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 عامةمقدمة  .1

 

 

بنيته االقتصادية واالجتماعية   شهد المغرب خالل العقود األخيرة تحوالت عميقة مست مكانته على المستوى الدولي ةكذا

من نمو ضعيف يطرح إشكاليات عدة، نظرا الرتباطه بتنزيل السياسات العمومية التي  الجهات الداخليةوالترابية. وتعاني 

ة تبقى رهينة بميزانية الدولة. وتشكل الجهوية الموسعة تنزيال لإلرادة التنموية للمجاالت الترابية، كما تشكل النصوص القانوني

المتعلقة بالالمركزية والالتمركز إجابة حقيقية الشكالية مهام وموارد الجماعات الترابية. كما شهد النموذج الترابي المغربي 

تحوالت كبيرة وجذرية من دولة مركزية إلى دولة ال مركزية. وقد عمل القانون التنظيمي للجهات على جعل التصميم  

مرجعية لرسم مستقبل الجهة التنموي، والدفع قدما بالجهوية الموسعة من أجل تحقيق الجهوي إلعداد التراب بمثابة وثيقة 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والرفع من تنافسية الجهات. 

والتي انبثقت من الجهات التالث لكل من مكناس  2015وتعتبر جهة بني مالل خنيفرة نتيجة للتقسيم الترابي الجديد لسنة   

وتستمد هذه الجهة الجديدة أهميتها من موقعها المركزي على مستوى الخريطة   لشاوية ورديغة وتادلة أزيالل. تافياللت، ا

الجهوية، حيث تشكل صلة وصل بين مختلف جهات المملكة خصوصا الدار البيضاء سطات والرباط سال القنيطرة، وكذا 

 الجهات التاريخية المعروفة بطريق السلطان بين فاس ومراكش. 

وبعد استكمال مرحلة التشخيص الترابي، تعد هذه المرحلة محطة مهمة من أجل استخالص الدروس ورسم معالم الجهة  

الجديدة من خالل رؤية استشرافية بعيدة المدى. وتعتمد هذه الرؤية على نتائج التشخيص وعلى تحليل االستراتيجيات التنموية 

ة إلى أن التقسيم الجديد يستدعي إعادة تنظيم المجاالت المستقبلة للمشاريع وعلى مضامين التصاميم السابقة.وتجدر اإلشار

واالستراتيجيات التنموية وكذا خصوصيات الجهة والمجاالت  2040- 2019لتتوافق وبرنامج العمل الجهوي المندمج 

 المجاورة لها.    

ه، كما رة من أجل تقييم العمل وإعادة توجيهولن تتمكن الجهة من وضع الرؤية التنموية في غياب آليات التتبع واالستشا

تحتاج الجهة إلى موارد بشرية مؤهلة. كما يجب على كافة الفاعلين الجهويين من إدارات ومنتخبين العمل على وضع نظام  

 حكامة جديدة تنبني على التشاور والتنسيق كقاعدة لممارسة المهام على المستوى الجهوي.  

وتنسيقا للجهود  على أن المشاريع المتضمنة في برنامج العمل الجهوي المندمج يتطلب مجهودا كبيرا وقد بينت المشاوات

من أجل تنمية الجهة على المستوى االقتصادي والجتماعي وتحقيق التضامن والتماسك االجتماعي. وستمكن هذه المشاريع 

تنزيل إرادة المواطنين في رسم معالم الجهة وتحقيق  من رسم مستقبل الجهة في ظل التغيرات الوطنية والدولية من خالل

 التنمية المستدامة والتضامنية. 
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وفي الختام ومن أجل بيان منهجية وضع التصميم الجهوي إلعداد التراب وبرنامج العمل الجهوي المندمج لجهة بني مالل  

  :خنيفرة، يوضح البيان التالي المنهجية المعتمدة

  

 

 اعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب  منهجية :1المخطط 

 منطق التقسيم وفلسفة الجهوية المتقدمة 

مراحل، أولها انطالقا من مجموعة  3، حيث مرت من 1972مر نظام الجهوية بالمغرب بمراحل متعددة انطلقت منذ سنة 

من األقاليم المرتبطة فيما بينها لتحقيق التنمية االقتصادية وبعدها ام وضع أسس جهوية حقيقية استنادا إلى التعديلين 

لمتقدمة ، وذلك من خالل اعتبار الجهة جماعة ترابية مستقلة. وقد تم تنزيل الجهوية ا 1996و 1992الدستوريين لسنوات 

. كما تم في سنة  2016يتحديد دوائر الجهات سنة  والمرسوم الخاص 2015سنة  14- 111من خالل اصدار القانون 

وضع المرسوم المتعلق بالالتمركز اإلداري الشيء الذي غير من مجاالت تدخل الدولة ما سيكون له انعكاساته على    2018

   ة. تنظيم المجاالت الجهوية وفرص التنمية المستدام

 نحو جهات مستقلة قانونيا عن الدولة ذات كثلة حرجة

دون أن تحتفظ الجهات الجديدة بمعالمها. ومن األهداف التي   1970نتجت الجهات عن تقسيم الجهات السبع األولى لسنة 

دعت إلى إعادة تقسيم الجهات: تكوين جهات متجانسة من ناحية الثقل الديمغرافي والمساحة لتتمكن من مقومات النمو 

ن أجل تنظيم المرافق العمومية وكذا إعادة رسم أدوار الجهات لتكون  االقتصادي والتقليص من عدد الجماعات الترابية م

أكثر وضوحا ونجاعة. ويندرج هذا اإلصالح في إطار سياسة تنموية تروم التقليص من النفقات العمومية وهيكلة التنافسية 

 االقتصادية للمغرب.  

وية الالمركزية واعتماد قرارات أفقية وكذا من  ويروم اإلصالح كذلك إعادة رسم الهيكلة المؤسساتية للجهة من خالل تق

خالل إدماج األهداف االجتماعية في السياسات االقتصادية وتعبئة الموارد المحلية. كما يستدعي هذا االلتزام والمهنية العالية  

    لبنيات االستقبال من خالل تحسين مناخ األعمال والمقاولة.  

 جهات كبيرة باختصاصات أوسع
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  237. وهي تصل اآلن إلى المغربية الجديدة أكثر اتساعا ، أصبحت الجهات1972غرار الجهات السبع األولى لسنة على 

أي أكثر من أراضي سويسرا وحجم بلد مثل توغو أو كوستاريكا أو كرواتيا أو البوسنة -كيلومترا مربعا في المتوسط  59

  الجهات بإعادة تقسيم الدوائر االنتخابية السابقة. ولم تتأثر بعض  كيلومترا مربعا في إعادة 44 428مقارنة بـ -والهرسك 

أزيالل السابقة إلى أجزاء من -تشكيل القاعدة الترابية. بل على العكس من ذلك، فإن الجهة التي شكلها جمع مجاالت تادلة 

كيلومترا   28  374ي مساحة تبلغ  في المائة من المساحة الوطنية وتغط  4تافياللت السابقة، تمثل ما يقرب من  -جهات مكناس  

مربعا. وهي مساحة بلدان مثل ألبانيا وبوروندي ورواندا أو غينيا االستوائية، أو حتى جهات قريبة من بلجيكا وأرمينيا. وتعد 

 أضعاف متوسط الجهات األوروبية.  4مساحة هذه الجهة الجديدة أكثر من 

أقاليم وعماالت. وكجهة جديدة انبثقت عن إعادة تقسيم  7من  ، تضم كل جهة اآلن أكثر2015 سنةوفي المتوسط ومنذ 

جماعة   16جماعة، بما في ذلك  135أقاليم و 5، تم تقسيم جهة بني مالل ختيفرة إلى 2015 سنةالدوائر االنتخابية في 

 جماعة قروية.  119حضرية و

 

 

 

مليون نسمة في إعادة تقسيم  2.1مليون نسمة مقابل  2.8الجديدة  جهات، يبلغ متوسط عدد سكان الالساكنةومن حيث عدد 

 جهاتالمغاربة في خمس    الساكنة% من  70.2، يتركز  جهة  12الجديد إلى    جهويالدوائر االنتخابية القديمة. ووفقاً للتقسيم ال

األكثر  جهةال سطات-لبيضاء ة الدار ا جه، ال تزال الساكنةيبلغ عدد سكانها أكثر من ثالثة ماليين نسمة. ومن حيث عدد 

 القنيطرة- سال-. ويليها الرباط وطنمس مجموع سكان الماليين نسمة، أو خ 6.9دد سكانها حيث يبلغ ع الساكنةاكتظاظا ب

  13.4مليون نسمة )  4.5التي يبلغ عدد سكانها    أسفي-ة(، ومراكش  في المائ  13.5مليون نسمة )  4.6التي يبلغ عدد سكانها  

في المائة(. وأخيرا طنجة تطوان الحسيمة التي   12.5ماليين نسمة ) 4.3التي يبلغ عدد سكانها  مكناس-في المائة(، وفاس 

ح حيث تتراو الجهات األخرىفي المائة(. وينقسم باقي سكان المغرب بين  10.5مليون نسمة ) 3.6يبلغ عدد سكانها 

 ة. جه% في ال0.4و % لجهة سوس ماسة7.9صصهم بين ح

 جهويالمحيط األطلسي الكبيرة مستمرا، مما يعكس تعزيزه كحيز  جهة وسطي في الساكنةوال يزال االتجاه القوي للنمو 

ع يشهد الديناميات المجالية الكبرى. وبسبب موقعها الجيواستراتيجي ودورها المفصلي، فإن جهة بني مالل خنيفرة هي نو

. وال تزال هذه الجهة الجديدة  والجهات األطلسية" التي تشارك في التفاعل بين األراضي الوسطى للمغرب  الجهة العازلةمن " 

 وتنميتها. الفالحيةي وتعزيز موقع األنشطة الساكنةمدعوة إلى أداء وظائف حاسمة من حيث تحقيق االستقرار 

 جهات منسجمة فيما بينها وذات مستقبل واضح

إن المناقشات التي جرت منذ السبعينات، بما في ذلك المناقشة التي سادت خالل عمل اللجنة االستشارية المعنية بالجهوية 

المتقدمة، بشأن مسألة إعادة تقسيم الدوائر الترابية في المغرب، وأسسه، وانساقه، لم تفلت من النزعات المركزية التقليدية.  

داري لالقاليم في جميع أنحاء التراب الجهوي إلى مناقشات من أجل صياغة مشروع الجهوية  وقد أدى االلتزام بالتقسيم اإل
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الموسعة. وكانت القوة التي ساعدت على نجاح المشروع هي ركائز فلسفة الجهوية المتقدمة، التي تهدف إلى تعزيز دور  

رامية إلى التخفيف من أوجه التفاوتات المجالية  الجهات لتسهيل بناء المجاالت الترابية للمساعدة في تحقيق نجاح الجهود ال

 كامة الترابية يتناسب مع أهداف وفلسفة الجهوية المتقدمة.  جديد للحوتصحيحها، واعتماد أسلوب 

تنظيما جديدا للتراب الوطني، يقدم تركيبات ترابية جديدة مع مستويات من  12إلى  16ويوفر تقليص عدد الجهات من 

وتقييد  الجديدة إلى زيادة في حجم الجهاتتقسيم المجاالت  قع، أدى إعادةتفاوت المجالية. وفي الوااالتساق مع درجات ال

الجديدة من حيث األحجام الديمغرافية واالقتصادية على حد سواء. يظهر هذا عند مستوى النقصان  جهاتالختالفات بين الا

ومع ذلك، ال يستبعد عموما أن الجهات التي لم تشهد تغييرات  .في االنحرافات إلى المتوسط الذي سيمثل المعلمة المرجعية

عميقة ستظل تتسم بفجوات كبيرة في الثروة الجهوية. ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة الداخلية غير المتجانسة لبعض الجهات  

بني مالل خنيفرة، التي   ةجه. فعلى سبيل المثال، خضعت  حدة  الجديدة التي أنشأتها التجمعات غير المتجانسة تتخذ شكال أكثر

 كبيرة في المستقبل. مجاال اقتصاديا( ، لنفس النهج بهدف جعلها أزيالل- لجهة السابقة )تادلةا يعنتجت عن تجم

هناك عدة أسباب وراء خيار بناء جهة حول محيط تادلة، مع مختلف البيئات الطبيعية األكثر تناقضا )الجبل / سهل / دير 

اك بالتأكيد أسباب تتعلق بتاريخ تشغيل هذا الجزء األوسط من المغرب من جهة، والحجج المستمدة والهضاب العالية(، وهن

ال تزال قاعدتها اإلنتاجية أو اقتصادها محدوداً وغير متنوع، من جهة   الجهة التيمن الوظائف التي ينبغي أن تؤديها هذه 

 أخرى. 

والقروية من المغرب ذات المجاالت المختلفة على مقومات قليلة لتحقيق التنمية االقتصادية   الجهة الفالحيةوتتوفر هذه 

يات التنموية على مستوى هذه الجهة واالجتماعية، وكذا من أجل خلق فرص الشغل وضمان الدخل... كما أن تدعيم الدينام

 تظل محتاجة إلى دفعة قوية لتحقيق التنمية المنشودة. 

 جهة بني مالل خنيفرة جهة لبناء المغرب األوسط 

إيجاد أوجه تكامل  طموحات لح المحلية، ولكنها أيضا تحملمن المصا نوعامت جهة بني مالل خنيفرة بالتأكيد فضاء تعتبر

 ، التي يجب أن يحيط ببنائها اهتمام مستمر.التنمية الفعالة للجهة  جلمن أوهذا كله وتضامن 

 

  

 )بماليين الدراهم( 2017و 2013ي سنت: المساهمة الجهوية في الناتج الداخلي الخام بين 1الرسم البياني 

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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، بعد  2015 سنةفي مؤشر نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الجهوي في ثامنة ة بني مالل خنيفرة المرتبة الجهوتحتل 

الناتج ، يبين الرسم البياني أعاله أن نصيب الفرد من 2017-2013خالل الفترة و .2013 سنةفي  أن كانت السادسة

بزيادة قدرها    ، 2017  سنةدرهم في    مليار   61.75إلى    2013سنة  درهم في  مليار    59,1ارتفع من  الداخلي الخام الجهوي  

بني مالل خنيفرة، من وجهة نظر خلق   . وباختصار، تحتاج جهةسنوات  5درهم على مدى    مليار  0.8% أو زيادة قدرها  3

تطوير خالل تكثيف االستثمار ووالجهات االقتصادية والمشغلين من  دولةالثروة، إلى بذل جهود إضافية من جانب ال

ودعم المشاريع واألنشطة التي من شأنها أن تخلق المزيد من فرص العمل والموارد   الجهة وتنفيذفي المتنوعة  مؤهالتال

 . الجهةفي جميع أنحاء 

%. وفي  5.8خنيفرة بنسبة -، تقدر حصة جهة بني مالل 2017 سنةومن حيث القيمة اإلجمالية للناتج الداخلي الخام في 

سطات، -القنيطرة، وفاس مكناس، والدار البيضاء  -سال  -أقل من حصص جهات الرباط   القطاع األولي، ال تزال حصة الجهة

أسفي. ومن ناحية أخرى، فإن حصتها في األنشطة الخدماتية أقل من المتوسط الجهوي. وبشكل -ماسة، ومراكش -وسوس 

في   33ة تتسم بالمساواة )ريقاالقتصادية بط قطاعات ، على الالمعتمدةخنيفرة، خالل الفترة -مالل  جهة بني، سيطرت سنة

 المائة( في خلق الناتج الداخلي الخام.  

من حيث القيمة المضافة، وقد انخفض ترتيبها من   2013ومن ناحية أخرى فقد كانت الجهة تحتل المركز السادس منذ عام  

. وهذا يعني أن  2013مقابل المركز السادس في عام  2017حيث الناتج الداخلي الخام للفرد إلى المركز الثامن في عام 

( يتجاوز قليال وزنها االقتصادي )أقل من  2014ان المغرب في عام % من مجموع سك7.5الوزن الديموغرافي للمنطقة )

% من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني(. والسبب هنا هو الموقع الجغرافي لمنطقة مفترق الطرق هذه التي تجعلمنها منطقة 7

 ى. وعاء مؤقت لنسبة كبيرة من حركات الهجرة في شرق البلد وجنوب هـذا البلد، من بين مناطق أخر
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 تذكير بأهم نتائج التشخيص الترابي االستراتيجي  .2

 

يعد التشخيص الترابي االستراتيجي تحليال للواقع المجالي ويهدف إلى توجيه الرؤية وتوجيه العمل. ومن المفترض أن يساعد 

تفسيرات لتطور الماضي وتقييمات للتطورات على تحديد القضايا الرئيسية لتعزيز جاذبية المجال الجهوي من خالل تقديم 

المستقبلية، استنادا إلى جمع البيانات الكمية والموضوعية بصورة منظمة ومنهجية. كما أن التشخيص الترابي االستراتيجي 

هو أداة حقيقية لصنع القرار. وإلثراء وتعميق العمل المتعلق بجمع وتحليل البيانات الموضوعية )اإلحصاءات، ورسم 

لخرائط...( يجب أن يواجه برؤى وتطلعات متعددة وغير موحدة لمختلف الفاعلين الجهويين. ومن شأن هذا النهج أن يوفر ا

أحدث صورة عن اقتصاد جهة بني مالل خنيفرة، مع التدقيق في التحوالت الرئيسية التي تم القيام بها على مدى العقدين  

 ية لتحديد المشاريع التنموية.الماضيين مع مراعاة الخصائص المحلية الرئيس

  ها وبيئتها الطبيعية الغنيةمؤهالتمن خالل مركزيتها و جهة المستقبل

من خالل التشخيص الترابي لجهة بني مالل خنيفرة، تظهر حقيقة رئيسية لهذا المجمع الترابي في المرحلة األولية من البناء:  

ن حيث تكثيف التدفقات االقتصادية وتطوير الممرات التجارية.  موقعه الجغرافي يعطيه مركزية من المرجح أن تثريه م

،  الجهة المحوريةكبيرة تنتظر التقييم من أجل القيام بشكل كامل بمهام    مؤهالت، مع  كجهة المستقبلوهكذا تؤكد الجهة نفسها  

للمملكة. ويعكس هذا الموقع المركزي،   الجهات الداخليةوتقاطع بين المساحات الديناميكية للساحل واألراضي الشاسعة من 

الصلة بين سهل تادلة الشاسع وجبال األطلس وسفوحها أو دير والهضبة العالية المعروفة باسم مسيتا المغربية. وعلى مستوى 

ركزي بين المدينتين الرئيسيتين: فاس ومراكش والعاصمتين اإلدارية واالقتصادية للمملكة:  التواصل، فلجهة تقع في الموقع الم

 الرباط والدار البيضاء.  

وبينة. ويتساءل عن المستقبل: كيف يمكن إشراك الجهة في بيئتها الوطنية وتعزيز   الجهة ملموسةالتنمية في    مؤهالتوتظل  

 ؟الجهات المجاورةعملها مع 

لمكونات الترابية للمجمعات الطبيعية الكبيرة األربعة عن تناقضات جغرافية كبيرة، سواء من حيث التضاريس ويكشف تحليل ا

أيضا   الجهة هوأو تنويع التربة أو التغير المكاني لهطول األمطار والتربة ودرجات الحرارة. ولكن التمايز المجالي لهذه 

 اري، واالختالفات في القدرة التنموية، والتوفر على الموارد بجميع أنواعها. نتيجة لعوامل مختلفة جدا: التراث التاريخي واإلد

األنهار الرئيسية التي تغذي السهول الساحلية.   منبعأيضا  وهيطلس، جبال األ وسالسل الجهات الساحليةالجهة تقاطع بين 

والنتيجة هي  والجيولوجية.طبيعية مجموعة واسعة من المناظر ال تتوفر على فالجهةمع غطاء نباتي طبيعي غني ومتنوع، 

'  2' مساحة ذات ثراء جيولوجي وبيولوجي كبير؛ '1وجود عدة مقومات اقتصادية هامة في ظل ظروف طبيعية مواتية: ' 

واسعة جدا الستخراج الفوسفاط والمعادن    مؤهالت'  3ود احتياطي كبير من الموارد المائية والمساهمة في إنتاج الطاقة؛ 'وج

السياحية الكامنة قوية ...   مؤهالت( األراضي ذات ال4' أول مدار سقوي في المغرب )تادلة الخصبة(؛ 4القابلة للتسويق؛ '

 جد فيها واحدة من أغنى البيئات الطبيعية في المغرب، هناك إشكاليات بيئية كبيرة.تو الجهة التيومع ذلك، بالنسبة لهذه 

ها في إعادة الهيكلة والتنمية  مؤهالتيجب أن يسير بناء الجهة ككل في اتجاه تعزيز المركزية الجغرافية من ناحية، وتعزيز 

لطبيعية والمناظر الطبيعية التي تزخر ببيئة غنية من تبرز أوال من البيئة ا مؤهالتاترابية الواعدة، من ناحية أخرى. هذه ال

القدرات المائية وفي المواد النباتية والغابات. وتشكل هذه البيئة المناظر الطبيعية التي يمكن أن يتم من خاللها تطوير 

 التراث التي لم تستثمر بشكل جيد. مؤهالتالمنتجات المحلية وبالتالي تعزيز األنشطة السياحية التي تعزز 

وهكذا يمكن تسليط الضوء على عدة عناصر، شاهدة على الطابع الطبيعي للمكونات الترابية للجهة. ولكن مع تغير مجاالت 

اإليكولوجية" في  الفالحةدور في ضمان تعزيز "مهنة  جهة بني مالل خنيفرةاألنشطة، سيكون لمختلف المكونات الترابية ل

أشكال ضعف البيئات الطبيعية ومخاطر تدهورها، وتأثير المناظر الطبيعية وتلوث الهواء. ويجب توجيه النشاط  مواجهة

  الفالحة المتجددة، المكثفة وغير الملوثة، وسيستفيد هذا الترويج من االستلهام من مفاهيم وبرامج  الفالحة الفالحي نحو 

 االعتبار لمنع للجهة فيأخذ تنمية رأس المال الطبيعي ويجب أن ت. الفالحيةالمعقلنة، واإليكولوجيا  الفالحةاإليكولوجية، و
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المدى المتوسط والطويل. ويشمل ذلك   والرفاه على يمكن أن يؤدي إلى خسائر من حيث فرص النمو الذي التدهور البيئي 

 وارد الطبيعية. واالستغالل الواسع النطاق للم الفالحةالتي تركز على تكثيف  ترابيةاستدامة التنمية ال

 

وجاذبيتها "خارج نطاق السيطرة" مع مؤهالتها المحتملة واالستراتيجية،   جهة بني مالل خنيفرةوثمت خطر من أن يظل موقع  

وال سيما من اتساع مساحتها الجغرافية وتنوعها الثابت، على مقربة من المحور االستراتيجي بين الرباط والدار البيضاء.  

في المائة من مجموع  1اعية، و في المائة من الصادرات الصن 0.01وفي اآلونة األخيرة، يساهم النشاط الصناعي بنسبة 

كبير من  الجهة نسيجفي المائة من االستثمار. ال يوجد في  1في المائة من اإلنتاج الصناعي، و 1الساكنة النشيطة، و

صناعات التجهيز وصناعات تحويل اإلنتاج الزراعي الغني والمتنوع جدا، الذي هو أصله الرئيسي، والذي يعود بالفائدة إلى 

 المحيطة بها، بما في ذلك جهة الدار البيضاء الكبرى.  الجهاتى حد كبير عل

ومع ذلك، فإن تحديد مؤهالت تنموية يخص مختلف قطاعات النشاط االقتصادية والتقليدية والناشئة. وتتمتع الجهة بمناخ 

ية في الجهة. كما تتميز وتنوع من البيئات الطبيعية التي ساهمت في تطوير تنوع بيولوجي استثنائي وغالبا ما تكون نموذج

٪ من إنتاج 13٪ من المساحة المروية في المغرب، و 15الوطنية، و  الفالحية٪ من المساحة 11بهوية قروية كبيرة مع 

٪ من اإلنتاج الوطني لأللبان 18٪ )األغنام والماعز( من إجمالي عدد الماشية، و 15٪ )الماشية( و 10الحبوب، وبين 

٪(، والمساهمات الغالبة في المحاصيل ذات القيمة العالية )إنتاج الزيت، 30البذور المختارة ) ومساهمة كبيرة في إنتاج

 مؤهالتزراعي يتمتع ب الجهة بقطاعالشمندر السكري، الخضروات، الحمضيات، النباتات الوردية...(. وباختصار، تتمتع 

في المائة   13الوطنية المعبأة( والموارد الجوفية ) مؤهالتفي المائة من ال 10كبيرة، بما في ذلك موارد المياه السطحية )

سداً وطنياً(، ونظام لنقل المياه. وبشكل  140سداً كبيراً من أصل  15الوطنية( التي تعبئها بنية تحتية للمياه ) مؤهالتمن ال

هكتار. وباإلضافة إلى   500,000مليار متر مكعب، مما يسمح بالري لحوالي  3.5للجهة ، تبلغ الطاقة االستيعابية عام

 .الفالحيةالمناخ واإلمكانيات الكبيرة للري، هناك أيضا تقاليد الفالحين وأثرها من حيث البراعة والدراية 
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)الغابات والمرجات  بالجهات الطبيعيةوهكذا يثبت أن الجهة غنية جدا من الناحية اإليكولوجية والمناظر الطبيعية المرتبطة 

الهيدروغرافية الكثيفة نسبيا. وسيعترض  بالجهة وشبكتهاالمتنوعة والخاصة  الجهات الفالحيةو واألراضي الرطبة( و/أ

 هدف التنمية الترابية كثافة الضغوط المتزايدة على المناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي، وبشكل أعم على الموارد الطبيعية. 

من خالل تقديم ثراء بيئي استثنائي  الجهة افتها، في صياغة هويةوستشارك فسيفساء المجاالت العادية أو االستثنائية، بثق

 فيي الجديد، بصالحياته الجديدة، يتحمل مسؤولية خاصة ترابوتنوع كبير من المناظر الطبيعية. وبالتالي، فإن الكيان ال

ومن ناحية أخرى، فإن مساحة األراضي المنخفضة تبدو "عادية" من   .الحفاظ على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي

الكبيرة تحتوي أيضا على بيئات طبيعية وتنوع بيولوجي ال يقل أهمية في غاباتها  الجهة الجديدةالناحية اإليكولوجية، فإن 

ضيها الرطبة وأخيرا شبكتها من األنهار. وفي هذا الجزء الداخلي من الجهة،  التي تغطي ما يقرب من مليون هكتار، وأرا

االنتباه إلى ثالثة  الجهويوقد استرعى التشخيص  .وتزايد التمدن الفالحةستكون مشاكل التدهور مرتبطة باألحرى بتكثيف 

ث" الواسع والفوضوي الستغالل واألسلوب "الحدي الجهة،التراث المعدني لهذه الجهة )ضغوط وقيود بيئية رئيسية في 

 .الموارد، والزحف المتزايد للنسيج الحضري(

 

 : األوساط الطبيعية لجهة بني مالل خنيفرة1الخريطة 

وفي األمد المتوسط، سيظل مستقبل الجهة مرهونا بالجهود الرامية إلى منع ومكافحة أي ظاهرة من ظواهر تدمير وتدهور  

طلعات إلى تحسين جودة الحياة،  المجال الطبيعي. ويرجع ذلك إلى كل من المكاسب التي تحققت في الموارد الطبيعية، والت

 الجهات الطبيعيةوعلى نطاق أوسع، التكيف مع تغيرات المناخ. باإلضافة إلى خطر التدمير والتدهور التي تحط من وظائف  

وتنشأ تدريجيا من تكثيف األنشطة اإلنتاجية والسكنية، يلوح في األفق مصدر تآكل التنوع البيولوجي مع وصول وانتشار 

للجهة  غازية التي يمكن أن تضر بشكل خطير النظم اإليكولوجية المحلية. ومن المهم معرفة الحدود اإليكولوجية األنواع ال

في المطلق، ولكن من الحدود التي تفرضها الحالة الراهنة الستخدام التقنيات والتنظيم االجتماعي من ناحية، فضال عن    ليس

 .نتاجي والسكني من جهة أخرىقدرة المجال الحيوي على تحمل آثار النشاط اإل

في مراعاة الضغوط الكبيرة  الجهة تتلخصوبما أن القاعدة االقتصادية الجهوية فالحية، فإن التحديات البيئية الرئيسية في 

اآلليات . وباإلضافة إلى ذلك، وعلى سبيل األولوية للتدبير المجالي، هناك أيضا تعزيز  والجهات الفالحيةعلى الموارد المائية  
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لسد الفجوة بخصوص األهداف المرجعية )الوطنية( وتعبئة اإلدارة الجهوية لتعزيز تطبيق الحماية القانونية )التصنيف 

واإلدراج( للمواقع الطبيعية أو المواقع التراثية والتاريخية. كما يمكن للعديد من اإلجراءات المتظافرة والمشتركة كالتمويل 

ة المرتبطة  عامنية أن تساهم في تطوير المناظر الطبيعية والمواقع الطبيعية: الحفاظ على األماكن البين السلطات المحلية المع

بالمياه، والحفاظ على الغابات. كما يجب تكريس الحفاظ على مؤهالت المناظر الطبيعية وتعزيزها في جميع أدوات التخطيط 

 .الترابي، على جميع المستويات

  متواضع وهجرة خارجية كبيرةجهة ذات نمو ديموغرافي 

% من إجمالي مساحة المغرب. وهذه جهة متوسطة 4من أصل    الساكنة% من مجموع  7.5يمثل سكان الجهة ما يقرب من  

الحجم مقارنة بالجهات اإلحدى عشرة األخرى. وإجماال، تحتل الجهة المرتبة السادسة على الصعيد الوطني في ترتيب 

رة  والفت 2004-1994وفقا لوزنها الديمغرافي. ويعزى انخفاض معدالت النمو السنوي بين السنوات في الفترة  الجهات

ة تشهد الجهويومكوناتها  الجهة إلى الخارج. ويرجع ذلك إلى أن  القرى والهجرةأساسا إلى الهجرة من  2004-2014

 الذين يهاجرون إليها. الساكنةأعلى من عدد   الجهةأرصدة هجرة سلبية: فعدد حاالت مغادرة سكان 

افظات الفقيه بن صالح وخريبكة وبني مالل.  ية لصالح محالساكنةفي الكثافات  األقاليموهناك تفاوتات واضحة بين 

منخفضة، وهضبة الفوسفاط، والدير.إن الوزن   جهاتهي في معظمها  الساكنةاألكثر ضخامة من حيث عدد  الجماعاتو

في المائة   21.8، سيستمر في الزيادة )من الساكنةالديمغرافي لمقاطعة بني مالل، التي تحتل المرتبة األولى من حيث عدد 

معتدال نسبيا، مع زيادة تقديرية من  الجهةفي   التمدن(. وسيظل معدل 2044 سنةفي المائة في   23.9إلى  2014 ةسنفي 

. ومع ذلك، فإن ثالث مقاطعات من أصل خمس 2044 سنة في المائة في  57.3إلى  2014 سنةفي المائة في  49.1

ية بمقاطعة أزيالل القرى  الجهات، وتتميز الجهويتتجاوز تلك التي لوحظت على الصعيد  تمدنمقاطعات لديها معدالت 

في   58٪(. وتمثل ثالث مقاطعات، يبلغ مجموع سكانها 59في المائة(. وبقدر أقل من ذلك، الفقيه بن صالح ) 82)حوالي 

 ، ثالثة أرباع سكان المدن. الجهةالمائة من سكان 

هجرة مكثفة من   الجهة إال بجزء منه. وتشهد    الجهةرية يصاحبه نزوح قروي مستمر ال تحتفظ  غير أن تطور الساكنة الحض

- 2004وتدفقات هجرة كبيرة إلى أجزاء أخرى من المملكة وخارجها. وخالل الفترة  الجهةية إلى مدن القرى المجتمعات 

وثالثة من  الجهة القرى فيلسكان  ، انخفض متوسط معدالت النمو السنوي2004-1994، وبالمقارنة مع الفترة 2014

 ، مع وضع خنيفرة في االعتبار حيث أصبح حجم االنخفاض أكثر إثارة للقلق ... األقاليممكوناتها الجبلية في 

في المائة. والهرم العمري واسع في  0.4يبلغ حوالي  2044-2014معدل نمو سنوي متوسط خالل الفترة  الجهةوتشهد 

القضايا   تحليلترك الرتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل وفيات الرضع. وباختصار، فإن القاعدة بسبب األثر المش

ي الساكنةالنمو  اتجاهات. ومن شأن نتائج الجهةبأن المالمح الديمغرافية تنطوي على مشاكل بالنسبة لهذه  يبينالديمغرافية 

التركيو معينة والزيادة في االتجاه نحو  جهاتي في الساكنةالتي من شأنها أن تزيد من حدة النزوح  على التنميةتنعكس أن 

 نحو التباطؤ التدريجي. يتجه. وباختصار، فإن التوازن الديمغرافي في مجاالت أخرى

سنة( والتي   59إلى  15ن )وتتمثل الميزة الرئيسية للدينامية في النسبة العالية من األشخاص الذين يحتمل أن يكونوا نشطي

. ومن ثم، فإن هناك سلسلة من العواقب بالنسبة للقضايا المتعلقة الجهةفي المائة تقريبا من مجموع سكان    61هي في حدود  

بالشغل وإجراءات تنظيم سوق الشغل على الصعيد الجهوي. وبالمثل، فإن االتجاه نحو تعزيز نسبة األسر الحضرية سيؤدي  

ط على المرافق اإلدارية في المدن والمراكز الحضرية، وبشكل أعم على سياسة السكنى على الصعيد إلى زيادة الضغ

. وباإلضافة  الجهة في المراكز الحضرية في  الساكنةفي المائة من  58، سيقيم ما يقرب من 2044 سنة الجهوي. وبحلول 

التي   األقاليماكل األساسية للرعاية، وال سيما في ، مع ما تتطلبه من اإلجراءات والهيالساكنةإلى ذلك، ستزداد شيخوخة 

 .التمدنسيزداد فيها 

 جهة ناقصة التجهيز بالبنيات التحتية والتجهيزات المهيكلة

تحدد البنيات التحتية للنقل مباشرة هيكلة المجاالت وهي شرط ضروري ولكنه غير كاف للتنمية الجهوية. ومن هذا المنظور، 

بني مالل   جهةوخارجها ليست عموما سهلة. والظروف الجيومورفولوجية والمناخية ل  الجهاتفإن التواصل والربط فيما بين  

وخارجها عملية معقدة. كما أن شبكة السكك  الجهاتمطار...( تجعل الربط بين الجبلية، والثلوج، واأل الجهاتخنيفرة )-

 الحديدية تقتصر على خط واحد أما المطار فيعرف تطورا بطيئا وتبقى الجهة بدون واجهة بحرية. 
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بشكل منتظم ال تمر  ...()الطريق السيار، الشبكة الوطنية والطرق السريعة الجديدة  الجهةإن شبكة الطرق التي تخترق 

وخاصة في مقاطعتي الجبلية،  الجهاتية الشاسعة والقرى . في مواجهة حالة الطرق التي تتناثر في المدن بتراب الجهة

)سوق فقيه بن صالح المراكز  ربطالطرق التي ت وكذلك RN11و RN8فقط من قبل  الجهة ربط، يتم أزيالل وخنيفرة

  د، واد زم، ...(.)بجع سبت، أوالد عياد...( ومراكز محافظة خريبكة

المجاورة وضمان تواصل أفضل مع بقية الجهات، تم بناء الطريق السيار بين الدار   الجهاتومن أجل تحسين ربط الجهة ب

البيضاء وبني مالل، وتطوير المقطع الطرقي بين خنيفرة والقلعة... وباختصار، فإن اإلنجازات الهامة ال يزال دورها يتوقف  

على إنشاء وتعزيز الروابط لتحسين التكامل المجالي بغية الوصول إلى درجة كبيرة من الربط بالطريق السيار الحالي  

 .المجاورة من مراكش أسفي وفاس مكناس الجهات )مركز المحيط األطلسي( وبأسرع وثيرة مع

الجهوية دون المستوى الوطني، على الرغم من أن التدخالت التي يضطلع بها البرنامج الوطني للطرق  وال تزال الولوجية

في المائة من شبكة الطرق الوطنية   7.5القروية التي أدت إلى زيادة في بناء وتطوير شبكة كاملة من الطرق. ومع وجود 

. في حين تتميز الجهةل فط العزلة ال تزال حادة داخل هذه في المائة من الشبكة الجهوية للطرق المعبدة، فإن مشاك 85.8و

(، كلم مربع 1000كم/ 80الوطني )( أعلى من المتوسط مربع كم 1000كم/ 130بكثافة مكانية ) الجهةشبكة الطرق في 

 .من الساكنة 1000كم /  1.9 نسمة( ال تزال أقل من المتوسط الوطني 1000كم/ 1.45فإن الكثافة االجتماعية )

وشبكة الطرق   سنةفي السنوات األخيرة، عرفت الجهة العديد من الجهود الرامية إلى تحسين حالة شبكة الطرق بشكل و

 الجهة الجبلية، التي تعد ضرورية لتحسين الظروف المعيشية في  الجهاتالقروية في بعض المجاالت النائية أو الواقعة في 

صعبة  ال الجهاتوبصرف النظر عن ل على الخدمات والمرافق األساسية. للحصو لساكنةمن خالل توفير فرص أفضل ل 

 شبكةعن طريق  الجهة ، يتم عبور جزء صغير فقط من هذه من مجاالت الجهة٪ من 60ما يقرب من والمنخفضة الكثافة في

 .المستدامة للجهةالطرق التي تسهم في التنمية 

بناء الجهوي، من المهم استكمال وتوسيع الطريق السيار الذي يربط في عملية إعادة ال جهة بني مالل خنيفرةولكي تنجح 

بني مالل بالدار البيضاء. وهذا يتطلب إعادة التفكير في شبكة الطريق لتكييفها مع التصميم الجديد لتطوير وتعزيز المجاالت 

طلب ذلك فتح إطار صنع القرار  الترابية المختلفة غير المتجانسة وغير المتساوية فضال عن تعزيز خدمات النقل. كما يت

 العمومي بشأن البنية التحتية للطرق والمواصالت أمام مختلف الفاعلين وبالتالي البحث عن صيغ تمويل جديدة.

تشكل الجهة مجاال مثاليا للتفكير والبحث لتقدير الدور الذي ال تزال البنية التحتية للنقل القديمة تقوم به. بل هو في الواقع  

تناقضات، من خيث إرادة توحيده من خالل إعادة تشكيل الجهة الجديدة لكنه يصطدم بواقع طبيعي مختلف يعد   مجال يعرف

، يجب تحويل سياسة النقل والتهيئة المجالية إلى أولويات التنمية الجهةإرثا للجهات التالث القديمة. وعلى مستوى هذه 

من خالل التصميم الوطني إلعداد  ن يمكن إدراكها بالجهود المبذولة المجالية، وإبرازها في مبادئ الجهوية المتقدمة، واآل

 الجهات بفك العزلة عن  المسؤولون المنتخبون المحليون    طالباالثنتي عشرة الجديدة. وي  جهاتلالتراب والتصاميم الجهوية ل 

 الداخلية من خالل تعزيز الربط بالشبكات الطرقية الشيء الذي يعد أولوية. 

وفقا للقيود المفروضة من التضاريس، ولكن أيضا بسبب القيود التقنية التي تم تجاوزها   الجهةوقد نظمت شبكة الطرق في 

ئفه وطرائق تنفيذه. وتشكل معايير اآلن. وبالتالي فإن النموذج األولي لتطوير شبكة الطرق أصبح متجاوزا في شكله ووظا

التنمية الجهوية المتوقعة عنصرا رئيسيا في المفهوم الجديد للمجال الجهوي الذي تحمله السلطات العمومية، وبالتالي لكيفية 

استخدامه، وتنظيمه من خالل وضع تدابير سياسات النقل والتنقل من خالل التصميم الجهوي إلعداد التراب ومخطط التنمية 

 الجهوية. 

ويجب أن تنظم هذه التدابير حالة الطريق وعرضه، وأن تحدد مواعيد تعميم تعبيد الطرق، وكيفية صيانة الشبكات المتدهورة، 

وأن تبسط وتحسن حركة المرور على الطرق في جميع أنحاء الجهة، وأن تضع جدول أعمال دقيق لمعالجة مشكلة العزلة  

ية من  القرى  الجهاتوية والترددات إلى المطار الجهوي، والنهوض بظروف النقل في بالجبال، وتعزيز قدرة الحركة الج

 النقل غير المهيكل... خالل مكافحة هيمنة

وتعد العزلة في المجاالت القروية سببا مباشرا في تفشي الفقر. ويمكن أن يكون الحصول على الخدمات الصحية والتعليم 

عن األسواق واألنشطة المدنية والثقافية، صعبا جدا بسبب البعد عن الطرق أو الطرق  والشغل وخدمات الماء والطاقة، فضال  

الخدمات األساسية سببا في  القرى علىوكثيرا ما يكون عدم حصول سكان  .الجهة الوعرة أو سوء وسائل النقل السائدة في 
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ال من شأنه أن ييسر تحقيق أهداف عامالخدمات األساسية  القرى علىالفقر المدقع. ويعد تحسين ظروف حصول سكان 

التنمية الجهوية. وتعاني المراكز الحضرية أيضا من بعض المشاكل المتصلة بالحاجة إلى توسيع شبكة المياه والكهرباء 

 مساكن بتشتت ال ية المحيطة بها. وترتبط صعوبات توسيع الشبكة هذه إماالقرى والنقل لتشمل المجاالت الهامشية والمراكز 

 .الظروف المجاليةأو بضغوط التضاريس الوعرة وغيرها من أسباب 

 

 جهة بني مالل خنيفرة: البنية التحتية ل2الخريطة 

  جهات في    العزلة ، كما يتجلى في التشخيص االستراتيجي، الحاجة الملحة إلى معالجة أسباب  الجهةوتبرز الحالة الراهنة في  

إزاء    الجهة. ويجب أن يكون النهج االقتصادي الذي تتبعه  بأسرها  الجهةانية الولوج إلى  معينة والحاجة إلى توسيع نطاق إمك

. ومن وجهة نظر صنع  التنميةقد تؤخر تحقيق  التي    اسيةاألسبنيات  قصور في المن أوجه الوجه  ترابية مضادا ألي  التنمية ال

البحث عن التماسك وإلى الحصول على وسائل التدخل لصالح تحديث وإدارة شبكة النقل،    ةمدعو  الجهةالقرار السياسي، فإن  

 .  الجهةالمجالي داخل 

، يحدد التشخيص  الجهةكما أن تقليص العجز في البنيات األساسية التحتية أمر مطلوب في ميادين التكوين والتعليم. وفي هذه  

. فبني مالل وخريبكة هما نسبيا األفضل تجهيزا األقاليمعدم كفاية المرافق و/أو اكتظاظ األقسام في ظل التفاوتات بين 

' ارتفاع نسبة األمية في كل من مقاطعات أزيالل  1ما يلي: ' الجهةتبين المؤشرات في ويستقبالن أكبر عدد من التالميذ. و

' ظاهرة الهدر المدرسي أعلى من المتوسط الوطني لمحافظات أزيالل وبني مالل والفقيه بن 2والفقيه بن صالح وخنيفرة، '
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 خريبكة.( معدل هدر مدرسي أقل بكثير من المتوسط الوطني لمحافظات خنيفرة و3صالح،  

  األقاليم إلى وضع سياسة لمعالجة التفاوتات بين    جهة بني مالل خنيفرةكما أن العجز يشمل البنيات التحتية الصحية. وتحتاج  

في البنية التحتية الصحية ولمعالجة التركيز الواضح في مقاطعتي بني مالل وخريبكة. وفي مجال اإلشراف الصحي، لخص  

في القطاع   الساكنةمن    1694نسمة وممرضة واحدة لكل    5055صل في طبيب واحد لكل  التشخيص الترابي اإلشكال الحا 

 .نسمة( 1339نسمة وممرضة ل   4040 لعمومي، بعيدا عن المعدل الوطني )طبيب واحد في القطاع اعموميال

 جهة ذات بنية اقتصادية متنوعة نسبيا لكن دون تكامل أو آثار تنتج قيمة مضافة عالية

 الجهةالمدعومة بمؤهالت طبيعية وبشرية كبيرة هي التي تجعل    الفالحيةمن وجهة نظر اقتصادية بحتة، فإن القدرة اإلنتاجية  

٪ في المجال السقوي. وتخصص المساحات 20ها المستقبلية: ما يقرب من مليون هكتار منها أكثر من  مؤهالتغنية وتشكل 

في المائة( ألسباب تتعلق بالتقاليد القائمة   60وب تصل إلى نسبة كبيرة )أكثر من  المزروعة للعديد من المحاصيل، ولكن الحب

٪ من اإلنتاج السنوي الوطني للحبوب، منها نسبة 13على الحاجة الحيوية إلى األمن الغذائي. في الواقع، توفر الجهة حوالي  

ئي جزءا كبيرا من البنية التحتية المائية من كبيرة في البور المعتمد على التساقطات. ويعبئ الري العرضي أو حتى الجز

 أجل سقي المزروعات ذات القيمة التجارية المنخفضة، مقارنة باالستخدامات في زراعة األشجار أو البستنة.

 

وباإلضافة إلى حصتها الكبيرة في إنتاج الحبوب 

لديها حصة  جهة بني مالل خنيفرةوالخضر، فإن 

٪(، وزيت الزيتون 26كبيرة في إنتاج السكر )

في   18٪( والحليب )30٪(، البذور المختارة )34)

المائة( والكثير من الفاكهة ... كما أن حصتها من 

في المائة(. ولذلك من   15و 10الماشية مهمة )بين 

المهم إعادة التفكير في خيارات تخصيص المياه  

الع بترشيد االستخدام، ، وبالتالي االضطالفالحية

وتحسين تدبير الماء، في إطار تظام إرادي متعددة 

 الشراكات.

وفي أي استراتيجية جهوية لتطوير الفالحة والثروة 

الحيوانية، يجب أن تكون لحماية موارد المياه 

والغابات األسبقية، كما يجب إعادة تعديل أساليب 

 ةوضع مقاربات جديداستعمالها باستمرار. ويلزم 

 لتوزيع الموارد المائية فيما بين احتياجات الري، تبعا

كما يجب المتاحة والخيارات المتاحة. لحجم الموارد

الرئيسية  الحاجياتنهج مسؤول يسمح بتلبية  اتباع

 اتتدمج تغير، من خالل مقاربة الجهةللمياه في 

 مخطط تسبقها دراسة عن التطورات المقبلة لوالمناخ،  

ان ظروف التنمية المستدامة المغرب األخضر لضم

. ويجب الحفاظ على التوازن اإليكولوجي الجهةفي 

الذي من شأنه أن يدعم تنمية الموارد الفالحية من خالل توسيع المجاالت المسقية، وإدخال تقنيات اإلنتاج الجديدة وتقنيات 

تلف القطاعات الفالحية ذات القيمة المضافة  جديدة واستخدامها لتطوير المساحات الصالحة للزراعة وتحفيز لالستثمار في مخ

 العالية. 

إن االستراتيجية الجهوية الجديدة في مجال الفالحة، التي تتماشى مع الخيارات الجديدة لمخطط المغرب األخضر، مدعوة 

  الفالحيةاتجاهات رئيسية، وهي الري، وتثمين المنتجات  إلى إعداد واقتراح أسواق بديلة حقيقية. وقد حدد المخطط ثالثة

مشروعا ً بالركيزة األولى من  34فالح، يتعلق  100 000مشاريع، استفاد منها نحو  110الجبلية. ومن بين  الجهاتو

اء والبيضاء  الحديثة ذات اإلنتاجية العالية أو القيمة المضافة العالية: الحليب واللحوم الحمر الفالحةالمشروع )تطوير 
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المجدية اقتصاديا، بدعم من الدولة على مستوى المجاالت  الفالحيةالركيزة الثانية )تطوير المشاريع  76والحبوب( و

 مليارات درهم.  10الهامشية( بمبلغ إجمالي يزيد عن 

رات المؤدية إلى وضع  وإذا كان نموذج الحكامة الذي اقترحته الدولة لتطوير الفالحة ال غنى عنه ويعد موجها، فإن المسا

تصنيف أكثر فعالية من حيث التكلفة لهذه الركائز وتسلسلها الهرمي، ورسم معايير لتحديد أفضل االستعماالت، من شأنه أن  

يعود إلى الجهود الرامية إلى إشراك والتشاور مع غرف الفالحة، والمؤسسات العمومية الجهوية لألحواض والجمعيات 

 لطات المؤهلة في ميدان إعداد التراب والتنمية المجالية.  المهنية تحت تنسيق الس

المزروعة واالستفادة  الجهاتعلى توسيع  الجهويوال تتوقف الزيادة المعقلنة والمستدامة في اإلنتاج الفالحي على الصعيد 

علق باختيار الزراعات  من توصيات البرنامج الوطني لالقتصاد المائي والسقي، القاضية بالتحول إلى الري الموضعي، بل تت

. وليس التوجه الفالحي هو تحويل جهةالمطلوبة في األسواق الوطنية والدولية، على أساس الترويج الجيد للمنتجات المحلية لل 

 تادلة إلى مركز للصناعات الغذائية.  

صة عمل مباشرة وقيمة ألف فر  150فالصناعة الغذائية تمثل ما يقرب من ثلث الصناعة الوطنية. ويعبئ هذا القطاع نحو 

  الصناعة الغذائية هو حكر مليار درهم ويغذي نسبة كبيرة من الصادرات. غير أن إنشاء وحدات لقطاع  30مضافة قدرها 

  الصناعة الغذائية ، ال يزال التكامل بين الفالحيةالطاقة اإلنتاجية  تتميز يحجم جهة. وفي الجهاتعلى المدن الكبيرة وبعض 

  الجهة في    الفالحيةوتعد درجة تصنيع المنتجات    .الفالحية األولية المنتجةكميات المواد  مقارنة ب،  متواضعا  الفالحيةللمنتجات  

ضئيلة عدا إنتاج السكر والحليب. ويتميز النسيج الصناعي، الذي تم إنشاؤه مؤخرا، بتركيز واضح في محافظة بني مالل 

 . الجهة%(، مع وجود بعض الوحدات هنا وهناك في  31ة( تليها محافظة خريبكة )% من المؤسسات الصناعي56)أكثر من  

والصناعة تظل ضعيفة. وفي   الفالحةوعلى الرغم من االعتماد الشديد لصناعة الجهة على النشاذ الفالحي، فإن العالقة بين  

تولد فائضا كبيرا يرتبط تثمينه  الفالحيةجية يرتهن إلى حد كبير بالتقلبات المناخية، فإن قدرتها اإلنتا الفالحةحين أن أداء 

المسقية أو البورية، فإن المساحة    الجهاتارتباطا وثيقا بتنفيذ مختلف مراحل ودرجات التحويل الصناعي. وسواء تعلق األمر ب

من المنتجات   بإنتاج مجموعة واسعة جدا   جهة بني مالل خنيفرةالمناخية. وهذا يسمح ل  الفالحيةالصالحة تعد ثروة من النظم  

  الفالحية وتتوفر على إمكانية مهمة للتحويل وقاعدة للتصنيع. ومع ذلك، فمن بين قطاعات المعالجة األولية للمنتجات    الفالحية

)الطحن والمشتقات، والدهون، 

ومصانع الفواكه والخضروات...(، 

هناك ثالث وحدات لتجهيز الحليب 

)محافظة الفقيه بن صالح( ومصفاة 

٪ من المصنع في  20ثر من  للسكر )أك

موقع أوالد عياد( وتخصص الوحدات 

المنتج  الجهةالصناعية الموجودة في 

النهائي )منتجات الكيميائية وشبه 

الكيميائية، ومواد البناء، ومنتجات 

األلبان، والنشاط الميكانيكي...(   

 للسوق المحلية. 

وتساهم العوامل التي تحسن جاذبية 

ة )الطرق للمؤسسات الصناعي الجهة

الصناعية. وبالنسبة   نشآتلمفي استقطاب أفضل ل السريعة، والمطار، والمؤسسات الجامعية، ومراكز التكوين المهنية...( 

(، يجري التخطيط لمشاريع مثل القطب الزراعي، والمنصة الصناعية  ...للقطاع الصناعي الزراعي )السكر، ومنتجات األلبان

النشاط الصناعي،   جهاتمختلف أشكال  الفقيه بن صالح. ومن المهم دعمها وتوسيع نطاقالصناعية في  الجهةالمتكاملة، و

 في هذا المجال.  الجهةفي   العجزلسد  التحتية للنقل، واللوجستيك الالزم بنياتوال

تكون أساسا من رواسب بالنظر إلى أهمية مواردها المعدنية التي ت الجهةكما يالحظ األثر الضعيف للتنمية الصناعية في 

الفوسفاط. كما أن تطور نشاط االستخراج ال يمكن من تحقيق انتاج أفضل ذي قيمة مضافة عالية. وإلى جانب عدد من القيود 

التقنية، ستستفيد الجهة الجديدة من اعتماد 'جهوية الموارد' من خالل الدعوة إلى مشاركة الفاعلين في تنمية القطاع على  



 المرحلة الثالثة: إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة

 التوجهات االستراتيجية وفضاءات المشاريع

 

 
 16  صيغة مؤقتة  2019- أنزار  - علوم العمران والتنمية

 .السمتوى الجهوي

تدريجيا هي مسارات متنوعة، ولكنها متكاملة.  الجهويوباختصار، فإن المسارات المؤدية إلى توسيع القطاع الصناعي 

، سيكون من المهم في األمد المتوسط التركيز على الخيارات والبدائل التي تؤتي جهةوبالنظر إلى القاعدة االقتصادية لل

. ومع ضمان تحقيق أقصى قدر من التكامل  الفالحيةوإمكانيات تنمية قطاعات الصناعات    الجهةفي    الفالحيةثمارها في المهن  

الوقت نفسه من أي فرص محتملة في استخدام   ة، فإن آثار التكامل بين القطاعات واالستفادة فيالجهويالممكن بين األنشطة 

 الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الحديثة سيمكن من رفع المستوى اإلنتاجي للقطاعات بالجهة.

  

 

 الطرق  شبكةو  : النسيج الحضري3الخريطة 

ويبدو أن السياحة قطاع على المستوى الوطني.  % من الغرف2% من عدد المؤسسات السياحية و3.5توفر الجهة على ت

، وال  الجهةالسياحية في  مؤهالتألهمية ال أمر متناقض نظرا الجهويلسياحي . إن ضعف النشاط ا مشمنسي ونشاط مه

يجب إعادة  و. جميلةسيما تراثها التاريخي والطبيعي والثقافي االستثنائي )بما في ذلك المهرجانات(، والمواقع السياحية ال 
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 ، في إطار التصميم الجهوي إلعداد التراب.  بني مالل خنيفرة جهةآفاق التنمية السياحية في  رسم

  الجهة أوال، من خالل تحسين الظروف المتعلقة باإلقامة ومرافق الترفيه والبنية التحتية. ثم من خالل تعزيز الربط بين 

بني مالل خنيفرة  جهةوفاس إلى مختلف المجاالت السياحية داخل واستقطاب التدفقات السياحية التي تركز على مراكش 

التي يمكن أن تحفز النشاط السياحي المستدام. ويجب إيجاد حلول مبتكرة للربط بين قضايا التراث والسياحة. ويجب تعبئة 

 الركيزة الثقافية والتراثية في خدمة مشروع السياحة الثقافية.  

ال تخلو من مؤهالت السياحة الثقافية والطبيعية التي تعزز آفاق التنمية  الجهةأن هذه  وقد أثبت التشخيص االستراتيجي

السياحية بما في ذلك الطبيعة والحرف اليدوية والتراث المادي واال مادي، وكذا من خالل أصالتها وثراء الحرف اليدوية 

يكي المحلي والفخار...( مما يجعل الحرف اليدوية  ة )النسيج البزيوي والنسيج التقليدي، ومستودع األسلحة الكالسالجهوي

 . الجهة قطبا ورافعة أصيلة ومحددة لتنمية 

في مجال الصناعة التقليدية الغنية ثقافيا هامة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والترويج. وقد مكنت المعرفة  مؤهالتوال تزال ال

من وضع دليل للعمل. ومن خالل تحليل مواقع وأماكن ممارسة  الجهةالدقيقة بالصناعات التقليدية وأنشطتها التجارية في 

ة وآفاق دعمها وتثمينها. الجهوية عن الخبرة سنةمكن وضع لمحة األنشطة الحرفية وكذلك تعداد اإلجراءات التكوينية، أ

وسمح التفكير في هذا القطاع أوال بتسليط الضوء على تفاصيل األنشطة وطريقة تنظيمها، وعلى تحديد تصنيف أكثر الحرف  

ع السبل التثمين التي الحديثة ذات األهمية. وينطوي تنوع طبيعة المنتجات ذات الحمل التاريخي والثقافي الكبير على تنو

 ة.  الجهويينبغي أن يضعها مشروع التنمية 

ويجب تحديث األهداف المحددة في المخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية من خالل صقلها وتعزيزها أثناء وضع التصميم 

عزيز االقتصاد االجتماعي الجهوي إعداد التراب ومخطط التنمية الجهوية. ويشكل قطاع الصناعة التقليدية نواة حقيقية لت

، وفي  الجهةوالتضامني من حيث إيجاد فرص العمل وتوزيع الدخل في الجهة. وبالنظر إلى مستوى التعليم والتدريب في 

غياب فرص التسويق الخارجي، فإن الجهود المبذولة للتدريب في مجال الصناعة التقليدية لها مساهمة كبيرة في معالجة 

 .ة، بما في ذلك ارتفاع معدالت البطالةلجهوياالمشاكل االجتماعية 
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 الجهة: مشكلة البطالة في  4الخريطة 

أنشطة القطاع الثاني   وتساهمفي المائة(  36وباختصار، تقتسم القطاعات االقتصادية بالتساوي البنية االقتصادية للجهة )

ربط عالقة مع  . ولفت التشخيص االنتباه إلى أن القطاع األولي يفتقر إلى في تكوين الناتج الداخلي الخام الجهوي والخدماتي

، من ناحية أخرى.  الداخلي الخام الجهويهذه القطاعات في تشكيل الناتج  لي، من ناحية، وعدم وجود نمو إيجابي  القطاع الثان

 .الجهةي انخفاضا كبيرا في السنوات األخيرة في هذه  نلى ذلك، انخفضت حصة القطاع الثاوعالوة ع

ة في إنتاج القيمة المضافة الوطنية يمثل إشكالية  الجهويوعموما، فإن تطور حصص القطاعات الرئيسية الثالث في المساهمة  

يات التصميم الجهوي . ومن المهم أن تتوجه توصالجهةبالنسبة لمستوى التنمية بالجهة بالمقارنة مع التفاوتات الحاصلة داخل  

 إلعداد التراب لتعزيز جهود تنويع وخلق قيمة مضافة مستدامة. 

بالنسبة لمختلف األنشطة أن اإلكراهات الرئيسية ال تزال قائمة وتحد من  جهةوقد أظهر تحليل المؤهالت االقتصادية لل

 يلي:ة. وتتمثل هذه اإلكراهات على وجه الخصوص فيما الجهويالديناميات االقتصادية 

، وعدم وجود استثمارات في الفالحيةانتشار المساحات الصغيرة، وهيمنة الري التقليدي، وانخفاض تثمين المنتجات  -

، واالفتقار إلى تسويق الخدمات  الفالحيةفي المدار المسقي، وضعف االستثمار في الصناعات  التمدن الجبلية، و الجهات

 ...؛ الفالحةاللوجستية، وانخفاض مستوى مكننة 

الصناعية، والمنافسة غير العادلة من القطاع غير المهيكل   الجهاتالتأخر في بناء وتطوير المنصات الصناعية المندمجة و -

ألعمال وصعوبة العثور على عقارات  مما يعوق القدرة التنافسية للشركات، وبالتالي يمارس تأثيرا سلبيا على مناخ ا
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 صناعية بأسعار معقولة بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع معدل الضرائب؛

 ؛ جهةعدم كفاية التدابير المتخذة في مجال التنمية الصناعية والسياحية والصناعة التقليدية فيما يتعلق بالسياق الخاص لل -

 القطاعات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ صعوبة حصول الفالحين والشركات على التمويل في جميع -

، ليس فقط بالنسبة لقطاعي الجهةأهمية وزن القطاع غير المهيكل وغلبة وحدات اإلنتاج غير الرسمية في جميع مقاطعات   -

 التجارة والخدمات، بل أيضاً بالنسبة ألنشطة التحويل الصناعي؛ 

الالزمة    المؤهلةالبشرية    وارد، لجذب المالجهةاكز الحضرية الرئيسية في  ، حتى في المرالشركات  الصعوبة التي تواجهها -

 ... لتطوير الصناعات المتوسطة والعالية التكنولوجيا

 

، يقتضي  يةالقرى  ، في المجاالت الحضرية وجهةإن اجتماع شروط المساهمة الحقيقية للجهاز اإلنتاجي في التنمية المستدامة لل

وضع استراتيجية مالئمة إلعادة هيكلة وتجديد بنيات ووسائل اإلنتاج والتسويق. كما أنها تحتاج إلى استراتيجية تسويقية 

ة والتنمية الثقافية وفي توطيد االقتصاد الجهوية ووضع مقاربة للتكامل بين السياحة الجهويلتعزيز المنتوجات الحرفية 

ة أيضا تحسين المؤشرات الجهوي، يتطلب انجاح التنمية  الجهةاالجتماعي والتضامني في جميع مجاالت الجهة. وبالنسبة لهذه  

خالل  ٪( من االستثمارات العمومية  9االجتماعية واالقتصادية الرئيسية تدريجيا وبشكل مستمر. ففي حين استفادت الجهة من)

، فإن تطور ناتجها الداخلي الخام ال يزال متواضعا. وقد ركز التشخيص الترابي االستراتيجي على  2015-2004الفترة 

مظاهر العجز االجتماعي الترابي )الفقر، والفقر المتعدد األبعاد، والبطالة، واألمية، والربط بمياه الشرب، والكهرباء، الصرف  

 .الصحي(

 ية البشرية بالجهود المبذولة لفائدة المجاالت القرويةجهة تتعلق فيها التنم

، وتحتل المرتبة الثانية أيضاً الجهات، محتلة المرتبة الثانية بين أفقر  2014  سنةفي المائة في    9.3وصل معدل الفقر بالجهة  

لمائة. ومعدل البطالة هو  في ا  13.4من حيث التعرض للفقر. كما أنها تحتل المركز األول في الفقر المتعدد األبعاد بنسبة 

  15.6إلى  2004 سنةفي المائة في  9.7(، بل إنه تدهور من 2014 سنةفي المائة في  15.6واحد من أعلى المعدالت )

الذين ال تتوفر لديهم خدمات   الساكنةنقاط. وباإلضافة إلى ذلك فمعدل    6، وهو ما يغني تفاقمه بنحو  2014  سنةفي المائة في  

٪ ومياه الشرب 15الذين ال يستفيدون من الكهرباء ال تزال حوالي  الساكنةفي المائة، ومعدل  50اوز الصرف الصحي يتج

في المائة من    40ال يزال يهم    الجهةفي المائة، فإن معدل األمية في    94٪. وفي حين أن معدل التمدرس يبلغ  30تقترب من  

 .الجهةسكان 

وتؤثر   عيشفي الموارد المتاحة تؤدي إلى تمايز اجتماعي محلي في مستويات ال  األقاليمة بين  الجهويوهذا يعني أن التفاوتات  

ة أللفية، وبرامج التنمياأهداف دولة في إطار . وكان لمختلف اإلجراءات التي اتخذتها الالجهوي على النسيج االجتماعي 

في المائة   13.8إلى  2001 سنةفي المائة في  16.6الحد من الفقر النقدي ) البشرية والقطاعية، أثر إيجابي. فقد مكنت من

(. وعلى الرغم من هذه النتائج المشجعة، ال يزال معدل الفقر مرتفعا في 2014 سنةالمائة في  في 5.2و 2007 سنةفي 

في المائة بسبب ضعف األسس االقتصادية لخلق فرص العمل ومستويات   10.5ية، التي ال تزال في حدود  القرى    جاالتالم

خالل الفترة نفسها، الذي يؤكده ارتفاع العمر المتوقع   الساكنةكما أن التحسن في مستويات عيش    .األساسية  تجهيزاتنمية والالت

عند الوالدة، واالنخفاض الطفيف في معدل األمية، والولوج إلى الماء والكهرباء والخدمات االجتماعية عرف وتيرة بطيئة 

 مقارنة بالجهات األخرى.
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 2014 سنةبني مالل خنيفرة في   جهةفي  الجهوي: الفقر النقدي 5الخريطة 

والواقع أنه بالنسبة للمجاالت الهشة، وال سيما الجماعات الجبلية، حيث النشاط االقتصادي الذي يدر دخال مستداما محدود 

حالة التنمية البشرية في أقاليم الجهة   جدا، فإن الفقر النقدي ال يتغلب عليه إال بصعوبة وببطء. وباإلضافة إلى ذلك، ترتبط

ً وثيقا بمستوى نشاط سكان األقاليم المتخصصة في األنشطة  كما يجب وضع تصور جديد أو المعدنية.  الفالحيةارتباطا

الهشة، بما ينتج آثارا إيجابية بالنسبة للسلطات العمومية والفاعلين    جهاتللتوجهات في مجال السياسة االجتماعية الموجهة للل

، وتنفيذ ودعم المشاريع واألنشطة الجهة  مؤهالتمختلف    تثمينوالمشغلين من حيث تكثيف االستثمار اإلنتاجي، و  االقتصاديين

 المضافة االقتصادية واالجتماعية.  ةالقادرة على خلق ما يكفي من فرص العمل والقيم

ية تكاد تكون غائبة. ومن المؤكد  القرى ية بوضوح أن المؤهالت القرى  الجهة قد أظهر تحليل خصائص األقاليم في هذه و
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الجديدة من الطاقة الكهربائية قد استفادت من البرامج الوطنية للكهرباء والماء والطرق   الجهة أن العناصر المشتركة في 

الخدمات   القرى إلىف من حدة الفقر والهشاشة وتوسيع نطاق ولوج سكان ية، التي تهدف إلى التخفيالقرى والمسالك 

(. كما ساهمت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ...االجتماعية األساسية )التعليم األساسي ومحو األمية، والصحة، و

ية )النقل المدرسي، والوحدات الطبية  في الدفع بالعديد من المبادرات الرامية إلى الحد من التفاوتات االجتماعية والمجال

قد جمع الدعم التقني والمالي بما فيه الكفاية   2020  سنةية لالقرى (. ولكن ال يبدو أن تنفيذ استراتيجية التنمية ...المتنقلة، و

 الهشة واستدامتها. الجهاتلتعزيز األنشطة اإلنتاجية في 

في المائة   11.4إلى  2007 سنةفي المائة في  10.4) الجهويعلى الصعيد  يةالقرى  الجهاتوفي حين ازداد الفقر في 

في المائة   21.75في المائة إلى  15.5) الجهويية على الصعيد القرى  جاالتفي الم ت الهشاشة( وزاد2014 سنةفي 

لرعوية وا  لفالحيةا  جاالتالمفي    الجهويللنشاط االقتصادي    القصور(، فإن ذلك يرجع إلى أوجه  2014و  2007ي  سنتبين  

ة ذات طابع زراعي إال  الجهويية القرى والمستدامة للبيئة  ندمجةالتنمية المالتي يصعب الوصول إليها. كما ال يمكن تحقيق 

الجديدة من الواضح أن آثار   الجهةعليها. وبالنسبة لهذه  الطبيعية والبشرية والموارد التي تحتوي مؤهالتال ثمينبت

 المجاالت من العزلة التي تشهدها.ال يمكن أن تخرج هذه  مخطط المغرب األخضرو الفالحيةاالستراتيجيات 

 

 

 

ويستحق التقدم الذي أحرزته إنجازات مخطط المغرب األخضر تقييما شامل لقياس اآلثار المترتبة أو المتوقعة على سكان  

،  الجهويي  القرى  . والهدف من ذلك هو ضمان أن يسهم ما يتحقق في التعجيل بالتنمية المستدامة في العالم  الجهة   القرى في

ية يحتاجون إلى الدعم  القرى وإال سيتعين إدخال التعديالت الالزمة لتحقيق ذلك. ومن المؤكد أن الفالحين في المجاالت 

.  2013 سنة ها المكتب الوطني لإلستشارة الفالحية الذي أنشئ في واإلشراف والتدريب أثناء العمل والمساعدة التي يقدم

ية الصعبة إلى هذه االستشارات والدعم وال يمكن أن تتطور وتحدث دون مساهمة الدولة  القرى  في المجاالت    الفالحةوتفتقر  

 ية ومحاربة الفقر والهشاشة.القرى لتشكيل اإلطار المندمج للتنمية  الجهةو

هذا متجانسة. ولذلك من المهم التفكير في ال غيرية القرى  جاالتالم أهيلي حاجة ماسة إلى استراتيجية لتإن تنمية الجهة ف

لتنمية االقتصادية رفع مستوى ادينامية جديدة في الجهود الرامية إلى  وضعللحد من مظاهر التدهور الديمغرافي ول البناء
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ومحاربة اإلنتاج، والقدرة االستثمارية،  مؤهالتمن ناحية تطوير  يةلمجاالتفيد الديناميات ية. ويجب أن القرى جماعات لل

   التفاوتات الداخلية... 

الجديدة، في إطار سياسة إعداد التراب والجهوية المتقدمة، يجب أن يسعى  الجهةوبعبارة أخرى، فإن العمل على بناء هذه 

ة، وال سيما في المجاالت "الطبيعية" والجبلية التي يغلب  الجهويية  القرى  أوال إلى التركيز على الجهود المبذولة بشأن التنمية  

ومن خالل التصميم الجهوي إلعداد التراب  عليها الطابع "الطبيعي" والتي من المهم أن تشملها مشاريع تنموية محددة. 

ومخطط التنمية الجهوية، يجب تعزيز البنية الحضرية من خال تعزيز شبكة المواصالت والنقل وتكثيف العالقات بين مختلف 

 مدن الجهة. 

نية في  ومن أجل تحسين التناسق والتنسيق، من حيث إعداد وتهيئة المجال الجهوي، بين أسس السياسة االقتصادية الوط

مختلف أبعادها القطاعية وبين تدخالت السلطات المحلية بما في ذلك الجهوية، فيجب أن تأخذ في االعتبار التنوع الذي تعرفه  

 مجاالت الجهة ونتائج التشخيص الترابي. 

 جهة تحتاد شبكتها الحضرية إلى التحديث

يشهدان تمدنا كبيرا، كما  وسهل تادلةالحالة الطبيعية للتضاريس. فالدير  جهة بني مالل خنيفرةيعكس النسيج الحضري ل

األساسية )الطرق السريعة والطرق والسكك الحديدية(. ومن    بنياتيعرف نفس الوثيرة في الهضاب بفضل أنشطة التعدين وال

مراكز صغيرة ذات  كما تتكون من منات، أزيالل، واويزغت( )د الجبلية غير مؤهلة نسبيا الجهاتناحية أخرى، ال تزال 

  28 000ا على زيد مساحتهجهة تفي  مركزامن نحو أربعين  جهة ة للالحضري شبكةال وتتكون. ضعيفةقاعدة اقتصادية 

غير  كيلومتر مربع، مع توزيع مجالي 

أربعة  متوازن إلى حد كبير حيث تمثل 

في المائة من سكان  50كبيرة  تجمعات

خنيفرة، مدن )خريبكة، وبني مالل، وال

 ح(. الفقيه بن صالو

وإذا توافقت جميع التوقعات على تأكيد 

، بما األقاليماتجاه التمدن السريع في جميع 

يغلب عليها الطابع   التي األقاليمفي ذلك 

لن   الجهةفي  التمدني، فإن معدل القرى 

.  2030  سنة في المائة بحلول    56يتجاوز  

في محافظة  تمدنوسيظل أعلى معدل لل

في المائة.   78خريبكة، وسيكون حوالي 

ي بأقل  القرى وستحتفظ أزيالل بطابعها 

في المائة. وستبقى بني مالل في   23من 

تواضعة من  وضع متوسط وستشهد زيادة م

إلى ما يقرب   2018  سنةفي المائة في    60

 . 2030  سنةفي المائة في  63من 

 

 

: اختالالت النسيج 6الخريطة 

 جهة بني مالل خنيفرةالحضري ل

  التمدن ترتبط بالضرورة بكيفية إعادة تنظيم    الجهة وقد أكد التشخيص الترابي أن بعض قضايا التنمية المستدامة الرئيسية في   

الحديث وغير المنظم. والتوزيع المكاني للسكان  التمدنمع  جهة ية. ويتوافق معظم النسيج الحضري للالقرى   الجهةفي هذه 

غير متوازن إلى حد كبير. وقد أثر ارتفاع معدالت  الجهويجعل النسيج الحضري  غير منتظم، مما الجهةالحضريين في 

على البنية الحضرية إلى انتشار المراكز الحضرية نتيجة لتحويل القرى الكبيرة إلى مراكز حضرية، وإلى    الجهةفي    التمدن
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 توسعات المجاالت الحضرية القائمة.

دة. وتؤثر حالة  الجدي  الجهةالتنموية لمختلف مجاالت    مؤهالته تأثيرا كبيرا على الويؤثر توفير البنيات التحتية للنقل وخدمات

ة الجهويإعادة التنظيم، ينبغي أن يأخذ تحليل الديناميات  في مرحلة    جهةلوبالنسبة    فعليا على البعد أو القرب.  نظم النقل تأثيرا

ة من خالل تعبئة الجهويوابط االجتماعية في التنمية اتي والجغرافي. وستسهم الرفي االعتبار القرب التنظيمي والمؤسس

ة جديدة من الديناميات المؤسسية واالقتصادية. كما أن قدرة التنظيم جهويكبنية    الجهةمختلف أشكال القرب؛ والتقدم في تنظيم  

من شأنه ان ييسر تفاعالتها وسيجعلها في نهاية المطاف أكثر كثافة من البنيات الحضرية   الجهةللمراكز الحضرية في 

 األخرى البعيدة...

ة الرئيسية. وهذا  على جميع المراكز الحضريأن تأثير الدار البيضاء على مستوى الشبكة الحضرية للجهة باق  ومن المالحظ  

وهناك خصوصيات ملحوظة في    ة، بما في ذلك بني مالل وخريبكة.لقديمالمراكز الحضرية الرئيسية واال يعني غياب تأثير  

 مختلفة )سهل، دير، هضبة والجبل(:  جهات

ة، ملتقى تدفقات الهجرة، هي ثاني أكبر مدينة وموقعها يعطيها وظيفة قوية الجهويالمنخفضة، العاصمة   الجهةفي  . أ

من خالل مركزيتها في سهل تادلة، يتميز  من االستقطاب من قبل شبكة الطرق والطرق السريعة، ولكن أيضا

. ومع ذلك، تراكمت في بني مالل أوجه قصور هائلة  الفالحيةبنشاطه االقتصادي المرتكز على الفالحة والصناعة  

في التنظيم المجالي للمدينة نفسها. وقد أدت هذه االختالالت إلى انتشار المساكن غير القانونية، وغياب البنيات 

التحتية، والفرق الكبير بين السكن االجتماعي واالقتصادي، وكثرة المضاربة ... وعالوة على ذلك، فإن تطور 

 تمدنالمدينة يصاحبه استهالك للمدار المسقي. مما جعل من المدينة مجزأة ذات مالمح غير محددة وديناميات 

 ية.  القرى متناقضة جزئياً: األشكال الحضرية و

ه بن صالح، ثاني أكبر مدينة في تادلة، على مفترق طرق الربط الرئيسية، وعلى مفترق طرق تقع مدينة الفقي -

ي الساكنةتدفقات الهجرة، الداخلية والخارجية، وهذه المدينة تستقبل االستثمارات العقارية الكبيرة ويسجل النمو 

 منظم.أهمية نتج عنه توسع المدار الحضري. وتشكل المدينة فضاء حضريا مجزأ وغير 

ية الصغيرة إلى النوى الكبيرة، ثم إلى القرى ي في السهول في التحول من المراكز التمدنتتجلى مظاهر التوسع  -

المدن الحقيقية، كما هو الشأن في سوق السبت. وهذه الحالة، التي تعتبر نموذجية، أقامت توسع الموقع الجغرافي  

مما يعزز توسيع المدينة تنفيذ سلسلة من البرامج المتصلة  زراعية غنية وعلى مفترق طرق عديدة. و  جهةفي قلب  

 اإلدارية، ومعمل السكر، وأحياء الفالحة، والتعمير...( الجهة بأنشطة المدار المسقي )

مراكش، -تادلة-أما على مستوى الدير، فإن خنيفرة، التي هي عاصمتها المتواجدة على المحور التاريخي فاس  .ب

ة الرئيسية )مكناس وفاس وبني مالل(. ويوجه الموقع تطوير نسيج حضري الجهوي بعيدة كل البعد عن األقطاب

وتفككه على طول الطرق مما يؤدي إلى أحياء غير مجهزة تجهيزا كافيا وناقصة االندماج، وتعاني من نقص 

الحقيقي في الدير    التجهيزات والخدمات األساسية. وتحتاج المدينة إلى إعادة هيكلة كبيرة للوفاء بمهام مركز التنمية

 وإعادة تنمية األحياء التي تسود فيها المساكن العشوائية. 

تعتبر زاوية الشيخ مركزا للبنية الحضرية في الدير، حيث تتوفر على مجاالت زراعية غنية مع مواقع ومكامن  -

س بمراكش. غير الذي يربط فا 8طبيعية وسياحية هامة. تتمتع المدينة بولوجية جيدة من خالل الطريق الوطني 

 أن التنمية الحضرية ال تزال تعوقها قيود أراضي "الحبوس"

تظهر مراكز ذات نمو متسارع )مثل بزو، قلعة السراغنة(،  -بني مالل  –على المحور الشمالي الجنوبي )خنيفرة   -

بالساكنة في ...( التي سيتعين تحديد أدوارها المستقبلية من أجل االحتفاظ ، مريرتأوالد عياد، البرادية، القصيبة

 .هذه المجاالت

حطان، بوجنيبة، ...( ويضم -خريبكة(، يتواجد ممر حضري )بوالنوار  -على المحور الشرقي الغربي )بني مالل   -

 .واد زم وبجعد

متواضعة. وتقتصر وظيفة أزيالل على الدور البسيط لمركز اإلطار  التمدنالجبلية، تعتبر وثيرة  الجهاتج. وفي 

. وعلى الرغم من تواجد اإلدارة بها، ال تزال هذه المدينة الجبلية متواضعة مقارنة  األقاليماإلداري المنشأ على مستوى  

، الذي أصبح منذ ذلك  R 304 السابق  الجهوي. فهذه المدينة ال يصلها إال الطريق  الجهةاألخرى في    األقاليمبعواصم  

 .الحين طريقا وطنيا
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وتتألف بقية التجمعات، التي تشكل النسيج الحضري للجهة من مجاالت ذات تضاريس. وال تزال هذه المدن الجبلية    -

)دمنات، وواويزغت، وأغباال، وأغلموس، تيغزا ...( والهضاب العالية، تعاني من نقص في البنيات التحتية 

 .ةوالتجهيزات األساسي

. وعلى الرغم من تاريخها  يةالساكنة، من حيث الكتلة الجهةوفي الهضاب العليا، فخريبكة تعد أول مدينة في د. 

الحضري القصير، فإن وظيفتها بوصفها "مدينة منجمية" قد أعطتها وتيرة سريعة للنمو الحضري. وقد طورت خريبكة 

قيادتها اإلدارية. ولكن هيمنة النشاط األحادي تقوض أي فرصة لتعزيز وتنويع اقتصاد  جهةنفوذ تغطي خارج  جهة

ل الموقع االستراتيجي في النسيج العمراني لمحافظة خريبكة، عرف واد زم في أقل  استقطابها. ومن خال  جهةالمدينة و

من عقد من الزمن نموا وجاذبية بفضل تحسين إمكانية الولوج إليه عبر الطريق السيار. ومن المدن التاريخية على  

 خريبكة، مدينة بجعد.... -محور قصبة تادلة

ال يظهر على الفور كشكل من أشكال تطور فضاء   جهة بني مالل خنيفرةفي   نالتمدوتبين حالة النسيج الحضري، أن واقع  

التي تميز استمرارية البناء الحضري للريف من خالل تجمع   الساكنةالعيش، الذي يقاس أساسا من قبل كثافة المساكن و 

يز وظائف إنتاج السلع أو تعزك هو القدرة على أداء وظائف أخرى جهةالحضري لل نسيجالمباني المختلفة. وما يحتاجه ال

بغض النظر عن حجمها، ال يمكن ألي مدينة تلبية جميع االحتياجات من قبل اإلنتاج الوحيد التي يتم توفيرها والخدمات. 

 .مدمصلحة في تنمية تخصص وظيفي للمدن ال تحدده قيود اقتصادية قصيرة األ جهة. وللفيها

 

 الجهة في التجمعات الرئيسية في تأثير ال مناطق: 7الخريطة 

حديثة متوقفا على تطور شبكتها من المدن والتقدم المحرز في صياغة مكونات  جهةفي  جهة بني مالل خنيفرةوسيظل نمو 
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كبيرة تسود فيها القرى، يتطلب تحقيق التنمية الحضرية توزيعا معينا لألدوار بين المدن، مع   جهةنسيجها الحضري. وفي 

االستقطاب الحضري التي يجري تشكيلها. ولذلك، هناك حاجة إلى إعادة التفكير في وثائق التعمير، وال سيما   جهاتمراعاة  

خنيفرة في المرحلة  -بني مالل  جهةات النسيج الحضري لتصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية إلعادة تحديد تصميم مكون

الحالية. وتفتقر المدن الجديثة بالجهة إلى البنيات والتجهيزات األساسية الالزمة. ويعتمد التمدن على التفاعالت بين الممارسات 

رية )عشوائية، عفوية،  المؤسسية للفاعلين في سياسة التعمير من ناحية، الممارسات السكنية التي تولد "اختالالت" حض

 اقتصاد غير مهيكل...( من ناحية أخرى.  

٪ من المجموع الوطني(، حدد التشخيص الترابي العجز  6.7ومن خالل استعراض حصيلة تطور حظيرة المساكن بالجهة )

حتية والتجهيزات والتأخر في تلبية االحتياجات الرئيسية من شتى أنواع السكن، من ناحية، وفي تقليص العجز في البنيات الت

ويعد إنجاز المشاريع السكنية بالجهة ذو أثر ضعيف. وعالوة على ذلك، يبدو أن تأثير    والخدمات األساسية من ناحية أخرى.

في مواجهة العديد من و  ويهيمن البناء الذاتي على العرض السكني الخاص.  هذه البرامج ضئيل جدا على المشهد الحضري.  

تقييم االحتياجات المحتملة  يعد...( المباني اآليلة للسقوط، المسكن الواحدارتفاع الكثافة في قيرة، شكاالت )األحياء الفاإل

 الجديدة ميألة مهمة وأساسية.  لألسر 

من خالل خيارات تأخذ بعين االعتبار    الجهة ة المندمجة والمنصفة إلى سياسة سكنية في  الجهويويجب ترجمة سياسة التنمية  

لمستدامة من حيث تقنيات البناء وعقلنة مرافق البنية التحتية وتبسيط تعبئة العقارات. وباختصار، فإن  ضرورات التنمية ا

في  3في المائة(، وكثافة المساكن ) 2.3تتشكل من األحياء الهامشية ) الجهةالعناصر الرئيسية للعجز السكني الحالي في 

حتياجات الجديدة. ولكن حالة النسيج الحضري تنطوي أيضا على  المائة(، وضعف وتيرة إنتاج السكن االجتماعي لتلبية اال

تدابير تهدف إلى التصدي ألسباب ندرة العقار )تعدد األنظمة األساسية( وصعوبات تعبئتها )مشكلة التحفيظ( والتدخالت التي 

 العشوائية. تمدنتحد من االتجاه نحو التوسع األفقي، والعوامل المستمرة لل

 

 جهة غنية برأسمالها الال مادي وبثراثها الغني والمتنوع

ة على القطاعات الكالسيكية وحدها، ألنها تستهدف إنسانا يستمد عمله وتطلعاته من القيم الجهويال يمكن أن تقتصر التنمية 

التراث، الذي هو   الجديد على موضوع الجهويوالمراجع ذات األهمية الثقافية والتراثية. ويجب أن يعتمد بناء الفضاء 

موجودا ويعزز نفسه. إن تثمين التراث )الطبيعي أو الثقافي ...(   الجهويببساطة الهدف الذي سيكون من خالله المجتمع 

 المادي وغير المادي، الجمالي أو الرمزي، يستجيب للحرص على إقامة صلة بين األجيال الماضية واألجيال المقبلة. 

وجود مجموعة مهمة من المكونات التراثية )المناظر الطبيعية،   جهة بني مالل خنيفرةالتراثية في  وقد بين تحليل حالة المواقع  

اث الثقافي" ، يمكن أن يمتد "الترسنةتنتمي إلى أمة عمرها ألف  جهةواآلثار، والحرف، والمالبس وتقاليد الطبخ...(. وفي 

التي يكمن موردها  سهول الجهة  . إن غياب المدن الكبيرة ال يقلل من ثراء التراث التاريخي المبني في  جديدة  جهاتاآلن إلى  

 الرئيسي في المستقبل في قدرتها على تعزيز التراث الطبيعي.

بية احتياجات ي وتلالقرى ة الوحيدة لتنمية العالم سنةوالواقع أنه في الحالة الراهنة ال يمكن أن يكون النشاط اإلنتاجي هو الد

أن ينتج مسلكا لتنمية التراث. وأكدت التجارب في المجاالت   الفالحيةالمحلية. ويمكن للبحث عن األنشطة غير  الساكنة

الجبلية أو شبه القاحلة الفوائد اإليجابية المتعددة )االجتماعية واالقتصادية والثقافية...(، التي يمكن أن يولدها تثمين التراث 

أزيالل معروفة على   جهة، أصبحت الجهويف الفنية. فعلى سبيل المثال، من حيث اإلشعاع والتسويق الطبيعي والحر

 الصعيد الدولي من خالل شالالت أوزود، ووادي "السعيد" بأيت بوغماز، والمنتزه الجيولوجي مكون...  

تنافسية للمجاالت، كان التشخيص الترابي  وألن التراث غير المادي قادر على فتح اآلفاق الواعدة لتعزيز التسويق والقدرة ال

حريصاً على تسليط الضوء على المحتوى المتنوع من الناحية الرمزية والثقافية، وحتى الروحية، للثراث الجهوي ومدى 

قدرتها على أن تصبح مصدرا لإلشعاع الذي يمكن أن يتجاوز اإلطار المحلي. وهي طريقة تمكن القطاعات مثل السياحة  

خاصا جدا. وتشكل مختلف عناصر التراث الطبيعي   الجهويوى الثقافي ومن إدماج التراث بمهارة لجعل العرض  من المحت

والثقافي ركائز لتنمية هذا القطاع وتنشيطه وكهدف الستدامته والحفاظ عليه بغية تحقيق التنمية المستدامة. وبالمثل، فإن  

، يتطلب تعبئة المهنيين وجمعيات المجتمع المدني في مجال تثمين السعي إلى تحقيق فوائد ملموسة ودائمة في المجاالت

 ة، على الرغم من الموارد البشرية والمادية المحدودة. الجهويالثقافة المحلية والهوية 
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من المغرب، ووفقا للمفهوم الذي اعتمده الميثاق الوطني إلعداد التراب، فإن البعد الثقافي موجود بشكل  الجهةوفي هذه 

ي التعبيرات التي تأخذها الثقافة الشعبية والثقافة ذات الطابع القروي أو لسكان المدينة. ولكن يمكن أيضا أن يفهم من خاص ف

البعد غير المادي من خالل نوع الحياة في كل مجال، أو حتى األنشطة الثقافية األخرى مثل المهرجانات واللهجات واللغات 

. وبهذا المعنى لفت التشخيص االنتباه إلى أهمية الثقافات سمى اليوم "ثقافة الهوية" أو غيرها من العناصر التي يمكن أن ت

، فإن  جهةالمحلية من خالل اتساقها وأصالتها وخصوصياتها. واستنادا إلى تأكيد األهمية االقتصادية للتراث بالنسبة لل

. وقد ساعد ذلك  جهة بني مالل خنيفرةلى مستوى ة والمحلية تعتمد على مدخل الثقافة والثراث عالجهوياستراتيجية التنمية 

من ناحية، ورسم بعض وجهات النظر حول تنميتها وتنميتها  الجهةعلى تحديد العديد من الخصائص المشتركة للتراث في 

 لصالح القدرة التنافسية لمختلف المجاالت وتعزيز هوياتهم.

 : موجز لبعض العناصر التراثية 1الجدول  

 القناطر شالالت
المنتزهات 

 السياحية
 األضرحة والزوايا القصور والقصبات المغارات

شالالت 

 أوزود

 

قنطرة أم 

 الربيع تادلة 

المنتزه السياحي 

 عين أسردون 
 قصر أيت التباع مغارة آيت محمد

ضريح موالي حسن  

 األول التذكاري 

شالالت 

عيون أم  

 الربيع

 

قنطرة إمي 

 نفري دمنات

المنتزه أغبالو 

 نحليمة
 القصبة الزيدانية  مغارة جبل تافراوت

الزاوية التيجانية 

 )دمنات(

 قصبة زوية الشيخ  مغارة إمي نفري   
الزاوية الناصرية  

 )دمنات(

   

مغارة أفري 

 أصفراد 

 

 قصبة تادلة 
الزاوية القادرية  

 )دمنات(

   
 

 قصبة على أوموح
الزاوية الدرقاوية  

 )دمنات(

   
 

 قصبة بني مالل
الزاوية  

 العيساوية)دمنات(

 زاوية أحنصال  أحنصال قصر     

   
 

 قصبة فشتالة 
الزاوية الشرقاوية  

 )بجعد(

 الزاوية السومية     

      

، وهي مليئة بموارد التراث القيمة.  الساكنةغنية ومتنوعة تتألف من تراث متنوع من الطبيعة وتاريخ    مؤهالتب  الجهةوتتمتع  

كما تتميز بالتنوع الغني للمقومات الطبيعية )الوديان، والغابات والغطاء النباتي، واألشكال الجيومورفولوجية، والبحيرات 

ي الطبيعية وخزانات السدود، والشالالت، ...( والتراث الجيولوجي الغني والمهم جدا )جسر إيمي نيفري، وديان سيد

.  ، المنحوتات الصخرية وأزوركي وآيت بو أولى، موقع ما قبل التاريخ في إروتان الخ ...(ري، الكاتدرائية الطبيعيةالمص

وتنضاف فرص تثمين النباتات العطرية والطبية واإلنتاج العسل الحر والزيوت العطرية، إلى آفاق إثراء اقتصاد التراث.  

.كما أن  وأخيرا، وبفضل تعبئة مؤهالت التراث الطبيعي التاريخي سيتمكن النشاط السياحي من خلق فرص الشغل والدخل

القرى  جاالتمتنوعة، سواء في الماللتقاليد الحرفية القديمة اراث المبني يعكس الثراء الثقافي والتاريخي والمعماري لهذا الت

 ية والحضرية.  

وباإلضافة إلى الفرص المتاحة لتعبئة التراث الذي يكمن في الدراية الفنية للقدماء، حدد التشخيص الترابي إمكانيات 
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على الصعيدين الوطني  الجهةيجب ترسيخ هوية استغالل مظاهر التراث الالمادي المهدد بالتدهور والنسيان. حيث 

والدولي من خالل الحفاظ على مختلف أشكال التعبير عن هذا التراث غير المادي وتجديدها )الموسيقى واألغاني الشعبية 

 .ية، وتنظيم الفلكلور، واألغاني الصوفية...(القرى 

ص بتجنب النمط الفلكلوري لألغاني واإليقاعات ومن أجل تجنب مخاطر التهميش بسبب آثار الحداثة، يوصي التشخي

ة وتثمينها، من المهم تجنب الصيغ التي تؤدي إلى  الجهويالتقليدية وغيرها من التعبيرات الشفوية. ومن أجل استعادة الهوية  

ذه التراث طمس الذاكرة الشعبية، وبالتالي تؤدي إلى اندثار التراث الالمادي. في ظل غياب وعي حقيقي بأهمية وحيوية ه

لتغذية وإيقاظ الذاكرة الجماعية وبالتالي خلق الظروف المستقبلية لبناء المجتمع الجهوي في ظل الذاكرة الشعبية التي تثري 

 .ة واستراتيجيتها التنمويةالجهويمعايير الهوية 

 

 جهة بني مالل خنيفرة: خريطة تركيبية لعناصر التراث في 8الخريطة 

على المستويات  مختلف اإلجراءاتاالعتبار  بعين، مع األخذ الجهةعلى تحليل خصائص التراث في وركز التشخيص 

ة والمحلية. ومن خالل استعراض أربع استراتيجيات وطنية ومشروع واحد للحدائق الجيولوجية المشهور الجهويوجهوية ال

، تعتمد على دراسة الثراث المعماري للجهة. وكان الهدف  جهة بني مالل خنيفرةوضع استراتيجية تراثية في فقد تم دولياً، 

ة تأهيل المدن وترميم المبنى التاريخي واألنسجة القديمة، الرئيسي هو االستفادة من الدروس ذات الطابع التقني )إعاد

واإلجراءات لحماية وتعزيز النباتات والحيوانات، واإلجراءات لتصنيف المواقع التراثية، والسياحة البيئية ومشاريع الطرق، 

 وتعبئة االقتصاد االجتماعي والتضامني لصالح المنتجات الرئيسية للحرف اليدوية...(.  

 الجديدة الجهةاء آفاق بن

إن الرغبة في بناء الجهة الجديدة جزء من تفعيل مقتضيات الجهوية المتقدمة. فالجهة الجديدة الناجمة عن انفصال مكوناتها 

الوسطى المجاورة، وتجعلها جهة ذات  الجهاتأزيالل تخضع لتأثير -ورديغة وتادلة-تافياللت، الشاوية-عن جهات مكناس

األكثر  الجهاتة تتاخم بشكل وثيق جهويمتزايدة وقادرة على التضامن والتنمية المستدامة. وبالنسبة لمجموعة  مؤهالت
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هو دعم قدرتها التنافسية وتنويع قاعدتها االقتصادية وخلق فرص    الجهةديناميكية في المغرب، فإن الهدف من االندماج داخل  

 ة والحضرية. يالقرى  الجهاتعمل كافية لسكانها الشباب في 

المحيطة بها، تتم من خالل االندماج بين مكوناتها  الجهاتمنفصلة عن بقية  جهةإن العملية التي من خاللها يتم تشكيل 

بمجرد استيعاب الدوافع لبناء فومجاالتها ومن خالل سلوكيات جميع مكوناتها المؤسسية، من جهة أخرى. وبطبيعة الحال، 

 نموها الداخلي.   ة على تعزيزالجديد  ةالجهوي تعمل البنيةاية، يجب أن جديد بما فيه الكف جهويمجمع 

الوظيفية يتوقف  الجهاتتسمح بقراءة معالمها. ويبين التاريخ أن تشكيل  الجهة وباختصار، فإن الممارسات هي التي تجعل 

جهة بني مالل  على الممارسات االجتماعية وجهود المؤسسات العمومية. مما يبين أهمية العنصر المؤسسي في بناء وتشغيل  

. فمع إطالق الجهوية المتقدمة، ستكون إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية التي أدت إلى بروز الجهة الجديدة آثار من  خنيفرة

لتنظيم اإلداري. وقد حدد التشخيص بوضوح الجهود المتوقعة من المؤسسات العمومية )اإلدارية  وجهة نظر متطلبات ا

من تعبئة وتنظيم نفسها  جهة بني مالل خنيفرة، ستستفيد 14-111والمنتخبة(. وفي هذه المرحلة األولى من تنفيذ القانون 

وجود أساس عمل كامل بين مؤسسة الوالية والمجلس  إلعطاء نفسها الوسائل الالزمة لممارسة مهامها أوالً. ويتطلب ذلك

 ة.الجهويوغيرها من الفاعلين لصالح استراتيجية التنمية  الجماعاتو  األقاليمفي األفق لتعبئة  الجهوي

، وضعت 14-111تجاوزت مرحلة التنزيل أألولي. ووفقا ألحكام القانون  الجهة وقد أظهر التشخيص الترابي بوضوح أن 

داخليا، ووضعت مخططها التنظيمي ونظمت عددا من الدورات التي عولجت خاللها المسائل التنظيمية ومسائل نظاما    الجهة

  الجهة االستراتيجية التنموية، حيث تعمل تحت رعاية مكتب المجلس سبع لجان دائمة في مجاالت نشاطها. كما عرفت إدارة  

 الجهاتة لتنفيذ المشاريع دون صعوبات. وعلى غرار  الجهويالة  تطورا ملحوظا في بنياتها ووظائفها. وقد وضع األساس للوك

ة، والتي أصبحت اآلن الجهويبتطوير جيل جديد من األدوات لدعم اإلدارة    جهة بني مالل خنيفرةاألخرى في المملكة، قامت  

ك، فبالنسبة لهذه المرحلة من  مدعوة للعمل بمبادئ األهداف، ومعايير نجاعة األداء، واستخدام تقنيات التتبع والتقييم. ومع ذل

  المواردة ذات الصالحيات الموسعة، من المهم أن التذكير أن فعالية هذه الهياكل ستتوقف على أداء الجهويإطالق اإلدارة 

 البشرية وتفاعلها اإليجابي. 

خصوصيات فضاءاتها  ، في تنظيمها الجديد، العديد من التحديات. بدءا من تلك الناشئة عنجهة بني مالل خنيفرةوتواجه 

الترابية المختلفة، من خالل تراكم العجز التاريخي من حيث عدم نجاعة المبادرات الرامية إلى الحد من أوجه التفاوتات 

المغربية من حيث الثروة، لكنها تحتل المرتبة الثامنة فقط من حيث  الجهاتالمرتبة الخامسة بين  الجهةالمجالية. وتحتل 

نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام. ومن ثم، فإنها تواجه العديد من التحديات: العزلة في كل من أزيالل وخنيفرةا، واالفتقار 

، وانخفاض خدمات المياه الجهاتا بين وفيم األقاليم ية، وضعف الربط الطرقي بين القرى الكبير إلى الطرق في المجاالت 

، ومخاطر األقاليمالوعرة، والمستويات الحادة من الهشاشة والفقر مع تفاوتات كبيرة ومثيرة للقلق بين    الجهاتوالكهرباء في  

ات تاريخية ة. وتعد هذه التحديات نتيجة لعمليالجهويالتدهور التدريجي لموارد الغابات البيئية وبالتالي القاعدة االقتصادية 

 . الجهةمعقدة، تتطلب حلوال مبتكرة قادرة على إطالق دينامية تنموية مستدامة من جميع المجاالت التي تشكل هذه 

وتجاوز التحليل ما يهم التنزيل األولي للجهوية الموسعة ليشمل وضع أسس الثقافة اإلدارية لدى جميع الفاعلين الجهويين 

ين اإلداريين والخبراء...(.  ويقتضي العمل رصد المؤهالت البشرية وإعداد قدرات  )المنتخبين ورجال السلطة والموظف

ة، الجهويحقيقية قادرة على تبني على مشروع التنمية وتطويره وتنفيذه وتقييمه وتعديله. كما يجب أن يشمل مشروع التنمية  

ة في جميع مراحل تصميم هذا  الجهويقوى الذي يحمله التصميم الجهوي إعداد التراب ومخطط التنمية الجهوية، جميع ال

 المشروع واعتماده وتنفيذه وتقييمه وتحديثه.

ة الرئيسية، بما يتماشى مع الخيارات الوطنية الرئيسية. الجهويللتوجهات    الواضع  ابوصفهتحمل الجهة لمسؤولياتها    وهذا يعني

 نميةاألساسية، وهي اآلن المنسق الرئيسي لبرامج الت  تجهيزاتهيكلة المرافق والفاعل الرئيسي في  هي ال  الجهةناهيك عن أن  

التعاون والمشاركة والدعم    يفضلون قدرة قوية ومستدامة على تعبئة الشركاء الذين    ستدعية. ومما ال شك فيه أن هذا يالجهوي

هي التي تتحمل المسؤولية عن حاضر ومستقبل   الجهةإن    .  ةالجهويلتنمية  الخاصة بامختلف البرامج    المسؤوليات فيوتقاسم  

، وبالتالي يجب أن تمنح لنفسها الوسائل الالزمة لتحسين صورتها، وتوطيد القاعدة االقتصادية وتنويعها جهة بني مالل خنيفرة

 والتحسين المستمر لظروف عيش الساكنة. الجهةة كبيرة في خدمة جاذبية جهويوتنفيذ استراتيجية تسويق 

ن التنزيل العملي لجميع هذه التحديات والقضايا ال يمكن أن يمارس إال في إطار سياسات ترابية، أي من خالل تنزيل وإذا كا

، فإن ذلك ال يمكن إال أن يكون تدريجيا. وستحقق الجهة مكاسب هامة من خالل تحقيق الجهة المهام الجديدة المسندة إلى 
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 ات الالمركزية، والجماعات الترابية المختلفة. المزيد من التقارب والتعاون مع جميع اإلدار

ة مدعوة إلى المبادرة لالستجابة للتحديات المنبثقة عن الفعل التنموي. وتتعدد مجاالت التدخل في  الجهويكما أن اإلدارة 

السياحة، والثقافة،  ، والتنمية االجتماعية، والفالحيةية، وتهيئة المجاالت، والتنمية القرى ، وال سيما في مجال التنمية الجهة

، والنقل، والتكوين والشغل، والبيئة والرياضة...، ما يتطلب كفاءات إدارية متعددة الجهويوالحماية، وتعزيز التراث 

التخصصات. ويجب أن يكون أسلوب الحكامة المتبع مبتيا على التوافق واعتماد آليات تشاركية للحوار والتشاور. من أجل  

 مناهجباستخدام  جهة بني مالل خنيفرة، تهتم غرافية واالقتصادية والتكنولوجيةبطة بالتحوالت الديممواجهة التحديات المرت

ة أن تأخذ  الجهويمشروع التنمية ؤية االستراتيجية التي ينبغي أن ينبني عليها . وينبغي للروالتواصل  متنوعة للربط الشبكي

 .التي تشغل مجاالت الجهةياجات مختلف الفئات بمنظور استباقي يهدف إلى االستجابة على نحو منصف الحت
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 رهانات تهيئة وتنمية الجهة  .3

 

كبيرة ذات مهام استراتيجية. ومن المؤكد  جهاتيهدف إلى صياغة بناء  جهويوضعت الجهوية المتقدمة األسس إلصالح 

أن المصلحة الوطنية لهذه الهندسة بارزة في هذه المرحلة من خالل إطالق مشروع الجهوية المتقدمة. ومن شأن ذلك يستجيب 

 للرهانات ويضع نمط حكامة جديد.

الترابية. غير أن تقسيم المهام بين مع الزيادة في حجم الجهات وفي مهامها، أصيح المجال الجهوي مكمنا لتحقيق التنمية 

الجماعات الترابية داخل الجهة يتسم بالصعوبة رغم تنصيصها من طرف القوانين التنظيمية المتعلقت بالجماعات الترابية.  

المراكز    مدعوة إلى مواكبة التحوالت الرئيسية في عاصمتها، ودعم نفوذ المراكز الحضرية الكبيرة األخرى، وتعزيز  جهةوال

 لتعزيز إمكاناتها اإلنتاجية.  عبر ، وتنشيط الريفلحضرية الصغيرةا

تعرف المجاالت المغربية توسعا كبيرا، يرجع إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها التمدن، وتوسع المدن المتوسطة توسعا كبيرا 

، فإن هذه الطفرة الجديدة من  وبالنظر إلى التباين الشديد بين المجاالت ، من ناحية أخرى. الجهاتمن ناحية، وزيادة حجم 

ة الجهويمن تحسين التحكيم بين االحتياجات    جهةالجديدة. وعلى األرجح، يمكن اإلشراف على ال  الجهاتشأنها أن تؤثر على  

 .جهةوتجنب المنافسة بين األقاليم مع معالجة التفاوتات الكبيرة داخل ال 

ة الجديدة. ولهذا عواقب كثيرة، سواء بالنسبة الجهوية الحالة الجهويولذلك يجب أن يراعي وضع استراتيجية التنمية 

المجاورة. ولهذا    الجهاتللمسؤولين المنتخبين، أو على اإلدارات العمومية، ولكن أيضا بالنسبة للشركات والساكنة وكذا على  

مليئة بالمؤهالت أو أنها تواجه أيضا تحديات متعددة، ال سيما من حيث النقل،  BMK جهةالسبب ال يكفي اإلعالن عن أن 

وأوجه التكامل بين األقاليم، وإعادة تكييف النسيج اإلنتاجي، التنمية االقتصادية، تجاوز التفاوتات... ولن تصبح الجهة فعالة  

سنوات المقبلة، بشكل توافقي، من أجل خلق دينامية ة الرئيسية للالجهويإال عندما يبدأ أصحاب القرار في تحديد األولويات 

 .جهةجديدة وتعزيز أوجه التآزر بين البلديات داخل كل مقاطعة وبين الفاعلين في المقاطعات لصالح ال

قوية والمشاركة في االتفاقات والتعاون   جهات، الرغبة في بناء  2015يوليوز  7، الذي وضع في  14-111ويعكس القانون  

إلى    16من    الجهاتالعمومي. وهذه الخريطة الجديدة، التي خفضت عدد  تحسين نوعية التدخل  كما يهدف إلى    .جهة الداخل  

، والتي تشمل أيضا مختلف المراحل التي تؤدي إلى  1976يناير  27، هي جزء من الالمركزية، التي بدأت منذ قانون 12

 الجهات، فإن دمج  2015ي الجديد للمملكة الذي اعتمد في يوليوز  الجهوية المتقدمة. وبموجب القانون المتعلق بالتنظيم التراب

تم في سياق تشريعي يعرف صعوبة في نقل االختصاصات، وإدارة السياسات العمومية، وتنزيل المقتضيات التنظيمية. 

ختلف  إلى توضيح أدوار ومهام واختصاصات م  14-111وباإلضافة عدم التنصيص على االختصاص العام، يهدف القانون  

  الجهات (. وعلى هذا النحو، تصبح 78الجماعات الترابية )مجاالت اختصاصها /اختصاصات العماالت واألقاليم المادة 

مسؤولة عن استراتيجية إعداد التراب والتنمية االقتصادية، وتقديم الدعم للمقاوالت. وأخيرا، ستكون الجهات مسؤولة عن  

 سياسات النقل بكل أنواعه. 

من القانون   77بارزا في ظل اسناد خدمات القرب للجماعات، كاختصاصات خاصة بها )المادة  الجهاتوقد أصبح دور 

ة  الجهوي( من جهة، كما أن برنامج العمل الجماعي يجب أن يعد ويتم تنفيذه في تنسيق مع توجهات برامج التنمية 113-14

 (، من جهة أخرى. 79مادة وبمنهج تشاركي وبالتنسيق مع العامل أو الوالي )ال

تحديا للجماعات الترابية ليس فقط من حيث الطرق الجديدة لتطوير وتنفيذ السياسة  جهة 12إلى  16ويشكل االنتقال من 

ة، سيفرض هذا التحدي على  الجهويالعمومية، ولكن أيضا فيما يخص تنظيم المجال. وإلى جانب االرتقاء بمستوى اإلدارات  

لالمركزية، والمشغلون، : اإلدارات ا الجهات العمومية لمجاالت الترابية. وستشارك أيضا مختلفجميع الفاعلين في ا

، والجهات الفاعلة في مجاالت التعليم والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين والثقافيين، الشركات إضافة إلى. والوكاالت

ي بأكمله. وبهذا المعنى، فإن التفكير في التقارب بين والصحة والسالمة ... وسيجري إعادة تشكيل النظام المؤسسي المحل

يتجاوز بكثير مشروع التحول الذي يركز فقط على االنصهار التنظيمي لعدة هياكل، ويؤدي في الواقع إلى تحويل  الجهات
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 ج أم ال.  نت موضوع الدمالمغربية ستتأثر، سواء كا الجهات. ومن المؤكد أن هذا هو السبب في أن جميع الترابينظام ال

 BMK جهة: موجز االختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة من 2الجدول  

االختصاصات 

 المنقولة

االختصاصات 

 المشتركة 
 المجال االختصاصات الذاتية

 
تحسين جاذبية  -

ة الجهوي الجهات

 وتعزيز القدرة التنافسية

 دعم المقاوالت
التنمية 

 االقتصادية

التجهيزات 

األساسية 

 الجهوية

  جهة النشاط االقتصادي في ال جهاتإقامة وتنظيم  التنمية المستدامة -

  إنشاء الطرق والطرق السياحية في العالم القروي  الشغل 

  ةالجهويإنشاء أسواق الجملة   - البحث العلمي التطبيقي الصناعة 
  إنشاء مراكز الصناعة التقليدية   
  االستثماراتجذب   

  .تنمية االقتصاد االجتماعي والمنتجات المحلية -  التجارة

  
ة للشغل وتنمية جهوية ومراكز جهويإنشاء مراكز تكوين  -

 المهارات من أجل االندماج في سوق العمل

التكوين 

المهني 

والتكوين 

المستمر 

 والشغل

  
اإلشراف على التكوين المستمر ألعضاء المجلس   -

 .وموظفي الجماعات الترابية
 

    

 

النهوض بالعالم  -

 القروي
 تشجيع األنشطة غير الزراعية في المجاالت القروية  -

التنمية 

 القروية

  بناء وصيانة الطرق غير المصنفة الجبلية  الجهاتتنمية  -

   تنمية مجاالت الواحات

إحداث األقطاب  

 الفالحية
  

الماء تعميم الولوج إلى 

 والكهرباء وفك العزلة
  

 
 النقل تطوير خطة النقل داخل الجهة  

 
تنظيم خدمات النقل غير الحضري لألشخاص بين  -

 جهةالجماعات الترابية الواقعة في ال 
 

 الثقافة 

تثمين التراث الثقافي  -

والثقافة المحلية في  

 جهة ال

 الثقافة  والترويج لهاالمساهمة في الحفاظ على المواقع األثرية 

نة المآثر التاريخية  صيا

صيات وتعزيز الخصو

 المحلية 

  تنظيم المهرجانات

إحداث وتدبير 

 المؤسسات الثقافية
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الطاقة   -

 والمياه والبيئة

 البيئة تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية الوقاية من الفياضانات

الحفاظ على الموارد   -

الطبيعية والتنوع 

البيولوجي ومكافحة 

  التلوث والتصحر

  إعداد استراتيجية جهوية للماء والطاقة 

 الجهاتالمحافظة على 

 المحمية
  تنمية الطاقات المتجددة 

   المحافظة على الغابات

المحافظة على الموارد  

 المائية
  

  

إبرام اتفاقيات مع جهات فاعلة خارج المملكة والحصول  

نفس اإلطار بعد موافقة السلطات العمومية على التمويل في 

 وفقاً للقوانين الجاري بها العمل 

التعاون 

 الدولي 

  التأهيل اإلجتماعي 
 التنمية

 االجتماعية

   الدعم اإلجتماعي التعليم

 الصحة 
تأهيل المدن العتيقة  

 واألنسجة الحضرية 
-  

 الرياضة 
إنعاش السكن 

 االجتماعي
  

إنعاش الرياضة   

 والترفيه
  

 السياحة  - تنمية السياحة  

 حول الجهات 14-111المصدر: القانون التنظيمي 

. وأمام صانعي القرار الجهويين مقاربتان 2020جهة في أفق    12من المهم اليوم إعادة تشكيل التراب المغربي المكون من  

مختلفتان لكن متكاملتان: األول خلق االندماج بين المكونات المختلفة للمجال الجهوي، والثاني هو التركيز على تنزيل المبادئ 

ة عدم قصر الجهوية على إعادة تشكيل المجال، فيجب الربط بين المقاربتين. ومن أجل  الجهوية على المدى البعيد. وبغي

 تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ السياسة العمومية الجهوية، ال بد من ضمان االرتباط بين المقاربتين. 

ة والتنظيمية، ولكنها تثير بطبيعة وتتناول المقاربة األولى، اإلعداد لعملية االندماج وهندستها. وتركز على القضايا المؤسسي

الحال تساؤالت حول كيفية تدبير السياسات العمومية. كما يعتبر البعد اإلنساني من صميم هذا العمل وسيكون أحد المفاتيح 

 :الجهاتطرح عدة أسئلة على ديات التنفيذ العملي لالندماج، تالرئيسية لنجاح عمليات االندماج. ولمواجهة تح

مرحلة انتقالية للتحضير لدمج المجاالت الجديدة في   2020والنصف األول من عام  2019جعل عام كيفية  -

 الجهة؛ 

 كيفية تأمين التواصل وإجراء التغيير، وعوامل نجاح مشاريع االندماج؛  -

 ما هي المبادئ التي يمكن استخدامها لتنسيق الخدمات وإعادة إطالقها وتحسين أدائها وتنظيمها؟ -

الجديدة في منطق أكثر "تطلعا" بشأن   الجهاتمع هذه المبادرات المتعلقة بالتنفيذ العملي لالندماج، سيتعين إشراك    وبالتوازي

الجديدة. وهذا التفكير أساسي سواء في العالقة    جهةاالتجاهات المتعلقة بالسياسات العمومية، ولكن أيضا بشأن موقع وهوية ال

أخرى، شركاء المؤسسات، الدولة،   جهاتفي العالقة مع الشركاء وفي العالقة بالبيئة ) ة(، أوالجهويمع المرتفقين )اإلدارة 

 الخ...(. 

 ومن هذا المنظور، من المهم تحديد عدة مسائل حول هذه اإلشكالية ومعالجتها:
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 جديدة؟  جهةة مشتركة لكل جهويكيف يمكننا تثبيت وتعزيز هوية  -

 ؟الجهوية طموحة، توفر ترسيخا فعاال للوعي جهوية فرصة لخلق دينامي الجهاتكيف يمكن جعل دمج  -

 ة وتجديد العالقة مع المرتفقين؟الجهويكيف يمكننا الترصيد على االندماج للشروع في تحويل الحكامة  -

، بالنظر إلى الشكوك القائمة في هذه جهاتويجب النظر في مسألة قيادة مشروع االندماج الناجح بين المجاالت الترابية لل

 المرحلة من خالل التفكير في:

عدم اليقين بشأن من سيقود المشروع سواء من جانب المسؤولين المنتخبين واإلدارات العمومية، حيث ستجري  -

 ؛ 2021ة المقبلة في الجهوياالنتخابات 

وميثاق الالتمركز  2016أوجه عدم االنسجام مع السياق التشريعي والتنظيمي )المرسومان الصادران في عام  -

 ( مما سيكون له آثار على الممارسة الفعالة الختصاصات الجهات ما يستدعي تعديالت؛2018في دجنبر 

جديدة فيما يتعلق بمؤسسة الوالي وقدرته على    جهة داخل كل    االختصاصاتممارسة    أوجه الغموض بشأن تطور -

 من ناحية أخرى؛  على وجه الخصوص، رئيس الجهةق التنسيق مع تنسيق مرافق الدولة، من ناحية، وطر

هو مشروع  جهاتأوجه عدم اليقين من حيث طرق ممارسة االختصاصات. والتعاون بين منطقتين أو ثالث  -

. وإلى جانب مسألة قيادة  2015يجب إعداده في المراحل التمهيدية، لتيسير عملية االنتقال الجارية منذ نهاية عام  

 ندماج مؤسسيا وتنظيميا.التغيير، فإن األمر يتعلق باشكالية ثقل عملية اال

 العديد من التحديات: 2015ة ورؤساؤها منذ دجنبر الجهوييواجه أعضاء المجالس 

األقاليم/الجماعات  -الوالية /جهةكيف يمكن استثمار السنوات القليلة األولى لتيسير تقارب الهيئات المجالية )ال -

 ة؟ الجهويالمحلية/المجتمع المدني...(، ومواءمة أساليب عملها لصالح التنمية 

نحو تحديد مستقبل الجهة وصياغة مقترحات موضوعية، مع مراعاة التوجهات  الجهويكيف يمكن دفع العمل  -

 االستراتيجية للدولة؟ 

من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية خالل   جهةرية في الكيف يمكن االتخراط في البرامج والمشاريع الجا -

 الفترة االنتقالية؟

 الجهوية المتقدمة: نمط الحكامة الترابية الجديدة 

ة من صالحيات محدودة إلى مرحلة جديدة تؤدي إلى مزيد من  الجهويإن مشروع الجهوية المتقدمة مدعو إلى نقل المجالس 

ة. ومع ذلك، يجب أن تتاح الموارد المالية ويتم تجديد وتوسيع النخب من أجل الجهويلتنمية القدرة على اإلنجاز لتحقيق ا

 جهاتواستيعاب طبيعة المشاكل التي تواجهها مختلف  جهة تطوير إرادة حقيقية وتمكين هذه النخب من التعرف على ال

 .واالداريين على مستوى الحكامة الترابية ينتنسيقا حقيقيا على أرض الواقع بين المنتخب وهذا يستدعيالمملكة. 

كما تساهم الجهوية المتقدمة في تحديث بنيات الدولة من خالل وضع مقومات الشفافية والمسؤولية والمحاسبة. وستمكن هذه 

بين الفاعلين السياسيين والدولة. وقد رسخت الجهوية  المرحلة من تعزيز التعددية والديمقراطية مما سيخلق نوعا من الثقة 

تدبير الشأن المحلي بمنطق تشاركي وديمقراطي. ويمكن قراءة توسيع اختصاصات الجهات على مستويين: تدخالت الدولة  

هو معمول لم تعد تتمتع باالنفرادية والجهات أصبحت مسؤولة عن التنمية الجهوية. وهو ما يبين تنزيال فعليا للجهوية كما 

 به في كل بلدان العالم.  

ويعتبر التعاقد بين الجهات والدولة بمثابة اعتراف باستقاللية الجهة من ناحية االختصاصات، وقدرتها على التفاوض مما 

يعيد تشكيل العالقات بين الجهات والمركز، ويتيح تحويال تدريجيا لالختصاصات من الدولة إلى الجهات. هذا التحويل يخضع 

 يخلق نوعا من التنافس بين الجهات.نطق التفريق بين الجهات حسب قدراتها وامكانياتها دون الحاجة إلى التعميم ما لم

 

 الجهة الجديدة أمام تحدي تنزيل السياسات العمومية الترابية 

والمترابطة )البطالة الجماعية، والفقر،  أصبحت الجهة مجاال أساسيا لتلبية االحتياجات االجتماعية الجديدة والمشاكل المتزايدة  

. إن مسألة التغيير االجتماعي والتي سببتها الفترة االنتقالية التي يمر والخدمات االجتماعية، والروابط التقليدية المتداعية ...(

دف منها تجاوز بها المغرب، على مختلف المستويات االقتصادية والديمغرافية والمجتمعية، تنطوي على إجراءات عديدة اله
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القطيعة بين المؤسسات والواقع االجتماعي. وتعتمد مسألة التماسك االجتماعي إلى حد كبير على إعادة تنظيم السياسة  

 العمومية على مستوى الجهة. 

ق نوعا تستمد الجهة قدراتها التنموية من مواردها المحلية ومن خالل قدرات التنسيق بين الفاعلين الجهويين. هذا التنسيق يخل

من االستقاللية في صنع القرار مما يؤسس لتدبير المجال الجهوي وفقا لخصوصياته االجتماعية والثقافية والمجالية. فتنمية 

الجهة تتوقف على خلق حكامة جديدة بين مختلف الفاعلين من خالل رؤية مشتركة وواضحة حول مستقبل الجهة. قالتنمية  

 ة تعبؤ فيها إرادة الفاعلين من مختلف مجاالت الجهة لبناء مستقبل جهوي مستدام.الجهوية تعتمد على مقاربة تشاركي

وقد أصبحت الجهة اليوم مركزا لتحقيق التنمية عوض أن تكون بؤرة لتدبير المشاكل االجتماعية. فاالصالح الترابي الذي  

العمومية الترابية من خالل دعم  ، انبنى على توسيع نطاق صالحيات الجهات من أجل تفعيل السياسات 1990بدأ سنة 

الالتركيز بكل أشكاله. غير أن التأخر الحاصل في الالتمركز أدى إلى تقليص إمكانيات تمزيل سياسات عمومية ترابية في  

 غياب الموارد التقريرية والمادية لالارات العمومية.  

 تحديات إحداث جهة مركزية واقتصادية...

إن وضع أسس جهة اقتصادية يعتمد على النموذج التنموي وعلى نمط الحكامة المتبع خصوصا بالنسبة لجهة مثل بني مالل  

الداخلية والساحلية. ويجب   الجهاتمحورية شاسعة، وهي مساحة عازلة بين    جهةخنيفرة  -خنيفرة. والواقع أن جهة بني مالل  

حضرية حول مركز بني مالل والمراكز القروية األخرى. مع مجاالت حضرية  على الجهة الجديدة إعادة تنظيم بنياتها ال

 جهةقروية شاسعة، وغابات وسالسل جبلية، وسهل خصب شاسع ومساحة كبيرة للسهوب، تجمع ال  جهاتكثيفة إلى حد ما، و

دعي عدم تجانس هذه  ويست .وبين المجاالت ذات اإلشكاليات المجاالت ذات الديناميات الواعدة والمؤهالتالجديدة بين 

المجاالت إيالء اهتمام خاص للحد من االختالالت وتحقيق أوجه التماسك، على أساس التنوع والثروة االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية والبيئية. 

جالي القديمة سيمكن من تحقيق التكامل واالندماج الم الجهاتويشكل هذا التنوع فرصة كبيرة للتنمية. إن دمج أجزاء من 

وخلق ديناميات جديدة من شأنها خلق نوع من التوازن واالستجابة للحاجيات االجتماعية واالقتصادية وتحسين ظروف العيش 

 للساكنة. ولتحقيق هذه الغاية ال بد لمشروع التنمية أن يستمد معانيه من تاريخ الجهة. 

لتكون الجهة صلة وصل مع الجهات الساحلية والشمالية والشرقية  إن الدور المحوري الذي تلعبه الجهة البد أن يتم تعزيزه 

والجنوبية. وقد أظهر التشخيص الترابي 

أن الجهة لها تأثير كبير على الديناميات 

المجالية في الجهات المتاخمة لها، الشيء  

الذي يستدعي استثمار الموقع والديناميات 

الحالية من أجل تنمية الجهة. وعليه فيجب  

تعريف مهام وأدوار هذه الجهة  إعادة 

 المركزية.

المحيط التي تعرف   جهاتوتقع الجهة بين  

الجنوبية   الجهاتبين  ومستوى تمدن كبير  

وتجعلها التي تشهد وثيرة تمدن بطيئة. 

بعيدة عن   جهةحمولتها التاريخية 

التأثيرات السياسية واالقتصادية وصلة  

وصل بين المغرب الحديث والمغرب 

بنشاطها المنجمي )الفوسفاط( وبناشطها الفالحي على مستوى سهل تادلة ما منحها دينامية كبيرة  جهةعرفت ال العميق. وقد

العديدة من البرامج التنموية دون أن تكون موجهة    جهةفي عالقتها مع المدن الكبرى خصوصا الدار البيضاء. وقد عرفت ال

 خص التدخل العمومي داخل الجهة.  بشكل متكامل مما يستدعي إعادة تحديد األهدف فيما ي

إن التنوع الجغرافي الذي تعرفه الجهة والتنوع في مشهدها الطبيعي والحضري ليؤكد حجم عدم التجانس الحاصل في تركيبة 

الجهة الجديدة مما يطرح تساؤالت كبيرة حول مستقبل التنمية داخل مجاالت ترابية مختلفة. كما أن التكوين المادي، والموارد  



 المرحلة الثالثة: إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة

 التوجهات االستراتيجية وفضاءات المشاريع

 

 
 35  صيغة مؤقتة  2019- أنزار  - علوم العمران والتنمية

التمييز بين أنماط الحياة وأوجه عدم  ولطبيعية، واإلمكانات الديمغرافية، فضال عن توقعات تطور الرأس المال البشري، ا

كما أن العزلة التي  مجالية قد يؤثر في رسم معالم الجهة االقتصادية الجديدة ذات النفس االجتماعي. المساواة االجتماعية وال

البنيات التحتية والتجهيزات األساسية يزيد من تعميق الفقر والهشاشة بين هذه المجاالت. تشهدها بعض المجاالت وغياب 

فمعدالت التجهيز تبقى دون المستويات الوطنية مما يعزز من التفاوتات المجالية خصوصا على مستوى البنيات التعليمية 

 والصحية والطرقية. 

رة من قبيل الموارد الفالحية والمنجمية والسياحية والحرفية التي تبقى أما على المستوى االقتصادي فالجهة لها مؤهالت كبي

غير مستغلة بالشكل الذي يسمح بخلق اقتصاد قوي ومندمج. وتقترب مساهمة األنشطة األولية في الناتج الداخلي الخام  

في المائة من   36الخدماتية في المائة وتمثل األنشطة  34في المائة. وتمثل أنشطة القطاع الثاني حوالي  20الجهوي من 

 الناتج الداخلي الخام الجهوي. 

وتتميز الجهة بصغر نسيجها الحضري وقلة كثافته وتركيزه على مستوى أربعة مراكز. كما أن مدينة بني مالل ذات التعمير 

رية مما يستدعي  الحديث ال ترتقي إلى مستوى تحمل أعباء التأطير واإلشراف اإلداري على الجهة وتقديم الخدمات الضرو

 العمل على تعزيز موقعها وتدعيم بنياتها وامكاناتها.  

وتعرف التنمية االقتصادية للجهة مستويات متدنية يعكسها مؤشر التنمية المحلية متعدد األبعاد الذي يسجل معدالت تحت 

ثمين كافة المقومات المادية وغير المستوى الوطني. فالجهة مدعوة اتنمية اقتصادها عبر تثمين القطاع الفالحي وكذا عبر ت

المادية الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة للجهة.  فالجهة تتوفر على كل المؤهالت التي من شأنها تمكين المجال الجهوي من 

 تنمية حقيقية تعتمد على كافة األنشطة اإلنتاجية وتعود بالنفع على كافة مكونات الفضاء الترابي للجهة.  

 هة بني مالل خنيفرةمكتسبات تنمية ج (1

إن تهيئة الظروف لوضع استراتيجية التنمية على أساس متين، وتمكين الجهة من األدوات الالزمة إلدارة المجال الترابي  

وبالتالي تنفيذ سياسات جهوية، يمكن جهة بني مال خنيفرة من الوسائل الضرورية للمساهمة في تنزيل مشروع الجهوية 

إلعداد التراب يكمن في تحقيق عيش مشترك وتنمية منسجمة ومستدامة.  المتقدمة. إن الهدف من إعداد التصميم الجهوي

ولن يتم هذا األمر إال عن طريق التنمية االقتصادية المحدثة لفرص الشغل، وتدعيم التعاون بين مختلف الجهات من أجل  

 تعزيز الجاذبية والتنافسية وتثمين الموارد. والجهة مدعوة إلى مواجهة تحديات منها:  

ن المجاالت الملتحقة حديثا بالفضاء الجهوي من آليات العمل الجماعي وتوجيه العمل نحو شراكات رابحة لمختلف  تمكي -

 الفاعلين؛ 

 تدعيم مسلسل االندماج على مستوى الخيارات االستراتيجية والتدخالت العمومية القريبة ومتوسطة المدى؛  -

في ظل انفتاح المغرب على األسواق  هة الوطني والدولي األخذ بعين االعتبار المعطى الداخلي من حيث موقع الج -

 الدولية. 

الجهوي إلعداد التراب ومشاريع برنامج العمل مدعوة لتعزيز التعاون بين الجهة ومختلف الجهات المجاورة  إن التصميم 

سينها على مستوى من أجل خلق نوع من التعاون والدينامية داخل الجهات. عن تحسين مؤشرات التنمية بالجهة مرتبط بتح

الجهات األخرى التي تؤثر في حركة الهجرة من وإلى الجهة. إن المشاكل االجتماعية لمدن بني مالل خريبكة، الفقيه بن  

صالح، خنيفرة، أزيالل، قصبة تادلة أو سوق السبت والعديد من المراكز الناشئة األخرى، ناجمة عن مجاالتهم القروية 

مشاكل تعتمد على كثافة تدفقات الهجرة الناجمة عن ظروف العيش داخل المجاالت النائية، وفي  المباشرة، ولكن حدة هذه ال

المجاالت الشمالية الوسطى والوسطى الشرقية للمغرب. وستضل كل االستراتيجيات بدون طائل إذا لم تأخذ بعين االعتبار 

 المجاورة.   الجهاتمصادر اإلشكاالت المجالية وتعالجها في 

ومن هذا المنظور، فإن التنمية الجهوية لبني مالل خنيفرة، ينبغي أن تكون جزءا من سياسة جهوية طوعية يعززها نقل 

، كما أنها مدعوة إلى المساهمة في الحد من االختالالت المجالية. إن الغرض األساسي من  الجهاتسلطات جديدة إلى 

المجاورة، وقبل كل شيء، دفع جهودها وبرامجها من   الجهاتالفائدة على  استراتيجية التعاون هو دعم المشاريع التي تعود ب

 أجل التنمية المستدامة والشاملة. 
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 مواجهة تحديات الفقر والهشاشة بجهة بني مالل خنيفرة ضرورة عمل التصميم الجهوي إلعداد التراب على  (2

عرفت المجاالت المغربية ديناميات اقتصادية وديمغرافية كبيرة عرضتها الشكاليات كبيرة. وعلى مستوى جهة بني مالل 

خنيفرة، تبرز ثالث إشكاليات كبيرة: ثقل العالم القروي وتغيرات النموذج الفالحي وتحديات فتح الجهة أمام عوالم اقتصاد  

 المعرفة.   

وكبر اشكالياته، مما يحتم على بعض مكوناته األفول في حين ستعرف بعضها اآلخر نهضة يتميز العالم القروي بتنوعه 

حقيقية. وقد بين التشخيص الترابي تواجد ثالث مكونات قروية على مستوى الجهة: "المجال القروي المعزول" الذي يتميز 

يز باستقالليتها، والمجاالت التي تخضع بعزلته عن طرق المواصالت، و"المجاالت خارج تأثير المجال الحضري" التي تتم

لتأثيرات المدن. كما يتبين من التشخيص ضرورة بناء مجاالت قروية ذات خصائص مشتركة من ناحية المقومات التنموية 

 سواء الجبلية أو الغابوية أو الفالحية أو السياحية. كما رصد التشخيص معاناة العالم القروي من معدالت مرتفعة من الهشاشة

    والفقر بسبب تركز التنمية في بعض المجاالت دون غيرها.  

باإلضافة إلى هذا، فإن المجاالت القروية بحموالتها اإلشكالية سوف تحد من فرص تنمية الجهة. وعموما فقد عرفت مؤشرات 

التنمية البشرية تحسنا كبيرا لكنه يظل دون المستويات التي تشهدها الجهات األخرى، كما أن المشاريع التنموية لم تتمكن من 

رص الشغل للشباب الذين يتوجهون إلى المراكز الحضرية بشكل الفت قبل مغادرة  تحسين زروف عيش الساكنة وتوفير ف

الجهة. ومن اإلشكاليات الكبرى التي تهدد الجهة تعزيز بؤر الفقر في المجال الحضري بالتدفقات السكانية القادمة من  

مجاالت القروية أصبح ضرورة ملحة  المجاالت القروية وجبال األطلس. إن تعزيز البنيات التحتية والخدمات األساسية بال

من أجل فك العزلة عن هذه المجاالت كما يجب تثمين الموارد التي تتوفر عليها هذه المجاالت القروية والجبلية في إطار  

 استراتيجية تنموية مندمجة مستدامة ومتضامنة.  

ة مما سيغير في أنماط العيش بها، ما يحتم وضع إن تنمية المجاالت القروية سيساهم في إعادة تركيبها من الناحية االجتماعي

نحو حياة أسس جديدة لضمان سالسة االنتقال من النمط الفالحي البدوي إلى نمط عيش جديد يحمل في طياته مبادئ التغيير 

قروية غنية حديثة ومستدامة. وعليه يتوجب أيضا تعزيز الروابط االجتماعية لخلق فضاء عيش مشترك يمكن من حسن  

    تعمال المجال القروي وتحسين التعامل معه. اس

ة قاعدة فالحية ومعدنية. وفي حين أن هناك بعض الحواجز التي تحول دون زيادة إدماج التعدين  الجهويتعد قاعدة الصادرات  

ومنذ يظل ضعيفا.  جهة، بما في ذلك الفوسفاط، فإن مستوى تحويل المنتجات الزراعية في الالجهويفي الجهاز اإلنتاجي 

في التقدم المحرز في    جهةالتسعينات، تم أحراز تقدم ملموس ولكن ليس في اتجاه إنشاء صناعة غذائية مهمة. وتكمن تنمية ال

 تنمية األنشطة الفالحية. 

ضعيفة للفالحين الصغار يفوت الفرصة على الجهة خلق أنشطة فالحية مدرة للدخل.    إن بقاء النشاط الفالحي مرهونا بانتاجية

فالواجب اليوم هو تأسيس صناعة غذائية مهمة على مستوى الجهة من أجل تثمين المنتجات الفالحية وتسريع وثيرة استغاللها 

قطاع الفالحي من أجل خلق االندماج وتسويقها. وعليه فالجهة مدعوة إلى وضع سالسل انتاج صناعية وإعادة تنظيم ال

 واالستقاللية.

وعموما، فاألمر يتعلق بإعادة تنزيل توجهات مخطط المغرب األخضر بما يتوافق وحاجيات الجهة وتدعيم االستثمارات في 

من المجال من أجل خلق وجدات إنتاجية مهمة وتدعيم الصناعات الغذائية. ويجب على هذا التدخل اإلجابة على مجموعة 

التحديات كالنقص من تكلفة اإلنتاج وتحسين ظروف العمل وتطوير األنشطة وتحسين الجودة وغيرها. كما يجب مواكبة 

كما يجب العمل على إدخال التكنولوجيات الجديدة   .  ير اإلمكانيات وخلق أسواق جديدةمشاريع المبتكرة التي تمكن من تطوال

ريع وثيرة اإلنتاج وتحسين المردودية، بما يمكن من فتح فرص جديدة أمام القطاع إلى مجال الصناعات الغذائية بما يتيح تس

       الصناعي الجهوي. 

 جهة بني مالل خنيفرة: ضرورة التهيء لمواجهة نتائج االنفتاح  

أدت الجهوية المتقدمة إلى إحداث تغييرات كبيرة على المستوى المجالي للجهة من خالل تغيير وظائف التراب الجهوي  

إن الجهة ذات  والعالقات القائمة بين المجاالت وداخلها، الشيء الذي ستكون له انعكاساته على النسيج االقتصادي للجهة. 

من لدن الجهات ذات نفس الصبغة. كما أن انفتاح المغرب على الرأسمال   الطبيعة القروية والفالحية معرضة للمنافسة

األجنبي سيمكن من جذب االستثمارات األجنبية في مجال الصناعات الغذائية نحو الجهة. هذا ما سيساهم في تمكين الجهة  
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غرب األخضر وفي ظل  من مقومات التنمية الفالحية مقارنة بالجهات األخرى في ظل التوجهات التي رسمها مخطط الم

 التطور التكنولوجي الذي يعرفه المجال الفالحي.  

وقد أدى االنفتاح على األسواق إلى بروز إشكاليات ومقاربات المجاالت التنموية الكبرى. فاليوم أصبح من الضروري التوفر  

. كما أن التخصص الترابي أصبح  على عتبة معينة من الساكنة أو من القدرة اإلنتاجية لخلق نوع من الجاذبية االقتصادية 

مهما حيث يجب اآلن على كل مجال تحديد مجال تخصصصه مما يحتم على جهة بني مالل خنيفرة وضع هذه المسألة في  

 اعتباراتها التنموية.   

 ان نمط ا في نمط خلق الثروة. فقد كأصبح اقتصاد المعرفة اليوم محددا كبيرا في تنمية المجاالت وتطوير اقتصادياتها وكذ

أساس االقتصاد، غير أنه اليوم تغيرت األمور وأصبحت قدرة المجاالت اإلنتاج السائد والمعتمد على خلق القيمة المضافة 

على مواكبة التنمية التكنولوجية وتحقيق قيمة مضافة كبيرة على هذا المستوى مقارنة بالمجاالت االقتصادية الفالحية 

    لضعيفة. والتعدينية ذات القيمة المضافة ا

إن الحالة االقتصادية الراهنة واالشكاالت االجتماعية التي تعيشها الجهة والتي تتمثل في نسب الفقر ولبطالة والهشاشة في  

 عدة مجاالت من تراب الجهة قد تؤدي إلى خلق توتر اجتماعي قد يؤثر على مسارات التنمية داخل الجهة.  

يكمن في الرفع من مستوى األنشطة الفالحية نحو خلق أنشطة صناعية. وهذا تحد   كما أن التحدي الكبير الذي تعرفه الجهة 

، مما يستدعي تعبئة جماعية من أجل تطوير كبير بالنظر إلى عدم قدرة بعض المجاالت على تطوير األنشطة الفالحية

مكانات االقتصادية للجهة  القطاع. وعليه فإن تطوير قطاع الصناعات الغذائية أصبح ضرورة ملحة من أجل الرفع من اإل 

 وتعزيز نموها من خالل خلق تجانس كبير بين كل مكوناتها الترابية والمجالية.  

إن جهة بني مالل خنيفرة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تدعيم بنياتها االقتصادية وتنويعها من خالل تثمين 

والوطنية تجعل الجهة أمام تحديات كبيرة من أجل تعزيز موقعها االقتصادي الخصوصيات المجالية. كما أن التنافسية الدولية  

نه البد من وطنيا ودوليا. وعليه فإن الجهة مدعوة إلى استثمار خصوصياتها من أجل بناء اقتصادها على أسس صلبة.  كما أ

 االقتصادي والتنموي. صيات الثقافية والتاريخية للجهة من أجل وضع بصمتها على نموذجها االنتهال من الخصو

إن جهة بني مالل خنيفرة قادرة على رسم معالم دينامية ترابية تمكن من االستجابة للرهانات االقتصادية واالجتماعية على   

كافة المستويات الحضرية والقروية. وتستند هذه الدينامية إلى رسم استراتيجية تمكن من تحسين ظروف عيش الساكنة من  

شاريع التي سيتم احداثها والتي سيتم تنزيلها من خالل برامج وآليات على المستوى البعيد والمتوسط خالل فضاءات الم

  والقريب. هذا اإلنجاز لن يتم إال من خالل مقاربة تعتمد على التضامن بين كافة المجاالت الترابية والمكونات الجهوية.  

 : خاتمة

إن تنزيل استراتيجية التنمية الترابية يستدعي االخذ بعين االعتبار كافة الرهانات المطروحة. وعليه، فإن الفعل العمومي 

 الجهوي يرتكز على ثالث مقومات: 

 ؛ة وإجراء تعديالت إذا لزم األمرالجهويتوفير أدوات لدعم اتخاذ القرارات )الخبرة والمراصد...( لتقييم مشاريع التنمية -

ومستقبله وأن تنفذ السياسات العمومية. ويجب أن تتطابق هذه  جهةالتوفر على الموارد البشرية التي يمكن أن تفكر في ال-

 الموارد مع المهارات االستراتيجية المذكورة؛

 هامالم وربط)المنتخبة واإلدارية(  الفاعليناألمر الذي يتطلب التنسيق والتشاور بين جميع  جديد للحكامة،ابتكار شكل  -

 ة(؛الجهويالوكالة  /الجهوي( بمؤسسة محددة )المجلس ة االقتصادية، والبيئة، والتخطيط...االستراتيجية )النقل، والتنمي

. ولن تكون اآلثار ملموسة في األجل القصير، األمر الذي يتطلب االستمرارية في  مدة عمل طويل األالجهويإن التنمية 

ويمكن استخالص الدروس من تجارب الجهات األوروبية الكبيرة. كما أن نجاح الجهوية المتقدمة يساهم  اإلجراءات المتخذة.  

 في خلق التنمية.

   SWOTنتائج تحليل 

 .في سياقها الوطني والدولي لجهة بني مالل خنيفرةيلخص الجدول التالي االتجاهات ومواطن القوة ونقاط الضعف 
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 تحديات العمل، اتجاهات المستقبل نقاط القوة والصعوبات الحالية التنبيهات-االتجاهات والوعود 

   

 اندماج االقتصاد الجهوي-العولمة والتمفصل 

نفس جديد من الحمائية: خطر  ▪

  كامن

االعتماد على مراكز صنع القرار  ▪

  الخارجية )تهديدات النقل/تقلبات(
 الجهود المبذولة لتنويع العرض وتمييزه ▪

 هامشية كبيرة خارج مركز الجهة ▪ التحرير وتقليل االسعار ▪
ارتفاع القيمة المعروضة وتحصيل تلك   ▪

 القيمة

 أسس النمو محددة ▪ … تجزئة سالسل القيمة ▪
ترسيخ األنشطة التي تؤدي إلى االبتكار  ▪

 المحلي واالمتثال للمعايير 

 الدول الصاعدة  ▪

  

  

 تحسين مناخ األعمال ▪

محدودية السوق األوروبية  ▪

 والفرص الجديدة آلسيا وأفريقيا
 الحفاظ على البيئة الطبيعية ▪

التقلبات في التدفقات التجارية في  ▪

أعقاب االضطرابات 

  والصراعات

اتصال "عالمي" من خالل السياحة   ▪

 المحلية وتميز الصناعة التقليدية 

   

 الركائز الجديدة للمنافسة الجهوية

ة التي تم إنشاؤها منخفضة الجهويالقيمة  ▪ الذكاء الصناعي  ▪

 )الناتج الداخلي الخام للفرد(

ضمان االنتقال من القطاعات األساسية  ▪

تفعيل  التقليدية إلى األداء من خالل 

 االبتكارات التكنولوجية التنظيمية

انخفاض التكامل بين مكونات النسيج  ▪ من المنتجات إلى الخدمات  ▪

داخل القطاعات وفيما  الجهوياإلنتاجي 

 بينها

تعزيز انتعاش كبير للصناعات الغذائية  ▪

 المنتجات الحيوية والبيولوجية وتثمين

  

  

  

  

  

الزراعية  وجود مجاالت شهيرة ومهن  ▪

 استثنائية

الحفاظ على الصناعات على أساس  ▪

 سياسة االبتكار

اغتنام فرص االقتصاد األخضر وتحقيق  ▪ ترحيل الخدمات ضعيف ▪

 االستقالل الذاتي وخاصة في الطاقة 

تهيئة الظروف لنمو األنشطة الجديدة  ▪ ضعف البحث والتطوير ▪

التي من شأنها أن تحقق المستقبل وتستند 

الموارد المتاحة )التكنولوجيا إلى 

 الحيوية، واألنشطة اإليكولوجية.(

عدم وجود نظام لدعم االبتكار  ▪

التكنولوجي، ودعم الشركات الصاعدة أو  

 التي تواجه صعوبات
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انخفاض اإلدراج في الشبكات/المشاريع  ▪

 الدولية 
  

 

 

 

 التحول العميق في األنشطة والمهن

 التفاوتات االجتماعيةارتفاع  ▪

  ارتفاع التفاوتات المجالية ▪

 

مؤهالت أساسية جيدة إلى حد ما  ▪

)خريجون من األساتذة، البكالوريا، 

اإلجازة( في سياق ركود سوق الشغل 

واستمرار أوجه عدم المساواة، وال سيما 

  النساء

للنمو والتماسك  جهوياعتماد نموذج  ▪

 االجتماعي من خالل الشغل 

موجة كبيرة من التحول إطالق  ▪

 السريع في المهن والكفاءات

ثقل االقتصاد االجتماعي والتضامني في  ▪

 جهة ال

 التدريب والتكوين المستمر ▪

  
عدم التجانس بين التكوين ومتطلبات  ▪

  سوق الشغل

تنشيط المقاوالت بجميع أشكالها، وثقافة  ▪

 االبتكار والتربية العلمية

والفقر  ارتفاع معدالت البطالة  ▪

 الهشاشة 

عدم استخدام إمكانات الجامعة في مجال   ▪

البحث والتطوير للنسيج اإلنتاجي 

 .الجهوي

تطوير قدرات التصنيع في أنشطة   ▪

 المعالجة 

ضعف التماسك االجتماعي،  ▪

وتزايد عدم المساواة، والخوف من  

الغد، وانفجار المواجهات 

 .واالضطرابات االجتماعية

  
االقتصاد اإلنتاجي لتوسيع تعزيز وتجديد  ▪

 نطاق االقتصاد السكني

 

 التعامل مع التفاوتات االجتماعية الصارخة 

 اإلكراهات الداخلية الداخلية مؤهالتاإلمكانات وال

مجاالت ذات صبغة وطنية تعبر الجهة وتمتد على الجهات 

المجاورة: أحواض المياه، وسالسل الجبال، والموارد المائية، 

 .والغابات، وسهل سايس

جهة داخلية ال تتوفر لها إمكانية الوصول المباشر إلى  

 .البحر أو الحدود البرية الدولية

 تمدن غير مكتمل .تنوع جهوي غني بالموارد الطبيعية

طرق االتصال على المستوى الوطني تقتصر على  .تراث مادي وغير مادي له أهمية كبيرة

  العاصمة

واسعة النطاق للجهات القروية بالخدمات والتجهيزات تغطية 

 .األساسية

 

ثالث أكبر مدينة من حيث حجمها ومدينة داخلية كبيرة فريدة من 

 .نوعها في الجهات الشمالية، مساحة نفوذ تتجاوز حدود الجهة

انخفاض المشاركة الجهوية في خلق القيمة المضافة على  

 .الصعيد الوطني
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 ضعف العالقات الوظيفية مع الجهات المجاورة .ركيزة تاريخية قوية، واقتصاد حضري يخضع للتحديثاقتصاد ذو 

 .األخطار التي تهدد الموارد الطبيعية )المياه والغابات( 

 نسيج اقتصادي ذو بنية تقليدية.  

  

  

  

  

  

 .إطار النسيج الحضري

 عالم قروي ذو مستوى هجرة كبيرة

حاالت العجز في الجهات الحضرية )المساكن  العديد من 

العشوائية، واألحياء غير المجهزة، والتجهيزات 

 الجماعية...( 

جهة مجزأ بشكل كبير )التأثير التاريخي، التركيبة 

 السكانية، الجغرافيا، إلخ( 
  

 تهديدات مصدرها من الخارج فرص متاحة من الخارج
  

   .استراتيجيات طموحةالجهات المجاورة تضع 

 .تأخر في بناء المغرب العربي .نقطة عبور خط السكك الحديدية عالي السرعة في المستقبل

 .الديناميات الجديدة تجاه أفريقيا، التي لديها إمكانات نمو كبيرة

 

تطوير بنية تحتية جديدة للموانئ على الواجهة األطلسية القريبة من 

 الجهة 

 التصحر 

الحوادث البيئية الكبرى التي يمكن أن تؤثر على الغابة أو   التخطيط التي تغطي المجاالت الوطنيةأدوات 

 .الماء

 .إبطاء جهود الدولة للحاق بالتأخيرات .برامج وطنية فعالة للحاق بالركب لتجهيز الجهات القروية

المجاالت واألنشطة اآلثار السلبية لتقلبات العولمة على  جهوية متقدمة وال تمركز إداري

 .الحساسة

   .أدوات التخطيط االستراتيجي على المستويات الجهوية

   التواصل بين الشمال والجنوب
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 الدولية المقاربات .4

 

-Castille " بإيطاليا و " Lombardie " بفرنسا و " Centre-Val de Loire تهم المقارنة التالية جهات أوربية وهي " 

La Manche  :بإسبانيا. وهذه الدراسة المقارنة لها أهداف وأدوار هي " 

خنيفرة، بالكشف عن أوجه التشابه الرئيسية في الحالة الراهنة  -السماح بعد وضع تشخيص ترابي لجهة بني مالل  -

 .لألوضاع في الجهات المقارنة

يات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية المستدامة في المساعدة، في ضوء ذلك، في تقديم بدائل مختارة واستراتيج -

 خنيفرة؛–بني مالل   جهةاألجلين المتوسط والطويل ل

 .خنيفرة-بني مالل  جهةتعزيز الخيارات االستراتيجية في  -

 ك: خنيفرة بما في ذل-بني مالل  جهةالثالث على أساس معايير عامة مشتركة بينها وبين  الجهاتوتم اختيار هذه 

 عدم توفرها على واجهة بحرية؛ ▪

 أهمية الفالحة والصناعة الغذائية في خلق القيمة المضافة؛  ▪

 اإلمكانات الصناعية القائمة والمستقبلية؛ ▪

 .إمكانية االنفتاح على السوق الدولية من خالل إدخال تخصصات اقتصادية جديدة ▪

قدراتها االقتصادية والتنموية مقارنة بالمستوى الوطني.   تسمح الدراسة المقارنة بتحديد وزن الجهة االقتصادي والرفع من 

 كما ستمكن من: 

 ؛الترابية لمجاالتاالقتصادية واالجتماعية والثقافية في مختلف ا  نميةالت ▪

 التحكم في التغيرات الديمغرافية واالجتماعية والتوسعات الحضرية؛  ▪

االقتصادية )الصناعية، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة التقليدية،  وضع أقطاب جديدة للقدرة التنافسية والجاذبية   ▪

 وإنتاج واستثمار المعارف والبحث والتطوير...(؛

ة شاملة  جهويوضع أساليب الحكامة المطلوبة على جميع مستويات الجهة والفعالة لضمان النجاح في عملية تنمية  ▪

 .واالقتصادية واالجتماعية جاليةتات الميتم فيه محو جميع التفاو تنموي ومستدامة؛ نموذج

وتنسجم عملية عرض الجهات الثالثة مع األهداف المتوقعة حيث تقتصر على العناصر ذات األهمية في بناء مسار التنمية 

 .ةالجهوي

 Centre-Val de فرنسا: جهة "  .1

Loire " 

" ثالث جهات  Val de Loire-Centreتشمل جهة " 

" Orléanais" و "  Berryتاريخية: " 

  151على مساحة  ". وتمتد هذه الجهةTouraineو" 

المرتبة الثانية عشرة على   الجهة تحتل وكلم مربع.  39

مليون   2.58الصعيد الوطني، حيث يبلغ عدد سكانها 

 فرنسا، في المائة من سكان 4نسمة، أو ما يقرب من 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9anais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touraine
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 اكتظاظا بالسكان في فرنسا. الجهاتمما يجعلها واحدة من أقل 

 للجهة صبغة فالحية وصناعية قوية

الداخلي الخام الوطني، يتسم اقتصاد الجهة بميزتين. األولى هي أهمية القيمة المضافة  في المائة في الناتج    3بمساهمة قدرها  

من الفالحة. الجهة هي أول جهة في إنتاج الحبوب في فرنسا وأوروبا. كما تتميز بأهمية قطاع الصناعات الغذائية بالنسبة  

في المائة(، وهي أعلى بكثير من المتوسط   19.3ناعة )للمتوسط الوطني. والميزة الثانية هي القيمة المضافة التي تولدها الص

في المائة من الناتج الداخلي الخام   17في المائة في فرنسا باستثناء باريس(. وتساهم الصناعة بنسبة  16.3الحضري )

ثالث أكبر الصيدلة والمواد الكيميائية ومستحضرات التجميل )-الجهوي. وتستفيد الجهة من ديناميات الصناعات التصديرية 

جهة تصدير في فرنسا(. ومن ناحية أخرى، فإن القطاع التجاري الثالث أقل تطورا بكثير. ومع ذلك، تتمتع الجهة بإمكانات 

 سياحية قوية.

 التوجهات اإلستراتيجية الكبرى للتنمية االقتصادية وإعداد التراب الجهوي .1.1

 2021-2017الدولي التصميم الجهوي للتنمية االقتصادية واالبتكار واالنفتاح 

ة  ة. وهي تتمحور حول الركائز الموضوعاتيالثالث فالحيةمن خالل الثورة الصناعية وال االنتقال الطاقيتحقيق  -

 :الخمس

 توسيع إنتاج الطاقة المتجددة؛ ✓

 تعزيز النجاعة الطاقية في المباني وفي الشركات؛  ✓

 في فرنسا من حيث التنقل الكهربائي وبشكل أعم في مجال النقل بدون الكربون؛  جهةأن تصبح أول  ✓

 تخزين الطاقة وتطوير االستخدامات المبتكرة؛ ✓

 بناء شبكات الطاقة الذكية.  ✓

 مرافقة رقمنة االقتصاد من خالل: -

 توعية الشركات؛ ✓

 اإلستشارات؛ ✓

 االستثمار. ✓

 :مواكبة خلق المقاوالت عبر -

 أنماط االستهالك الجديدة؛ تكييف العرض مع  ✓

 المسؤولية االجتماعية للشركات؛ ✓

 .وضع الرجال والنساء في قلب اهتمامات الشركة ✓

 :كرائد في االقتصاد الصناعي الجديد من خالل جهةتعزيز ال -

اتخاذ خطوة متقدمة في التكنولوجيات الرئيسية في المستقبل: الروبوتات، والصناعات التحويلية  ✓

 والصناعات المضافة؛ 

 دعم ديناميات خبراء االبتكار والبحث والتطوير حول "التصنيع"؛ ✓

 تقديم المشورة ومساعدة الشركات على تكييف مهاراتها التجارية؛ ✓

 تيسير تمويل االستثمارات الالزمة للشركات؛  ✓

 .المساعدة في االبتكار وتطوير حلول مبتكرة للتصنيع ✓

 :والصناعة التقليديةوالسياحة  لفالحةاالمرافقة للقطاعات المتغيرة:  -

 جهة فالحية من خالل:  ✓

 ضمان االنتقال الغذائي فيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة؛  ▪

 تعزيز الفالحة المستدامة؛  ▪

 تشجيع االبتكار والتدريب ودعم التغيير؛ ▪

 .دعم التنمية والتنمية المستدامة في المجاالت القروية ▪

 ل: السياحة كرافعة للتنمية من خال ✓



 المرحلة الثالثة: إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة

 التوجهات االستراتيجية وفضاءات المشاريع

 

 
 43  صيغة مؤقتة  2019- أنزار  - علوم العمران والتنمية

 أكثر جاذبية: السوق الدولية؛  ▪

 مزيد من التوازن: مرافقة جميع المجاالت؛ ▪

 زيادة القدرة التنافسية: دعم المهنيين في تطوير عروضهم؛  ▪

 .ة بشكل أفضل بالفاعلين في السياحةالجهويمزيد من القرب: ربط لجنة السياحة  ▪

 :ة. والقضايا التي تم تحديدها هيالجهويوضع الحرفيين والتجار في قلب السياسة االقتصادية   ✓

 التجديد الديمغرافي لرؤساء الشركات ▪

 تحديث وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الحرفية   ▪

 تكييف الحرف اليدوية مع التطورات السياقية ونماذج األعمال الجديدة؛ ▪

 الشركات الصغيرة جداً في الدعم المالي للشركات؛اعتبار خصوصية  ▪

 التوفيق بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل؛ ▪

 :مرافقة ظهور قطاعات ذات إمكانات عالية مثل -

 القطاعين الرقمي واإللكتروني؛ ✓

 الصناعات الثقافية واإلبداعية والتصميم: روافع اقتصاد الغد؛  ✓

 لمتزايدة للخدمات.االستجابة للتغيرات الديمغرافية: األهمية ا ✓

 :تبسيط فرص الحصول على التمويل للشركات. وتشمل هذه التدابير ما يلي -

 استعراض نطاق األدوات المالية القائمة؛ ✓

 تعزيز الدعم المقدم لمباشرة األعمال الحرة؛  ✓

 في أدوات الهندسة المالية؛  جهةمشاركة أكثر استهدافاً لل ✓

 حد وزيادة الوعي بها؛زيادة النفوذ في صناديق الضمان إلى أقصى  ✓

 استحداث أشكال جديدة من الدعم من خالل االبتكار المالي؛  ✓

 .ي لهيكلة المشاريع العقارية للشركاتجهةدعم  ✓

 :تشجيع االبتكار في مجال المقاوالت. وتشمل هذه التدابير ما يلي -

 موحدة وميسرة؛ جهةنشر االبتكار:  ✓

 .تبسيط بيئة االبتكار ✓

 التوجه نحو األسواق الدولية عبر:  -

 توجيه وتوعية الشركات نحو األسواق العالمية؛ ✓

 مساعدة الشركات في رسم مسارات دولية؛  ✓

 االستشراف والبحث عن فرص جديدة؛ ✓

 تنمية جاذبية الجهة:   -

 تنظيم استشراف األسواق؛ ✓

 تسهيل عملية دخول الشركات األجنبية؛ ✓

 التواصل والتسويق.  ✓

 .تكييف العرض التكويني لتلبية احتياجات الشركات من المهارات واالستعداد للمستقبل -

 .ةالجهوياالستثمار في البنية التحتية  -

 تنمية االقتصاد السكني.   -

"  Centre-Val de Loire توجهات التصميم الجهوي للتهيئة والتنمية المستدامة والمساواة بين المجاالت لجهة "

 2030في أفق 

 : نساء ورجال مشاركون في التغيير ومجاالت في حركية مستمرة من أجل بناء الديمقراطية1التوجه 

 :االهداف

 المواطنة والمساواة والديمقراطية؛ -

 التعاون بين المجاالت؛ -
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 شبكات قطاعية متعاونة من أجل التنمية؛ -

 جهة متعاونة مع الجهات المحاذية.  -

 تدعيم جاذبية الجهة عبر التجانس بين مكوناتها وجودة فضاءات عيشها: 2التوجه 

 األهداف:  

 تعمير متجدد لحماية المجاالت الفالحية والغابوية؛ -

 سكن مالئم في مواجهة التغيرات االجتماعية والمناخية واالقتصادية؛ -

 على االبتكارات الرقمية؛تحديث الخدمات العمومية إلى جانب عرض التنقل متعدد الوسائط الذي يعتمد  -

 إتاحة الرعاية الصحية للجميع في كل مجاالت الجهة؛ -

 التكوين المستمر للشباب.  -

خصوصا عبر تدعيم االقتصاد األخضر واالجتماعي  وضع مؤهالت الجهة في خدمة التنمية االقتصادية  :3 التوجه

 ار واالنتقال الرقمي والبيئي والطاقي.  والتضامني. وذلك عبر تثمين الموارد الجهوية واالعتماد على االبتك

 األهداف:  

 تحسين االستقبال والجاذبية لتعزيز التنمية االقتصادية والسياحية؛   -

 تراث طبيعي استثنائي وحيوية ثقافية ورياضية لتقديم عرض ترفيهي أكثر جاذبية؛ -

 للمستقبل؛الشباب الناجحون والذين لديهم مفاتيح النجاح في االستعداد  -

 اقتصاد حديث يتصدى للتحديات المناخية والبيئية؛ -

 الموارد المحلية التي تقدر قيمتها لتحسين تنمية المجاالت؛ -

 : ادماج المناخ والبيئة والوصول إلى االمتياز في مجال المسؤولية البيئية4 التوجه

 األهداف:  

 تغيير كبير في طريقة إنتاج الطاقة واستهالكها؛ -

 ة يجب الحفاظ عليها؛المياه: ثرو -

 ذات تنوع بيولوجي إيجابي؛ جهةأول  -

 خفض النفايات إلى حد كبير؛ -

 االقتصاد التدويري، وهو مصدر للتنمية االقتصادية المستدامة.   -
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2.  "Lombardieالجهة المركزية إليطاليا وأوروبا " 

  000.24إلى البحر األبيض المتوسط. مع مساحة حوالي    ا جسر  تعتبر الجهةفي أقصى شمال إيطاليا ولكن في قلب أوروبا،  

٪  24٪ من سكان إيطاليا، 16) 2011مليون نسمة في عام  10( وحوالي نسمة / كلم مربع 419كيلومتر مربع )الكثافة: 

  " ile de France " الثالثة األكثر اكتظاظا بالسكان في أوروبا بعد  جهة يؤكد نفسه كال ا مجال(، فإنه25منهم تحت سن 

 )ألمانيا(. فورتمبرغ-وبادن فرنسا 

الحضرية  في   جهةلومبارديا، التي لديها ميالن عاصمة لها، هي خامس أكبر 

. التمدنمليون نسمة( والرابع من حيث    4.36أوروبا من حيث عدد السكان )

ميالن هي أوال وقبل كل شيء رمز لجهة غارقة في التاريخ. إنها مدينة 

ديناميكية وتنافسية تستقطب بشكل مكثف التدفقات االستثنائية للسياحة  

على مدار    الجهويار  والتجارة وتستضيف األحداث الكبرى التي تتجاوز اإلط

العام: االقتصاد، واألزياء، والرياضة )كرة القدم، سباق السيارة(. هذه المدينة،  

التي تأسست في القرن السابع وتحتوي على آثار جميلة ولوحات فنية، تكتسي 

 .أهمية حضرية كبيرة

 جهة ذات وزن اقتصادي واشعاع كبير .أ

مد مؤهالتها في المقام األول % من ثروة إيطاليا. وتعت20.6تنتج لومبارديا 

في المائة، والصناعة    47.6على الخدمات التجارية والمالية بنسبة تصل إلى  

في المائة(.   10.4في المائة(. الفالحة ) 22.4في المائة(، والبناء ) 26.7)

ويتجاوز نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بكثير المتوسط الوطني )حوالي  

في المائة(. وبفضل إطارها  37حتى المتوسط األوروبي )بنسبة في المائة(، أو  30

اإليطالية الرائدة من حيث التجارة )من حيث الحجم والقيمة(   جهةالجغرافي االستراتيجي ودينامية نظام أعمالها، فهي أيضا ال

 .مع األسواق األجنبية

ال تزال لومبارديا، المقر األساسي للبورصة اإليطالية، واحدة من أهم المراكز المالية في أوروبا، وهي موطن ألكبر حديقة 

لموقع الجغرافي المتميز وروح ريادة األعمال للمعارض في جنوب أوروبا، وتغطي مساحة تزيد عن مليوني متر مربع. إن ا

دينامية، مع جهاز إنتاجي مبتكر   جهةلومبارديا من وضع نفسها على الساحة الوطنية والدولية ك  جهةلدى سكانها هما ما مكنا  

 األكثر تصنيعا في أوروبا. الجهاتوتعد من بين 

قاوالت المتوسطة والصغيرة، ويعززه وجود مجموعات على نظام اقتصادي يركز أساسا على الم جهةوتعتمد سمعة هذه ال

صناعية كبيرة. وعلى هذا األساس، عالجت لومبارديا تحديات التحديث وهي واحدة من المحركات األربعة في أوروبا بين 

 )إسبانيا(. رون ألب )فرنسا( وكاتالونيا جهةاألوروبية األكثر تقدما، والتي تشمل بادن فورتمبيرغ )ألمانيا(، و الجهاتنادي 

مؤسسة وشركة، أو   800,000يتكون الجهاز اإلنتاجي في لومبارديا من مجموعة كاملة من الشركات التي تضم أكثر من 

الشركات اإليطالية. كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه الشركات مجتمعة وتعمل ضمن إطار محفز للغاية   مجموع% من 18.6

وحدات  صناعية تتوفر على جهة  16نشاء ا في شمال إيطاليا. في لومبارديا، تم إالصناعية، كما تم الترويج له الجهاتمن 

 اإلنتاج المتميزة مع وصالت قوية إلى مجاالت البحث واالبتكار(. جهات)للشركات الصغيرة والمتوسطة إنتاج 

الصناعية ليست متخصصة في المجاالت التقليدية مثل األزياء واألثاث الديكور، ولكن تشمل  الجهاتوفي لومبارديا، ف

مجاالت جديدة ذات المحتوى التكنولوجي العالي، مثل اإللكترونيات والروبوتات. وفي هذا السياق الصناعي الدينامي تمثل 

 في المائة من الساكنة النشيطة في لومبارد.   17ف المؤسسات الحرفية التي تم تحديثها بشكل جيد ثلث قطاع اإلنتاج وتوظ

في المائة على الصعيد   74.3في المائة )مقابل  72تمثل نحو  الجهويوعلى الرغم من أن مساهمة الخدمات في االقتصاد 

 في المائة على الصعيد الوطني( وحصة القطاع 23.5في المائة ) 27الوطني(، فإن حصة الصناعة ال تزال مهمة بنسبة 

 في المائة(، في حين أن التجارة والتمويل هما المحركان الرئيسيان لنشاط القطاع الثالث. 1.1الفالحي تظل ضعيفة )
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كما أن للسياحة وزنا كبيرا، وال سيما السياحة التجارية. مع تراثها الطبيعي الشاسع )الجبال والبحيرات والحدائق والمحميات 

من المتاحف واألعمال الفنية والمعالم األثرية المنتشرة   300اث ثقافي يتكون من أكثر من  الطبيعية(، لومبارديا تتوفر على تر

٪ من جميع 8.5فندق، أو    3000مليون سائح وزائر كل عام ويحتوي على حوالي    26في جميع أنحاءها. ويجذب أكثر من  

 المؤسسات الفندقية الوطنية. 

التي تنشط في العديد من القطاعات، وال سيما في الميكانيك وتهيمن على الصناعة الشركات المتوسطة والصغرى 

وااللكترونيات والمعادن والنسيج والكيمياء والبتروكيماويات والصيدلة والصناعات الغذائية والفالحية واألثاث والمنسوجات 

 ٪ من الشركات الصناعية للجهة. 40واألحذية. وتستفرد مدينة ميالنو ومقاطعتها بما يقرب من 

في    10.4ى الرغم من الحصة المتواضعة للفالحة في اقتصاد لومبارديا، فإنها تساهم في القيمة المضافة الوطنية بنسبة  وعل

  20في المائة(. وبالمثل، تمثل األنشطة الزراعية في لومبارد حصة  10.7المائة وتحتل المرتبة الثانية بعد إميليا رومانيا )

والصناعات الغذائية والزراعية(. وقد تم تحديث ومكننة القطاع وركزت أساسا على    حةالفالفي المائة على الصعيد الوطني )

إنتاج الحبوب )الذرة وفول الصويا والقمح( والخضروات والفواكه )البطيخ( واألرز والحليب والنبيذ. كما تم تدعيم إنتاج 

وتعزيزه  جهةأيضا من حيث حماية ال جهةفي الويستخدم في تربية الماشية والخنازير. ويلعب القطاع الزراعي دورا هاما 

ية،  جهةغابة  20رأس من األغنام، و 80 000رأس من الماشية و 30 000مرعى حيث ترعى  900وتحسينه. وهناك 

 كيلومتر من قنوات الري والصرف.  40  000مع 

للرجال    شغلإيطاليا. ومعدل الفي المائة في    57في المائة مقابل    66سنة( هو    64-15ومعدل نشاط السكان في سن العمل )

اإليطالية  الساكنة النشيطةفي المائة من مجموع  18.4في المائة. ويعمل ما يقرب من  58في المائة ونسبة النساء  74هو 

سنة(   23سنة أو ما يعادلهم  23)عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن  2016في لومبارديا، ويبلغ معدل البطالة في عام 

، فإن القطاع األكثر عاطل عن العمل. وإجماال 322 000 في المائة في إيطاليا(، أي ما مجموعه 10.6المائة )في  6.9

في المائة. وتبلغ نسبة العمال العاملين في الصناعات ذات   65هو الخدمات التي تبلغ حصتها  شغلجاذبية من حيث ال

في المائة في إيل دو فرانس( مقابل   3.4النشيطين )مجموع في المائة من  9.1المحتوى التكنولوجي المرتفع والمتوسط 

في المائة في الخدمات العالية الكثافة للمعرفة ومتوسطها، مقارنة بنسبة  3.2في المائة في إيطاليا. وتبلغ هذه الحصة  5.9

 في المائة على الصعيد الوطني. 2.4

ية رئيسية ال يزال أثرها واضحا حيث أن لومبارديا اليوم تمثل لومبارد بصبغتها الدولية. وهذه حقيقة اقتصاد  جهةكما تتميز  

% من  11)حوالي    جهة% إلى أوروبا وفرنسا وهي ثاني أكبر زبون في ال50ما يقرب من ثلث تجارة إيطاليا. وهي تصدر  

ائة من  في الم 27.5في المائة من واردات إيطاليا و 31%(. وهي تمثل 14إجمالي الصادرات(، بعد ألمانيا )حوالي 

الصادرات. ومن حيث االستثمار األجنبي المباشر، تعد لومبارديا الوجهة المفضلة في إيطاليا.  ومساهمة االستثمار األجنبي 

 في المائة من المجموع اإليطالي( مهمة للغاية. 46( وتحقيق رقم معامالت صناعي )400  000المباشر في الشغل )

لومبارديا ببناء جاذبيتها. يرتبط قطاع البحث والتطوير ارتباطا وثيقا بالعالم  وبفضل استراتيجية البحث والتطوير تقوم

 20مؤسسة تعليمية من جميع المستويات، و 5468جامعة في لومبارديا، بما في ذلك سبعة في ميالنو، و 13األكاديمي )

هي واحدة من أفضل المراكز   جهةلمؤسسة للتعليم التقني العالي(. كما تشهد التميز في التخصصات الطبية والعلمية، وا

الدولية للبحوث الطبية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية في العالم، وخاصة في مجال علم الجينوم والتكنولوجيا النانوية. 

 ٪ من الحدائق العلمية اإليطالية.25٪ من دورات التكنولوجيا الحيوية و24ولومبارديا هي موطن ل 

 قتصادية وإلعداد التراب التوجهات الكبرى للتنمية اال .ب

 :الخيارات والتوجهات كما يلي 2030تلخص الرؤية االستراتيجية لعام  

 تطوير وتعزيز التجمعات في لومبارديا من خالل خلق بيئة مواتية للشركات؛ -

وتعزيزها، وال سيما انتشار نموذج جديد لثقافة الشركات، يتوقع المستقبل ويولي اهتماما كبيرا الحترام الموارد  -

 اإلنسان واإلبداع واالبتكار؛

 ة المخصصة للتمويل؛الجهويتعزيز استراتيجيات الشركات الدولية وإعادة تنظيم المبادرات والصناديق  -

 تنمية رأس المال البشري والتكوين المهني؛ -

 ؛ 2018-2013تنفيذ استراتيجية التخطيط للتنمية المستدامة وحماية األراضي والبيئة للفترة  -
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تحسين الحكامة الجهوية، التي يجب أن  -

تأخذ في االعتبار أيضا المدن الحضرية،  

في عالقة وثيقة بالتخطيط االتحاد  

 األوروبي؛

تطوير التجهيزات األساسية مع ربط من  -

 بأكمله إلى شبكة البنية التحتية؛ جهةال

وضع استراتيجية "المدينة الذكية"، التي   -

رمجة  تعتمد أيضا على أدوات الب

 المجتمعية الجديدة؛

السالمة والتنبؤ بالمخاطر والوقاية في   -

 .المكتظة بالسكان الجهات

 "castillalamancha أسبانيا: " .3

،  جهة% من الناتج الداخلي الخام لل43% في الناتج الداخلي الخام إلسبانيا. ويمثل قطاع الخدمات 3.4بنسبة  جهةتساهم ال

في المائة، والبناء بنسبة  9في المائة، والفالحة بنسبة  19%. وتساهم التجارة بنسبة 22يليه القطاع الصناعي الذي يمثل 

 في المائة.  7

 

 القطاع توزيع الناتج الداخلي الخام حسب

 

 /http ://www.castillalamancha.es :جهةالمصدر: الموقع االلكتروني لل

 جهة تتميز بتأثير قطاع الصناعات الغذائية

الثانية   جهةاألولى في العالم لمزارع الكروم، وال  جهةتتميز الجهة بوجود القطاعات االستراتيجية التالية: الصناعة الغذائية )ال

الثالثة من إسبانيا في   جهةفي إنتاج زيت الزيتون البكر والحليب واللحوم والمنتجات العضوية ...(، والثقافة والسياحة، )ال 

والمنسوجات  صناعة الطيران(، والقطاعات التقليدية )السيراميك والخشب واألثاث والمعادن الميكانيكية، والتصنيع،

واألحذية(، والطاقة والبيئة )الضوئية، الطاقة الشمسية الحرارية الشمسية والرياح والهيدروجين(، واللوجستيات وتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.

 التوجهات الكبرى للتنمية االقتصادية وإعداد التراب .3.1

حول ثالثة   2020-2015التنافسية: تمت برمجة خطة العمل خالل الفترة استراتيجية الدعم االقتصادي وتعزيز القدرة 

 محاور استراتيجية:

الفالحة
9%

الصناعة
22%

BTP
7%

التجارة
19%

الخدمات
43%

http://www.castillalamancha.es/
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: الترويج االقتصادي والتجاري. والهدف من ذلك هو تعزيز الشركات والصناعة القائمة. ويستند هذا المحور إلى  1المحور  

 ثالثة أهداف استراتيجية هي: 

 تشجيع إنشاء شركات جديدة؛ ✓

 شاء نظام للشركات؛التشجيع على إن ✓

 .تحسين القدرة التنافسية للشركات  ✓

: المعرفة والبحث والتطوير واالبتكار. وللتنافس في األسواق، يجب أن تركز الشركات على االبتكار واإلنتاجية 2المحور 

ق األهداف  واالستخدام الفعال للموارد والسلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. ويستند هذا المحور إلى تحقي

 االستراتيجية التالية:

 تعزيز العالقات بين القطاعين األكاديمي والخاص؛ ✓

 تعزيز نسيج مبتكر وتنافسي للشركات؛ ✓

 من أجل التنويع االقتصادي والنمو المستدام وتغيير صورة استهالك الطاقة؛   االستفادة من االقتصاد التدويري ✓

 تعزيز التدريب على المواهب واالحتفاظ بها؛ ✓

 .تعزيز مؤسسات البحث والتطوير والمعرفة ✓

بوصفها  : البنية التحتية والنقل والماء واالتصاالت السلكية والالسلكية. وقد تم تشييد البنيات التحتية األساسية3المحور 

عناصر رئيسية تشكل التنمية االجتماعية واالقتصادية لألقاليم. وبهذا المعنى، استندت اإلجراءات الالزمة لوضعها إلى أربعة  

 أهداف استراتيجية هي: 

 تحسين بنيات النقل؛ ✓

 تحسين التجهيزات األساسية الحضرية والبيئية؛ ✓

 كية والطاقة؛ تحسين التجهيزات األساسية لالتصاالت السلكية والالسل ✓

 .الصناعية الجهاتتأهيل  ✓

 وتركز على المجاالت االستراتيجية التالية: 2033ة والحضرية بحلول عام الجهوياستراتيجية التنمية 

 :ةالجهويرئيسية، تبعا للديناميات  مناطقإلى ثالث  جهةتقسيم ال

 :ككل، من الضروري ما يلي جهةالقروية: من أجل تحسين هيكلها واندماجها في ال مناطقال ✓

 ؛القرويةدعم النسيج االقتصادي لتحديثه وتنويعه وتوجيهه نحو األنشطة االبتكارية المتصلة بالبيئة  ▪

ياحي ة )الطبيعية والثقافية والمناظر الطبيعية(، بهدف تعزيز إمكانات الجذب الس الجهويتثمين الموارد  ▪

 واالستثمار في هذه المجاالت؛

عن طريق تعزيز القطاع الزراعي وتحسين نوعية العرض  جهةتشجيع زيادة الدينامية االقتصادية في ال ▪

 السياحي؛

 ؛ جهةتقديم الدعم االقتصادي لتنويع وتطوير نسيج إنتاجي وتجاري يتكيف مع خصائص ال ▪

 .ودعم خلق فرص عمل للمرأة القروية الجهاتتحديد مصادر جديدة للشغل في  ▪

، والمختلفة  القروية الجهاتمجموعة من اإلجراءات مماثلة لتلك التي تتخذها  جهة: تقترح الالقرويةشبه المناطق  ✓

 .الجهاتة المحددة لهذه الجهويتبعا للديناميات 

سداء المشورة لها لتحديث وتنويع أنشطتها من خالل  تقديم الدعم االقتصادي للشركات وتوجيهها وإ ▪

 االستثمار في التكوين؛

الثقافية )الصحة والتعليم والثقافة...( وتحسين الموارد -ضمان الموارد الكافية للقطاعات االجتماعية  ▪

ل،  القائمة من خالل تنسيق الجهود التي تبذلها مختلف اإلدارات العمومية لتجنب أوجه القصور أو التداخ

 التي يتوقع أن يشيخ فيها السكان؛  الجهاتال سيما في 

والربط معه من حيث البنيات التحتية للنقل وتكنولوجيات المعلومات  جهةتحسين إمكانية الولوج إلى ال ▪

 واالتصاالت؛
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ة )الطبيعية والثقافية والمناظر الطبيعية( بهدف تعزيز إمكانات الجذب السياحي الجهويتقييم الموارد  ▪

 ؛ الجهاتستثمار في هذه واال

دعم تحديث قطاع الصناعات الغذائية وتنويعه وتدويله )تحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز  ▪

 .إدارة الجودة واإلنتاج، وتوجيه ودعم البحث عن أسواق جديدة...( 

المدن في الجهة هو التنمية ، فإن دور  الجهاتالحضرية: استنادا إلى رؤية عالمية إلمكانات وتحديات هذه    مناطقال ✓

 .الصناعية وتعزيز مقدمي الخدمات، كل في تخصصه

الحضرية )ضمان الحماية االجتماعية، وتنشيط النشاط  الجهاتتعزيز التكامل االجتماعي والمهني في  ▪

 االقتصادي، وتعزيز الشغل، واالهتمام باالحتياجات السكنية...(؛

لمدن وبقية إسبانيا لتعزيز اندماجها االقتصادي في السوق الوطنية، تحسين البنية التحتية للطرق بين هذه ا ▪

 جهة من ناحية، ومع البلديات المحيطة من ناحية أخرى، وهذا لتحفيز التنمية المحلية لل كل 

ضمان الوصول السريع والمريح إلى المدن والتخطيط الحضري الجيد لتعزيز دورها كجهات مقدمة  ▪

 .اللوجستيك...(للخدمات الخاصة )التجارة و

П المحاور االستراتيجية األفقية: 

تنافسية. والهدف من ذلك هو تشجيع خلق الثروة االقتصادية وتراكمها بطريقة متوازنة جهويا، من   جهةتطوير  ✓

 ؛ جهةأجل تحسين مستوى القدرة التنافسية واالبتكار واالنفتاح والتدريب والتماسك االجتماعي في ال

ي وجودة العيش. والهدف من ذلك هو تطوير القدرة على التنسيق في إدارة المرافق  تدعيم التماسك االجتماع ✓

 ؛ جهةالعمومية مع الجماعات لتحسين جودة العيش ومستوى التماسك االجتماعي والتكامل في ال

زيز الموارد البيئية والثقافية والمناظر الطبيعية وإدارتها واستخدامها المستدام. والهدف من ذلك هو تع تثمين ✓

وقيمها الطبيعية والحفاظ عليها بنشاط وإدارتها االقتصادية المستدامة، من أجل تحسين   جهةاالعتراف بتراث ال

 المستوى الثقافي واالستدامة البيئية للجهة؛ 

. والهدف من ذلك هو إيجاد إطار من المعرفة والمشاركة  جهةالتنسيق والتعاون في اإلجراءات التي لها تأثير على ال ✓

، وتحسين مستوى جهةقاش لإلدارات العمومية والجمعيات اوالمواطنين بشأن اإلجراءات التي تؤثر على الوالن

 .جهةواإلدارة من خالل مشاركة المواطنين في ال

 

 :  خالصة

المقارنة المذكورة أعاله، في الناتج الداخلي الخام الوطني للبلد التي تنتمي إليها  الجهاتبشكل عام، فإن مساهمة اقتصادات 

 Castilla la جهة % ل3.4لومبارديا،  جهة  جهة ٪ لCentre – Val de Loire ،20.6 جهة٪ ل3تصل إلى 

Mancheإلى أهمية الخدمات التجارية والمالية   حصة لومباردياكبر  خنيفرة في المغرب. ويعزى  -بني مالل  جهة% ل5.8و

الثالث، تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في    الجهاتفي المائة. وفي    26.7في المائة، تليها الصناعة بنسبة    47.6التي بلغت  

ني  ب جهةفي المائة على التوالي مقابل مساهمة ضئيلة ل 22في المائة و 23.5في المائة و  17الناتج الداخلي الخام الوطني 

 خنيفرة.-مالل -

، فإن قطاع  Centre – Val de Loire جهةتدعمه أساسا القطاعات المهيمنة. وبالنسبة ل جهة كما يالحظ أن اقتصاد كل 

للحبوب في فرنسا وأوروبا( يدعمه القطاع الصناعي الذي يتمتع بقطاع ثالث تجاري أقل تطورا بكثير،  جهة)أول  الفالحة

 حة. مع وجود إمكانات قوية السيا

اإليطالية الرائدة من حيث التجارة، من حيث الحجم والقيمة،  جهةأما في لومبارديا، فقطاعات الخدمات التجارية والمالية )ال

مع األسواق األجنبية(، والصناعة ذات ديناميكية تركز على الشركات الصغرى والمتوسطة، باإلضافة إلى القطاع السياحي 

والصناعات الغذائية مهمة أيضا في اقتصاد لومبارد. ولكن   الفالحةلثقافي. كما أن أنشطة المعتمد على التراث الطبيعي وا

 تستند إلى استراتيجية البحث والتطوير. جهةتجدر اإلشارة إلى أن الجاذبية القوية لهذه ال

الثانية   جهة وم، وال، فالقطاع الفالحي يعد األكثر استراتيجية )األولى لمزارع الكرCastilla la Manche جهة وفي حالة 

في إنتاج زيت الزيتون البكر والحليب، اللحوم والمنتجات العضوية...(.  وباإلضافة إلى قطاعات الثقافة والسياحة، والطيران  

الثالثة من إسبانيا في صناعة الطيران(، والطاقة والبيئة )الضوئية، والطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين(،  جهة)ال
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وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. هذا باإلضافة إلى الصناعات التقليدية )الحرف اليدوية والتصنيع واللوجستيك 

 والمنسوجات واألحذية(.

تصل حصص  و،  األولي والخدماتيالقطاعين    على بطريقة تكاد تكون    يرتكزخنيفرة، فإن اقتصادها  -بني مالل    جهة وفي حالة  

  2013في المائة. بين عامي  36البالغة  القيمة تقريباإلى نفس  الداخلي الخام الجهويكل منهما في المساهمة في الناتج 

  4.3في المائة و 8.3٪ للقطاع األولي. وبلغ متوسط عدد القطاعات الثالثة خالل هذه الفترة 20بحوالي  مقارنة 2015و

 في المائة على التوالي.  9.3في المائة و

بقاعدة اقتصادية متنوعة. فالفالحة تعد هي العمود الفقري، والصناعة ال تزال محدودة،    جهةل ومن الناحية الهيكلية، تتمتع هذه ا

-بني مالل  جهةالثالث التي تمت دراستها، تتمتع  الجهاترغم وجود احتياطيات معدنية كبيرة من الفوسفاط. وعلى غرار 

 اعة التقليدية واألنشطة والخدمات الثقافية.  خنيفرة بإمكانات سياحية يمكن تسليط الضوء عليها، باإلضافة إلى الصن

ة تقوم على قطاعات استراتيجية ناجمة عن اإلمكانات الطبيعية والرغبة  الجهويوبالتالي، يمكن مالحظة أن االقتصادات 

ي ميادين والقدرة على تطويرها وتوليد موارد جديدة ومتكاملة. وهي تستند أيضا إلى األنشطة الناشئة عن االبتكار واإلبداع ف

البحث والتطوير، والتكنولوجيات الجديدة، والعولمة... وتتجلى القدرة التنموية في تثمين المجاالت مثل الصناعات التقليدية  

 الجهاتخنيفرة يشبه بكثير -بني مالل  جهةوالسياحة والتجارة والخدمات. والجزء األكبر من اإلطار االقتصادي العام ل

 المدروسة. 

وما بعدها(، هناك توجه مشترك نحو توطيد وتعزيز  2030لتوجهات الجهوية في األجلين المتوسط والبعيد )وفيما يتعلق با

المكاسب القطاعية مع الرغبة القوية في زيادة دعم الشركات في عملية التحديث، لتنويع واكتساب القدرة التنافسية. ويشمل  

 هذا التوجه أيضا محاور استراتيجية مثل:

على الصعيد الدولي، بما في ذلك تعزيز استراتيجيات الشركات الدولية وإعادة تنظيم  الجهات تنمية جاذبية ▪

 ة المكرسة للتدويل؛الجهويالمبادرات والصناديق 

تعزيز المعرفة والبحث والتطوير واالبتكار عن طريق تعزيز مؤسسات البحث والتطوير والمعرفة في المقام   ▪

التكوين المهني، واالحتفاظ بالمواهب وتكييف العرض التدريبي لتلبية احتياجات األول، وتنمية الرأسمال البشري و

 المستقبل؛

 وقيمها الطبيعية؛   جهةالتنمية المستدامة وحماية األراضي والبيئة، بما في ذلك اإلدارة االقتصادية المستدامة لتراث ال ▪

طية وإنشاء إطار للمشاركة والمناقشة بين  تحسين الحكامة الجهوية مع ضمان حركة دائمة من أجل تجديد الديمقرا ▪

 .مختلف الفاعلين

خنيفرة وآفاق تنميتها المستدامة والمتوازنة أن يدمجا على  -بني مالل  جهة ل الجهويويمكن للسياق االقتصادي واالجتماعي 

  .ية جيدةجهةإلى نتائج    مستوى التوجهات االستراتيجية للتصميم الجهوي إلعداد التراب. ومن شأن التكيف والتطبيق أن يؤديا

من خالل التي تحدد محاورها االستراتيجية Castilla de lamanche جهةويمكن لهذا التصميم أن يعتمد على حالة 

 :وهي القرويةوشبه  القروية الجهاتالحضرية(، وال سيما في  الجهاتو القرويةشبه  الجهات، والقروية الجهات) مجاالتها

ة )الطبيعية والثقافية والمناظر الطبيعية(، بهدف تعزيز إمكانات الجذب السياحي واالستثمار الجهويتثمين الموارد  ▪

 ؛ القروية الجهاتفي 

 ودعم خلق فرص العمل للشباب والنساء؛ القروية الجهاتتحديد مصادر جديدة للشغل في  ▪

ة، والصحة، والتعليم، الجهويضمان الموارد المالية والبشرية، بما يكفي للقطاعات االجتماعية والثقافية )اإلدارة  ▪

 والثقافة ...( وتحسين الموارد القائمة من خالل تنسيق جهود مختلف الفاعلين؛ 

 ومات واالتصاالت؛والربط معه من حيث بنيات النقل وتكنولوجيات المعل جهة تحسين إمكانية الولوج إلى ال ▪

ضمان استدامة التماسك االجتماعي جودة العيش من خالل تطوير القدرة على تنسيق إدارة المرافق العمومية  ▪

والبنيات األساسية مع جميع الجهات التي يتعين عليها أن تتنافس الجميع من أجل تحسين جودة العيش ومستوى 

 .جهةالتماسك االجتماعي في ال
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يق دراسة مختلف العناصر التي تم إبرازها بهدف االندماج في آفاق التطورات االقتصادية واالجتماعية ومن المؤكد أن تعم

خنيفرة، سيشمل بالتأكيد تحليل التوجهات والتحليل المستقبلي في ضوء الخيارات  -بني مالل  جهةوالثقافية والمجالية في 

 والتوجهات المعتمدة في مجال السياسة العمومية.
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 التحليل اإلستشرافي  .5

 

أن يكون إال عاما، ال يمكن  25إن تحديد األهداف بعيدة المدى من خالل التصميم الجهوي إلعداد التراب، في نهاية فترة 

نتيجة لتحليل مستقبلي واستشرافي لمختلف المتغيرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية التي تحدد المسار التطوري 

حسب األقاليم، واألوساط،   2044ة لعام  الجهويوهذه هي الطريقة التي توضع بها التوقعات السكانية    .خنيفرة-بني مالل    جهةل

لبيانات، التي تتقاطع في آفاق مختلفة مع مؤشرات اجتماعية واقتصادية أخرى، تسمح بفهم ظواهر والفئة العمرية. وهذه ا

التمدن والهجرة والثقل الديمغرافي )الشباب، والنساء، كبار السن...(، والفقر والهشاشة. كما تمكن من تقدير االحتياجات من 

 السكن والتعليم والتكوين والمرافق الصحية... 

لقياس مدى الجهود واإلصالحات التي يتعين تنفيذها لتحقيق األهداف  يتم التحليل االستشرافيى االقتصادي، وعلى المستو

خ.  حسب قطاع النشاط، البطالة، ال شغلواإلنتاج والقيمة المضافة والة، وال سيما من حيث الناتج اإلجمالي الخام االقتصادي

ويبحث التحليل   .والتطهير السائلللطرق والنقل،    والبنيات التحتيةوالطاقة،    ويضاف إلى ذلك تقييم االتجاهات في موارد الماء

أو التي ستشهدها    جهةاالستشرافي أيضا في فهم الحاالت الراهنة والمقبلة للجوانب المتصلة بديناميات التغيرات التي تمر بها ال

 .من حيث القضايا والتحديات

 االستشراف الديمغرافي: تراجع كبير .أ

الديمغرافية نقطة البداية والغرض من اإلجراءات والبرامج والمشاريع التي يتعين االضطالع بها لتحسين ظروف وجودة تعد  

. ومن ناحية أخرى، فإن التغيرات في معدل النمو والهيكل والتكوين والتوزيع المكاني جهةعيش السكان المستهدفين في ال

 وتؤثر على تطور مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية. للسكان تؤثر بالضرورة على برمجة التجهيزات 

 التوقعات الديمغرافية .1

يتطلب إعداد التراب معرفة مسبقة بمستقبل الديناميات الديمغرافية من خالل إنجاز تحليالت استشرافية تسلط الضوء على  

تحليالت إلى التوقعات السكانية. وفي هذا  االتجاهات السكانية على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وتستند هذه ال

. ولذلك فإنها ستتعلق باألمد 2044ة حتى عام الجهويبني مالل خنيفرة ومكوناتها  جهةالسياق، سيتم دراسة توقعات سكان 

 القصير والمتوسط والطويل. وتمكن الفرضيات العملية المستخدمة في وضع هذه التوقعات في: 

 ؛ 2014حصاء العام للسكان والسكنى لعام سنة األساس لإلسقاطات هي اإل •

)مركز الدراسات والبحوث الديمغرافية(   2017مراعاة التوقعات التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط في ماي •

على الصعيد الوطني باستخدام المتغيرات الديمغرافية التي تؤثر على االتجاهات الديمغرافية، وهي: الخصوبة  

 والوفيات والهجرة؛

ة وتوقعات العمر ونوع الجنس، وبسبب عدم وجود معطيات عن عنصرين رئيسيين وهما الجهويبالنسبة للتوقعات   •

واألقاليم،    جهةالوفيات والهجرة، تم اختيار معدل الزيادة في عدد ساكنة األقاليم. وبمجرد تحديد األعداد اإلجمالية لل

 .2014ت التي لوحظت في عام  فإنها تقسم حسب نوع الجنس والعمر، مع مراعاة البنيا

  2004معدالت الزيادة المستخدمة في إعداد اإلسقاطات هي تلك التي لوحظت خالل الفترتين الفاصلتين بين عامي   •

 .حسب العمر ونوع الجنس 2014و

  إسقاطات السكان اإلجماليين للجهة ومكوناتها الجهوية .2

  2 516 455، فإن جهة بني مالل خنيفرة، التي بلغ عدد سكانها وفقا لنتائج اإلسقاطات السكانية التي تم الحصول عليها

% من مجموع سكان 6.65؛ 2044نسمة بحلول عام  2 837 910، سيكون عدد سكانها 2014نسمة في منتصف عام 

يبلغ حوالي    2044-2014المملكة. وفيما يتعلق بمعدل النمو السكاني، ستشهد الجهة معدل نمو سنوي متوسط خالل الفترة  

 في المائة.  0.4
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مع تغيير طفيف   2044ستكون أيضا في عام    2014ووفقا لهذه التوقعات، فإن المجاالت األكثر اكتظاظا بالسكان في عام   

  549  446مقابل    2044في عام    677  784بني مالل سيحتل الصدارة )مع ساكنة نشيطة تبلغ    جهةفي الترتيب نظرا ألن  

مقارنة    2044في عام    631  606ب  ز الثاني )مع عدد سكان يقدر  أزيالل، التي ستنتقل إلى المرك  جهة( و2014في عام  

كما كان عليه الحال في عام   2044(. وستحافظ بقية األقاليم على نفس الترتيب في عام 2014في عام  553،005مع 

2014 . 

 

 2044إلى  2014: اإلسقاطات السكانية لجهة بني مالل خنيفرة للفترة من 3الجدول  

 السنة  خريبكة خنيفرة  الفقيه بن صالح  بني مالل  أزيالل  الجهة 

2 516 455 553 005 549 446 501 916 370 837 541 251 2014 

2 603 761 573 581 577 351 520 810 373 709 558 310 2019 

2 620 783 577 602 582 908 524 505 374 162 561 606 2020 

2 698 487 596 081 609 385 541 513 375 114 576 394 2025 

2 761 747 611 368 633 100 555 633 373 714 587 932 2030 

2 805 801 622 379 652 799 565 878 369 507 595 238 2035 

2 831 415 629 257 668 461 572 371 362 813 598 513 2040 

2 837 910 631 606 677 784 574 701 355 710 598 109 2044 

 المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات مكاتب الدراساتالمصدر:  

 تطور الثقل الديمغرافي ألقاليم الجهة .3

بني مالل في المرتبة األولى من حيث عدد السكان   جهة تشير التوقعات الديمغرافية حسب األقاليم إلى أن الوزن السكاني ل

. ومن ناحية أخرى،  2044في المائة في عام  23.9إلى  2014في المائة في عام  21.8سيرتفع بمقدار نقطتين من 

في المائة خالل الفترة نفسها. وبالمثل،  12.5في المائة إلى  14.7خنيفرة بمقدار نقطة ونصف من  جهةسينخفض وزن 

%. وبالنسبة للمقاطعتين األخريين، ستتحسن 0.4خريبكة سيشهد انخفاضاً طفيفاً يقدر بنسبة  جهةزن الديموغرافي لفإن الو

 الفقيه بن صالح.   جهة% ل0.4أزيالل و  جهة% ل0.3األوزان الديمغرافية بشكل طفيف. وستكون هذه التحسينات 

 

 وأقاليمهاجهة: اإلسقاطات السكانية لل4الجدول  

 الثقل الديمغرافي الساكنةعدد 
 نسبة التطور

 االقليم %
2014 2024 2044 2014 2024 2044 

 

 أزيالل 0,4 22,3% 22,1% 22,0% 606 631 616 592 005 553

 بني مالل 0,7 23,9% 22,5% 21,8% 784 677 280 604 446 549

الفقيه بن  0,5 20,3% 20,1% 19,9% 701 574 319 538 916 501

 صالح

 خنيفرة 0,1- 12,5% 14,0% 14,7% 710 355 103 375 837 370

 خريبكة 0,3 21,1% 21,4% 21,5% 109 598 673 573 251 541

 الجهة 0,4 100% 100% 100% 910 837 2 991 683 2 455 516 2

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات مكاتب الدراسات

 االسقاطات بحسب وسط العيش .4
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في النمو خالل الفترة المشمولة باإلسقاطات، فإن البيئة القروية ستشهد، من ناحية أخرى،  جهة إذا استمر سكان المدن في ال

  222إلى  2014نسمة في عام  1 234 808انخفاضا خالل الفترة نفسها. ونتيجة لذلك، سيرتفع عدد سكان المدن من 

في المائة. وسينخفض عدد سكان القرية من    0.92سنوي متوسطه    ، وهو ما يمثل معدل نمو2044نسمة في عام    1  625

 %. 0.18-؛ متوسط معدل نمو سنوي سلبي قدره 2044في عام   1 212 688إلى  2014في عام   1 281  647

 

 والوسط  جهة: اإلسقاطات السكانية حسب ال5الجدول  

 معدل النمو

% 
  عدد الساكنة الحضرية

 معدل النمو

% 
  القرويةعدد الساكنة 

 االقليم
2014/204

4 
2014 2024 2044 

2014/2

044 
2014 2024 2044 

 أزيالل 087 482 712 472 712 452 0,21 519 149 904 119 293 100 1,34

 بني مالل 343 271 810 237 381 224 0,64 441 406 470 366 065 325 0,75

0,94 205 059 235 677 271 735 
 

0,07 
296 857 302 642 302 966 

الفقيه بن 

 صالح

 خنيفرة 388 57 282 114 990 142 3,00- 322 298 821 260 847 227 0,90

 خريبكة 904 98 839 140 707 164 1,69- 205 499 834 432 544 376 0,94

0,92 
1 234 

808 

1 415 

706 

1 625 

222 

 

-0,18 

1 281 

647 

1 268 

285 

1 

212 688 
 الجهة

 المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات مكاتب الدراساتالمصدر:  

 تبين التغيرات في عدد سكان األقاليم ومكان اإلقامة عددا من المالحظات: 

 سيستمر سكان المدن والقرى في أقاليم أزيالل وبني مالل والفقيه بن صالح في الزيادة ولكن بمعدالت متواضعة؛ •

في خريبكة وخنيفرة زيادات كبيرة. ومن ناحية أخرى، سينخفض عدد سكانها  الحضرية الجهاتوسيشهد سكان  •

 .القرويين انخفاضا كبيرا

 

 .جهة: إسقاطات سكان المدن حسب األقاليم في ال2الرسم البياني 
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 .جهةسكان القرى حسب األقاليم في ال: إسقاطات 3الرسم البياني 

 

 تطور التمدن .5

في المائة. ومع ذلك، فإن هذا المعدل،    57.3إلى    2014في المائة في عام    49.1، من  متوسطاجهةسيظل معدل التمدن في ال

بشكل غير متساو. فعلى سبيل المثال، ستعاني جهةال جاالتيبين أن عملية التمدن تؤثر على م، جهةالذي تم تحليله حسب ال

. وهذا هو  2044من ارتفاع معدالت التمدن في عام  2014من التمدن في عام التي حققت مستويات عالية نسبيا ً قاليماأل

في   المجاالت القرويةسكانها في  قطناللذين ي ح، الفقيه بن صالخنيفرة وخريبكة. وستحتفظ أزيالل و الحال بصفة خاصة في

 . 2044و 2014ل على نفس معدل التمدن تقريبا بين عامي في التوقعات. وستحافظ بني مال صبغة، بهذه ال2014عام 

 

 2044إلى عام    2014: التغيرات في معدالت التمدن حسب األقاليم من عام  6الجدول  

 االقليم معدل التمدن

2044 2024 2014 

 أزيالل 18,1% 20,2% 23,7%

 بني مالل 59,2% 60,6% 60,0%

 الفقيه بن صالح  40,9% 43,8% 47,3%

 خنيفرة 61,4% 69,5% 83,9%

 خريبكة 69,6% 75,4% 83,5%

 الجهة  49,1% 52,7% 57,3%

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات مكاتب الدراسات

 والجنستوقعات الساكنة حسب العمر  .6

نوع الجنس أن عدد النساء سيظل أعلى من عدد الرجال. وستكون نسبة الرجال    حسبجهةوتبين اإلسقاطات المتعلقة بسكان ال

في المائة   51.8في المائة و 48.2، 2014في المائة على التوالي في عام  50.8في المائة و 49.2والنساء، التي بلغت 

في المائة في   30.4حو سنة، التي بلغت ن 15. وستنخفض تدريجيا نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 2044في عام 

نقطة    14، أي بانخفاض قدره  2044في المائة فقط في عام    16.1وإلى    2024في المائة في عام    25.3، إلى  2014عام  

ً في غضون  سنة فأكثر سيشهدون زيادة في   60عاما. ومن ناحية أخرى، فإن األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  30تقريبا

في المائة خالل الفترة نفسها. أما بالنسبة   29.1في المائة إلى    10 ألن معدلهم سيرتفع من  وزنهم بمقدار ثالثة أضعاف تقريباً 
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  54.8إلى  2014في المائة في عام  60.7نقاط من  6للسكان الذين يحتمل أن يكونوا نشطين، فإنه سيشهد انخفاضا قدره 

 . 2044في المائة في عام 

  

 2044و 2014م السكاني حسب الفئات العمرية الكبيرة بين عامي : النسبة المئوية للتغير في الهر7الجدول  

2044 2014 2024  

 سنة  0-14 25,3% 29,2% 16,1%

 سنة  15-59 60,1% 60,7% 54,8%

 سنة فما فوق  60 14,1% 10% 29,1%

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات مكاتب الدراسات

 

 2044إلى عام  2014الجنس والعمر من عام : الهرم السكاني حسب نوع 8الجدول  

 السن 2044توقعات  2024توقعات  2014توقعات 

  الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

268041 130184 137857 213361 103807 109554 132910 64775 68135  0-4 

231083 113153 117930 211088 103208 107880 151941 74159 77782  5-9 

236415 115285 121130 253651 123653 129998 171591 83825 87766  10-

14 

231866 115036 116830 225009 110009 115000 211356 101274 110082  15 19 

221776 113261 108515 209441 103730 105711 161646 77799 83847  20 24 

192881 100143 92738 187169 94838 92331 154621 73761 80860  25 29 

183404 96806 86598 190214 98877 91337 154567 77704 76863  30 34 

173101 92375 80726 186120 98248 87872 182080 93636 88444  35 39 

155467 82455 73012 175698 92854 82844 172721 90363 82358  40 44 

130539 69318 61221 158494 83817 74677 182706 95134 87572  45 49 

134784 70012 64772 151985 78914 73071 163008 84568 78440  50-

54 

104276 50325 53951 129067 65581 63486 173080 91162 81918  55-

59 

87986 43251 44735 126851 64831 62020 154074 83079 70995  60-

64 

48607 24567 24040 90592 44975 45617 219389 115730 103659  65-

69 

46801 24846 21955 74042 37827 36215 135480 65181 70299 70_74 

69426 36591 32835 101207 59514 41693 316745 197051 119694 75_79 

 المجموع 1368713 1469197 2837910 1319308 1364683 2683991 1238845 1277608 2516453

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات مكاتب الدراسات

 فأقل    25توقعات السكان من عمر  .7

 بني مالل خنيفرةجهةسنة في  25و 15: السكان بين 9الجدول  

2044 2024 2014  

211356 225009 231866 15 – 19  

161646 209441 221776 20 – 24  

 المجموع 453642 434450 373002
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 معدل الجهة 18,0% 16,2% 13,1%

 بني مالل جهةسنة في  25و 15: السكان بين 10الجدول  

2044 2024 2014  

48332 49056 49 666 15 – 19  

37027 45688 49 347 20 – 24  

 المجموع 021 99 94745 85368

 جهةمعدل ال 18,0% 15,7% 12,6%

 أزيالل  جهةسنة في  25و 15: السكان بين 11الجدول  

2044 2024 2014  

48768 54407 54103 15 – 19  

36317 49356 48950 20 – 24  

 المجموع 103041 103760 84962

 جهةمعدل ال 18,6% 17,5% 13,5%

 

 الفقيه بن صالح  جهةسنة في  25و 15: السكان بين 12الجدول  

2044 2024 2014  

42088 45073 45861 15 – 19 

32640 42300 44093 20 – 24 

 المجموع 89955 87374 74784

 جهةمعدل ال 17,9% 16,2% 13,0%

 

 خنيفرة جهةسنة في  25و 15: السكان بين 13الجدول  

2044 2024 2014  

27194 30071 33090 15 – 19 

21168 28836 32539 20 – 24 

 المجموع 65632 58909 48408

 جهةمعدل ال 17,7% 15,7% 13,6%

 

 خريبكة جهةسنة في  25و 15: السكان بين 14الجدول  

2044 2024 2014  

44975 46402 49146 15 – 19 

34494 43261 46848 20 – 24 

 المجموع 95994 89663 79481

 جهةمعدل ال 17,7% 15,6% 13,3%
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 2044و   2014سنة بين عامي   25و  15: تطور متوقع لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 4الرسم البياني 

 

 

  ةبني مالل خنيفرجهةصافي الهجرة السلبية المقدرة من  .8

بنسبة   امنخفض 2014-2004خالل الفترة الفاصلة بين الفترة ابني مالل خنيفرة معدال سنويا للتغير السكاني جهة سجلت

في المائة(. ويمكن   0.61)  كلميم واد ونجهةأتي في المرتبة الثانية بعد  على المستوى الوطني. وت%  1.25% مقابل  0.89

سطات، والرباط -لبيضاء  الدار ا   جهات، وال سيما نحو  جهةتفسير هذا المعدل المتواضع للزيادة بكثافة تدفقات الهجرة خارج ال 

 ، باإلضافة إلى الخارج. أسفي-، ومراكش القنيطرة-سال -

المستخرجة من آخر إحصاء عام للسكان  وعالوة على ذلك، وفي غياب معطيات دقيقة عن الهجرة، بما في ذلك البيانات 

ذلت محاوالت لتقدير مدى تدفقات الهجرة استنادا إلى  المنشأة حديثا، بالجهاتيرة عن والبيانات األخ 2014في عام  والسكنى

، مع العلم بأن تطور الظواهر الديمغرافية يتغير 2014قبل عام  سامية للتخطيطقامت بها المندوبية النتائج العمليات التي 

(. وتتعلق البيانات اإلحصائية المتاحة عن الهجرة في المغرب بالدراسة  ألحداث )الكوارث الطبيعية والجفاف...ببطء خارج ا

، وللدراسة االستقصائية 2010/ 2009ة االستقصائية الديمغرافية الوطنية لثالثة مقاطع متكررة، التي أجريت في الفتر

 المملكة السابقة. جهات، التي شملت 2004الديمغرافية العامة لعام  

ذات صلة  الجهاتتادلة أزيالل والشاوية ورديغة. وهذه جهةوينبغي أن نذكر أن جهة بني مالل خنيفرة ورثت مجاالت عن 

المهاجرين. وهذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة لمدينة بني  بالهجرة وذات دينامية كبيرة، اجتذبت أيضا أعدادا كبيرة من

تأثير الضغط   الوثيرة تحت، ومدينة خريبكة. وقد عرفت كل من خريبكة والفقيه بن صالح نفس  جهةمالل بوصفها عاصمة ال

 الديموغرافي وخاصة الهجرة القروية.

سلبي، باإلضافة إلى أن بيانات التشخيص الترابي جهةصافي الهجرة في الفواستنادا إلى األرقام الرسمية والدراسات المتاحة،  

؛ ولكن تجدر اإلشارة إلى أن أجزاء من  األقاليمبالنسبة لبعض  سلبيو منخفضجهةاني في الأظهرت أن معدل النمو السك

اقع أن العمل الذي اضطلع  والو  سكانها باستمرار.من  أخرى تفرغ  مجاالت  ، على الرغم من أن  كبيراتشهد نموا سكانيا  جهةال

الرئيسية التي  الجهاتبه فريق خبراء تقرير الديناميات والتفاوتات المجالية، على مستوى الهجرة فيما بين األقاليم، يكشف عن  

)انظر الخريطة(. وتمثل ما يزيد عن ثلث التدفقات الوطنية المقدرة: مراكش  2009/2010تعاني من العجز في الفترة 

٪ من الهجرات  36المستفيدة الرئيسية، والتي تمثل الجهاتعبدة، تادلة أزيالل وتازة الحسيمة تاونات و-، دكالةتنسيفت الحوز

%( والرباط سال. ويتراوح هذا الرصيد الصافي السلبي من  12.5%(، سوس ماسة )15الوطنية: الدار البيضاء الكبرى ) 

 .الدار البيضاء الكبرىجهةل 24,000يجابي قدره  الحوز إلى رصيد صاف إ اتانسيفتمراكش جهةشخص في  24,000

ً للدراسة االستقصائية الديمغرافية الوطنية للسنوات  تادلة أزيالل،  جهةل، فإن صافي الهجرة السلبية 2009/2010ووفقا

شخص بين عامي  -11  000شخص في السنة بعد أن كانت  - 10  000مالل خنيفرة، هي    بنيجهةبوصفها المجال الرئيسي ل

 .(2007مارس   26، اإلحصاءات، 2004)عبد اإلله زرو: النتائج الجديدة للدراسة السنوية لعام  2004و 1999
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على    –  11377، فقد بلغت الهجرة الصافية السنوية السلبية  2004خريبكة، واستنادا إلى معطيات إحصاء    جهةفيما يتعلق ب

مستوى خريبكة وحدها. وفي الواقع، وعلى مدى السنوات الخمس، التي حددت من خالل التاريخ المرجعي، يبين اإلحصاء 

يتعلق بخنيفرة فإن انخفاض متوسط معدل النمو سنوات. وفيما  5أن خريبكة مجال لحركات الهجرة التي عرفت خالل 

يخضع لتدفقات  جهةيشير إلى أن هذا ال 2014و 2004في المائة المسجل في هذا المجال بين عامي  0.36السنوي البالغ 

 هجرة كبيرة جدا.

بلية تنمو بعيدا عن وبمقارنة مكونات أخرى من حيث الوالدة والوفيات لكل من خنيفرة وأزيالل، يتبين أن هذه المجاالت الج

خنيفرة يخضع لتيارات هجرة أكثر كثافة من أزيالل. وفي مواجهة نقص المعلومات عن تدفقات   جهةالمستوى الوطني، وأن  

الهجرة في خنيفرة فيمكن القول إن خنيفرة لديها على األقل توازن سلبي من الكثافة يماثل ما يحدث في تادلة أزيالل، ويمكننا 

 على النحو التالي:   2004تادلة أزيل في عام   جهةاسب مع الحجم الديموغرافي لذلك المجال مقارنة ب أن نقدر بما يتن

X= (-10000*359933) /1450519 =-2482 نسمة  

 :مالل خنيفرة الجديدة سيكون لها في المجموع هجرة صافية سلبية من بنيجهةوبالتالي، فإن 

  2482 – 11377 – 000 10-=   23859 – نسمة

 

 : موجز تقديرات أرصدة الهجرة بأقاليم الجهة 14الجدول  

 المجال الحاصل المصدر

، مديرية  2009/2010مغاري محمد: بعض نتائج الهجرة 

 .2011يونيو  17اإلحصاءات، 
-10 000 

جهة تادلة  

 أزيالل

الشاوية ورديغة استنادا إلى جهةزهير لحريزى: تدفقات الهجرة من 

 .2009، سطات، 2004بيانات من اإلحصاء العام 
 خريبكة جهة 11377 -

 خنيفرة جهة 2482- تقديرات مكتب الدراسات

- - 23859 
جهة بني مالل 

 خنيفرة

أو دائرة خنيفرة في العام نفسه اختاروا بني مالل أو   2004غادروا خريبكة في عام  ومع ذلك، فإن بعض المهاجرين الذين  

وسيستمر حجم هذه التدفقات بنفس المعدل تقريبا حتى عام   .22  000أزيالل كوجهة لهم مما يجعل صافي المغادرين للجهة  

لحالة تدريجيا في مختلف الجماعات ، ستستقر ا2030واعتبارا من عام  .، إال إذا أمكن توفير فرص الشغل بالجهة 2030

 حيث ستشهد الكثافة عتبات منخفضة. 

عن طريق الحد من حاالت المغادرة. ولكن تجدر  2030ويمكن للسياسات العمومية أن تعكس مسار هذا التطور قبل عام 

 في بيئاتهم األصلية.   اإلشارة إلى أن إنشاء المرافق العمومية وحدها دون إيجاد فرص عمل لن يكون كافيا إلبقاء السكان

 

  بني مالل خنيفرةجهةتطور اتجاه التنمية البشرية في  .9

بني  جهةتعتمد االتجاهات المرتقبة على مستوى التنمية البشرية على مدى الجهود التي ستبذل على مستوى مختلف أقاليم 

مالل خنيفرة على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية وأثر البنية  

  2044حقيق نظرتنا إلى االتجاهات الكبرى في التنمية البشرية بحلول عام  . ونقترح ت2044الديمغرافية المتوقعة بحلول عام  

 استنادا إلى فرضيتين:

،  2044و 2020وبين عامي  2014و  2001الفرضية األولى: سيتم اإلبقاء على النسق التناقصي للفقر النقدي بين عامي  

ذه الفرضية في االعتبار أيضا توزيع السكان مع اعتبار تباطئ معدل الفقر في القرى على مدى العقد الماضي. وتأخذ ه



 المرحلة الثالثة: إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة

 التوجهات االستراتيجية وفضاءات المشاريع

 

 
 60  صيغة مؤقتة  2019- أنزار  - علوم العمران والتنمية

وفقا لإلسقاطات الديمغرافية، التي ستكون حتما مؤهال لتحقيق التنمية البشرية.  2044حسب العمر، المتوقع بحلول عام 

مع تحقيق نتائج مماثلة لتلك  2044-2020وبعبارة أخرى، نفترض أن نفس نمط التطور والجهود ستستمر خالل الفترة 

؛ مما سيؤدي إلى نفس االتجاه التطوري تقريبا 2014و 2001بين عامي جهةتحققت على مستوى جميع قطاعات الالتي 

 من حيث التنمية البشرية. 

  2044و  2020بوتيرة أسرع بين عامي    2014و  2001الفرضية الثانية: سيتحقق المنحى التنازلي للفقر النقدي بين عامي  

 عقب تنفيذ: 

 

 ه؛جهاتفي المغرب و نموذج جديد للتنمية -

 المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ -

 التصميم الجهوي إلعداد التراب؛  -

 مختلف استراتيجيات التنمية القطاعية الحالية والمستقبلية؛ -

 وبرامج عمل الجماعات.   الجهويةالمخططات الجهوية و -

 .  2044متوقعة بحلول عام  في االعتبار أيضا البنيات الديمغرافية ال 2وتأخذ فرضية 

 :  2014و  2001التي ستستمر فيها اتجاهات التنمية البشرية في المستقبل وفقا لالتجاه الذي لوحظ بين عامي    1فرضية    9-1

في   14.4في المائة تقريبا من  35مالل خنيفرة انخفض بنسبة  بنيجهةويبين البيان الوارد أدناه أن معدل الفقر النقدي في 

في المائة، يمكن تقديرذلك  3.3. وشهد هذا المؤشر نموا سلبيا بنسبة 2014و 2001في المائة بين عامي  9.3المائة إلى 

 على النحو التالي: 

9.3% -14.4% (1-t)13, أي (1-t)13-9.3%/14.4% - 9.3/14.4% 

= - 3,3% 

بني مالل خنيفرة جهة، سيكون معدل الفقر النقدي في 2027: أي في عام 2014عاماً من عام  13دل، أي بعد وبهذا المع

  0.03286273بني مالل خنيفرة حوالي جهة، سيكون معدل الفقر النقدي لسكان 1في المائة. ووفقا ً لفرضية  6حوالي 

 %. 3.3؛ 2044بحلول عام  

، سيستغرق 2014و  2001بني مالل خنيفرة بين عامي  جهة وبعبارة أخرى، في ظل الظروف المتغيرة للتنمية البشرية في  

حالة فقر نقدي أفضل قليال من تلك  جهةعاما أو أن تكون في  31الجنوب  جهاتالوصول إلى مستوى التنمية البشرية في 

 (.  2014حصاء العام األخير )الرباط سال القنيطرة في تاريخ اإلجهةالتي لوحظت في 
 

 12المغرب الـ  جهاتفي  2014و   2001: التغيرات في معدل الفقر بين عامي 5الرسم البياني 

 

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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  2020سيستمر بين عامي  2014و 2001الفرضية المعقولة: إن انخفاض الفقر النقدي الذي لوحظ بين عامي  9-2

 ولكن بوتيرة أسرع 2044و

بني مالل خنيفرة جهة، انخفض معدل الفقر النقدي في 2014و 2001في المائة بين عامي  9.3في المائة إلى  14.4من 

%  63.7أخرى أعلى بكثير على سبيل المثال،  جهاتفي المائة في وقت كان فيه انخفاض معدالت الفقر في  35بنحو 

األخرى أساسا إلى  الجهاتمجاورتين. ويعزى هذا التأخير مع  دراعة تافياللت وفاس مكناس الجهة % على التوالي في  68.7و

، بسبب الظروف المناخية وغياب التبادل االقتصادي بسبب عدم كفاية الطرق والربط مع جهة مستوى العزلة الجبلية في ال

 وف العيش.المجاورة. كما أن ضعف فرص العمل بأجر الئق، يدفع الساكنة إلى الهجرة بحثا عن العمل وتحسين ظرالجهات

ومن المؤكد أن حالة األقاليم التي كانت سائدة خالل العقدين األولين من القرن الحالي ستخضع للتحسن الجزئي على األقل  

 بعد تنزيل: 2044بحلول عام  

 ه؛جهاتنموذج جديد للتنمية في المغرب و -

 المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ -

 التراب؛ التصميم الجهوي إلعداد  -

 مختلف استراتيجيات التنمية القطاعية الحالية والمستقبلية؛ -

 وبرامج عمل الجماعات  الجهويةالمخططات الجهوية و -

 هذه الفرضية الثانية هي بالتأكيد األكثر احتماال.

تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المتعلقة بتحسين البنيات األساسية وإنشاء إطار لالستثمار وحدها لن تكون كافية إذا لم   

تكن مصحوبة بخلق فرص عمل يمكن أن توفر الحد األدنى من الدخل النقدي على المستوى المحلي. وبعبارة أخرى، حتى 

الحد األدنى من  وفي غياب  (،  يزات األساسية )المدرسة، والمستشفى، والطرق...بالتجهلو كانت األسرة تقيم في بيئة مجهزة  

 . فإن الهجرة تكون مصيرها، لألسرةالوسائل المالية لتلبية االحتياجات اليومية 

عدل المقبلة على األقل بم 25الفقر النقدي في السنوات الـ  خفض بني مالل خنيفرة قادرة إلى حد كبير على جهة، فومع ذلك

يقرب   فيما٪  63انخفض الفقر النقدي بنحو    حيث،  2014-2001تافياللت خالل الفترة    قريب من المعدل المسجل في درعة 

فترة من   في المائة خالل كل  50يمكن أن ينخفض بسهولة بنسبة جهةعاما. ويمكن اعتبار أن الفقر النقدي في ال 13من 

 . 2014-2001في المائة المسجلة خالل الفترة    35بدال من نسبة    2044إلى عام    2014من عام    13فترات السنوات الـ  

في    9.3حوالي    2027إلى عام    2014بني مالل خنيفرة سيكون في الفترة من عام  جهةوهكذا، فإن معدل الفقر النقدي في  

% القريب من مستوى 2.3، سيكون ذلك في حدود  2040عشر عاماً، أي في عام    في المائة. وبعد ذلك بثالثة  4.65-المائة  

عند المستوى المسجل    2044. وسيكون هذا المؤشر في عام  2014طنجة تطوان الحسيمة في عام  جهةالفقر الذي وجد في  

 . 2014الدار البيضاء في عام جهةفي 

 ر لمؤشراته. انخفاض الفقر المتعدد األبعاد نتيجة للتحسن المستم3. 9

تم اعتماد الفقر المتعدد األبعاد لتحليل ظواهر الفقر والهشاشة وأوجه التفاوتات االجتماعية؛ وتم  2008اعتبارا من عام 

، التي كان لها ميزة كبيرة OPHIتحديد العوامل التي تسبب هذه اآلفات بشكل أفضل. وقد تعزز هذا االتجاه بعمل منظمة 

المنهج على نطاق عالمي. وتتجلى األبعاد والمكونات التي ينطوي عليها تقدير مؤشر الفقر  في توسيع نطاق استخدام هذا

 المتعدد األبعاد في التعليم والصحة وظروف العيش )الماء، الكهرباء، الطرق، التطهير، الملكية، طريقة الطبخ(.  

شكل ملحوظ على مدى السنوات العشرين  بني مالل خنيفرة انخفاضا بجهةوقد عرفت جميع المكونات المعنية المتعلقة ب

 .الماضية وسوف تشهد انخفاضا مستمرا في السنوات المقبلة، وسوف يؤدي إلى انخفاض مستوى الفقر

، بلغ معدل تمدرس األطفال الذين تتراوح 2014، سيعمم تمدرس األطفال. وفي عام 2044وفي الواقع، بحلول عام 

،  2014أن السكان البالغين في عام  5في المائة. ويبين الشكل  94.2 ى الـسنة على مستو 12سنوات و 7أعمارهم بين 

 .في المائة بمعدل الفقر المتعدد األبعاد 30سنة فأكثر، هم أكثر من   15أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم  
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 ومصدرهجهة: تحليل الفقر المتعدد األبعاد حسب ال6الرسم البياني 

 

 السامية للتخطيطالمصدر: المندوبية 

.  2044ستشهد جميع المؤشرات تحسنا يدعم الحد من الفقر المتعدد األبعاد. ولن يكون لتعليم األطفال أي وزن تقريباً في عام  

. ومن المؤكد 2014في المائة في عام  25وينطبق الشيء نفسه على الحصول على المياه، الذي كان له أثر سلبي بنسبة 

انظر  ) 2014و  2004في المائة بين عامي  57عاد سيتقلص إلى حد كبير؛ وقد انخفض بالفعل بنسبة أن الفقر المتعدد األب

 .أدناه(  6الشكل 

 

 2014و   2004: التغيرات في انتشار الفقر بين عامي 7الرسم البياني 

 

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

أسفي هي التي تضم أكبر  -مراكش جهةخنيفرة على أنها األكثر فقرا، فإن -مالل  بنيجهةفي حين أن معدل الفقر يصنف 

في المائة في عام   18.5عدد من الفقراء في المغرب. وبلغت مساهمتها في الفقر المتعدد األبعاد على الصعيد الوطني 

ة( طنجة تطوان الحسيمة  في المائ 12.3خنيفرة )-في المائة(، وبني مالل  14.7مكناس )-فاس  جهات، تليها 2014

 .في المائة من السكان الفقراء المتعددي األبعاد 57.8األربع الجهات%(. وتشكل هذه 12.3)

 

 

 

 

21,1%

21,0%

20,1%

23,3%

17,7%

27,3%

22,1%

20,6%

18,7%

19,9%

25,5%

13,4%

36,3%

31,8%

33,1%

35,6%

30,5%

36,2%

35,4%

28,7%

36,0%

34,3%

35,3%

43,4%

10,3%

9,6%

9,4%

11,5%

8,9%

15,0%

10,6%

12,2%

12,7%

13,2%

24,0%

9,2%

20,0%

22,8%

22,3%

18,7%

24,6%

15,1%

17,4%

17,8%

17,2%

17,9%

10,8%

22,1%

12,3%

14,8%

15,1%

10,8%

18,3%

6,5%

14,5%

20,7%

15,4%

14,7%

4,4%

11,9%

Tanger-Tetouan-Al…

L'oriental

Fès-Meknès

Rabat-Salé-Kénitra

Béni Mellal-Khénifra

Casablanca-Settat

Marrakech-Safi

Darâa-Tafilalet

Souss-Massa

Guelmim-Oued…

Laâyoune-Sakia El…

Dakhla-Oued…

Scolarisation des Enfants Education des Adultes
Santé Acces à l'eau , à l'electricité et à l'assainnissement

9,5 9,5 9,6 6,1
13,4 4,1 11,3

10,0 7,2 6,2
1,7

3,8

30,3
23,5 25,9 21,9

31,0

17,5

34,0

25,3
23,5 20,8

9,0

19,7

Ta
n

ge
r-

Te
to

u
an

-
A

l H
o

ce
im

a

O
ri

e
n

ta
l

Fè
s-

M
ek

n
ès

R
ab

at
-S

al
é

-
K

é
n

it
ra

B
é

n
i M

e
lla

l-
K

h
é

n
if

ra

G
ra

n
d

C
as

ab
la

n
ca

-
Se

tt
at

M
ar

ra
ke

ch
-S

af
i

D
ra

a-
Ta

fi
la

le
t

So
u

ss
-M

as
sa

G
u

e
lm

im
-O

u
ed

N
o

u
n

La
ay

o
u

n
e

-S
ak

ia
A

l H
am

ra

D
ak

h
la

-O
u

e
d

Ed
d

ah
ab

2014 2004

ال
خلة 

دا
– 

واد 
ب
ه
الذ

 

ساقية 
ن ال

العيو
حمراء

ال
 

ن
م واد نو

كلمي
 

س 
سو

- 
سة

ما
ت 

الل
درعة تافي

 

   
ف
س
ش ا

مراك
 

الدار 
ضاء 

البي
ت -
طا
س
ال

ل  
ال
 م
بن  

خنيفرة
ال  
س
ط 
الربا

طرة
القني

 

س 
فا

س
مكنا

 

جهة 
ال

قية
ر

ش
ال

 

ن 
طوا

جة ت
طن

سية
ح
ال

 



 المرحلة الثالثة: إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة

 التوجهات االستراتيجية وفضاءات المشاريع

 

 
 63  صيغة مؤقتة  2019- أنزار  - علوم العمران والتنمية

 خالصة: االتجاهات الكبرى لديمغرافية الجهة

 جهاتالحجم ديموغرافيا مقارنة ب متوسطةجهة، وال 2014نسمة في عام  2,520,776جهةيبلغ عدد سكان ال •

 .أخرى من المملكة

حوالي خمس السكان، باستثناء خنيفرة، التي ال   جهةبين مكوناتها المجالية. وتضم كل  جهةتوزيع متوازن لسكان ال •

 ؛ جهةفي المائة من مجموع سكان ال 15يتجاوز عدد سكانها 

  60.4ثير من المعدل المسجل على الصعيد الوطني )أقل بك  الجهويفي المائة على الصعيد    49.1معدل تمدن يبلغ   •

 في المائة(؛ 

 يتركز ثالثة أرباع سكان المدن في بني مالل وخنيفرة وخريبكة؛ •

ان بطابعهما القروي، وتطورت أعداد سكانها تطورا إيجابيا. وهي جهة، احتفظ  جهةومن بين األقاليم الخمس في ال •

 شهدت خنيفرة وخريبكة انخفاض عدد سكانها القرويين؛ الفقيه بن صالح وأزيالل. ومن ناحية أخرى، 

 وهي أعلى من تلك التي لوحظت على الصعيد الوطني.   2نسمة/كم89.7جهةالكثافة في ال •

ومن بين االشكاليات الهامة التي ينبغي إبرازها أهمية تدفقات الهجرة التي أثرت سلبا على عدة مجاالت قروية. وهذا هو  

بلدية؛   119السكان الذي شهدته السنوات الخمسين الماضية في الجماعات القروية البالغ عددها التفسير المعقول لنزوح 

شخص سنويا من مواردها  22 000أن الجهة تفقد ما يقرب من جهة %. ويبين صافي رصيد الهجرة السلبي في ال42

 .  2000شهدت نموا سكانيا متسارعا منذ عام جهةالبشرية، على الرغم من أن بعض مجاالت ال

  59و  15ويتميز الهرم العمري للسكان بارتفاع نسبة األشخاص الذين يحتمل أن يكونوا نشطين والذين تتراوح أعمارهم بين  

  55.2% من مجموع السكان. وإذا كان عدد سكان القرى أكبر من عدد سكان المدن فإن نسبة األسر الحضرية )60.8سنة؛  

، فإن حجم األسر  2014و  2004في المائة بين عامي  20القروية. وإذا زاد عدد األسر بنسبة في المائة( أعلى من األسر 

  5.5أشخاص. وسيكون متوسط حجم األسرة القروية )  4.6إلى    5.6سيشهد، من ناحية أخرى، انخفاضا في عدد األفراد من  

 أشخاص(.  4.3أشخاص( أكبر من حجم األسرة الحضرية )

سيقيمون في عام  جهةفي المائة من سكان ال 3، 57ت اإلسقاطات الديمغرافية النتائج التالية: وباإلضافة إلى ذلك، أبرز

. وسيتسم الهرم السكاني بالشيخوخة. وفي الواقع، فإن وزن الفئة السكانية البالغة  جهةفي التجمعات الحضرية في ال 2044

 في المائة. 29.1وسيكون ، 2014سنة فأكثر سيكون ثالثة أضعاف ما لوحظ في عام   60من العمر 

 وتكشف االتجاهات الكبرى الناجمة عن اإلسقاطات الديمغرافية عن مايلي:  

  : زيادة سكانية متواضعة نسبيا -

الجغرافية التي تغطيها الدراسة بزيادة طفيفة في عدد السكان، وهي نتيجة النخفاض الخصوبة، وال سيما حركات جهةتتميز ال

الهجرة الداخلية( التي أثرت بشكل كبير على النمو الطبيعي. وسيكون معدل النمو السكاني السنوي  الهجرة )الهجرة الداخلية و

 . 2014-2004في المائة خالل الفترة الفاصلة بين الفترات    0.9مقارنة بنسبة    2044-2014في المائة خالل الفترة    0.4

  تزايد عدد السكان المسنين:  -

للسكان لتغيرات كبيرة تتسم بشيخوخة السكان وانخفاض نسب الشباب الذين تقل أعمارهم  وبالمثل، سيخضع الهرم العمري 

سنة فأكثر( ستتضاعف ثالث مرات تقريباً بين   60سنة. وهكذا، فإن نسبة المسنين )األشخاص الذين تبلغ أعمارهم    15عن  

عاماً سترتفع   15وية للشباب دون سن  في المائة، في حين أن النسبة المئ  29في المائة إلى    10من    2044و  2014عامي  

  30.1وباإلضافة إلى ذلك، سيرتفع متوسط عمر السكان من   .في المائة 16.1في المائة إلى  29.2خالل الفترة نفسها من 

 .2044سنة في عام   42.7، ليصل إلى  2024سنة في عام   33.6إلى    2014سنة في عام 

كان ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في تكوين األسر وستتطلب مرافق خاصة  وتجدر اإلشارة إلى أن الشيخوخة المتوقعة للس

 .)مرافق الشيخوخة، والمرافق الصحية وتكييف نظام التأمين والرعاية للمسنين(
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2044-2014: تطور الفئات العمرية الكبيرة خالل الفترة 8الرسم البياني 

 

 

  سيظل وزن السكان الذين يحتمل أن يكونوا نشطين كبيرا:  -

  2014في المائة في عام  60.7وفيما يتعلق بالسكان الذين يحتمل أن يكونوا نشطين، فإن حصتها ستكون كبيرة نسبيا، من 

بشري مفيد . والواقع أن هذه فرصة بقدر ما هي رأس مال الجهوي. وهذا جيد لالقتصاد 2044في المائة في عام  55إلى 

للنمو االقتصادي وتنمية قطاعات النشاط االقتصادي. ومن ناحية أخرى، من التحديات المطروحة ضرورة بذل جهود كبيرة 

 لضمان التكوين الكافي من أجل ولوج سوق الشغل، وتشجيع االستثمار، وإيجاد الفرص الشغل. 

  العجز في الهجرة الذي يحتاج إلى حل:  -

ستستمر في السنوات المقبلة إذا لم تتخذ تدابير لتنظيم هذه التدفقات  بروت إشكالية الهجرة التيخالل عملية التشخيص، 

الجماعات الترابية  . ويجب أن تبذل مجاالتهم األصليةوالتخفيف من حدتها وتهيئة الظروف الالزمة للحفاظ على السكان في 

 .ادية والثقافيةجهودا، وال سيما في مجال توفير المرافق االجتماعية واالقتص

تطورا جيدا من حيث التنمية البشرية. ويكفي تنفيذ اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها، وال  جهةوفي نهاية المطاف، ستشهد ال

 سيما ما سيتقرر في إطار التصميم الجهوي إلعداد التراب. 

 

 جهة االتجاهات الكبرى للشبكة الحضرية لل .ب

في   65، أو ما يقرب من 2045الحضرية موطنا ألكثر من مليوني نسمة بحلول عام الجهاتوفقا للتوقعات السكانية، ستكون 

الرئيسية الثالث: بني   الجهوية. وستقتصر معظم التجمعات الحضرية على مثلث يحده المدن جهة المائة من مجموع سكان ال

،  جهة مدينة ومركزا حضريا في ال 35ل مدينة من أص  20المكتظة بالسكان، وهي  جهةوتحتل هذه ال   .خنيفرة- خريبكة - مالل 

 .وتمتد على ثالثة مجاالت: الدير، سهل تادلة، وهضاب الفوسفاط جهة الجزء األوسط من أراضي ال 
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2045-2014، جهة بني مالل خنيفرة: تطور النسيج الحضري ل9الخريطة 

 
 

وتنشيطها من قبل بني مالل وخريبكة وخنيفرة وأزيالل. ومن المتوقع ، سيتم تنظيم الشبكة الحضرية 2045بحلول عام 

النشاط وستكون مدينة  جهاتأن تطور التجمعات الثالث وظائف حضرية كبيرة من حيث هيكلة المرافق والخدمات و

نسمة وخنيفرة مع أكثر  465,000نسمة، تليها بني مالل  490,000ستضم حوالي  حيثجهةخريبكة أول تجمع في ال

 نسمة. 280,000من 

ومع ذلك، ال يزال هذا النسيج الحضري مرتبطا بالعواصم الوطنية الكبرى )فاس ومكناس والرباط والدار البيضاء 

فرة بمحور بني مالل "طريق السلطان" مهيكل حول محور مركزي يربط خني  ووالجوية. وهومراكش( وواجهاتها البحرية  

 التاريخي الذي يربط فاس بمراكش، وثالثة محاور أخرى التي تربطه بالواجهة األطلسية:

 الرباط؛-المحور: خنيفرة، أكلموس، موالي بوعزة إلى الرمانى -

 محور بني مالل، قصية تادلة، واد زم، خريبكة إلى الدار البيضاء؛ -

 سطات.-ه بن صالح، خريبكة إلى الدار البيضاء الفقي-محور بني مالل  -

وفقا للوظائف والعالقات البعيدة المدى، وتبرز ثالث مجموعات من جهةوسيتم إعطاء األولوية للشبكة الحضرية في ال

 المدن:

المجموعة التي تطور وظائف حضرية مهمة من خالل البنية التحتية، والخدمات: اإلدارة، والمهن الحرة،  -1

والتعليم العالي، والبحث، والصحة، والرياضة، والثقافة، وتتكون من: بني مالل وخريبكة وخنيفرة.  والتجارة،

 .جهةوهذه المجموعة مدعوة إلى توفير وظيفة االستقطاب للنسيج الحضري بأكمله في ال

المجموعة التي تطور وظائف حضرية متوسطة وتتحسن باستمرار. إن التجمعات التي تشكل هذه المجموعة  -2

، ولكن أيضا وظائفها في مجال الخدمات واألنشطة الجهويمدعوة إلى مواصلة تطوير وظائفها اإلدارية لإلشراف  

والمدن التي تمثلها هذه المجموعة هي:  التي يتزايد تنويعها وتكييفها مع احتياجات السكان المتزايدة باستمرار.

 واد زم، وأبي الجعد، والفقيه بن صالح، وسوق السبت أوالد نمة، وقصبة تادلة، ومريت، وأزيالل، ودمنات.

  إقليميةطريق 

 طريق جهوية 

ي  تطور النسيج الحض 

 ساكنة

 ساكنة

 ساكنة

 ساكنة

مراكز ناشئة تحولت إىل 
 2045تكثالت سكنية سنة 

تحولت إىل مراكز  دواور 
 2045محيطية سنة 

  وطنية طريق

 الطريق السيار

 البنيات التحتية الطرقية
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، سيتم تعزيز المجموعة الذي تتألف من مراكز ناشئة لتصبح تجمعات حضرية. وتنمي هذه 2045وفي عام  -3

اسا نحو احتياجات سكان القرى. وال تزال هذه المدن في هذا األفق غير المجموعة وظائف الخدمات الموجهة أس

جذابة لتطوير وظائف حضرية حقيقية بسبب العجز المستمر في البنيات التحتية والتجهيزات األساسية. وتتشكل 

 هذه المجموعة من: القصيبة، وزاوية الشيخ، والقباب، وموالي بوعزة، وبزو، وأوالد مبارك، وأكلموس.

المحيطة الجهاتأخيرا، تتألف المجموعة الرابعة من الدواوير الكبيرة التي يطلب منها تحويل نفسها إلى مراكز في  و -4

بالمدن، لجذب سكان القرى. وستؤدي هذه المراكز الحضرية في المستقبل دورا رئيسيا في استقرار السكان الرحل 

 .جهةفي المرتفعات، وتعزز النسيج الحضري والقروي لل

القروية والحضرية( التي ستتسم بزيادة التمدن في الجهة، مما يؤدي إلى زيادة الجهة )الضروري توقع هذا التحول في    ومن

 .االحتياجات إلى التجهيزات األساسية والسكن والخدمات

 

 . جهة: التغيرات في عدد سكان المدن والمراكز في ال16الجدول  

 تطور الساكنة الحضرية 

المدينة والمركز  2045 2030 2029 2025 2020 2014

 الحضري

  خريبكة 495519 249213 246306 233812 216828 195478

 بني مالل 464996 233473 231523 222625 209563 192056

 خنيفرة 279169 140100 139069 134270 127047 117152

 صالح الفقيه بن  246801 123953 122848 117927 110907 101694

 واد زم  226812 113853 112959 108894 102947 94980

 سوق السبت 151385 76132 75253 71474 66331 59858

 أب الجعد  115123 57846 57277 54776 51268 46736

 مريرت 111805 56285 55520 52271 47926 42554

 أزيالل 111017 56060 54957 50469 44841 38320

 قصبة تادلة  107980 54117 53863 52562 50398 47220

 دمنات 81211 40948 40263 37421 33750 29366

 زاوبة الشيخ  58512 29335 29177 28395 27134 25319

 أوالد عياد 54841 27499 27342 26587 25411 23755

 القصيبة 43913 21981 21932 21616 20986 19958

 أكلموس 38540 19426 19114 17817 16134 14113

 بوجنيبة 34675 17352 17323 17123 16702 15999

 بولعوان 33881 17068 16813 15752 14370 12702

 أفورار  29891 14977 14914 14581 14010 13151

 دار أوالد زيدوح 28700 14429 14271 13586 12645 11450

 أوالد يعيش 26720 13475 13245 12295 11074 9625

 ايت اسحاق 24826 12397 12429 12489 12423 12163

 كهف النسور 23513 11924 11589 10284 8757 7116

 برادعة  23465 11844 11621 10716 9585 8275

 تغسالين 22671 11407 11264 10651 9819 8775

 حطان 21878 10931 10947 10959 10860 10603

 واويزغت 19921 9958 9963 9927 9767 9433

 أوالد مبارك 18273 9068 9205 9721 10288 10851
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 القباب 15651 7794 7857 8069 8247 8341

 أغبالة  14566 7287 7279 7205 7033 6732

 فم الجمعة  12811 6413 6398 6305 6118 5811

 موالي بوعزة 10324 5149 5175 5254 5294 5264

 سيدي جابر 9020 4496 4524 4611 4667 4667

 حد بوحسوسن 8439 4256 4183 3881 3494 3035

 بزو 7792 3879 3913 4032 4136 4201

 كروشن 4261 2129 2132 2132 2108 2050

 المجموع 2978902 1496454 1482448 1420489 1332868 1218803

  

 

 خنيفرة الذي اقترحه التصميم الوطني للشبكة الحضرية -مالل  بنيجهة: مخطط النسيج الحضري ل2المخطط 

 2017المصدر: الدراسة الوطنية حول الشبكة الحضرية، 
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 2030بحلول عام  : منظور تطوير النسيج الحضري 10الخريطة 

 
 

  توقعات السكن واالحتياجات من العقار  .ت

  احتياجات السكن المستقبلية .1

وحدة سكنية   262 689التشخيص الترابي االستراتيجي، يقدر الحجم اإلجمالي لالحتياجات السكنية بـ استنادا إلى نتائج 

واالستجابة لألسر الجديدة اإلضافية    2014. ويشمل هذا الحجم خفض العجز المسجل في عام  2045-2015متوقعة للفترة  

 كما يلي:

 الالئق والتي تعيش في مساكن مشتركة؛ على األسر التي تقطن السكن غير  2014ينطبق العجز في عام  -

  766الحضرية والجهاتفي المائة(  67وحدة سكنية ) 17 950وحدة سكنية، منها  26 716وقدر هذا العجز بـ  -

 القروية؛الجهاتفي المائة(   33) 8

- 2015أسرة جديدة في الفترة  235 973خريبكة ما يقرب من -مالل  بنيجهة، ستستقبل 2045وبحلول عام  -

2045 . 

 

 ووسط العيش جهة: مجموع االحتياجات السكنية حسب ال17الجدول  

 النسب
 األسر الجديدة 

2014-2045 
 2014 العجز

 مجموع الخصاص

2014-2045 
 األقاليم

 أزيالل 393 31 164 3 229 28 12%

 بني مالل 233 78 349 6 884 71 30%

 الفقيه بن صالح  920 46 505 4 415 42 18%

 خنيفرة 263 38 820 4 443 33 15%

ي  منظور تطوير النسيج الحض 
2030بحلول عام   

ات، الخدمات  التجهي  
 واإلقتصاد 

 متطورة

 مرضية

 سيئة

  أفق 
2030العالقات بي   الحواض  ف   

 جيدة

 متوسطة

 ضعيفة

 البنيات الطرقية

 طريق وطنية

 طريق جهوية

 الطريق السيار

 طريق إقليمية
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 خريبكة 022 68 020 8 002 60 26%

 المجموع 689 262 716 26 973 235 100%

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط ومكتب الدراسات

في    86.8أسرة حضرية ) 204  877إلى  2045ووفقا لإلسقاطات السكانية، ينقسم العدد اإلجمالي لألسر الجديدة في عام 

 في المائة( ويعرض نفسه على النحو التالي:  13.2الريفية )الجهاتفي  31 096المائة(. و

 

 والبيئة السكنية جهةتوزيع االحتياجات السكنية حسب ال :18الجدول  

 القروي الحضري 

 االسر الجديدة  االقليم

2014-2045 

العجز  

2014 

 المجموع

2014-

2045 

 االسر الجديدة 

2014-

2045 

العجز  

2014 

 المجموع

2014-2045 

 أزيالل 467 11 803 1 664 9 926 19 361 1 565 18

 بني مالل 282 21 280 2 002 19 951 56 069 4 882 52

 الفقيه بن صالح  824 13 966 1 858 11 096 33 539 2 557 30

 خنيفرة 910 4- 563 1 473 6- 173 43 257 3 916 39

 خريبكة 659 1- 296 1 955 2- 681 69 724 6 957 62

 المجموع 862 39 766 8 096 31 827 222 950 17 877 204

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط ومكتب الدراسات

 : جهةاالحتياجات السكنية حسب الوفيما يلي توزيع هذه 

الحضرية. توقع إنشاء الجهاتفي المائة منها في    73في المائة،    30في بني مالل    الجهويةتبلغ نسبة االحتياجات السكنية   -

 سنة؛  25 وحدة سكنية في أفق 78  233ما يقدر بـ 

  68 022دد الوحدات السكنية بـ الحضرية. ومن المتوقع أن يقدر عالجهات% من إجمالي االحتياجات في 26خريبكة:  -

القروية انخفاضا في معدل نمو األسر بسبب ارتفاع معدالت الجهاتسنة. وبدال من ذلك، ستشهد    25وحدة سكنية في أفق  

 .الهجرة

وحدة سكنية سيتم  46,920% منها حضرية. أي 71% من إجمالي االحتياجات السكنية، 18الفقيه بن صالح:   -

 سنة؛  25 التخطيط لها في أفق

وحدة سكنية متوقعة   38  263الحضرية التي تقدر بـ  الجهاتفي المائة من مجموع االحتياجات السكنية في    14خنيفرة:   -

 .القروية انخفاضا في معدل نمو األسر بسبب ارتفاع معدالت الهجرةالجهاتسنة. وبدال من ذلك، ستشهد  25في أفق  

  393الحضرية. وهذا يقدر بـ الجهاتفي المائة في  63كنية، منها في المائة من مجموع االحتياجات الس 12أزيالل:  -

 سنة.  25 وحدة سكنية متوقعة في أفق 31

 

 والسؤال الواضح هو كيف يمكن تلبية هذه االحتياجات؟

خنيفرة وفي إطار التصميم الجهوي إلعداد  -بني مالل جهةهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات استباقية من جانب الفاعلين في 

التراب، من أجل تعبئة الموارد البشرية، التقنية والمالية. زيعد التصميم فرصة مثالية إلقامة شراكات متنوعة مع نهج  

: القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية مشاورات محلية موسعة تدمج جميع المتدخلين

 والدولية... 

 

  االحتياجات من العقار .2
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مسكناً للهكتار الواحد، مع أسرة  50المختلطة بـ  استنادا إلى معايير التخطيط الحضري التي تقدر متوسط كثافة التجزئات

 أشخاص لكل مسكن، سيكون الحاجة إلى العقار كما يلي:  5تبلغ حوالي 

 : تقدير العقارات الخاصة للتعبئة19الجدول  

 العقار بالهكتار
 عدد المساكن المتوقعة

 2015 et 2045 
 االقليم

 أزيالل 393 31 600

 بني مالل 233 78 1500

 الفقيه بن صالح  920 46 900

 خنيفرة 263 38 700

 خريبكة 022 68 1300

 المجموع 689 262 5000

 المصدر: حسابات المكتب

، سواء كانت عامة أو خاصة، يمكن مراجعة توقعات المساكن 2020إلى عام    2015ومع مراعاة المساكن المنجزة منذ عام  

، لكون الديناميات في السنوات األخيرة والنمو االقتصادي بشكل عام كان منخفضا نسبيا. ومع جهةالتي سيتم بناؤها في ال

تعرف امتدادا حضريا يستهلك الكثير من المساحة. وهذا يتطلب، جهةذلك، يمكن تحسين تعبئة العقارات بشكل كبير، ألن ال

 اختيار التعمير العمودي لتلبية االحتياجات الجديدة. 

 قتصادية: تراجع كبيرالتوقعات اال .د

، ويضع  الجهويتجاهات المتعلقة باألداء االقتصادي االنتائج والبني مالل خنيفرة، جهةيعرض تحليل التوقعات االقتصادية ل

مالل خنيفرة في تسريع وتيرة نموها   بنيجهةوفي السنوات األخيرة، فشلت    . جهةفي هذه الات للتوجيه من أجل تنمية  مقترح

 يكشف عن نتائج مقلقة.جهةاالقتصادي. والواقع أن تحليل التطورات األخيرة في األحجام الرئيسية القتصاد ال

في المائة سنويا. وحسب القطاع، يبلغ االنخفاض في  1.1اإلجمالي بمتوسط قدره  الجهويوينخفض الناتج الداخلي الخام 

في المائة في القطاع الثانوي مقارنة بزيادة سنوية بمعدل متوسط  6.6في المائة في القطاع األولي و 2.5المتوسط حوالي 

بمتوسط  الجهويفي المائة للقطاع الثالث. وبالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام الوطني، انخفضت حصة الناتج  2.6قدره 

في المائة   4.6القطاعات االولية والثانية والثالثة بنسبة  في المائة سنويا. كما حدث انخفاض في حصص 5.2يبلغ حوالي 

 في المائة على التوالي.  0.8في المائة و 10و

 

 جهة بني مالل خنيفرة: نمو الناتج الداخلي الخام في اآلونة األخيرة في 20الجدول  

% 2016 2013  

 الناتج الخام الجهوي  59,101 56,875 1,1%-

 االولي 12,37 10,716 2,5%-

 الثاني 22,758 18,389 6,6%-

 الثالث 19,92 21,483 2,6%

  
 

 النسبة

 الناتج الداخلي الخام  6,6 5,6 5,2%-

 االولي 10,3 8,8 4,6%-

 الثاني 9,7 7 10,0%-

 الثالث 4,3 4,2 0,8%-
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بني مالل خنيفرة في السنوات األخيرة ال يكفي لدعم النمو االقتصادي في  جهةونتيجة لذلك، فإن تطور الناتج الداخلي الخام ل

لديها أول ثروة وطنية من موارد الفوسفاط دون أن تستفيد جهةدعما إيجابيا. وهذه حالة متناقضة من حيث أن هذه الجهةهذه ال

في شكل  جهة هذه الحالة إذا لم تكن الموارد الهامة لصادرات الفوسفاط مبرمجة لصالح المنها. ومن الصعب تجنب استمرار 

 ، وفرص شغل إضافية. جهةاستثمارات محلية تخلق ثروة جديدة داخل ال

مالل خنيفرة تبتعد عن الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتشجيع إنشاء  بنيجهةوفيما يتعلق بخلق الشركات، يبدو أن 

٪ وحصة الشركات 3.5الشركات الصغرى والمتوسطة. على الرغم من أن الشركات الناشئة تنمو بمعدل سنوي متوسط قدره  

وهذه الحصة تشهد   ٪ في المتوسط،3.6من إجمالي عدد الشركات المسجلة على المستوى الوطني هي جهةالعاملة في ال

 ا ضعيفة من الناحية االقتصادية. جهة جهة٪. ومن شأن استمرار هذا االتجاه أن يجعل هذه ال18.1انخفاضا سنويا بحوالي 

 

 جهة بني مالل خنيفرة: تطور الشركات المحدثة في 21الجدول  

  2014 2018 %التغير 

احداث   2551 2894 3,5%

 الشركات

النسبة  3,8% 3,1% 18,1%-

 الوطنية

 

  32وفي مجال الفالحة، حدثت زيادة كبيرة في إنتاج الحبوب على مدى السنوات الخمس الماضية بمعدل سنوي متوسطه 

٪. ومن األهمية الحفاظ على معدل اإلنتاج هذا في  13في المائة تقريبا. ويصل وزن هذا اإلنتاج على المستوى الوطني 

شية، فإن النتائج المسجلة خالل هذه الفترة ال تذكر. وتنمو األغنام، التي األجلين المتوسط والبعيد. وفيما يتعلق بتربية الما

في المائة للماشية.    7.4في المائة للماعز و  3.5في المائة مقابل    5.1ماليين رأس سنويا، بمعدل سنوي متوسطه    3تتجاوز  

 في المائة.   10.5و  في المائة  14.5في المائة و 15.15وأوزان كل منهما على الصعيد الوطني تبلغ حوالي 

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن تطوره على مدى السنوات الخمس الماضية ال يعكس دينامية واعدة. وينخفض عدد  

في المائة تقريبا. ومع ذلك،   0.7في المائة بمعدل سنوي متوسطه  4المنشآت الصناعية التي يبلغ وزنها الوطني حوالي 

في   1في المائة لإلنتاج، وهو وزن ال يتجاوز    6.5في المائة للشغل و  2.7المتوسط نحو    حدثت زيادة بمعدل سنوي يبلغ في

بني مالل خنيفرة ال يزال محدودا وال يعرف جهةالمائة على الصعيد الوطني. وبالتالي، يمكن استنتاج أن النسيج الصناعي ل

 طاع الصناعة. حضورا في االستراتيجيات والخطط المعتمدة على الصعيد الوطني لتنمية ق

وفي المقابل، ال يزال قطاع السياحة يتسم بتطور متواضع يتجلى في زيادة عدد أسرة المؤسسات السياحية المصنفة بمعدل 

في المائة.   4.2في المائة وعدد الليالي السياحية في هذه المؤسسات بمعدل سنوي متوسط قدره  2سنوي يبلغ في المتوسط 

في المائة على التوالي على الصعيد الوطني. وباختصار، تبين هذه الحالة أن   0.8لمائة وفي ا 2ولهذين الحجمين أوزان 

ال يتناسب بما فيه الكفاية مع الرؤى االستراتيجية لتنمية السياحة التي تم اعتمادها على الصعيد   الجهويالنشاط السياحي 

 الوطني.

 

 مالل خنيفرة جهة بني: تطور المؤشرات االقتصادية الرئيسية ل22الجدول  

 (%) 2015 2012  

 انتاج الحبوب مليون قنطار 6,20 14,2 32%

 رؤوس االبقار 424,1 417,5 7,4%

 رؤوس الماعز  0,95 1,05 3,5%

 رؤوس االغنام 2,65 3,08 5,1%
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عدد األسرة في المؤسسات  5017 5324 2,0%

 السياحية

 تطور الليالي السياحية  161774 177764 4,2%

 عدد المنشآت الصناعية  345 313 0,7%-

 تطور الشغل الصناعي  4441 4637 2,7%

 تطور اإلنتاج الصناعي  3,21 4,9 15,9%

 البطالة  15,6% 5,9% 21,6%-

 الساكنة النشيطة 200 661 518 597 2,5%-

 معدل النشاط 43,7 44,50% 68,2%-

 2018خلق الشغل  4500 8000- 277,8%-

 2018 2015   

 استهالك االسمنت 749 875 802 690 21,1%-

-3,2% 13 791 

222 

 الوطني 482 251 14

-3,2% 5,0% 6,1% % 

 استهالك االسمنت للفرد 348 267 3,2%-

 2,6% 
 

 الودائع البنكية

 0,6% 
 

 السلف البنكي

 6,4% 
 

 الودائع للمهاجرين 

 

بني مالل خنيفرة، بتراجع مقلق. في جهةوباإلضافة إلى النتائج االقتصادية المبينة أعاله، يتميز قطاع البناء على مستوى 

الواقع، من خالل مؤشرات االستهالك من األسمنت، نالحظ في الفترة األخيرة من السنوات الخمس الماضية أن االستهالك 

في المائة سنويا في المتوسط   3.2٪ مقابل انخفاض  21.1ل سنوي متوسط قدره  لألسمنت قد انخفض بمعد  الجهوياإلجمالي  

على الصعيد الوطني. وانخفضت حصة هذا االستهالك 

في االستهالك الوطني لألسمنت، التي تتراوح بين  الجهوي

في المائة   3.2في المائة، بمتوسط قدره  5في المائة و 6.1

 سنويا.

لألسمنت   الجهويستهالك  وبالمقارنة مع السكان، انخفض اال

في المائة سنويا. هذا االنخفاض في    3.2للفرد بمتوسط قدره  

بني مالل خنيفرة، جهةالبناء الذي يشكل عنصر اقتصاديا في  

هو ظاهرة مقلقة للغاية. وينبغي عكس اتجاه االنخفاض 

المسجل بإحداث دينامية مستدامة في قطاع البناء تؤدي إلى  

 اإلنتاج المستمر.

 يات التحتية والنقلالبن .ل

 تعتمد الجهة بالنظر إلى شساعتها على نوعية البنيات التحتية للنقل والطرق لتعزيز تنميتها. 

 مالحظات واتجاهات .1

الجبلية، والثلوج، واألمطار الغزيرة...(  الجهاتخنيفرة )-بني مالل جهةتجعل الظروف الجيومورفولوجية والمناخية في 

المجاالت وخارجها صعبا. كما أنه مع وجود شبكة سكك حديدية صغيرة، ومطار ال يزال قيد االنشاء، وعدم  التواصل بين 

، مهمة )الطريق السيارمن شبكة طرق جهةوتستفيد ال وجود واجهة بحرية، يظل الطريق هو السبيل الوحيد لولوج الجهة.
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الجبلية  الجهاتتوجد في    حالة الطرق، وال سيما تلك التي  سوء  تعاني عموما منجهةالسريعة(. ولكن ال  طرقالشبكات الوطنية، ال

  أزيالل وخينيفرة.ك

 RN11و RN8على الطريقين جهةوفيما يتعلق بحركة السير على الطرق، حدثت زيادة كبيرة في التدفقات الداخلية إلى ال

وكذلك على الطرق التي تصل المراكز الرئيسية في الفقيه بن صالح )سوق سبت، أوالد عياد...( وتلك الموجودة في خريبكة 

 )بجعد، واد زم ...(. 

المجاورة. وتشمل هذه المجاالت بناء الطريق السيار بين الدار البيضاء وبني مالل، وتطوير الجهاتبجهةويجري ربط ال

ة وقلعة السراغنة. وباإلضافة إلى هذه المشاريع الهامة، من المتوقع أن تعزز الروابط األخرى بين خنيفر RN8الطريق 

 آسفي وفاس مكناس.-المجاورة لمراكش الجهاتبجهةالتي تصل ال

أقل مما يالحظ على الصعيد الوطني. ومع ذلك، فإن   الجهويومن ناحية أخرى، ال تزال إمكانية الولوج على الصعيد 

تي تتم في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية تتماشى مع تحسين وضعية المسالك القروية. إن تعزيز حالة  التدخالت ال

شبكة الطرق بوجه عام وشبكة الطرق القروية في بعض المجاالت النائية أو الجبلية أمر أساسي لتحسين ظروف العيش 

مات األساسية )اإلدارات، واألسواق، والمدارس، والمراكز  لسكان القرى عن طريق ضمان تحسين الولوج إلى المرافق والخد 

   .الصحية...(.

 وضعية الشبكة الطرقية بالجهة  .2

 خنيفرة، بما في ذلك: -بني مالل جهةأبرز التشخيص الترابي المشاكل الرئيسية في 

 من حيث البنية التحتية للطرق؛جهةعدم التوازن بين مختلف مجاالت ال •

وفقا للتضاريس. وفي سهل تادلة، الذي يسهل الوصول إليه، شبكة الطرق ضيقة  ةالجهويتنظيم شبكة الطرق  •

 وكثيفة؛

الجبلية تستجيب شبكة الطرق أساسا للحاجة إلى فك العزلة. وبالتالي فهي شبكة واسعة ويمكن أن تضيق الجهاتوفي   •

 .القرويةالجهاتفي بعض األحيان في 

 

 االقاليم: كثافة شبكة الطرق حسب 23الجدول  

 التواجد 

Kmr/103hbts 

 الكثافة المكانية

kmr/102km² 
 الطول 

 

 بني مالل 642,2 14,2 1,17

 ازيالل 891,7 8,9 1,61

 الفقيه بن صالح  547,4 21,5 1,09

 خنيفرة 830,6 12,4 2,24

 خريبكة 734,3 17,3 1,35

 الجهة  646,2 3 13,0 1,45

 الوطني 158 42 5,9 1,25
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  : توزيع شبكة الطرق حسب الفئة واالقاليم9الرسم البياني 

 

 .ويالحظ أن مقاطعتي أزيالل وخينيفرة لديهما أقل شبكة للطرق

 من حيث مستوى التنمية وحالة شبكة الطرق جهة عدم التوازن في ال .3

 

  جهةانهيار الطرق الضيقة حسب ال: 10الرسم البياني 

 

 

٪ على الصعيد الوطني. ويبين 50متر مقارنة مع  6عرض أقل من  لديهاجهة٪ من الطرق المعبدة في ال57.6أكثر من 

( تليها جهة% من الطرق الضيقة في ال33توزيع هذه الطرق الضيقة حسب االقاليم أن أزيالل تحتوي على أضيق الطرق )

هي  جهةي الفي المائة من شبكة الطرق المعبدة ف 55.9٪(. وفيما يتعلق بحالة الشبكة، فإن 20%. وخنيفرة )21خريبكة 

في المائة على الصعيد الوطني. وعالوة على  59.9، مقارنة بنسبة 2016( في عام A-Bعموما في حالة مقبولة )مؤشر 

، مع أدنى نسبة  جهة ذلك، فإن توزيع هذه الحالة من الطرق حسب االقاليم يبين أن خنيفرة لديها الشبكة األكثر تدهورا في ال

 (. Dفي المائة في   31.6معدل للشبكة في الحالة السيئة )( وأعلى A-Bفي المائة في   47.4)

 

 

 

 

 

 

أزيالل
33%

بني مالل
الحفقيه بن ص16%

10%

خنيفرة

20%

خريبكة
21%

  مالل 
 خريبكة خنيفرة فقيه بن صالح  أزيالل بن 
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 : الحالة العامة للطرق مرتبة حسب االقاليم24الجدول  

  %الحالة 

A B A+B C D  

 أزيالل 19,2 21,0 59,7 18,8 41,0

 بني مالل 27,0 13,4 59,6 11,8 47,8

 الفقيه بن صالح  29,9 12,6 57,5 15,1 42,4

 خنيفرة 31,6 21,0 47,4 14,7 32,7

 خريبكة 29,3 14,4 56,3 17,5 38,8

 الجهة  27,0 17,1 55,9 15,8 40,1

 المغرب 23,9 16,2 59,9 15,8 44,1

 المصدر: مديرية الطرق 

 :ويختلف مستوى التدهور أيضاحسب فئة الطرق

في المائة في    27.6و (A-B) "مقبولةفي المائة من الطريقين الوطنيين في "حالة    46.4بالنسبة للطرق الوطنية:   •

في المائة على التوالي على الصعيد الوطني. وتقل معدالت  12.0في المائة و 72.4حالة سيئة، مقارنة بنسبة 

الطرق الوطنية الجيدة في جميع االقاليم عن هذا المتوسط. وعلى وجه الخصوص، فإن شبكة خريبكة لديها أعلى  

 ؛ (٪23.7)في المائة( وخنيفرة  48.1في المائة(، تليها أزيالل ) 75.0سيئة )معدل للطرق الوطنية في حالة 

نقاط من المستوى  3في المائة من الطرق الجهوية في حالة سيئة، أي أعلى بنحو  22.3بالنسبة للطرق الجهوية:   •

سبة % من الطرق الجهوية في حالة جيدة، أقل من المستوى الوطني بن57.3في المائة( و 19.6الوطني )

 %. والشبكة الجهوية أكثر تدهورا في بني مالل وخريبكة؛61.9

. وتضطلع جهةفي المائة من إجمالي الطرق في ال   57، حيث تمثل أكثر من  ة هي األكثر كثافةالجهويالطرق  شبكة   •

وتحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية. وتظهر  قرىهذه الشبكة بدور رئيسي في فتح أبواب سكان ال

مستوى تدهور يعادل المتوسط الوطني، حيث تبلغ نسبة الظروف السيئة في   جهةة في ال الجهويهذه الطرق حالة 

في المائة على الصعيد الوطني لهذه الفئة من الشبكات. والشبكة في   30.7في المائة مقارنة بنسبة  30.2 جهةال

 .من الظروف السيئة( في المائة 46.7)حيث تعاني نسبة  جهةفي ال خنيفرة هي األكثر تدهورا 

 مجموعة من المجاالت تعاني من العزلة الموسمية في الجبال  .4

كيلومترات على الصعيد الوطني.    3كيلومترات مقارنة بـ    3.4  جهةيبلغ متوسط مسافة الوصول إلى أقرب طريق معبد في ال

كيلومترا  20كيلومترات أو في بعض األحيان  10كيلومترات في أزيالل، وهي أكثر من  5.7ويبلغ متوسط المسافة هذه 

حق أضرارا  . وباإلضافة إلى ذلك، تجعل الثلوج ظروف السير في فصل الشتاء صعبة وتلجهةلبعض الجماعات القروية في ال

على مدى ما مجموعه    جهةكيلومترا مغطى بالثلوج في ال  970)من المرجح أن يكون أكثر من    جهةبجزء كبير من الطرق بال

 كيلومتر على الصعيد الوطني(. 5  000

  93.70مليون مركبة في اليوم مقارنة بـ  99.35بـ  2016وقد قدرت حركة السير على شبكة الطرق الوطنية في عام 

في المائة من   5ماليين مركبة أو  5خنيفرة -بني مالل  جهة . وتبلغ حصة هذه الحركة في 2015مركبة في عام  مليون

٪، ومن 34.9٪( تليها الشبكة الجهوية،  38.7حركة السير على المستوى القطري. غالبية حركة السير في الشبكة الوطنية )

 ٪. 18.4ثم شبكة االقاليم

ور على الطرق وجود درجة عالية من تركيز حركة المرور على عدد قليل من الطرق  ويبين تحليل أحجام حركة المر

 ة الرئيسية، بما في ذلك: الجهوي

 .في خريبكة A4 الطريق السيار •

 في اليوم؛ 15,000بما في ذلك القسم بينها وبين بني مالل بحركة مرور يتجاوز 8الطريق الوطنية  •

• RN11 يضا حركة المرور الكثيفة؛على عدة أقسام. ويعرف هذا الطريق أ 
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• RR312 بين واد زم وبجعد وبين خريبكة وواد زم. 

• RR309 بين الفقيه بن صالح وأوالد نمة. 

 تقييم التوجهات بخصوص البنيات التحتية .5

 يقتصر تقييم االتجاهات في البنيات التحتية للطرق على ثالثة مؤشرات لمحاولة تلبية االحتياجات في المستقبل:

 السيارات؛حظيرة  -

 حجم حركة السير؛  -

 الكثافة الطرقية النظرية.   -

 تطور حظيرة السيارات الجهوية .5.1

على النحو المبين في البيانات اإلحصائية الواردة من   جهةيلخص الجدول التالي تطور عدد عمليات تسجيل المركبات في ال 

 كل مركز تسجيل السيارات:

 : تسجيل المركبات الجديدة في السنة ولكل مركز25الجدول  

2011 2012 2013 2014 2015 2016  

 ازيالل 454 286 321 276 537 327

 بني مالل 1604 1365 1341 1770 2907 1511

 الفقيه بن صالح 795 792 694 962 1444 1654

 خنيفرة 590 423 504 492 739 484

 خريبكة 957 875 921 1041 2600 1714

 الجهة 4400 3741 3781 4541 8227 5690

 

 

 الجهة  : تطور حظيرة السيارات في11الرسم البياني 

 تطور حجم السير .5.2

يمكن مالحظة االزدحام أثناء عبور بعض الجماعات أو في المدينة خالل ساعة الذروة. وبوجه عام، يظهر تطور حركة 

المرور على الطرق زيادة قوية في التدفقات على الطرق العابرة، من ناحية، وبعض االستقرار على الطرق الرئيسية، من 

% زيادة في حركة  0.92على معظم الطرق المتوسط الوطني البالغ  ناحية أخرى. وبشكل عام، ال تتجاوز هذه التغييرات

0
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بين أفورار وبني مالل. من ناحية أخرى،   RN8٪ في حركة المرور على 22المرور. ومع ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 

مرور بين بن أحمد وخريبكة. ويظهر تحليل تطور حركة ال  RN11٪ في حركة المرور على  11كان هناك انخفاض بنسبة  

 ٪ في حركة المرور بين خريبكة وواد زم.2.6انخفاضا بنسبة   2016و 2015ة بين عامي  الجهويعلى الطرق 

منخفضا نسبيا، من ناحية، بسبب الضعف النسبي للتجارة    الطرق ومن ناحية أخرى، ال يزال حجم حركة المرور على شبكة  

رى، بسبب االنخفاض الشديد في معدل الحركة بالسيارات وبعض المراكز الحضرية، ومن ناحية أخ  قرويةبين المراكز ال

في المائة   18.4شبكة توفر ال، ينبغي اإلشارة إلى أن خنيفرة-بني مالل  جهة. وفي قرويةال جهاتالحضرية. ال جهاتفي ال

 من حركة المرور على شبكة الطرق.

ال تبرر استقرار معدل التغيير، بل نأخذ افتراض معدل التغير في   جهة وبالتالي فإن بيانات حركة المرور على الطرق في ال

حركة المرور على الطرق على الصعيد الوطني بمتوسط لكل فئة من فئات الشبكة نتيجة للتغيرات الملحوظة بين عامي 

 : 2016و  2009

 

 2016إلى عام  2009: معدل تغير حركة المرور على الطرق من عام 26الجدول  

 2010/200

9 

2011/201

0 

2012/201

1 

2013/201

2 

2014/201

3 

2015/201

4 

2016/201

5 

 معدل

R

N 

9,70% 3,60% 8,70% 1,60% -2,98% -3,70% 3,50% 2,92

% 

R

R 

3,65% 7,70% -0,30% 6,20% 1,33% 2,70% 7,40% 4,10

% 

R

P 

8,60% 10,90% 2,25% 5% 14,22% 3,80% 3,60% 6,91

% 

حسب فئة الطرق، سيكون حجم حركة المرور على   2016نفس التوزيع لحركة المرور في عام ومن خالل الحفاظ على 

. ويرد في الجدول أدناه 2016مليون، أي ثالثة أضعاف الحجم المسجل في عام  14 2040الطرق المتوقع بحلول عام 

 توزيع هذا الحجم حسب فئة الطرق:

 20140: حجم حركة المرور لعام 27الجدول  

 2016 

vehxkm/j) 3 (en 10 

 2044المتوقع  معدل النمو

vehxkm/j) 3(en 10 

RN+autor (46,7%) 2335 2,92% 5230 

RR (34,9%) 1745 4,10% 5380 

RP (18,4%) 920 6,91% 5970 

total 5000  16580 

 حسب االسقاطات السكانية 2044طول الطرق المتوقعة  .5.3

  2040نسمة(، تقدر شبكة الطرق الخطية المتوقعة في عام    1  000للشبكة )عدد الكيلومترات لكل  وعلى افتراض كثافة ثابتة  

 :كيلومترا موزعة حسب المقاطعة على النحو التالي 4040بـ 
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 2040: احتياجات الطرق بحلول عام 28الجدول  

 2016 طول الخط

(en km) 

 التواجد

hbts 3 Kmr/10 

 2044 التوفع 2044 السكان

(en km) 

 

 بني مالل 1016 606 631 1,61 891,7

 ازيالل 793 784 677 1,17 642,2

 الفقيه بن صالح 626 701 574 1,09 547,4

 خنيفرة 796 710 355 2,24 830,6

 خريبكة 807 109 598 1,35 734,3

 الجهة 4038 910 837 2 1,45 646,20 3

 

المتوقعة بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية للطرق، وتظهر جميعها الحاجة إلى بدء  وتتعلق النتائج الثالثة 

وأسطول متزايد.   2044برامج تطوير شبكة الطرق لتكييفها مع احتياجات حركة المرور التي ستتضاعف ثالث مرات مع  

لحفاظ على الشبكة القائمة لتلبية احتياجات تحسين وتشير التغيرات الديمغرافية أيضا إلى ضرورة توسيع شبكة الطرق وا

 .جهةمن خالل تحسين الخدمات في مجال الخدمات والدعم الكافي للتبادالت بين مختلف مجاالت ال جهةالظروف لسكان ال

 

 التجهيزات االساسية .6

 التجهيزات المدرسية .أ

مدرسة للمدارس    593مدرسة عمومية تتألف من    828خنيفرة من شبكة تضم  -بني مالل    جهةتتألف البنية التحتية المدرسية ل

فصال مقسمة إلى    16422مدرسة للثانوي التأهيلي. كما تتوفر على ما مجموعه    92مدرسة لالعدادية، و  143االبتدائية، و

 مائة الثانوي التأهيلي. في ال  14في المائة للمدارس االعدادية، و 20في المائة للمرحلة االبتدائية، و 66

 :، يفترض المرء ما يلي2044ولتحديد التوقع بالبنية التحتية المدرسية في عام 

 %80في المائة؛ الثانوي:  95في المائة؛ االعدادي:  100: التعليم االبتدائي: 2044معدل التمدرس في عام  -

 20عدد التالميذ في كل فصل:  -

 للمدارس اإلعدادية  20ي المرحلة االبتدائية؛ ف 15عدد الفصول الدراسية لكل مدرسة:  -

في    5سنة:  17- 15في المائة؛  8سنة:   14-12في المائة؛    10سنة:  11-6توزيع السكان حسب الفئة العمرية:  -

 المائة

 في التعليم االبتدائي 2044: الحالة المتوقعة حسب المستوى لعام 30الجدول  

  2044الحالة المتوقعة  الحالة الراهنة 

 التالميذ االقسام المؤسسات 
تلميذ 

 للقسم 

معدل  

 التمدرس 
 السكان

األطفال  

 المتمدرسين

تلميذ لكل  

 فصل

عدد 

 الفصول

عدد 

 المؤسسات 
 المجال

160 3336 
8043

2 
 تزيالل 225 3388 20 67778 677784 100% 24

101 1991 
5796

7 
 بني مالل 210 3158 20 63160 631606 100% 29

85 1990 
6044

4 
 الفقيه بن صالح 191 2873 20 57470 574701 100% 30

123 1688 
4132

2 
 خنيفرة 137 2066 20 41322 355710 100% 24

124 1821 
5126

9 
 خريبكة 199 2990 20 59810 598109 100% 28

593 
1082

6 

2914

34 
27 100% 

283791

0 
 الجهة  962 14475 20 289540
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  962مؤسسة مقسمة إلى  1620عددا يقدر  2044وبالتالي، فإن عمليات المحاكاة المعروضة أعاله تعطي بحلول عام 

مدرسة للمدارس الثانوية. وترجع الفجوة بين المستويين  227مدرسة لالعداديات، و 431مدرسة للمدارس االبتدائية، و

 اظ االقسام. االبتدائي والثانوي أساسا إلى الرغبة في الحد من اكتظ

 التجهيزات الصحية  .ب

مرفقا من لخدمات القرب،   294مستشفيات و 10مرافق صحية في  304بني مالل خنيفرة  جهة، ضمت 2016وفي عام  

 وهو ما يعطي التوزيع التالي:

 2016: البنية التحتية الصحية في عام 31الجدول  

  القطاع الخاص التجهيزات العمومية 

الرعاية  مراكز   المستشفيات 

 الصحية

عيادات ذات  

 هدف ربحي

عيادات غير 

 ربحية

مخت 

 ير

  طب اسنان صيدلية عيادة مختبر

حضر أسرة  عدد

 ي

قرو

 ي

      أسرة  عدد أسرة  عدد
 

 ازيالل 1 40 14 0 0     76 5 130 1

 بني مالل 29 148 87 7 3     33 13 645 2

 الفقيه بن صالح 27 182 49 5 2     41 5 90 2

 خنيفرة 12 72 26 3 0     32 10 214 2

 خريبكة 48 173 96 2 1     35 14 386 3

10 146

5 

77 217 26  10  6 17 272 615 117 
 الجهة 

  779 201

2 

         
 المغرب 

 المصدر: وزارة الصحة 

 

 

 2044لعام  : العدد المتوقع للمراكز الصحية32الجدول  

  2044 الساكنة لكل مركز

  المراكز الساكنة ساكنة لكل مركز 2017 2016

 ازيالل 98 677784 6942 7067 6942

 بني مالل 65 631606 9708 14153 12234

 الفقيه بن صالح 59 574701 9708 11936 11111

 خنيفرة 42 355710 8953 8872 8953

 خريبكة 62 598109 9708 11490 11242

 الجهة 326   9967 9708

 الوطني    12238 12279

 

 .2016: موظفو الصحة العمومية في عام  33الجدول  

  األطر شبه الطبية األطر الطبية

MG MS C

D 

P

H 

IP SF  تحصصات اخرى  

- 1 - 1 7 4 4  

 ازيالل 63 74 262 1 2 35 61

 بني مالل 111 48 295 3 6 72 50
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 الفقيه بن صالح  32 34 142 1 3 18 28

 خنيفرة 71 52 213 3 3 43 44

 خريبكة 105 56 282 4 5 53 82

 الجهة  386 268 1201 13 19 222 265

 

 2044: االحتياجات من المهنيين الصحيين المقدرة لعام  34الجدول  

  2044 ساكنة لكل ممرض  ساكنة لكل طبيب

  ممرض طبيب  ساكنة 2044 2017 2016 2044 2017 2016

 ازيالل 575 218 677784 1179 1745 2008 3114 5769 5082

 بني مالل 536 203 631606 1179 1313 1379 3114 4355 4138

الفقيه بن   487 185 574701 1179 2789 2061 3114 10265 10874

 صالح

 خنيفرة 302 114 355710 1179 1246 1357 3114 4234 4530

 خريبكة 507 192 598109 1179 1467 1446 3114 3752 3747

 الجهة  2407 911 2837910 1179 1592 1694 3114 5007 5055

4040 3114 
 

1339 1179 
 

 المغرب       

 

ممرضات   2 407طبيبا و 911مرفقا للرعاية الصحية األولية وإدارة تضم  326يجب إنشاء  2044وهكذا، بحلول عام 

 أي ضعف المتوفر حاليا.  

 مستقبل البيئة والموارد .ه

 خنيفرة على موارد طبيعية كبيرة تزودها بإمكانات واعدة للتنمية. والجهة هي:  -بني مالل  جهةتتوفر 

 أول مدار مسقي واسع في المغرب )تادلة(؛ -

 ممر تاريخي بين فاس ومراكش في اتصال مع بعض البيئات الطبيعية األكثر تناقضا في جميع أنحاء البالد.  -

 مصدر منجمي بامتياز: إنتاج الفوسفاط؛ -

 ياطي هام من حيث الموارد المائية؛احت -

 الثراء الجيولوجي والبيولوجي: سالسل الجبال من األطلس الكبير واألطلس المتوسط؛ -

 :أيضا بما يلي جهةوتتميز ال
 في المائة(؛  60.36في المائة: أقل من المعدل الوطني ) 49.14معدل التمدن  -

هاب/كلم مربع(، وبالتالي تحتل  47.6بالمتوسط الوطني ) نسمة لكل كيلومتر مربع: مرتفعة جدا مقارنة 88.8كثافة  -

 المركز السادس من حيث الكثافة على المستوى الوطني؛

جماعة قروية )وهو ما يتطلب تنظيما  119جماعة حضرية و 16جماعة بما في ذلك  135عدد كبير من الجماعات:  -

 والصرف الصحي وتدبير النفايات(؛معينا، وال سيما من حيث الخدمات المتعلقة بالحصول على المياه 

% في  21% في الفقيه بن صالح، و20% من السكان في خنيفرة، و15توزيع متوازن ديموغرافيا بين األقاليم:  -

 .% في أزيالل22خريبكة، و

غنية من الناحية اإليكولوجية والمناظر الطبيعية. ويواجه هدف التنمية  BMK جهةوقد أظهر التشخيص بوضوح أن 

وعلى   .الضغوط المتزايدة على المناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي، وبشكل أعم على الموارد الطبيعية جهة المتوازنة لل

أساس هذا التشخيص االستراتيجي، نقدم أدناه المبادئ التوجيهية االستراتيجية التي يمكن أن تعزز الموارد الطبيعية وتعالج 

 .البيئة المحلية من أجل التنميةأي شكل من أشكال التلوث أو تدهور 

 الموارد المائية  .1
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  555": أطول نهر في المملكة "واد أم الربيع خنيفرة بمواردها المائية السطحية والجوفية. ويعبرها-بني مالل  جهةتتميز 

  ٪ من األحجام المعبأة في المغرب.21.9تشكل  واسعة حيث جهاتيل جداول المياه في تشك تسهلكم. الطبيعة الكارستيكية 

 وتنقسم الموارد المائية إلى:  

في المائة من فرشاة تادلة العميقة وفرشات بني موسى وبني أمير والدير  60/سنة. ما يمثل 3مم 600المياه الجوفية:  -

 والفرشة الجبلية. 

ا السدود: أحمد الحنصالي، وببن الويدان،  /سنة. وهي تشمل األحواض التي تهيمن عليه3مم 3147المياه السطحية:  -

 والحسن األول، وموالي يوسف.

عشرات السدود، وهي من بين أكبر السدود على الصعيد الوطني من حيث القدرة على التخزين. وتكفل هذه  جهةوتشمل ال

ناعية والفالحية، فضال  المنشآت تلبية لكل من حوض أم الربيع واألحواض المجاورة الحاجة إلى مياه الشرب والمياه الص

  550عن دعم التدفقات الالزمة لسالمة المجاري المائية. وتعبئ هذه البنية التحتية الهيدروليكية، في المتوسط، ما يقرب من  

 مليون متر مربع.  وتستخدم هذه الموارد في توفير مياه الشرب والري وغير ذلك من األنشطة الصناعية وأنشطة التعدين.   3

 لح للشربالماء الصا .2

. وتزود االمكتب الوطني للماء والكهرباء بقية RADEETيتم توفير إمدادات مياه الشرب إلى مدينة بني مالل من قبل 

التي لم تستفد من الخدمات بعد، يتم توفير الماء عن طريق    جهاتة )خريبكة وخنيفرة وأزيالل(. وبالنسبة للالجهويالمجاالت  

مصادر واآلبار(، بما في ذلك المياه غير المعالجة التي يستهلكها السكان والتي ال يمكن أن االستغالل المباشر للموارد )ال

تكون بدون مخاطر صحية. وفي العالم القروي، ال تزال الربط بمياه الشرب محدودة وأدنى من المتوسط الوطني، وال سيما 

 في أقاليم خنيفرة وخريبكة.

 
 m3 : االحتياجات المتغيرة من المياه في الجهة12الرسم البياني 

 

ماليين متر مربع لالستهالك المحلي )دون احتساب استهالك  107إلى ما يقرب من  جهة، ستحتاج ال 2044وبحلول عام 

مليون متر مربع )يقدر على أساس التغيرات في عدد السكان    79.5الحضرية    جهاتالصناعة(. وسيبلغ استهالك المياه في ال

 عة هو كما يلي: والحصة اليومية للفرد الواحد(. وللتذكير، فإن الطلب الحالي على الزراعة والصنا

 .مليون متر مكعب 895الزراعة: أساسا من محيط بني موسى وبني أمير  -

 للمكتب الشريف للفوسفاط من أحمد الحنصالي(.  مليون متر مكعب 28) 3مم  35الصناعة: االستهالك الحالي حوالي  -

 التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة .3

الحضرية.   جهاتفي المائة منها في ال 72مليون متر مربع،  40بـ  2014ويقدر حجم مياه الصرف الصحي في عام 

بني  جهةفي المائة. وتنتشر في  90في المائة و 85الحضرية بين  جهاتويتراوح معدل جمع مياه الصرف الصحي في ال

  57  558المحطات  من محطات المعالجة. وتبلغ الطاقة اإلجمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي في هذه    13خنيفرة  -مالل  

 أزيالل
  مالل 

فقيه بن  بن 
 صالح 

 مجموع الجهة  خريبكة خنيفرة
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في المائة من حجم المياه  72مليون متر مكعب في السنة. وهي تغطي ما يقرب من  21مترا يوميا، أي ما يقرب من 

 . جهةفي المائة فقط من مجموع المياه العادمة في ال 52الحضرية و 

. وهذا هو الحال  جهةستعملة في الويتم تصريف معظم المياه المعالجة في البيئة. وقد تم وضع مبادرات لمعالجة المياه الم

بالنسبة لخريبكة، واد زم وقصبة تادلة والفقيه بن صالح حيث يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في غسل الفوسفاط.  

وتواجه جميع محطات المعالجة مشكلة تدبير النواتج، التي يمكن استعمالها في مصانع األسمنت )بني مالل( بعد المعالجة  

. وسيزداد حجم المياه المستعملة  جهةفيف(. وهناك حاجة إلى استثمارات لمعالجة المياه المستعملة التي سيتم إنتاجها في ال)التج

. ويرد تطور إنتاج المياه 2044مليون في عام  56.9مليون متر مربع حاليا إلى   28.8الحضرية من  جهاتالمنتجة في ال

  البياني أدناه.الحضرية في الرسم  جهاتالمستعملة في ال

 

 
  جهة: أحجام مياه الصرف الصحي الحضرية في ال 13الرسم البياني 

 المصدر: توقعات الخبراء 

 تدبير النفايات المنزلية والصناعية .4

П :النفايات المنزلية 

في المائة   28الحضرية و جهاتفي المائة في ال 73) مليون طن من النفايات سنويا 0.5 حوالي  BMK جهةوينتج سكان 

جمع النفايات المنزلية تم في المائة من الكمية المنتجة على الصعيد الوطني.  وي 7( أو ما يقرب من قرويةال جهاتفي ال

في   66وتغطي عملية الجمع  نيفرة وبني مالل.خالفقيه بن صالح ومدن خريبكة و شركات في 4الحضرية من قبل  جهاتال

في المائة من الحجم اإلجمالي. وبدعم من البرنامج الوطني لتدبير النفايات  48و جهةالمائة من النفايات الحضرية في ال

 المنزلية، تم تجهيز مدن بني مالل وخنيفرة وخريبكة بثالثة مراكز من أجل التخلص من النفايات المنزلية.

في المائة من   83طنا من النفايات سنويا، أو ما يقرب من  300 371طارح النفايات في هذه المدن ما يقرب من وتتلقى م

في المائة من الكمية اإلجمالية: الحضرية والقروية(. ومن المقرر أيضا إنشاء  60)و جهةالنفايات الحضرية المنتجة في ال 

يات محدودا ألن المنصة الوحيدة قبل المعالجة المخطط لها في بني (. وال يزال استعمال النفا2020-2018مطارح أخرى )

مالل لم تبدأ العمل بعد. وتمارس إعادة تدوير النفايات، شأنها شأن المدن األخرى في المملكة، عن طريق القطاع غير  

 المهيكل.

في المائة. وستتطلب هذه   21ألف طن، أي بزيادة قدرها  611 جهة، ستبلغ كمية النفايات المنتجة في ال2044وفي عام 

 . جهة الزيادة إنشاء مرافق فعالة لمعالجة النفايات في ال

 

 

 

 أزيالل
  مالل 

 بن 
فقيه بن 
 صالح 

 مجموع الجهة  خريبكة خنيفرة
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 جهة: التغيرات في كمية النفايات المنزلية ف ال14الرسم البياني 

 

П النفايات الصناعية الخطيرة 

في المائة من   2.8: أي ما يقرب من 2010طنا في عام  7350بـ  جهةوتقدر كمية الـنفايات الصناعية الخطيرة في ال

طن في عام   9300 جهة%، ستكون كمية هذه النفايات في ال3النفايات على الصعيد الوطني. ومع معدل تطور قدره 

 . ويرد توزيع هذه النفايات حسب القطاع وطريقة المعالجة في الرسوم البيانية أدناه.2018

 

 القطاعاتحسب  الخطيرة: توزيع الـنفايات الصناعية 15الرسم البياني 

 
 المصدر: الخبراء 

 

األنواع من النفايات.  ولهذه النفايات أثر سلبي على البيئة بسبب عدم وجود مرافق مخصصة ومأذون بها لمعالجة هذه 

هو مصنع سيمات، الذي يمكنه التخلص من بعض هذه النفايات وتثمينها. وأقرب منصة لمعالجة   جهة والمرفق الوحيد في ال

 النفايات هي تلك الموجودة في الكارة )إيكوفال(.

  الموارد الغابوية .5

تسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية، سواء من خالل االستخدامات المختلفة لألخشاب كمواد  إمكانات غابوية جهةولل

بثروة  جهة خام والغابات كمراعي للماشية. ولذلك فهو مصدر حقيقي للشغل والدخل لألفراد. وتتسم الموارد الغابوية في ال
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  جهة %. ف30عة على جميع األقاليم، بمعدل حوالي هكتار، موز 830,000بـ  جهة كبيرة. وتقدر مساحة الغابات في ال

هكتار، وغابة خريبكة   232  406هكتار. وتليها غابة خنيفرة    364,541أزيالل لديها أكبر مساحة من الغابات التي تغطي  

 هكتار. 152 807هكتارا، والغابات الواقعة في بني مالل والفقيه بن صالح تغطي مساحة  80  246

 المتوسطلحماية، وتكرس غابات األطلس  غابات أيت همامة وأيت عبدي غابات ل  دير وبعضالوهضبة    السهولوتعتبر غابات  

 وإنتاج الخشب يظهر كما يلي:  إلنتاج الحطب من خشب البلوط األخضر

 طن / سنة، 200،000حطب التدفئة:  -

 متر مكعب في السنة، 1100الخشب الصناعي:  -

 متر مكعب 180 73الخشب النجارة:  -

ومن األنواع التي تشكل الغطاء الغابوي )البلوط األخضر والبلوط الفليني والبلوط( وكذلك )األرز والعرعر والصنوبر(. 

ويتم استعمال الغابات في المجاالت الجبلية، فضال عن النباتات العطرية والطبية )الخروب، الزعتر، الخزامى، ...(. وتقوم  

، تغطي  2018و 2010. وبين عامي جهة بمجهودات للحفاظ على الغطاء الغابوي في الالمندوبية السامية للمياه والغابات 

شجرة )أو ما   43 800هكتار. وتشكل الغابات المزروعة لنفس الفترة تبلغ نحو  400 000تدابير الحفظ ما يقرب من 

 مليون شجرة(.  11.2يقرب من 

بالغابات المخزنية من ناحية، والمنتجات الغابوية الخشبية وغير الخشبية من ناحية    جهةويتعلق تثمين المنتجات الغابوية في ال

أخرى. وتساهم الشراكات مع الخواص في حفظ النظم اإليكولوجية وتعزيزها وإعادة بنائها. ويبلغ متوسط المداخيل السنوية 

  7كة مع أصحاب الحقوق، بما في ذلك اتفاق شرا 22مليون درهم. وفي الوقت الراهن، أُبرم ما يقرب من  30حوالي 

  745، تبلغ مساحة المجاالت الرطبة الجهويتعاونيات لتثمين منتجات الخروب. وعلى الصعيد  10تعاونيات للفحم، و

هكتار، بما في    90  500موقعا ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية تغطي مساحة إجمالية تبلغ نحو   18أيضا    جهةهكتارا. ولل

 فرة الوطني.ذلك منتزه خني

 

 المعادن والمقالع  .6

ومن المجمعات . عقود االمتيازتدار عن طريق  مناجم 6و ستغاللمنها قيد اال 70منجما،  570نحو على  جهةال تتوفر

للرصاص   في خريبكة، ومناجم تيغزا للمكتب الشريف للفوسفاطالتابعة  هي: مناجم الفوسفاط جهةية في الالرئيس المنجمية

ومناجم غاست، ومناجم الرصاص والزنك في أغيرد نتازولت، ومناجم الباريتين  نك، ورواسب الرصاص والزنك في تادوالز

 .النحاس بتسرفت

متنوعة: الفوسفاط والرصاص والزنك والنحاس والمنغنيز والباريتون.  ويقدر إجمالي إنتاج  جهةوالموارد المعدنية في ال
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 مليون طن. وتتمتع خريبكة بالمركز األول على الصعيد الوطني من حيث إنتاج الفوسفاط. 19بـ  جهةالتعدين في ال

في المائة من المقالع على الصعيد الوطني. وتقدم أنواعا مختلفة من   11.7من المقالع، تمثل  221على  جهةكما تتوفر ال

ع من طرف األفراد أو الشركات على أساس مؤقت المواد: الكرافيت، الرخام والطين وغيرها من المواد. وتدار هذه المقال

في توقف مؤقت  45في المائة( و 25مقلعا مهجورة ) 56في المائة(، مقابل  72) جهةمقلعا في ال 157أو دائم. وهناك 

(20 :)٪ 

 

 في المائة( وواحد مهجور؛ 59مقالع في حالة توقف مؤقت ) 37في المائة(، و  40مقالع نشطة ) 25بني مالل  •

 في المائة(؛ 42مقالع مهجورة ) 8مقالع مغلقة مؤقتا، و 3في المائة(، و 42مقالع نشطة ) 8أزيالل  •

 .مقالع متوقفة مؤقتا 2مقالع نشطة و 5الفقيه بن صالح لديها  •

 في المائة(؛ 15مقالع مهجورة )  5مقالع مؤقتة، و 3في المائة(، و 76مقالع نشطة ) 26خريبكة  •

 .(%6) مقالع مهجورة 5ائة( وفي الم 94مقالع نشطة ) 93خنيفرة  •

 قطاع الطاقة  .7

أشكاال أخرى من الطاقة، بما في ذلك   جهةفي المقام األول من مصادر هيدروليكية. وال تنتج ال جهةيتم إنتاج الطاقة في ال

في المائة من اإلنتاج الوطني مع هيمنة  4.5ما يقرب من  الجهويالطاقة الشمسية والريحية والحرارية. ويمثل اإلنتاج 

في المائة من الطاقة الكهرمائية على الصعيد الوطني(. والواقع أن معظم   51ما يقرب من  جهةالطاقة الكهرمائية )تنتج ال

 طات الطاقة المغربية هي مستمدة من نهر أم الربيع.مح

في المرتبة  جهةفي المائة من مجموع االستهالك الوطني. وهذا يضع ال 6ما يقرب من  جهة ويمثل استهالك الطاقة في ال

االستهالك في المائة من  0.1ضئيل يقرب من   جهة الثامنة في وطنيا.  وفيما يتعلق بالوقود الصلب )الفحم(، فإن استهالك ال

 .جهةالوطني. وهذا مؤشر واضح على الطبيعة غير الصناعية لهذه ال 

شبه الثابتة.  وينطبق الشيء نفسه على استهالك المنتجات  جهةويفسر عدم وجود صناعات كثيفة االستخدام للطاقة حصة ال

من    جهةعن قدر من االتساق في حصة ال  . وتكشف البيانات التي تم جمعها وتحليلها فيما يتعلق بهذا القطاعجهةالنفطية في ال

 ووتيرة تطوره. الجهوياستهالك المنتجات النفطية السائلة. وهذا يعكس طبيعة النسيج االقتصادي واالجتماعي 

" ، بل ينبغي أن يتم تعزيز القدرة الجهويبني مالل خنيفرة إلى "االكتفاء الذاتي  جهةوينبغي أال تهدف سياسة الطاقة في 

 ى تنويع المصادر المحلية إلنتاج الطاقة مع تحسين التحكم في االستهالك.ة علالجهوي

 مؤهالت ومستقبل تنمية التراث بجهة بني مالل خنيفرة .ك

في هذا المجال. ويبين  جهةعلى تسليط الضوء على ثروة ال جهةساعد التشخيص الترابي لإلمكانات الثقافية والتراثية في ال

لهذه الموارد وجودها في جميع األقاليم، مع وجود اختالفات حسب المجاالت. وفي هذا الصدد، ونظرا   الجهويالتوزيع 

. واعتمادا على االستنتاجات الجهويأزيالل، يمكن اعتباره مركزا رئيسيا لالقتصاد التراثي على الصعيد  جهة لخصوصية 

، بعد تذكير موجز بالموارد الرئيسية جهةخيص، من الممكن صياغة رؤية استشرافية للتراث في الالمتأتية من مرحلة التش

 . جهةلل

 :إمكانات تراثية كبيرة ومتنوعة .1

بو غماز،   آثار الديناصورات في دمنات وفي آيت بتراث يعود إلى ماليين السنين جهةالتراث الجيولوجي: تزخر ال -

 باإلضافة إلى اكتشاف هيكل عظمي كامل تقريبا لديناصور. 

التراث األثري: أراضي أزيالل هي أيضا وديعة كبيرة من المنحوتات الصخرية، والتي يعود تاريخها إلى العصر   -

يزي نتغريست الحجري الحديث والعصور القديمة )الفترات المقابلة للغزوات الفينيقية والرومانية(، وخاصة في موقع ت

 .في آيت بو علي

التراث الطبيعي )المواقع والمناظر الطبيعية(: الوديان الخضراء والوديان، والبحيرات الطبيعية، وبحيرات السد،   -

 والينابيع والشالالت الشهيرة دوليا، والغابات الجميلة: السنديان األخضر، الصنوبر... 

غنية بشكل ملحوظ: ثالث مدن صغيرة،  جهةلكبيرة، فإن إمكانات الالتراث المبني: على الرغم من عدم وجود المدن ا -

 ....القصبة، القصور والقرى زهي روائع حقيقية من العمارة الجبلية، والبقايا معزولة
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 .جهةمعارف األجداد وتقاليدهم وفنونهم الشعبية تتميز بتنوع وثراء يتعلقان بجميع أقاليم ال -

 : خريطة التراث بالجهة11خريطة 

 
 

 :العديد من االكراهات التي يجب التغلب عليها .2

ليس بالضرورة تراثا. كل التراث ليس تلقائيا مثمنا )فعلى سبيل المثال، لم ينظر إلى    يجهة قيود التراث، ألن أي مورد   -

 .التراث الجيولوجي على أنه تراث قبل إنشاء الحديقة الجغرافية(

 ضرورة انضمام الفاعلين والساكنة إلى البرامج واإلجراءات لحماية وتعزيز التراث -

 والحكامة وتنسيق اإلجراءات؛ االكراهات المؤسسية المتصلة بمشاكل التنظيم -

 االكراهات المتصلة بهشاشة القطع والموارد التراثية )تدهور المبنى، وخطر الجفاف، والتلوث، واالستغالل المفرط...(؛ -

 عدم وجود بنيات للمواقع التراثية: صعوبة الولوج، واالفتقار إلى مرافق وخدمات االستقبال؛ -

 ت الفاعلة المحلية، في وضع المشاريع وإدارتها في إطار الشراكات، االكراهات المتصلة بنقص تكوين الجها -

 االكراهات المتصلة بالموارد المالية المحدودة وصعوبات بناء الشراكات المناسبة؛ -

صعوبة إدارة التناقضات والصراعات بين مختلف المستخدمين )الحماية، والتقييم، واالستخدام الفردي، واالستخدام   -

 الجماعي(؛ 

 وق ترويج المنتجات التراثية )الحرف اليدوية والمنتجات المحلية(؛ ضعف س -

 ...قيود المنافسة الدولية وضغط العولمة -

 

 تحديات على المدى المتوسط والبعيد: .3

  تصنيف المؤهالت إلنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتاحة ومندمجة على أساس منتظم؛ -

 إلشراك مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسية؛صياغة مشاريع متكاملة حول التراث، في إطار شراكات  -

 إعادة ترسيخ هوية األقاليم في مواجهة العولمة؛  -

 توفير التكوين األساسي والمستمر، المناسبين للمجتمع المدني؛ -

 توفير التجهيزات االساسية للمجاالت، التي يمكن أن يكون تراثها موردا صحيا )بما في ذلك سلسلة الجبال(؛  -

 التراث الثقافي من حالة "التعميم"، مع تجنب تشويه أسسه األصلية؛ إزالة  -

 .إنشاء البنيات المناسبة للترويج للمنتجات التراثية )المتاحف والمعارض والمهرجانات...( -
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  االتجاهات المشاريع واإلجراءات: .4

 :االتجاهات التطورية •

 اإليجابية بما في ذلك: تكشف النتائج خالل مرحلة التشخيص عن بعض االتجاهات 

تجدد اهتمام البحث العلمي واألكاديمي بالعناصر التراثية )إنشاء مركز مخصص للتاريخ والتراث والثقافة في جامعة   -

 موالي سليمان في بني مالل(؛

 نضج أربعة مهرجانات رئيسية في الفقيه بن صالح وخريبة وخنيفرة وبجعد؛ -

 ع وجود اتجاه نوعي )مجموعات من اإلناث والشباب(؛تطوير مجموعات أحيدوس وعبيدات الرمى م -

 تطوير ومضاعفة مجموعات الفروسية، مع بحث لتطور نوعية االحصنة.   -

وقد اتخذت العديد من اإلجراءات كجزء من الرؤى االستراتيجية التي تتعلق بالتراث والثقافة، أو التي تدمجها في المشاريع 

،  2020وتشمل هذه التدابير، باالستراتيجية الوطنية للتدخل في األنسجة القديمة والتاريخية، رؤية السياحة لعام  .القطاعية

.  2020، ومخطط "المغرب األخضر"، ورؤية االقتصاد االجتماعي والتضامني لعام 2020ورؤية التنمية القروية لعام 

 .جهةإجراءات متعددة لحماية وتثمين النباتات والحيوانات في مجاالت ال  كما مندوبية المياه والغابات ومكافحة التصحر باتخاذ

وفي اآلونة األخيرة، يجري الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لتحديد المواقع واآلثار التاريخية، الذي أطلقته وزارة الثقافة،  

ة والوطنية. وهذه كلها رؤى الجهويمحلية، لتلبية حاجة ملحة وأساسية، من أجل تعزيز اإلمكانات التاريخية والثقافية ال

واستراتيجيات وبرامج أخرى كثيرة يمكن أن تسهم في تنمية التراث، إما من خالل إجراءات محددة أو مشاريع متكاملة في 

 .إطار اتفاقات الشراكة 

العديد من المبادرات في  المبادرات الرئيسية التي تفتح آفاقا واعدة لتنمية التراث والموارد الثقافية. وقد تم تنفيذ  •

إما من قبل السلطات العمومية أو من قبل الجمعيات بالشراكة مع الدولة. ومن المهم أن نذكر في هذا السياق    جهةال

 :بحالة منتزه مغون الجيولوجي العالمي التابع لليونسكو، وفي مايلي عرض موجز عنه

•  

 منتزه مغون الجيولوجي التابعة لليونسكو 
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  2كم 5700، منها 2كم  12,791يغطي المنتزه مساحة تقدر بـ 

وصفتها اليونسكو بـ "المنتزه الجيولوجي العالمي لليونسكو" في 

جماعة )أزيالل، دمنات، تيلوغوجيت،   15وتشمل    2014شتنبر  

زاوية أحنصال، تابانت، آيت محمد، آيت تاغويال، أغودي ن  

دي بولخليف، تيفني، لخير، آيت عباس، آيت بولي، آيت بالل، سي

أنرغي بوتفردة(. يهدف المنتزه الجغرافي إلى أن يصبح عامال  

وإطارا لمبادرات   جهةهاما للتنمية االجتماعية واالقتصادية في ال

. والمنتزه مهم في التنمية االجتماعية التنمية المستدامة

. وهو يهدف إلى دهم تنمية السياحة، وال جهةواالقتصادية في ال

ياحة الجيولوجية، التي ستخلق الشركات المحلية، مما  سيما الس

يولد مصادر جديدة للدخل للسكان. كما أن الحديقة الجيولوجية 

لليونسكو في مغون لها مهنة تعليمية. وتعتزم اقتراح برنامج 

تعليمي علمي وبيئي. وقد أدت جكامة هذا المشروع الضخم إلى  

ميته مؤخرا بمنتزه تكريسه على الصعيد الدولي منذ أن أعيد تس

 جيو وورلد كما تدل على ذلك الشهادة جانبه.

وفي ضوء العناصر المحللة، يبدو أنه إذا لم يكن التراث في الوقت  

الراهن ذا قيمة كافية، فإن التطورات المقبلة تفتح آفاقا للتنمية 

ة، بما في ذلك التراث والثقافة. ويمكن أن يكون رافعة  الجهوي

، اعتمادا على خصوصيات المجاالت. وعلى سبيل المثال، فإن الكتلة  جهةات والبرامج التنموية في الرئيسية في اإلجراء

 المركزية لألطلس الكبير الدير هي بال شك مركز اقتصاد تراثي. 

 

 :خالصة

في المائة   0.4سيرتفع إلى معدل سنوي متوسطه  جهة وفي إطار التوقعات السكانية، يبين التحليل المتوقع أن عدد سكان ال

  455نسمة، مقارنة بـ  2 837 910، سيكون عدد السكان هذا حوالي 2044. وبحلول عام 2044-2014خالل الفترة 

في المائة من   6.65بني مالل خنيفرة سيمثل  جهة. ووفقا لهذا التطور، فإن مجموع سكان 2014نسمة في عام  2 516

 غرب.مجموع سكان الم

على حساب حدوث تغيير طفيف لصالح بني   2044في عام  2014وستبقى بنية السكان حسب االقاليم كما هي في عام 

مالل، التي ستحتل المركز األول بدال من أزيالل. وكما تبين نتائج التوقعات التالية، فإن سكان خنيفرة سيشهدون انخفاضابنسبة 

في المائة للفقيه بن    14.5في المائة لبني مالل، و  23.4ابل زيادات بمعدالت  مق  2044و  2014في المائة بين عامي    4.1

 ككل.  جهة% لل12.8في المائة لخريبكة. و 10.5في المائة ألزيالل، و 14.2صالح، و 

نسمة   321455بني مالل خنيفرة زيادة إجمالية في عدد سكانها بمقدار  جهة ، ستشهد 2044وبالقيمة المطلقة، بحلول عام  

نسمة    56.858نسمة للفقيه بن صالح، و  72785نسمة في أزيالل، و  9860نسمة في بني مالل، و  128338ة إلى  مقسم

 نسمة لخنيفرة.   15127لخريبكة، غير أن مع تناقص من 

في  - 5.4نسمة ) 68959انخفاضا إجماليا قدره  2044و 2014وفيما يتعلق بسكان القرى، ستشهد الجهة بين عامي 

  65803في المائة( تليها خريبكة بانخفاض قدره - 59.8نسمة )  85602كبر انخفاض في خنيفرة وبلغ المائة(. وسجل أ

في المائة( لبني مالل،   20.9) 46 962%(. وسيشهد سكان القرى في األقاليم األخرى زيادات قدرها 39.9-نسمة )

 .%( للفقيه بن صالح2.0نسمة ) 6109%( ألزيالل و6.5نسمة ) 29375
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.  2044في المائة في عام  57.3إلى  2014في المائة في عام  49.1لق بالتمدن، سيرتفع معدل التمدن من وفيما يتع

في المائة    23.7في المائة و  18.1وسيبقى هذا المعدل متواضعا في أزيالل حيث يقدر على التوالي في هذه التواريخ بنسبة  

 . 2044ح، أي أن هاذين المجالين سيكونان قرويين في عام في المائة في الفقيه بن صال 47.3في المائة و 40.9مقابل 

األخرى إلى السيناريو  جهاتبني مالل خنيفرة ومقارنتها بال جهةأدى التحليل االستشرافي لتطور الفقر والهشاشة في 

. ومن المتوقع أن يكون  2014%، التي سجلت على مستوى الدار البيضاء في عام 2االختياري للحد من الفقر النقدي 

 منعدما، بالنظر إلى التطورات المشجعة التي شهدها الفقر المتعدد األبعاد. 2044المعدل في عام 

بحلول عام   جهة تجاهات الكبرى للتنمية في المستقبل زيادة التمدن في ال، تظهر االالجهويوفيما يتعلق بالنسيج الحضري 

الحضرية.   جهات. وسيتطلب ذلك دعما ًاستباقيا من حيث التجهيزات األساسية لتحسين ظروف العمل والعيش في ال2044

 در على تقدير ما يلي: وبالنظر إلى التغيرات المقدرة في البنيات الديمغرافية والحضرية، فإن التحليل االستشرافي قا

  15.2الحضرية و جهاتفي المائة في ال 84.8وحدة سكنية، منها  262689: 2044االحتياجات السكنية في أفق  -

 القروية؛  جهاتفي المائة في ال

% لخنيفرة، 14% لفقيه بن صالح، و18% لخريبكة، و26% لبني مالل، و30توزيع هذه االحتياجات في األقاليم هو   -

 . % ألزيالل12و

هكتار موزعة حسب االقاليم وفقا لنفس   5 000الحاجة إلى األراضي الالزمة لتلبية االحتياجات السكنية بمساحة  -

 النسب من االحتياجات السكنية المذكورة أعاله.

، وتشجيع جهةوتجدر اإلشارة إلى ضرورة استخدام األراضي على النحو األمثل عن طريق مكافحة التوسع الحضري في ال

 التعمير العمودي.

بني مالل خنيفرة اتجاها يتسم بانخفاض القيم الرئيسية المتعلقة باألداء  جهةويبين التحليل االستشرافي القتصاديات 

ً مقارنة بانخفاض 1.1بمتوسط  الجهوي، وال سيما االنخفاض في إجمالي الناتج الخام جهةاالقتصادي لهذه ال % سنويا

% للقطاع الثاني، ولكن مع زيادة سنوية بمعدل متوسط قدره  6.6% للقطاع األولي و2.5متوسط المعدل السنوي البالغ 

 % للقطاع الثالث. 2.6

وزنا  جهةوفيما يتعلق بالقطاع الفالحي، فإن مختلف القطاعات ستعرف تطورا هاما أساسا في إنتاج الحبوب مما يعطي ال

في المائة للماعز، وفي المستقبل،  14.5لمائة لألغنام، وفي ا 15.15في المائة على الصعيد الوطني مقابل  13قدره 

سيكون من المهم تشجيع مرافقة إنشاء قطاعات لتنمية المنتجات الزراعية والحيوانية، بما في ذلك األغذية الزراعية  

 والحليب واللحوم الحمراء والمشتقات، وما إلى ذلك. 

%(  4الوزن على المستوى الوطني لعدد المنشآت الصناعية )  أما النسيج الصناعي الذي تميز تطوره األخير بانخفاض

في المائة، فال يتطور بما يتماشى مع األهداف المسندة إلى االستراتيجيات الصناعية   0.7بمعدل سنوي متوسط يقارب 

  جهة ة تعطي الالوطنية. وعلى مدى السنوات القليلة القادمة، يجب إعادة تنظيم هذا القطاع في إطار دينامية تنموية حقيقي

 صبغة صناعية تقوم على إمكاناتها ومؤهالتها وعلى التخصص في القطاعات الصناعية الغذائية والمعدنية.

ة المؤسسات السياحية المصنفة التي  ا يتجلى في عدد أسرمتواضع  إال تطوراوعالوة على ذلك، فإن قطاع السياحة ال يشهد  

٪. وهذا القطاع، شأنه شأن القطاع 0.8تصل ية في هذه المؤسسات والتي في المائة وعدد الليالي السياح 2ال تتجاوز 

وتعزيز التراث  الصناعة التقليديةلتنمية  في إطار مندمجالصناعي، يحتاج إلى إعادة تعريف من حيث ديناميات التنمية 

 الطبيعي والثقافي.

لألسمنت  الجهويوبدوره، فإن قطاع البناء في وضع مثير للقلق حيث أدت التطورات األخيرة إلى انخفاض االستهالك 

في المائة سنويا. وفي األجلين المتوسط والبعيد، يجب الدفع نحو دينامية جديدة إلنعاش  3.2للفرد بمعدل متوسط قدره 

 األنشطة البناء في جميع أنحاء الجهة.

إلى معالجة أحوال الطرق السيئة، وال سيما تلك التي تؤدي إلى    جهةلق بالبنية التحتية للنقل واالتصاالت، تحتاج الوفيما يتع

 من حيث البنية التحتية للطرق.   جهةالجبلية في أزيالل وخينيفرة، وتصحيح عدم التوازن بين مختلف مجاالت ال جهاتال
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ا أن تحقيق أهداف تعميم التعليم المدرسي وتحقيق تعميم الحصول على الخدمات وفيما يتعلق بالتعليم والصحة، يبين التحليل  

سيحتاج إلى بذل جهود كبيرة في كال المجالين. وبالنسبة للتعليم، ينبغي أن توفر هذه الجهود  2044الصحية بحلول عام 

دارس الثانوية التأهيلية.  مؤسسة للم 227مدرسة ثانوية اعدادية، و 431مدرسة ابتدائية، و 962مؤسسة منها  1620

طبيبا   911مرفقا للرعاية الصحية األولية و  326وفيما يتعلق بالصحة، ينبغي أن تؤدي هذه الجهود إلى خلق ما مجموعه  

 .  2044ممرضا بحلول عام  2  407و

متع بمزايا وفرص تت جهةأن ال خنيفرة-بني مالل  جهةبها  زخر لثروة البيئية التي توالمستقبلي ل توقعيويبين التحليل ال

، فاطإنتاج الفوسومن حيث الموارد المائية،  وللجهة مؤهالتالمستدامة. تمكنهامن تحقيق التنمية كبيرة في هذه المجاالت 

كما يجب تثمين هذه الثروات لتلبية االحتياجات السكانية واحتياجات التنمية  .والبيولوجية والتراثالجيولوجية، والموارد 

 االقتصادية.  

إلى ما يقرب من  جهة، ستحتاج ال 2044فعلى سبيل المثال، في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وبحلول عام 

مليون متر  59.4لصناعة( مقارنة بـ ماليين متر مكعب من مياه الشرب لالستهالك المحلي )دون احتساب مياه ا 107

مليون متر مكعب )يقدر على أساس التغيرات   79.5الحضرية    جهات. وسيبلغ استهالك المياه في ال2014مكعب في عام  

الحضرية مما يقدر بـ   جهاتوسيرتفع حجم المياه المستعملة المنتجة في ال .في عدد السكان والحصة اليومية للفرد الواحد(

  .في المائة 97.5، أي بزيادة إجمالية قدرها 2044مليون في عام  56.9إلى  2014متر مكعب في عام  مليون 28.8

 .وتتطلب تلبية حجم هذه االحتياجات بذل المزيد من الجهود

طنا مقارنة    611623ستبلغ    2044في عام    جهةوباإلضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن كمية النفايات المنتجة في ال

ً في عام  503968بـ  في المائة. وستتطلب هذه الزيادة إنشاء مرافق كافية وفعالة  21، أي بزيادة قدرها 2014طنا

 .الجهويلمعالجة هذه النفايات على الصعيد 

هي مركز إلنتاج   جهةوأخيرا، ال بد من إيالء االهتمام لمجالي الطاقة والتراث الطبيعي والثقافي على حد سواء. وبما أن ال

ة على انتاج الطاقة وتنويع المصادر المحلية إلنتاج الطاقة من  الجهويقة الكهرمائية، فإنها مدعوة إلى تعزيز قدرتها الطا

خالل الطاقة المتجددة. إن التراث الطبيعي والثقافي متنوع وثري إلى درجة أنه لم يقدر بعد بما فيه الكفاية، ويمكن أن  

وبرامج عمل متكاملة لجعله قطاعا احتياطيا يساهم في التنمية المستدامة في  يكون موضوع استراتيجيات تثمين مناسبة 

 .جهةجميع أنحاء ال
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 خنيفرة 

 

 

من حيث إمكانية  جهةتتعلق باليهدف التصميم الجهوي إلعداد التراب إلى االستجابة على المدى الطويل لعدة قضايا وأسئلة 

من خالل    جهةتحقيق التنمية الترابية. ويجب أن يتم وضع أسس التنمية المستدامة والشاملة لصالح جميع المجاالت المكونة لل

 :التركيز على األهداف االستراتيجية التالية

 ؛ جهةموحد هو مشروع ال تعبئة جميع الموارد البشرية والطبيعية وإشراك جميع الجهات الفاعلة حول مشروع -

 البحث عن الظروف والسبل الكفيلة بزيادة جاذبية الجهة؛  -

بيان الشروط الالزمة للشروع في عملية تنموية شاملة تمكن من لضمان رفاه اجتماعي أفضل لجميع المواطنين  -

 .من خالل تقاسم عادل للثروة التي تم خلقها

وأقاليمها، وأدوارها المحددة وعالقاتها   التطور المنشود في جهة بني مالل خنيفرةويتجلى الهدف األسمى للتصميم في إثراء  

المتبادلة مع المجاالت المجاورة، ضمن اإلطار األوسع للخيارات الوطنية وفي ظل السياق الدولي المتغير. ومن ثم، فإنه 

 .احدة من الجهات االثنتي عشرة في المملكةيحدد االتجاهات الرئيسية لتنمية وتطوير جهة بني مالل خنيفرة، باعتبارها و

وبذلك، فإن التصميم هو المترجم للتطلعات المحلية إلى التنمية المتناسقة وتنفيذ السياسات التنموية. ويمكن توضيح هذه 

ذلك  ا إلى مجموعة متكاملة من البرامج الموضوعاتية المترابطة والتكاملية، بما في جهويالسياسات بدقة أكبر وتقسيمها 

برامج فضاءات المشاريع. ومن المفترض أن يستجيب التصميم لتحديات واحتياجات حياة المواطنين، بما في ذلك الفاعلين  

 :االقتصاديين واالجتماعين من خالل ما يلي

 ؛جهةصياغة توجهات استراتيجية لضمان التنمية المستدامة لمختلف مجاالت ال -

 ؛ 2044وفق منظور استباقي بحلول عام   وضع أهداف ملموسة وطموحة لتنمية الجهة -

 تحديد تدابير التنفيذ، مشفوعة بتوصيات مفتوحة وغير ملزمة؛ -

 وضع إطار قانوني لتقاسم المسؤوليات وااللتزامات؛ -

 .اقتراح إنشاء بنية جهوية لالنجاز -

. اختصاصات قطاعية متمايز  وقد مكنت عملية تحديث الحكامة الجهوية في المغرب من وضع تدريجي لبنية ادارية يسند لها

وفي ضوء الجهوية    .الالتركيز والالتمركز والجهويةوقد تم تبسيط هذه المجاالت وتعديلها منذ منتصف السبعينات في ضوء  

، تم تحقيق جهةالمتقدمة، البد من الربط بين المقاييس الترابية والتخصصات القطاعية. وبإسناد مهام متعددة القطاعات إلى ال

ة، من ناحية، وبروز قضايا في عدة جهويرئيسيين: تغيير في المفهوم بشأن الطريقة التي تعامل بها الخصوصيات التقدمين 

 مجاالت من السياسة العمومية التي تتطلب التدخل المشترك من عدة مستويات من العمل ولكن تحت اإلشراف المباشر للجهة. 

نمية التراب الجهوي قد وضعت في إطار التصميم الجهوي إلعداد التراب،  ، فإن استراتيجية ت14-111ووفقا ألحكام القانون  

، ...(. والواقع أن التصميم يعبر عن خيارات 90-88و  83-82و  5والتي يثري تنفيذها مخطط التنمية الجهوية )انظر المواد  

بشأن تدابير تنمية  جهةدولة والإلى التوصل إلى اتفاق بين ال 14-111. ويهدف القانون جهةالتنمية المستدامة لمجاالت ال

المجال واالرتقاء به، وفقا لرؤية استشرافية واستراتيجية، وذلك للسماح بتحديد التوجهات والخيارات المرتقبة لتنمية الجهة. 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالمناطق ثالث وظائف رئيسية إلى التصميم: 89وتسند المادة 

 ة المستدامة والمتماسكة في المناطق الحضرية والقروية'؛ يجهووضع إطار عام للتنمية ال -

 ''؛ جهةتحديد '' الخيارات المتعلقة بالبنيات التحتية والتجهيزات المهيكلة في ال -



 المرحلة الثالثة: إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة

 التوجهات االستراتيجية وفضاءات المشاريع

 

 
 92  صيغة مؤقتة  2019- أنزار  - علوم العمران والتنمية

 ة وبرمجة اجراءات تثمينها وكذلك مشاريعها المهيكلة'.جهويتحديد ''مجاالت المشاريع ال -

على المدى الطويل، وينبغي التشديد على ضرورة تطوير العديد من وعلى هذا األساس، ينبغي أن يكون التصميم مرجعا 

 .  جهةالبرامج أو والمخططات القطاعية داخل ال

 ة القائمة على تعزيز أهداف التنمية المستدامة جهويالطموحات ال

 

وبعرض بعض األرقام . 2044يعتبر التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة وثيقة استشرافية بحلول عام 

في المائة من السكان النشيطين.   16في المائة، ويتجاوز معدل البطالة فيها    46.4يتبين أن معدل النشاط الجهوي يبلغ حاليا  

% من إجمالي الناتج الداخلي للمغرب 10% من مجموع السكان، والتي تساهم بأقل من  13تضم ما يقرب من    جهةوبالنسبة ل

وها المرتبة السادسة في ترتيب المناطق االثنتي عشرة الجديدة، فإن التحديات كبيرة ومهمة. وبالنظر والتي يحتل معدل نم

بني  جهة إلى طبيعة المشاكل االقتصادية واالجتماعية وتراكم مظاهر الفقر والهشاشة في المجاالت القروية والحضرية فإن 

ما تقوم به اليوم. ومن منظور التجديد والتطوير على وجه   مالل خنيفرة ملزمة بالقيام بأكثر من "مجرد" حفظ ومواصلة

الخصوص، ينبغي تنفيذ خيارات التصميم، مع توخي المرونة الالزمة. ولكن أيضا البد من البحث عن صياغة إيجابية  

دد إزاء التنمية للخيارات االستراتيجية األخرى للدولة. وينبغي أال يترك هذا التنفيذ مجاال للتردد والنهج الخجول أو المتر

 ة. جهوياالقتصادية ال

، بشأن التشخيص االستراتيجي، فضال عن مناقشات جميع حلقات العمل التشاورية، جهويإن مناقشات ومداوالت المجلس ال

ة يجب أن يشق طريقه في إطار استعمال مستدام للمجاالت الجهوية.  جهويتبين أن هناك اقتناعا تاما بأن مسار التنمية ال

 ن يكون هذا اإلطار حاضنا للذين سينفذون مخطط التنمية من أجل تحويله إلى مشاريع حقيقية. ويجب أ

مركزية  وقد بين التشخيص االستراتيجي موقع الجهة وطنيا ودوليا. وهناك العديد من االعتبارات التي يراها مكتب الدراسات

 جهة استقبال الشركات األجنبية أو احتمال تكثيف العالقات مع الوالتي تتجاوز التوزيع المكاني لالستثمار العمومي، أو 

ة على االقتصادات الوطنية والعالمية، وكل جهوي... وتعتمد االقتصادات الالشمالية أو تأثير إعادة فتح الحدود الشرقية للبالد

ء على مواطن القوة واالكرهات ة تسلط الضوجهويفريد من نوعه. إن االختالفات في ديناميات االقتصادات ال  جهوياقتصاد  

 التي تواجهها كما تبين الخصائص الهيكلية للمناطق وتسمح بتحقيق العديد من األهداف المذكورة.

  

إن أهداف التصميم تتركز في وضع توجهات استراتيجية دون وضع أولويات معينة. وهذا هو السبب في أن المقترحات 

ة. ولكن إذا  جهويراعاة المقصود والممكن في سياق تعزيز وتجديد الصبغة الصيغت، بما يتجاوز ما يمكن تحقيقه، مع م

، فال ينبغي لها أن تلعب في اتجاه إبراز أو تجميد جهويكانت مسألة الصبغة االقتصادية مهمة بالنسبة ألي مشروع تنموي  

 .البنية اإلنتاجية القائمة والتخصصات الناتجة عنه

 

 ةجهويللموارد والتعبئة العامة للفاعلين في مجال التنمية الالبرمجة الدقيقة 

  

قد أظهر التشخيص الترابي بوضوح أن اإلمكانات المستغلة للزراعة مهمة وأن المراكز الحضرية الرئيسية توفر، باإلضافة  

األداء. ومن المهم تعزيز إلى تجديد الصناعة التقليدية، فرصا خاصة لوضع أسس صناعة متطورة وسالسل خدمات عالية 

قواعد التصنيع القائمة، ولكن كذلك البد من توجيه هذا التصنيع نحو األنشطة الدينامية ذات القيمة المضافة العالية: الصناعة  

الغذائية. من أجل تجنب توقف حقيقي للمجال ناجم عن تنزيل التصميم والمخطط، من المهم العمل على ضبط اآلجال النهائية 

 ل البرمجة الدقيقة للموارد المالية وتعبئتها.من خال

 

وتأخذ المقترحات في عين االعتبار أيضا التمفصالت األساسية للتصميم. وقد تم تعزيزها بضمان تكامل الديناميات 

بني مالل خنيفرة  جهة. ومن المؤكد أن إعداد تراب الجهةالتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على  والبرامج اتخططموال

مختلف  رجمت إلىستراتيجية العامة للدولة، التي تحرية كاملة في العمل، ولكن في إطار االلهم فيها  الفاعلينومختلف 

السياسات العمومية. وعند القيام بذلك، يجب عليها أن تدمج جزئيا القيود التي تتجاوزها، وال سيما المحلية والدولية. وقد ورد  
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سياسات العمومية على الصعيد الوطني في الوثيقة التشخيصية، وهي خلفية لمجموع البرامج والمشاريع التي  ذكر تفاصيل ال

 سنة فما فوق(. 20تشكل العمود الفقري للتصميم ولمخطط التنمية الجهوي )

التأهيل والتضامن،  ، وباإلضافة إلى مفاتيح التوزيع والتحكيم التي سيتم تحديدها لصناديق جهويولدعم وتعزيز المشروع ال

سيكون من المهم دراسة العالقة بين التصميم والتحديثات التي عرفتها النصوص القانونية )قانون التعدين، والبيئة، واإلسكان، 

أيضا على الجهود المبذولة لتخفيف عبء مجموعة من التحديات التنظيمية.  جهويوالغابات...(. ويتوقف نجاح العمل ال

المدونات واألنظمة األخرى، سيتم التذكير بالتغييرات والتعديالت الالزمة لتهيئة المجاالت الحضرية، فضال  وفيما يتعلق بهذه  

 .عن معايير حماية المناطق القروية

تحقق من خالل برامج التصميم، سيكون للعديد من  س، التي جهويوبالمثل، وبالنظر إلى اإلجراءات التي يتخذها المجلس ال

بشأن هذا   الفاعلين ومن الضروري إجراء مشاورات مسبقة حقيقية مع  المجاالت.ر أثر من حيث تنمية األهداف والتدابي

بمصادر   عومةة مدجهويأن تكون التنمية ال  وينبغيالمحققة.    قد يؤثر على المكاسبالموضوع من أجل تجنب أي أثر عكسي  

 تنموية. ولذلك ينبغي عدم إغفال هذا العنصر من حيث المساهمة والمشاركة في الجهود الالمناسبةالتمويل والترتيبات المالية  

 ة. جهويال

 

 االستناد في تفعيل التصميم على تعاون جميع الفاعلين

 

المجلس  كون  يللتطوير، فيجب أن    أن يكون ديناميا وقابال  ،جهوي ال، بمجرد أن يعتمده المجلس  التصميموإذا كان الغرض من  

. ويجب أن تكون التصميم كأداة حقيقية للتوجيهعلى استخدام  ويبقى األهم هو أن يكون قادرا. قادرا على تقييمه وتكييفه

 جهةيدة في االقتصادية المتغيرة، واالحتياجات الجد على أساس الظروف بعيدعلى المدى النجاز اللاألهداف الكمية قابلة 

 بني مالل خنيفرة. 

ولم تدخر المقترحات الواردة في مجاالت المشاريع المختارة جهدا في إشراك القطاع الخاص في تهيئة المجال الجهوي. وإذا  

النسيج الواسع جدا للمقاوالت كانت الشركات الكبرى تعي أهمية مشاركة القطاع الخاص في إعداد التراب الجهوي، فإن 

الصغيرة والمتوسطة لم يترسخ لديه بعد الوعي بما يمكن أن تمنح لها المشاركة في هذا المجال. فبعض اإلجراءات مفتوحة 

النشاط االقتصادي، على سبيل المثال(. وينبغي أن تصبح المساواة    جهةأمام القطاع الخاص وغيرها يبقى محصورا )توسيع  

في التعامل القاعدة التي تسمح لمختلف فئات القطاع الخاص بالشروع في إجراءات معينة غير مفتوحة لها حاليا مع البقاء  

كون بحق شريكا للسلطات تحت مراقبة السلطات العمومية. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون القطاع الخاص، قادرا على أن ي

 .لتنفيذ أمثل للمشاريع المبرمجةالعمومية وأن يستفيد من دعم الدولة، ليصبح مصدرا  

 

ة يثير مسائل مهمة تتعلق بالتتبع والتدبير. وتشير مسألة جهويوأخيرا، ونظرا لتباين اإلقليم ذاتها، فإن تنفيذ مشروع التنمية ال

داف إلى نمط الحكامة المعتمدة. وفي حين أنه ال يمكن إنكار أن لكافة الفاعلين دورا في  المقاييس الترابية وكيفية تنفيذ األه

يبدو هدفا عاما ينبغي العمل على إدراكه. ومن هنا تأتي الجهود   وضع التصميم، فإن توافق الفاعلين مع فلسفة وأهدافالتصميم

لمؤكد أن هذا التحديد البحت يعكس رغبة حقيقية في المبذولة لتحديد فضاءات المشاريع على أساس معايير محددة. ومن ا

ة. وتشمل األهداف المنشودة، تحميل الفاعلين المسؤولية والتي  جهويتعديل وتطوير البنيات اإلدارية، وليس إضافة بنيات 

قيق التنمية ة في مجاالتها. ومن خالل هذه المسؤولية، ستتمكن الجهة من تحجهويستكون ضامنة للتنفيذ الناجح للمشاريع ال

 .الترابية

 

 فضاءات للمشاريع أساس نجاح المشروع الجهوي العام

 

مجموعات قسيم المشروع إلى  تصادية المحلية وتعزيزها. وقد تم تتم اختيار فضاءات المشاريع بما يمكن من تأهيل النظم االق

. كما أن إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية صحيحلتنفيذ المشروع وبالتالي إلنجازه ونجاحه على النحو ال   فرعية يمكن التحكم فيها

. والطريقة التي يشيع استخدامها إلنجاز مشروع ما وفقا  في ظل الجهوية المتقدمة يجعل التخطيط النجاز المشاريع ميسرا
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يتم فيها  بنهاية. وتقترن كل مرحلة ى مراحل زمنية وأجزاء مجاليةع إللمتطلبات الجودة والتكلفة والوقت هي تقسيم المشرو

 على المرحلة الماضية قبل االنتقال إلى المرحلة التالية. المصادقة 

وركز التشخيص الترابي على نطاق التفاوتات االجتماعية واالقتصادية. ولمعالجة أوجه التفاوت بين الجماعات القروية  

وجه التفاوت داخل األقاليم وفيما بينها، من المهم اعتماد شبكة للتحليل وطريقة للتدخل تستند والحضرية، وكذلك لمعالجة أ

إلى معايير النجاعة االقتصادية واالجتماعية. ويهدف استخدام فضاءات المشاريع إلى استحداث أشكال جديدة من النجاعة  

 االقتصادية تساهم في خلق نوع من المساواة بين المجاالت.

أمر متروك لدراسة الجدوى  هذا . وجهويومن خالل تحديد فضاء المشروع سيتم بيان أهداف المشروع بالنسبة لكل فضاء 

لها في وضع يمكنها من إنجاز المشروع. ولكن من المهم تنفيذ المشاريع التابعة من خالل وكالة  جهةلتحديد ما إذا كانت ال

توقعها في سياق كل مشروع أو برنامج ووسائل منعها، من ناحية، ومخاطر والصعوبات التي ينبغي المخاطر أيضا دراسة 

 في حالة عدم تنزيل المشروع. جهةيام به، وبالتالي المخاطر بالنسبة للعدم الق

 الجهوية التنمية نموذج نجاعة تحسين (3

 أي صبغة اقتصادية لجهة بني مالل خنيفرة .1

خنيفرة بالتنوع مع هيمنة القطاع الثالث أي التجارة والخدمات أساسا. وتتركز تتميز القاعدة االقتصادية لجهة بني مالل 

لهذه القطاعات   الجهوي في ثالثة قطاعات هي: الفالحة والصناعة والسياحة. وال يزال التواجد  جهةاإلمكانات التنموية لل

بسرعة متفاوتة. وهذا االنقسام ليس يتركز على نطاق مجاالت صغيرة نسبيا. وهذا يعطي االنطباع بوجود مجالين ينموان 

 ة األخيرة.الجهوينتيجة للموارد المتاحة، بل نتيجة تراكمية لطريقة تدبير المجاالت الناتجة عن إعادة تقسيم الدوائر  

قطاعات اقتصادية هي: الفالحة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية. غير أن القيمة المضافة    بأهمية ثالثة  جهةوتتمتع ال

في المستقبل القريب. وهذا  جهةللصناعة الغذائية التي تشكل أداة مشتركة بين الصناعة والزراعة، قد تكون محركا لتنمية ال

خرى المرتبطة بصناعة السيارات، والتي تمثل اليوم فرصة  من االستمرار في تطوير مجاالت التنمية األ جهةلن يمنع ال

للمغرب لتطوير صناعته وصادراته إلى بقية العالم. وتتكون المجاالت التنموية األخرى أساسا من: التعدين، والصناعة  

بني مالل   جهةفإن  التقليدية، والسياحة، وال سيما السياحة القروية، والخدمات األخرى ذات القيمة المضافة العالية. وهكذا،

د ويولالمتصلة بالسياحة والخدمات.  إضافة إلى القطاعات، الصناعة الغذائية هي صبغتها الرئيسيةخنيفرة يمكن أن تكون 

للمقاوالت يتمحور سيكون إلنشاء نظام و. دولية السوق النحو الصادرات مع انتاج مهم من هذا القطاع قيمة مضافة عالية 

المغرب  مخططفي إطار  فالحةتأثير تدريجي ولكن مؤكد على تحديث ال الجهويعلى المستوى  حول الصناعات الغذائية

 سريع الصناعي. الت مخططاألخضر وتطوير الصناعة كجزء من 



 المرحلة الثالثة: إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة

 التوجهات االستراتيجية وفضاءات المشاريع

 

 
 95  صيغة مؤقتة  2019- أنزار  - علوم العمران والتنمية

 

 بني مالل خنيفرة جهة: رسم بياني يلخص الصبغة االقتصادية المستقبلية ل3المخطط 

  :2044االستراتيجي للجهة في أفق  التموقع .2

أن تتوفر على الوسائل الالزمة لتعزيز موقع  جهة(، يجب على ال2044المقبلة )بحلول عام  24على مدى السنوات الـ 

الجهة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي. ولكي تتمكن الجهة من التموقع على الصعيد الوطني فالبد من أن تضع أهدافا  

ة ومحددة على المدى البعيد. وهذه األهداف هي التي ستوجه اإلجراءات التنموية في األجلين المتوسط والبعيد. استراتيجي

. وبهذا المعنى، جهة لاطن القوة، بل أيضا اإلمكانات التنموية المتوفرة في اومن حيث المبدأ، يجب أن تعكس هذه األهداف مو

 من حيث األداء الذي يتعين تحقيقه: 2044بني مالل خنيفرة بحلول عام  جهةيمكن تلخيص الموقع االستراتيجي ل

 القطب الثاني على مستوى الفالحة -

 القطب الثالث على مستوى الصناعة الغدائية -

 القطب الثالث للصناعة الرقمية والخدمات المرحلة -

 القطب الثالث للصناعات الكميائية،  -

 اإليكولوجية والرياضيةالقطب االول للسياحة  -

 القطب االول القتصاد الغابة -

، شريطة النجاح جهة، مع مراعاة جميع اإلمكانيات المتوفرة في الجهة إن هذه االهداف االستراتيجية قابلة للتحقيق ومتاحة لل

مرأة في سوق الشغل، في التعبئة الشاملة لمختلف الفاعلين واالستخدام األمثل للموارد وخاصة الرأسمال البشري، وإدماج ال

 وإعداد البيئة المناسبة إلنعاش التنمية في سياق القطيعة مع الممارسات القديمة التي أدت إلى الوضع الحالي.  

 :2044األهداف االستراتيجية الكمية للتصميم في أفق  .3

على المدى البعيد. وهو مدعو أيضا إلى صياغة    جهةومن حيث المبدأ، يجب على التصميم أن يحدد الرؤية التنموية الشاملة لل

أهداف استراتيجية كمية توفر معايير محددة لعملية التنمية. والواقع أن مضمون تحديد المواقع االستراتيجية المبينة أعاله 

 ف في:  يجب أن يترجم إلى أهداف كمية يمكن أن توجه باستمرار العمل التنموي على المدى البعيد. وتتمثل هذه األهدا

مليار   223و 2030مليار درهم سنويا بحلول عام  112.61احتالل المرتبة السابعة من حيث خلق الثروة، أي  ▪

 ؛ 2044درهم سنويا بحلول عام 
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مليار درهم سنويا  33.9و 2030- 2018مليار درهم كمتوسط سنوي للفترة  33.8جذب استثمارات قدرها  ▪

 ؛ 2044-2030كمتوسط للفترة 

فرصة عمل   58 800و 2030-2018فرصة شغل في السنة كمتوسط للفترة  29 700ل عن إحداث ما ال يق ▪

 ؛2044-2030في المتوسط للفترة 

مقاولة/سنة    29  400و  2030-2018شركة/سنة كمتوسط للفترة    14  850تشجيع إنشاء المقاوالت: ما متوسطه   ▪

 ؛ 2044-2030كمتوسط للفترة 

في    2و  2030في المائة في المناطق القروية بحلول عام    5ككل و  هةجفي المائة في ال  4تخفيض معدل الفقر إلى   ▪

 ؛ 2044-2030المائة للفترة 

 ؛ 2030في المائة بحلول عام  6خفض معدل البطالة إلى أقل من   ▪

 .2044في المائة بحلول عام   5وأقل من  2030في المائة بحلول عام   15خفض معدل األمية إلى أقل من   ▪

 

بمقدار    الداخلي الخامر عنها كميا إلى تحسين نصيب الفرد من الناتج  األهداف المعبومن المرجح أن يؤدي تحقيق جميع هذه  

درهم في السنة في عام   41,000إلى  درهم او سنة حاليا 22,365ط قدره مرات. وسيرتفع نصيب الفرد من متوس 3.4

 في المرتبة الخامسة مقارنة بهذا المؤشر التركيبي. جهة ، مما يضع ال2044في عام   درهم سنويا 78,500و 2030
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وقد وضعت هذه األهداف االستراتيجية، حسب القياس الكمي، على أساس نتائج التشخيص الترابي االستراتيجي. وتشمل 

 : هذه التدابير ما يلي

االتجاهات الكبرى السابقة في المؤشرات االستراتيجية ذات الصلة )الناتج الداخلي الخام، واالستثمار، والشغل،  •

 والتصدير...(؛ 

 القدرة اإلنتاجية الحالية؛  •

اإلمكانات من حيث الموارد الطبيعية المتاحة )األراضي الزراعية والمياه والغابات والمناجم...( ورأس المال   •

 البشري؛ 

 مستوى التنمية في المناطق المتقدمة األخرى؛  •

 .الجهويفي المائة كحد أدنى يمثل المتوسط  8.3من مجموع االقتصاد الكلي ينبغي أال تقل عن  جهةحصة ال •

 

 وفيما يتعلق بطريقة حساب األهداف االستراتيجية الكمية، فهي كما يلي:

المقبلة.   25في المائة كهدف للسنوات الـ  4.1فيما يتعلق بحساب الناتج الداخلي الخام، تم تحديد معدل نمو قدره  •

 ين االستراتيجيين على مستوى المناطق األخرى؛الجهويومعدل النمو هذا ممكن في ضوء نتائج التشخيص واألداء  

لى االستثمارات التي سيتم القيام بها خالل هذه الفترة. ويعتمد عدد مناصب الشغل التي سيتم إنشاؤها بصفة عامة ع •

وهناك ارتباط قوي بين تدفقات االستثمار والمناصب التي يخلقها االقتصاد. وعلى أساس هذه العالقة، قدر عدد  

 المناصب التي سيتم إنشاؤها مع مراعاة حجم االستثمارات خالل هذه الفترة؛

ناتج الداخلي الخام المحدد عند مستوى النقطة األولى. وفي المغرب، تبلغ وقد حِدد االستثمار على أساس هدف ال •

في المائة في المتوسط على المدى البعيد. وعلى أساس هذه العالقة،   30نسبة االستثمار إلى الناتج الداخلي الخام 

 تم تحديد االستثمار العام؛

ج )الصناعة، والمنتجات الزراعية، والصناعة  وقد حددت كمية الصادرات على أساس القدرة الحالية على االنتا •

 من جميع صادرات البلد على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة؛  جهةالتقليدية...( وعلى أساس حصة ال

، والبرامج الجارية على الصعيد الجهويويحسب معدل الفقر على أساس االتجاه السابق الذي لوحظ على الصعيد  •

كافحة الفقر والهشاشة بوجه عام، وأداء المناطق األخرى، وعلى الصعيد الوطني،  الوطني التي تهدف إلى م

 مرات؛  3.4وافتراض تحسين الدخل لكل فرد 

، وأداء المناطق األخرى، الجهويويحسب معدل البطالة على أساس االتجاه السابق الذي لوحظ على الصعيد  •

 ت التي سيتم القيام بها في السنوات المقبلة؛ والمناصب التي ستخلق في السنوات المقبلة، واالستثمارا
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، والبرامج الجارية على الصعيد الجهويويحسب معدل األمية على أساس االتجاه السابق الذي لوحظ على الصعيد   •

 الوطني بهدف مكافحة األمية، وتحسين الظروف المعيشية ودخل السكان. 

 مندمجة ومستدامة االختيارات والتوجهات االستراتيجية لتحقيق تنمية  .4

 خنيفرة مشاكل رئيسية أبرزها التشخيص االستراتيجي الترابي وهي:-بني مالل  جهةتواجه تنمية 

 غياب نموذج تنموي متكامل قادر على تحقيق التنمية المجالية الشاملة للجهة والتثمين الجيد لمواردها -

 ضعف التنمية االقتصادية وتمركزها في بعض المناطق دون أخرى -

 الجاذبية مما ينعكس سلبا على تدفقات االستثمارات نحو الجهةضعف  -

   ال تستفيد ساكنة الجهة من جزء هام من القيمة المضافة التي ينتجها اقتصاد الجهة -

  على االستثمار العمومي وعلى التحويالت التضامنية-بشكل كبير-اعتماد الجهة  -

 اشعاع وطني قادرة على خلق دينامية اقتصادية واجتماعية تصاعدية ال تتوفر الجهة على بنيات أساسية كبرى ذات  -

الشبكة الحضرية متوسطة محدودة التأثير على المستوى الوطني وغير مهيكلة للجهة. وقد تعرف هذه الشبكة تشتتا  -

 ديموغرافيا قويا وهي غير مندمجة بشكل جيد في الشبكة الحضرية الوطنية

تفاوتات مجالية وتواجد مناطق معزولة ال تستفيد من الخدمات العمومية  ضعف مؤشرات التنمية البشرية مع -

 والتجهيزات األساسية، وهجرة قوية للشباب ولليد العاملة خارج الجهة

 تدهور مسترسل للمؤشرات البيئية -

 استمرار التأثير الكبير للبادية على التنمية بالجهة -

خنيفرة، ونظرا لمهمة التصميم في تحديد التوجهات والخيارات -بني مالل  جهة وبالنظر إلى مشاكل التنمية هذه في 

مبادئ توجيهية في المجاالت االستراتيجية التي تغطي المجاالت الرئيسية   5المقبلة، تم اقتراح    25االستراتيجية للسنوات الـ  

 . وهذه التوجهات هي:جهةللتنمية المندمجة والشاملة والمستدامة في ال

ألنسب اللتقائية السياسات العمومية ولوضع آليات فعالة للتضامن المجالي للحد من التفاوتات جعل الجهة اإلطار ا -

المجالية ومن الفقر والهشاشة والتفاوتات على مستوى البنية التحتية والخدمات العمومية األساسية ولتدارك العجز  

 المسجل بالمناطق القروية،

الكامنة والموارد المتنوعة المتاحة في مختلف أقاليم الجهة وخلق   تطوير جاذبية الجهة من خالل استغالل الفرص -

المزيد من القيمة المضافة، وتثمين الموارد المادية والالمادية للجهة وجعلها رافعة لإلشعاع وتنمية ووظائفها االقتصادية 

 .واالجتماعية

  ل أفضل مختلف موارد الجهةإعادة بناء القاعدة االقتصادية للجهة على أساس أولويات جديدة تثمن بشك -

تطوير الشبكة الحضرية على مستوى وظائفها االقتصادية واالجتماعية وكذا البنيات التحتية واالندماج الجهوي  -

 والوطني

مواكبة التحوالت اإليكولوجية والطاقية والحفاظ على الموارد الطبيعية للجهة وحسن تثمينها، وإيالء أهمية خاصة  -

 المخزون المائيلتدبير 

 :ويمكن بيان هذه التوجهات الرئيسية في مجال السياسة العمومية حسب مجال العمل على النحو التالي

 :هي إطار للتنمية البشرية المستدامة جهةال .أ

لف بني مالل خنيفرة في إطار مناسب لتقارب السياسات والمبادرات العمومية لمخت  جهةمن الناحية االستراتيجية، يجب تنظيم  

الجهات أثناء عملية تنفيذ الخيارات والتوجهات واألهداف االستراتيجية، بما في ذلك التحسين المستدام لمؤشرات التنمية 

 البشرية والحد من التفاوتات المجالية واالجتماعية:

 تقليل التفاوتات المجالية في مجال الولوج للخدمات األساسية والتغطية الصحية والتعليم،   ▪

 مج محاربة الفقر والهشاشة وخصوصا بالمناط القروية والمناطق الجبليةتكثيف برا ▪

تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية للسكان في وضعية هشاشة )مرافق االستقبال للمسنين وذوي االحتياجات  ▪

 الخاصة(
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 ي سوق الشغل؛االنخراط في اإلستراتيجية الوطنية للتكوين المهني لرفع الكفاءات المهنية ولدمج أفضل للشباب ف ▪

 .تطوير البرامج التنموية المحلية المندمجة وخصوصا في المناطق الجبلية بدعم من هيآت التمويل الدولية ▪

  دعم برامج تطوير األنشطة والمقاوالت الصغرى الذاتية ▪

 تثمين المنتجات المحلية من خالل التعاونيات ▪

 النساء تكثيف برامج القضاء على األمية وخصوصا بين صفوف  ▪

 تطوير وتحسين المؤسسات الصحية والتربوية بالمدن والبادية  ▪

 توجيه التعليم العالي نحو التخصصات المالئمة لحاجيات سوق الشغل وخصوصا اإلعالميات والتكنلوجيا ▪

 االهتمام بقضايا الشباب من خالل تطوير مختلف المرافق الثقافية والرياضية  ▪

 لدعم تمويل االستثمارات الصغرى تطوير شبكات القروض الصغرى بالجهة  ▪

 االهتمام بقضايا أصحاب االحتياجات الخاصة  ▪

 تحسين وضعية المرأة خصوصا بالمجال القروي  ▪

 

 تحسين جاذبية الجهة:  .ب

تنفيذ المقترحات الرئيسية التالية في   الجهوييتطلب النجاح في عملية اللحاق بالركب االقتصادي وإنعاش النمو االقتصادي 

 تحسين مناخ األعمال وتبسيط المساطر اإلدارية وجعله أكثر شفافية وتطوير الخدمات العمومية الرقمية الع مجال السياسة

 تقديم تحفيزات متميزة لجلب االستثمارات الوطنية واألجنبية وخلق المقاوالت ▪

  وضع برنامج جهوي متكامل للترويج االستثماري بالجهة ▪

 وجه الخصوص بأثمنة تفضيلية لجلب المزيد من االستثمارات نحو الجهةتعبئة العقار والعقار العمومي على  ▪

 تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص حول المشاريع المهيكلة الكبرى ▪

تطوير شبكة النقل )الطرقي والجوي والسككي( والتجهيزات الالزمة لها لتخفيض تكاليف النقل وتسهيل الوصول   ▪

  إلى مختلف مناطق الجهة

 أهمية كبرى للمستثمرين من الجالية بالخارج إعطاء ▪

 خلق إطار مؤسساتي جهوي للتزويج الخارجي للجهة لجلب االستثمارات الخارجية.  ▪

 

 إعادة بناء القاعدة االقتصادية الجهوية وخلق أنماط حكامة جديدة: .ت

  جهةإعادة بناء القواعد االقتصادية ل، 2044ة للتصميم بحلول عام الجهوييتطلب تحقيق األهداف االقتصادية االستراتيجية 

بني مالل خنيفرة في المجاالت الفالحية والصناعية والسياحية والصناعات التقليدية والبنية التحتية...، وتجديد وتحديث 

 الحكامة على نطاق إقليمي. 

 ا، بما في ذلك: ة دورا قياديالجهويوفي المجال االقتصادي الفالحي، هناك حاجة إلى توجيهات إلعطاء الفالحة 

  تطوير االنخراط في استراتيجية المغرب األخضر ▪

 تطوير شراكات مع القطاع الخاص األجنبي لتنمية الضيعات الفالحية الكبرى ▪

 تثمين وتطوير المناطق المروية، وتشجيع المراعي والمحاصيل العلفية؛ ▪

تكثيف اإلنتاج النباتي والحيواني بالجهة من خالل تعميم السقي الموضعي، وترشيد استخدام األسمدة، واستخدام   ▪

 أفضل للمكننة الزراعية والرقمنة؛

 تنويع المنتجات الفالحية وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي تحتاجها األسواق العالمية ▪

 ي خاصة على مستوى التسويق والتخزين والنقلتطوير سلسلة اإلنتاج الفالح ▪

 تطوير التكوين في مجال الفالحة وتدبير الضيعات الفالحية ▪

 وفي المجال الصناعي، من المفيد اتباع التوجهات التالية: 

  العمل على االنخراط الفعلي للجهة في اإلستراتيجية الوطنية لإلقالع الصناعي ▪
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 عات الغذائية؛ تعزيز مكانة الجهة كقطب صاعد للصنا ▪

 .تطوير الصناعات المعدنية لتثمين ودمج أفضل للثروات المنجمية لتنمية االقتصاد الجهوي ▪

 بني مالل بأثمنة جد تفضيلية؛-تطوير المناطق الصناعية على محور الطريق السريع الدار البيضاء  ▪

  صناعية حرة بالجهة الستقطاب استثمارات مباشرة أجنبية؛ جهةخلق  ▪

 مات اللوجستية والخدمات المرحلة بالجهة تطوير الخد ▪

 تسريع إنشاء المناطق اللوجستية الجهوية المبرمجة وخاصة الميناء الجاف؛  ▪

 تطوير الشراكات الصناعية مباشرة مع الدول المصدرة لرؤوس األموال كايطاليا والصين. ▪

 وفي مجال البنيات التحتية، تظهر أتوجهات أساسية وهي: 

طاب التنمية االقتصادية األخرى بالمغرب وتسهيل تفتحها على العالم الخارجي بتطوير النقل تطوير ربط الجهة بأق ▪

 الجوي والسككي وشبكة الطرق السريعة،

تعزيز التماسك والتضامن الجهوي من خالل تحسين التواصل داخل الجهة وخلق توزيع متوازن للتجهيزات  ▪

 طنية الجديدة، األساسية والبنية التحتية وتأهيل شبكة الطرق الو

 تأهيل الطرق لالستجابة لكثافة حركة السير وذلك بخلق طرق سريعة )طرق مزدوجة أو سيارة( ▪

  توسيع شبكة السكك الحديدية وربط المناطق الكبرى للجهة بهذه الشبكة ▪

  فك العزلة على المناطق القروية وخاصة الجبلية وذلك بتوسيع شبكة الطرق القروية وتحسين الرصيد الطرقي  ▪

 الموجود،

 تحسين مختلف وسائل النقل الحالية بما فيها النقل الطرقي خاصة النقل القروي والنقل السككي والنقل الجوي؛  ▪

 وفي قطاع السياحة، فأهم التوجهات االستراتيجية تكمن في: 

 شراكات مع المهنيين؛، وكذلك إقامة جهةتعزيز عقود البرامج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص/ال ▪

 تعبئة االستثمارات وزيادة وتنويع العرض السياحي وتنمية السياحة القروية والجبلية؛  ▪

 تحسين الجودة وتشجيع السياحة المحلية؛ ▪

 تنظيم قطاع النقل السياحي، ورفع مستوى الموارد البشرية المشاركة في إدارة األنشطة السياحية واإلشراف عليها.  ▪

مع قطاع السياحة، يجب أن يتم تنمية الصناعة التقليدية والتراث في إطار األهداف المشتركة. ولهذا  وبطريقة متكاملة 

 الغرض، يجب أن يخضع قطاع الصناعات التقليدية للتحديث وفق ما يلي:

 تطوير وتثمين الصناعة التقليدية الجهوية؛ ▪

 تعزيزهاوضع وتنفيذ استراتيجية تسويقية متكاملة للترويج للحرف الجهوية و ▪

 .دعم مبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة التقليدية ▪

 تطوير المناطق الحرفية والمعارض الدائمة بمختلف مدن الجهة  ▪

 تعزيز التكوين المهني المرتبط بالحرف التقليدية  ▪

 تطوير وتحفيز التعاونيات العاملة في مجال الصناعات التقليدية ▪

.  جهة راث، ساعد التشخيص الترابي على تسليط الضوء على التنوع الكبير وثراء الموارد التراثية في الوفيما يتعلق بمجال الت

. وسيتم جهةوقد أظهر التحليل التوقعي أن هذه الموارد تتيح آفاقا واعدة في اإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية في ال

 وجهات االستراتيجية الرئيسية التالية: تأكيد هذا المنظور باعتماد وتنفيذ المحاور والت

بين القطبين الرئيسيين، فاس مكناس )في الشمال( ومراكش تكريس الجهة كقطب تراثي ذو مكانة وطنية، يتموضع   ▪

 .)في الجنوب(، بهدف تعزيز "طريق تراثي" بين العواصم التاريخية

لسياحة البيئية والثقافية، االقتصاد االجتماعي  تثمين التراث في إطار برنامج جهوي مندمج بين مختلف القطاعات ا ▪

  والتضامن، التنمية البشرية المستدامة، التنمية القروية إلخ

 وضع برنامج جهوي لتطوير وتجهيز المواقع التراثية،   ▪

 وضع برنامج إلعادة تأهيل وحماية التراث العمراني في الجهة؛  ▪

وضع برنامج جهوي متكامل للترويج لتراث الجهة )معرض جهوي، معارض إقليمية، متاحف، مهرجانات /   ▪
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 مواسم ...(

إعداد برنامج جهوي متكامل للتكوين وتطوير المعرفة والدراية في التراث )المعاهد الموسيقية للفنون الشعبية  ▪

 والحرف ...(

 )الجمعيات، التعاونيات،(وضع استراتيجية لدعم الفاعلين في مجال التراث  ▪

 وضع مخطط جهوي للمسارات التراثية، في برنامج متكامل. ▪

بني مالل خنيفرة وفقا للخيارات والتوجهات واألهداف االستراتيجية المقترحة يتطلب تجديد  جهةإن نجاح عملية التنمية في 

 وفقا لما يلي:   جهةوتحديث أساليب الحكامة في جميع أنحاء ال

 باألطر العليا المتخصصة وتعميم تمثيليتها على مستوى األقاليمتزويد الجهة  ▪

  تنويع وتطوير التعاون الوطني والدولي لنقل التجارب الرائدة وتكثيف الشراكات الهادفة وطنيا ودوليا ▪

 وضع هيئات تنسيقية بين مختلف اإلدارات والجهة لتتبع مختلف البرامج والمشاريع ▪

 للتتبع الظواهر االجتماعية واالقتصادية بالجهة  تطوير نظام احصائي جهوي ومرصد ▪

 تعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين وخصوصا من خالل موقع األنترنيت الخاص بالجهة ▪

 ة الجهويإنجاز بنك من المشاريع الجذابة المتعددة القطاعات، التي تعتبر قادرة على خلق دينامية حقيقية للتنمية  ▪

 د. تأهيل وتحديث الشبكة الحضرية: 

، يقترح التصميم مبادئ جهةاستنادا ً إلى نتائج التشخيص الترابي االستراتيجي واالتجاهات في تطور النسيج الحضري لل

من أجل تشكيل الشبكة الحضرية الجهوية وإعادة التوازن لها. وتشمل هذه    جهةتوجيهية استراتيجية للتجمعات الرئيسية في ال

 بادئ التوجيهية ما يلي:الم

 اعتماد تخطيط أفضل للمدن الكبرى والمتوسطة ودمجها في الشبكة الحضرية الوطنية؛  ▪

 تعزيز الوظائف االجتماعية واالقتصادية للمدن الكبرى والمتوسطة بالجهة لجعلها أكثر جاذبية  ▪

كبريات المدن الوطنية )معارض،   الرفع من الخدمات والتجهيزات والبنية التحتية للمدن بالجهة وجعلها في مستوى ▪

 مالعب رياضية مستشفيات، محطات نقل المسافرين، ...؛ 

 دمج اإلكراهات البيئية في مخططات تأهيل المدن بالجهة؛  ▪

 محاربة السكن الغير الالئق والسكن الغير قانوني؛ ▪

 الكبرىتطوير البنيات التحتية والقاعدة االقتصادية للمراكز الصاعدة والدواوير  ▪

 اعادة االعتبار للمدن واالنسجة القديمة للجهة  ▪

 تدبير المدن عبر أنظمة معلوماتية جغرافية وتطوير نماذج جديدة لألحياء السكنية تدمج الحداثة والعمارة المغربية ▪

 االستمرار في القضاء على كل أشكال العجز السكني بالجهة  ▪

 تطوير العروض السكنية المالئمة لكل الفآت االجتماعية ▪

 تطوير القرى النموذجية التي تأخد بعين االعتبار المورث الثقافي.  ▪

 

 تتبع التغيرات البيئية والطاقية .و

 بني مالل خنيفرة على االتجاهات االستراتيجية التي ستسهم في تنمية التراث البيئي والموارد الطبيعية جهةركز التصميم 

 :، وفي الحفاظ على المؤهالت وتثمينها. ويمكن تلخيص هذه المبادئ التوجيهية على النحو التاليجهةفي ال

 تعميم محطات معالجة النفايات والمياه العادمة؛ ▪

 تشجيع المعالجة الثالثية للمياه العادمة قصد إعادة استعمالها؛ ▪

 المنزلية؛تعميم بناء مطارح مراقبة لطمر النفايات  ▪

 ة للنفايات المنزلية؛ الجهوياعتماد وتنفيذ المخططات  ▪

 إعادة تأهيل وإغالق المطارح الغير مراقبة؛ ▪

 اعداد المخطط الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والزراعية الغير خطرة والنفايات الهامدة ▪

 وضع حلول لمعالجة النفايات الخطيرة وتثمينها على مستوى الجهة؛  ▪
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 توزيع مياه الشرب؛ تحسين شبكات ▪

 تثمين ترسبات محطات معالجة المياه العادمة؛ ▪

 تشجيع ودعم استعمال الطاقات المتجددة )الشمسية والريحية( ومبادرات استعمال الوقود البديل؛  ▪

 .الحفاظ عل المنتجات الغابوية وتثمينها بشكل عقالني ▪

 اعتماد وتحفيز البدائل الطاقية الجديدة. ▪

 خالصة: 

بني مالل   جهةساعدت التطورات المذكورة أعاله على تركيز االهتمام على األهداف والتوجهات االستراتيجية التنموية في 

، التي ينظر  جهة. والعنصر الرئيسي في عملية التحليل هو التنمية المستدامة لل2044خنيفرة التي تم تصورها بحلول عام 

 مما يوفر فرص النمو الحقيقية. جهةإليها في إطار نموذج يتسق مع صبغة ال

لى العقبات التي تعرفها والتعجيل بمواجهة وينطوي مسار عملية التنمية المقبلة، على مواجهة مشاكل التنمية والتغلب ع

العجز االجتماعي المتراكم، مع القيام في الوقت نفسه بتنفيذ برامج لبناء تنمية إقليمية مندمجة وشاملة ومستدامة ورسم 

 بني مالل خنيفرة. جهةالصورة المستقبلية المنشودة ل

كإطار للتقارب والتنمية البشرية المستدامة، وتحديث وتعزيز  جهةومنهنا تظهر أهمية التوجهات االستراتيجية الرئيسية: ال

ة وتجديد الحكامة، وإعادة تأهيل وتحديث اإلطار الحضري ورصد  الجهوي، وإعادة بناء األسس االقتصادية جهةجاذبية ال

 التغيرات اإليكولوجية والطاقة.  

ة الجهويالمشاريع، وهي مجاالت حقيقية للتنمية  وسيتم تنزيل هذه التوجهات االستراتيجية من خالل كل مجال من مجاالت

 في المستقبل، على النحو الوارد في الفصل التالي. 
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 مجاالت المشاريع: فضاءات المستقبل الجهوي  .7

 

 

ومتكاملة ة المندمجة والمستدامة أن تسفر عن نتائج كاملة إال إذا كانت تجمع بطريقة متسقة الجهويال يمكن إلدارة التنمية 

ومتزامنة بين اختيار المشاريع والمواقع المناسبة لتنفيذها من خالل تعزيز التكامل بين صبغتها االقتصادية وإمكاناتها 

ومواردها. ومن ثم، فإن هذه المجاالت المشاريع، التي تحدد وفقا لمعايير موضوعية، هي التي تساهم في تحقيق العدالة  

 .المجالية والنجاعة االقتصادية 

ولتحقيق هذه االهداف، ولضمان االستمرارية، وضعت مجاالت المشاريع التي تم تحديدها في إطار المجاالت الرئيسية 

أزيالل. وقد تم تحديدها وفقا لمعايير تعريفها، وتعيين حدودها، -ورديغة وتادلة  -تافياللت والشاوية  -السابقة في مناطق مكناس  

 .التي يمكن القيام بها وتوجهات تطورها، وأنواع اإلجراءات

بني مالل خنيفرة، ستعرض  جهةوبعد ذلك، ومع مراعاة نتائج هذه التطورات وتلك الناجمة عن التشخيص االستراتيجي ل

من دفتر الشروط  3ووفقا للمادة  .مجاالت المشاريع وفقا للمعايير الرئيسية لتعيين الحدود وإعادة تقسيم الدوائر المقترحة

راسة، سيقترح أدناه تكييف المجاالت مع التقسيم الجهوي الجديد، ونتائج التصاميم الجهوية الخاصة بالمناطق الخاصة لهذه الد

تافياللت، كما سيتم إجراء تقييم وتعديل للمبادئ التوجيهية العامة لهذه  -ورديغة ومكناس -أزيالل، الشاوية -السابقة في تادلة 

 .التصاميم في ضوء التقسيم الجديد

 المشاريع في التصاميم الجهوية إلعداد التراب للجهات الثالث السابقة مجاالت (1

 التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة مكناس تافياللت .1

لى  وقادرة ع ذات أبعاد كبيرة ،تمكناس تافيالل جهة تتوافق مع المجاالت المتجانسة المختلفة في تعريف مجاالت المشاريع: 

 . قاليممتسقة إلى حد كبير مع تقسيم الدوائر اإلدارية في األهذه المجاالت . وكانت ةالجهويتنفيذ االستراتيجيات 

 المعايير المعتمدة:

: أحواض المياه وخطوط التالل وهي مفتاح تحديد البيئات المعيشية، حيث أن خريطة أحواض المياه  الجغرافيا الطبيعية

 بتحديد المجاالت المتجانسة.واضحة وتسمح 

: على الرغم من أن أدوارها آخذة في التناقص حاليا، إال أن القبائل لعبت دورا رئيسيا في تطوير االستيطان المجاالت القبلية

تافياللت. وتسمح خريطة قبائل المغرب، بترسيم المناطق التي تديرها وتسيطر عليها المجموعات -مكناس    جهةوالتنمية في  

 قية المختلفة. العر

: يظهر التقسيم حسب إمكانية الوصول إلى المدن )وبالتالي الخدمات( تفاوتات كبيرة ويؤدي إلى تقسيم مناطق تأثير المدن

 اإلقليم وفقا لخريطة التأثيرات الحضرية. 

 خنيفرة الحالية:-بني مالل  جهةتافياللت والتي تقع ضمن -مجاالت المشاريع التي اقترحتها التصميم الخاص بجهة مكناس

 تجمع مجاالت خنيفرة بين ثالثة فضاءات متكاملة:

 حوض أم الربيع ورافدها واد ساغرو؛ -

 الثامنة؛أواويمانا، التي عززتها الطريق الوطنية -خنيفرة -مجال مريت  -

 الجانب الجنوبي من الهضاب الوسطى. -

يتميز مجال المشروع هذا بكونه متجانسا ماديا )حوض أم الربيع(. وتحده التالل )هضبة منت إلى الشمال، أداروش إلى  

ن الشرق، إلى الجنوب الشرقي والتالل من األطلس المتوسط والكبير(. وتشمل منطقتها المركزية جميع الجماعات الواقعة بي
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أكلموس وخنيفرة وأواويمانا والقباب ومريرت. أما الجماعات النائية فهي موالي بوعزة وسبت آيت رحو، والحدود الجبلية  

 تنتمي إلى نفس المجال.   لحوض واد ساغرو )كروشن أو سيدي يحيى أو سعيد( ولكنها 

من األطلس ومرتفعات الهضبة الوسطى، من  ويعد هذا المجال تاريخيا أراضي زيان، الذين وجدوا هناك المراعي والغابات  

ناحية، والسهول )الثقافات والمراعي الشتوية( حول مدينتي خنيفرة وإلحمام )مريرت وضعت في وقت الحق مع استغالل 

 مناجم جبل عوى( وهذا المجال يتوافق وإقليم خنيفرة الجديد. 

 التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة الشاوية ورديغة .2

يواجه تقسيم التراب إلى مجاالت للمشاريع صعوبة في عدم التوافق بين البيانات اإلحصائية المشروع:  تعريف مجال

واالقتصادية والوظيفية. وستركز مقترحات التنمية على المجاالت المتجانسة: أحواض المياه، والسهول، والجبال...، ومن  

 ناحية أخرى، على الجماعات أو الدوائر. 

: يتم تحديد مجاالت المشاريع على أساس تحليل متعدد المعايير، يأخذ في االعتبار الجوانب االجتماعية المعايير المعتمدة

اإلثنية، التاريخية، االجتماعية، االقتصادية، الطبيعية، الفالحية، المائية، الجيولوجية، المناخ... كما استخدمت خريطة القبائل، 

ة في مخطط المغرب األخضر في هذا التقسيم. وترتبط جميع هذه العناصر فضال عن خريطة المناطق الزراعية المتجانس

بالحدود اإلدارية )المشتركة( لضمان تنفيذ اإلجراءات التنموية وتحديد الجماعات الترابية التي ستتولى المشاريع في وقت  

 الحق.

 خنيفرة الحالية:-بني مالل  جهةمجاالت المشاريع التي اقترحتها التصميم الخاص بجهة الشاوية ورديغة والتي تقع ضمن 

: هذه هي هضبة الفوسفاط حيث تنشأ مشكلة تحويل النشاط االقتصادي بشكل حاد. والهدف  مجال المشروع: هضبة ورديغة 

 عن طريق تشجيع األنشطة الفالحية والخدماتية.   جهة من ذلك هو تنويع القاعدة االقتصادية لهذه ال

: تظهر في هذا المجال مسألة تأهيل المدن وخاصة بالنسبة لمدينة خريبكة، من أجل تمكينها من  مجال المشروع: ممر خريبكة 

ية  المزيد من السكان من المناطق القرو جهة لعب دور مدينة الدعم لسطات.  ومن المتوقع أن تستوعب المدن في هذه ال 

المحيطة، ولذلك ينبغي أن تستكمل وثائق التخطيط الحضري لتلبية احتياجات السكان اإلضافيين. وسيتعين أن تكون األنشطة  

 أكثر تنوعا مع برمجة مناطق األنشطة ذات التكنولوجيا العالية. 

جال تنعكس  وانية(. وهي م )زراعة الحبوب والثروة الحي فالحية األنشطة ال مجال تهيمن عليه : مجال المشروع: أبي الجعد 

 ارتفاع معدالت األمية والفقر.   يعرف ي في المائة( الت   6- جماعة تاشرافت )في التدهور الديمغرافي ل  أزمته 

. وهو يتسم بفقدان  الجهوي : مجال لديه أكبر العوائق على المستوى بني زمور- أوالد عيسى -مجال المشروع: بني خيران 

 وارتفاع معدالت األمية والفقر، والحاجة الكبيرة إلى توفير البنيات التحتية. الساكنة القروية، 

 وتتوافق مجاالت المشاريع األربعة هذه مع مجاالت إقليم خريبكة الحالي. 

 التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة تادلة أزيالل .3

عدم التوافق بين البيانات اإلحصائية يواجه تقسيم التراب إلى مجاالت للمشاريع صعوبة في تعريف مجال المشروع: 

واالقتصادية والوظيفية. وستركز مقترحات التنمية على المجاالت المتجانسة: أحواض المياه، والسهول، والجبال...، ومن  

 ناحية أخرى، على الجماعات أو الدوائر. 

يأخذ في االعتبار الجوانب االجتماعية  : يتم تحديد مجاالت المشاريع على أساس تحليل متعدد المعايير،المعايير المعتمدة

اإلثنية، التاريخية، االجتماعية، االقتصادية، الطبيعية، الفالحية، المائية، الجيولوجية، المناخ... كما استخدمت خريطة القبائل، 

عناصر فضال عن خريطة المناطق الزراعية المتجانسة في مخطط المغرب األخضر في هذا التقسيم. وترتبط جميع هذه ال

بالحدود اإلدارية )المشتركة( لضمان تنفيذ اإلجراءات التنموية وتحديد الجماعات الترابية التي ستتولى المشاريع في وقت  

 الحق.

 وتم اختيار معايير وهي: 
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: يجب أن يحترم التقسيم بالضرورة حدود الجماعات، ولكن أيضا حدود الدوائر: فمجال المشروع هو  البنية اإلدارية (1

ورة دائرة أو جزء من دائرة وهذا ألسباب واضحة: كون اإلدارة تلعب دورا رئيسيا، مما يتضي عدم خلق  بالضر

 مشاكل معقدة عن طريق خلق التداخل بين البنيات اإلدارية؛

 .: تنظيم الحياة في الجبال يتم من قبل الودياناألحواض المائية (2

ال الطبيعي واالقتصادي والبشري )مستوى التكوين، إمكانيات وصبغة مختلف المناطق الجبلية، أي الرأس الم (3

والتنويع، والدينامية المجتمعية(، التي تمت تعبئتها لتكون بمثابة الركيزة لصياغة المشاريع وااللتزام بها. وقد سعينا 

 .إلى بناء أكبر قدر ممكن من المجاالت المتجانسة في هذا الصدد 

 خنيفرة الحالية:-بني مالل  جهةلخاص بجهة تادلة أزيالل والتي تقع ضمن مجاالت المشاريع التي اقترحتها التصميم ا

 يقترح واضع التصميم الخاص بجهة تادلة ازيالل المجاالت المشاريع التالية:

 مجاالت مشاريع وهي:  5الهضاب: 

 القصيبة، زاوية الشيخ، فم العنصر، تغزيرت، تانوغة، دير القصيبة، أيت أم البخث؛ -1

 قصبة تادلة  -2

 الفقيه بن صالح -3

 سوق السبت -4

 بني مالل -5

 مجاالت للمشاريع تستقبل مشاريع متجانسة 9: الجبال

 أسيف ويمرين )جماعة أغبالة وبوتفردة وناوور وتيزي تيسلي( -1

 واويزغت )بين الويدان، واويزغت، أيت مازيغ، اسكسي، تيموليت، أيت وردة، أفورار(  -2

بزو )بزو، فم الجمعة، تنانت، أيت تكال، تباعبة، أيت عباس، بني حسان، رفالة، تيسكي، موالي عيسى، بن دريس،  -3

 بني عياط، تاونزة(

 أزيالل )أزيالل، أكودي نلخير، أيت محمد، أيت عباس، تامدة نورمصيد( -4

 مكون )أيت بوعلي، تبانت، زاوبة أحنصال(  -5

 جدن، واوال، سيدي بةخالف، ايت بالل، تيفني، سيدي يعقوب، انزو(دمنات، امليل، ايت مدمنات واد لخضر ) -6

 دمنات تساوت )ايت تمليل وايت اومديس( -7

 واويزغت الغابة )تاكلفت، تبروشت، تيلوكيت، ايت اوقبلي، تفرت نايتحمزة( -8

 أنكري -9

 التوجهات االستراتيجية للتصاميم القديمة لجهة بني مالل خنيفرة .2

 تافياللتتصميم مكناس  .أ

تعاني من انجراف التربة، ومع ذلك لديها موارد هامة من حيث الفالحة ولكنها تعاني من بعدها مجال حوض أم الربيع: 

 عن المراكز الحضرية، كما تعرف هجرة كبيرة. ومن المقترحات في التصميم القديم:

 محاربة انجراف التربة؛  (1

 انجاز مشروع فك العزلة الطرقية؛  (2

 سنوات؛ 5برامج الكهربة القروية والماء الشروب في أجل  تفعيل  (3

 تحسين الطريق الرابطة بين خنيفرة، ميدلت والقباب؛ (4

 تحسين الربط الثانوي بين القباب وكروشن بومية والطريق بين خنيفرة وزايدة؛ (5

 تأهيل مدينة القباب؛ (6

 تأهيل المرافق األساسية في كروشن وبومزيل؛ (7
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 جماعات القروية.إنعاش مشاريع الدخل في ال (8

: يحتوي على جماعة الدير والحافة وهما مجاالت خصبان وتتوفر على مؤهالت مائية وسياحية مجال مريرت خنيفرة أومانة

 هامة. ومن المقترحات التي تمت صياغتها في التصميم القديم والتي همت باألساس مدينة خنيفرة: 

 تأهيل المدينة وتحسين مرافقها المختلفة؛ (1

 ؛للرقي بالمدينةامج طموح للمرافق العمومية وضع برن (2

 تثمين المجاالت المتفردة للمدينة )تسويق اللحوم واالخشاب(؛ (3

 استباق التطور عبر تخصيص أراضي للمشاريع؛ (4

 وضع استراتيجية للتنمية السياحية االيكولوجية؛ (5

 تنظيم مهرجانات لتحسين جاذبية المدينة الثقافية.   (6

جماعات )أكلموس، سيدي حسين، حد بوحسوسن، موالي بوعزة، سبت أيت  5تشمل وسطى: الجانب الجنوبي للهضاب ال

 رحو( التي تعرف العزلة باستثناء أكلموس.   

 اهداف استراتيجية:   3وقد اقترح التصميم 

سبت بما في ذلك الربط المباشر بين   وضع حد للعزلة من خالل تحسين الطرق المؤدية إلى الدار البيضاء والرباط (1

وعلى الرغم من أن هذه المحاور تقع جزئيا  .الرباط واد زم R401رحو والطريق السيار برشيد بني مالل و

 .، إال أنها ضرورية للهضبة الوسطىجهةخارج حدود ال

وضع حد لالستغالل المفرط والحفاظ على الغطاء الغابوي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للماشية مع تقديم تعويضات  (2

 ح للساكنة بإعادة خلق مزارع مستدامة. وتبين األمثلة على المزارع المتواجدة إمكانية هذا التحول. مالية تسم

وبمجرد تحقيق الهدفين األولين، يجب تطوير األنشطة الترفيهية، والصيد، وفقا لإلمكانيات التي يتيحها فك العزلة   (3

 وحمايةالبيئة الطبيعية. 

 تصميم الشاوية ورديغة: .ب

 وهي:  2013حاور استراتيجية للتصميم في م 3تمت صياغة 

 اختيارات مجالية؛ ▪

 عوامل الدعم؛ ▪

 مشاريع مهيكلة.  ▪

بأكملها.  ومن ناحية أخرى، تم  جهةإن الخيارات المجالية والعوامل الداعمة هي توصيات عامة، وهي تتعلق بمجاالت ال

 عرض المشاريع المهيكلة حسب مجاالت المشروع. ومن االقتراحات التي همت مجال خريبكة نجد: 

П مجال المشروع: هضبة ورديغة  

 

 وضع مشاريع فالحية مندمجة؛ -

 تقوية البنيات التحتية؛ -

 إحداث مناطق صناعية وخدماتية؛ -

 برنامج فك العزلة عن حطان؛ -

 مناطق سياحية؛خلق  -

 بناء المسالك؛ -

 إحداث مشاريع فالحية؛ -

 إحداث المراعي؛ -

 إحداث السدود؛ -
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П مجال المشروع: ممر خريبكة  

 

 مناطق أنشطة ذات تكنولوجية عالية؛ -

 تحديث وثائق التعمير؛ -

 تقوية البنيات التحتية؛ -

 تشجيع السياحة القروية؛ -

 تأهيل أحياء مدينة خريبكة. -

П   الجعدمجال المشروع: أبي  

 

 مشروع تنمية فالحية؛ -

 تطوير سالسل انتاج الحليب؛ -

 إحداث تعاونيات للصناع التقليديين؛ -

 تشجيع المنتجات المجالية؛ -

 خلق فضاء سياحي بمنبع عين قيشر؛ -

 خلق وحدات صناعية النتاج الحليب؛ -

 احداث مراكز التكوين الفالحي؛ -

 احداث وحدة لتثمين النباتات الطبية في بني يخلف.  -

 

П مجال المشروع: بني خيران أوالد عيسى بني زمور  

 

 تنمية السقي الموضعي؛ -

 تهيئة فضاء سياحي بوكردن؛ -

 برنامج فك العزلة وبناء المسالك والبنيات التحتية؛ -

 ؛بناء المدارس -

 ؛غابة لخريبةخلق فضاء سياحي ب -

 ؛خلق فضاء سياحي بسد شبيكة -

 ؛تقوية البنيات التحتية -

 سياحية؛احداث مناطق  -

 تشجير الغابات؛ -

 إعادة فتح منجم ايت عمار؛ -

 خلق فضاء سياحي بسيدي سبيت؛ -

 تصميم تادلة أزيالل .ت

 توجهات أساسية وهي:  3تم اقتراح 

 حل إشكالية الماء بتادلة عبر تدبير ناجع للموارد وتحويل نمط الزراعة والتجميع الفالحي لألراضي؛ (1

 حماية البيئة الطبيعية والتنمية الزراعية وتنمية السياحة الجبلية وفك العزلة؛حماية الجبل من التدهور عن طريق   (2

 .من خالل شبكة طرق جديدة وتطوير نسيج حضري قوي الجهويتعزيز االندماج  (3

مجاالت مشاريع في الجبل( مما  9مجاالت مشاريع في السهل و 5مجال مشروع: ) 14أزيالل إلى -وتم تقسيم جهة تادلة

 الدراسة بتقديم إجراءات مهيكلة مفصلة حول خمسة خيارات تنموية:سمح لواضعي 

 السياحة الجبلية )الوطنية والدولية(؛ •

 فك العزلة الجبلية؛ •
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 سياسة واقعية للغابات؛ •

 تطوير البنية التحتية الرئيسية للعاصمة بني مالل؛ •

 .تجهيزات القرب وكيفية عملها •

خنيفرة الحالية، يالحظ أن الخطوات المتخذة -بني مالل    جهةوبعد هذا التحليل الموجز للتصاميم السابقة التي تغطي مجاالت  

إلى أخرى. ويمكن تفسير هذا التمييز في النهج   جهةفي تحديد مجاالت المشاريع وتحديد التوجهات االستراتيجية تختلف من  

مطروحة. ومع ذلك، هناك مالحظة مشتركة في التقارير الثالثة السابقة، وهي الحاجة بالتمييز بين المجاالت والمشاكل ال

 إلى ترسيخ تنمية المجاالت في قطب حضري قوي ودينامي:

 ، والتي من المقرر أن تستقبل برامج المرافق العمومية الطموحة؛جهةخنيفرة للمجاالت الشمالية لل ▪

 تراتيجي، تدعمه مراكز ثانوية مثل واد زم وأبي الجعد؛قطب خريبكة للتعدين والصناعة، وهو مركز اس ▪

 .قطب بني مالل مع صبغة الصناعة الغذائية مع دعم للفقيه بن صالح ▪

وقد تم دمج هذه األقطاب في جهة بني مالل خنيفرة لتكون بني مالل القطب الكبير من طراز المدن الكبرى الوطنية: 

 الجهة بمؤهالت تسمح لها بلعب أدوار مهمة بين جهات المملكة.  وتتميز الدار البيضاء وفاس ومراكش.-الرباط

ويعرف التصميم الوطني للشبكة الحضرية النسيج الحضري في بني مالل على النحو التالي: "إنه نظام صغير من حيث 

 973  923سكانها  في المائة من مجموع سكان النظم الحضرية التي يبلغ عدد    7.4نسمة أو    1  739  316الحجم، ويضم  

 10 570جماعة قروية على مساحة  63مركزا و 11مدينة و 13في المائة  55.99نسمة في المناطق الحضرية بنسبة 

 كيلومترا مربعا".

 ومن الناحيى التراتبية، فالنسيج الحضري للجهة يتكون من: 

 المركز الجهوي لبني مالل؛ •

 صالح؛  مراكز ترابية مهمة: خريبكة وخنيفرة والفقيه بن 3 •

 مركزين محليين: واد زم، سوق السبت؛ •

 وصال محليا.   19 •

 1994في المائة بين عامي    1.55)مقارنة بنسبة    2014و  2004في المائة سنويا بين عامي    0.98ومع معدل نمو قدره  

لسنوات (، فإن الشبكة الحضرية تبقى ضعيفة. وعلى المستوى الجهوي، بدأ مركز الشبكة يعرف دينامية نمو في ا2004و

نسمة في العقد الماضي(   52646في المائة )بزيادة    1.64في المائة إلى    0.98األخيرة بمعدل منخفض، ولكنه انخفض من  

(. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض النمو الذي سجلته 131.568في المائة )بزيادة  0.89في المائة إلى  1.55بنسبة 

في المائة(  2.2نسمة(، وال سيما مدن الفقيه بن صالح ) 111,319ة المناطق المحيطة يجعل المدن المحيطة )بزياد

%( التي لديها أعلى المعدالت. أما مدن ممر التعدين في خريبكة وحطان وبوجنيبة وواد زم وبجعد فتعرف 3.3وأزيالل )

 في المائة سنويا. 1.7معدالت منخفضة جدا ال تزيد عن 

 ن يعززان الربط بين وحدات النسيج الحضري وهي: وفيما يخص العالقات الداخلية، هناك محورا

 الذي يمتد على طول سفوح األطلس. N8زاوية الشيخ مع -قصبة تادلة -بني مالل -محور أوالد عياد  -

 .N11خريبكة مع -الفقيه بن صالح -محور بني مالل  -

واد زم وبجعد، -والمحور الثالث الذي، على الرغم من خصائصه، ال يزال هامشيا يربط خريبكة بقصبة تادلة عبر بوجنيبة  

وخط السكك الحديدية الذي ال يتعلق إال بمحور التعدين. وفيما يتعلق بالعالقات الوطنية، فإن  A8و  R312وهو مكون من 

وخط السكك الحديدية. كما ال يتم توفير الوصالت   N11و  A8سية عبر الطريق  نسيج بني مالل يرتبط أساسا باالنسجة األطل

 . N8تازة والجنوب إلى مراكش إال من قبل -مكناس -الشمالية مع فاس 

 628وأخيرا، فيما يتعلق بالعالقات الدولية، يعتمد نسيج بني مالل على الربط الجوي عبر مطار بني مالل الذي يستقبل 

 سنويا.راكبا  23
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 المنهجية المعتمدة لتحديد مجاالت المشاريع لجهة بني مالل خنيفرة .3

ة الجهوييعتبر تحديد مجاالت المشاريع من أسس التهيئة المجالية، حيث أن الغرض النهائي من إعداد التراب هو التنمية 

دفتر الشروط الخاصة، فان تحديد مجاالت المستدامة من خالل تحقيق العدالة المجالية والنجاعة االقتصادية. كما أنه وفقا لل

 المشاريع سيتيح تنزيل خطة التنمية الجهوية. 

الجديدة على إعادة تنظيم المجاالت، وعرض المعايير الرئيسية   جهةوستعالج هذه المسألة على أربعة مستويات: أثر إنشاء ال

مشاريع الكبرى الناتجة عن مرحلة التشخيص، لتحديد مجاالت المشاريع )أو المجاالت المتجانسة(، وتحديد مجاالت ال

 وتفكيك "المجاالت المتجانسة" إلى مجاالت فرعية للمشاريع.

 المعاير األساسية لتحديد المجاالت المتجانسة .أ

يبين وضع التصميم الجهوي إلعداد التراب عبر تفعيل المشاريع عن مدى أهمية التوافق بين مكونات الجهة مما يسمح 

تنمية مستدامة تكون نتيجة للتناغم بين اإلجراءات القطاعية داخل مجال معين. ويعتمد هذا المجال، الذي يختلف بخلق 

نطاقه، بحسب عدة معايير أو عوامل تتصل بحالته وبيئته وموارده، ولكن أيضا بنوعية تنظيمه االجتماعي وعالقاته 

 والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين.

إن تعريف المجال المشروع، ال يمكن أن يستند إلى عامل واحد أو معيار واحد، بل إلى مجموعة من وبهذا المعنى، ف

المعايير التي تسمح بتحديد هذا الفضاء الذي يفهم قبل كل شيء على أنه كيان أو "وحدة ترابية". وعليه فقد تم اختيار ست 

 ه.مجموعات من المعايير لتحديد مجاالت المشاريع، المدرجة أدنا

 

 معايير الوسط الطبيعي:

تشكل هذه المعايير مميزات كما تشكل عوائق كما هو الشأن لمرتفعات الهضاب والجبال. كما أن المناخ يلعب دورا هاما 

االقتصادية واالجتماعية للمجاالت من خالل النظم الطبيعية التي يكونها )الغابات، الوديان...( إضافة إلى المةارد   في الحياة

 ة. المائي

 

 المعايير البشرية: 

كما أن المعايير البشرية هي عامل مهم من خالل العوامل الديمغرافية )ديناميات ومعدل الزيادة( والكثافات السكانية 

والتوزيعات والموقع وأنواع التكتالت وتاريخ توطين المجموعات العرقية الرئيسية، والتنظيم االجتماعي...كما يمكن 

 ت.  للعوامل التاريخية أن تبين طرق تأهيل المجاال

 

 معايير مرتبطة بخصوصيات الموارد الجهوية:

وهذه المسألة أساسية في تحديد المجاالت المتجانسة من حيث التشابه بين اإلمكانات )الوفرة والندرة والتنوع...( ودرجة 

لدراية الفنية التثمين ما يجعل من الممكن تصميم مشاريع متكاملة. كما يجب مراعاة جميع الموارد )الطبيعية والتراثية وا

 والدينية والعادات...( في هذا الباب.  

 

 المعايير المتعلقة بالصبغة الجهوية: 

ة، يجب بيان الصبغة المتعلقة بمجاالت المشاريع، من أجل وضع برامج مناسبة الجهويواستنادا إلى الموارد والخصائص 

 واعتماد تدابير مكيفة مع البيئة والفاعلين المحليين.

 

 معايير متعلقة بالنشاط االقتصادي: 
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 يتعلق االمر ببيان كافة األنشطة المتواجدة في المجال، ومدى تطورها بناء على حالة التجهيزات والتنظيم والتمدن. 

 

 معايير متعلقة بالربط والتواصل والفاعلين من خارج المجال

المجموعات البشرية التي تشغله وتستغله. ولكن من المهم للغاية تحليل عالقة كل مجال تحدده أوال العالقات التي تحتفظ بها  

ذلك المجال بالمناطق المحيطة به وحتى المناطق النائية. ويمكن تقدير هذا البعد بدرجة جاذبية وتدخل الفاعلين من خارج 

  ، ومناطق أخرى من التراب الوطني، من الخارج ...(.جهةالمجال )المستثمرون من ال

وباختصار، فإن تحديد مجاالت المشاريع )بغض النظر عن الحجم والمساحة( يستند إلى عدة معايير تتعلق باستمرارية 

أساليب اإلنتاج، والمشاكل المشتركة د مهنة مهيمنة من حيث البيئات الطبيعية )الوحدات الفالحية اإليكولوجية(، مع وجو

 لقائم بين مجموعات االنتماء.العالقات والحوارات والتعاون اووالتقاليد 

وكثير من هذه المعايير ال يمكن قياسها بمعدالت أو نسب، ولكن تقديرها وبطريقة متكاملة، يسمح بتحديد المجاالت 

"المتجانسة" التي يمكن أن تكون األرضية المناسبة لـشراكة مندمجة وتعاقدية. وعلى أساس هذه المقاربة النظامية نقترح 

 ي الجهة، إعادة تقسيم المجاالت المتجانسة إلى مجاالت فرعية للمشاريع. على الفاعلين ف

 تقسيم الجهة إلى مجاالت المشاريع .4

 مجال مشاريع الهضبة: المجال المنجمي والرعوي .أ

جماعة، وتحتل كامل الجزء من المرتفعات  39كيلومترات مربعة، وتشمل  8308يغطي هذا المجال مساحة تبلغ حوالي 

 خنيفرة، وتضم اثنين مجالين فرعيين وهما:-بني مالل  جهةالتي تنتمي إلى 

 

 : مجاالت المشاريع المقترحة12الخريطة 

 

 

 فضاءات المشاري    ع

ية   التكتالت الحض 

 فضاءات المشاري    ع 

وع الدير   مجال مشر

وع الهضبة  مجال مشر

وع التل   مجال مشر

وع الجبل   مجال مشر

 الشبكة الطرقية

 الطريق الوطنية

 الطريق السيار

 الطريق الجهوية

 االطريق اإلقليم  
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 هضاب الفوسفاط:  •

الوطني، وهي مجال يرتبط فيه التمدن ارتباطا قويا باستغالل الفوسفاط. ومع ذلك، وتهيمن عليها أنشطة التعدين ذات األثر  

 ال تزال هناك أنشطة رعوية إضافية في هذا المجال.

 هضاب أزغار:  •

إنه المجال الذي شهد تحوال عميقا من حياة الرحل إلى الحياة المستقرة. وحاليا هضبة أزاغار هي مجال رعوي حيث يشهد 

نسمة  680383سرعة. وفي الوقت نفسه، تتطور فيه أنشطة التعدين والمقالع. ويبلغ عدد سكان الهضبة تطورا حضريا ب

 أسرة. 148431مقسمة إلى  2014وفقا الحصاء 

وعلى المستوى الطبيعي، يتميز مجال المشروع هذا عن بقية المجاالات بالتكوين الطوبوغرافي المسطح نسبيا، والتالل 

متر. وتعد مدينة خريبكة مركز المجال وتحتوي على: أبي الجعد،   800إلى    600وسط االرتفاع من  المتقطعة. ويتراوح مت

واد زم، بوجنيبة وحطان. وتحتل الجزء الشمالي من الهضبة الوسطى مراكز دينامية ناشئة مثل مريرت، وموالي بوعزة، 

 وأكلموس، وكهف النسور.

ة للهضبة مجاالت منفصلة، ولكن لها خصائص مشتركة من حيث البنية من الناحية االجتماعية، تشكل المجاالت الفرعي

التحتية، واالفتقار إلى التجهيزات ومتوسط معدل الفقر وديناميات التمدن. بيد أن هناك اختالفات ملحوظة من جماعة إلى 

 ت التنمية والتجهيز بها. أخرى، ولكن تم تحديد هذه المجال برمته بوصفه "مجاال واحدا للمشروع" لتحديد واقتراح إجراءا

 

 

 الهضبة : المجال المقترح لمشروع13الخريطة 

 الهضبة:  

  مجال المشروع الجماعة االقليم

 1 الهضبة  موالي بوعزة خنيفرة

 2 الهضبة  سيدي عمار خنيفرة

 3 الهضبة  سيدي حسين خنيفرة

 4 الهضبة  اكلموس خنيفرة

 5 الهضبة  حد بوحسسن خنيفرة
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 6 الهضبة  ايت رحوسبت  خنيفرة

 *7 الهضبة  الحمام خنيفرة

 8 الهضبة  سيدي لمين خنيفرة

 9 الهضبة  ابي الجعد  خريبكة

 10 الهضبة  بوجنيبة خريبكة

 11 الهضبة  حطان خريبكة

 12 الهضبة  خريبكة خريبكة

 13 الهضبة  واد زم  خريبكة

 14 الهضبة  عين قشير خريبكة

 15 الهضبة  بني زرطل خريبكة

 16 الهضبة  الفورة خريبكة

 17 الهضبة  بني يخلف خريبكة

 18 الهضبة  ايت عمار خريبكة

 19 الهضبة  براكسة خريبكة

 20 الهضبة  أوالد فتاتة خريبكة

 21 الهضبة  أوالد غاوش خريبكة

 22 الهضبة  بير مزور خريبكة

 23 الهضبة  معدنة خريبكة

 24 الهضبة  رواشد خريبكة

 25 الهضبة  الكناديز خريبكة

 26 الهضبة  تاشرافت خريبكة

 27 الهضبة  بوالنوار خريبكة

 28 الهضبة  قصبة فورش  خريبكة

 29 الهضبة  بوخريص خريبكة

 30 الهضبة  اةالد عيسى خريبكة

 31 الهضبة  الكفاف خريبكة

 32 الهضبة  مفاسيس خريبكة

 33 الهضبة  بني بانو خريبكة

 34 الهضبة  أوالد عبدون  خريبكة

 35 الهضبة  بني سمير خريبكة

 36 الهضبة  شوكران خريبكة

 37 الهضبة  اةالد عزوز  خريبكة

 39 الهضبة  أوالد بوغادي خريبكة

 39 الهضبة  أوالد فنان خريبكة

 مجاالت المشاريع الجبلية: فضاءات رعوية وسياحية ايكولوجية .ب

جماعة بما في ذلك جماعة على الحدود مع  37كيلومترا مربعا وتشمل  11454تغطي هذه المجاالت مساحة تبلغ حوالي 

أسرة. ويتكون المجال الجبلي   107472مقسمة إلى    2014  نسمة وفقا الحصاء  550433الدير.  ويبلغ عدد سكان الجبل  

 من مجالين فرعيين: 

П  :األطلس المتوسط لخنيفرة بني مالل 
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يستميز هذا المجال بأنشطة الرعي والسياحة البيئية، حيث تسود الغابات والثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي والتراث 

 ية.لسياحة اإليكولوجالمادي، مما يسمح بتطزير اال

 األطلس الكبير المركزي:  •

وهو يغطي مجال أزيالل بأكمله ويميزه االقتصاد التراثي وكونه قطبا للسياحة البيئية: التراث المعماري )القصور 

والقصبات( التراث الطبيعي )المناظر الطبيعية والوديان والبركات المائية( التراث الالمادي، والتراث الجيولوجي )المنتزه 

 الجيولوجي، والمنحوتات الصخرية(.

الجبلية(، وانخفاض مستوى التمدن، والعزلة،  جهةوالعناصر المشتركة بين المنطقتين الفرعيتين هي: الوسط الطبيعي )ال

والعجز في البنيات األساسية للطرق واالتصاالت، واإلمكانات الطبيعية )المصادر، والموارد الطبيعية، والموارد األساسية، 

شالالت والجداول والغابات( إمكانات السياحة البيئية )اكتشاف السياحة، وعلم اآلثار(. والمدينة التي تتواجد في المجال وال

 هي أزيالل.

 

 : المجاالت الجبلية المقترحة 14الخريطة 

 الجبل

  مجال المشروع الجماعة االقليم

 1 الجبل  ايت عباس أزيالل

 2 الجبل  ايت تمليل أزيالل

 3 الجبل  ازيالل أزيالل

 4 الجبل  ايت مازيغ أزيالل

 5 الجبل  ايت اوقبلي أزيالل

 6 الجبل  انركي أزيالل

 7 الجبل  اسكسي أزيالل
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 8 الجبل  ايت بالل أزيالل

 9 الجبل  تفني أزيالل

 10 الجبل  اكودي نلخير أزيالل

 11 الجبل  واويزغت أزيالل

 12 الجبل  تفرت نايت حمزة أزيالل

 13 الجبل  ايت بوعلي أزيالل

 14 الجبل  ايت محند أزيالل

 15 الجبل  تباروشت أزيالل

 16 الجبل  تبانت أزيالل

 17 الجبل  ايت اومديس أزيالل

 18 الجبل  سيدي بوخالف أزيالل

 19 الجبل  تمدت نومرصيد أزيالل

 20 الجبل  بين الويدان  أزيالل

 21 الجبل  تكلفت أزيالل

 22 الجبل  زاوبة احنصال  أزيالل

 23 الجبل  واوال أزيالل

 24 الجبل  تلفويت أزيالل

 25 الجبل  اغبالة  بني مالل

 26 الجبل  بوتفردة بني مالل

 27 الجبل  ناوور بني مالل

 28 الجبل  تيزي نيسلي بني مالل

 29 الجبل  ايت سعدلي خنيفرة

 30 الجبل  اكلمام ازكزا  خنيفرة

 31 الجبل  القباب خنيفرة

 32 الجبل  كروشن خنيفرة

 33 الجبل  سيدي يحيى وسعيد خنيفرة

 34 الجبل  يغسالين خنيفرة

 35 الجبل  ام الربيع  خنيفرة

 36 الجبل  اكلمام خنيفرة

 37 الجبل  ايت عباس خنيفرة

 مجال مشروع سهل تادلة: فضاء الفالحة المسقية .ت

جماعة، ويمتد على جميع سهول تادلة. وعدد السكان السهل   25كيلومترا مربعا ويشمل    4159يغطي مساحة تبلغ حوالي  

 ويتكون من:  أسرة. 133466مقسمة إلى  2014وفقا الحصاء  682934هو 

П تمدنا في اآلونة : تراث وطني، يتميز بالزراعة المكثفة )زراعة األشجار(، والصناعة الغذائية، وعرف  مدار تادلة

 األخيرة.

П تهيمن عليه الزراعات البورية وتربية الماشية. هوامش المدار المسقي : 

، وهي تتوافق تماما مع إقليم تادلة الذي يشمل جهةوعلى المستوى الطبيعي، فإن سهول تادلة أكثر األراضي تجانسا في ال

 .أكبر مدار سقوي للمملكة. وهي مجال ذات صبغة زراعية بامتياز بفضل اإلمكانات المائية التي تتوفر عليها )أم الربيع(

سبيا قصبة تادلة، الفقيه بن صالح وسوق السبت. وتتميز بمعدل الفقر المتدني، ومستوى تجهيز ن :ويحتوي على ثالث مدن

 .جيد. ومع ذلك، وعلى الرغم من إمكانات هذا المجال، ال يزال مستوى التنمية البشرية منخفضا
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 : مجال المشاريع لتادلة 15خريطة 

 السهل

  مجال المشروع الجماعة االقليم

 1 السهل الفقيه بن صالح  الفقيه بن صالح 

 2 السهل قصبة تادلة  بني مالل

 3 السهل عيادأوالد  الفقيه بن صالح 

 4 السهل سوق السبت والد النمة الفقيه بن صالح 

 5 السهل أوالد غانو بني مالل

 6 السهل دار أوالد زيدوح الفقيه بن صالح 

 7 السهل الخلفية  الفقيه بن صالح 

 8 السهل أوالد يعيش بني مالل

 9 السهل أوالد بورحمون الفقيه بن صالح 

 10 السهل مربعة الفقيه بن صالح 

 11 السهل أوالد مبارك بني مالل

 12 السهل حد بوموسى الفقيه بن صالح 

 13 السهل سيدي عيسى بن علي  الفقيه بن صالح 

 14 السهل بني وكبل الفقيه بن صالح 

 15 السهل كطاية بني مالل

 16 السهل سيدي جابر بني مالل

 17 السهل أوالد ناصر الفقيه بن صالح 

 18 السهل سيدي حمادي صالح الفقيه بن 

 19 السهل بني شكدل الفقيه بن صالح 
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 20 السهل اةالد يوسف بني مالل

 21 السهل اوالد زمام الفقيه بن صالح 

 22 السهل برادعة  الفقيه بن صالح 

 23 السهل أوالد سعد الواد  بني مالل

 24 السهل كريفات الفقيه بن صالح 

 25 السهل سمكت بني مالل

 مجال المشاريع الدير: مجال االستقرار بحمولة تاريخية قوية .ث

جماعة بما في ذلك جماعات متاخمة للجبل والهضاب، ويمتد   37كيلومترا مربعا وتشمل    4450يغطي مساحة تبلغ حوالي  

أسرة. ويتكون   129894مقسمة إلى    2014وفقا الحصاء    605713على جميع سفوح الهضاب.  ويبلغ عدد سكان الدير  

السلطاني بها بين فاس ومراكش. ويحتوي الدير على  المجال من مدن تاريخية ومراكز تاريخية نظرا لتواجد الطريق

 مجالين فرعيين: 

П  :دير خنيفرة 

يتألف من سلسلة من األحواض والوديان التي تشهد تغيرا عميقا بسبب التمدن السريع، ولكن ال تزال األنشطة الفالحية 

 د تراث غني ومتنوع.قائمة من خالل الزراعة والثروة الحيوانية. وتتميز هذه المجموعة الفرعية بوجو

П دير بني مالل : 

يمتد من زاوية الشيخ إلى دمنات، وهو من مصادر المياه التي استقر فيها الناس قديما، ويتوفر على مجموعة متنوعة من 

لها أوجه   ولكنجدا من حيث االستيطان  متفردة  والتراث واألنشطة الزراعية الرعوية القديمة. وبالتالي فهي أقاليم    الدرايات

بشكل كبير )خنيفرة، بني مالل، أوالد عياد، بزو،  وهذا المجال حضريمشروع واحد.  مجالتشابه يمكن أن تجمعها في 

وتتميز بمعدل فقر ضعيف وبتواجد بنيات تحتية ، دمنات(، فم جماعة الشيخ، آيت إسحاق، أواومانة، القصيبة، سوق يةزوا

  جيدة.

والدير مجال دينامي اقتصاديا واجتماعيا وحضريا ويتوفر على البنية التحتية؛ ويمكن أن يكون مجاال حقيقيا لتحقيق التنمية 

 بأسرها ويضمن اندماج المجاالت الجبلية مع السهل والهضاب. جهةلل

 

 : مجال مشاريع الدير16الخريطة 
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 الدير 

  مجال المشروع الجماعة االقليم

 1 الدير  بني عياط أزيالل

 2 الدير  بني حسان أزيالل

 3 الدير  تيموليت أزيالل

 4 الدير  رفال أزيالل

 5 الدير  افورار  أزيالل

 6 الدير  جماعة فم  أزيالل

 7 الدير  موالي عيسى بن دريس أزيالل

 8 الدير  ايت اوعرضة  أزيالل

 9 الدير  تيسكي أزيالل

 10 الدير  تاونزة أزيالل

 11 الدير  دمنات أزيالل

 12 الدير  ايت تاكال أزيالل

 13 الدير  تباعة أزيالل

 14 الدير  ايت مجادن أزيالل

 15 الدير  تيدي فطواكة أزيالل

 16 الدير  تنانت أزيالل

 17 الدير  امليل أزيالل

 18 الدير  سيدي يعقوب أزيالل

 19 الدير  انزو أزيالل

 20 الدير  بني مالل بني مالل

 21 الدير  القصيبة بني مالل

 22 الدير  زاوية الشيخ  بني مالل

 23 الدير  فم العنصر  بني مالل

 24 الدير  ايت ام البخث بني مالل

 25 الدير  تنوغة بني مالل

 26 الدير  فم الواد  بني مالل

 27 الدير  دير القصيبة  بني مالل

 28 الدير  تغزيرت بني مالل

 29 الدير  ايت اسحاق خنيفرة

 30 الدير  واومانة خنيفرة

 31 الدير  مريرت خنيفرة

 32 الدير   البرج خنيفرة

 33 الدير  خنيفرة خنيفرة

 34 الدير  الزياني موحى اوحمو خنيفرة

 35 الدير  لهري خنيفرة

 36 الدير  تيغسالين خنيفرة

 37 الدير  الحمام خنيفرة
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 : مساحات مجاالت المشاريع المقترحة17الخريطة 

 مساحة مجاالت المشاريع:  

 مجال المشروع المساحة ب كلم مربع 

 مجال المشروع الهضاب 8308

 مجال المشروع الجبال  11454

 مجال المشروع الدير  4450

 مجال المشروع السهل  4159

 المجموع 28371

 

 (: 2014الساكنة في كل مجال مشروع )

 المجال الساكنة المغربية االجانب الساكنة االجمالية االسر 

 مجال المشروع الهضاب 679942 441 680383 148431

 مجال المشروع الجبال  550281 152 550433 107472

 مجال المشروع الدير  605314 399 605713 129894

 مجال المشروع السهل  682666 268 682934 133466
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 عدد الجماعات لكل مجال مشروع: 

 المجال عدد الجماعات

 مجال المشروع الهضاب 39

 مجال المشروع الجبال  37

 مجال المشروع الدير  37

 مجال المشروع السهل  25

 

 الطرقية في كل مجال بالكيلومتر:الشبكة 

 المجال االقليمية الجهوية الوطنية الطرق السيارة

مجال المشروع  805,59 476,01 53,78 68,53

 الهضاب

 مجال المشروع الجبال  540,33 582,53 45,88 -

 مجال المشروع الدير  297,37 84,78 109,68 -

 المشروع السهل مجال  656,02 171,86 126,94 39,94

 المدن في مجاالت المشاريع: 

 المجال المدينة الساكنة

 خريبكة 196196

 مجال المشروع الهضاب

 

 واد زم  95267

 ابي الجعد  46893

 بوجنيبة 16030

 حطان 10618

 مجال المشروع الجبال  أزيالل 38520

 بني مالل 192676

 مجال المشروع الدير 

 

 خنيفرة 117510

 مريرت 42730

 أوالد عياد 23818

 بزو 4202

 زاوية الشيخ  25388

 ايت اسحاق 12179

 واومانة 5496

 القصيبة 20001

 سوق فم الجماعة  5824

 دمنات 29504

 قصبة تادلة  47343

 الفقيه بن صالح  102019 مجال المشروع السهل 

 سوق السبت 60076
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 كثافة المجاالت الحضرية داخل مجاالت المشاريع: 

 الكثافة

)2(hab. /km 

المجال 

 الحضري

)2(km 

مساحة  

 الجماعة

)2(Km 

 المجال المدينة الساكنة

مجال المشروع  خريبكة 196196 25,20 23,62 8306,35

 الهضاب

 

 واد زم  95267 13,32 10,05 9479,30

 الجعد ابي  46893 6,00 5,85 8015,90

 بوجنيبة 16030 4,22 1,8 8905,56

 حطان 10618 3,09 1,12 9480,36

 مجال المشروع الجبال  ازيالل 38520 9,50 6,17 6243,11

 مجال المشروع الدير  بني مالل 192676 39,09 25,35 7600,63

 خنيفرة 23818 5,54 3,33 7152,55 

 مريرت 4202 6,82 0,92 4567,39

 أوالد عياد 25388 5,08 2,75 9232,00

 بزو 12179 1,43 0,86 14161,63

 زاوية الشيخ  5496 134,80 0,93 5909,68

 ايت اسحاق 20001 5,88 2,74 7299,64

 واومانة 5824 3,84 0,57 10217,54

 القصيبة 29504 9,48 3,47 8502,59

 الجماعة سوق فم  117510 11,69 12,16 9663,65

 دمنات 42730 6,60 3,44 12421,51

 قصبة تادلة  47343 9,54 8,05 5881,12

 الفقيه بن صالح  102019 11,54 9,94 10263,48 مجال المشروع السهل 

 سوق السبت 60076 12,11 9,89 6074,42

 

 عض المؤشرات حسب مجاالت المشاريع:ب

 معدل الفقر معدل التمدن
معدل 

 النشاط

معدل 

 البطالة 

معدل 

 االمية

المسافة عن الطريق 

 المعبدة
 المجاالت

40% 11 à 

18% 

42% 5% 35 à 

39% 

0,5 à 2 km 
 مجال المشروع السهل

20% 25 à 

39% 

43% 4% 43 à 

47% 

2 à 20 km  مجال المشروع

 الجبال 

62% 25 à 

32% 

46% 9% 31 à 

43% 

4 à 7 km 
 مجال المشروع الدير 

70% 18 à 

25% 

40% 8% 35 à 

40% 

1 à 4 km  مجال المشروع

 الهضاب

 :خالصة

 مجاالت هي: أربعبني مالل خنيفرة عن تحديد  جهةأسفرت عملية تحديد مجاالت المشاريع ل

جماعة،   39كيلومترات مربعة، وتشمل    8308مجال المشاريع الهضاب: يغطي هذا المجال مساحة تبلغ حوالي  -
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 خنيفرة-وتحتل كامل الجزء من المرتفعات التي تنتمي إلى جهة بني مالل 

جماعة بما   37كيلومترا مربعا وتشمل    11454مجال المشاريع الجبل: تغطي هذه المجاالت مساحة تبلغ حوالي   -

مقسمة  2014نسمة وفقا الحصاء  550433ي ذلك جماعة على الحدود مع الدير.  ويبلغ عدد سكان الجبل ف

 أسر 107472إلى 

جماعة، ويمتد على جميع  25كيلومترا مربعا ويشمل  4159مجال مشاريع السهل: يغطي مساحة تبلغ حوالي  -

 أسرة 133466سمة إلى مق 2014وفقا الحصاء  682934سهول تادلة. وعدد السكان السهل هو 

جماعة بما في ذلك جماعات   37كيلومترا مربعا وتشمل   4450مجال مشاريع الدير: يغطي مساحة تبلغ حوالي   -

وفقا الحصاء  605713متاخمة للجبل والهضاب، ويمتد على جميع سفوح الهضاب.  ويبلغ عدد سكان الدير 

أسرة. ويتكون المجال من مدن تاريخية ومراكز تاريخية نظرا لتواجد الطريق  129894مقسمة إلى  2014

 السلطاني بها بين فاس ومراكش

وتشكل هذه المجاالت، التي تم تحديدها بناء على معايير مناسبة لمالءمة الخصائص المتعددة للجهة، أقاليم فرعية دينامية 

التقاسم والتشاور ورشات  االعتبار نتائج  عين  صادية واالجتماعية والحضرية. وهي تأخذ في  ومتماسكة من حيث التنمية االقت

 لتنفيذ المشاريع بما يتماشى مع التوجهات  اميدانمجال  . وسيكون كل  جهةالتي ساعدت على إبراز خصوصيات مختلف أقاليم ال

 .في المدى المتوسط والبعيد واألهداف االستراتيجية لتنميتها
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 ة عامةخاتم .8

 

خنيفرة من انجاز  –مكنت الدراسات التي أجريت في مختلف مراحل انجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل 

هذا التقرير النهائي. ويمكن هذا األخير من وضع الدعم المناسب لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تمكن من تنزيل الخيارات 

عن   وقد صيغت هذه المشاريع من خالل نتائج. للتصميم ( 2044-2019االستراتيجية بعيدة المدى )والتوجهات واألهداف 

مختلف الجوانب االجتماعية واالقتصادية   أيضا اعتمادا على التحليل االستشرافي الذي شملاالستراتيجي و  ترابيالتشخيص ال

لترابية من خالل وضع برنامج العمل الجهوي المندمج الذي  البيئية. وقد تم وضع اإلطار العام لتحقيق التنمية اوالثقافية و

 يحتوي على مجموعة من المشاريع المهيكلة االقتصادية واالجتماعية... 

 

 الضعيف رغم امكانياتها الذاتية، الجهة مطالبة بأن تكون مجاال اقتصاديا مستقبليا بتموقعها

.  2014مليون نسمة وفقا لإلحصاء العام  2.5بني مالل خنيفرة ما يقرب من  جهةمن الناحية الديمغرافية، يبلغ عدد سكان 

٪ من المساحة اإلجمالية للبالد، أو كثافة قدرها  4٪ من مجموع السكان المغاربة من أصل 7.5وهو يمثل ما يقرب من 

الجبلية. واستنادا إلى معدل  في المائة من ساكنتها في المناطق  65نسمة لكل كيلومتر مربع. وتتميز الجبلة بتواجد  88.9

  910إلى  جهةفي المائة، سيصل مجموع سكان ال 0.4البالغ حوالي  2044-2014النمو السكاني السنوي خالل الفترة 

 في المائة من مجموع السكان. 6.65، أو 2044نسمة بحلول عام  2  837

هي تلك التي كانت في   2044ظاظا بالسكان في عام أن أكثر االقاليم اكت 2044وتبين البنية الديمغرافية للجهة بحلول عام 

مقارنة بـ   2044. 2044نسمة في عام  677 784مع تغيير طفيف في بني مالل )التي يبلغ عدد سكانها  2014عام 

مقارنة بـ  2044نسمة في عام  631 606( على يليها اقليم أزيالل )التي يقدر عدد سكانها بـ 2014في عام   549,446

 . 2014مقارنة بعام  2044(. وتحافظ االقاليم األخرى على نفس الترتيب في عام 2014ي عام  ف 553,005

،  2044نسمة في عام    1  625  222إلى    2014نسمة في عام    1  234  808وحسب الوسط، سيرتفع عدد سكان المدن من  

في عام   1 281 647ن في المائة. وسينخفض عدد السكان القرويين م 0.92وهو ما يمثل معدل نمو سنوي متوسطه 

 %. 0.18-؛ متوسط معدل نمو سنوي سلبي قدره 2044في عام  1  212 688إلى  2014

.   2014في المائة في عام    49.1في المائة مقارنة بنسبة    57.3يبلغ    جهة، سيكون هناك معدل تمدن في ال2044وفي عام  

،  2044، في هذه الحالة في عام 2014تمدن في عام وستبقى خنيفرة وخريبكة، اللتين شهدتا مستويات عالية نسبيا من ال

. أما بالنسبة ألزيالل والفقيه بن صالح، اللذين يسود 2014في حين ستحافظ بني مالل على نفس معدل التمدن في عام 

 . 2044طابعها القروي، فسيحتفظان بهذه الوضعية بحلول عام 

بة السابعة من حيث متوسط حصة الناتج الداخي الخام الوطني  بني مالل خنيفرة المرت جهةوفي المجال االقتصادي، تحتل 

. وبالتالي  جهةوالمرتبة الثامنة من حيث نسبة الناتج الداخلي الخام الفردي ونسبة اإلنفاق النهائي على استهالك األسر في ال

 خرى في المغرب.يقل وزنها االقتصادي عن المعدل مقارنة بالمستوى الوطني وبالمقارنة مع الجهات األ جهةفهي 

وقد أظهرت الدراسات التي ركزت، كجزء من التشخيص الترابي االستراتيجي، على القطاعات االقتصادية واالجتماعية  

بني مالل خنيفرة واالكراهات التي تواجهها واإلمكانات التي    جهة والثقافية الرئيسية المشاكل التي تواجهها عملية التنمية في  

ت ثروة فوسفاطية وأول إقليم فالحي مسقي على المستوى الوطني، ويتجه فيها النمو االقتصادي نحو تمتلكها. فالجهة هي ذا

الركود، أو حتى إلى انخفاض مثير للقلق. ويجب أن تكون العناصر التي أبرزها التشخيص في صميم عملية صياغة الخيارات  

بني مالل الخنيفرة. كما يجب أن يتم التنفيذ  جهةة األجل لواالستراتيجيات والتوجهات واألهداف التنموية المتوسطة والطويل

بطريقة متسقة ومتكاملة، ضمن مجاالت المشاريع الجهوية المناسبة. ويبقى استثمار الثروة المستغلة والقابلة لالستغالل، 

التنمية البشرية المستدامة    وإزالة جميع العقبات التي تعترض تنمية الثروة اإلقليمية، ضامنا من أجل تدارك التأخر في مجاالت

 ومكافحة التفاوتات المجالية واالقتصادية واالجتماعية.
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 تحديات كبرى البد من مواجهتتها

ويتضح من التشخيص أن المؤشرات االقتصادية تعرف ضعفا كبيرا، مما يستدعي تصحيح االتجاه االقتصادي وتحريك 

 بني مالل خنيفرة على ما يلي:   جهةدينامية نمو اقتصادي قوي. وفي هذا السياق، يجب أن تعمل 

▪  

 ولد فرص العمل والدخل؛ بناء إطار إقليمي جذاب إلنشاء مشاريع وأنشطة صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم ت ▪

 تعبئة جميع الوسائل الالزمة وجميع الجهات الفاعلة المعنية للنجاح في الحد من أوجه التفاوتات االجتماعية والمجالية؛  ▪

 ترشيد تعبئة األراضي واستخدامها مع مكافحة التوسع الحضري العشوائي؛ ▪

بني مالل خنيفرة وتنفيذ  جهةواالجتماعية لتخصيص حصة من عائدات الفوسفاط للتنمية الترابية واالقتصادية  ▪

 المشاريع المهيكلة؛

 الحفاظ على إنتاج الحبوب وإنتاج الماشية وتعزيزها مع تشجيع الصناعة الغذائية وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء؛  ▪

 وضع استراتيجية جريئة ومكيفة لتنمية السياحة بجميع أشكالها المدعومة باالمكانات الطبيعية والثروات الثقافية؛ ▪

الشروع، وفقا لألولويات المحددة، في تنفيذ برامج لبناء الطرق وتطويرها تلبي احتياجات التجارة وحركة المرور   ▪

 وفك العزلة عن القرى والجبال؛ 

 ات التعليم والصحة في جميع المجاالت؛ضمان الولوج إلى خدم ▪

تثمين الرأسمال الطبيعي والتعامل مع أي شكل من أشكال التلوث أو التدهور في البيئة المحلية من أجل تحقيق تنمية  ▪

 ؛ جهةمتناسقة ومستدامة في ال

ة في جميع أنحاء وضع جميع الوسائل والتدابير المناسبة الالزمة لمراقبة جمع ومعالجة النفايات الصلبة والسائل ▪

 الجهة؛ 

 تقليص معدالت البطالة والفقر والهشاشة؛ ▪

 الحفاظ على إمكانات الموارد الغابوية الجهوية وتطويرها وتثمينها فضال عن اإلمكانات المائية؛ ▪

مواجهة جميع التحديات وحل جميع االشكاليات التي تقف في طريق جعل التراث والثروة الثقافية أداة حقيقية للتنمية  ▪

 .الشاملة والمستدامة على الصعيدين الجهوي والوطني

 

بني مالل خنيفرة في موقع يتماشى مع نقاط قوتها وإمكاناتها، التي تجعلها  جهةوإجماال، فإن الهدف االساسي هو وضع 

 قادرة على المنافسة مع المناطق المغربية المماثلة األخرى.  

 

 التنمية الترابية في الجهةمقارنة دولية تمكن من رسم معالم 

الكبرى من إيطاليا   جهةفي ال Lambardieفي فرنسا، و Centre Val de Loireتم القيام بدراسة مقارنة مع مناطق 

خنيفرة. أوال، تم تسليط الضوء على العمليات التنموية -بني مالل  جهةفي إسبانيا مع Castilla la mancheوأوروبا، و

تها المحددة واالتجاهات واألهداف التنموية التي تم وضعها. ومن هنا، تم تحديد المجاالت الرئيسية في الجهات في ضوء سياقا

للتنمية بالنظر إلى أوجه التشابه بين الجهات. وقد تم استخراج مجموعة من الدروس التي مكنت من تسطير أولويات جهة 

 بني مالل خنيفرة التنموية ومن أهمها: 

توطيد وتعزيز المكاسب القطاعية التراكمية وتقديم دعم قوي للشركات لتحديث القدرات  االتجاهات المشتركة ل ▪

 التنافسية وتنويعها واكتسابها؛

االهتمام الكبير بدمج المعرفة والبحث والتطوير واالبتكار واشراك المؤسسات التعليمية والمهنية وتوفير المهارات  ▪

 ية االجهوية؛ والمؤهالت في جميع مراحل إعداد وتنفيذ التنم

الرغبة الراسخة في إيالء أهمية حيوية للتنمية المستدامة من خالل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراثية والثقافية   ▪

 وحمايتها؛ 

 التركيز المستمر على تحسين الحكامة الجهوية وتعزيز قيم المواطنة والتضامن والديمقراطية والتماسك االجتماعي؛ ▪

 واالجتماعية وعوامل القدرة التنافسية الدولية.  جاليةالم التفاوتاتتوقع مخاطر  ▪
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 2044الطريق نحو تموقع واعد في أفق 

 بأن تصبح:  2044ان تنزيل توجهات التصميم الجهوي إلعداد التراب سيسمح للجهة في أفق  

 القطب الثاني على مستوى الفالحة ▪

 الصناعة الغدائية القطب الثالث على مستوى  ▪

 القطب الثالث للصناعة الرقمية والخدمات المرحلة  ▪

 القطب الثالث للصناعات الكميائية،  ▪

 القطب االول للسياحة اإليكولوجية والرياضية  ▪

 القطب االول القتصاد الغابة  ▪

 وهذا التموقع سيكون من خالل تحقيق األهداف التالية: 

مليار   223و 2030مليار درهم سنويا بحلول عام  112.61، أي احتالل المرتبة السابعة من حيث خلق الثروة  ▪

 ؛ 2044درهم سنويا بحلول عام 

مليار درهم سنويا  33.9و 2030- 2018مليار درهم كمتوسط سنوي للفترة  33.8جذب استثمارات قدرها  ▪

 ؛ 2044-2030كمتوسط للفترة 

فرصة عمل   58 800و 2030-2018للفترة فرصة شغل في السنة كمتوسط  29 700إحداث ما ال يقل عن  ▪

 ؛2044-2030في المتوسط للفترة 

مقاولة/سنة    29  400و  2030-2018شركة/سنة كمتوسط للفترة    14  850تشجيع إنشاء المقاوالت: ما متوسطه   ▪

 ؛ 2044-2030كمتوسط للفترة 

في    2و  2030ة بحلول عام  في المائة في المناطق القروي  5في المائة في الجهة ككل و  4تخفيض معدل الفقر إلى   ▪

 ؛ 2044-2030المائة للفترة 

 ؛ 2030في المائة بحلول عام  6خفض معدل البطالة إلى أقل من   ▪

 .2044في المائة بحلول عام   5وأقل من  2030في المائة بحلول عام   15خفض معدل األمية إلى أقل من   ▪

 تعبئة الفاعلين وتجديد نمط الحكامة من أجل تحقيق االهداف

يتطلب تحقيق األهداف االستراتيجية على النحو المحدد في التصميم، تعبئة قوية ومستمرة لجميع الفاعلين على جميع مستويات 

صنع القرار إضافة إلى القطاع الخاص والمنتخبين والمجتمع المدني. ومن شأن هذه التعبئة أن تيسر توافر موارد التمويل 

ع المقترحة حسب مجاالت المشاريع، في إطار تضامن كلي من أجل تنمية الجهة. واحتياطيات األراضي لتنفيذ المشاري

، وترشيد ى حماية الموارد الطبيعيةعلخلق الثروة واستدامتها. كما يجب العمل تنويع مصادر ويمكن بلوغ هذا الهدف عبر 

الملوثة والنفايات من  الحد من االنبعاثاتكما يتوجب  الموارد األخرى واالستفادة منها.والطاقة و غاباتاستخدام المياه وال

 خالل تشحيع التدوير وحماية البيئة.

وفي سياق انجاز التصميم، ينصب التركيز بقوة على الحاجة إلى تجديد وتحديث الحكامة بوصفها الرافعة الرئيسية للتنمية 

بطرق التفكير والتخطيط والتشاور واتخاذ القرار  المستدامة في جهة بني مالل خنيفرة.  ويتصل هذا التجديد والتحديث 

والعمل ورصد وتقييم جميع اإلجراءات المالية والمؤسسية والنوعية المتخذة لتحقيق التنمية. كما يمثل برنامج العمل الجهوي  

خلق نوع من  المندمج إطارا للحكامة من أجل تنفيذ التوجهات واألهداف االستراتيجية المبينة في التصميم. ومن الضروري

التعاون والتنسيق على جميع المستويات، الوطنية والجهوية واإلقليمية والمحلية. كما يجب إعادة التفكير في قضايا التخطيط 

 الحضري، والتنمية القروية، وحماية البيئة ضد التلوث، واالنتقال اإليكولوجي والطاقة... 
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 مجاالت للمشاريع كأرضية للتنمية المستقبلية

ادا إلى عدة معايير متنوعة ومتعددة األبعاد، ومع مراعاة نتائج التشخيص الترابي االستراتيجي، أعيد تقسيم جهة بني استن

 مالل خنيفرة إلى أربعة مجاالت للمشاريع. وهي:

مجال المشروع الهضبة: مجال منجمي وفالحي يضم موالي بوعزة، سيدي عمار، سيدي حسين، أكلموس، حد   ▪

يت رحو، الحمام )جزئياً(، سيدي األمين في خنيفرة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الجماعات التي  بوحسوسين، سبت آ

تتواجد في خريبكة هي: بجعد، بوجنيبة، حطان، خريبكة، واد زم، عين كيشر، بني زرانتل، الفوقا، بني يخلف،  

 قصبة، رنديز، تاشرافات، بوالنواآيت عمار، براكسا، أوالد فتاتة، أوالد قواوش، بير مزوي، ماّدنا، رواشيد، الغ

تروش، بوخريس، أوالد عيسى، الغاف، مفاسيس، بني باتو، أوالد عبدون، بني سمير، شوغران، أوالد أزوز،  

 نان؛ فأوالد بوغادي، أوالد 

 مجال المشروع الجبل: مجال الرعي والسياحة البيئية ويشمل الجماعات التالية في أزيالل، وهي: آيت عباس، آيت ▪

تمليل، أزيالل، آيت مازيغ، آيت أوجابلي، أنرغي، اسيكسي، آيت بالل، تيفني، أغودي نخير، وويازغت، وتيفرت، 

وحمزة، وآيت بو علي، وآيت محمد، وطباروت، وتابانت، وآيت أومديس، وسيدي بولكلف، وتامدا نوميرسيد، 

ضا الجماعات التي تنتمي إلى مجال بني وبن الويدان، وتلفت، وزاوية أحنصال، وووال، وتوغويت. وهي تشمل أي

مالل )أغبالة، بوتفردا، ناوور، تيزي نسيلي( وخينيفرة )آيت سعدلي، أكلمام ازكزا، القباب، كيروشين، سيدي 

 يحيى أو سعد، تيغاسيلين "جزئيا"، أم ربيع؛

بن صالح، أوالد   مجال مشروع سهول تدلة: منطقة زراعية مسقية، تتكون من جماعات الفقيه بن صالح )الفقيه ▪

عياد، سوق سبت أوالد نمة، دار أوالد زيد، الخفية، أوالد بورحمة، حل مربعة، حد بوموسى، سيدي عيسى بن  

علي، بني عقيل، أوالد ناصر، سيدي حمادي، بني شكدال، أوالد زمام، برادعة وكريفات( وفي بني مالل )قصبة 

 ة، سيدي جابر، أوالد يوسف، سعيدو أو سيمغيت(؛تادلة، أوالد غنو، أوالد يعيش، أوالد مبارك، كطاي

مجال مشروع الدير: لديه رمزية تاريخية قوية تمتد عبر األقاليم الثالث من أزيالل وبني مالل وخنيفرة. ويتكون  ▪

من جماعات: بني آية، بني حسن، تيموليت، رفاال، أفورار، فوم جامع، موالي عيسى بن دريس، آيت أواردا،  

دمنات، آيت تاغوال، تابيع، آيت ماجدين، تيدي فطواكة، تانانت، إمليل، سيدي يعقوب وأنزو. وكذا تيشي، تاونزا، 

من جماعات بني مالل والقصيبة وزاوية الشيخ، وكهف النسور، آيت أم البخت، تانوغة، فوم أودي، دير القصيبة  

يريت، وأواومانة، وموحا أو حمو وتغزيرت، وفي خنيفرة آيت إسحاق، وأومنة، وفوم أودي، ودير القصيبة، وتاغ

 الزياني، لهري، تيغاسيلين )جزئيا( والهمام )جزئيا(.

وقد تم تحديد المجاالت المشاريع األربعة من خالل المهن االقتصادية واإلمكانات التنموية التي تميزها. ويشكل المجال الذي  

. وهذه األهداف هي تعبير مؤكد عن  2044حلول عام ستطبق فيه األهداف والتوجهات االستراتيجية والبرامج والمشاريع ب

 الرغبة في التنمية في مواجهة العجز االجتماعي المتراكم وإعادة المنطقة إلى المستوى االقتصادي واالجتماعي المنشود

ة الرئيسية،  وتنفيذ مشاريع البنية التحتيخصوصا فيما يتعلق بتنويع الفاعدة االقتصادية  ،  المجاالتدينامية تغطي جميع  ضمن  

 الحضري...  النسيج قويةوت

 

 

 

 

 


