاي رم

اقجةو

50

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

22

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

قطرع امثقرية

222

اقجةو

122

راارج امنموةة

قطرع امورا

عقد اموهجس امهةاي رم

اقجةو

222

راارج امنموةة

و از ة امصحة

عقد اموهجس امهةاي رم

02

اقجةو

02

87

امهةاية 2

امهةاية 2

امهةاية  2و0

و از ة امثقرية

قطرع امشةرب وامايرضة

راارج امنموةة

امقاب بإقجةم رم جالل

حضاي

امهةاية 2

عقد اموهجس امهةاي رم

و از ة امداخجةة

جالل-خمةفاة/قطرع امثقرية

و از ة امداخجةة/

عقد اموهجس امهةاي رم

وامهةة

قطرع امثقرية

وامهةة

قطرع امثقرية

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

و از ة امداخجةة/

عقد اموهجس امهةاي رم

وامهةة

قطرع امثقرية

جالل-خمةفاة /و از ة امداخجةة/

جالل-خمةفاة /قطرع امورا

امهةاية  2و0

اموهجس امهةاي

جالل-خمةفاة /قطرع امصحة

راارج امنموةة

و از ة امنابةة

عقد اموهجس امهةاي رم

امهةاية 2

اماامةة

واموهجس امهةاي

جالل-خمةفاة /قطرع امنعجةم

ااشرا جاكز صح مجشةرب بوايا

امصحة

قاوي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

طاشرا اموجنقى امسماي مجور اان بخمةفاة

امايرضة

حضاي

022

ةوم

022

راارج امنموةة

قاوي

امهةاية 2

امهةاية  2و0

و از ة امنابةة

اماامةة

واموهجس امهةاي

عقد اموهجس امهةاي رم

جالل-خمةفاة /قطرع امنعجةم

و از ة امشةرب

عقد اموهجس امهةاي رم

واموهجس امهةاي

وامايرضة

وامايرضة

جالل-خمةفاة /و از ة امشةرب

 .4برنامج التنمية االقتصادية
تموةة امز اعر

اموقنصدة مجورا

امفالحة

قاوي

022

222

اقجةو

022

تموةة امضةعر

امفالحةة امكةاى امذكةة ج

امفالحة

قاوي

022

022

اقجةو

022

تموةة ز اعة األشهر امونواة

امفالحة

قاوي

022

022

اقجةو

022

تموةة تابةة امورشةة بطاق حديثة

امفالحة

قاوي

022

022

اقجةو

022

زيرةة اموسرحة اموسقةة برمهةة ب  02برموئة امفالحة

قاوي

022

022

اقجةو

322

راارج امنموةة

و از ة امفالحة/

امهةاية  2و0

امقطرع امخرص/

خرص

راارج امنموةة

امهةة وو از ة

عقد راارج رة امهةة وو از ة

وعجى امودى امةعةد اموهجس امهةاي

أجل تشهةع امنصديا

امهةاية  2و0

امفالحة وامقطرع

امفالحة وامقطرع امخرص

راارج امنموةة

امهةة وو از ة

عقد راارج رة امهةة وو از ة

وعجى امودى امةعةد امخرص

امهةاية  2و0

امفالحة وامقطرع

امفالحة وامقطرع امخرص

راارج امنموةة

امهةة وو از ة

عقد راارج رة امهةة وو از ة

وعجى امودى امةعةد امخرص

امهةاية  2و0

امفالحة وامقطرع

امفالحة وامقطرع امخرص

راارج امنموةة

امهةة وو از ة

عقد راارج رة امهةة وو از ة

وعجى امودى امةعةد امخرص

امهةاية  2و0

امفالحة وامقطرع

وعجى امودى امةعةد امخرص

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

88

شاابة قطرع عرم – قطرع

امفالحة وامقطرع امخرص

تطايا اقنصرة امغربة

امفالحة

قاوي

امصمرعة

قاوي-

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةة وو از ة

عقد راارج رة امهةة وو از ة

امهةاية  2و0

امفالحة وامقطرع

امفالحة وامقطرع امخرص

222

222

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةة وو از ة

عقد راارج رة امهةة وو از ة

امصمرعة

حضاي

222

222

اقجةو

022

راارج امنموةة

تموةة امومراق االقنصرةية امصغةاة (-22

امصمرعة

حضاي-

22

22

اقجةو

222

طاشرا جمطقة حاة جخصصة مجصمرعة

امصمرعة

حضاي

0122

وعجى امودى امةعةد امخرص

امنقجةدية بإاشرا جاكةر

تموةة امصمرعر

ذكةة وتثوة امومناجر

اموحجةة

امنقجةدية

حضاي

امهةاية 2

امصمرعة امنقجةدية

امصمرعة امنقجةدية وغاية

امنقجةدية وامقطرع

امخرص

قطرع امصمرعة

عقد اموهجس امهةاي رم

وغاية امصمرعة

امخرص
تعوةم حرضمر

اممرشئة

اموقروال

وامنعرواةر

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

 02هكنر ) مجوقرومة وامنعرواةر

امونطا ة مهجب االسنثور ا
اموةرشاة واسنثور ا

األجمةةة

قاوي

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

ةوم

0122

اموغر بة اموقةوة

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

قطرع امصمرعة

/اموهجس امهةاي

مالسنثور

امصمرعة

حضاي

222

اقجةو

150

االقنصرة اماقو

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امصمرعة

 /امواكز امهةاي

حاة)

جسناى رم جالل جنخصصة ي جة

امهةة وقطرع

وعجى امودى امةعةد مةم جالل-خمةفاة

برمخر ج 222 ،هكنر ي رم جالل (جمطقة
طاشرا جمطقة مألاشطة االقنصرةية عجى

وامهةة

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة امصمرعة

/اموهجس امهةاي

وعجى امودى امةعةد مةم جالل-خمةفاة

89

امصمرعة امنقجةدية وامقطرع

جالل-خمةفاة /قطرع
امصمرعة

عقد راارج رة امهةة
وقطرع امصمرعة

عقد اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة /قطرع

امصمرعة /امواكز امهةاي

مالسنثور

عقد اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة /قطرع
امصمرعة

تموةة االقنصرة اماقو

امصمرعة

حضاي

تمظةم اموعاض امدوم مجغربر

اقنصرة

حضاي-

احداث اموةمرا امهرف مةم جالل

امجاجسنةك

حضاي

تموةة األاشطة امنعديمةة

اموعرةن

حضاي

احداث صمدوق منموةة االسنثور ا

امنموةة

االقنصرةية

حضاي-
قاوي

تةةئة ضفرف أم امابةع بخمةفاة

امسةرحة

قاوي

22

22

اقجةو

222

022

ةوم

022

جةاي

222

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

و از ة امصمرعة

امهةاية  2و0

/اموهجس امهةاي

راارج امنموةة

و از ة امفالحة

وعجى امودى امةعةد مةم جالل-خمةفاة

امغربة

قاوي

امهةاية  2و0

/اموهجس امهةاي

راارج امنموةة

وكرمة تموةة

وعجى امودى امةعةد مةم جالل-خمةفاة

222

امهةاية  2و0

امجاجسنةك

وعجى امودى امةعةد /اموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة

راارج امنموةة

و از ة امصمرعة

امهةاية  2و0

/اموهجس امهةاي

222

اقجةو

022

راارج امنموةة

قطرع امصمرعة

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امسةرحة وامسك

تموةة اموخةور

امهورعةة برمغربر

امسةرحة

قاوي

22

222

اقجةو

022

راارج امنموةة

تحديث امودا ا

امسةرحةة

امسةرحة

قاوي-

222

222

اقجةو

022

راارج امنموةة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

وعجى امودى امةعةد مةم جالل-خمةفاة

حضاي

022

91

امهةاية

امهةاية  2و0

امهةاية  2و0
امهةاية  2و0

وامهةة

ووكرمة امحاض

امورئ ام امابةع

عقد اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة /قطرع
امصمرعة

عقد اموهجس امهةاي مةم

جالل-خمةفاة /قطرع امفالحة

عقد اموهجس امهةاي مةم

جالل-خمةفاة /وكرمة تموةة
امجاجسنةك

عقد اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة /قطرع
امصمرعة

عقد اموهجس امهةاي رم
جالل-خمةفاة /قطرع
امصمرعة

عقد رة قطرعر

امسةرحة

وامسك وامنهةةز ووكرمة

امحاض امورئ ام امابةع

وامداخجةة وامهةة

وامداخجةة وامهةة

امسةرحة وامهةة

عقد رة قطرع امسةرحة

امسةرحة وامهةة

عقد رة قطرع امسةرحة

وامهةة
وامهةة

تموةة امسةرحة اإليكاماجةة

امسةرحة

قاوي-

22

حضاي

اقجةو

22

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امسةرحة وامهةة

وعجى امودى امةعةد

عقد رة قطرع امسةرحة
وامهةة

 .5برنامج البنيات التحتية
طاهرز امطايق امسةر رة جاابش ويرس

عةا امفقةه ر صرمح وبم جالل وخمةفاة

(جقطع رة حدوة امهةة وقصةة ترةمة جاو ا

امةمةر

قاوي

امنحنةة

902

2132

022

وام

0222

برمفقةه ر صرمح عجى اال  12كجم )

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز

امودى امةعةد

وامورا واموهجس

امهةاية  0و

واممقل وامجاجسنةك

مجطاق امسةر ة برموغاب وو از ة

امهةاي مةم

وامورا وامهةة وامشاابة عرم-

جالل-خمةفاة

وامقطرع امخرص

طاشرا اايق سةر جاابش -يرس (جقطع

امةمةر

رة قصةة ترةمة وخمةفاة عجى اال 222

امنحنةة

طاشرا خط سكك يابط جاابش وبم جالل

امةمةر

بجم )

قاوي

0022

وام

2222

1222

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز

امةعةد

وامورا واموهجس

امهةاية  0وامودى واممقل وامجاجسنةك
امهةاي مةم

جالل-خمةفاة

( 12كجم)

امنحنةة

قاوي

0232

702

702

وام

0322

خرص

عقد رة شاكة اماامةة

مجطاق امسةر ة برموغاب و از ة
امنهةةز واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس امهةاي مةم

جالل-خمةفاة وامشاابة رة

وامقطرع امخرص

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز

عقد رة اموكنب اماام

امودى امةعةد

وامورا واموهجس

امهةاية 0

واممقل وامجاجسنةك

امهةاي مةم

واموكنب اماام

مجسكك امحديدية

وامقطرع امخرص

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امنهةةز واممقل وامجاجسنةك

امقطرع عرم-خرص

جالل-خمةفاة
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عقد رة شاكة اماامةة

مجسكك امحديدية وامهةة
وامقطرع امخرص

قاوي

0102

2732

قاوي/

022

222

طاشرا خط سكك يابط خمةفاة رةم جالل

امةمةر

تاسةع امةمةة امنحنةة وتهةة از جطر رم

امةمةر

امنحنةة

حضاي

تثمةة امطايق اماام

قم  1رة جاابش

امةمةر

قاوي

070

تثمةة امطايق اماام

قم  ،1رة قصةة

امةمةر

قاوي

012

قم

امةمةر

( 222كجم)

امنحنةة

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز

وام

9322

امودى امةعةد

وامورا واموهجس

222

22

وام

500

راارج امنموةة

213

30

جةاي

302

راارج امنموةة

جةاي

2022

راارج امنموةة

اقجةو

12

راارج امنموةة

امهةاية 0

واممقل وامجاجسنةك

امهةاي مةم

عقد رة اموكنب اماام

مجسكك امحديدية وامهةة
وامقطرع امخرص

جالل-خمةفاة

واموكنب اماام

مجسكك امحديدية

وامقطرع امخرص

جالل

وبم جالل

امنحنةة

22

امهةاية 2

امهةاية 2و 0

اموكنب اماام
مجوطر ا

امهةة

وجهجس

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي مةم

عقد رة اموكنب اماام

مجوطر ا

وامهةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا واموهجس

امهةاي مةم جالل-خمةفاة

جالل-خمةفاة
ترةمة وخمةفاة

امنحنةة

702

امهةاية  2و 0

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي مةم

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا واموهجس

امهةاي مةم جالل-خمةفاة

جالل-خمةفاة
تةةئة  03كجم ج امطايق اإلقجةو

( 7020جايا – عةان ام امابةع)

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امنحنةة

قاوي

12

92

امهةاية 2

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا واموهجس

امهةاي مةم جالل-خمةفاة

امهةاي مةم

جالل-خمةفاة
رمرا اايق جدا ي حال جديمة رم جالل

امةمةر

رمرا اايق جدا ي حال جديمة خمةفاة عجى

امةمةر

رمرا  2222كجم ج امطاق امقاوية ي

امةمةر

رمرا  00كجم ج اموسرمك امقاوية ي طقجةم

امةمةر

عجى اال  20كجم

امنحنةة

حضاي

84

راارج امنموةة

10

60

راارج امنموةة

اقجةو

2222

راارج امنموةة

اقجةو

32

راارج امنموةة

امهةاية 2

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي مةم

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا واموهجس

امهةاي مةم جالل-خمةفاة

جالل-خمةفاة
اال  22كجم

امنحنةة

حضاي

32

امهةاية 2

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي مةم

جهرل امديا

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا واموهجس

امهةاي مةم جالل-خمةفاة

جالل-خمةفاة
قاوي

322

قاوي

32

امنحنةة

022

222

امهةاية 2و0

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي مةم

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا واموهجس

امهةاي مةم جالل-خمةفاة

جالل-خمةفاة
رم جالل

امنحنةة

امهةاية 2

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي مةم

جالل-خمةفاة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا واموهجس

امهةاي مةم جالل-خمةفاة

تاسةع وتقاية  20كجم ج امطايق االقجةوةة
قم  0021و 27كجم ج امطايق امهةاية
قم  023ي طقجةم رم جالل

امةمةر

قاوي

امنحنةة

اقجةو

02

02

راارج امنموةة
امهةاية 2

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي مةم

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا واموهجس

امهةاي مةم جالل-خمةفاة

جالل-خمةفاة
 .6برنامج تدبير الماء
رمرا سدي جناسطة (  2ي مةاي و2

امورا

تشةةد  01سدا صغة اا ي اقجةو خمةفاة

امورا

تاسةع امقد ة االسنةعررةة مسد امحس األول

امورا

بآيت طسحرق)

قاوي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

922

اقجةو

2202

راارج امنموةة

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةاية 2

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي
وبم جالل

قاوي

002

امهةاية 0

و از ة امنهةةز

واممقل وامجاجسنةك

وامورا واموهجس

امهةاي
وزيرةة امصةةب طمى  022منا ي امثراةة

قاوي

امهةاية 0

و از ة امنهةةز

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا وبة

امهةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل
وامجاجسنةك وامورا وبة

امهةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

واممقل وامجاجسنةك

وامجاجسنةك وامورا وبة

امهةاي ووكرمة

أم امابةع

وامورا واموهجس

امحاض امورئ أم

امهةة ووكرمة امحاض امورئ

امابةع
 .7برنامج البيئة والحد من تغيرات المناخ
تاسةع شةكة امنطةةا واحداث جحطر
اموعرمهة وتدرةا اممفرير

امصمرعةة وامومزمةة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امنطةةا

حضاي

022

222

اقجةو

022

94

راارج امنموةة
امهةاية 2

اإلقجةم وامهةة

شاابة رة امهةة ووكرمة

ووكرمة تازيع امورا تازيع امورا وامكةابرا

وامكةابرا

طعرةة تشهةا  0222هكنر ي  2سماا

اموقةجة

امةةئة

قاوي

222

022

اقجةو

222

راارج امنموةة
امهةاية 2

قطرع امفالحة

وامهةة

شاابة رة امفالحة وامهةة

 .8برنامج الطاقات المتجددة
ااشرا جاكز امطرقة امشوسةة امكةاوضائةة

 222جةغرواط (جااحل)

امطرقة

امشوسةة

حضاي
وقاوي

وام

722

722

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

اماكرمة اموغابةة

مجطرقة اموسنداجة

وعجى امودى امةعةد جرزن ،اموكنب

امشاابة قطرع عرم قطرع

خرص

امشايف مجفاسفرط،

امهةة
 .9تأهيل التراث وتنمية الثقافات المحلية
تأهةل اموآثا امنر يخةة وتةةئة جهرمةر

امنااث

قاوي

وإصالح امطاق اموؤةية مةر

حضاي

022

022

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امثقرية عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

وعجى امودى امةعةد

رمرا جاكز ثقري بخمةفاة

امثقرية

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةة وو از ة امثقرية عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

رمرا جساح بخمةفاة

امثقرية

حضاي

23

اقجةو

23

راارج امنموةة

امهةة وو از ة امثقرية عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

رمرا امهسا امنر يخ بخمةفاة

امثقرية

حضاي

3

اقجةو

3

راارج امنموةة

امهةة وو از ة امثقرية عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

تأهةل قصةة جاحى وحوا امزيرا بخمةفاة

امثقرية

حضاي

0

اقجةو

0

راارج امنموةة

امهةة وو از ة امثقرية عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

022

اقجةو

722

راارج امنموةة

امهةة وو از ة امثقرية عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

تموةة امثقرير

وامفمان اموحجةة

امثقرية

222

امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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امثقرية

رمرا جساح امهةة رةم جالل

حضاي

222
34061

المجموع

اقجةو
23372

110

2006

1382

222

راارج امنموةة

61021

مليون درهم

امهةاية 0

امهةة وو از ة امثقرية عقد رة امهةة وو از ة امثقرية
وامداخجةة

وامداخجةة

يعنةا راارج امنةةئة امحضاية مودن جهرل اموشر يع امديا جورثال مجةااج اموعنودة ي جهواعة ج امودن األخاى كرمابرط وجاابش وامهة .وها راارج سةوك هذه امودن ج أن تكان جدار جنهدةة ،كور

سةصرحب جهواع اإلجاااا

األخاى سااا جمةر االقنصرةية أو االجنورعةة أو امةةئةة.

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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خايطة قم  :اموشر يع اموقناحة موهرل اموشر يع امديا
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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 .2مجال المشاريع الهضبة:
يخناق هذا اموهرل امطايق امسةر اماابط رة امدا امةةضرا وبم جالل ،ويوا عةا أ اض شرسعة يوك تعةئنةر بأثومة
جمرسةة (أ اض امهواع) .ويوك مةذا اموهرل أن ينخصص ي امطرقر

وامنكمجاجةر امدقةقة وتكماماجةر اماوباتر .

امونهدةة وامصمرعر

امكةوةرئةة وصمرعة اموعرةن

ويمر تسريع تنمية هذا المجال عبر:
 راجهة امعديد ج امةمةر امطاقةة ج أجل تحسة امابط رة هذا اموهرل وكرية جهرال امهةة وغةاهر ج اموهرال
األخاى؛
 تةةئة جهرالتةر امحضاية وتحسة جاةة امواايق امعواجةة وجعل جديمة خايةكة قطةر حضاير؛



تةةئة امدواويا امقاوية برموهرل ج أجل تسايع وثةاة امنموةة امقاوية وتحسة جرذرةنةر وتقاية األاشطة االقنصرةية
رةر؛

 ااشرا جمراق صمرعةة وتعوةوةر عجى جدن هذا اموهرل؛
 اموكنب امشايف مجفاسفرط مه ةو كةةا ي تموةة اموهرل عجى جسناى امقطرع امفالح وامطرق ؛
 ااشرا جحطنة منامةد امطرقة امكةابرئةة بقد ة اانرج تصل طمى  2222جةغرواط منحايل جديمة خايةكة طمى قطب
صمرع كةةا؛
 احداث جمطقة حاة عجى جسرحة  2222هكنر إلعطرا اموهرل هاية صمرعةة ةومةة.
ويقناح امقةرم بإاهرز  45جشاوعر تمواير جةةكال بوهرل امةضةة بقةوة اجورمةة تقد ب  27.6ججةر ة هم .ويسنفةد ج 31
طجااا مجواابةة ذي امطربع امقرااا واموؤسسرت وامنقم وامنعوةاي...

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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جدول  :6قائمة المشاريع والتجهيزات العمومية المهيكلة على مستوى مجال المشاريع الهضبة
برنامج التنمية الجهوية  1للفترة  ،2027-2021برنامج التنمية الجهوية  2للفترة  ،2033-2028على المدى البعيد ابتداء من 2034
المشاريع والتجهيزات العمومية

القطاع

الوسط

بني مالل

خنيفرة

خريبكة

الفقيه
بن

أزيالل

االشعاع

صالح

البرمجة

التكلفة

بمليون

الفاعلون المعنيون

التركيبة المؤسساتية

درهم

 .0برنامج التنمية البشرية
تكثةف امةااج امااجةة طمى امقضرا
عجى امفقا وامةشرشة ،وتشهةع

االجنورع

االقنصرة امنضرجم ي اماسط

حضاي

-قاوي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

امقاوي (األاشطة امود ة مجدخل،

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة وو از ة امداخجةة

امنعرواةر  ،اموشر يع امصغاى)
تحسة امواايق وامخدجر

األسرسةة االجنورع

مجدو ّاويا وامقاى اإليكاماجةة (امورا
امكةابرا وامنطةةا)
تعوةم األاناات ي اماسط امقاوي
ج أجل تسةةل عوجةة امنعجم ع

االجنورع

بعد

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

حضاي

022

اقجةو

022

قاوي

02

اقجةو

02

-قاوي

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

99

و از ة امداخجةة –

امهةة

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة وو از ة امداخجةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة وو از ة امداخجةة

قاوي

02

اقجةو

02

22

جحج

22

022

جحج

022

تدعةم وماج امواأة مألاشطة

االجنورع

اقنمرا امنهةة از امطةةة امونمقجة ي

امصحة

قاوي

تدعةم رااج امنموةة امومدجهة ي

امنشغةل

قاوي

االقنصرةية

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

اماسط امقاوي

اموهرال

راارج امنموةة

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة امداخجةة –

امهةة

و از ة امصحة–امهةة

وعجى امودى امةعةد

امقاوية ج خالل تمايع

امقاوي

امقرعدة االقنصرةية وتحسة امدخل

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امدومةة

طاعرش اموقروال
امنعرواةر

ااطالقة

امصغةاة وتعزيز

عةا تفعةل راارج

امنموةة

قاوي

امقاوية

022

جحج

امهةاية  2و0

ااطالقة

جحر بة االجةة عةا تكثةف امةااج
امواجةة خصاصر مجمسرا

امنعجةم

قاوي

022

قاوي

وعجى امودى امةعةد

 .0برنامج التأهيل الحضري
تأهةل جديمة خايةكة ج خالل

توكةمةر ج امنهةة از األسرسةة

امهةاية  2و0

سةرسة

اموديمة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

حضاي

2222

جةاي

2222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

011

االجنورعةة ،اموةرة ة اماامةة مجنموةة

امةشاية وامةةئر

امدومةة

االجنورعةة ،اموةرة ة جالل-خمةفاة ووكرمة امنموةة

امةشاية-راارج

022

جالل-خمةفاة وو از ة امصحة

امهةة ،وكرمة امنموةة عقد رة اموهجس امهةاي مةم

وعجى امودى امةعةد اماامةة مجنموةة

راارج امنموةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم

االجنورعةة ،اموةرة ة جالل-خمةفاة ووكرمة امنموةة

امةشاية-امةةئر

022

جالل-خمةفاة وو از ة امداخجةة

امهةة ،وكرمة امنموةة عقد رة اموهجس امهةاي مةم

وعجى امودى امةعةد اماامةة مجنموةة

راارج امنموةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم

االجنورعةة ،اموةرة ة اماامةة مجنموةة

امةشاية وو از ة امورمةة

امهةة ووكرمة جحر بة عقد رة امهةة ووكرمة جحر بة األجةة
األجةة

و از ة امداخجةة

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

خمةفاة /و از ة امداخجةة /و از ة اعداة

منقاية جرذرةنةر وتطايا جفةام
امودن امذكةة

احداث جاكز حضاي ج جةل
جديد مإلةا ا

بخايةكة

وجاابز األعورل

امهةة واموهجس

امنااب اماام وامنعوةا وامسكمى

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

امهورع
سةرسة

اموديمة

حضاي

222

طقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

تعوةم اممقل اممظةف وااليكاماج
جشاوع امنهديد امحضاي ألبجواس

سةرسة

امحضاي
اموديمة

تطايا األاشطة االقنصرةية
واماعاية)
.3

طقجةو

22

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

حضاي

200

طقجةو

200

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

قاوي

212.1

طقجةو

212.1

راارج امنموةة

حضاي

22

جةاي

امهةاية 2

امهةاية  2و0

امهةة

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

امقاوية

امهةاية  2و0

خمةفاة /و از ة امداخجةة

خمةفاة /و از ة امداخجةة /و از ة اعداة

امنااب اماام وامنعوةا وامسكمى

امهةة واموهجس

وسةرسة اموديمة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

امقاوية/امهةة

و از ة امفالحة وامنموةة امقاوية

و از ة امفالحة وامنموةة خمةفاة /و از ة امداخجةة

واموهجس امهورع

برنامج التجهيزات الجماعية

رمرا جد سة جورعرتةة جع ةاخجةة

بأبجواس

امنااب اماام وامنعوةا وامسكمى

امهةة واموهجس

امهورع
اموشاوع امومدج ألزغا(يك امعزمة ،امنموةة

خمةفاة /و از ة امداخجةة /و از ة اعداة

وسةرسة اموديمة

امهورع
اممقل

وسةرسة اموديمة

امنعجةم

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

قاوي

20

اقجةو

20

راارج امنموةة
امهةاية 2

010

قطرع امنعجةم امعرم

وامةحث امعجو
وامهةة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/
قطرع امنعجةم امعرم وامةحث امعجو

قاوي

1

22

اقجةو
اقجةو

02

اقجةو

02

راارج امنموةة

اقجةو

92

راارج امنموةة

رمرا جد سة ارندائةة بأبجواس

امنعجةم

احداث اعداةية جع ةاخجةة برمةاج

امنعجةم

قاوي

احداث ثرااينة ( 2بسةدي عور

امنعجةم

قاوي

02

قاوي

02

و 2بواكز جاحى احوا امزيرا )

امعرم

احداث جعةد مجنكماماجةر امنطةةقةة

امنعجةم

احداث  0جعرهد مجنكماماجةر

امنعجةم

بربجواس

امنطةةقةة جنخصصة ي طقجةم
خايةكة (اموعجاجةر

حضاي

92

جةاي

1

راارج امنموةة

22

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/
قطرع امنعجةم وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/
قطرع امنعجةم وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

وامةمرا ،وتدرةا

رمرا امشطا امثرا ج جسنشفى

امقاب وجاكزي صحةة حضاية

امصحة

قاوي

اقجةو

222

222

وجاكز مصحة امشةرب بوايا

رمرا جسنشفى امقاب وجاكز منصفةة امصحة

قاوي

امدم رمرا جسنشفى امقاب وجاكز

اقجةو

202

202

منصفةة امدم وجاكز مصحة امشةرب

امهةاية 2

امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 2

قطرع امنعجةم امعرم

وامةحث امعجو
وامهةة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/
قطرع امنعجةم امعرم وامةحث امعجو

قطرع امنعجةم
قطرع امنعجةم
قطرع امنعجةم
قطرع امنعجةم

قطرع امصحة وامهةة عقد رة قطرع امصحة وامهةة

قطرع امصحة وامهةة عقد رة قطرع امصحة وامهةة

بأبجواس

رمرا جسنشفى امقاب بواالي راعزة
رمرا  22جاك از صحةر مجعالج

األوم وجاكز مجنامةد وجاكز صح

32
امصحة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

قاوي

حضاي

90

اقجةو

32

اقجةو

90

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

012

قطرع امصحة وامهةة عقد رة قطرع امصحة وامهةة
قطرع امصحة وامهةة عقد رة قطرع امصحة وامهةة

قاوي ووحدة مجوسنعهال

جسنشفةر

و0

امقاب بإقجةم خايةكة

رمرا جسةح وقرعة جغطرة بأبجواس

امشةرب

طاشرا جهوع يرض بخايةكة

امشةرب

اقجةو

22

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

وامايرضة وامهةة

خمةفاة /و از ة امداخجةة /قطرع امشةرب

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

وامايرضة وامهةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

خمةفاة /و از ة امداخجةة /قطرع امشةرب

حضاي

222

اقجةو

100

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

امثقرية

حضاي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة /قطرع عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

وامايرضة

وامايرضة

تعزيز جاايق امقاب مجشةرب واممسرا امشةرب
ي خايةكة

وامايرضة

بإقجةم خايةكة

رمرا جكنةر

حضاي

22

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

امهةاية 2

امهةاية 2

امهةاية 0

وامايرضة وامهةة

وامايرضة

وامايرضة

خمةفاة /و از ة امداخجةة /قطرع امشةرب

وامايرضة

امهةاية  2و0

امثقرية وامهةة

خمةفاة /و از ة امداخجةة /قطرع امثقرية

امنزويد برمورا امصرمح مجشاب

امورا

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

قطرع امورا

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

طاشرا حجةة خايةكة مسةرق امسةر ا

امايرضة

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

ذا

بعد ةوم

-قاوي

امهةاية  2و0
امهةاية 0-2

وامايرضة وامهةة

خمةفاة /قطرع امورا

خمةفاة /و از ة امداخجةة /قطرع امشةرب

وامايرضة

 .4برنامج التنمية االقتصادية
ااشرا جمطقة امنموةة االسنااتةهةة

(امومطقة امحاة )0

امصمرعة

حضاي

0222

ةوم

0222

راارج امنموةة

و از ة امصمرعة/

امةعةد

اموهجس امهةاي/

امهةاية  0وامودى امقطرع امخرص/
اموكنب امشايف

مجفاسفرط
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

013

شاابة رة و از ة امصمرعة /امقطرع

امخرص /اموهجس امهةاي /اموكنب
امشايف مجفاسفرط

جمطقة صمرعةة بخايةكة مجصمرعر

امصمرعة

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

تموةة امومراق امصمرعةة امصغةاة

امصمرعة

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

اماقوةة

امهةاية 0

و از ة امصمرعة/

امواكز امهةاي

مالسنثور  /اموهجس

شاابة رة و از ة امصمرعة وجهجس

امهةة وامواكز امهةاي مالسنثور

امهةاي

( 02-22هكنر ) مجوقرومة
وامنعرواةر

-قاوي

امهةاية0

تعوةم حرضمر

اموقروال

امصمرعة

حضاي

022

اقجةو

022

تموةة اموخةور

امهورعةة برمغربر

امسةرحة

قاوي

02

اقجةو

02

راارج امنموةة

تموةة امصمرعر

امنقجةدية بإاشرا

قاوي-

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

وامنعرواةر

اممرشئة

وامومراق امسةرحةة بوعريةا ةومةة

جاكةر

امومناجر

ذكةة ج جةل جديد وتثوة
اموحجةة...

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

امصمرعة

امنقجةدية

حضاي

امهةاية  2و0
امهةاية 2

امهةة وقطرع
امصمرعة

قطرع امصمرعة

عقد راارج رة جةة وقطرع امصمرعة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

وامهةة وامهورعر

خمةفاة /قطرع امصمرعة /امهورعر

امسةرحة وامهةة

عقد رة قطرع امسةرحة وامهةة

امهةة وو از ة

عقد راارج رة جةة وو از ة امصمرعة

امصمرعة امنقجةدية
وغاية امصمرعة

امنقجةدية وامقطرع

امنقجةدية وغاية امصمرعة امنقجةدية
وامقطرع امخرص

امخرص

احداث صمدوق إلاعرش االسنثور

امنموةة

طحداث امهرئزة امدومةة مخايةكة

امسةرحة

االقنصرةية

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

حضاي

222

ةوم

222

راارج امنموةة

امهةاية 2

امهةة وو از ة

امصمرعة امنقجةدية

عقد راارج رة جةة وو از ة امصمرعة

وغاية امصمرعة

امنقجةدية وامقطرع

امخرص
مسةرق امسةر ا

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امهةاية  2و0

014

قطرع امايرضة

وامهةة

عقد رة قطرع امايرضة وامهةة

 .5برنامج البنيات التحتية
تةةئة  07كجم ج امطايق اماامةة امةمةر
قم ( 29جةدمت – زحةجكة)

تثمةة امطايق امهةاية قم 722

(خمةفاة – ار امهعد) عجى اال

 12كجم ي طقجةو خايةكة وخمةفاة
تثمةة امطايق امهةاية قم 720

(جايا – رايكاان) عجى اال 22
بجم ي طقجةم خمةفاة

امنحنةة

امةمةر

امنحنةة
امةمةر

امنحنةة

رمرا اايق جدا ي حال جديمة

امةمةر

رمرا خط سكك جدا ي حال جديمة

امةمةر

خايةكة

خايةكة

امنحنةة

امنحنةة

قاوي

قاوي

قاوي

202

002

اقجةو

002

جةاي

140.00

002

جةاي

022

حضاي

80

اقجةو

80

حضاي

022

طقجةو

022

022

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 0

راارج امنموةة
امهةاية 0

راارج امنموةة
امهةاية 0

رمرا  0222كجم ج امطاق امقاوية
ي جهرل اموشر يع امةضةة ج

رةمةر:

 01 بجم ج امطايق اإلقجةو
قم  0207بإقجةم خايةكة

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

امةمةر

امنحنةة

قاوي

922

2222

اقجةو

0222

امهةاية 0

 02 بجم ج امطايق اإلقجةو

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل خمةفاة
و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

اموكنب اماام

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

عقد رة اموكنب اماام مجسكك

مجسكك امحديدية

امحديدية واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامهةة

وامجاجسنةك وامورا
راارج امنموةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

واموهجس امهةاي

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

قم  0220رة واة زم وجوعة
امفقااا
رمرا  22كجم ج اموسرمك امقاوية
ي طقجةم خمةفاة

امةمةر

امنحنةة

رمرا خط امسكة امحديدية رة واة زم امةمةر

امنحنةة

وخمةفاة

قاوي

قاوي

0022

02

اقجةو

02

122

جةاي

0222

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 0

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

واموهجس امهةاي

واموكنب اماام مجسكك امحديدية

وامجاجسنةك وامورا
واموكنب اماام

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مجسكك امحديدية
تأهةل امطايق اماامةة قم  20عجى

 12كجم رة خايةكة وبم جالل

امةمةر

واججشةل (جقطع رة خايةكة وآيت

امنحنةة

تأهةل  07كجم ج امطايق اماامةة

امةمةر

اعوا)

قم 02

تاسةع وتقاية  09كجم ج امطايق
اإلقجةوةة قم  0223و  0كجم ج
امطايق اإلقجةوةة قم 0221

تقاية  7كجم ج امطايق امهةاية
قم  020ي طقجةم خايةكة

امنحنةة
امةمةر

امنحنةة
امةمةر

امنحنةة

قاوي

قاوي

202

292

32

اقجةو

32

اقجةو

002

202

قاوي

02

اقجةو

02

قاوي

2

اقجةو

2

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 2

 .6برنامج تدبير الماء
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

رمرا  22سدوة صغاى ي طقجةم

خمةفاة ( 3بواالي راعزة و  0بسةت

امورا

قاوي

اقجةو

022

022

أيت حا و 2بأبجواس و  2بسةدي

راارج امنموةة
امهةاية 0

عواو)

تشةةد  0سدوة جناسطة ( 2سةدي

امورا

قاوي

اقجةو

222

222

عواو و 0بحد راحاس )

رمرا  22سدوة صغاى ي اقجةم

امورا

قاوي

022

اقجةو

022

خايةكة

راارج امنموةة
امهةاية 0

راارج امنموةة
امهةاية 0

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

 .7برنامج البيئة والحد من تغيرات المناخ
تاسةع شةكة امنطةةا واحداث
جحطر

اموعرمهة وتدرةا اممفرير

امنطةةا

حضاي

222

اقجةو

222

امصمرعةة وامومزمةة

راارج امنموةة

اإلقجةم وامهةة ووكرمة شاابة رة امهةة ووكرمة تازيع امورا

امهةاية  2و0

تازيع امورا وامكةابرا وامكةابرا وامهورعر

راارج امنموةة

قطرع امفالحة وامهةة شاابة رة امفالحة وامهةة

وعجى امودى امةعةد وامهورعر

طعرةة تشهةا  2222هكنر ي  22امةةئة

قاوي

سماا

2222

اقجةو

2222

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

 .8برنامج الطاقات المتجددة
ااشرا جاكز امطرقة امشوسةة

امكةاوضائةة  2222جةغرواط

(جااحل)

امطرقة

امشوسةة

حضاي
وقاوي

2222

اقجةو

2222

راارج امنموةة

امهةاية  0وعجى

امودى امةعةد

اماكرمة اموغابةة

مجطرقة اموسنداجة

جرزن ،اموكنب

امشايف مجفاسفرط،

امهةة
 .9تأهيل التراث وتنمية الثقافات المحلية
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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امشاابة قطرع عرم قطرع خرص

تأهةل امنااث اموعور ي

تموةة امثقرير

وامفمان اموحجةة

امنااث

قاوي

حضاي

022

اقجةو

022

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امثقرية

عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

وعجى امودى امةعةد

امثقرية

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امثقرية

عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

وعجى امودى امةعةد

اموهواع

5755

20747

61

27562

مليون درهم

يعنةا راارج امنةةئة امحضاية مودن جهرل اموشر يع امةضةة جورثال مجةااج اموعنودة ي جهواعة ج امودن األخاى كرمابرط وجاابش وامهة .وها راارج سةوك هذه امودن ج أن تكان جدار جنهدةة ،كور

سةصرحب جهواع اإلجاااا

األخاى سااا جمةر االقنصرةية أو االجنورعةة أو امةةئةة.

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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خايطة قم  :اموشر يع اموقناحة موهرل اموشر يع امةضةة
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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 .3مجال المشاريع السهل:
ينايا هذا اموهرل عجى هاية يالحةة وصمرعةة .ويوك موقاجر
امصمرعر

امنكماماجةر

هذا اموهرل أن تسرهم ي تموةنه خصاصر عجى جسناى

امفالحةة حةث يوك أن يكان هذا امقطرع جحاكر منموةة اموهرل .كور يوك القنصرة هذا اموهرل االعنورة عجى
امحديثة وعجى امسةرحة االيكاماجةة .كور أن امقطرع امفالح يوك امنعايل عجةه ي حرمة ثم طاشرا ضةعر

يالحةة كةةاة ،وتم اسنثور تااجد اموكنب امشايف مجفاسفرط برمهةة كأبةا جمن مألسودة.
ويمر تسريع تنمية المجال عبر:
 تاسةع امشةكة امطاقةة وتقاية امابط ةاخل وخر ج امهةة؛
 ااشرا خط امسكك امحديدية رة واة زم – امفقةه ر صرمح – رم جالل حةث سةوك ج امابط رة امودن امكةاى
برمهةة وجع امودن األخاى؛
 تةةئة جهرالتةر امحضاية وتحسة جاةة امواايق امعواجةة؛
 ااهرز جشاوعة كةةاي :



جعاض ةوم مجومنهر

امفالحةة اموصمعة

ساق جةاي مجهوجة برمفقةه ر صرمح؛

تةةئة امدواويا امقاوية برموهرل ج أجل تسايع وثةاة امنموةة امقاوية وتحسة جرذرةنةر وتقاية األاشطة االقنصرةية
رةر؛

ويقناح طاهرز  22جشر يع تمواية بوهرل امسةل بقةوة اجورمةة تقد ب  24.1ججةر ة هم .ويسنفةد ج  31طجااا جاابةر ذي
امطربع امقرااا واموؤسسرت وامنقم وامنعوةاي...

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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جدول  :7قائمة المشاريع والتجهيزات العمومية المهيكلة على مستوى مجال المشاريع السهل
برنامج التنمية الجهوية  1للفترة  ،2027-2021برنامج التنمية الجهوية  2للفترة  ،2033-2028على المدى البعيد ابتداء من 2034
المشاريع والتجهيزات العمومية

القطاع

الوسط

بني مالل

خنيفرة

خريبكة

الفقيه بن
صالح

أزيالل

االشعاع

البرمجة

التكلفة

بمليون

الفاعلون المعنيون

التركيبة المؤسساتية

درهم
 .0برنامج التنمية البشرية
تكثةف امةااج امااجةة طمى امقضرا
عجى امفقا وامةشرشة ،وتشهةع

االجنورع

االقنصرة امنضرجم ي اماسط

حضاي

-قاوي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

امقاوي (األاشطة امود ة مجدخل،

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة وو از ة امداخجةة

امنعرواةر  ،اموشر يع امصغاى)
تحسة امواايق وامخدجر

األسرسةة االجنورع

مجدو ّاويا وامقاى اإليكاماجةة (امورا
امكةابرا وامنطةةا)
تعوةم األاناات ي اماسط امقاوي
ج أجل تسةةل عوجةة امنعجم ع

االجنورع

بعد

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

حضاي

022

اقجةو

022

قاوي

02

اقجةو

02

-قاوي

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

000

و از ة امداخجةة –

امهةة

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة وو از ة امداخجةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم
جالل-خمةفاة وو از ة امداخجةة

قاوي

02

اقجةو

02

22

جحج

22

022

جحج

022

تدعةم وماج امواأة مألاشطة

االجنورع

اقنمرا امنهةة از امطةةة امونمقجة ي

امصحة

قاوي

تدعةم رااج امنموةة امومدجهة ي

امنشغةل

قاوي

االقنصرةية

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

اماسط امقاوي

اموهرال

راارج امنموةة

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة امداخجةة –

امهةة

و از ة امصحة–امهةة

وعجى امودى امةعةد

امقاوية ج خالل تمايع

امقاوي

امقرعدة االقنصرةية وتحسة امدخل

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امدومةة

طاعرش اموقروال
امنعرواةر

ااطالقة

امصغةاة وتعزيز

عةا تفعةل راارج

امنموةة

قاوي

امقاوية

022

جحج

امهةاية  2و0

ااطالقة

جحر بة االجةة عةا تكثةف امةااج

امواجةة خصاصر مجمسرا برماسط

امنعجةم

قاوي

022

قاوي

امقاوي

وعجى امودى امةعةد

 .0برنامج التأهيل الحضري

تأهةل جدن امسةل رنوكةمةر ج

امهةاية  2و0

سةرسة

امنهةة از األسرسةة منقاية جرذرةنةر اموديمة

وجعجةر جدار ذكةة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

حضاي

222

جةاي

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

002

االجنورعةة ،اموةرة ة اماامةة مجنموةة

امةشاية وامةةئر

امدومةة

االجنورعةة ،اموةرة ة جالل-خمةفاة ووكرمة امنموةة

امةشاية-راارج

022

جالل-خمةفاة وو از ة امصحة

امهةة ،وكرمة امنموةة عقد رة اموهجس امهةاي مةم

وعجى امودى امةعةد اماامةة مجنموةة

راارج امنموةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم

االجنورعةة ،اموةرة ة جالل-خمةفاة ووكرمة امنموةة

امةشاية-امةةئر

022

جالل-خمةفاة وو از ة امداخجةة

امهةة ،وكرمة امنموةة عقد رة اموهجس امهةاي مةم

وعجى امودى امةعةد اماامةة مجنموةة

راارج امنموةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم

االجنورعةة ،اموةرة ة اماامةة مجنموةة

امةشاية وو از ة امورمةة

امهةة ووكرمة جحر بة عقد رة امهةة ووكرمة جحر بة األجةة
األجةة

و از ة امداخجةة

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

خمةفاة /و از ة امداخجةة /و از ة اعداة

امهةة واموهجس

امنااب اماام وامنعوةا وامسكمى

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

امهورع
احداث جاكز حضاي ج جةل
جديد مإلةا ا

وجاابز األعورل

برمفقةه ر صرمح

سةرسة

اموديمة

حضاي

222

طقجةو

جحج

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

تعوةم اممقل اممظةف وااليكاماج -

امكةابرا

.3

اممقل

امحضاي

حضاي

02

طقجةو

02

امهةاية 2

خمةفاة /و از ة امداخجةة /و از ة اعداة

امنااب اماام وامنعوةا وامسكمى

امهةة واموهجس

وسةرسة اموديمة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

امهورع
راارج امنموةة

وسةرسة اموديمة

امهةة

خمةفاة /و از ة امداخجةة

برنامج التجهيزات الجماعية

احداث جعرهد مجنكماماجةر

امونخصصة ي امفقةه ر صرمح

امنعجةم

حضاي

022

اقجةو

022

(اموعجاجةر  ،امنكماماجةر ،وتدرةا

راارج امنموةة
امهةاية 0

اموقروال )

رمرا كجةة امعجام وامنقمةر

اموسنقةل برمفقةه ر صرمح

وجة

قطرع امنعجةم وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

وجكنب امنكاي

اموةم واموكنب

امشايف مجفاسفرط

امنعجةم

امعرم

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة
امهةاية 0

رمرا جاكز مألقسرم امنحضةاية

مجودا س امعجةر جع طقرجة ةاخجةة ي

امفقةه ر صرمح

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

22

اقجةو

22

امهةاية 0

003

واموكنب امشايف مجفاسفرط

قطرع امنعجةم امعرم

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

وامهةة واموكنب

واموكنب امشايف مجفاسفرط

وامةحث امعجو

امشايف مجفاسفرط
راارج امنموةة

قطرع امنعجةم وجكنب امنكاي اموةم

قطرع امنعجةم امعرم

وامةحث امعجو

وامهةة واموكنب

امشايف مجفاسفرط

قطرع امنعجةم امعرم وامةحث امعجو

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/
قطرع امنعجةم امعرم وامةحث امعجو

واموكنب امشايف مجفاسفرط

رمرا جعةد عرم مجفمان امهوةجة

برمفقةه ر صرمح

رمرا  22جاك از صحةر مجعالج
األوم و 0جاابز مجوسنعهال

امصحة

وجاكز مصحة امشةرب وجخنةا

طقجةو و 0جسنشفةر

قاوي

حضاي

22

اقجةو

22

022

اقجةو

022

راارج امنموةة
امهةاية 0

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

قطرع امنعجةم امعرم

وامةحث امعجو

وامهةة واموكنب

امشايف مجفاسفرط

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/
قطرع امنعجةم امعرم وامةحث امعجو

واموكنب امشايف مجفاسفرط

قطرع امصحة وامهةة عقد رة قطرع امصحة وامهةة

مجقاب وجاكز

منصفةة امدم بإقجةم امفقةه ر صرمح

رمرا جسنشفى االجااض امعقجةة

امصحة

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

قطرع امصحة وامهةة عقد رة قطرع امصحة وامهةة

احداث جد سة تكاي اموواضة

امنعجةم

حضاي

02

اقجةو

02

راارج امنموةة

قطرع امصحة وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

احداث جاكز موعرمهة اإلةجرن

امصحة

حضاي

3

اقجةو

3

راارج امنموةة

قطرع امصحة وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

رمرا  0جاابز منصفةة امدم بإقجةم

امصحة

قاوي

02

طقجةو

02

راارج امنموةة

قطرع امصحة وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

برمفقةه ر صرمح
برمفقةه ر صرمح
برمفقةه ر صرمح

امفقةه ر صرمح ( 2برمةااةية و2

ردا أوالة زيدوح و 2بأوالة عةرة و2

امهةاية 0
امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2

قطرع امصحة
قطرع امصحة
قطرع امصحة

بسةدي عةسى)

رمرا ججعب كةةا مكاة امقدم وقرعة

جغطرة وجاكز أوموة بكايفر

امايرضة

وجاكب يرض بساق امسةت وآخا

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة
امهةاية 2

بأوالة عةرة ي طقجةم امفقةه ر

صرمح

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

004

قطرع امايرضة

وامهةة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/
قطرع امايرضة

ااهرز حجةة عرموةة مسةرق امخةال

امايرضة

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

قطرع امايرضة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

ااشرا جاكب يرض أوموة يضم

امايرضة

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

قطرع امايرضة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

برمفقةه ر صرمح
جسةحر وقرعر

امنخصصر

صرمح

جنعدةة

امايرضةة برمفقةه ر

تعزيز جاايق امقاب مجشةرب واممسرا امشةرب
ي طقجةم امفقةه ر صرمح

رمرا جكنةر

وامايرضة

بإقجةم امفقةه ر صرمح امثقرية

تعوةم امنزويد برمورا امصرمح مجشاب امورا

امهةاية 2
امهةاية 2

وامهةة
وامهةة

قطرع امايرضة
قطرع امايرضة

حضاي

222

اقجةو

100

راارج امنموةة

و از ة امشةرب

حضاي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة /قطرع عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

حضاي

022

اقجةو

022

امهةاية 2

وامايرضة وامهةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

خمةفاة /و از ة امداخجةة /قطرع امشةرب

وامايرضة

امهةاية  2و0

امثقرية وامهةة

خمةفاة /و از ة امداخجةة /قطرع امثقرية

راارج امنموةة

قطرع امورا

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

امهةاية  2و0

خمةفاة /قطرع امورا

 .4برنامج التنمية االقتصادية
رمرا جعاض ةوم مجومنهر

امجاجسنةك

حضاي

2222

اقجةو

2222

راارج امنموةة

و از ة امصمرعة/

شاابة رة و از ة امصمرعة وو از ة

ااشرا ساق امهوجة مجخضا برمفقةه

امنهر ة-

حضاي

022

جةاي

022

راارج امنموةة

و از ة امصمرعة/

شاابة رة و از ة امصمرعة وو از ة

امداخجةة وامهةة

امداخجةة وامهةة

تموةة امومراق االقنصرةية امصغةاة االقنصرة

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةة وقطرع

عقد راارج رة جةة وقطرع امصمرعة

امخضااا واموحامة  :سةرم

ر صرمح

امفالحة

( 02-22هكنر ) مجوقرومة
وامنعرواةر

امصغةاة

بوخنجف امواابز ومجودن

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امهةاية 2
امهةاية 2

امهةاية  2و0

005

قطرع امفالحة وامهةة امصمرعة /قطرع امفالحة وامهةة
قطرع امفالحة وقطرع امصمرعة /قطرع امفالحة وقطرع

امصمرعة

طاشرا جهز ة برموعريةا امدومةة

قاوي

منسايق امجحام وامةر وةومةر برمفقةه

امفالحة

وحضا

500

جمطقة صمرعةة برمفقةه ر صرمح

امصمرعة

حضاي

322

ر صرمح

عجى جسرحة  022هكنر ،
مجصمرعر

ي

جةاي

222

جةاي

322

امغذائةة وامهجد و اممسة

راارج امنموةة
امهةاية 2

راارج امنموةة
امهةاية 0

تعوةم حرضمر

اموقروال

اممرشئة

امصمرعة

حضاي

222

اقجةو

222

تموةة امصمرعر

امنقجةدية بإاشرا

امصمرعة

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

جاكةر

وامنكاي وامعاض وتثوة

امومناجر

امنقجةدية

امصاجر جثال

تموةة امضةعر

منموةة امصرة ا

امواكز امهةاي

مالسنثور  /اموهجس

امهةة وامواكز امهةاي مالسنثور

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

قطرع امصمرعة

وامهةة

امهةة وو از ة

امصمرعة امنقجةدية

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-
خمةفاة /قطرع امصمرعة

عقد راارج رة جةة وو از ة امصمرعة
امنقجةدية وغاية امصمرعة امنقجةدية

امنقجةدية

اموقنصدة مجورا :

امفالحة

امفالحةة امذكةة

امفالحة

قاوي

022

اقجةو

022

قاوي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امفالحة عقد راارج رة جةة وو از ة امفالحة

وعجى امودى امةعةد

امفطا امكةر ...
تموةة ز اعر

و از ة امصمرعة/

شاابة رة و از ة امصمرعة وجهجس

اموهجس امهةاي

وعجى امودى امةعةد وغاية امصمرعة

اموحجةة...

تموةة امز اعر

امقطرع امخرص/

شاابة قطرع عرم – قطرع خرص

امهةاي

وامنهةة از امومزمةة ...

ذكةة مجةةع ع بعد

و از ة امفالحة/

امفالحةة  :اما وة

األشهر اموثواة :

امخاوب امجاز امهاز ...

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امفالحة عقد راارج رة جةة وو از ة امفالحة

وعجى امودى امةعةد

امفالحة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

قاوي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

006

امهةة وو از ة امفالحة عقد راارج رة جةة وو از ة امفالحة

تموةة تابةة امورشةة خصاصر امخةل امفالحة

قاوي

022

اقجةو

022

زيرةة اموسرحة اموسقةة ب 02

امفالحة

قاوي

022

اقجةو

022

تموةة امفالحة برسنعورل جكثف

امفالحة

قاوي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امفالحة عقد راارج رة جةة وو از ة امفالحة

وعجى امودى امةعةد

برموئة

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

مجنكماماجةر

مجنغة اا

راارج امنموةة

امحديثة واالسنهربة

امومرخةة

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

رمرا جهرز حديثة ي طقجةم امفقةه

امفالحة

حضاي

222

اقجةو

222

تموةة االقنصرة اماقو برمفقةه ر

اماقو

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

احداث صمدوق إلاعرش االسنثور

امنموةة

رمرا جمصة ماجسنةكةة جنخصصة

صرمح

برمفقةه ر صرمح

وامقطرع امخرص

وامقطرع امخرص

امهةة وو از ة امفالحة عقد راارج رة جةة وو از ة امفالحة

وعجى امودى امةعةد

راارج امنموةة

ر صرمح

امهةة وو از ة امفالحة عقد راارج رة جةة وو از ة امفالحة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امفالحة عقد راارج رة جةة وو از ة امفالحة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة
امصمرعة

عقد راارج رة جةة وو از ة امصمرعة

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةة وو از ة

عقد راارج رة جةة وو از ة امصمرعة

امجاجسنةك

حضاي

222

جةاي

222

راارج امنموةة

امايرضة

حضاي

500

ةوم

222

االقنصرةية

قاوي

امهةاية 2

امصمرعة امنقجةدية
وغاية امصمرعة

امنقجةدية وامقطرع

امخرص
برموااة امفالحةة  :تخزي  ،تةايد ...
احداث امهرئزة امدومةة مجفقةه ر

صرمح مسةرق امخةال وامايرضر

امواتةطة برموهرل

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

قاوي

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة
امصمرعة

عقد راارج رة جةة وو از ة امصمرعة

راارج امنموةة

قطرع امايرضة

عقد رة قطرع امايرضة وامهةة

امهةاية  2و0

007

وامهةة

تموةة امصمرعة اموعداةة برإلقجةم

اموعرةن

قاوي

2022

اقجةو

2022

راارج امنموةة
امهةاية 2

امقطرع امخرص
وجكنب امايف

مجفاسفرط

عقد راارج رة امهةة مقطرع امخرص
وجكنب امايف مجفاسفرط

 .5برنامج البنيات التحتية
امةمةر

طاشرا خط سكة حديدية رة واة زم

قاوي

امنحنةة

0022

0222

0022

راارج امنموةة
امهةاية 2

جةاي

وامفقةه ر صرمح وبم جالل (12

و از ة امنهةةز واممقل

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

واموهجس امهةاي

وجكنب امسكك امحديدية

وامجاجسنةك وامورا
مةم جالل-خمةفاة

بجم)

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

وجكنب امسكك

امحديدية
رمرا جحطة مجقطر برمفقةه ر

امةمةر

ااشرا اايق سايع رة امفقةه ر

امةمةر

ااشرا اايق سايع رة خايةكة

امةمةر

صرمح

امنحنةة

حضاي

22

قاوي

022

22

راارج امنموةة
امهةاية 2

اقجةو

و از ة امنهةةز واممقل

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

واموهجس امهةاي

وجكنب امسكك امحديدية

وامجاجسنةك وامورا
مةم جالل-خمةفاة

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

وجكنب امسكك

امحديدية
صرمح وامطايق امسةر

قم1

امنحنةة

022
جةاي

راارج امنموةة
امهةاية 2

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة
وامفقةه ر صرمح (ط ج )020

امنحنةة

قاوي

022

222

022
جةاي

راارج امنموةة
امهةاية 2

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

008

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

ااشرا اايق سايع رة امفقةه ر

امةمةر

صرمح وبم جالل (ط ج )020

امنحنةة

رمرا  022كجم ج امطاق امقاوية

امةمةر

ي جهرل امسةل

قاوي

322

قاوي

022

322
جةاي

راارج امنموةة
امهةاية 2

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة
امنحنةة

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

 .6برنامج تدبير الماء
رمرا  22سدوة صغاى ي طقجةم
امفقةه ر صرمح

امورا

قاوي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز واممقل

امةعةد

واموهجس امهةاي

امهةاية  0وامودى وامجاجسنةك وامورا

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

 .7برنامج البيئة والحد من تغيرات المناخ
تاسةع شةكة امنطةةا واحداث
جحطر

اموعرمهة وتدرةا اممفرير

امنطةةا

حضاي

022

اقجةو

022

امصمرعةة وامومزمةة

راارج امنموةة

اإلقجةم وامهةة ووكرمة شاابة رة امهةة ووكرمة تازيع امورا

امهةاية  2و0

تازيع امورا وامكةابرا وامكةابرا وامهورعر

راارج امنموةة

قطرع امفالحة وامهةة شاابة رة امفالحة وامهةة

وعجى امودى امةعةد وامهورعر

طعرةة تشهةا  0222هكنر ي  22امةةئة

قاوي

سماا

2222

اقجةو

2222

امهةاية  2و0

وعجى امودى امةعةد

 .8برنامج الطاقات المتجددة
ااشرا جاكز امطرقة امشوسةة

امكةاوضائةة ي امفقةه ر صرمح

( 222جةغرواط)

امطرقة

امشوسةة

حضاي
وقاوي

722

جةاي

722

راارج امنموةة
امهةاية 2و0

 .9تأهيل التراث وتنمية الثقافات المحلية

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

009

اماكرمة اموغابةة

مجطرقة اموسنداجة

جرزن،

امشاابة اماكرمة اموغابةة مجطرقة

اموسنداجة جرزن وامهةة

تأهةل امنااث اموعور ي

تموةة امثقرير

وامفمان اموحجةة

امنااث

قاوي

حضاي

022

اقجةو

022

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امثقرية

عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

وعجى امودى امةعةد

امثقرية

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امثقرية

عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

وعجى امودى امةعةد

2400

المجموع

250

21661

مليون درهم

24311

يعنةا راارج امنةةئة امحضاية مودن جهرل اموشر يع امسةل جورثال مجةااج اموعنودة ي جهواعة ج امودن األخاى كرمابرط وجاابش وامهة .وها راارج سةوك هذه امودن ج أن تكان جدار جنهدةة ،كور

سةصرحب جهواع اإلجاااا

األخاى سااا جمةر االقنصرةية أو االجنورعةة أو امةةئةة.

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

021

خايطة قم  :اموشر يع اموقناحة موهرل اموشر يع امسةل
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

020

 .4مجال المشاريع الجبل:
اظ اا مجوقاجر

امطةةعةة وامثقريةة امن تزخا رةر هذه امومطقة ،يإن صةغنةر تنوثل ي امسةرحة االيكاماجةة وامغرراية .وينوةز

هذا اموهرل بضعف اسةة امنودن يةه ،وبعزمنه امكةةاة وضعف امةمةر

امنحنةة وامنهةة از

األسرسةة وكذا بضعف اسنغالل

جقاجرته امطةةعةة وامثقريةة .ويضم هذا اموهرل جمنزه جكان امكةةا ( 2722كجم )²وامذي يوثل ياصة كةةاة منموةة امسةرحة
االيكاماجةة وتقاية امعاض امسةرح برمهةة .كور أن خجق ياص جديدة مجنموةة امسةرحةة سةوك ج خجق ةيمرجةة اقنصرةية
وخجق ياص شغل ي اموهرل امقاوي.
ويوك أن ينخصص هذا اموهرل ي امسةرحة االيكاماجةة وامايرضةة وي تابةة امورشةة وكذا ي ز اعة األشهر اموثواة

واممةرتر

امطةةة وامعطاية وقطرع اموعرةن واموقرمع .كور يوك أن يكان جهرال إلحداث امصمرعة امغذائةة وامصمرعة امنهوةجةة

عجى جسناى جديمة أزيالل وخجق يضراا وجحطر منامةد امطرقة امشوسةة بور يوثل  022جةغرواط عجى جسرحة  222هكنر .

ويمر تسريع تنمية المجال عبر:

-

تاسةع امشةكة امطاقةة وتقاية امابط ةاخل وخر ج امهةة؛

-

تةةئة جهرالتةر امحضاية وتحسة جاةة امواايق امعواجةة؛

-

تةةئة امدواويا امقاوية برموهرل ج أجل تسايع وثةاة امنموةة امقاوية وتحسة جرذرةنةر وتقاية األاشطة االقنصرةية
رةر؛

-

ااهرز جطر ةاخل اموهرل ج أجل خجق ةيمرجةة كةةاة وتسةةل عوجةة امابط رةمةر وبة اموهرال

-

تحسة اموخزون االسنااتةه امورئ وامحفرظ عجةه عةا ااشرا  0سدوة كةةاة.

األخاى؛

وسةنم امقةرم بإاهرز  60جشاوعر تمواير بوهرل امهةل بقةوة اجورمةة تقد ب  17.5ججةر ة هم .كور سةسنفةد ج  31طجااا
جاابةر ذي امطربع امقرااا واموؤسسرت وامنقم وامنعوةاي...

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

022

جدول  :8قائمة المشاريع والتجهيزات العمومية المهيكلة على مستوى مجال المشاريع الجبل
برنامج التنمية الجهوية  1للفترة  ،2027-2021برنامج التنمية الجهوية  2للفترة  ،2033-2028على المدى البعيد ابتداء من 2034
المشاريع والتجهيزات العمومية

القطاع

الوسط

بني
مالل

خنيفرة

خريبكة

الفقيه بن

أزيالل

االشعاع

صالح

التكلفة

بمليون

البرمجة

الفاعلون المعنيون

التركيبة المؤسساتية

درهم

 .0برنامج التنمية البشرية
تكثةف امةااج امااجةة طمى امقضرا
عجى امفقا وامةشرشة ،وتشهةع

االجنورع

االقنصرة امنضرجم ي اماسط امقاوي

حضاي

-قاوي

2022

اقجةو

2022

األسرسةة

االجنورع

حضاي

022

اقجةو

022

تعوةم األاناات ي اماسط امقاوي ج

االجنورع

قاوي

02

اقجةو

02

أجل تسةةل عوجةة امنعجم ع بعد

امهةة

-خمةفاة وو از ة امداخجةة

امةعةد

اموشر يع امصغاى)

مجدو ّاويا وامقاى اإليكاماجةة (امورا
امكةابرا وامنطةةا)

امهةاية  2و0
وعجى امودى

(األاشطة امود ة مجدخل ،امنعرواةر ،
تحسة امواايق وامخدجر

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة –

عقد رة اموهجس امهةاي مةم جالل

-قاوي

راارج امنموةة

امهةاية  2و0
وعجى امودى

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم جالل

-خمةفاة وو از ة امداخجةة

امةعةد

راارج امنموةة

امهةاية  2و0
وعجى امودى

امةعةد

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

023

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم جالل

-خمةفاة وو از ة امداخجةة

قاوي

02

اقجةو

02

امصحة

قاوي

22

جحج

22

امنشغةل

قاوي

022

جحج

022

تدعةم وماج امواأة مألاشطة االقنصرةية االجنورع

راارج امنموةة

امهةاية  2و0
وعجى امودى

و از ة امداخجةة –

امهةة

عقد رة اموهجس امهةاي مةم جالل

-خمةفاة وو از ة امداخجةة

امةعةد
اقنمرا امنهةة از امطةةة امونمقجة ي

اماسط امقاوي

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

و از ة امصحة–امهةة

وعجى امودى

عقد رة اموهجس امهةاي مةم جالل

-خمةفاة وو از ة امصحة

امةعةد

تدعةم رااج
اموهرال

امنموةة امومدجهة ي

امقاوية ج

خالل تمايع

امقاوي

راارج امنموةة

امهةاية  2و0
وعجى امودى

امقرعدة االقنصرةية وتحسة امدخل

طاعرش اموقروال

امةعةد

امصغةاة وتعزيز

امنموةة

جحر بة االجةة عةا تكثةف امةااج

امنعجةم

امنعرواةر

قاوي

022

جحج

022

قاوي

022

قاوي

022

عةا تفعةل راارج ااطالقة امقاوية

راارج امنموةة

امهةاية  2و0
وعجى امودى

امةعةد

امواجةة خصاصر مجمسرا

راارج امنموةة

امهةاية  2و0
وعجى امودى

امةعةد
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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امهةة ،وكرمة امنموةة عقد رة اموهجس امهةاي مةم جالل

االجنورعةة ،اموةرة ة -خمةفاة ووكرمة امنموةة االجنورعةة،
اماامةة مجنموةة

امةشاية-امةةئر
امدومةة

اموةرة ة اماامةة مجنموةة امةشاية
وامةةئر

امدومةة

امهةة ،وكرمة امنموةة عقد رة اموهجس امهةاي مةم جالل

االجنورعةة ،اموةرة ة -خمةفاة ووكرمة امنموةة االجنورعةة،
اماامةة مجنموةة

امةشاية-راارج
ااطالقة

اموةرة ة اماامةة مجنموةة امةشاية وو از ة

امورمةة

امهةة ووكرمة جحر بة عقد رة امهةة ووكرمة جحر بة األجةة
األجةة

 .0برنامج التأهيل الحضري
تأهةل جدن امهةل رنوكةمةر ج

سةرسة

امنهةة از األسرسةة منقاية جرذرةنةر

اموديمة

احداث جاكز حضاي جديد مإلةا ا

سةرسة

تعوةم اممقل اممظةف وااليكاماج -

اممقل

وجعجةر جدار ذكةة

حضاي

022

طقجةو

وجهرل

راارج امنموةة

022

امهةاية 2

امهةل

و از ة امداخجةة

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

وجاابز األعورل بأزيالل

اموديمة

حضاي

022

طقجةو

022

جحج

امهةاية  2و0

خمةفاة /و از ة امداخجةة /و از ة اعداة

امنااب اماام وامنعوةا وامسكمى

امهةة واموهجس

وسةرسة اموديمة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل -

امهورع
راارج امنموةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل -

و از ة اإلسكرن

وسةرسة اموديمة

خمةفاة /و از ة امداخجةة /و از ة اعداة

امنااب اماام وامنعوةا وامسكمى

امهةة واموهجس

وسةرسة اموديمة

حضاي

02

طقجةو

02

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

طعرةة طسكرن قرام امدو اموةدةة

امسك

حضاي

00.2

جحج

00.2

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

وامهورعة

وجهجس امهورعة

تةةئة قاية ايكاماجةة ي اسال

امنموةة

حضاي

02

اقجةو

02

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

وامهورعة

وجهجس امهورعة

امهورع
امكةابرئ

برالاةةر ي امقةرب

.3

امحضاي

امحضاية

امهةاية 2
امهةاية 2

امهةاية 2

امهةة

خمةفاة /و از ة امداخجةة

امهةة وو از ة امسكمى خمةفاة /و از ة امداخجةة وو از ة امسكمى

امهةة وو از ة امسكمى خمةفاة /و از ة امداخجةة وو از ة امسكمى

برنامج التجهيزات الجماعية

احداث جعةد مجنكاي امونخصص ي

امنعجةم

حضاي

72

اقجةو

راارج امنموةة

72

امهةاية 2

جة امغربة وامفالحة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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قطرع امنعجةم وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

وجكنب امنكاي

اموةم

قطرع امنعجةم وجكنب امنكاي اموةم

رمرا جد سنة جورعةنة جع ةاخجةنة
ي ترافن وسةدي يحةى أوسعةد

رمرا جد سة ارندائةة ي تغسرمة
احداث ةاخجةة رثرااية  02غشت

بكاوش

احداث جعةد مجنكماماجةر امنطةةقةة ي

اقجةو

00

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

امنعجةم

قاوي

1

اقجةو

1

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم وامهةة عقد رة قطرع امنعجةم وامهةة

امنعجةم

قاوي

3

اقجةو

3

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم وامهةة عقد رة قطرع امنعجةم وامهةة

حضاي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

قطرع امنعجةم وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

امنعجةم

امنعجةم

قاوي

00

امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2
امهةاية 2

امقةرب

احداث جسناصف ي جورعة أم

امصحة

حضاي

رمرا  27جاك از صحةر مجعالج األوم

امصحة

حضاي

امابةع

وجاكز امنامةد و 0جسنشفةر

بإقجةم أزيالل

امقاب

رمرا قرعة جغطرة ي امقةرب
رمرا جعةد ساسةا ثقري بأجديا

بهورعة أبجورم أزك از

ااشرا جاكب يرض بأزيالل
ةعم تهةة از امقاب مجشةرب وامواأة

بإقجةم أزيالل

رمرا جنحف امنااث اال كةاماج

بأزيالل

0
92

قاوي

قطرع امنعجةم

وجكنب امنكاي

اموةم

قطرع امنعجةم وجكنب امنكاي اموةم

اقجةو

0

راارج امنموةة

قطرع امصحة وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

اقجةو

92

راارج امنموةة

قطرع امصحة وامهةة اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

امهةاية 2

امهةاية  2و0

قطرع امصحة
قطرع امصحة

امايرضة

حضاي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

قطرع امايرضة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

امايرضة

قاوي

32

اقجةو

32

راارج امنموةة

قطرع امايرضة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

امايرضة

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

قطرع امايرضة

وامهةة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

امايرضة

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

قطرع امايرضة

وامهةة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

امثقرية

حضاي

12

اقجةو

12

راارج امنموةة

قطرع امثقرية وامهةة

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امهةاية 2
امهةاية 2

امهةاية 2

026

وامهةة
وامهةة

قطرع امايرضة
قطرع امايرضة
قطرع امايرضة
قطرع امايرضة

قطرع امثقرية

رمرا جنحف اةةع بأزيالل

رمرا جكنةر

بإقجةم أزيالل

امنزويد برمورا امصرمح مجشاب

امثقرية

حضاي

222

اقجةو

222

امثقرية

حضاي

22

اقجةو

22

امورا

حضاي

022

اقجةو

022

اموهجس امهةاي رم جالل-خمةفاة/

راارج امنموةة

قطرع امثقرية وقطرع

راارج امنموةة

و از ة امداخجةة /قطرع عقد اموهجس امهةاي رم جالل-

امهةاية 2

امهةاية  2و0

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امفالحة وامهةة
امثقرية وامهةة
قطرع امورا

قطرع امثقرية /قطرع امفالحة

خمةفاة /و از ة امداخجةة /قطرع امثقرية

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-
خمةفاة /قطرع امورا

 .4برنامج التنمية االقتصادية
رمرا ةا امسةرحة امهةجةة بأزيالل

امسةرحة

قاوي

22

اقجةو

22

راارج امنموةة

و از ة امسةرحة وامهةة شاابة رة و از ة امسةرحة وامهةة

تمظةم اموعاض امدوم مجسةرحة

امسةرحة

حضاي

222

جةاي

222

راارج امنموةة

و از ة امسةرحة وامهةة شاابة رة و از ة امسةرحة وامهةة

تعوةم حرضمر

اموشر يع وامشاكر

امصمرعة

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

تموةة اموخةور

امهةجةة بصةت

امسةرحة

قاوي

222

جةاي

222

راارج امنموةة

امسةرحة

قاوي

222

جةاي

222

راارج امنموةة

امنموةة

حضاي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

االيكاماجةة وامغرراية بأزيالل

اممرشئة

قاوي

امهةاية 2

امهةاية  2و0
امهةاية  2و0
وعجى امودى

قطرع امصمرعة

وامهةة

عقد اموهجس امهةاي رم جالل-
خمةفاة /قطرع امصمرعة

امةعةد
عرمو

تحديث اموسر ا

امسةرحةة برموهرل

احداث صمدوق إلاعرش االسنثور

االقنصرةية

حضاي

امهةاية  2و0
امهةاية  2و0
امهةاية 2

و از ة امسةرحة وامهةة شاابة رة و از ة امسةرحة وامهةة
و از ة امسةرحة وامهةة شاابة رة و از ة امسةرحة وامهةة
امهةة وو از ة

امصمرعة امنقجةدية
وغاية امصمرعة

امنقجةدية وامقطرع

امخرص
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

027

عقد راارج رة جةة وو از ة امصمرعة

تموةة األاشطة اموعداةة

اموعرةن

حضاي

022

اقجةو

022

تموةة امسةرحة االيكاماجةة وامايرضةة

امسةرحة

قاوي

22

اقجةو

22

امهرئزة امدومةة مجسةرق امسماي – ام

امايرضة

حضاي

222

ةوم

222

امصمرعة

حضاي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

امهةاية  2و0

امصمرعة

راارج امنموةة

و از ة امسةرحة وامهةة شاابة رة و از ة امسةرحة وامهةة

وامودى امةعةد

أزيالل

تأهةل امواكةر

قاوي

امهةة وو از ة

عقد راارج رة جةة وو از ة امصمرعة

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة قطرع
امسةرحة امنقجةدية

عقد راارج رة جةة وقطرع امسةرحة

وامقطرع امخرص

امحايةة امذكةة :

اانرج ،عاض ،رةع ع بعد وتكاي

بودن االقجةم

امنقجةدية

راارج امنموةة
امهةاية 2

و از ة امصمرعة

امنقجةدية وامهةة

عقد شاابة رة و از ة امصمرعة
امنقجةدية وامهةة

 .5برنامج البنيات التحتية
ااشرا  0222كجم ج امطاق امقاوية
ي جهرل امهةل جمةر امطاق امنرمةة:

امةمةر

امنحنةة

قاوي

122

0022

اقجةو

0222

 زاوية أحمصرل-تةجاكةت ( 22كجم)( 23كجم)
 أزيالل  -تةغزة ( 37كجم) -تةغاة-تةرات ( 20كجم)

-

( 7كجم)

ةجمر -اج افاي ( 0كجم)
تةرات-تزي اناكةست ( 07كجم)

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امهةاية  2و0

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة

 -أوزوة-اايق جةاية قم 020

اجدغاس-ةجمر

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز واممقل

028

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

-

توكر-أااك ( 00كجم)

توامةجت-واويزغت ( 00كجم)
ااشرا  00كجم ج اموسرمك ي طقجةم

امةمةر

ااشرا  22بجم ج اموسرمك ي طقجةم

امةمةر

ازيالل

قاوي

اقجةو

27

راارج امنموةة

27

قاوي

02

اقجةو

02

راارج امنموةة

قاوي

92

اقجةو

92

راارج امنموةة

امنحنةة

امهةاية 2

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة
خمةفاة

امنحنةة

امهةاية 2

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة
تاسةع وتقاية  02كجم ج امطايق
اإلقجةوةة قم  7023رة خمةفاة

امةمةر

امنحنةة

امهةاية 0

وأجديا

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة

ااشرا قمطاة عجى واة ساو برممقطة

امكةجاجناية  29ج امطايق اإلقجةوةة

امةمةر

قاوي

امنحنةة

اقجةو

22

راارج امنموةة

22

امهةاية 2

قم 7023

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة
امةمةر

تقاية  22كجم ج امطايق اإلقجةوةة

امنحنةة

تةةئة امابط رة أزيالل وقجعة

امةمةر

قم 7022

قاوي

اقجةو

72

راارج امنموةة

72

امهةاية 2

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة

امسااغمة :طاشرا اايق سايع رة

امنحنةة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

قاوي

222

اقجةو

راارج امنموةة

222

امهةاية 0

029

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

أزيالل وامطايق اماام

ارزو عجى جسرية  92كجم

واموهجس امهةاي

قم  1عةا

تةةئة امابط رة أزيالل وقجعة جكااة

جاو ا بآيت اجحود

مةم جالل-خمةفاة
امةمةر

امنحنةة

222

امهةاية 0

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة
امةمةر

تةةئة امابط رة واويزغت وأااك

قاوي

222

اقجةو

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز واممقل

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

قاوي

22

امنحنةة

اقجةو

راارج امنموةة

22

امهةاية 2

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

مةم جالل-خمةفاة
امةمةر

طاشرا جطر بأزيالل

امنحنةة

قاوي

222

حضاي

اقجةو

راارج امنموةة

222

امهةاية 0

و از ة امنهةةز واممقل

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

واموهجس امهةاي

وجكنب اموطر ا

وامجاجسنةك وامورا
مةم جالل-خمةفاة

وامجاجسنةك وامورا واموهجس امهةاي

وجكنب اموطر ا

 .6برنامج تدبير الماء
امورا

قاوي

202

اقجةو

202

راارج امنموةة

رمرا  0سدوة جناسطة ( 2ي جورعة امورا

قاوي

222

اقجةو

222

راارج امنموةة

رمرا  0سدوة صغاى ي امقةرب

أبجورم أزك از و  2ي جورعة أم

امهةاية 2

امهةاية 2

امابةع)

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

رمرا  22سدوة صغاى بإقجةم أزيالل

رمرا  0سدوة كةاى بإقجةم أزيالل

طصالح وتأهةل امسدوة امحرمةة

امورا

قاوي

022

اقجةو

022

راارج امنموةة

امورا

قاوي

0222

اقجةو

0222

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز واممقل

وامودى امةعةد

واموهجس امهةاي

امورا

قاوي

022

اقجةو

022

امهةاية 2و0

امهةاية 2و0

و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا
واموهجس امهةاي

وامجاجسنةك وامورا

راارج امنموةة

و از ة امنهةةز واممقل

وامودى امةعةد

واموهجس امهةاي

امهةاية 2و0

وامجاجسنةك وامورا

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

عقد رة و از ة امنهةةز واممقل

وامجاجسنةك وامورا وبة امهةة

 .7برنامج البيئة والحد من تغيرات المناخ
تاسةع شةكة امنطةةا واحداث
جحطر

اموعرمهة وتدرةا اممفرير

امنطةةا

حضاي

222

اقجةو

راارج امنموةة

222

امهةاية 2

امصمرعةة وامومزمةة

طعرةة تشهةا  22222هكنر ي 2

سماا

جقةجة

امةةئة

قاوي

722

اقجةو

راارج امنموةة

722

امهةاية  2و0

اإلقجةم وامهةة ووكرمة شاابة رة امهةة ووكرمة تازيع امورا

تازيع امورا وامكةابرا وامكةابرا وامهورعر
وامهورعر

قطرع امفالحة وامهةة شاابة رة امفالحة وامهةة

وعجى امودى

امةعةد
 .8برنامج الطاقات المتجددة
ااشرا جاكز امطرقة امشوسةة

امكةاوضائةة ي أزيالل  222هكنر

( 222جةغرواط)

امطرقة

امشوسةة

حضاي
وقاوي

722

جةاي

راارج امنموةة

722

امهةاية 2

 .9تأهيل التراث وتنمية الثقافات المحلية

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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اماكرمة اموغابةة

مجطرقة اموسنداجة

جرزن

امشاابة اماكرمة اموغابةة مجطرقة

اموسنداجة جرزن وامهةة

تأهةل اموعرمم امنااثةة واموعور اموحج
وتةةئة اموحةط واموسرمك امطاقةة

امنااث

اموؤةية مه

تموةة امثقرير

وامفمان اموحجةة

قاوي

022

حضاي

اقجةو

راارج امنموةة

022

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امثقرية

عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

وعجى امودى

امةعةد
امثقرية

قاوي

022

حضاي

اقجةو

راارج امنموةة

022

امهةاية  2و0

امهةة وو از ة امثقرية

عقد رة امهةة وو از ة امثقرية

وعجى امودى

امةعةد
اموهواع

31

0616

05886.5

07522.5

مليون درهم

يعنةا راارج امنةةئة امحضاية مودن جهرل اموشر يع امهةل جورثال مجةااج اموعنودة ي جهواعة ج امودن األخاى كرمابرط وجاابش وامهة .وها راارج سةوك هذه امودن ج أن تكان جدار جنهدةة ،كور

سةصرحب جهواع اإلجاااا

األخاى سااا جمةر االقنصرةية أو االجنورعةة أو امةةئةة.

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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خايطة  : 22اموشر يع اموقناحة موهرل اموشر يع امهةل
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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 .5إجراءات مواكبة التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل-خنيفرة -2021
:2045
طن تسايع وثةاة امنموةة امهةاية يسنجزم تحديث امةمةر
 تحديث امةمةر

األسرسةة وامنهةة از

امهورعةة اموةةكجة وذمك ج خالل:

امنحنةة وامنهةة از األسرسةة وتقاينةر منحسة جرذرةة امودن واموهرال

وتقاية امنةرةال

رة امهةة

وغةاهر؛



امعول عجى امايع ج تديق االسنثور ا

ةاخل امهةة خصاصر ي جهرال

امصمرعة وامفالحة وامسةرحة وامطرقر

امونهدةة وامخدجر ؛
 تحسة جمرخ األعورل ج خالل تحفة از
 تحسة امحكرجة ووضع امةر

ضايةةة وعقر ية وتعوةاية؛

مجونربعة وامنقةةم وامنمسةق رة امقطرعة امعرم وامخرص.

ومنوكة امةاارج ج امنمزيل األجثل تحت اشااف جهجس جةة رم جالل-خمةفاة ،يقناح جكنب امد اسر
امةرب .وامةدف ج هذه اإلجاااا

 31طجااا ي هذا

ها خجق جمرخ أيضل منسةةل عوجةة تمزيل امةاارج امنمواي امهةاي وبرمنرم تحقةق امنموةة

االقنصرةية واالجنورعةة برمهةة .وج رة أهم اموقناحر :
 تشهةع اموقروال

امشربة؛

 جحر بة امفاا ق اموهرمةة واالجنورعةة وامفقا ج خالل رااج تمواية؛
 جمح تحفة از

ضايةةة مجوسنثواي ؛

 تحسة وسرئل امحكرجة؛
 تحسة يعرمةة اإلةا ة وتفعةل اماقومة؛
 امقةرم رد اسر

اسنااتةهةة وتقمةة ي شنى امقطرعر ؛

 تحسة امنسايق امناار .

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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جدول  :9الئحة اإلجراءات المواكبة في إطار برنامج التنمية للجهة بين 2145-2120
الكلفة (مليون درهم)

الفاعلون المعنيون

امناوي مجهةة عجى امصعةدي اماام وامدوم
برعنةر هر امهةة امخضااا األومى ي اموغاب امواجةة
احا امفالحة امةةاماجةة واألعورل امنهر ية امواتةطة
برمصمرعة امز اعةة وامودن امخضااا

امنموةة االقنصرةية

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

222

عقد رة اموهجس امهةاي مةم جالل-
خمةفاة – قطرع امفالحة – امواكز
امهةاي مالسنثور

تحسة جمرخ األعورل ج خالل تةسةط اإلجاااا
اإلةا ية امن يهب أن تنسم برمشفريةة وتعوةم امخدجر
امعواجةة اماقوةة

امنموةة االقنصرةية

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

22

امهورعر
األقرمةم
مالسنثور

امناارةة ،اموصرمح امالجواكزة،
اماالية وامواكز امهةاي

جمح امنسةةال مهذب االسنثور ا اماامةة واألجمةةة امنموةة االقنصرةية
وإلاشرا جقروال (أ اض صمرعةة جمخفضة امنكجفة،
صمدوق جةاي منشهةع االسنثور ا )

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

222

امهورعر
األقرمةم
مالسنثور

امناارةة ،اموصرمح امالجواكزة،
اماالية وامواكز امهةاي

امنموةة االقنصرةية

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

امهورعر
األقرمةم
مالسنثور

امناارةة ،اموصرمح امالجواكزة،
اماالية وامواكز امهةاي

القطاع

االجراءات

تعةئة امعقر امعواج مهذب اموزيد ج االسنثور ا
طمى امهةة .تايةا تسةةال ج خالل األ اض
جمخفضة امنكجفة مجوسنثواي أو مإليهر عجى جدى
 02عرجر
ة اسة امعقر ا

مجال المشاريع

الوسط

امقررجة مجنعةئة

تشهةع اموسنثواي اموغر بة اموقةوة ي امخر ج عجى امنموةة االقنصرةية
االسنق اا ي امهةة.

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

امهورعر
األقرمةم
مالسنثور

035

امناارةة ،اموصرمح امالجواكزة،
اماالية وامواكز امهةاي

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

امهورعر
األقرمةم
مالسنثور

طاشرا طار جؤسسرت جةاي مجنسايق امناار
جخصص مألجراب مهذب االسنثور ا اماامةة
واألجمةةة (جهواعة ضغط ج امةاموراةة ي امهةة،
وامشخصةر امسربقة ي امهةة ،وشخصةر جغابةة
جةوة ي اموةها) ااالق امد اسة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهورع -و از ة
وامورمةة-وامهةة

امفالحة

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

امودياية امهةاية مجفالحة ووكرمة امنموةة
امفالحةة وامواكز امهةاي مالسنثور

تعزيز امشاابر جع امقطرع امخرص األجمة منشهةع امفالحة
اموسنغال امفالحةة امكةةاة (ة اسر )

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

وكرمة امنموةة امفالحةة وامواكز امهةاي
مالسنثور

امفالحة

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

قطرع امفالحة وامقطرع امخرص

طةخرل امنقمةر امحديثة ي تدرةا اموسنغال امفالحةة امفالحة

امديا – امهةل –
امةضةة -امسةل

قاوي

قطرع امفالحة وامقطرع امخرص

امفالحة

امديا – امهةل –
امةضةة -امسةل

قاوي

قطرع امفالحة وامقطرع امخرص

امنموةة االقنصرةية

توكة جةة رم جالل -خمةفاة ج تسةةال ضايةةة امنموةة االقنصرةية
جااتةة منشهةع االسنثور ي امهةة .اقنااح  %2ج
امـضايةة عجى امشاكر ي  22سمة األومى ألي
اسنثور يصل طمى  2ججةان ة هم أو أبثا ،و%22
عجى جدى  22طمى  02سمة.
طعداة عاض االسنثور امهةاي ي امقطرع امفالح
برمهةة (ة اسة)

تمايع امومنهر امز اعةة وامناوي مجومنهر ذا
امقةوة اموضرية امعرمةة امن تطجةةر األسااق اماامةة
وامدومةة :امجاز وامهاز وامفسنق وامجةوان وامسفاجل
وامصةر واممةرتر امعطاية وامطةةة وامزعفاان...

وضع خطة اسنااتةهةة مناشةد اسنةالك اموةره ي
امفالحة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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امناارةة ،اموصرمح امالجواكزة،
اماالية وامواكز امهةاي

االقنصرة

امز اعةة األقل امفالحة

امديا – امهةل –
امةضةة -امسةل

قاوي

قطرع امفالحة وامقطرع امخرص

تعةئة األ اض امز اعةة غةا اموسنغجة ي امهةة .امفالحة
تثوة هذه األ اض (األ اض امهورعةة وغةاهر)

امديا – امهةل –
امةضةة -امسةل

قاوي

قطرع امفالحة وامقطرع امخرص

وضع اسنااتةهةة منشهةع امومنهر
اسنةالبر مجوةره

امفالحة

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

قطرع امفالحة واموهجس امهةاي وجكنب
امنكاي اموةم

امومراق امفالحة

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

راارج
مالسنثور

امهةاي

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

قطرع امطرقة واموعرةن وامواكز امهةاي
مالسنثور

تعزيز امشاابر امصمرعةة اموةرشاة جع امةجدان امصمرعة
اموصد ة مالسنثور األجمة اموةرشا (ة اسة)

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

امواكز امهةاي مالسنثور  ،اموهجس
امهةاي مةم جالل-خمةفاة

تشهةع امو از ع امونخصصة ي طانرج امطرقة امشوسةة امطرقة
ج خالل امدعم اموةرشا

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة،
قطرع امفالحة ،اموكنب اماام مجورا
وامكةابرا

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

امواكز امهةاي مالسنثور  ،اموهجس
امهةاي مةم جالل-خمةفاة ،امهورعر

تعزيز امنكاي ي
امفالحةة

جهرل امفالحة وإةا ة اموسنغال

تشهةع امشةرب عجى ااشرا جقروالتةم ي
امقاوية ج خالل راارج ااطالقة

تعزيز صمرعر امنعدي ج أجل تحسة امقةوة وةج
امثاوة امنعديمةة ي امنموةة االقنصرةية امهةاية :ةمةل
مفاص االسنثور ي امنعدي عجى جسناى جةة رم
جالل خمةفاة

تعوةم حرضمر اموقروال مجوقرومة امشةرب منسايع
ظةا جةل جديد ج امشاكر اممرشئة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امصمرعة

وح اموقرومة

037

ااطالقة

وامواكز

تمايع امعاوض امسةرحةة ي امهةة

امسةرحة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة،
قطرع امسةرحة وامقطرع امخرص

تشهةع امو از ع امسةرحةة

امسةرحة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة،
قطرع امسةرحة ،قطرع امفالحة وامقطرع
امخرص

طاشرا جسر ا سةرحةة جديدة ي امهةة جاتةطة امسةرحة
برموحرو امسةرحةة امائةسةة :جاابش ،أبرةيا ،يرس،
امدا امةةضرا ،امهة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة
وقطرع امسةرحة وامقطرع امخرص

امسةرحة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة
وقطرع امسةرحة وقطرع امثقرية

وضع ةمةل مفاص االسنثور ي قطرع امسةرحة امسةرحة
وامومراق اموخصصة مالسنثور امسةرح (ة اسة)

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة
وقطرع امسةرحة وامواكز امهةاي
مالسنثور وامقطرع امخرص

امسةرحة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة
وقطرع امسةرحة وامقطرع امخرص

امسةرحة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة
وقطرع امسةرحة وقطرع امثقرية

تمظةم قطرع اممقل امسةرح  ،وتأهةل امواا ة امةشاية امسةرحة
اموشر كة ي طةا ة وتأاةا األاشطة امسةرحةة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة
وقطرع امسةرحة وقطرع اممقل

أخاى امسةرحة

قاوي وحضاي

تطايا جسر تااث ي امهةة

تشهةع اقرجر

امونقرعدي األجراب (ة اسة)

جضرعفة امفعرمةر اماامةة وامدومةة مجناوي مهةة رم
جالل خمةفاة

تمايع اماحال امهاية ج امهةة طمى جةر
ووجةر أو وبةة (ةعم أسعر امنذابا)

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امديا –امةضةة

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة
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امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

قطرع امصمرعة امنقجةدية واموهجس
امهةاي مةم جالل-خمةفاة

تشهةع اسنخدام اإلاناات منسايق جمنهر امصمرعة امصمرعة امنقجةدية
امنقجةدية عجى امصعةدي اماام وامدوم ج خالل
امنهر ة اإلمكناواةة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

قطرع امصمرعة امنقجةدية واموهجس
امهةاي مةم جالل خمةفاة

وضع وتمفةذ اسنااتةهةة تسايق جمدجهة إلاعرش امصمرعة امنقجةدية
وتعزيز اموة امهةاية

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

قطرع امصمرعة امنقجةدية واموهجس
امهةاي مةم جالل-خمةفاة

امصمرعة امنقجةدية

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

راارج ااطالقة

طاعرش وتشهةع امنعرواةر امعرججة ي جهرل امصمرعة امصمرعة امنقجةدية
امنقجةدية

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

قطرع امصمرعة امنقجةدية واموهجس
امهةاي مةم جالل-خمةفاة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

قطرع امنعوةا واموهرمس امهورعةة
اموعمةة

تعزيز تكاي امحايةة

ةعم اموةرة ا

امصمرعة امنقجةدية

امحايةة امصغةاة واموناسطة امحهم

تعوةم وثرئق امنعوةا جع طانرج جةل جديد ج
جخططر امنعوةا امحضاي امن تأخذ ي االعنةر
اموخراا امصحةة

امنعوةا

تحسة وتحديث وسرئل اممقل االيكاماجةة ي امودن :اممقل
امحريال امكةابرئةة وامسةر ا امكةابرئةة واالار ة
امشوسةة وامد اجر وامد اجر اممر ية امكةابرئةة
جاابةة عةا امننةع وامنقةةم منحايل اممفرير
واسنعورمةر ي صمرعر االسومت

امومزمةة امةةئة

ة اسة اموخطط امودياي مندرةا اممفرير امصمرعةة امةةئة
وامطةةة وامصةدالاةة غةا امخطاة واممفرير اممةرئةة
امفالحةة وامخرججة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

امديا –امةضةة

حضاي

و از ة امداخجةة وامةةئة واممقل وامنهةةز
وامهةة واموهرمس امهورعةة اموعمةة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

امقطرع امخرص

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

قطرع امةةئة

039

امةةئة

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم
اموكنب امشايف مجفاسفرط

جالل-خمةفاة،

تعزيز جااقةة جطربقة مجومرجم واموقرمع مألحكرم امةةئة
امنمظةوةة امهر ي رةر امعول ( 2.2م ي امسمة عجى
جدى  22سماا )

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم
واموكنب امشايف مجفاسفرط

جالل-خمةفاة

امةةئة

امديا – امهةل – حضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة

امهةة ويقر ماؤية امهةل امغربة

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

و از ة امفالحة واموهجس امهةاي

تحسة اظرم اممقل امقاوي واموااصال رة امودن جع اممقل
جااعرة انرئ ة اسة امقاب ج أجل تحسة اممقل
امقاوي

ةعم وضع جخطط منموةة امومرجم ي امهةة

طجااا ة اسة ع طجكراةة امنثوة اموحج مألخشرب
تطايا اقنصرة امغربر
األخضا  0202امهديدة

ي

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

22

شاابة رة امنهةةز  /اموهجس امهةاي
مةم جالل-خمةفاة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

02

شاكر
خمةفاة

جالل-

تحديث وتمظةم اممقل امحضاي وامقاوي (سةر ا
األجاة امصغةاة وسةر ا األجاة امكةةاة وامحريجة )...
وجكريحة امقطرع غةا اموةةكل

اممقل

امديا – امهةل – قاوي
امةضةة -امسةل

02

شاابة

وضع راارج جةاي جمدج منكاي وإاعرش وتاوي
واموعر ف امونعجقة برمنااث (جعرهد
اموعجاجر
امواسةقى وامفمان امشعةةة وامحاف )...

امنااث

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

2

و از ة امداخجةة وامثقرية وامنعوةا وامسةرحة
وامهةة واموهرمس امهورعةة اموعمةة

جهرل امنااث

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

2

و از ة امداخجةة وامثقرية وامنعوةا وامسةرحة
وامهةة واموهرمس امهورعةة اموعمةة

تحسة تغطةة شةكة االتصرال
اماصال طمى شةكة امصةةب امعرم

وضع اسنااتةهةة مدعم امهةر
امنااث (امهوعةر  ،امنعرواةر )...
مكتب علوم العمران ومكتب أنزار

وتعوةم وتةسةا امةمةر

امفرعجة ي

امنحنةة

االتصرال

وجةة رم

امنهةةز  /اموهجس امهةاي مةم جالل-
خمةفاة

041

طاشرا جاصد تااث وثقري ي امهةة

امنااث

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

2

و از ة امداخجةة وامثقرية وامنعوةا وامسةرحة
وامهةة واموهرمس امهورعةة اموعمةة

وضع اسنااتةهةة محورية مجونرحف

امنااث

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

22

و از ة امداخجةة وامثقرية وامنعوةا وامسةرحة
وامهةة واموهرمس امهورعةة اموعمةة

تعزيز اإلةا ة اماقوةة وإزامة امطربع امورةي ي
اموسراا االةا ية برمكرجل

امحكرجة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

02

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة

تعةة ااا عجةر جنخصصة وذا خةاة منحسة كفراة امحكرجة
اإلةا ة امهةاية

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة

تمايع وإاعرش امنعرون اماام وامدوم ج أجل اقل امحكرجة
امنهر ب اممرجحة وتكثةف امشاابر اماامةة وامدومةة
امفعرمة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

22

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة

طاشرا هةئر تمسةق رة جخنجف اإلةا ا وامهةة مننةع امحكرجة
جخنجف امةااج واموشر يع

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

22

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة

وضع اظرم صد جةاي وجاصد مننةع امظااها امحكرجة
االجنورعةة واالقنصرةية ي امهةة واظرم اموعجاجر
امهغاايةة وجؤش اا اماصد

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

22

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة

مجنااصل/اتخرذ امحكرجة
طار
واعنورة
وضع
امق اا ا /اإلجاااا امن تسنمد طمى حكرجة امهاةة
واموعاية اموسنمةاة وامثقة اموشناكة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

02

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة

مكتب علوم العمران ومكتب أنزار
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امهرذبة امحكرجة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

تعزيز امنااصل رة جخنجف امهةر امفرعجة ،وخرصة امحكرجة
ج خالل جاقع خرص عجى االاناات برمهةة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة

طاشرا وكرال خرصة :وكرمة تموةة امهةرل ،شاكة امحكرجة
امنموةة امهةاية منعزيز امومراق امصمرعةة ي امهةة،
واخاى إلاعرش اموااقع امسةرحةة

امديا – امهةل – قاوي وحضاي
امةضةة -امسةل

و از ة امداخجةة-و از ة امورمةة /اموهجس
امهةاي مةم جالل-خمةفاة

طاشرا رمك جشر يع جنعدة امقطرعر
مجوسنثواي اموحجةة وامدومةة

22

اموهجس امهةاي مةم جالل-خمةفاة
وامواكز امهةاي مالسنثور وقطرع
امصمرعة وامفالحة وامصمرعة امنقجةدية
وامسةرحة وامطرقة واموعرةن

 2941مليون درهم
جل هذه الميزانيات المقدمة في الجدول أعاله تمثل فقط كلفة الدراسات.
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 .6تنزيل التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل-خنيفرة:
بشول راارج امنموةة اموقناح جوةع اموشر يع وامنهةة از

امعواجةة امكةاى واموةةكجة ،كور أاه يةة امنكجفة وامهةر

واموكجفة برإلاهرز وامودة اموعمةة رذمك .يرمةااج اموقناحة مجفناة  0207-0202تحنرج طمى وضع امد اسر

امن سنوك ج طاهرزهر .كور يشكل امعقر أحد اماكرئز األسرسةة إلاهرز اموشر يع اموقناحة.

اموسرهوة

امنقمةة وامورمةة

ج جةة أخاى يإن جسرمة امنموةة مةست جسأمة تقمةة ،طذ أن وضع اظرم حكرجة جديد كفةل بأن ينم ااهرز اموشر يع ي آجرمةر
اموحدةة وويق اماؤية امواساجة ج أجل تموةة حقةقةة مجهةة .وجمه تم اقنااح جهواعة ج اإلجاااا

امواابةة منموةة امهةة.

مخطط تنزيل برنامج التنمية لجهة بني مالل-خنيفرة 2145-2120
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انجاز البرنامج:
سةنةمى جهجس جةة رم جالل-خمةفاة االشااف عجى ااهرز وتمزيل امةاارج اموقناح خالل امخوس وعشاي سمة امقرةجة.

وينحنم امعول عجى تمزيل كرية اموشر يع ي طار اموخططر

امخورسةة اموقةجة ج أجل تحقةق امنموةة امومشاةة برمهةة.

عالقة برنامج العمل  2145-2120ببرامج التنمية الجهوية

التركيبة المالية والمؤسساتية:
 -0التعاقد:
يعنةا جةدأ امنعرقد جةدأ أسرسةر ي تمزيل امةاارج اموقناح .وي هذا امصدة ،يقناح جكنب امد اسر

مكل جشاوع أو جهواعة

جشر يع ااهرز عقد رة كرية اموندخجة ج أجل طاهرزهر .كور يقناح اموكنب ي هذا امنقايا الئحة برموندخجة اموعمةة بإاهرز

اموشر يع سااا عجى امصعةد اماام أو امهةاي .كور يوك مجهةة االعنورة عجى امشاابة رة امقطرعة امعرم وامخرص ج
أجل ااهرز اموشر يع خصاصر ذا

امطربع االقنصرةي.

 -2االليات األخرى:
 -احداث شاكر

جةاية مجنموةة مجوشر يع اموةةكجة؛

 طحداث وكرمة رنمسةق جع امدومة؛ -طحداث ياوع مجوؤسسر
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أجر امناكةةة امورمةة يةوك امجهاا طمى كرية اإلجكراةر امونرحة ج أجل تهروز االبااهر امورمةة امن قد تعةق ااهرز اموشر يع.
وي هذا امصدة ،يقناح جكنب امد اسر

جهواعر

ج امحجال امنوايجةة امن يوك االعنورة عجةةر.

 .7قيادة تنزيل التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل-خنيفرة:
ياتةط اهرح تمزيل امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب رمظرم امقةرةة وامحكرجة امط تضعه امهةة .وبور أن امنصوةم مه أهوةة
بةاى ي

تموةة امهةة عجى  02سمة امقرةجة يو امضاو ي وضع امةر

مجقةرةة وامحكرجة ج أجل ضورن تمزيل أجثل

موقنضةرته وجشر يعه اموةةكجة .وعجى هذا األسرس يهب امعول عجى وضع اظرم يعرل مجقةرةة وامنمسةق وتفعةل امنصوةم منحقةق
تطجعر

امسربمة امهةاية.

وعجةه وجب امنفايق رة  0جسناير :

-

امقةرةة االسنااتةهةة مجنصوةم؛
القيادة المكلفة بالتنزيل العملي للتصميم ؛
امننةع وامنقةةم.

أ .القيادة االستراتيجية للتصميم:

-

امنحكةم رة اموشر يع اموةةكجة؛
جصرة امنوايل؛
ااعةة امشاابر

رة امقطرع امعرم وامخرص؛

امناكةةة اموؤسسرتةة؛
امواابةة؛

اإلجاااا

جنربعة سةاو ة تمزيل امنصوةم؛
تفعةل تحةة امةاارج بل  2سماا .

وتعمى رةذه اموةوة امجهمة االسنااتةهةة مجنصوةم امهةاي إلعداة امنااب امن يناأسةر وام امهةة و ئةس امهةة وعورل امعورال
واألقرمةم .وتهنوع امجهمة جاة ي امسمة.
ب .القيادة المكلفة بالتنزيل العملي للتصميم:

-

امد اسر

-

أعضرا ج اموهجس امهةاي؛

تنةع تمزيل امةااج اموصرةق عجةةر ج ااف امجهمة االسنااتةهةة؛
تنةع تمزيل االتفرقةر ؛
تمزيل ق اا ا

امجهمة االسنااتةهةة؛

امنسايق امناار ؛
االسنشااف اماام وامدوم ؛
امنقمةة وامورمةة...

وتعمى رةذه اموةوة امجهمة امعوجةة مجنصوةم امهةاي إلعداة امنااب وامن تضم ي عضاينةر:
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-

جوثج اموصرمح امالجواكزة واموؤسسر

امعواجةة.

وتقايم امجهمة بإعداة تقايا ةو ي كل  3أشةا يعاض عجى امجهمة االسنااتةهةة.
أ.

-

التتبع والتقييم الذي يهم:

وضع جاصد جةاي؛
وضع ماحة قةرةة مجوؤش اا االسنااتةهةة مجننةع وامنقةةم؛
وضع اظرم جعجاجرت جغااي ؛
طاالق ة اسر

امنقةةم.

وتنامى هذه اموةوة مهمة امننةع امن تنكان ج  :امجهمة امهةاية إلعداة امنااب واموفنشةة امهةاية إلعداة امنااب وامومدوبةة امسرجةة
مجنخطةط وامواصد اماام مجنموةة امةشاية  .وتقام امجهمة بإعداة تقايا كل  0أشةا وجاة ي امسمة معاضه عجى امجهمة االسنااتةهةة.
وتحناي ماحة امقةرةة عجى اموؤش اا امنرمةة:

-

جؤش اا

اموالحظة؛

جؤش اا اإلاهرز؛
جؤش اا قةرس األثا؛
جؤش اا

اممنرئ .
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 .8خريطة التركيبية للتصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل-خنيفرة

تعنةا امخايطة امناكةةةة أمةة جةوة ج أجل تةسةا عوجةة يةم وجعاية جااقع اموشر يع اموقناحة ياق تااب جةة رم جالل-خمةفاة .كور

ت وك ج تحديد جااقع هذه اموشر يع جقر اة برموهرال
طاهرزهر.
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مذكرة لشرح الخريطة
تم ااهرز امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل-خمةفاة عجى جقةرس  2/322222يوك اةرعنةر عجى حرجل و ق
 .A0وتجخص امخايطة أهم امناجةر

االسنااتةهةة واموشر يع اموةةكجة اموقناحة ي امد اسة.

وقد تم ااهرز امنصوةم رمرا عجى اموةرةئ امنرمةة:
أرضية للتصميم تبين:
-

أهم اسنعورال

-

يضراا

-

حدوة األقرمةم.

األ اض امهةاية (امغربر  ،امسدوة ،امشةكة امورئةة ،امشةكة امطاقةة وامسككةة)؛

اموشر يع اموقناحة؛

مقترحات تهيئة وتنمية المجال ممثلة على  3مستويات:
-

اموسناى اموحدة :يةة اإلجاااا

-

اموسناى امذي يحدة اموقناحر

طمى جقةرس امخايطة؛

اموحدةة ي كل جهرل اموشر يع ةون أن تةة بشكل ةقةق جحناى االجااا برممظا

امن

تشول يضراا

واسعة .وتةة امحدوة امواساجة بصفة عرجة جدى أهوةة

اإلجااا؛
-

اموسناى امخط  :امذي يعةا ع اإلجاااا

امونعجقة برمنديقر

وامعالقر

امنةرةمةة.

وتةة امخايطة أيضر  1جحرو منةةئة جهرل جةة رم جالل-خمةفاة ،طضرية طمى طعرةة تشكةل اسنعورال

اموهرل امهةاي.

 -0تحسين البنيات التحتية وتهيئة التجهيزات األساسية من أجل سد العجز واالستجابة للمتطلبات المستقبلية:
توك اإلجاااا

-

اموقناحة ج ضورن تااصل يعرل رة جهرال

امهةة وبةمةر وبة برق جةر

امووجكة.

وقد اقناح امنصوةم اماام إلعداة امنااب ااهرز امطايق امسةر رة يرس وجاابش عةا خمةفاة وبم جالل
وامفقةه ر صرمح.

-

توديد امخط امسكك اماابط رة خايةكة وواة زم مةابط امفقةه ر صرمح وبم جالل؛

-

طاشرا بط سكك رة يرس وخمةفاة وبم جالل اتهره جاابش وابرةيا

-

طاشرا بط سكك رم واة زم وخمةفاة ،

-

تاسةع وتقاية امطاق امهةجةة ج أجل يك امعزمة ع اموهرال

امهةجةة وضورن امابط جع جةة ة عة

تريةالمت؛
-

احداث ااق سايعة ج أجل امابط رة جدن امهةة واالقطرب امحضاية امكةاى خصاصر رة خايةكة
وامفقةه ر صرمح وبم جالل وبة خمةفاة وبهعد وبة جايا وجكمرس وبة أزيالل وط و 1عةا ارزو؛

-

جااصجة تأهةل امطاق اماامةة امهديدة؛

-

تاسةع جطر رم جالل ،

-

طاشرا سدوة جديدة ج اجل االسنهربة مجحرجةر

وقد تم رةرن هذه اإلجاااا

امحرمةة واموسنقةجةة ج امورا.

اموقناحة ي امخايطة بوهواعة ج امخطاط امن تعةا ع اموحرو اموعمةة.
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 -2تهيئة المدن من أجل جعلها تجمعات جذابة ومندمجة :وذمك ج خالل تقاية امةمةر
امعواجةة ،حةث يقناح امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب طجاااا
امهةر

-

امهذابة .وتنهجى أهم اموقناحر
جؤسسر

يةور يج :

امنعجةم امعرم  :جدا س عجةر وجرجعر

امفقةه ر صرمح وخايةكة طضرية طمى اموؤسسر
-

امنحنةة وامنهةة از

ج أجل سد امعهز امحرصل وجعل امهةة ج

وجخنة اا

ي خمةفاة ،وجؤسسر

امنعجةم امعرم ي

امونااجدة ي رم جالل؛

تأهةل امودن امعنةقة وامقصا وامزواير؛
تقاية امنهةة از

امايرضةة؛

-

طحداث جدن مألاشطة امنكماماجةة؛

-

تةةئة امواابز امصرعدة؛

-

تقاية امواايق اإلةا ية وامخدجرتةة.

وقد تم رةرن هذه اموقناحر

األجرب امدقةقة مةذه اإلجاااا

ي امخايطة ج خالل اقط جع عالجر

يال يوك تحديدهر طال رمرا عجى ة اسر

جالئوة ي كل جديمة ،جاكز وجهرل اموشر يع .أجر
ووثرئق امنعوةا امخرصة بكل تهوع.

 -3تحسين التنمية البشرية عبر تقليص العجز الحاصل في التجهيزات االجتماعية والقضاء على الفوارق
المجالية  :وه
اموقناحر

األسرسةة ي هذا امةرب:

-

ااشرا امةمةر

االسنشفرئةة امكةاى ج قةةل اموسنشفى امهرجع ؛

-

تقاية امةمةر

امهرجعةة؛

-

وضع جؤسسر

-

تقاية االقنصرة امهةج ؛

هذه اموقناحر

ج أهم اموقناحر

امن

ينضومةر امنصوةم وامن

تهةب عجى اإلشكرمةر

اموهرمةة .وج

اماعرية امطةةة ي امومراق امهةجةة؛

يك امعزمة ع هضرب امفاسفرط وأزغر عةا وضع خطاط امابط.

تم رةراةر عجى امخايطة عةا جهواعة ج اإلشر ا

تظل صرمحة مكرية امنهوعر

امومرسةة حال امنهوعر

اموعمةة .غةا أن هذه اإلجاااا

خصاصر ي امومراق امن تعاف خصرصر كةةاا.

 -4التنمية الفالحية بالجهة :وه جسأمة جاهاية ي امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مكان امهةة جةة يالحةة
برجنةرز وتحنض أبةا امودا ا

هذه اموقناحر

اموسقةة .ويقناح ي هذا امةرب:

امحديثة ي تدرةا امودا ا

-

اةخرل امنكماماجةر

-

تثوة وتمايع امز اعر .

تم رةراةر عجى امخايطة ج خالل جسرحر

امسقاية؛

ير غة أو جشطب عجةةر ي اموهرال

 -5التهيئة والتنمية االقتصادية والصناعية بالجهة :يةرماغم ج اموؤهال
تظل جحاوجة ج امنهةة از

اموعمةة.

اموعداةة وامغرراية وامورئةة برمهةة يإاةر

امصمرعةة امن توك ج تثوة هذه امواا ة .وج همر يقناح امنصوةم امهةاي

خجق جهواعة ج امومراق امصمرعةة امونخصصة ج أجل تثوة امواا ة وذمك ج خالل:
-

احداث جمراق مألاشطة امصمرعةة؛

-

احداث جمراق ماجسنةكةة؛
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-

تحايل امومناجر

-

احداث جعاض مجومنهر

-

اموحجةة وخصاصر امخشب؛
اموحجةة واموهرمةة؛

احداث ساق مجهوجة ذو بعد جةاي.

تم ارااز هذه اموقناحر ج خالل اقط جحدةة عجى امخايطة وبرسنعورل عالجر جمرسةة عجى جسناى جهرل اموشر يع اموعم ،
ويظل تحديد امواقع امدقةق هةمر رد اسر

امهدوى.

 -6حماية وتثمين التراث التاريخي واألركيولوجي والطبيعي للجهة ج أجل جعجةر ايعة مجنموةة امسةرحةة :يرمهةة
غمةة بوا وثةر امونماع وهمرك جهواعة ج اإلجاااا

امن ج شأاةر أن توك ج امايع ج قةونه .يةقناح

امنصوةم ي هذا امةرب:
-

تأهةل وحورية امن ااث اموةم وامودن امعنةقة وامقصا وامقصةر

-

امطةةعةة؛

جنربعة اإلجاااا

امن ج شأاةر حورية اموحوةر

-

حورية وتموةة امومنزهر

-

حورية األقطرب امسةرحةة ي اموهرال

وامزواير...

ي االاجس اموناسط وامكةةا؛
امهةجةة.

وقد ثم تاجوة هذه اموقناحر بإشر ا اقطةة عجى جسناى امخايطة ي اموهرال اموعمةة .يومنزه جكان تم سوه عجى امخايطة
عجى أسرس جهرل ياع مجوشر يع .هذا اموهرل ذي امقةوة اال كةاماجةة وامطةةعةة تم رةراه بشكل ةقةق ج أجل حورينه.
 -7التأقلم مع التغيرات المناخية :ينموةة امهةة جنأثاة أسرسر برمنغة اا
مجهةة .وقد اقناح امنصوةم امهةاي جر يج :
-

ااشرا جحطر

-

احداث جطر ح عواجةة ج امصمف امثرا ؛

هذه اموقناحر

حورية امومنزهر

امومرخةة امن تحد ج اإلجكراةر

امنمواية

إلانرج امطرقة امشوسةة؛
اماامةة ي االاجس امكةةا وامغاب

توت تاجونةر عجى امخايطة رااسطة جسرحر

واقط عجى اموهرال

اموعمةة ةون تحديد امومراق ردقة.

 -8محور التنمية المركزية :يوحا امنموةة ينطررق وامطايق اماامةة امثرجمة وامطايق امسةر اموسنقةج  .ويابط
هذا اموحا رة اموحرو امثرااية واموهرال

رة جهرال

امهةة وتقاية امعالقر

واموةرةال

امهةجةة وامةضرب امعجةر .ويوك عةا هذا اموحا تطايا امابط
خصاصر جع يرس جاابش وامدا امةةضرا .يةذا اموقناح تم

ار اازه ي امخايطة عةا خط يوند ج امديا طمى جهرل اموشر يع امةضةة وامسةل .وهذا اموحا ج رة أهم
جقناحر

امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل-خمةفاة.
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 .0خالصة
جكمت امد اسر

امن أجايت ي جخنجف جااحل ااهرز امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب مهةة رم جالل –خمةفاة ج ااهرز

هذا امنقايا اممةرئ  .وجك هذا األخةا ج وضع راارج امعول امذي سةسوح ج تمزيل امخةر ا

وامناجةر

واألهداف

االسنااتةهةة بعةدة امودى واموشر يع اموةةكجة  .0202-0202وقد صةغ هذا امةاارج ج خالل انرئ امنشخةص امناار
االسنااتةه وأيضر اعنورةا عجى امنحجةل االسنشااي امذي شول جخنجف امهاااب االجنورعةة واالقنصرةية وامثقريةة وامةةئةة.
وكذا رمرا عجى امناجةر

أخاى ي ةول امعرمم

االسنااتةهةة واالهداف امكوةة وجهرال

اموشر يع اموقناحة طضرية طمى امد اسر

اموقر اة جع جةر

وضعية تنمية مجالية ال تتوافق مع مؤهالت الجهة

ج اممرحةة امديوغاايةة ،يةجغ عدة سكرن جةة رم جالل-خمةفاة جر يقاب ج  0.2ججةان اسوة ويقر مإلحصرا امعرم .0220

وها يوثل جر يقاب ج  ٪7.2ج جهواع امسكرن اموغر بة ج أصل  ٪0ج اموسرحة اإلجورمةة مجةالة ،أو كثرية قد هر 11.9

اسوة مكل كجم .²وينااجد  %32ج سربمة امهةة ي امومراق امهةجةة .واسنمرةا طمى جعدل امموا امسكرا امسماي خالل امفناة
 0202-0220امةرمغ حاام  ،% 2.0سةصل جهواع سكرن امهةة طمى  0210ججةان اسوة بحجال عرم .0202

وتةة امةمةة امديوغاايةة مجهةة بحجال عرم  0202أن أبثا االقرمةم ابنظرظر برمسكرن ي عرم  0202ه تجك امن كرات ي
عرم  0220جع تغةةا افةف ي اقجةم رم جالل ،امذي يةجغ عدة سكراه  377 710اسوة ي عرم  0202جقر اة رـ 2092003

ي عرم  0220عجى حسرب اقجةم أزيالل امذي يجةه ،امذي يقد عدة سكراه رـ  302 323اسوة ي عرم  0202جقر اة رـ

 2202222ي عرم  .0220وتحريظ االقرمةم األخاى عجى افس امناتةب ي عرم  0202جقر اة بعرم .0220

وحسب اماسط ،سةاتفع عدة سكرن امودن ج  2200ججةان اسوة ي عرم  0220طمى  2230ججةان اسوة ي عرم ،0202

وها جر يوثل جعدل اوا سماي  .%2.90وسةمخفض عدة امسكرن امقاوية ج  2201ججةان ي عرم  0220طمى 2.02

ججةان ي عرم 0202؛ جناسط جعدل اوا سماي سجة قد ه .%2.21-

وي عرم  ،0202سةكان همرك جعدل تودن ي امهةة يةجغ  %27.0جقر اة رمسةة  %09.2ي عرم  .0220وسنةقى خمةفاة
وخايةكة ،امجنة شةدتر جسناير

عرمةة اسةةر ج امنودن ي عرم  ،0220ي هذه امحرمة ي عرم  ،0202ي حة سنحريظ

رم جالل عجى افس جعدل امنودن ي عرم  .0220أجر برممسةة ألزيالل وامفقةه ر صرمح ،حةث يساة اربعةور امقاوي،
يسةحنفظرن رةذه اماضعةة بحجال عرم .0202

وي اموهرل االقنصرةي ،تحنل جةة رم جالل-خمةفاة امواتةة امسربعة ج حةث جناسط حصة اممرت امداخج امخرم اماام
وامواتةة امثرجمة ج حةث اسةة اممرت امداخج امخرم امفاةي واسةة اإلافرق اممةرئ عجى اسنةالك األسا ي امهةة .وبرمنرم

يةقل وزن امهةة االقنصرةي ع اموعدل جقر اة برموسناى اماام وبرموقر اة جع امهةر
وقد أظةا امد اسر امن

كز  ،كهزا ج امنشخةص امناار االسنااتةه  ،عجى امقطرعر االقنصرةية واالجنورعةة وامثقريةة

امائةسةة ،اموشربل امن تااجةةر عوجةة امنموةة ي جةة رم جالل-خمةفاة واالبااهر
يرمهةة ه ذا

امن تااجةةر واإلجكرار

امن تونجكةر.

ثاوة ياسفراةة وأول طقجةم يالح جسق عجى اموسناى اماام  ،وينهه يةةر امموا االقنصرةي احا اماكاة،

أو حنى طمى ااخفرض جثةا مجقجق .ويهب أن تكان امعمرصا امن
واالسنااتةهةر

األخاى ي اموغاب.

وامناجةر

أرازهر امنشخةص ي

صوةم عوجةة صةرغة امخةر ا

واألهداف امنمواية اموناسطة وامطايجة األجد مهةة رم جالل-خمةفاة .كور يهب أن ينم امنمفةذ
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بطايقة جنسقة وجنكرججة ،ضو جهرال
جوةع امعقةر

اموشر يع امهةاية امومرسةة .ويةقى اسنثور امثاوة اموسنغجة وامقررجة مالسنغالل ،وإزامة

امن تعناض تموةة امثاوة اإلقجةوةة ،ضرجمر ج أجل تدا ك امنأخا ي جهرال

وجكريحة امنفروتر

امنموةة امةشاية اموسنداجة

اموهرمةة واالقنصرةية واالجنورعةة.

تحديات كبرى البد من مواجهتها

وينضح ج امنشخةص أن اموؤش اا االقنصرةية تعاف ضعفر كةةاا ،جور يسندع تصحةح امناجه االقنصرةي وتحايك ةيمرجةة

اوا اقنصرةي قاي .وي هذا امسةرق ،يهب أن تعول جةة رم جالل-خمةفاة عجى جر يج :


رمرا طار جذاب إلاشرا جشر يع وأاشطة صمرعةة صغةاة وجناسطة امحهم تامد ياص امعول وامدخل؛



تعةئة جوةع اماسرئل امالزجة وجوةع امهةر امفرعجة اموعمةة مجمهرح ي امحد ج أوجه امنفروتر االجنورعةة واموهرمةة؛



تاشةد تعةئة األ اض واسنخداجةر جع جكريحة امناسع امحضاي امعشاائ ؛



تخصةص حصة ج عرئدا امفاسفرط مجنموةة امناارةة واالقنصرةية واالجنورعةة مهةة رم جالل-خمةفاة وتمفةذ اموشر يع
اموةةكجة؛



امحفرظ عجى طانرج امحةاب وإانرج امورشةة وتعزيزهر جع تشهةع امصمرعة امغذائةة وإانرج امحجةب وامجحام امحوااا؛
امطةةعةة وامثاوا



وضع اسنااتةهةة منموةة امسةرحة بهوةع أشكرمةر امودعاجة برإلجكرار



امشاوع ،ويقر مألوماير



ضورن اماماج طمى خدجر



تثوة اماأسورل امطةةع وامنعرجل جع أي شكل ج أشكرل امنجاث أو امندها ي امةةئة اموحجةة ج أجل تحقةق تموةة



وضع جوةع اماسرئل وامندارةا امومرسةة امالزجة موااقةة جوع وجعرمهة اممفرير امصجةة وامسرئجة ي جوةع أاحرا امهةة؛

اموحدةة ،ي تمفةذ رااج مةمرا امطاق وتطاياهر تجة احنةرجر

امعزمة ع امقاى وامهةرل؛

امثقريةة؛

امنهر ة وحاكة امواو ويك

امنعجةم وامصحة ي جوةع اموهرال ؛

جنمرسقة وجسنداجة ي امهةة؛


تقجةص جعدال



امحفرظ عجى طجكرار



امةطرمة وامفقا وامةشرشة؛

جااجةة جوةع امنحدير

امواا ة امغرراية امهةاية وتطاياهر وتثوةمةر يضال ع اإلجكرار
وحل جوةع االشكرمةر

امورئةة؛

امن تقف ي اايق جعل امنااث وامثاوة امثقريةة أةاة حقةقةة مجنموةة

امشرججة واموسنداجة عجى امصعةدي امهةاي واماام .

وإجورال ،يإن امةدف االسرس ها وضع جةة رم جالل-خمةفاة ي جاقع ينورشى جع اقرط قاتةر وإجكرارتةر ،امن تهعجةر
قرة ة عجى امومريسة جع جخنجف جةر

امووجكة.

تموقع طموح للجهة في المستقبل

طن اموصرةقة عجى امنصوةم امهةاي إلعداة امنااب وتمزيل األهداف وامناجةر

االسنااتةهةة سةوك امهةة ج امنواقع بشكل

جةد ي أيق  .0202وسةوك هذا امنواقع ج جعل امهةة تحنل جااقع جنقدجة عجى جسناى قطرعر
وامكةوةرا وامنعدي واقنصرة امغربة وامصمرعر
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اهداف استراتيجية تؤطر العمل الجماعي من اجل تنمية الجهة
تم وضع امعديد ج األهداف االسنااتةهةة ج أجل تأاةا امعول امهورع منموةة امهةة .وسنوك هذه األهداف اموسطاة ج

جعل امهةة تنواقع ي جسناير

تمواية عرمةة.

توجهات استراتيجية ترسم مستقبل الجهة
مقد تم اعنورة  2تاجةر


اسنااتةهةة منؤاا امعول امنمواي برمهةة وه كرالت :

االاخااط ي و ش امنحال االيكاماج وامطرق واسنعورل امواا ة امطةةعةة بشكل شةد وكذا طعطرا أهوةة كةاى
مندرةا امواا ة امورئةة وعقجمة اسنعورمةر



طعطرا أهوةة كةاى مجنكاي وامةحث امعجو وتطايا اماأسورل امةشاي وتقاية امقد ا

امندرةاية مجهةة



تطايا امابط رة امهةة وبرق جةر



تطايا جرذرةة امهةة ج خالل اسنغالل امفاص امكرجمة وامواا ة امونماعة امونرحة ي جخنجف أقرمةم امهةة وخجق
اموزيد ج

امقةوة اموضرية ،وتثوة

امووجكة وكذا جع ةول اموعوا وجعل جاقع امهةة ةاعور أسرسةر منموةنةر
امواا ة امورةية وامالجرةية مجهةة وجعجةر ايعة مإلشعرع وتموةة ووظرئفةر

االقنصرةية واالجنورع ؛


جعل امهةة اإلار األاسب مالتقرئةة امسةرسر
اموهرمةة وج امفقا وامةشرشة وامنفروتر

امعواجةة وماضع آمةر

يعرمة مجنضرج اموهرم مجحد ج امنفروتر

عجى جسناى امةمةة امنحنةة وامخدجر

امعواجةة األسرسةة ومندا ك امعهز

اموسهل برمومراق امقاوية؛
مجاالت للمشاريع كأرضية للتنمية المستقبلية

اسنمرةا طمى عدة جعريةا جنماعة وجنعدةة األبعرة ،وجع جااعرة انرئ امنشخةص امناار االسنااتةه  ،أعةد تقسةم جةة رم
جالل-خمةفاة طمى أ بعة جهرال

مجوشر يع.

برنامج عمل  0202-0202لالرتقاء إلى مستوى طموحات المنطقة
جةة رم

جالل خمةفاة ساف تسنفةد ج راارج عول  0202-0202مال تقرا طمى جسناى اواحر

األاااف امفرعجة

واموااامة  .ويشول اموشاوع اموقناح مجفناة  0202-0202مجهةة جر جهواعه  022جشاوعرً بإجورم اسنثور ا
 202.0ججةر ة هم .وها راارج عول يغط تسع جهرال

وقطرعر

يقد رـ

اسنااتةهةة .وياكز هذا امةاارج عجى امنعهةل برمنموةة

االقنصرةية واالجنورعةة ي امهةة ،وزيرةة جرذرةنةر ،وجكريحة أوجه امنفرو اموهرم .
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