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 املشروععنوان 

 تركيبي للتحديات واملؤهالت بجهة فاس مكناس: رير تق

الخاضعة التنموي للمجاالت الهشة  لنموذجمقترح مشروع ا 

 إلقليم تاونات نموذجا للمخاطر الطبيعية

 التغيرات املناخية واملوارد الطبيعية: أي أجوبة ملغرب الغد؟ محور املساهمة

 تشخيص االكراهات والتحديات الكبرى بجهة فاس مكناس  املحور األول 

هة مع التركيز على إقليم تاونات مقترحات الحلول ملعالجة إشكاالت الج املحور الثاني

 كنموذج للمشروع التنموي للمجال الجبلي/ الريفي 

 ملخص:

تتميززززز جهززززة فززززاس مكنززززاس بززززدالالت تاريبيززززة وجغرافيززززة قويززززة  تبوظهززززا هويهاززززا مكانززززة ا ززززتراتيجية بززززالن ر إ ززززى موقعهززززا 

إلضزززافة إ زززى مكانهازززا قزززي املجريزززات التاريبيزززة با  نحهزززا مرك يزززة جيو زززتراتيجية متميزززز املتفزززرد قزززي قلززز  اململكزززةي ال ززز    الززز ي يم

جهززة فنززا  الللمملكززةي حيززت تمتززاو بمجموعززة مززو املززبه ت  وباملقابززن تعززابي أينززا مززو عززدد كبيززر مززو ال ززعوبات  كمززا تعتبززر 

اللتقززززززا  وتقززززززاقع أهززززززم التززززززدفقات اإلقت ززززززادية الوزززززز  تحززززززرم الديناميززززززة الجديززززززد  للتحززززززوالت الوزززززز  تعرفهززززززا اململكززززززة   يززززززر أن 

 يالنموذج التنموي املغربيوبات الو  تعرفها قي مجال التنمية تبثر على مسير  الب د نحو اندماج جيد ومثمر قي أفاق ال ع

مززو بززين أكبززر اإلكراهززات والتحززديات بالعززالم قززي الوقزز  الحاضززر  الناتجززة عززو التغيززرات املناخيززة تعتبززر املبززاقر الطبيعيززة 

-جهززة فززاس مكنززاس وخااززة مالاززا املجززاالت الريفيززة والجبليززة بزز قليم تاونززات بززر عتتملززا تبلفزز  مززو وقززع خطيززر ومززدمري و  ن ززرا

تتعزر  أو زاق  إذ مو أكثر املجاالت هشاشة باملغرب  نتيجة تفاعن العوامن الطبيعية والبشزرية   -كنموذج له ه الدرا ة

   مبلفة خسائر ووقع على السكان والبنيات التحتيةيطبيعيةالطبيعية للمباقر ال

 ه املساهمة إ ى إبراو أهم نقاط القو  والنزعف بالجهزة  ومحاولزة ازيا ة النمزوذج التنمزوي للمجزاالت الريفيزة هتادف 

مجمن الخ زائص العامزة املميزز  لجهزة فزاس ا تب ص له ه الدرا ة إ ى تشخيص و تم التطرق قي املرحلة األو ى  .والجبلية

وتقزديم   بالبحت قي نقاط القو  املميز  للجهزةملرحلة الثانية أ ا ا ي وشكل  ابا ه األخير   وفهم التحوالت الحالية مكناس

ي وارتباقززا باإلشززكالية  تواززن هزز ا العمززن إ ززى ضززرور  إعززاد  الن ززر قززي مشززروع تنمززوي للمجززاالت الهشززة بلريززاف إقلززيم تاونززات

ي ومزززو ثزززم  تحزززتم نتزززائ  هززز ا بليزززةللمجزززاالت الريفيزززة والج التحزززوالت املسزززتمر أ زززالي  اإلعزززداد والهايدزززة  أخزززدا  عزززين االعتبزززار 

 باملجاالت الهشة الريفية والجبلية املشاباةي قي برام  الهايدة واإلعداد نتائ  ه ا النموذج التنموي العمن ضرور  إقحام 

 – لطبيعيززةاملبززاقر ا –النمززوذج التنمززوي للمجززاالت الجبلية/الريفيززة –  إقلززيم تاونززات -جهااة فاااس مكناااس: كلمااات متاااتي 

 يآليات تلهين املجاالت الهشة – نمية الترابيةآفاق الت
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 تقاااااااااادياااااام: 

تمتاو الحدود اإلداريزة لجهزة فزاس مكنزاس بموقزع ا زتراتيتي  الوز  تزرب  بزين جزن أقطزاب التزراب الزوق    حيزت تحزد 

ب نجزد جهزة الربزاط تطوان الحسيمة  وجنوبا جهة درعة تافي ل   وشرقا جهة الشرق  وقي اتجزاه الغزر  شماال بجهة قنجة

 ب   م ل خنيفر  قي الجنوب الغربيي  القنيطر  ثم نجد جهة   

تنم عمالتين و بع أقاليم هي: عمالزة فزاس وعمالزة مكنزاس   أما على مستوى التقسيم اإلداري فجهة فاس مكناس

ات وإقلزززيم تزززاو  ي كمزززا تنزززم وإقلزززيم الحاجززز  وإقلزززيم إفزززران وإقلزززيم مزززوالي وعقزززوب وإقلزززيم ازززفرو وإقلزززيم بوملزززان وإقلزززيم تاونززز

 جماعة قرويةي 161بلدية و 34جماعة ترابية مووعة بين  195الجهة 

حزد  ووقزع املبزاقر تزايزد ب -كنطزاق ملقتزرا النمزوذج التنمزوي بالجهزة-املجاالت الريفيزة والجبليزة بز قليم تاونزات  تميز ت

ظزاهر  الججزر  خز ل جزرا  تنزامي و  عشوائية قي مجملهزا  ريعة و   بوثير   بفعن نمو املدن واملراك  الحنرية الطبيعية عموما

ال زز      والعامززن البشززري مززع اإلكراهززات التقنيززة والقانونيززةالهزز  ت ززافر مكونززات الو زز  الطبي ززي لن ززرا  ؛العقززود األخيززر 

أخطزززار  زززاهم  شزززكن كبيزززر قزززي بشزززل  وهزززو مزززا   وهيدروديناميزززة األوديزززة مرفوديناميزززة السزززفوا ا زززتقرار تحقيززز  الززز ي يحزززد  مزززو 

تقلزن مزو إمكانيزة تحقيز  تنميزة ترابيزة الوز  بزدورها   و الساكنة والبنيات التحتيزة ا تقرار بيئية الو  أابح  تادد با تمرار 

 ي  با ا املجال

علزززززززى البحزززززززت قزززززززي تشزززززززخيص مركززززززز  عزززززززو أهزززززززم االشزززززززكاالت الكبزززززززرى الوززززززز  تعيززززززز  تحقيززززززز  التنميزززززززة  هززززززز ا العمزززززززن يحزززززززاول 

 و بزززززززرام  قزززززززي  مفهزززززززوم الخطزززززززر  دمززززززز  الحزززززززت علزززززززى ضزززززززرور  و  للمجزززززززال املزززززززدروس  مزززززززعالترابيزززززززة  وإبزززززززراو املزززززززبه ت ونقزززززززاط القززززززز

كمزززززززززا ينزززززززززدرج هززززززززز ا العمزززززززززن قزززززززززي إقزززززززززار التوجززززززززز  العل ززززززززز  لمجزززززززززاالت الهشزززززززززةي لهايدزززززززززة وببزززززززززرام  التنميزززززززززة املجاليزززززززززة مبططزززززززززات ال

 ززززززززابقة  الحززززززززديت للجغرافيززززززززة التطبيقيززززززززة املعتمززززززززد  لهايدززززززززة التززززززززراب   وهززززززززى مقاربززززززززة حديثززززززززة  أثبتزززززززز  نجاعهاززززززززا قززززززززي درا ززززززززات

(Ben Tiri 2019 & Gartet, A., 2010  ي) 

املززنجا الواززفي إ ززى جانزز  املززنجا التطبيقيززة  ب قحززام  غرافيززةالبحززت علززى املنججيززة املتعززدد  األ عززاد للج اعتمززد هزز ا

قاربزززززة  غيزززززة الوازززززول إ زززززى تطبيززززز  امل  ؛املزززززنجا التزززززاري ين  دون إ فزززززال التحليلزززززي  و اال زززززتقرابي و اال زززززتنباقي و املزززززنجا املقزززززار 

 الجغرافية الشاملة الن رية والتطبيقية املعتمد  قي جغرافية الهايدة وإعداد الترابي 

 هي كالتا ي: محوريو رئيسيينلتحقي  ه ا العمن قمنا بتقسيم  إ ى 

 ؛ تشخيص االكراهات والتحديات الكبرى بجهة فاس مكناس األول: املحور 

ت الجهة مع التركيز على إقليم تاونات كنموذج للمشروع التنموي للمجال مقترحات الحلول ملعالجة إشكاال  الثاني: املحور 

 ؛ الجبلي/ الريفي

 تشخيص االشكاالت الكبرى بجهة فاس مكناس املحور األول 

I. :مؤشرات الهشاشة بجهة فاس_مكناس 

  :التطور الديمغرافي تحديات -1

   والو  ترب  بين مدن وجهات اململكة بحكم املوقع اال تراتيتي لجهة فاس مكناس الو  تتو   التراب الوق 

الشمالية والشرقية والغربية  فه  تعتبر حو  لت قي وتمرك   كابي وثقاقي واقت ادي واجتماعي جد مهمي حيت تمتد 
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 اكنة أن مو مجموع مساحة اململكة  كما %  5,7كلم مربع  أي ما يمثن  075ي40جهة فاس مكناس على مساحة تقدر  

  حيت تحتن ب لك املرتبة الرا عة مو إجما ي عدد السكان % 12,5مليون بسمة  أي ما يمثن  4,24الجهة ي ن إ ى 

مليون بسمة  5,21خ ل العشريو  نة األخير   ومو املتوقع أن يبلغ  %18بالتراب الوق  ي إذ ارتفع عدد  كان الجهة ب 

 كانية مرتفعة بالن ر ملساحهاا وقي ع قهاا مع ي كما يبشر ه ا الرقم على كون الجهة  تعرف كثافة 2036قي أف   نة 

املوارد الترابية الو  تحتنالاا  وهو ما أابح وشكن  عض التحديات واالشكاليات على مستوى التدبير املجا ي  كما ي ن 

 بسمة قي الكلم املربع  أي ضعف متو   الكثافة السكانية على 105,7متو   الكثافة السكانية بجهة فاس مكناس إ ى 

 بسمة قي كلم املربعي 47,6ال عيد الوق   ال ي يقدر ب 

 : توويع السكان حس  الو طين القروي والحنري بجهة فاس مكناس1 املبيان رقم

 

ي حيت يترك  أكثر مو ثلث   كان 2014حس  إح ا   نة  % 60,52بلغ  بسبة التحنر بجهة فاس مكناس 

حظ مو خ ل الشكن أع ه أن إقليم تاونات يتميز بلكبر بسبة للسكان فاس ومكناسي كما ن   الجهة الحنريون قي عمالو 

 القرويين قي مقابن ضعف بسبة السكان الحنرييني 

 النسبة املبوية لساكنة العماالت واألقاليم بجهة فاس مكناس: 2املبيان رقم 
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مزو  %47حيزت تشزكن لوحزدها  تعتبر كن مو عمالة فاس ومكناس مو أكبر املجاالت ترك  للكثافة السزكانية بالجهزة 

مزززو مجمززوع السززكان الحنزززريون  %70,8  كمززا نجززد %12وتززاو  ب  %15مجمززوع  ززاكنة الجهززة يلقامزززا إقلززيم تاونززات بنسزززبة 

 يالتفاوتات بين مجاالت الجهةللجهة تترك  بمدينو  فاس ومكناس  ه ه املبشرات تدل على حجم 

  إطار العيش والتحديات السوسيومجالية للجهة: -2

كان مو نتائ  الحركية املترتبة عو النمو الديمغراقي الكبير ال ي عرف  املغرب خ ل العشريو  نة املاضية  لقد 

تمرك   اكنة جهة فاس مكناس قي الو   الحنري ال ي وعرف نموا أ رع مو نمو الو   القرويي وكان مو نتائ  ه ا 

س أن عرف  ت ايد النغ  على املجاالت الحنرية  وتولد النمو املتسارع للمدن الكبرى؛ خااة مالاا مدينو  فاس ومكنا

وعدم تواون اإلمكانيات الو  توفرها األبشطة التجارية وال ناعية والخدماتية مع الحاجيات  عمرانية عن  اخت الت 

 املتزايد  للساكنةي

ن النطاقات واألبسجة فالتو ع العمرابي املتسارع خااة بالنواحي املحيطة بالنوا  األو ى للمدن خل  تداخن بي

  وهو ما وشكن تحدى كبير قي إقار العي   ير  منسجم بين األحيا  السكنية الحنرية  حيت أابحنا نجد تداخن

للساكنة الحنرية  ويشكن أينا إكراها وعي  التبطي  املجا ي املستقبلي للمجاالت الحنرية  مع اخت الت متعدد  قي 

 ة وال ناعية والخدماتية با ه األو اط الحنريةي البنية العقارية واالبشطة التجاري

كما تعابي جهة فاس مكناس مو ضعف تعبدة وتثمين ملبه تاا مو الثروات الطبيعية  ال     ال ي يقلن مو 

تنمية ه ا املجالي حيت وساهم التطور الديمغراقي السريع قي ت ايد حد  األبشطة البشرية على املوارد الطبيعية للمجال  

ا يبدي إ ى انبفا  التنوع البيولوجي ويلح  ضرر كبير بالبيدة وباملقابن تنعكس على صحة ومستقبن الساكنة  وهو وهو م

ما يتبين مو خ ل ضعف قدر  الغطا  النباتي على التكاثر الطبي ي بالر م مع املبادرات املتزايد  إلعاد  التشجير  وهو ما 

 تلتية مو املوارد الطبيعية عموماي يبدي إ ى التقليص الكبير ملوارد الجهة امل

  بما وعادل 2040بلفاق  3مليون م 132كما أن الحاجيات مو املياه ال الحة للشرب قي ت ايد مستمر وتقدر ب 

 مليون للو   القرويي 12مليون للو   الحنري و 120

 البنية التحتية في الولوجية والتنمية اإلقتصادية للجهة:تحديات  -3

ع اال تراتيتي الو  تتموضع في  جهة فاس مكناس فيما يبص الرب  بيالاا وبين باقي مناق  املغرب بالر م مو املوق

معيقة للتواان بين ن حظ عدم التوويع املتواون للبنية التحتية الطرقيةي حيت يرجع ذلك لوجود بنية تناريسية 

ن تتناقص الكثافة للمجالية للطرق كلما الغربي  قي حي-  حيت التغطية جيد  على قول املحور الشرقيمكونات الجهة

 ابتعدنا عو ه ا املحوري

كما ي حظ أينا ضعف جود  الطرق واملنشآت املتواجد  قي منطقة مقدمة الريف واألقلس املتو    خ واا 

 على مستوى أقاليم تاونات وتاو   مما ي يد مو اعوبة ولوج الساكنة إ ى الخدمات األ ا ية ويعي  املبادالت داخن

الجهةي وبالتا ي يبدي إ ى عدم تحقي  العدالة املجالية بين جن مناق  الجهة  وهو ما وشكن إكراها قي إندماج الجهة 

 وأبشطهاا التجارية وال ناعية و يرها قي بسي  االقت اد الوق   والدو يي
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  إذ 18,5%ية بسبة كلم  تشكن فقاا الطرق الوقن 7625يبلغ الطول اإلجما ي لشبكة الطرق قي جهة فاس مكناس 

 5012كلم والشبكة اإلقليمية  1695كلم  أما الطرق اإلقليمية فتمتد على   918تمتد الطرق الوقنية قي الجهة على قول 

كلم  بينما الطري  السيار ال ي وعبر تشكن الشريان الرئيس   لرب  الجهة بين شرق الب د و ربااي باإلضافة ل لك نجد 

كلم وشكن خ  رب  مدن مراك   200يت تتوفر الجهة على خ   كك حديدية يبلغ قول  شبكة السكك الحديدية  ح

تعتبر الشبكة الطرقية دور محوري قي توقين األبشطة اإلقت ادية وتن يم توويع التجمعات كما   وقنجة ووجد ي

ة البنيات التحتية بالجهة  الو  السكنية واملبادالت بين باقي الجهاتي  ير أن الطرق تتميز ببعض اإلكراهات الو  تعي  تنمي

 تتجلى قي الخ ائص التالية:

 اعوبة الولوجية قي  عض النطاقات الجبلية الو  تشكن إمتدادات مهمة مو تراب الجهةي -

 التساقطات الثلجية تسب  قي إرتفاع تكلفة ا تغ ل الطرقي -

 عدم مساير  البنية الطرقية مع ت ايد تطور حركية التنقني -

للطرق واملسالك القروية  ال ي وعد برنامجا لفك الع لة بامتياو  ليرفع  2ق  يلتي البرنام  الوق   وقي ه ا السيا

 257000على مستوى جهة فاس مكناس ليشمن ما يناه   %85,8إ ى  %56,6بسبة السكان القرويين املستفيديو من  مو 

 بسمةي

 تجاوز التحديات املستقبلية:  واكراهاتالهشاشة اإلجتماعية  -4

ث ثة أربزاع  زاكنة الجهزة قزي عمزاالت فزاس ومكنزاس وأقزاليم تزاو  وتاونزات  الوز  تعتبزر كلقطزاب حنزرية مزبقر  رك  تت

كما  اهم  الدينامية الديمغرافية قي هجر  قروية مكثفة نحو الو   الحنري للمدن الكبزرى وخاازة مالازا  اب الجهةيلتر 

نوات الجفززاف وضززعف التجهيزززات والبنيززات التحتيززة  باإلضززافة إ ززى مززدينو  فززاس ومكنززاسي ترجززع هزز ه األ ززباب إ ززى تززوا ي  زز

كززون االقت ززاد القززروي عززاج  لحززد اان علززى إحززدار مناازز  شززغن قززار  بززلجور جيززد   ون ززرا لنززعف البنيززة االقت ززادية 

 ي  (%62,1)الو  أابح  أكثر حد  قي الو   القروي  حيت نجد ثلث  األشخاص قي وضعية هشاشة بالجهة قرويون 

قي  %3ي20كمتو   وق    فيما تبلغ بسبة الهشاشة إ ى  %9قي مقابن  %5ي10 ن بسبة الفقر قي الجهة إ ى ت

مو الساكنة قي وضعية اعبةي كن املبشرات اإلجتماعية للنمو ت ن  ير  %30كمتو   وق    وتوجد  %18,16مقابن 

املرتفعة للبطالة  إذ تمس البطالة ناش  مو بين  منا بة بفعن النسبة املرتفعة لألمية خااة بين النسا   وك ا النسبة

 شخصي 234934 تة  أي 

كما أن التشغين يطرا إشكاال كبير بالجهة  حيت أن الساكنة النشيطة تعابي مو قلة الفرص قي االندماج  سوق 

دمة  وهو ما الشغن  حيت أن الوضعية الحالية تبشر عو ت ايد التحديات االجتماعية واإلقت ادية قي السنوات القا

 يزيد مو حد  الججر  نحو املراك  الحنرية الكبرى بباقي مدن اململكة ونحو بلدان األجنبيةي ه ه اإلكراهات أدت إ ى ت ايد 

انتشار السكو الغير ال ئ  ببعض املجاالت الحنرية نتيجة إرتفاع قيمة العقار باملدن وضواحقااي كما ال ت ال  عض 

 مع ولة وي ع  الواول إلقااياملناق  الهامشية بالجهة 
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II. )اإلكراهات واملخاطر )نقاط الضعف: 

منظومة ترابية غير مندمجة تقلل إمكانية االنتتاح والشراكات : اإلكراهات الداخليةالتهديدات و  -1

 :وتنمية االستثمار

ير ال ي نجد أن جهة فاس مكناس أابح  تعرف توجها  ريعا قي مجال التعماملستقبلية مو بين أهم التحديات 

 % 67ي ومو املتوقع أن ت ن ه ه النسبة 1994 نة  % 49,4  مقابن 2014خ ل إح ا   نة  % 60,5بلغ  بسبت  

وفقا لسناريوهات التبطي  الترابي الو  جا  ب  املبط  الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس مكناس  وهو ما  2036 نة 

 ب شكالية العقار  شوى مكونات  وأاناف ي  ينع تحديات جديد  بمدن الجهة  خااة مالاا ما يتعل 

  وتنن الدينامية االقت ادية دون مستوى ماعية وتلك املرتبطة بجود  العي املبشرات االجت بتدبيتتلثر الجهة 

اإلمكانيات الجهويةي فه ا املجال ال يتوفر على واجهة بحرية وال حدود دولية   ير  عض املحاور الطرقية الوقنية املحدود  

لتواان على مستوى الفنا  القطب  لساوس واملمرات املرتبطة ب   وبعض املحاور الو  تبترق الجهة الو  ال ت ن ا

مباشر  إ ى األقطاب الجهوية والوقنيةي ينناف إ ى ذلك ع قات وظيفية ضعيفة مع الجهات املجاور   وا تمرار مغادر  

 يواالمكانيات املحدود  نرية الكبرى الو  تعابي مو وياد  التحدياتالعالم القروي قي مع م تراب الجهة نحو املراك  الح

 خ اة تركيبية لإلكراهات ومواقو النعف بجهة فاس مكناس: :1الجدول رقم 

 تتاوتات في تركز الساكنة في الحواضر بين مكناس وفاس وتازة وبين شمال جنوب الجهة الديمغرافية

املقومات 

 االقتصادية

 ت ايد تناقص املوارد املائية  وإنتاج ف حي  ير مثمو؛ف حة قي مواجهة  -

 اعوبة تعبدة العقار قي املشاريع اال تثمارية  وضعف قدر  اإليوا ؛ -

 مناق  اناعية ناق ة التجهيز  وت ايد القطاع الغير املهيكن بمجال التجار  والخدمات؛ -

وتأهيل  التكوين

 الشباب

 ولوجية واالقت اد  مع ت ايد للشع  االدبية؛ضعف التكويو قي املجاالت العلمية والتكن -

 تكويو منه   ير مت ئم مع حاجيات املقاوالت؛ -

السياق االقتصادي 

 واالجتماعي

 عج  اجتماعي م مو مو م اهر األمية والهدر واالنقطاع املدرس  ؛ -

 تفاوتات بين املجاالت الترابية قي الولوج للخدمات األ ا ية وقي مستوى جود  املعيشة؛ -

 موارد مهدد  بكثافة اإل تغ ل والتلور  ت ايد حد  ووقع املباقر البيئية؛ - البيئةضعية و 

  ياب الرب  باملوابئ املتو طية واألقلنتية  قرق مهاالكة  ومجاالت ترابية مع ولة؛ - تحتيةالبنية ال

 ل غرى؛ضعف جود  النقن الجماعي قي املدن الكبرى  وما بين الحواضر واملدن ا - والحركيةل النق

  ياب التنسي  بين الت اهرات  وعدم مواكبة املنتوجات السياحية للت اهرات؛ - يثقافبعد الال

 نقص التجهيزات باملدن  ووجود دور ال فيح والسكو الغير املن م  وتدهور الترار؛ - البيئة الحضرية

 تحنر  ير متحكم في   التو ع العمرابي على األراض   الف حية  وضعف الولوجية؛ -

 وباقي املجاالت الترابية للجهة؛ وتاوناتتناقض واضح بين املحور الحنري لفاس ومكناس  - التنظيم الترابي

 ت ايد مبشرات الفقر والهشاشة  بين املجاالت الترابية للجهة؛ -

 بادرات للحفا  على املورور التاري ي وال مادييامل ياب رظية لحماية الترار  وضعف  - الثروات الالمادية
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ا أن تراب الجهة يتسم بالتج ظ املفرط وبنية حنرية  ير متواونة التوويع  مع عج  مستمر بحكم ب   قي مسار كم

االندماج بين مدينو  فاس ومكناس مو أجن بنا  مجمع قطب   كما نجد بنية تحتية للتكون العا ي تتميز بالتمرك ي ال     

اقت ادية متناقنة مو م اهر -متسم بتوجهات  و يو ال ي يقتض   ضرور  تحسين ال روف االجتماعية قي  ياق

الجهة تجمع بين عدد مو الهويات املجالية املبتلفة  كما أناألمية  والفوارق املتباينة بين األو اط الحنرية والقروية  

 والغير املتجابسةي

 قي املستويات التالية: ومو بين أهم اإلكراهات والتحديات بالجهة نجد جود  العي  محكومة  عد  تحديات نلخ ها 

 فقدان الجاذبية السكنية قي املناق  األحسو تجهيزا ال     ال ي يقتض   ضرور  تدارم العج  املتراكم؛ -

تنمية حنرية  ير متحكم فقاا مع عج  قي السكو وعر  ضعيف قي مجال النقن الحنري و ياب التراتبية   -

 والشبكية قي مجال النقن بجن مستويات ؛ 

ت ادية دون مستوى املبه ت: فالقطاعات املنتجة ضعيفة التطور وال تتوفر على املقومات الكافية دينامية اق  -

 للت دير  باإلضافة إ ى تواجد كبير لل ناعات الو  تعابي مو تنافسية كبير ؛

 ضعف ترسخ ثقافة البحت قي االقت اد البدين  فالقطاع الف حي يتميز بنمو محدود  سب  اإلكراهات الكبرى  -

 ال     ال ي يحدر اخت ل التواون قي  وق الشغني 

على الر م مو املجهودات املب ولة  الوال  عد  تحديات مو قبين إعاد  تن يم العقار  اإلا ا ال راعي ال ي يبقى  ير 

 شامن  وضعف اإلنتاجية  باإلضافة لوجود عد  مساحات لل راعة الع رية  ير مستغلة بالشكن املطلوبي 

ألبشطة التجارية ال ناعية والخدماتية والف حية املتواجد  بالجهة هي مو مستويات الحجم ال غير أو عموما فا

 املتو    ذات قيمة منافة ضعيفة بسبياي فالنسي  االقت ادي بالجهة وعتبر ذو بنية تقليديةي

صادية التهديدات أو املخاطر الخارجية/ تحديات التاعلون في تجاوز املخاطر البيئية واإلقت -2

 والسياسة الترابية التنافسية:

ينبغي على جن الفاعلين واملتدخلون قي الشلن العام بتراب الجهة مواجهة مجموعة مو أنواع املباقر  خااة مالاا 

املنافسة الكبرى للجهات األخرى قي قطاعات اقت ادية وا تراتيجية كاألبشطة ال ناعة  والسياحة ثم ال ناعة 

إلنتاج ال ناعي املحلي يواج  تاديد ومنافسة السلع واملنتوجات األجنبيةي كما أن تطور ظاهر  الججر  التقليدية و يرهاي فا

وت ايد النغ  على الحواضر الكبرى وشكن تاديدا للتطور والتنمية املجالية  باإلضافة إ ى ت ايد الهاديدات الغير املباشر  

 فاية مبادرات الدولة قي تدارم ه ه التحدياتيالعوملةي وباملقابن ن حظ عدم ك اتالناتجة عو تقلب

ت ي  املجاالت الو  حوادر إيكولوجية قي كما نجد أينا املباقر الطبيعية الو  تادد تنمية الجهة والو  تتجلى 

الغابوية والفرشة املائية  وهشاشة املجال أمام أي متغير مو املتغيرات الطبيعية الو  مو شلناا أن تبلف وقع خطير مو 

 را  ظواهر الفينانات والحركات الكتليةيج

كما نجد تاديدات أخرى تادد الجهة مو قبين تنافسية املجاالت املجاور  لكن مو مدينة وجد  شرقا ومدينة 

القنيطر   ربا وقنجة شماال مراك  جنوباي وذلك قي ظن تباقب مجهودات الدولة ل  تدرام قي مبشرات النمو والتنمية  

 ف التعاون بين فاس ومكناس مو أجن بنا  مجموعة مترو بولية جهويةي باإلضافة إ ى ضع
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مقترحات الحلول ملعالجة إشكاالت الجهة مع التركيز على إقليم  املحور الثاني

 تاونات كنموذج للمشروع التنموي للمجال الجبلي/ الريتي

I. بجهة فاس مكناس املؤهالت الترابية ونقاط القوة:  

لجهزززة تحتنزززو إمكانيزززات كبيزززر  فيمزززا يتعلززز  بزززاملورور التزززاري ي واملزززبه ت الطبيعيزززة فاالترابيزززة علزززى املسزززتوى املزززوارد 

والثروات ال مادية )املدن التاريبية  العيون اال تشفائية  املوارد املائية  الغابات و يرهزا( يمكزو إذا مزا تزم تثميالازا وتلهيلهزا 

 حقي  التنمية الترابية واملجالية والسو يو إقت ادية للجهةيأن تشكن منطل  للمشروع الترابي املندم  وتساهم قي ت

تعتبززر جهززة فززاس مكنززاس مززو بززين أربززع الجهززات األكثززر تقززدما باململكززة  كمززا تحتززن املرتبززة الرا عززة علززى مسززتوى النززات  

د الجهززة علززى )الخززدمات والتجززار (ي ويززراهو اقت ززا %54الززداخلي الخززام  وناززيمو القطززاع الثالززت علززى اقت ززاد الجهززة بنسززبة 

قطاعزززات مربحزززة ومتنوعزززة وذات مسزززاهمة علزززى املسزززتوى الزززوق   كال زززناعة )املرتبزززة الرا عزززة(  ال زززناعة التقليديزززة )املرتبزززة 

الثانية(  السياحة )املرتبة الثالثة(  باإلضافة لقطاع الف حة  حيت بدأت مب سات الجهزة تعمزن علزى ع زرنت  والرفزع مزو 

وقنيزة قزي إقزار  املبططزات الوقنيزة للمغزرب األخنزر واالقت زاد األورقي كمزا تعتبزر الف حزة تسويق  تماشيا مزع التوجهزات ال

مزو مجمزوع املسزاحة ال زالحة لل راعزة وتزوفر بسززبة  % 15إحزدى القطاعزات الواعزد  بجهزة فزاس مكنزاس الوز  تنززم بسزبة 

دن الواجهزة املتو زطية مزو شزلن  أن مو إنتاج الحبوب على ال عيد الوق  ي كما أن موقع الجهزة قزي انفتاحز  علزى مز % 21

يحق  االنفتاا ويطور املبادالت والع قات التجارية واإلقت ادية للجهة مع دول االتحاد األوربي  باإلضافة إ زى أفزاق الزرب  

 السريع للجهة بين الشمال والجنوب لكن مو مدينة قنجة ومراك  عبر تراب جهة فاس مكناسي

تميز  على ال عيد الوق   وذلك راجع لعد  عوامزن مزو أبروهزا املزبه ت الطبيعيزة تمتاو جهة فاس مكناس بمكانة م

املتنوعة والهامة الو  تح ى بازا هز ه الجهزة ممزا يجعلهزا محز  اهتمزام وا زتقطاب للمسزتثمريو  كمزا أن الجهزة تعتبزر مجزاال 

لجهزززة اجهزززةي هززز ه املزززبه ت تعززز و مكانزززة ملجموعزززة مزززو املشزززاريع املهيكلزززة واألورال التنمويزززة الوززز  تزززثمو مزززبه ت ومميززززات ال

 داخن النسي  االقت ادي الوق  ي

بززارد ورقزز  قزززي  منزززاا قززاري قززي الشززمال  و وجززود تربززة خ ززبة   مززو بززين الخ ززائص الطبيعيززة املهمززة الوززز  تميززز الجهززة

وراعزززات متنوعزززة املنزززاق  الجبليزززة ومنزززاا شزززب  جزززاف قزززي الزززت ل العليزززا مليسزززور  حيزززت وسزززمح هززز ا التنزززوع قزززي املنزززاا بتواجزززد 

تتززلقلم مززع خ واززيات الجهززةي يجعززن الجهززة ت خززر بززاملوارد املائيززة املهمززة واملتنوعززة مالاززا مززا يبززص امليززاه السززطحية كمززا أناززا 

…يي( وجود مجموعة مو السدود )ادريزس األول   زد الوحزد    زد الشزاهد   إضافة إ ى تتوفر ك لك على فرشة مائية مهمة

السززززقي  إنتززززاج الطاقززززة والتزويززززد باملززززا  ال ززززالح للشززززربي باإلضززززافة ملززززا  ززززب  فجهززززة فززززاس الوزززز  تسززززتعمن أل ززززرا  متعززززدد  ك

 %14ألززف هكتززار مززو الغابززات أي مززا يمثززن  255ي246ي1بتنززوع و  ززى مهززم للغطززا  الغززابوي حيززت تنززم الجهززة  مكنززاس تتميززز 

 مو مجموع مساحة الغابات على ال عيد الوق  ي

 :فاس مكناسبجهة  الرهانات االستراتيجية للتنمية -1

  محتنو وقادر على واالجتماعية بنا  نموذج جديد للتنمية االقت ادية لجهة تقتض   بالنرور لالتنمية املجالية 

 أخ   عين االعتبار مبه ت مبتلف مجاالت الجهةي وذلك باإلعتماد على مجموعة مو املنطلقات األ ا ية  مو قبين:

 ية نحو الجهة ؛جل  امل يد مو اال تثمارات الوقنية والدول -

 تحسين جاذبية وتنافسية الجهة؛  -
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 تصحيح الفوارق االجتماعية والترابية خ واا بين مجاالت الجهة وبين الو طين الحنري والقروي؛ -

 ؛   ة وعدم التكافب االجتماعي للسكانتقليص الفقر والهشاشة الحنرية والقروي -

بالنسبة ملجموع األ ر  خ واا قي الو   القروي توفير ولوج متكاقئ وكامن للخدمات األ ا ية وللتجهيزات  -

 والقطاعات املحاذية للو   الحنري؛ 

 إبعال اإلبداع للمرور مو نموذج اقت ادي وسهادف االنتاجية إ ى نموذج وسهادف الجود  والقيمة املنافة؛ -

 إحدار فرص جديد  للنمو االقت ادي والتشغين ومساعد  املقاوالت على التطور؛ -

رافعة مستقبلية ا تراتيجية للجهة وو يلة لتحسين جاذبيهاا وتحوين مدينو  فاس ومكناس إ ى  جعن الرقمنة -

 يSMART CITIESمدن ذكية 

 تع ي  املشاريع التنموية بالو   القروي للحد مو الججر  القروية والرفع مو مستوى عي  الساكنة القرويةي -

 س ترتك  على ث ر مرتك ات أ ا ية؛عموما فالخيارات اال تراتيجية للتنمية بجهة فاس مكنا

يتجلى قي إبشا  متروبول ثنابي األقطاب بين كن مو مدينة فاس ومكناس  مع دم  وتلهين املدن واملجاالت  :األول  

 املجاور  لهماي 

ر  العمن على إعاد  هيكلة األو اط القروية والريفية قي اميم التوجهات الوقنية قي إقار مبط  املغرب األخن :ثانيا

 والتحكم قي تيارات الججر   وتحسين ظروف العي  قي املدني

العمن على إعاد  توويع القاعد  اإلقت ادية كمنطل  إلعاد  إحيا  الدينامية اإلنتاجية للجهة  وتحسين الوظائف  :ثالثا

 اإلقت ادية  مو خ ل إق ق األورال الكبرى للتنميةي

 :لجهةلااوي جهاااالتموقااااع الأليات تقوية تنافسية  -2

يتطل  تع ي  وتقوية البنية اإلدارية واملب ساتية والقانونية ملب سات الجهة  مو خ ل تنزين مشاريع وبرام  

جهوية مهيكلة  يتعين تن يمها لتوجي  الفعن العمومي وتوفير الرظية للمستثمريوي باإلعتماد على املمر املهيكن للتنمية 

لرئيس   للجهة ين   على الرفع مو املستوى االقت ادي  باالرتكاو على تنمية وتو يع الجهوية عبر فاس مكناسي فالرهان ا

وال ناعة التقليدية والخدمات والتجار  والبنا  ثم األشغال والف حية مجاالت ونطاقات األبشطة ال ناعة والسياحة 

حدود   كما ينبغي تقوية والدفع بالتوجهات العموميةي وينبغي تع ي  تنافسية االقت اد القروي قي املناق  ذات التنمية امل

املهيكلة ل  تثمار قي القطاع الف حي  باعتبار الجهة كقط  ف حي ا تراتيتي على املستوى الوق    يمكو بدور  تنمية 

ق اع ال ناعات التحويلية وأبشطة أخرى كقطاع السياحةي إذ وعتبر ك لك تنمية أقطاب االقت اد القروي مو األولوية 

ي ميدان التنمية باملناق  املحدودية  وهو ما وعطي دفعة للتنمية الجهوية املتعدد  األ عاد بمبتلف املناق  املحدود  ق

 تاونات وأورو وافروي قليماملبه ت كاملجال الترابي إل

إن القط  الحنري لفاس بمعية مكناس مدعو ألن يحق  تنمية أكبر قي إقار مشروع اقت ادي ومجا ي قموا  

تل يس فنا  قطب  يكون بمثابة قاقر  لتنمية الجهة  كما يتعين على املدن األ ا ية بالجهة )فاس ومكناس وتاو  ل

واال تفاد  مو  باململكةمكملة بادف تبوي  الجهة مكانة حقيقية قي التنمية  اقت اديةوتاونات( أن تتكامن قي إقار رظية 

 امل ايا األ ا ية  خ واا إمكانياتاا البشريةي
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إن مكانة القط  الثنابي لكن مو فاس ومكناس وتموقع  بالنسبة لألقطاب الكبرى للمملكة تلهل  لتع ي  قاقاتاما 

كما ينبغي إعطا  األولوية قي تنمية وتقوية املراك  الحنرية  فيما يتعل  بالخدمات العالية واندماجهم قي إقار القطبية 

 احة أفنن قطبية وجاذبية للقرى ن را للطا ع القروي والجبلي للجهةيالقروي وإت-ال اعد   للرفع مو الرب  الحنري 

تقتض   التوجهات اال تراتيجية للجهة تحسين حالة الشبكة الطرقية ب فة عامة وشبكة الطرق القروية ب فة 

إذ أن  خااة  خااة قي  عض املناق  النائية أو املتواجد  باملناق  الجبلية بمجال مقدمة الريف واألقلس املتو  ي

تع ي  البنيات التحتية األ ا ية وعتبر ضروريا لتحسين ظروف عي   اكنة الجهة ككني ل لك ينبغي بالنرور  فك الع لة 

تع ي  الرب  بين األقطاب و  عو مجال الريف واألقلس املتو   الشرقي وت ويدها بالتجهيزات األ ا ية وتثمين مبه تااي

ط  قنجة تطوان واملينا  الجديد للقنيطر  ومنطقة تافي ل  وجهة مراك  اإلقت ادية الكبرى للمملكة لكن مو ق

آ في  ه ا االنفتاا مو شلن  أن وساهم قي تسريع دينامية التنمية اإلقت ادية بفروعها املتعدد   كما يتعين برمجة 

 مشاريع للحماية مو املباقر البيئية الو  بدورها تعي  التنمية املجالية للجهةي 

 املجالية لبرامج ومشاريع التنمية املندمجة:املحاور  -3

بالر م مو كون جهة فاس مكناس حديثة النشل  كوحد  ترابية ف ناا تتل س على أرضية البة تعمن على تنمية 

مشاريع دات وقع شمو ي؛ مو قبين مشاريع بنا  السدود  وتع ي  شبكة الطرق  ومراك  التكويو والتلهين املنه   وبرام  

كن ه ه املشاريع الترابية  تع و مكانة الجهة وتبوظها مكانة   ن الكبرى  واحدار مناق  اناعية ولوجستيكيةتلهين املد

 يبالنموذج التنموي املنا   لتراب الجهة يحن جن اإلشكاالت املتعلقة وهو ما ال دار  قي أ عاد التنمية املستدامة  

 نمية املندمجة بجهة فاس مكناس:: التوجهات العامة لبرام  ومشاريع الت1الخريطة رقم 
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 مشاريع املجاالت الجبلية: 3-1

تتلخص املشاريع التنمية للمجاالت الجبلية مو خ ل فك الع لة عالاا  وتدارم العج  قي مجال التجهيز والخدمات؛ 

ارده الترابية مو وتقوية وتنويع االقت اد الجبلي )الف حة البيولوجية  السياحة اإليكولوجيةييي( باإلضافة إ ى حماية مو 

اإل تغ ل العشوابي خااة مالاا الغطا  الغابوي  باملواوا  مع تقوية اقت اد الجبن عبر تثمين التسوي  الترابي و اال تنزاف 

على ضرور  تقوية اقت اد الجبن  مو خ ل ضرور  فك الع لة  تلكدملوارده املادية والغير املاديةي حيت الخريطة أع ه 

افع اإليكولوجية واإلقت ادية لساكنة الجبن  والتسوي  الترابي ملوارد الجبن  وحماية املواقع اإليكولوجية والتشجير دو املن

مبططات واالندماج قي املنتزهات الوقنية دات اإلشعاع الدو ي  مو خ ل تثمين واملحاف ة على املورور الثقاقي والطبي ي 

 تتماش ى مع الرظية اال تشرافية للمبط  الوق   إلعداد الترابيالو  ومشاريع مندمجة كاملغرب األخنر واملغرب األورق 

 :واملراكز الحضرية الصاعدة مشاريع املجاالت القروية 3-2

تشزززمن مبزززادرات التنميزززة القرويزززة العمزززن علزززى ازززيا ة برنزززام  لتلهيزززن املراكززز  ال زززاعد  وفززز  من زززور جهزززوي شزززمو ي  

ك القرويزززززة  وتجويزززززد مسزززززتوى الخزززززدمات العموميزززززة  ثزززززم إحزززززدار مراكززززز  ورفزززززع وتيزززززر  إنجزززززاو البرنزززززام  الزززززوق   للطزززززرق واملسزززززال

التكزززويو وتطزززوير املهزززارات قزززي مجزززال االقت زززاديات القرويزززةي وذلزززك باإلعتمزززاد علزززى مشزززاريع ازززناعية وف حيزززة مندمجزززة  عبزززر  

 واد األولية املحليةيتثمين وتسوي  وا تثمار املبه ت املتعدد  واألبشطة ال راعية الع رية وال ناعات التحويلية دات امل

لتنميزززة املجزززاالت القرويزززة علزززى إعزززاد  هيكلزززة األو زززاط القرويزززة مزززو خززز ل حمايزززة  اال زززتراتيجيةكمزززا تنب ززز  الخيزززارات 

البيدززة والتززرار وتثمززين املززوارد الترابيززة املاديززة والغيززر املاديززة  باإلعتمززاد كزز لك علززى الخ واززيات الثقافيززة املحليززةي مززع تع يزز  

تطزززوير النسزززي  القزززروي مزززو خززز ل التشزززجيع علزززى اإل زززتقرار واال زززتثمار بزززاملراك  ال زززاعد  و البزززوادي واملزززدني  الترابطزززات بزززين

 املجاالت الحنرية والريفيةي بينر ا  تنمية شاملة ومندمجة إل د الخدمات والب ى التحية واملراف  والتجهيزاتي يبتجو 

 للموارد الترابية لجهة فاس مكناس: التسويق الترابي -4

 ياق التسوي  الترابي للموارد الترابية ينبغي أن تتحق  إراد  حقيقية ومتعدد  األقراف  عو قري  ت افر  قي

الفاعلين إوا  املشاريع اال تثمارية والبرام  التنموية  بما وستل م  األمر مو حسو اال تقبال وتيسير  جن الجهود بين

د املواقع الو  يمكو تايدهاا ال تقبال املشاريع اال تثمارية عبر كما ينبغي العمن على تحدي يللمساقر وت لين للعراقين

ه ه املبادرات تقود إ ى   مبتلف عماالت وأقاليم الجهة  ورفع العوائ  الو  تحول دون إمكانية تعبدهاا  شكن فوري

وهويهاا لتقديم وتيسير التفكير قي ا تراتيجية متكاملة لتسوي  الجهة على ال عيديو الوق   والدو ي  تتنمو شعار الجهة 

ييي(  بحيت يكون الخطاب التسويقي وأكاديميينأرضيهاا تجاه مبتلف الفاعلين )مستثمريو   ياا  رجال أعمال  مثقفين  

للجهة موحدا عند مبتلف املتدخلين )مب ساتيين  مقاولين  مجتمع مدبي  ممولين ومانحينيييو يرهم(  باإلضافة إ ى 

 نية بين باقي الجهات وعلى املستوى الدو ي أينايكات مندمجة وتناماعر  شر 

 على مستوى املؤهالت الصناعية والثروات املعدنية:  

 عزززد جهزززات الزززدار  9,4تبكزززد اإلح زززائيات الر زززمية أن جهزززة فزززاس مكنزززاس تزززلتي قزززي الرتبزززة الرا عزززة بقيمزززة إنتزززاج ت زززن 

ي يتكززززون النسززززي  ال ززززناعي %9,46وان ب   وقنجززززة تطزززز%16,34  والربززززاط  زززز  القنيطززززر  ب 32,04 ززززطات ب  –البينززززا  

 مو املستوى الوق  ي   %9شخ ا  أي  475000بالجهة مو حوا ي ألف مب سة  تشغن حوا ي 
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مزززو حجزززم اال زززتثمارات ال زززناعية بالجهزززةي حيزززت وسزززاهم القطزززاع ال زززناعي للجهزززة قزززي  %80تحتكزززر عمزززالو  فزززاس ومكنزززاس 

ي أمزززززا فيمزززززا يبزززززص القيمزززززة املنزززززافة %4ي2هاا قزززززي ال زززززادرات الوقنيزززززة   بينمزززززا ال تتجزززززاوو مسزززززاهم%6اإلنتزززززاج الزززززوق   بنسزززززبة 

   مالاا تلتي مو قطاعي ال ناعات الغ ائية والنسي  والجلدي % 60لل ناعة بالجهة  ف ن 

تعتبر جهة فاس مكناس  مو أهم مناق  التعديو الرئيسية قي اململكة بفنن بنيهاا الجيولوجية املتنوعة و كما 

و املواد املعدنية الو  تشكن موضوع بحت أو ا تغ ل مثن الرااص وال نك والفنة واملنجنيز ترك  فقاا العديد م

 2830هكتار  و تنت   نويا  25000ال ي يمتد على مساحة  والباري   األنتيمون والتلكي وتشهار الجهة بب ائو الغا ول 

 مالاا للت ديري %75قو توج  

مللح بين فاس وتيسةي باإلظافة الحتياقات مهمة مو الكالسي  الو  تقع تتميز الجهة مو احتياقات مهمة مو ماد  ا 

مليون قو  15جنوب شرق بوملان بجبن مهدي  كما كشف  عمليات التنقي  ك لك عو وجود احتياقيات أخرى تقدر ب 

ة  مثن الصخر مهيدة ل  تبدام قي اناعة الط    الب  تيكي وقد تم اكتشافات موارد معدنية أخرى جد مهمة قي الجه

مليار قوي باإلضافة إ ى ه ه االحتياقات املعدنية  يتم ا تغ ل ما  18ال يو  قي تمحني  الو  يقدر احتياقها  بنحو 

 مو املقالع قي الجهة إلنتاج مواد البنا  واملواد الخام ل ناعة الفبار والطوب والرخامي  326يقارب 

قطاعززات األخززرى  حيززت تسززاهم ال ززناعة التقليديززة قززي تنميززة القطززاع يعتبززر القطززاع ال ززناعي مكمززن لتنميززة بززاقي الو 

يتجزاوو عزدد ال زناع  إذالسياحي  ثم قي تشغين اليزد العاملزةي كمزا تتزوفر الجهزة علزى أربعزة معاهزد للتكزويو املنهز  التقليزدي  

مززززو  % 9,4عززززدادهم وحززززد  إنتاجيززززةي وتمثززززن أ 13000ألززززف اززززابع تقليززززدي بالجهززززة يمار ززززون مهززززامهم داخززززن  40التقليززززديين 

 تعاونية بالجهةي 237السكان النشيطين  كما أن عدد التعاونيات قي ه ا القطاع تجاوو 

شزززخص  فززز ن  100000بزززالر م مزززو املكانزززة الرم يزززة لل زززناعة التقليديزززة بالجهزززة ومسزززاهمهاا قزززي تزززوفير فزززرص الشزززغن لحزززوا ي 

مزو إجمزا ي قيمزة ازادرات املغزرب قزي  %6,5و  %4,5بزين  قيمة اادراتاا مو منتوجات ال ناعة التقليديزة تتزلر ح  زنويا مزا

 ه ا املجالي

وشززكن قطززاع األفشززورينك إحززدى الركززائ  األ ا ززية للمهززو السزز  العامليززة للمغززرب  واملندرجززة ضززمو ميثززاق اإلقزز ع 

  فرص الشغني توفيره لعدد مهم موو الو  يج باا   ةي وتتجلى أهميت  قي حجم اال تثمارات األجنبي2009 ال ناعي من   نة

 20"فاس شور" ال ي يمتد علزى  تحتنو جهة فاس مكناس على عد  أقطاب لقطاع األفشورينك كقط 

  ويتكون مو البنيات التالية:هكتار  مب ص لترحين الخدمات 

 مكات  جاه   ل  تعمال؛ -

 ؛IP, SLAخاص باملجمع  و ائن االت ال تستجي  للمعايير العاملية -

 املطاعم  مرك  لألعمال و دعم التوظيف  مرك  الرياضة  النقن وإدار  املراف (؛ الخدمات املرافقة )فنا  -

باإلضافة إ ى إبشا  شبام وحيزد مكلزف بكزن اإلجزرا ات اإلداريزة ال ومزة إلبشزا  وتشزغين الشزركاتي لز لك  تمكنز   -

 بمكناسي 16مرك  ل ت ال بفاس و 25وتشمن الجهة أكثر مو  مو كس  ثقة العديد مو املستثمريوي الجهة

 على مستوى املؤهالت التالحية والسياحية: 

وعتبززر القطززاع الف حززي بجهززة فززاس مكنززاس قطاعززا حيويززا  حيززت وشززكن أحززد ركززائ  التنميززة اإلقت ززادية واإلجتماعيززةي 

تزار هك  826ي340ي1إذ ت خر ه ه الجهة بمبه ت ف حية واعد ي ن را لكون املسزاحة ال زالحة لل راعزة باز ا املجزال تقزدر ب 

علززززى املسززززتوى الززززوق  ي باإلظافززززة  إ ززززى خ ززززائص  % 15مسززززقية  إذ تمثززززن املسززززاحة ال ززززالحة لل راعززززة بالجهززززة  % 13٫7مالازززا 
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التربززة وظززروف املنزززاا الوزز  تعتبزززر م ئمززة أل لزز  ال راعزززات  ال زز    الززز ي يجعززن مزززو جهززة فززاس مكنزززاس ت خززر بتنزززوع مهززم قزززي 

قزززي وجزززود بسزززي  مهزززم لل زززناعات الغ ائيزززة والت زززنيع الف حزززي  وهزززو مزززا     زززن اإلنتزززاج النبزززاتي والحيزززوابي  وهزززو مزززا  زززاهم

 زاهم قززي خلزز  تنافسززية علززى ال ززعيد الززوق   خااززة قززي الس  ززن التاليززة: ال يتززون  الكززرو  البرقززوق  التززين  اللززوو  العنزز   

 الحبوب والب ني

نية وهو معزدل مهزم يبزرو أهميزة مو مجموع املساحة الوق %10تشمن املساحة ال الحة لل راعة بالجهة ما وعادل  

مزو املجزاالت الف حيزة بالجهزة هزي عبزار  عزو مجزاالت ف حيزة  %13الجهة على مستوى النشاط واملبه ت الف حية  كما أن 

 مسقية وتتوفر على موارد مائية مهمة  ال     ال ي وشجع على اال تثمار قي القطاع الف حي الع ري بالجهةي

العديد مو املناق  السياحية الو  تعتبر نقاط قوتاا  حيت تلع  دورا مهما قي الحيا   ت خر جهة فاس مكناس على

كما تتوفر الجهة على  االقت ادية واالجتماعيةي وتتميز السياحة قي ه ه الجهة ببااية السياحة الثقافية باأل اسي

هي:  نجد ث ثة مناق   ياحية رئيسيةفي رأ مال قبي ي وثقاقي وتاري ي مو شلن  أن وشكن أدا  للتنمية السياحية للجهة

                                    املواقع الجبلية واملنتجعات واملدن العريقة واملواقع التاريبيةي                                                                

 رفة والو  تبلغ  عهاا السريرية  9379تنمو مب سة لإليوا  السياحي امل نفة  ت 342تنم جهة فاس مكناس على 

  ريراي  20905اإلجمالية  
كمزا أن إقلزيم مزوالي وعقزوب املعزروف بالحامزات الحراريزة ملزوالي وعقزوب ذات الخ زائص الع جيزة وسزاهم قزي تنويززع 

جبليزة بمواقزع قبيعيزة وبزاقي املزدن ال بينمزا ي خزر إقلزيم إفزران العزر  السزياحي للجهزة الز ي وشزمن أينزا السزياحة الع جيزةي

هكتززاري كمززا تحتنززو أهززم املنززا ع والبحيززرات واألناززار  ممززا  115920ج ابززة  واملتمثلززة قززي  ابززة األرو الوزز  تمتززد علززى مسززاحة 

كما يمتاو  إقليم تزاو  علزى عزد  مواقزع قبيعيزة:  ابزات تمتزد  والريفية والسياحة البيئيةي وشجع على تنمية السياحة الجبلية

هكتززار  بمززا فقاززا الحديقززة الوقنيززة بتاوكززة واملبززيم ال ززيفي بززاب بززودير وشزز الت راس املززا  ومغززارات  777ي210علززى مسززاحة 

باإلضزافة إ زى إقلزيم  الحاجز  الز ي يمكزو أن وسزاهم قزي  شعرو و يكر واد البارد وضزاية تمزدو  باإلضزافة ملحميزات القزنصي

 ززيد  امل زز    الرياضززة الجبليززة   التجززوال حززول البحيززراتييي( تطززوير السززياحة اإليكولوجيززة واألبشززطة املنعشززة )القززنص  ال

وب قليم تاونات يمكو لز  ا زتقطاب الز وار  حيزت تمتزاو بمزبه ت السزياحة الجبليزة بفنزن  يوه ا بفنن مواقعها الطبيعية

طبيعيززة؛ مززو قبيززن م  مززو االرتفززاع( وتتميززز بوجززود منززا ع امليززاه ال 600ي1) املواقززع الطبيعيززة: منطقززة أودكززا ببلديززة  فسززاي 

كمزا أن إقلزيم بوملزان  منطقة بوعادل الو  لدناا منبع بتدف  عال  والبحيرات ال غير  والسدود )ال يد والرياضات املائيزة(ي

  ارع ال يد الوقنية والدوليةيمل مهم يوفر ال روف السياحية الو  لها ارتباط بممار ة القنص  سهول ألفا  وا تقرار 

II. نموذج التنموي للمجال الجبلي/الريتي بإقليم تاونات نموذجاعرض تركيبي ملشروع ال 

  ملجاالت الريتية والجبلية بإقليم تاونات:العناصر الكبرى املؤطرة إلشكالية ا -1

  ضزززززمو املجزززززاالت الهشزززززة  تسزززززود بازززززا املبزززززاقر الطبيعيزززززة املعقزززززد  النشزززززل  يزززززة بززززز قليم تاونزززززاتت زززززنف مجزززززاالت الريف

 ؛ بفعن العوامن التالية:وعلى التنمية الترابية با ا املجال اله وقعها على البنيات التحتية  والتطور  الو  تتميز بتزايد حد 

 ؛هشاشة التكوينات الليتولوجية والبنية املعقدة 

 ملم؛1000التي تتجاوز  التساقطات العنيتة واملركزة في الزمان واملكان 
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 مع التقطع الشديد للتضاريس؛%75نسبة  لتشك° 30الستوح القوية االنحدار التي تتوق  

 من مساحة املجال املدروس؛ %8ضعف انتشار الغطاء النباتي الواقي الذي ال يتجاوز  

املجزززال املزززدروس يتزززلثر مزززو جزززرا  التطزززور الزززديمغراقي ومزززو  هززز ا افة لهشاشزززة العوامزززن الطبيعيزززة نجزززد أينزززا أنضزززباإل 

بسزززبة  زززوى تمثزززن  وبسزززبة التمزززديو بززز   بسزززمة 576024 ن و وشزززكل يزززون السزززكان القرو أن  كثافزززة اال زززتغ ل البشزززري  حيزززت

 2014السززكان خزز ل إح ززا  عززدد مجمززوع بينمززا واززن (  RGPH 2014  )2كلززم118,58والكثافززة السززكانية ت ززن  %13,02

  هزز ه األ ززباب مجتمعززة تسززب  تراجززع مسززتويات التنميززة اإلقت ززادية واالجتماعيززة والبيئيززة بسززمة 662246بزز قليم تاونززات 

 ياألو  جنوبي بالريف ال

 باإلضافة لإلشكالية املرك ية نجد إشكاالت فرعية مو قبين:

 ؛التوطن واإلستقرار بالنطاقات الهشة بنيوياساهمت في ، وقانونية وعقارية تقنية كراهاتا 

لدراساااات الجيوتقنياااة التاااي ينب اااي وا مخططاااات الوقاياااة مااان األخطاااار  التحتياااة، وغياااابضاااعف تشاااييد البنياااات  

 ها باملجاالت الهشة.إلزامية تطبيق

التحتيززززززة تتززززززدخن  اتولتززززززامين الحاجيززززززات املتزايززززززد  لسززززززاكنة هزززززز ا املجززززززال وتززززززدبير االخطززززززار الوزززززز  تاززززززدد السززززززاكنة والبنيزززززز

   يزززر أن  أعمزززال الهايدزززة املنجززز   مزززو هشاشزززة املجزززنالسزززلطات العموميزززة مزززو حزززين ألخزززر بزززبعض الحلزززول التقنيزززة للتبفيزززف 

دينامية الو   الطبي ي الريفي؛ ن را العتماد املزنجا التق ز  األحزادي  ولغيزاب الرظيزة  أثبت  عدم فعاليهاا قي التبفيف مو

جن وقاية وتايدة ثزم حكامزة مجاليزةي إذ أن أمو  ينالشمولية للوقاية والتدبير والهايدة املندمجة  بالتنسي  بين جميع الفاعل

ي مزززززو فزززززوارق مجاليزززززة تعززززز ى للخ وازززززيات الجنزززززوبي بب ائ ززززز  ومحدوديزززززة مزززززوارده تجعلززززز  وعزززززاب األو ززززز مجزززززال الريزززززف 

 إ زىنزاف نبزاقر الطبيعيزة  كمزا ياملالطبيعية وللنغ  السكابي ثم ك لك لنزعف تزدخ ت ومبزادرات الهايدزة والوقايزة مزو 

ذلك املشكن التق   املرتب   عدم احترام تطبي  مبططات الهايدة وخااة مالازا ت زاميم الهايدزة  وافتقارهزا للوثزائ  املواويزة 

 بيقها مو مبططات الوقاية مو األخطار الطبيعيةيقي تط

العوامن    تساهم فقاايتميز بالهشاشة املجالية ي/ الجبلي إلقليم تاوناتجال الريفاملأن  امليدانية أبروت الدرا ة

و  ال نتائ  اال تمار  امليدانية والخرائ  التحليليةكما أن  يواإلقت ادية واالجتماعية و يرها الطبيعية والبشرية

مع حسا ية ودينامية املجال الجنوبي  بشل  املباقر الطبيعيةعو تطاب  ترك   قمنا باا قي ه ا املجالقد عبرت

 ب قليم تاونات  وهي كاألتي: للريف األو  

تعتبر كن مو الخ ائص الجيولوجية والت ب بات املطرية اال تثنائية العاملين الحا مين قي بشل  املباقر  

 ؛%70,5الطبيعية بنسبة 

 ؛%55تعد كن مو مباقر الفينانات والحركات الكتلية مو أكبر ال واهر وقعا باملجال بنسبة  

 ؛% 56,9ت نف املجاالت السكنية األكثر تعرضا للمباقر بنسبة  

 ؛%50وعتبر التو ع العمرابي العشوابي  ب  رئيس   قي بشل  األخطار با ه النطاقات بنسبة  

 ؛%64  الحنرية مو  كان األرياف املجاور  لكن مرك  بنسبة بينما األاول الجغرافية للمراك 

 ؛%60,7تشييد السكو باحترام وثائ  الت ميم فق  قي حدود  
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 العناصر املتتاح لتتسير التدبير والتهيئة املجالية )التاعلين املدنيين واملؤسساتيين(: -2

السزززكنية والبنيزززات التحتيزززة قزززي املجزززاالت  تآعلزززى الفزززاعلين الر زززميين املزززدبريو للشزززلن املحلزززي منزززع إقامزززة املنشززز يحززز 

 واحتزرامالنطاقزات   هز ه ينبغزي اعتمزاد وثيقزة قانونيزة تجزرم ا زتعمال لز لك باملجاالت الحنزريةياملعرضة لألخطار  خااة 

ينبغززززي اززززيا ة مبطزززز  الحمايززززة مززززو املبززززاقر الطبيعيززززة  قززززي هزززز ا ال ززززدد   ومبططززززات ووثززززائ  التعميززززر والهايدززززةمنززززامين 

(PPRN)مع وثائ  التعميزر املعمزول بازا  زوا  باملجزاالت الحنزرية أو علزى مسزتوى وحزدات  باملواوا ها  عين االعتبار  م أخ  يت

 15ي36بزززالر م مزززو تفعيزززن قزززانون املزززا  الجديزززد و  ياألحزززوا  الالاريزززة  الوززز  تسزززتدعي ضزززرور  التزززدخن قزززي ازززيا ة هززز ه الوثيقزززة

مزززا علزززى بنزززود تحزززت علزززى ضزززرور  املقاربزززة التشزززاركية قزززي إعزززداد هززز ه وتوفره 2010 وامليثزززاق الزززوق   للبيدزززة  زززنة 2016 زززنة 

الوثيقة بين وكاالت األحوا  املائية وباقي املب سات القطاعية املحلية  إال أن  عمليزا ال وال التزدخن قزي هز ا املجزال محزدود 

 هزز ا الوضززع يقتضزز   لك لزز  يوقززع خطيزر وذاتبزالر م مززو تززوا ي حززدور عزد  حززاالت مززو املبززاقر الطبيعيزة بلشززكال مبتلفززة 

ازززناف وال زززواهر املرتبطزززة باملبزززاقر الجيومرفلوجيزززة والهيدرولوجيزززة ضزززمو األ ضزززرور  اإل زززراع قزززي األخززز   عزززين االعتبزززار كزززن 

 وهزززززول بالتقليزززززن مزززززو حزززززد   -علزززززى األقزززززن-سزززززمح ت  وهزززززي إجزززززرا ات يأولويزززززات املبططزززززات القطاعيزززززة  للهايدزززززة وإعزززززداد التزززززراب

 يالس مةملحتملة وبااجس الخسائر الناجمة عو املباقر ا

األخطزززززار   وبزززززالر م مزززززو وجزززززود من ومزززززة متعزززززدد  مزززززو املب سزززززات والوثزززززائ  هززززز ه بزززززالر م مزززززو ت ايزززززد حزززززد  تاديزززززدات 

مزو  املجتمزع املزدبي  أو  زوا  مزو قزرف  ؛ف ن  ال ي ال  ياب الوعي الجماعي بمفهوم الخطر  زائدا  واملبططات والتشريعات

علميزززة وميدانيزززة واضزززحة  اتإجابززز قزززدمالوالززز  لزززم تقزززي هززز ا ال زززدد  يمكزززو القزززول أنززز   يقزززرف األجهززز   والفزززاعلين الر زززميين

مو املفرو  االنبراط قزي هز ا  لدر  املباقري ومو ثم  أابحهداف ه ه التحديات الطبيعية أ   كما ولم تحدد  عداملعالم

 ماية مو التحديات الراهنة واملستقبليةيواملب سات الوقنية للح املجتمع املدبياألولوية املشتركة لكن مو إي   السياق و 

 دينامية تتاعل عناصر الهشاشة لتهم أولويات التهيئة: 2-1

ترجمة واقزع املجزال الز ي يتميزز بتعزدد عوامزن الهشاشزة املجاليزة الطبيعيزة  (1 رقمالشكن ) أ فل تلخص الخطاقة 

نزز ر  املززوارد الترابيززة وقلززة البنيززات التحتيززة    نتيجززةوضززعف مززبه ت التززلقير التق زز  واملب سززاتيواالجتماعيززة واالقت ززادية 

املكثززززف  اال ززززتغ لو يزززاب مززززوارد الززززدخن و يزززاب تززززام ال ززززتغ ل املززززوارد الترابيزززة التراثيززززة وال ماديززززة  ال زززز    الززز ي أدى إ ززززى 

لخااززة   حيززت يزز داد وقعهززا مززع  يززاب املسززبوليات اطبيعيززةللسززفوا السززريعة التطززور الززدينامي املسززهمة قززي بشززل  املبززاقر ال

ومزززو مبزززادرات التقليزززن مزززو حزززد  الفزززوارق االجتماعيزززة واالقت زززادية والرفزززع مزززو مسزززتويات النمزززو  يبالتزززدبير الوقزززابي للمجزززال

الوز  قمنزا بازا باز ا املجزال قزي إقزار بينز  الدرا زة امليدانيزة واال زتمارات واملقزاب ت العلميزة  وقزد يوالتنمية با ا املجزال الهز 

 أن  يززاب الرظيززة املشززتركةاملب سززاتيين مززع السززكان والفززاعلين االجتمززاعيين رب العقززد مززو الزز مو البحززت األكززادي   ملززد  تقززا

تزززداخن األدوار املباشزززر  لكزززن  إ زززىضزززافة إخطزززار الطبيعيزززة  لأل القطاعزززات  و يزززاب التزززلقير القزززانوبي مبتلزززف الشزززمولية بزززين و 

عنااززر الهشاشززة الوزز  تبكززد  تشززكن إحززدى حلقززاتيات املسززبولو يجعززن هزز ه التركيبززة املتنززاثر  قززي األدوار علززى حززد   مب سززة 

حجمزا ووقعزا  خاازة مزع ت ايزد حزد  املتغيزرات املناخيزة الوز  تعتبزر العن زر األ زاس املحزرم  طبيعيةال األخطار  مستوى ت ايد 

   يللدينامية
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 فلوجيةيالجيومر  األخطار دينامية تفاعن عوامن الهشاشة املجالية قي بشل  ودينامية خطاقات  :1 رقم الشكل

 

 :الطبيعية سيرورة التدبير املستدام للحماية من املخاطر  2-2

ت زززززنيفها ضزززززمو حزززززاالت اال زززززتثنا   والتعزززززاقي مزززززع نطاقاتازززززا عبزززززر   تسزززززتدعى املجزززززاالت املعرضزززززة للمبزززززاقر الطبيعيزززززة

)الشزكن سزية التزدخ ت التقنيزة أو التلقيريزة والتحسيازبغة خاازة  زوا  مالازا  ذاتمجموعة مو املبادرات وأشزكال الهايدزة 

ذلززك عبززر خلزز  قنززوات التوااززن والتعبدززة الرشززيد  والفعالززة مززع املجتمززع املحلززي قبززن الشززروع قززي تنزيززن املبططززات يتززلتى  (ي2

لتقليزززن مزززو وأشزززكال التزززدخ ت املجاليزززة لنجزززاا مشزززاريع الهايدزززة مزززو يزززنقص  وممزززا يوأ زززالي  الهايدزززة املقترحزززة لتنميزززة املجزززال

ي كيززز   يزززاب املقاربزززات التشزززاركية  ولعزززن هززز ا األمزززر   هزززاوتطور  تااوعي  عوامزززن وأ زززباب بشزززل يزززاب ثقافزززة الززز  حزززد  املبزززاقر 

الشزززامن درجزززة التب ززز   إ زززى وازززول ال ولعزززن ييناتيأو جماعزززات أو مب سززز ا زززوا  كزززانوا أفزززراد؛ املشزززتركة األهزززداف ذاتالناجعزززة 

خسزززائر  ح زززر ملسزززتدام  وبالتزززا ي إمكانيزززة  زززلس قزززي التزززدبير اوسزززهم  شزززكن   وقزززع املبزززاقر الطبيعيزززةواملشزززترم ل حتيزززاط مزززو 

 يتكون محتملة الحدورقد األخطار الو  

 املستدام للمجاالت الهشة التدبير الحماية مو أجن  آلياتتمف  ت  :2 رقم الشكل

 

نشأة وتطور 

 املخاطر
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 والتهيئة الترابية:مقاربة ومراحل تدبير املخاطر الطبيعية  2-3

امن املتداخلزة قزي بشزلتاا وتطزور ديناميهازا ووقعهزا الخطيزر   والتطرق للعو درا ة إشكالية املباقر الطبيعية مو خ ل

تبين أن هنام تبزايو كبيزر   التدخن للوقاية مو ه ه األخطار اليات  وبالن ر والتنمية املحلية على املجال والبنيات التحتية

التطبيقزات العمليزة  ركز  علزىتتينبغزي تب ز  مقاربزة شزاملة  ومزو ثزم يبين قبيعة تطور دينامية املجال وأشكال تزدخ ت الهايدزة

امليدانيززززة والعلميززززة للحمايزززززة مززززو وقزززززع املبززززاقر الطبيعيزززززة  حيززززت تعتمززززد هززززز ه املقاربززززة علزززززى البحززززت عزززززو عنااززززر الهشاشزززززة 

   وهيكلززة املجززال وإعززاد  تلهيلزز   وذلززك قبززن مرحلززة وقززوع الخطززر بمززا يتنا زز  وخ واززية املجززال  مززع ت زز بززاملواوا باملجززال  

وضزع خطز  مواويزة  األوليزة  اإلجزرا اتمع هز ه  باملواوا كما ينبغي أينا  (ي3)الشكن رقم  ي  املجا يمع تب   شروط التبط

قتض   التطبي  اإلح ابي والنم جزة املجاليزة ملكونزات ومبشزرات تاملبكر  اإلن ار و ائن  باعتبار أنللهايدة قي حالة الطوارئ  

لخطززر املحتمززن الزز ي وسززاعد ويشززجع علززى تب زز  التبطززي  االحتززراوي تسززهم قززي التقيززيم الفعلززي ل وهززي آليززات ؛املجززال الطبي ززي

 واملب سات واملستثمريوي األفراد لدىوالوعي بمفهوم الخطر وثقافة التلمين عو الخطر 

 يالعناار املفتاا ملقاربة تدبير الخطر خطاقة  :3رقم  الشكن

                                                                                                             
 :بإقليم تاونات آليات تأهيل املجاالت الهشة وآفاق التهيئة املجالية للمشاريع الترابية التنموية -3

املكونزات البيئيزة  ئص قبيعيزة متنوعزة  زوا  علزى مسزتوى بب زا املجال الجنوبي للريف األو  إقليم تاونات بيتميز 

لتحقيز  املشززروع الترابززي  إذا  اضززافة لغ زى التززرار الثقززاقي املحلزي؛ وهززي مزبه ت هامززة يمكززو توظيفهزا منطلقززأو املرفلوجيزة  إ

   أخ ا  عين االعتبار هشاشة األو اط وتطورها الدينامييما تم جردها وتقييمها ثم العمن على تثميالاا

رهزا مزوردا ترابيزا يمكزو تعبئتز  لخلز  فزرص   باعتبابمجزال درا زتناإن درا ة املواقع الجيومرفولوجيزة والجيولوجيزة 

 ن فزز  باإلضززافة إ ززى ذلززك ي  تكتسزز   أهميززة بالغززة  وذلززك بززالن ر إ ززى عززددها وتنززوع أشززكالهاباملجززال املززدروسحقيقيززة للتنميززة 

 ه ه املواقع تتوفر على مبه ت قبيعية يمكو انط قا مو تشخي ها إبراو دورها قي تحقي  رهانات التنمية املحليةي

ومواقزززع   ومجزززاري األنازززار  والعيزززون املائيزززة  وال زززفوف الكار زززتية  املرتفعزززات الجبليزززة) ا فزززاملبه ت الطبيعيزززة وهكززز

تعتبززر مززبه ت محليززة هامززة يمكززو أن تشززكن مجززاال جاذبززا ل  ززتثمارات  لكززو هزز ه األخيززر  تفتقززر للتعريززف  و يرهززا( السززدود
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مكززو تثمززين هزز ه املواقززع  كززي ت ززبح ماجززا للسززياحة الجبليززة  ززوا  والتثمززيني إال أن التسززاظل الزز ي يطززرا نفسزز  هززو كيززف ي

 يالنموذج التنموي املحليالوقنية أو الدولية  ثم توظيفها كمنطل  لتحقي  املشروع الترابي كمفهوم جديد ملقاربة 

 :تاونات بإقليم التنموي  للنموذج ورافعة منطلق والبيئية اإليكولوجية املؤهالت 3-1

ح زززززززيلة امليزززززززاه املعبدزززززززة  تقزززززززدر للريزززززززف األو ززززززز  علزززززززى ثزززززززرو  مائيزززززززة  زززززززطحية هامزززززززة  حيزززززززت  يتزززززززوفر املجزززززززال الجنزززززززوبي

   ي(ABHS, 2005)  كما يحتنو ه ا املجال ثلت املوارد املائية باملغرب 3مليون م 4898 باا

وشززكن   ززى وتنززوع املززوارد الطبيعيززة باملنطقززة منطلقززا هامززا يمكززو ا ززتغ ل  كمززورد ترابززي ذي خ واززية محليززة قززادر 

ى خل  الثروات  وذلك قي إقار مشروع ترابي يلخ   عين االعتبار ه ا التنزوع اإليجزابي  الز ي يمكزو ا زتثماره قزي قطاعزات عل

 اقت ادية متعدد  كالف حة وال ناعة والسياحةي

 ز   إال أن اإل تغ ل  ير الواعي له ه املبه ت يبلف وقعزا  زلبيا علزى الحيزا  البيئيزة باملجزال الجنزوبي للريزف األو 

كمززا  وذلززك مززو خزز ل التراجززع املسززتمر للغطززا  النبززاتي الطبي ززي وتلززور املززوارد املائيززة بامللوحززة وبمبلفززات املززرج أحيانززا أخززرىي

  وعوامزن وعنزف السزلوم الهيزدرولوجي(  أن لتداخن عوامن قبيعية )هشاشة الركيز  الصزخرية  حزد  التسزاقطات املطريزة

يعيزة والتو زع العمرابزي العشزوابي علزى حسزاب مجزاالت امللزك الغزابوي وامللزك العزام أخرى  شرية )النزغ  علزى املزوارد الطب

 يمو خ ل بشل  وتعدد م اهر األخطار الطبيعية على املن ومة البيئيةخطيرا  اوقعأحدر املابي( 

جيزززززة قبيعيزززززا علزززززى مسزززززتوى املواقزززززع الجيومرفولو ا بتعقزززززد مكوناتززززز  الطبيعيزززززة  الوززززز  أفزززززروت  نزززززيتميزززززز إقلزززززيم تاونزززززات 

والجيولوجيززةي هزز ه املواقززع ألهمزز  البززاحثين لدرا ززهاا مززو جهززة  وتتطلززع لتكززون مواقززع جيو ززياحية وقنيززة ودوليززة مززو جهززة 

 أخرى؛ إال أن تحقي  ه ا الرهان يرتب  بمدى تثميالاا وإدراجها ضمو خارقة التنمية باملغربي

 لدرا ةا واإليكولوجية بمجال الطبيعية وقعأهم املتحديد  :2رقم  خريطةال

 
مزززو املسزززاحة اإلجماليزززة لإلقلزززيم  %40اد  الطزززا ع الجبلزززي  حيزززت وغطزززي ييمتزززاو املجزززال الجنزززوبي للريزززف األو ززز   سززز

قززي اتجززاه الجنززوب نحززو واد ور ززة  وتوجززد ضززمو هزز ه املرتفعززات التناريسززية  وتززنبفض إرتفاعاتزز (ي 2005ضززايض  حسززو )
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الغززززابوي وغطززززي مسززززاحة هامززززة بمنطقززززة  فاملجززززالفنزززز  عززززو ذلززززك  عززززض املنبفنززززات  تمتززززد علززززى جنبززززات املجززززاري املائيززززةي 

جماليززةي وقززي هزز ا السززياق تعتبززر كززن مززو كتلززة جبززن الكيززن وجبززن مززو املسززاحة اإل  % 8 أي هكتززار  43134 الدرا ززة تقززدر ب

وار ودكززة مززو أهززم املرتفعززات الوزز  تنززم   ززى وتنززوع ف ززائن الغطززا  النبززاتي  حيززت أاززبح  قززي السززنوات األخيززر  تنززطلع بززلد

هامززة علززى مسززتوى ممار ززة بشززاط السززياحة الجبليززة  وذلززك عبززر إبشززا  مبيمززات ترفقايززة وشزز  مسززالك ومسززارات  ززياحية 

 يباملرتفعات الجبلية

 :األوسط الريف بجنوب والثقافية الطبيعية باملؤهالت يعرف الجبلية للسياحة مدار اقتراح 3-2

رهزين بمزدى تعبدزة املزوارد الطبيعيزة والبشزرية والثقافيزة  وجعلهزا  إن تحقي  رهان التنمية املحلية باملناق  الجبليزة 

ا زززتغ ل املواقززع الجيومرفولوجيزززة والجيولوجيززة املتزززوفر   ن فزز  وقزززي هزز ا اإلقزززار يمحززور جلززز  املززوارد االقت زززادية للمنطقززة

تركيزز نادف إ زى ار إلقاا  بمنطقة جنوب الريف األو    وإدراجها قي مسلسن التنمية عبر تايدة ه ه املواقع ق د جل  ال و 

 م اريف اإلنفاق االقت ادي باملنطقة حوى تنعكس على الوضعية االقت ادية واالجتماعية للساكنة املحليةي

 السياحية للمواقع الجيولوجية والجيومرفولوجية بمنطقة جنوب الريف األو   املدارات: 3م رق الخريطة

 
ي ولبلزززوذ هززز ا الهزززدف  قليم تاونزززاتمكزززو أن يحقززز  تنميزززة محليزززة بزززدي يوشزززكن النشزززاط السزززياحي أهزززم قطزززاع اقت زززا

 ي(3الخريطة رقم نقترا مسارات  ياحية تجمع بين مبتلف ه ه املواقع بمنطقة جنوب الريف األو   )

 تاونات –كتلة صنهاجة  –تيسة  -سد إدريس األول –ار األول: فاس دامل: 

ي ويزززار  املواقزززع الجبليزززة اإليكولوجيزززة املتواجزززد  بجنزززوب الريزززف بالنسزززبة للسزززياحة الداخليزززة واألجنبيزززة الوززز  تر ززز  قززز

األو    والو  تنطلز  مزو مدينزة فزاس  نقتزرا مسزارا  زياحيا يزرب  بزين مبتلزف املواقزع السزياحية  حيزت ينطلز  مزو كتلزة 

وازززوال إ زززى كتلزززة  باعتبارهزززا موقعزززا متميززززا باملنطقزززة  والجيومرفولزززوجيتيسزززة امللحيزززة بالنسزززبة لكزززن مهزززتم بالحقزززن الجيولزززوجي 
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هززام للعيززون املائيززة والوزز  تشززكن مواقززع  ززياحية ج ابززة  كمززا تعززد مجززاال م ئمززا ملمار ززة رياضززة  بتوويززعاززالااجة الوزز  تتميززز 

  يتسل  الجبال ودارس   التنوع النباتي

 تاونات: – أستالوسد  –بني وليد  -ار الثاني: بوعادل دامل 

احية الجبليزة  والوز  تزروم اال زتفاد  والتعزرف علزى خ زائص مميزز  مزو سارات السزياملبالنسبة للمسار الثابي ضمو 

السياحة املتعلقة باملحي  البيئ  واإليكولوجي ملواقع العيون املائية؛ فموقع عين بوعادل يتزوفر علزى مزبه ت  زياحية هامزة 

 تشزززززفائية  ومجزززززال منا زززززز  ومتنوعزززززة تجمزززززع بزززززين املزززززوارد املائيزززززة ومحيطهزززززا البيئززززز   الوزززززز  تعتبزززززر مزززززو مكونزززززات السزززززياحة اال 

ل  ززتيطان املبقزز   باعتبززار وجززود مدينززة تاونززات املتمركزز   بازز ا املجززال والوزز  تتززوفر علززى مراكزز  للتسززوق وفنززادق  باإلضززافة 

لوجززود مبيمززات من مززة تجمززع بززين املعززايير الوقنيززة والخ واززيات املحليززة  كمبززيم ب زز  وليززد املجززاور ملنبززع بوعززادل   ززيما 

 قية  ابوية تجمع بين كن املكونات واملميزات اإليكولوجية بمجال الريف الجنوبي األو  ي عد ش  مسالك قر 

 وجبل ودكة: -سد الوحدة  –ار الثالث: تاونات دامل 

مو املسار السياحي املقترا  بد ا  سد الوحد  األكبر قي إفريقيا بالنسبة لهوا  ايد األ مام ودارس   الحيزا   لثالثةالوجهة ا

والبززاحثين الجيولززوجيين  اززعودا إ ززى جبززن ودكززة املجززاور لسززد الوحززد  والغ زز  بمكوناتزز  ومبه تزز  الطبيعيززة و  اإليكولوجيززة

 سد وال ي يتوفر بدوره على مبيم جبلي من م ومستقبن لل وار يالمو قمم  املطلة على  ميز مشاهده امل

  تتواجزد بمنطقزة جنزوب الريزف األو ز    الوز والجيومرفولوجيزةأن املواقزع الجيولوجيزة   بستنت  انط قا مما  ب 

زز يززر م   إال أناززاتعززددها و ناهززا ب تتميززز  ت  س 
 
 غ
 
 ل

 
بالشززكن الزز ي يجعززن املنطقززة تنززطلع بززدور  ززياحي هززام  يبهلهززا لت ززبح وجهززة  ة

 مو شلناا الدفع با ا املجال نحو تنمية ذاتية ومستديمةي   ياحية جاذبة على ال عيد الوق   والدو ي

وبناااء النمااوذج إلعااادة توجياات التهيئااة املجاليااة ملعالجااة إشااكاالت االقلاايم ومقترحااات أفاااق  -4

 :الطبيعية والحماية من املخاطر التنموي املحلي للمجال الجبلي/ الريتي 

مجموعزة مزو  ( 4رقزم  خريطزة)التبرو خريطة التشخيص الترابي ومقترحات الهايدزة باملجزال الجنزوبي للريزف األو ز  

املتنوعززززة مززززو حيززززت عنااززززر الهشاشززززة واملززززبه ت الترابيززززة الوزززز  تمتززززاو باززززا؛ لزززز لك تززززم تقسززززيمها النطاقززززات ذات الخ ززززائص 

 للمجاالت التالية:

 : سيناريوهات التهيئة للتنمية الحضرية املندمجة:التوجت األول  -

اكو املنزا ع إن االق ع على مرفلوجية النوا  األو ى للمراك  الحنرية با ا املجال تبرو أناا ارتبط   شزكن وثيز  مزع أمز

املائيزززززة واأل زززززواق التقليديزززززة  وتعززززز و تطورهزززززا مزززززع املرحلزززززة اال زززززتعماريةي كانززززز  قزززززي مجملهزززززا ال تتعزززززدى العشزززززرات مزززززو الزززززدور 

السزززكنية  وت ايزززد التو زززع العمرابزززي بزززاملراك  الحنزززرية بنسزززبة أكبزززر  خززز ل  زززنوات التسزززعينيات  الوززز  عرفززز  فتزززرات جفزززاف 

مي كمززا أن ا ززتمرارها بازز ه الززوتير  يبززرو أن 21حنززرية بززوتير   ززريعة مززع بدايززة القززرن قويلززة بسززبيا  وبززدأت تلخزز  معالهززا ال

( تبززرو التو ززع العمرابززي القريزز  4رقززم  خريطززةاملراكزز  الحنززرية  ززتلتقى فيمززا بيالاززا مسززتقب ي حيززت إن الخريطززة أ ززفل  ) ال

 5لتو ززع الحنززري البعيززد املززدى  شززعاع كلززم  بينمززا ا 3كلززم  والتو ززع الحنززري املتو زز  املززدى ب  شززعاع  1املززدى  شززعاع 

يبزززرو أن املراكززز  الحنزززرية باملجزززال املزززدروس  زززتندم  فيمزززا بيالازززا  ويشزززكن تقزززارب املزززداريين الحنزززريين لتاونزززات وعزززين  ؛كلزززم

ي تفسر ه ه ال اهر  بكون التعمير يلخ  باز ا النطزاق الجين مو املدن املتو طة واملراك  ال اعد  عابشة خير نموذج ل لك

فلوجيزززة الشزززريطية الوززز  تتبزززع املحزززاور الطرقيزززة وعلزززى امتزززداد املجزززاري املائيزززةي لززز لك بسترشزززد باززز ه املقاربزززة أن يزززتم تع يززز  املر 

 البنيات التحتية وتقوية مشاريع الهايدة الترابية الحاملة للمشروع الحنري با ا املجالي 
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  :التوجت الثاني: مشاريع التهيئة وتثمين املوارد الترابية -

يتنززززمو هزززز ا الجزززز   مززززو التشززززخيص الترابززززي تقسززززيم املجززززال املززززدروس بززززين النطاقززززات ذات األولويززززة لكززززي تب ززززص 

ا تمتزاو بز  مزو مميززات االنبسزاط ملشاريع السقي الع ري وت بح مدارات  زقوية ع زرية منتجزة للثزروات الف حيزة  ن زرا ملز

والتربزززة املميزززز  واملزززوارد املائيزززة الكثيفزززةي باإلضزززافة إ ززززى تب زززيص املجزززاالت االنتقاليزززة بزززين النطاقزززات الغابويزززة واملنبفنززززات 

الالاريززة ملشززاريع تقويززة  را ززات األشززجار املثمززر  ملززا لهززا مززو أهميززة  و يواقت ززادية وبيئيززة تحززافظ علززى التربززة وتح زز  مززو 

   باإلضافة إ ى النطاقات الو  لها خااية ال راعات واملراعي املو ميةيالتعريةل  املباقر وم اهر بش

 :التوجت الثالث: سيناريوهات التوقعات والحماية من املخاطر -

تتززلثر  عنااززر  (4رقززم  خريطززة)القززام التشززخيص الثالززت بتقسززيم املجززال الجنززوبي للريززف األو زز  إ ززى ث ثززة نطاقززات 

تلفززززة تسززززهم قززززي بشززززل  املبززززاقر الجيومرفلوجيززززة  حسززز  الخ ززززائص السززززائد  بازززز ه النطاقززززاتي ذلززززك أن املجززززال هشاشزززة مب

الغربزززززي يتميزززززز بالرقوبزززززة العاليزززززة والتسزززززاقطات الكثيفزززززة واملركززززز    بينمزززززا النطاقزززززات التليزززززة جنزززززوب املجزززززال تتميزززززز بب زززززائص 

بينمزا بالنطزاق الثالزت باز ا التشزخيص يجسزد مجزال  جيولوجية هشة تسهم بوتير  ريعة قزي بشزل  املبزاقر الجيومرفلوجيزةي

الشزززمال الشزززرقي الززز ي يتزززلثر  عناازززر البنيزززة والصزززخار   ن زززرا لسزززياد  تفرعزززات انكسزززارات النكزززور  الشززز   الززز ي وسزززهم إ زززى 

 جانزز  عنااززر الهشاشززة األخززر ى قززي بشززل  مبززاقر مرفوديناميززة قويززة ومززدمر ي لهزز ا ينبغززي أن توجزز  أليززات الهايدززة والتززدخن

 وف  الخ ائص الو  تميز كن نطاق على حد ي

 :التوجت الرابع: النطاقات ذات األولوية لتأهيل األوساط وفك العزلة -

حززززاول التشززززخيص التززززا ي تقززززديم  عززززض النطاقززززات ذات األولويززززة حيززززت ينبغززززي تنميززززة األو ززززاط القرويززززة الوزززز  تتطلزززز  

بربطهزا باملحزاور الطرقيزة األ ا زية  ( 4رقزم  خريطزة)الاملجزال التجهيز وإعاد  التلهين بكن الجماعات الترابية الهامشزية مزو 

وتع يزززز  بنياتاززززا التحتيززززة والسو ززززيو اقت ززززادية و يرهززززاي بينمززززا نجززززد كزززز لك  عززززض املجززززاالت الوزززز  تتطلزززز  فززززك الع لززززة وتقويززززة 

 عززض النطاقززات  اقت ززاد الجبززن بالنطاقززات الجبليززة الوزز  تعززابي مززو اززعوبة الولوجيززة وقلززة املززواردي كمززا ينبغززي أينززا حمايززة

الوزززز  تتميززززز بمززززبه ت إيكولوجيززززة وبيئيززززة متنوعززززة كاملجززززاالت الغابويززززة الوزززز  تحتنززززو ثززززرو   ابويززززة قبيعيززززة تعززززابي اال ززززتغ ل 

 الكثيف والتراجع قي مساحاتااي

أشااكال التهيئااة املجاليااة والحمايااة ماان املخاااطر عااادة توجياات ماان أجاال إ توصااياتو  سااتنتاجاتا -5

 :طبيعيةال

الوززز  للمقاربزززة الجغرافيزززة التطبيقيزززة قزززي مجزززال الهايدزززة وإعزززداد التزززراب   زززة التحليليزززة والتشخي زززية الدرا إن منججيزززة

تقززززديم تركيبزززز  للتحززززديات واملززززبه ت بجهززززة فززززاس مكنززززاس: مززززع مقتززززرا مشززززروع النمززززوذج التنمززززوي للمجززززاالت الهشززززة  تناولزززز 

 املجززاالت الهشززةالزز ي كززان وشززوب وضززعية  قززد أبانزز  عززو الغمززو   الخاضززعة للمبززاقر الطبيعيززة إلقلززيم تاونززات نموذجززا؛

تقزززديم  هززز ه املقاربزززةنتزززائ  ي ويمكزززو مزززو خززز ل بجهزززة فزززاس مكنزززاس عمومزززا وإقلزززيم تاونزززات خاازززةوإشزززكالية الهايدزززة الترابيزززة 

؛ نلخززص أهمهززا قززي مززو وقززع املبززاقر  للتبفيززف توجيزز  أنمززاط الهايدززة والتززدخ تمجموعززة مززو االقتراحززات مززو أجززن إعززداد 

  تالية:التوايات ال

 تسززهم قززيب سززات املواملكثفززة بالنطاقززات الهشززة  ززوا  مززو قززرف السززاكنة أو مززو قززرف التززدخ ت الغيززر املعقلنززة  -

 وبالتن يم املجا ي؛بالوضع البيئ   اإلخ لب أحيان عد 
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ام  بززر ل يزاب درا ززات الوقزع امل ززاحبة للمشزاريع و و  الترابيززة؛ ر  التوقعيزة واالحتياقيززة قزي مجززال الهايدزة زز يزاب الن -

   ؛ال     ال ي يبلف أضرارا على املنشدات والبنيات التحتية ؛études d’impactsالهايدة 

وذلزززك مزززو   قزززي املحزززي  الجهزززوي و الزززوق  ت الجبليزززة والريفيزززة اج االجتمزززاعي و االقت زززادي للمجزززاال االنزززدمضزززرور   -

 ؛  مقاوالتيةيييي(جمعويةف حية  اناعات تحويلية  خ ل انجاو مشاريع و شراكات مندمجة ) ياحية  

املجززززاالت الهشززززة ألقززززاليم جهززززة فززززاس مكنززززاس عامززززة ضززززرور  رفززززع الع لززززة املجاليززززة واالقت ززززادية واالجتماعيززززة عززززو  -

  ولكونززز  للزززرب  بزززين شزززمال الزززب د وو زززط  وبزززين شزززرق  و ربززز  ا زززتراتيجياباعتبزززاره مجزززاال  وإقلزززيم تاونزززات خاازززة 

 تستثمر لتحقي  التنمية محليا  وجهويا  ووقنيا؛يحتنو مبه ت ترابية مادية و ير مادية يمكو أن 

تحديززززد مجززززاالت التو ززززع العمرابززززي باملززززدن واملراكزززز  ال ززززاعد   مززززع البنيززززات والتجهيزززززات التحتيززززة  ى تحسززززين مسززززتو  -

 ؛الطبيعيةال الحة للبنا  والغير املهدد  باملباقر  النطاقاتب

ات قطاعيززة ونطاقيززة ال ززتبراج مجززاالت متجابسززة إنجززاو درا ززات قبليززة و  عديززة لت ززميم الهايدززة بنززا ا علززى درا زز -

 ؛وبرمجة م ئمة

الوقاية مزو املبزاقر الطبيعيزة بلهمية  باملجال على بلور  ت ورات جماعية نيوالفاعل ينتحسيس وتشجيع املنتبب -

قليميززة بجهززة فززاس مكنززاس وأقطاباززا اال قززي بلززور  املشززاريع الترابيززة وتثمززين املززوارد الترابيززة يقطززاع-البزز االنبراط بززو 

 ؛واملحلية

 والسو زيو إقت زاديةإنجزاو البنيزات التحتيزة  عبزر ووقزف وحزف الججزر  القرويزة  باملجالالساكنة  ا تقرار مساعد   -

وذلزززززك قزززززي إقزززززار معالجزززززة شزززززاملة تلخززززز   عزززززين االعتبزززززار التنميزززززة املسزززززتدامة بل عادهزززززا   بزززززاملراك  الناشزززززدة النزززززرورية

 ؛لوجيةاالقت ادية واالجتماعية والثقافية وااليكو 

ولتفزادي ة  مو جه الترابية املوارد ب براو وتثمين  والهايدة إعداد التراب مبططاتضمو دم  الدرا ات األكاديمية  -

 ؛مو جهة أخرى  التغيرات املناخية ديناميةاإلخطار الو  قد تسبباا 

وجعلهزززا  ليمالجهزززة واألقزززلوالبيزززو إيكولوجيزززة ضزززرور  إدمزززاج ورد االعتبزززار للمكونزززات الطبيعيزززة والثقافيزززة والتاريبيزززة  -

 ؛ضمو أولويات املشاريع الترابية

إشرام الباحثين األكاديميين واملجتمزع املزدبي قزي إبزراو وتسزوي  الخ وازيات الترابيزة والثقافيزة والطبيعيزة ضرور   -

 للمجال واملشاركة قي اقتراا وتتبع وتنفي  برام  الهايدة الترابية؛

اززززناعات بشززززطة املجاليززززة )الف حززززة  السززززياحة  األ كافززززةبززززين والززززدم  كولوجيززززة يإل او  الترابيززززةاال ززززتثمار قززززي املززززوارد  -

 ؛(و يرهماتقليدية وتحويلية 

 ة:ااااماااااتاااااخ

ومكزززامو القززو  الوززز  تمتززاو بززز  جهزززة فززاس مكنزززاس عامزززة   االشزززكاالتإبزززراو مبتلززف ا التقريززر خززز ل هززز مززو لقززد حاولنزززا 

مزو خز ل مجزال إقلززيم الجبليزة مالازا والريفيزة الترابزي املحلزي للمجزاالت الهشزة قزي إقزار تنزيزن املشزروع   وإقلزيم تاونزات خاازة

مناقشة الحلول والتوايات كلرضية للنمزوذج التنمزوي ي كما حاولنا قي  ياق التحوالت الراهنة على مستويات عد   تاونات

ة يمكزززو اعتمادهزززا لخلززز  ديناميزززة لرضزززيكي وبنزززا  علزززى هززز ه اال زززتنتاجات تزززم تقزززديم ومناقشزززة مقترحزززات بعتبرهزززا باززز ا املجزززال

 مع اقتراا بدائن تنموية لتجاوو اإلشكاالت املجالية والبيئية الو  وعابي مالاا مجال الدرا ةي  جديد 
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فبززززالر م مززززو تعززززدد املشززززاريع التنمويززززة الوزززز  عرفهززززا املجززززال  وتعززززدد الهياكززززن املب سززززاتية والقانونيززززة لتززززدبير املجززززاالت 

د  عيززوب وإكراهززات مززو قبيززن  يززاب التنسززي   وضززعف تحيززين الن ززوص والقززوانين و يززاب الهشززة  فهزز  ال والزز  تشززوباا عزز

مفهوم تدبير املباقر الطبيعيزة باز ه األو زاط الهشزة  وضزعف مسزاير  وتيزر  التحزوالت الطبيعيزة واإلقت زادية واالجتماعيزة 

مززن علززى تنزيززن املقاربززات الحديثززة قززي الوزز  أاززبح  تتطززور وتتحززول بززوثير   ززريعة  باإلضززافة إ ززى  يززاب رظيززة ا ززتراتيجية تع

مجال التشاركية والشراكات والتثمين والتلهين  لخل  مناا اقت ادي واجتماعي وبيئ  يحق  التواون ويرفع مبشزرات النمزو 

 والتنمية ويوج  التدير الفعال والتنمية املستدامة با ا املجالي

عزداد التزراب الوز  تنب ز  علزى رظيزة شزمولية متعزدد  األ عزاد  إل املقاربزة املعتمزد  قزي الجغرافيزة التطبيقيزة  أ زهم لقد 

هزززدفها الزززرب  بزززين الع قزززات الجدليزززة املب سزززة إلشزززكالية املجزززاالت الهشزززة  والوززز  تتحقززز  مزززو خززز ل تحليزززن عزززد  مسزززببات 

لزززةي علزززى من ومزززة مزززو العوامزززن املتداختزززبدي ملبرجزززاتي فعن زززر الهشاشزززة ال يقت زززر علزززى عن زززر معزززين بزززن يتل زززس اعتمزززادا 

لتلاززين ل  وبزز قليم تاونززات خااززة التنميززة بجهززة فززاس مكنززاس عمومززاإشززكالية  تشززخيص وتحليززنلزز لك  قززي البدايززة قمنززا ب

بازدف التزلقير األبسز  ملجزال و باملجاالت الهشزة علزى املسزتوى الن زري وامليزدابي والتطبيقزي   لسيناريوهات النموذج التنموي 

 الهايدة وإعداد الترابي

لززى الفاعززن العمززومي واملشززرع القززانوبي بلززور  ت ززورات ومبططززات مجاليززة وبنززود قانونيززة باززدف كمززا أاززبح ل امززا ع

وهززي  الرفززع مززو ديناميززة الهايدززة ولتجززاوو التحززوالت والتحززديات الكبززرى قززي  ززياق التحززوالت املناخيززة ومززا يواوناززا مززو إشززكاالتي

 زززو قزززوانين خاازززة بالبيدزززة والتنميزززة  مزززعللمغزززرب   نفزززس الفتزززر  الوززز  أعطيززز  أهميزززة بالغزززة للبيدزززة قزززي السيا زززات العموميزززة

إدراج املبزززاقر املناخيزززة قزززي و   كميثزززاق للبيدزززة والتنميزززة املسزززتدامة 99ي12قزززانون اإلقزززار ( وال03ي11البيدزززة )قزززانون املسزززتدامة 

ي 2015كتزززوبر أ 2املجلزززس األعلزززى للمزززا  واملنزززاا بتزززاري    باإلضزززافة إ زززى إحزززدار املتعلززز  ب عزززداد التزززراب 13ي50مشزززروع قزززانون 

رائززد  قززي مجززال  مب سزاترى بقيززاد  ج لززة امللززك ن زره ب؛ مززو قبيززن إبشززا  االورال االازز حية الكبزبزاملواوات مززع انطزز ق 

املجلززززززس االقت ززززززادي واالجتمززززززاعي   و 2011لسززززززنة  بالد ززززززتور الجديززززززد للمملكززززززة املغربيززززززة التنميززززززة واالعززززززداد والتززززززلقير  بززززززد ا

االداري  والزززدعو  إ زززى ضزززرور  تفعيزززن االلتقائيززة قزززي التزززدخ ت القطاعيزززة  ثزززم    تنزيزززن ال تمركزز  والجهويزززة املتقدمزززة و والبيئزز 

ي لزز لك  تززلتي مسززاهمتنا هاتزز  قززي بالدرجززة األو ززى كواجزز  وق زز  ملسززاهمة املشززروع الرائززد ل ززيا ة النمززوذج التنمززوي الززوق  

 الباحثين األكاديميين قي  يرور  التنمية بب دناي

 ملعتمدة:الئحة املراجع ا

 " كتاب املغرب  مقاربة جديد  قي الجغرافية الجهويةي : 2006بريان محمد ، الناصري محمد ، العوينة عبد هللا ،

''الهايدززززة الحنززززرية بززززاملراك  الريفيززززة: عوائزززز  التو ززززع العمرابززززي وآليززززات تززززدبير املبززززاقر  بحززززت لنيززززن دبلززززوم الدرا ززززات العليززززا  (،2011باااان تيااااري نبياااال )

 يامعة  يدي محمد بو عبد ب  فاس اوس  ج-لجغرافية بكلية ااداب والعلوم اإلبسانية  فاساملعمقة قي ا

املباقر الجيومرفلوجية والهايدة باملراك  الحنرية وهوامشها جنوب الريف األو  : النشزل   التزدبير  والتوقعزاتي أقروحزة لنيزن  .2019بن تيري نبيل ، 

 ة ااداب والعلوم اإلبسانية   اوس فاسص  كلي 388الدكتوراه قي الجغرافية  

تقييم حجم ابعكا ات األخطار الجيومرفلوجية على فقدان التربة جنوب الريف األو   وإبراو  ي2020 ،الهواري عبد الغنيبن تيري نبيل ، 

ي 2019 دجنبر 18ي تمع  الترارالعناار املفتاا للتدبير والهايدة املجاليةي أشغال الندو  الوقنية حول موضوع: حو   بو: املجال  املج

 الكلية متعدد  التب  ات تاو ي 

إشكالية تدبير املوارد املائية باملجال الواحي  حالة دادس األو ز ي أشزغال النزدو  الوقنيزة  .2019بن تيري نبيل ، صابيري أبوبكر وأعتير مصطتى، 

 ي الكلية متعدد  التب  ات تاو ي 94 -71ي ص 2017نونبر  10و  9حول موضوع: الحكامة الترابية  رافعة أ ا ية للتنمية 
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ي  يرور  التحوالت قي الترار العمرابي للسكو بمجال الريف الجنزوبي األو ز  ومقدمتز : مقاربزة تاريبيزة 2019بن تيري نبيل والهواري عبد الغنى ، 

ي الكليززززززة متعززززززدد  234 -217كتززززززاب جمززززززاعي  ص وإح ززززززائيةي أشززززززغال نززززززدو  التززززززرار العمرابززززززي بززززززاملغرب: التحززززززوالت ورهززززززان التنميززززززة الترابيززززززة  

 التب  ات تاو ي 

 ي بزززززززززززززززززرام  التنميزززززززززززززززززة الترابيزززززززززززززززززة الكبزززززززززززززززززرى بجنزززززززززززززززززوب الريزززززززززززززززززف األو ززززززززززززززززز : ح زززززززززززززززززيلة وتقيزززززززززززززززززيم2019بااااااااااااااااان تياااااااااااااااااري نبيااااااااااااااااال والهاااااااااااااااااواري عباااااااااااااااااد الغناااااااااااااااااي، 

 للوضع االقت ادي واالجتماعي والبيئ   كلية ااداب والعلوم اإلبسانية ظهر املهراو  فاسي 

تززززدبير األخطززززار الطبيعيززززة باملززززدار  .2016لرفيااااق محمااااد، داااارطيط عبااااد الغنااااي، داااارطيط جااااواد والجناااااتي اإلدري اااا ي عبااااد الحميااااد، باااان تيااااري نبياااال، ا

 ي فاسي255 -243الحنري ملدينة فاسي مجلة الترار العمرابي باملغرب ورهانات التنمية الترابية  ص 

امززة الترابيززة قززي مجززا ي التعميززر وحمايززة البيدززة وأفززاق الت ززور الجديززد لسيا ززة ي الحك2017باان تيااري نبياال، الهااواري عبااد الغنااى والعمااراوي محمااد، 

 ISSN 1112-958إعداد التراب وف  الجهوية املو عة باملغربي مجلة تشريعات التعمير والبنا   مجلة أكاديمية دولية محكمة العزدد الثالزت 

 ي الج ائري 85 -66ص 

إلقزار القزانوبي واملب سزاتي لتزدبير املبزاقر الطبيعيزة باملزدارات الحنزرية: حالزة جنزوب الريزف األو ز ي ا .2019بن تياري نبيال، الهاواري عباد الغناي، 

   الج ائري 1  جامعة باتنة   ISSN 2478-0014مجلة العمار  وبيدة الطفن  مجلة دولية محكمة  العدد الرا ع  الرقم الدو ي  

املجزاالت الجبليزة بزاملغرب: حزالو  الريزف األو ز  الجنزوبي والسزفوا الجنوبيزة لألقلزس  .2018بن تيري نبيال، صاابري أباوبكر والهاواري عباد الغناي، 

 الكبير األو    مقاربة مقارناتية وكرقو رافيةي منشورات شعبة التاري  والجغرافية  العدد الرا ع  الكلية متعدد  التب  ات تاو ي 

أهميزززة ن زززم املعلومزززات الجغرافيزززة والتطبيقزززات اإلح زززائية قزززي الحمايزززة مزززو املبزززاقر  ي2019بااان تياااري نبيااال، صاااابري أباااوبكر والهاااواري عباااد الغناااي، 

 ي2019الطبيعية وتدبير املجال؛ حالة املراك  الحنرية الناشدة بجنوب الريف األو    كلية ااداب والعلوم اإلبسانية وجد   

ي تز ل مقدمزة الريزف األو ز  بزين تزدهور األو زاط الطبيعيزة 2015بن تيري نبيال، دارطيط عباد الغناى، التنكاور محماد، والحماموطا ي مصاطتى، 

  -151وبرام  الهايدة املجالية: برنام  تحدي األلفية األمريكي نموذجاي أشغال ندو  الدينامية املجاليزة وإعزداد التزراب  سزاوس وهوامشز ي ص 

 فاسي  -  كلية ااداب والعلوم اإلبسانية ظهر املهراو174

لجبزززززال املغربيزززززة : أي تايدزززززة؟   أقروحزززززة )دكتزززززوراه الدولزززززة(  جامعزززززة القاضززززز   عيزززززا   كليزززززة ااداب والعلزززززوم اإلبسزززززانية  ا :2007باااااوجروف ساااااعيد، 

 مراك ي  

 "املسللة البيئية: مقاربات متعدد  و أعمال مب ساتية" أ تاذ القانون اإلداري بالكلية املتعدد  التب  ات بالناظوري ،2010بوطريكي امليلود ، 

  ي1997ابرين  3املواف   1417لقعد  ذي ا 24بتاري   4470ة عدد جريد  ر مي

 1432شعبان  28بتاري   5964  جير عدد (2011يوليو  29) 1432مو شعبان  27اادر قي  91ي11ي1  ظهير شريف رقم دستور اململكة املغربية

 ي3600(  صي2011يوليو  30)

املتعلززز  بالجهزززات  جريزززد   14ي111( بتنفيززز  القزززانون التن ي ززز  رقزززم 2015يوليزززو  7) 1436مزززو رمنزززان  20ازززادر قزززي  1.15.83ظهيااار شاااريف رقااام 

 ي 6585  ص 2015يوليو  23بتاري   6380ر مية عدد 

   املتعل  بتن يم الجهات / 1997ابرين  2املواف   1417ذي القعد   23اادر قي  84ي97ي1ال ادر بتنفي  ال هير الشريف رقم  47.96القانون 

 ي  2006-2005مرك  النسخ سجلما ة الطبعة األو ى   "إعداد التراب الوق   والتعمير" أجعون أحمد معمر مصطتى ، 

 ي 21/22مسالك  العدد "  بال الحكامة الترابية باملغرب" منشورات مجلة  ملي  هشام

 يالرباط –ورات مديرية إعداد التراب الوق   منش"2009-2004:تقرير " واقع حال إعداد التراب الوق    وزارة اإلسكان والتعمير والتنمية املجالية

نحززو إعتمززاد جهويززة  يا ززية ي" منشززورات املجلززة املغربيززة لززإلدار  املحليززة و  : "تقسززيم التززراب و السيا ززة الجهويززة بززاملغرب 2010يحيااا عبااد الكبياار ، 

 ي84التنمية   عدد 

 املؤسسات واملصالح االدارية 

  الوكالة الحنرية لفاس -

 2015هيز والنقن واللوجستيك ووار  التج -

 املندوبية السامية للتبطي  )مديرية اإلح ا ( -

 2015فدرالية الوكاالت الحنرية  -

  SDAU لفاس الكبرى  املبط  املديري لتوجي  الهايدة العمرانية -
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 SRATاملبط  الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس مكناس  -

 بجهة فاس مكناس مندوبية التجار  وال ناعة -

 ح ائية الجهوية السنويةالنشر  اإل  -

                                                        ة بجهة فاس مكناساملديرية الجهوية للف ح -

 ووار  ال ناعة التقليدية واالقت اد اإلجتماعي والتنامو -

 املندوبية الجهوية للسياحة -

Ait Hamza M., 2000 : Environnement et stratégies paysannes dans le haut atlas central. La montagne du marocaine ; dynamique 

agraires et développement durable édité par Mohamed Laouina , Ed el Maarif Aljadida Rabat ,  PP35-61  

Akdim B., 2008 : Elements stratigiques du développement durable de la mantagne Marocaine : Une synthèse. Géomaghreb n°5  

BEN-TIRI, N. & HOUARI, A., (2020) Application des méthodes géomorphologiques et du SIG dans l’étude des glissements de terrain à 

Mechràe El Ghaba (Taounate, Rif méridional). Ouvrage collectif ; risques naturels, environnementaux et sociaux dans l’espace 

Marocain: mécanismes, gestion et problématique de l’aménagement, FLASH, université Ibn zohr Agadir. 

BEN-TIRI, N., HOUARI, A., & GARTET, J. (2018) : Risque des mouvements de terrain au Rif Meridional. Aspects de vulnérabilité et modes de 

gestion : cas de Taounate- Maroc. Faculté polydisciplinaire de Taza (à paraitre).  

BEN-TIRI, N., HOUARI, A., & GARTET, J. (2019) : Potentialités, contraintes et aménagement des sources thermales dans la région de Fès : cas de 
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