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معطيات عامة لجهة الرباط سال القنيطرة
جهة الرباط سال القنيطرة
الساكنة سنة 2014

الساكنة الحضرية %

الجهة
جهة الرباط سال القنيطرة

4 580 866

70%

جهة الدار البيضاء الكبرى سطات

6 861 769

73%

جهات المغرب
طنجة 3,4%

 تحتل جهة الرباط سال القنيطرة المرتبة الثانية للجهات من حيث مجموع
الساكنة الحضرية؛
 الكثافة السكانية مرتفعة مقارنة بالكثافة السكانية على الصعيد الوطني
(254نسمة/كلم، 2

الرباط-سال-القنيطرة
18 005 Km²

عمالة سال
807
Km²

مراكش2,2%
عمالة الرباط-

تمثل عمالتي الرباط وسال:

 4,5%من مساحة الجهة ( 807كلم)2؛
ثلث ساكنة الجهة 1 559 990 ( 34%نسمة).
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المساحة كلم2
قروية
حضرية
118,51
137,49
وزن الساكنة

0
551

الساكنة سنة 2014
قروية
حضرية
577 827
915 658
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خاصيات المجال الترابي لتدخل الوكالة الحضرية الرباط  -سال
موقع جغرافي استراتيجي يتطلع إلى أحسن تسويق مجالي لجعله ذات جاذبية
عالية ولجلب أهم فروع وأنشطة قطاعية وانفتاحه على أفاق واعدة.
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الساكنة

مؤهالت متعددة يجب تدعيمها وفرص يجب اغتنامها:
دينامية ديمغرافية واقتصادية .
قطب متميز بشكل كبير ويضم مختلف الوظائف .
وجود تجهيزات صحية وتعليمية مهمة .
يد عاملة مؤهلة وتنافسية .
بنية تحتية للمواصالت والنقل متينة ومتنوعة .
واجهة بحرية يبلغ طولها  53كلم متنوعة المؤهالت.
إشعاع ثقافي وتراث معماري متميز .
اراضي فالحية ذات جودة عالية .
حوض استقطاب للسكن واالستثمار الخاص.

هيكلة المنظومة الحضرية:

المنظومة الحضرية تسجل دينامية مدن التكتل ،لكنها تعاني من عدم

التوازن وغياب المدن الصغرى والمتوسطة كحلقة وصل بين البوادي
والمدن.
تحوالت على مستوى التركيبة المجالية:

• العالقة التفاعلية الجديدة التي أصبحت تنسجها مدينة الرباط مع مدينة
تمارة على حساب مدينة سال .
• التوسع العمراني السريع بالمجاالت الضاحوية .
• تعمير المجال الساحلي.

معدل النمو
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عماالت الرباط و سال

تحديـات ورهـانات مـجـالية

معيقات و اختالالت يجب تصحيحها
 غياب تكامل وظيفي ومجالي بين مدن التكتل.

حواشي المدن  :المراكز الضاحوية في عزلة

 تفكك وحدة المدن ،وتفاقم حدة هوة التمايز المجالي واالجتماعي بين احياءها,

تعرف المجاالت الضاحوية نموا في جميع االتجاهات ،وذلك بفتح

 تدهور االطار المبني لعدد من احياء التكتل .

مجاالت جديدة لتوسع حضري بسبب الضغط السكاني ،غير متجانسة

 تعمير متناثر وصعوبة ربطه بالبنيات التحتية والخدماتية.
 توزيع مجالي غير متكافئ للتجهيزات االساسية .

مع وسائل التنقل الجماعي ،التي ال تسمح بنموها ،ويجب أن تحظى

 انتشار اشكال السكن العشوائي .

هذه االمتدادات باهتمام خاص ،لكونها منطلق إلحداث أنسجة حضرية

 اختالالت بيئية.

متدنية.

 بنية تحتية ونقل دون تطلعات التنمية الجهوية ..

تحديـات ورهـانات مـجـالية
مجاالت الدعم و فرص يجب اغتنامها:

 تعزيز التكامل الوظيفي والمجالي بين مدن الرباط و سال و تمارة .

 ضمان توافق بين منظومة النقل والتنقل من جهة و التوسع الحضري من جهة اخرى

 مواكبة التطور االقتصادي لوتيرة النمو الحضري السريع.

 إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز .

 استباق أبعاد التوسع العمراني والتحكم فيه وخلق توازن بين المدن  إدماج البعد البيئي في التخطيط و التدبير الحضريين .
والمراكز القروية
 المحافظة و تأهيل النسيج العتيق.

مما يستدعي التفكير في:
 تحديد هوية وخاصية المراكز داخل اإلطار الترابي لتكتل ،الذي يسمح لها بتطوير عروض اقتصادية وحضرية خاصة وتكميلية لتلك التي توفرها
األقطاب الحضرية األخرى بالمدن ،من خالل األدوار والوظائف الحديثة التي أصبح يضطلع بها في خضم أجواء التنافسية في ظل نظام العولمة.
 مصاحبة ودعم التنمية الحضرية بشبكة للنقل العمومي تصاحب وتواكب التنمية الحضرية المرتقبة
 تنمية متناسقة ومتكاملة حول وادي ابي رقراق.

التوجهات اإلستراتيجية
طموح جديد لتكتل
 خلق ديناميكية جديدة وتناسق بمدن التكتل
 تطوير الجاذبية االقتصادية
 الحفاظ على البيئة والتوازنات االجتماعية
 االعتماد على جغرافية الموقع
 تصميم التهيئة  ,أداة إستراتيجية تضع تنمية المدينة داخل إطار مجالي وأيضا زمني

التوازن بين الساكنة المساكن والشغل
 قياس التوازنات الكبرى داخل مدن التكتل في أفق 2030
 مالئمة العرض السكني (من حيث العدد والمواصفات) مع التطور المرتقب للساكنة عجز يقدر ب  65.000وحدة سكنية
 دعم فرص شغل متنوعة  :الوضعية الحالية للتنظيم والمشاريع ،نقص محتمل يقدر ب  56.000وظيفة.

استراتيجية التنمية والتهيئة
يرتكز المشروع الحضري على خلق هيكلة حضرية جديدة للرباط وسال ترسم حولها صورة واضحة لديناميكية المدن.

يهدف المخطط االستراتيجي للتنمية العمرانية للمجال الحضري للرباط وسال وتمارة إلى وضع مشروع الحاضرة الذي يترجم رؤية مستقبلية لتجمع الحضري الرباط  -سال  -تمارة في إطار نظرة
حضرية شمولية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ووظيفية تتعدى حدود الجماعات وتساير التطورات الحالية والحكامة المحلية (وحدة المدينة) وتعتمد في ذلك على:
–
–
–
–

منطق التكامل المجالي بين مختلف مكونات المدن السالفة الذكر واألقطاب الحضرية الجديدة .والمشاريع المهيكلة بالتكتل حتى يواكب التحوالت على مستوى التركيبة المجالية والعالقة التفاعلية الجديدة التي أصبحت
تنسجها مدن التكتل فيما بينها.
إحداث أقطاب حضرية مركزية جديدة لتوفير البنيات التحتية والمرافق اإلدارية واالجتماعية والخدماتية الضرورية ،وذلك بغية خلق تكامل بين التنمية االقتصادية واالجتماعية والتطور العمراني المنشود.
تحديد أولويات التنمية الحضرية مع تعزيز الهوية والمقومات المحلية.
أخذ بعين االعتبار الدينامية الهادفة للنمو بالمجال الضاحوي للتكتل باقتراح إحداث تجمعات سكنية فردية متجانسة وخلق أنشطة اقتصادية تتماشى وحاجيات الوسط القروي.

أي مشروع تنموي استراتيجي تتطلع اليه سال لالرتقاء لحاضرة قوية و جذابة بتكتل العاصمة ؟
سيدي ابي القنادل

عامر

الرباط

سال
Gare d’Agdal

?
 890.403نسمة 6945 ,هكتار
من حيث عدد السكان :
المرتبة الخامسة على الصعيد الوطني
Pôle
كذا المرتبة األولى على مستوى مدن ثاني جهة في المملكة
 d’Equilibreو
Environnemental

Corniche de Rabat

•Av Abderrahim
Bouabid

•Entrée Sud de
Rabat

مدينة سال  :مؤهالت يجب تدعيمها وفرص يجب اغتنامها
 10 725هكتار منها  3750هكتار
تابعة لوكالة تهيئة حوض أبي رقراق

6975هكتار محددة ب:
الترفيه
اللوجيستيك

االنفتاح

Aéroport
International
de Rabat-Salé

التراث و الثقافة

المدينة الخضراء

السياحة

التجارة الحرة

 حدود إدارية :جماعة عامر؛
جماعة السهول
وتضم  6975هكتار :

البعد المتروبولي
االنفتاح

 حدود طبيعية  :المحيط األطلسي؛
ضفة نهر أبي رقراق؛ غابة
معمورة

 1095 هكتار فضاء طبيعي يجب الحفاظ
عليه وتثمينه  :غطاء غابوي؛ مجال
صخري للساحل؛ أراض فالحية

 1515 هكتار مشاريع مهيكلة ذات طابع
جهوي :مطار دولي ؛ هكتار تكنوبوليس ؛
الطريق المحورية والمحول المداري الجديد؛
القطار الفائق السرعة ؛ المدينة العتيقة

أي  4365هكتار
الحضرية والطبيعية
المهيكلة.

للفضاءات
والمشاريع

مدينة سال :عروض عقارية وافرة يجب اغتنامها لخلق امتدادات حضرية متميزة ومتماسكة
 4365هكتار من الفضاءات
الحضرية خارج محيط وكالة تهيئة
ضفة أبي رقراق والفضاءات الطبيعية
والمشاريع المهيكلة

Aéroport
International
de Rabat-Salé

 4365هكتار تحتوي على
 1295هكتار فارغة أي
 %30من تراب المدينة .أدى
إلى تعميرها:
 تعمير متناثر وصعوبة ربطه
بالبنيات التحتية والخدماتية؛
 تنقيل الطلب على األراضي
في اتجاه أخرى مما يؤثر
سلبا في جاذبية المدينة .

تصميم التهيئة الوحد لمدينة سال
األهداف المتوخاة من مشروع تصميم التهيئة الوحد لمدينة
سال:
 إنجاز مشروع تنمية حضري استراتيجي يرتكز على
مقومات التنمية المستديمة
 تعزيز وتقوية التكامل الوظيفي والمجالي بين مدن الرباط
وسال وتمارة،
 إحداث أقطاب حضرية مركزية جديدة ،لتوفير البنيات
التحتية والمرافق اإلدارية واالجتماعية والخدماتية
الضرورية؛
 تنويع حظيرة السكن لضمان سكن كريم لفائدة كل
المواطنين خصوصا الطبقة المتوسطة وذوي الدخل
المحدود؛
 تشجيع عملية التجديد الحضري وتأهيل اإلحياء المحتوية
على سكن غير الئق.
 عقلنة استعمال األوعية العقارية المخصصة للسكن
والتوفيق في مالئمة بين مساحة المساكن الجديدة بحجم
األسر التي ستقطنها.
 وضع آليات تنفيذ من أجل بلوغ تعمير عملياتي

خالصة التوجهات االستراتيجية للتنمية
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محطات حضرية متعددة الوسائل

التعمير
المستدام
التجديد
الحضري

مشروع حضري يرتكز على خلق هيكلة حضرية
جديدة لمدينة سال تحمل في طياتها العديد من
المشاريع المتروبولية المندمجة والمتكاملة
والمتماسكة ،ومنسجمة مع الشبكة الطرقية و وسائل
النقل الجماعي ،والتي ترتكز على خلق بنية جديدة
حول :

النقل

المشاريع
الحضرية

M

M

V
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 إحداث أقطاب حضرية مركزية جديدة) ، (ZPذو
استطاعة وقدرة على المنافسة مع كبريات
الحواضر العالمية ،لتوفير البنيات التحتية
والمرافق اإلدارية واالجتماعية والخدماتية
الضرورية.،
 مجاالت ذات رهانات خاصة :
 مناطق حساسة )( ZPR, ZIP
 االستراتيجية ) (ZAE5لدعم دور أقطاب
اللتنمية وخلق الثروات وفرص الشغل ؛
دعم وخلق الفضاءات العمومية ،وتزيد من
جاذبية األماكن التي تستوطنها وتعزيز تنافسية
المدن في إطار منظور ”الترويج الحضري"؛
.

مقاربة جديدة لتوزع المرافق الحضرية
برمجة تجهيزات جديدة تواكب تطور الحاجيات الساكنة ،وذلك باقتراح مرافق :
 للتنمية البشرية واالجتماعية :






مركز للتضامن لألشخاص المسنين؛
مركز دعم قدرات الشباب؛
ملجأ األيتام؛
مركز محاربة التسمم؛
مركز محاربة السلوك اإلدماني.

 لإلشعاع الثقافي والفني لالستجابة للمتطلبات الجديدة للمجال التربوي وفضاءات
التعبير:
اإلشعاع الجهوي :
 مدينة للعلوم
 متحف لألنواع البحرية
 قصر المؤتمرات
 مركز للعرض
 برلمان للشباب
 ساحات المهرجانات
تجهيزات محلية:
 دار الثقافة
 معهد للموسيقى
 مركز فنون الرقص
 عقلنة استغالل العقار من أجل خلق توازن بين مختلف استعماالته (السكن
ومرافق األنشطة والتجهيزات اإلدارية والمناطق الخضراء)
 80( هكتار تجزئة و 300هكتار مبرمجة
900 هكتار983.250نسمة في 2026
ل

سال  4365هكتار

محتوى تنظيمي لمشروع تصميم التهيئة العمراني لسال
 سبع مناطق تغطي معظم المجال الترابي :

خمس مناطق حضرية .منطقة طبيعية وساحلية.
وضابط تهيئة مرن يشجع التجديد الحضري (قوانين
خاصة باالرتفاعات تختلف حسب مساحة العقار ,مناطق
متميزة مالئمة للسكن والتشغيل.)......
 خلق تنطيق جديد  SB1يسمح بمزج صاالت العرض
مع المكاتب ,الخدمات والسكن.
 خلق تنطيق جديد  RCيسمح من تثمين المؤهالت
الطبيعية للجماعة من خالل برمجة الساحات والحدائق،
والتي تعتبر دعامة لألنشطة الترفيهية وللتسلية والتي
ستسميسمح بإعادة بناء المدينة على نفسها و انفتاحها
على المتغيرات و كذا وظائف جديدة ،ZP ZIP ،
.ZPR
 تحسين والرفع من االستغالل وتثمين المساحات المبنية
بمنطقة C
 تدابير تنظيمية من اجل تحسين الجودة العمرانية
والمعمارية للبنايات تمكن من تحسين وتثمين المشهد
الحضري العام
 ح بانفتاح وتصالح المدينة مع شريطها الساحلي.
 دمج  3تنطيقات تتعلق بالتجديد و التثمين الحضريين

النسيج األخضر لمدينة سال 1028 :هكتار من الفضاءات المفتوحة

يرمي المشروع التصميم التهيئة إلى اإلعداد والتأهيل
والحفاظ وحسن استغالل وصيانة المساحات الخضراء
بمدينة سال،

المقاربة
البيئية
التعمير
المستدام

تثمين
المجال
الطبيعي

النسيج
األخضر و
األزرق

األهداف:
 خلق فضاءات متواصلة يغلب عليها الطابع
النباتي
 وتخفيف من التأثيرات البيئية (وانبعاث الغازات
المسببة لالحتباس الحراري على وجه
الخصوص)،

الممارسات الجيدة :
حدائق القرب
الشوارع الخضراء
االزقة الخضراء
روضة المقابر
ساحات المهرجانات

.

قطاع مشروع مندمج الضفة الجنوبية للطريق الوطنية رقم 10 -1هكتار
الرهانات
 مواكبة التحوالت المجالية المتعلقة بالرقي بالمشهد الحضري للطريق الوطنية رقم ،1
الذي ادمج ممر الحافلة ذات خدمة عالية الجودة؛

 استغالل األمثل لعقار السوق الجملة والمزمع تحويله الى ابي القنادل .وكذا األراضي
الشاغلة بالمنطقة الصناعية بمدخل المدينة؛

األهداف
 إحداث قطب حضري جديدة بالطريق الوطنية رقم 1؛ ذو أهمية بالغة لجاذبية
الحاضرة ولصورتها وإلشعاعها؛
 خلق تفاعل وتوازن ما بين التنمية االقتصادية والتطور العمراني المنشود؛
 ارتقاء وتثمين المناظر الحضرية لمداخل ومحاور المدينة ؛
 إنجاز مرافق القرب وتهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء واألثاث
الحضري للشارع والالفتات ،لتعزيز توازن وتكامل اختيارات التهيئة؛
 تهيئة المحطة للنقل الحضري متعددة األنمـاط الشحن :حافالت ،سيارة األجرة
الصغيرة والكبيرة؛
 تنمية مناطق األنشطة المختلطة (سكن/مكاتب /خدمات).
 دمج المشاريع السكنية لتحفيز المستثمرين على انجاز مشاريع في القطاعات
المخصصة لألنشطة من جهة وضمان التعدد الوظيفي والترفيهي لهذه
القطاعات من جهة أخرى.

 ضمان انتقال نوعي لهذه المنطقة للعب أدوار حضرية عصرية في إطار تكامل بينها
وبين األنشطة القائمة  :مركز التكوين والتأهيل في الحرف التقليدية ،وفضاء تجاري
للمقاوالت الصغرى التضامنية ،عن طريق فضاء توسيعي لألنشطة التقليدية وساحة
العرض.

مناطق حساسة  :إحداث مشاريع مندمجة ووازنة جديدة على امتداد الطريق الوطنية رقم  ، 1مع تخصيص الطابق األرضي على
علو  9امتار إلحداث منطقة لألنشطة المختلطة متعدد التخصصات لفائدة القطاع الثالث و استقطاب الخدمات ال ُمرحلة،
األهداف
 خلق نشاط ورواج اقتصادي يوفر مناصب للشغل في قطاعات جديدة
(قاعات للعرض ،مكاتب  ،فندقة) ،بالطريق الوطنية رقم 1؛ ذو أهمية
بالغة لجاذبية الحاضرة ولصورتها وإلشعاعها؛
 إحداث منطقة لألنشطة المختلطة متعدد التخصصات لفائدة القطاع
الثالث وتشجيع استقطاب الخدمات ال ُمرحلة؛
 ضمان انتقال نوعي لهذه المنطقة للعب أدوار حضرية عصرية في إطار
تكامل بينها وبين المكونات المجالية األخرى؛
 تنمية ودعم مناطق األنشطة المختلطة (خدمات /مكاتب/سكن)؛
 ارتقاء وتثمين المناظر الحضرية لمداخل ومحاور المدينة ؛
 إنجاز مرافق القرب وتهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء
واألثاث الحضري للشارع والالفتات ،لتعزيز توازن وتكامل اختيارات
التهيئة.

مناطق حساسة  :قطاع مشروع برج المدينة
الرهانات
 مواكبة التحوالت المجالية المتعلقة بالرقي بالمشهد الحضري
للطريق الوطنية رقم 1؛ وكذا تثمين المجهودات المحلية لتمكين هذا
المحور من لعب دور حيوي في تنشيط الحركة االقتصادية
والخدماتية؛
 إبراز األدوار والوظائف الجديدة المؤهلة لهده المنطقة ،لتشجيع
عملية التجديد الحضري وتأهيل والرقي بالمشهد الحضري لمداخل
ومحاور الرئيسية.

األهداف
 عقلنة استغالل األراضي الحضرية الفارغة بإحداث مركزية حضرية
جديدة ،ذو استطاعة وقدرة على دعم دور المقاطعة كقطب للتنمية
وخلق الثروات وفرص الشغل ،وذلك بغية خلق تكامل بين التنمية
االقتصادية واالجتماعية والتطور العمراني المنشود ،كما سيساهم
هذا المشروع الطموح:
 خلق امتدادات حضرية متميزة تربط المدينة العتيقة مع قطب
حضري جديد؛
 توفير البنيات التحتية والمرافق اإلدارية واالجتماعية والخدماتية
الضرورية؛
 إحداث فضاءات عامة مفتوحة لإلستجابة لحاجيات
المدينة؛
 إعادة إيواء قاطني هذه العقارات المنتشر في القطاع رقم1؛

ساكنة

قطاع مشروع باب الضفة
الرهانات :

 إحداث قطب حضري مركزي جديد ،لدعم دور ووظائف مقاطعة
الحضرية لبطانة والرفع من جاذبيتها ،وذلك باستغالل إمكانية تحويل
الملعب الحالي الى منطقة واقعة بالجنوب الشرقي للمدينة ،األقل تعرضا
للضغوط الحضرية ،والتي تتوفر على بنية تحتية قوية ومتنوعة،
خصوصا محاور التنقل الموضوعة لمرور ونقل في منأى عن حركة
النقل الحضرية للمدينة.
نقل الملعب الحالي

األهداف :
 خلق قطب حضري متعدد الوظائف ،وضمان هيكلة
حضرية منسجمة مع الشبكة الطرقية ووسائل النقل
الجماعي؛
 خلق قطب للتنمية المندمجة مع إحداث مشاريع استثمارية
وازنة ،تدمج الوظائف المتنوعة من سكن ومرافق
وخدمات حضرية؛
 خلق امتدادات حضرية متميزة ومنفتحة على نهر أبي
رقراق ،لضمان استمرارية الرؤية والمناظر الطبيعية
للمجاالت الخضراء؛
 دمج التقنيات األيكولوجية والطاقية بالبناء من أجل إحداث
مشاريع بمقومات بيئية؛
 ضمان نقل الملعب الحالي لجنوب المدينة بتشاور
وتعاون مع العمالة والجماعة والقطاعات المعنية؛
 تحسين الجودة المعمارية وتأطير اإلنتاج المعماري على

جميعا من أجل مشروع سال " ميتروبول" مستدام

إن ترجمة هذا المشروع الطموح على أرض الواقع تستوجب انخراط كافة الشركاء في
مسلسل تحقيقه وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لذلك ،في إطار سياسة مندمجة وتشاركية
وتعاقدية وتشاورية:
التزام جماعي ضرورة انخراط الفر قاء العموميين و الخواص .

اللجوء إلى صيغة تعاقدية عبر ميثاق للتنمية المستدامة يجمع مختلف الشركاء ويلزمهم
بتمويل العمليات.
رهانات الغد

المستقبل

الحاضر

الماضي

شكرا على انتباهكم

