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الكتابة والخ رائط التوليفية (الصفحة  )22 16 11 10وخ رائط
نتال روسيل وميشيل جاون
تقديم الموقع  :الرياديان ي
ت
ال� حددها الرياديان باستخدام
مسودة الخ رائط التوليفية ي
ض
البيانات الرقمية الصادرة عن الوكالة الح�ية لورزازات-
تنغ�-زاكورة
ي
ال� توضح ت
ت
االق�احات من
أُخذت المخططات والرسومات ي
أعمال الفرق.

غ� ربحية ،وهي شبكة
إن منظمة ( )Les Ateliers de Cergyجمعية ي
ف
ت
ين
المح� ي ن
والجامعي� وصناع الق رار ي� مجال
ف�
دولية تضم مجموعة من
التخطيط ض
الح�ي ،وتركز أعمال الجمعية عىل ممارسة المشاريع
ض
عت� مكان اً للتصميم واالبتكار ،من
الح�ية ،وتنظم ورشات عمل تُ ب
المحلي� وجهة نظر دولية ت
ين
واق�احات مبتكرة
أجل منح صناع الق رار
فيما يخص المشاكل ت
ال� يواجهونها أثناء التخطيط .تأسست جمعية
ي
 1982وكانت تركز ف� أ
ين
والمهني�
الصل عىل الطالب
( )Les Ateliersف ي� عام
ي
الشباب .وتعمل منذ عام  2005عىل تنظيم ورشات عمل مفتوحة
ين
ين
والمتطوع� بناء عىل طلب من السلطات المحلية
الخ�ة
للمهني� ذوي ب
أ
آ
والحكومات ش
وال�كاء الخرين .وتقدم هذه الورشات لصحاب العمل،
أ
ف
ت
سواء ف ي� فرنسا أو ي� الدول الخرى ،نظرة دولية واق�احات مصورة
القليمية ومشاريع التنمية ض
ت
الح�ية.
ومبتكرة بشأن
االس�اتيجية إ
وتعت� أيض اً مكان اً للنقاشات والتساؤالت حول التعلم والتبادل الرفيع
ب
المستوى ،وذلك من خالل دمج مختلف االختصاصت والثقافات.
ف ي� العام  ،2018نظمت جمعية ورشات  Les Ateliers de Cergyورشة
عمل ف ي� ورزازات بمبادرة من السلطات المحلية المتمثلة بعامل إالقليم
ت
جماع� ورزازات وترميكت ،بالتعاون مع إقليم ورزازات والوكالة
و
ي
ف
الفرنسية للتنمية والسفارة الفرنسية ي� المغرب ومؤسسة بوش «»Bosh
ش
و�كة إجيس « »EGISوالوكالة المغربية للطاقة الشمسية .MASEN
اخت� منهم  17مشارك اً من
جذبت ورشة العمل اهتمام  70مشارك اً ي
جنسيات واختصاصات مختلفة للعمل بدوام كامل ضمن ثالثة فرق
ن
نوفم� ش
الثا�  .2018ويقدم
وعىل أساس تطوعي من  3إىل 16
ب
/ت�ين ي
هذا التقرير التوليفي االستنتاجات ت
ال� نتجت عن أعمال هذه الورشة.
ي

نظرة عىل
الك�ى
ورزازات ب

الك�ى ليست كيانا إداريا له نطاق محدد .ولكننا
ّإن ورزازات ب
ف
نستخدم هذا المصطلح ي� هذا التقرير لسهولة الوصف.
حي ة» أو «منطقة
يمكن أن يدل هذا
المصطلح عىل «منطقة ّ
ت
اعت�نا أن
إذ
وترميكت،
ورزازات
جماع�
نفوذ» ويشمل
ب
ي
ي ن
المنطقت� مع اً تشكالن «مدينة».

ت
ال� ي ّ ز
تتم� بأفضل
الحال إحدى الدول إال
يعد المغرب ف ي� الوقت
ي
فريقية ي
أ
آفاق التنمية االقتصادية .وتتمثل العوامل الساسية لهذا الوضع
ب� البلدان أ
ت
ال� تشمل العالقات ي ن
الفريقية،
بتنمية العالقات التجارية ،ي
والدينامية الديموغ رافية ،وارتفاع مستوى التعليم ،وتنفيذ ت
اس�اتيجيات
ف
بالضافة
طموحة ي� مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة .إ
ف
إىل ذلك ،يتمتع المغرب بموقع جغ را� يمثل حلقة وصل ي ن
ب� أوروبا
ي
تطل عىل المحيط أ
طلس والبحر
ال
وأفريقيا ،وبواجهة بحرية مزدوجة
ي
أ
البيض المتوسط .واستطاع المغرب ،ف
دول يتسم بالتوتر،
سياق
ظل
�
ي
ي
الحفاظ عىل جاذبيته السياحية بفضل تقاليده ت
يّ ز
المم�ة وت راثه
ال�حيبية
العريق.
أ
الجنو� لسالسل جبال الطلس
الك�ى 1عىل المنحدر
تقع ورزازات ب
بي
الكب� وعند «بوابة الصح راء» .وتندمج تمام اً مع الدينامية المغربية.
ي
فورزازات الك�ى عبارة عن إقليم و و جماعة ف� آ
الن ذاته ،غنية بثقافة
ب
ي
تعود إىل ألف عام ومواقع استثنائية .تم ي ز
ترك� نشاط هذه المنطقة

أ
خ�ة الماضية عىل تعزيز جاذبيتها السياحية واستقبالها
خالل العقود ال ي
لصناعة أ
ف
الفالم .وساهم نشاطها بتعزيز النمو الديمغ ر يا� ،الذي ال ي زال
يّ ز
المم�ة جانب اً جديداً
مستم راً .وتضيف محطة نور للطاقة الشمسية
ت
ال� تم االنتهاء للتو من إنشائها،
لجاذبية المنطقة .فهذه المحطة ،ف ي
أك� محطة للطاقة الشمسية ي� العالم (نور ورزازات).
تُ عد ب
ف
ف
ع�ت جماعتا ورزازات وترميكت عن رغبتهما ي� فتح
و� هذا السياق ،ب ّ
ي
للتفك� عىل الصعيد الدول فيما يخص تنميتهما ت
االس�اتيجية.
المجال
ي
ي
اق�اح من المهندس والمخطط ض
وبنا ًء عىل ت
الح�ي موالي عبد هللا
أودغ�ي ،تولّت هذه المهمة جمعية «الورشات الدولية إلدارة المشاريع
ي
ض
الح�ية» ()les Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine
الك�ى ،المدينة
الفرنسية .فانعقدت ورشة عمل تحمل اسم «ورزازات ب
الدول» بتاريخ 17 - 3
الواحة ف ي� القرن  : 21التجذر التاريخي والحضور
ي
ن
نوفم� ش
الثا�  .2018وشارك ف ي� هذه الورشة  17شخص اً قدموا من
ب
/ت�ين ي
أ
ن
والكام�ون ،وإسبانيا ،والهند ،وفرنسا،
رجنت�،
ي
 9بلدان مختلفة (ال ي
وال�تغال ،وسلوفينيا ،وتركيا).
والمغرب ،ب
ت
ت
المش�ك بوضوح من
المق�ح لهذا العمل
وصاغ عامل إالقليم المسار
الك�ى :
أجل أن تصبح ورزازات ب
›منطقة جذابة عىل المستوى العالمي ترتكز عىل ثالثة مجاالت وهي
السينما وصناعة الطاقة الشمسية الح رارية والموقع الجغ ر ف يا� كبوابة
ألفريقيا مناسبة الستقبال السياحة،
›مدينة بيئية نموذجية ،وواجهة للواحات ،آخذة باالعتبار مجال
الفالحة ف ي� الواحات.
تتمثل امتيازات المنطقة بموقعها الجغ ر ف يا� ،وجودة المواقع والمناظر
الطبيعية ،وأشعة الشمس ،والتقاليد القديمة ف� ت
ال�حيب بالمسافرين
ي
ف
مجال الفالحة ي� الواحات والبناء
المارين بالمنطقة ،والمهارات ف ي�
ي
ين
بالط� ،وحرف غنية ،وتاريخ ش
تكون من العديد من المساهمات
ب�ي ّ
ومن تقاليد ثقافية ال ت زال تنبض بالحياة .ومع وفرة هذه إالمكانات،
ت
ت
ال� قدمتها فرق العمل أنه «من الهام التم ّك ن
فهمنا من االق�احات ي
ث
ن
تثم� هذه ال�وة».
من إدارة و ي

الك�ى يستخدم أيض اً لدراسة الخطة الرئيسية
 1يجب المالحظة أن مفهوم ورزازات ب
للتخطيط ض
الح�ي عىل منطقة ذات نطاق أوسع.

كلمة عامل إقليم ورزازات السيد
عبد الرزاق المنصوري
ت
ال� عقدتها جمعية «الورشات الدولية إلدارة مشاريع
إن ورشة العمل ي
ف
التخطيط ض
س�جي-بونتواز» حول موضوع التنمية البالغ
الح�ي ي� ي
أ
ف
الك�ى  :الوجهة الواحة ي� القرن  »21يعد
الهمية المتمثل ب ِـ «ورزازات ب
عم ال جماعي اً نتج عن مبادرة تشاركية وموحدة متعددة أ
الط راف الفاعلة.
ً
ال ت
س�اتيجية المنسقة حول النموذج
فتعزز هذه الورشة الرؤية إ
الب�ية المستدامة والشاملة إلقليم ورزازات ،وال�ت
إالقليمي للتنمية ش
ي
ف
ت
ال� وضعها صاحب الجاللة
تم تنفيذها ي� إطار الجهوية المتقدمة ي
الملك محمد السادس ،نرصه هللا.
أ
ف
ت
المش�ك ي ن
ب� الط راف الفاعلة المحلية
و� أيامنا هذه ،يتمثل الطموح
ف ي
ف
شمس ي� العالم (نور
أك� مجمع
ي� السمو بهذا إالقليم ،الذي يأوي ب
ي
ت
ورزازات) ،ليصبح منطقة بيئية ،يُ نظر إليها ويع�ف بها عىل هذا النحو.

واسمحوا يل ف ي� الوقت ذاته أن أتوجه بالشكر والتقدير لمدير الجمعية
بي�-أندريه يب�يسول  Pierre-André Périssolت ز
الل�امه ومساهمته
السيد ي
ال� كانت غاية ف� أ
المعرفية والمرجعية ،ت
الهمية لنجاح هذا العمل
ي
ي
يّ ز
المم�.
للخ�اء الذين قدموا من ش
ع�ات البلدان،
وأتوجه أيض اً بالشكر الجزيل ب
وأعضاء الفرق جميعها الذين لم يدخروا أي جهد إلتمام هذه
المساهمة كما يجب ،فهي مساهمة تنموية ذات قيمة مضافة عالية.
كانت إقامتكم معنا ال تنىس .ونرحب بكم جميع اً ف ي� أي وقت ف ي� ورزازات،
هذه الوجهة أ
والمرح بة ،وأرض الواحات والقصبات.
الصيلة
ّ

السياق العام
وادي ورزازات ،أداة وصل وعامل انصهار
ت
لجماع� ورزازات وترميكت
ي

ت
يفصل ي ن
الك�ى ،ورزازات وترميكت اللتان تشكالن
ب�
جماع� ورزازات ب
ي
ت
إقليم اً واحداً ،وادي ورزازات الذي يبلغ عرضه  1،6كيلوم�اً تقريب اً.
وبالرغم من كونهما تقعان عىل أرض أ
السالف ذاتها ،فتاريخهما
ض
الح�ي الحديث يختلف :
›• نشأت مدينة ورزازات  -المدينة الخالية من الضجيج حسب اسمها
أ
المازيغي ،ف ي� بداية القرن ش
الع�ين بالقرب من ثكنة عسكرية.
ال� تعد آ
ت
الن منطقة امتداد ورزازات الرئيسية،
›• تش كّلت ترميكت ،ي
ض
حول تابونت من خالل تجمع عدد من القرى .وكان التوسع الح�ي
أ
ف
غ� رسمي.
فيها ي� بعض الحيان ي
ض
الحا� من خالل جرس واحد .وتم البدء
يمكن عبور الوادي ف ي� الوقت
بالتخطيط إلنشاء جرس ثان أمام المركز ض
الح�ي الجديد ف ي� قرية
ٍ
زاوية سيدي عثمان.

الدينامية ض
الح�ية والتنموية فرصة الكتمال
المشهد الحضاري ألرخبيل أ
الحياء ف ي� المنطقة

أ ض
ض
ا� العسكرية،
ا� ورزازات ومركز ترميكت المرتفعات والر ي
تحيط بأر ي
ف
بالضافة إىل المطار من الشمال .وتظهر انقطاعات واسعة ي� المشهد
إ
الح�ي ناتجة عن العملية التدريجية ف� ضم القرى أ
ض
والر ضا� ت
ال�
ي
ي ي
ض
ا� الجموع .فيمكن لهذه االنقطاعات أن
تدخل تحت مفهوم أر ي
تكون ،حسب وضعها أو موقعها الدقيق ،فرصة ش
لم�وع يؤدي إىل
ين
إعادة تنظيم النسيج ي ن
المنطقت� .فمن جهة ورزازات ،نالحظ أقطاب اً
ب�
صغ�ة
مختلفة حسب الحي تشمل مالعب رياضية وم رافق اجتماعية ي
صغ� الحجم بالمقارنة مع حجم
وبعض المتاجر .لكن المركز يبدو ي
ت
ال� تحيط بها المتاجر والمقاهي
المدينة .تعد ساحة الموحدين ،ي
والت�ه وعقد المناسبات
والمطاعم ،المساحة العامة الرئيسية لاللتقاء نز ّ
الثقافية.
أما من جهة ترميكت ،فنجد مركز المدينة عند ملتقى طرق ي ن
ب� زاكورة
وأكادير ،ف ي� منطقة تابونت .ويظهر هناك عجز قوي ف ي� المنشآت وتهيئة
المساحات العامة عىل الرغم من الحيوية التجارية القوية والحركة
الملحوظة.
الكث� من المشاريع قيد الدراسة أو التنفيذ .ث
وأك�ها أهمية
هناك
ي
ف
ض
ش
هو م�وع المركز الح�ي ي� ترميكت ،الذي ُص مم بطريقة انطوائية
عىل مساحة  350هكتاراً ويضم  8000قطعة (ليشمل  80000نسمة).

أ
الكب� ف ي� جهة درعة تافياللت
ورزازات ،إىل جنوب الطلس ي
جهة فاس-مكناس
الجهة ش
ال�قية

ميدلت
ال راشيدية

الجزائر
 ٥٠كم
إقليم ورزازات ف ي� جهة درعة تافياللت

ن
ب� مالل  -خنيفرة
جهة ي

تنغ�
ي

جهة مراكش أسفي

ورزازات

زاكورة
جهة سوس ماسة
حدود الجهة
حدود أ
القاليم

الراشيدية ،المدينة الرئيسية ف ي�
الجهة
4

أ
الكب� ف ي� جهة درعة تافياللت
ورزازات ،إىل جنوب الطلس ي

ورزازات 2018

مم�ةز
جغرافية ي

الك�ى
خريطة ورزازات ب
الدارية والديمغرافية
البيانات إ

›تعد ورزازات المدينة الرئيسية ألحد أ
القاليم الخمسة ف ي� جهة درعة تافياللت،
وفق اً للتنظيم إالداري الذي تم تطبيقه عام  .2015وتقع ال راشيدية ،عاصمة الجهة،
ت
كيلوم�اً من ورزازات.
عىل بعد ما يقارب 306
وفق اً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام  ،2014يبلغ عدد سكان منطقة درعة
ف
حوال  4.8٪من
تافياللت  1،635،000نسمة (مقارنة بـ  1،493،00نسمة ي�  ،)2004أي ي
سكان المغرب .يبلغ عدد سكان ض
حوال  ،560،000أي  34.2٪من
الح� ف ي� المنطقة
ي
إجمال سكان المنطقة.
ي
(المصدر  :المديرية الجهوية للمفوضية العليا لخطة درعة تافياللت)
سكان إقليم ورزازات  297،500 :نسمة
سكان مدينة ورزازات  72،000 :نسمة

بيانات االرتفاعات والمناخ
االرتفاع  :ما يقارب  1150ت
م�اً
أ
الكب� حاجزاً
يعد مناخ إقليم ورزازات مناخ اً قاح ال ً يميل إىل القاري .ويشكل الطلس ي
أ
ال يمكن ت
التأث�ات المحيطية الرطبة .وغالب اً ما يؤدي هطول المطار
اخ�اقه أمام
ي
ف
إىل حدوث فيضانات ي� الوديان.
(المصدر  :الدراسة الفالحية إلقليم ورزازات).
أ
حوال  112ملم ،غالبيتها ف ي� الخريف والشتاء.
نسبة هطول المطار السنوية  :ي
ف
حوال  37درجة مئوية
متوسط درجة الح رارة العظمى ي� الصيف  :ي
الشتاء بارد وخاصة ف ي� الليل .متوسط درجة الح رارة الصغرى  1،9 :درجة مئوية ف ي�
ف
ف
ن
ف�اير عام .2018
الثا� .وتساقطت الثلوج ي� ورزازات ي� شهر ب
يناير/كانون ي

سكان جماعة ترميكت  44،000 :نسمة
ئ
حصا� السنوي الجهوي لدرعة تافياللت للعام  - 2016التعداد
(المصدر  :الكتاب إال
ي
العام للسكان والمساكن .)2014
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ركائز التنمية  :نقاط قوة متصلة ببعضها البعض
الفالحة والماء

السياحة

الفالحة والماء مكونان أساسيان للواحة .إن الوادي الذي يقع ي ن
ب�
للمنطقت� ف� آ
ن
الن ذاته.
ورزازات وترميكت هو مكان فاصل ومكان اتحاد
ي ي
ت
ال� تتطور فيه بكونها حاضنة أوالً ،لكنها جوهرية
وتتسم الفالحة ي
أيض اً فيما يخص جودة المناظر الطبيعية ،وجودة البيئة االجتماعية
ت
وال�فيهية أيض اً .وهي تستند إىل المعرفة القديمة ف ي� تنفيذ مبادئ
ف
وتعت� هذه المبادئ اليوم ي� جميع
علم البيئة الفالحية وإدارة المياه.
ب
أنحاء العالم كأمثلة عىل الممارسات الفالحية الجديدة .لكن الفالحة
وبالتال هناك حاجة إىل الحصول
تل� احتياجات السكان،
ي
المحلية ال ب ي
ت
كب�اً للتقدم
ال� توفرها أكادير .وال ي زال هناك مجاال ً ي
فعىل إالمدادات ي
ين
النتاج الفالحي.
وبالتال
المياه،
استخدام
ي� تعزيز كفاءة
تحس� إ
ي
م�وع الح زام أ
ال ض
خ� ،الذي تم ش
سيتيح ش
ال�وع فيه ،زيادة المساحة
الفالحية المنتجة.
أ
ف
أساس
خ�ة ،ارتكزت التنمية االقتصادية المحلية بشكل
ي� العقود ال ي
ي
عىل السياحة والسينما .إال أن المجاالن لديهما نقاط ضعف.

كب� ف ي� المواقع التاريخية والطبيعية .لكن
تعتمد السياحة عىل تنوع ي
ن
قص�ة يب� م راكش والوجهة
الك�ى ليست غالبا سوى محطة ي
ورزازات ب
القليمية
اء.
ر
الصح
ة،
الشه�
السياحية
وبالتال ،ترغب السلطات إ
ي
ي
والمحلية والمسؤولون المنتخبون بتحويل ورزازات «من منطقة
مرور إىل وجهة سياحية» .وتسمح الفنادق وقدرات المطار تحقيق
هذه الرغبة ،وال يتجاوز استخدام هذه الم رافق ثلث إمكانياتها .ويتم
حالي اً دراسة مشاريع تهيئة قليلة التكلفة وسهلة التنفيذ تهدف إىل
كشف جاذبية المناطق المحلية للمسافرين .ستصبح ساحة السينما
ت
ال� س ُت نب� عند قصبة تاوريرت نقطة االستقبال واالكتشاف واالنطالق
أي
للنشطة الثقافية أو أنشطة ش
الم� لمسافات طويلة .لكن السياحة
ي
كب�ة
تخضع لتقلبات الظروف االقتصادية الدولية وقد تواجه تباينات ي
ف� أ
النشطة.
ي

جمع المياه وتقاسمها« ،الح راجة الزراعية» ،معرفة تقليدية ،زراعة ض
ح�ية

قصبة تاوريرت ،المواقع الكب�ة القريبة  -آيت بن حدو ،ثقافة حية  :أ
الحواش،
ّ
ي
موسيقى ورقص
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ورزازات 2018

وال�اث الثقا�ف
مرتبطة بالجغرافية ت
ي
صناعة السينما

محطة نور للطاقة الشمسية

صناعة السينما راسخة ف ي� المنطقة ،فهي تستفيد من المواقع المحيطة
ت
وال� يتم الحفاظ
بها وتنوع السكان وجودة الضوء فوالمهارة المكتسبة ي
أ
ن
المه� ي� مجاالت مختلفة كالديكور والزياء
عليها من خالل التكوين
ي
ف
الك�ى
ورزازات
منطقة
�
ويوجد
السينمائية.
والمكياج والتقنيات
ب
ي
وص ّور هنا العديد من
متحف اً للسينما وثالثة استوديوهات تصويرُ .
أ
الفالم المرموقة والمعروفة عالمي اً .لكن بالرغم من نقطة القوة هذه،
ف
صناعة السينما تواجه منافسة من استوديوهات أخرى ي� العالم ومن
ت
ال� تتيح إعادة بناء صور ومواقع من خالل التقنيات
التطورات التقنية ي
الرقمية .وتواجه صناعة السينما أيض اً ،كما هو الحال بالنسبة للسياحة،
تقلبات الظروف االقتصادية الدولية .يتم حالي اً دراسة العديد من
المشاريع لتنشيط القطاع.

الشمس «نور ورزازات» الذي طورته الوكالة المغربية
للمجمع
ي
للطاقة الشمسية ( MASENوهي المجموعة المسؤولة عن إدارة الطاقة
ف
المتجددة ف ي� المغرب) ،والذي أُ ش ئ
كب�ة
الك�ى ،قدرة ي
ن� مؤخ راً ي� ورزازات ب
ليصبح موقع اً رائداً عالمي اً .ومع انتهاء مرحلة إالسهام االقتصادي
الخاص ش
الحال مرحلة االستثمار من أجل
بم�وع البناء ،يتبقى ف ي� الوقت
ي
ت
ال� يمكن أن
تحديث هذا المكان
المنتج للطاقة ،والجاذبية الصناعية ي
يولدها للصيانة أو أ
للنشطة المستهلكة للطاقة ،ووجود طاقم عمل
يّ ز
يتم� بكفاءة عالية ،وتكوينات ف ي� معاهد متخصصة .ويمكننا أيض اً
ئ
استثنا� كهذا.
إضافة اهتمام السياحة الصناعية بموقع
ي
ين
تعد ركائز التنمية هذه أوال ً طرق اً
لتحس� جودة حياة السكان ف ي� ورزازات
وبالتال جاذبيتها.
المنطقة،
الك�ى وتعزيز حيوية
ب
ي

خ�اء محليون ف ي� مهن السينما ،دورات تدريبية
متحف سينما ،استوديوهات ،ب
مخصصة
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موقع رائد عالمي  :أ
البحاث والتنمية ،أنشطة مستحثة (صيانة وإنتاج صناعي)،
سياحة صناعية
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نحو مدينة
واحة نموذجية
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ت
المق�حات ،تم تجميعها ف ي�  12موضوع اً مستق الً ،بالرغم من
لتسهيل ق راءة
وجود أوجه تآزر بينها.
1

ف
الك�ى  :الوادي ص 12
محمية بيئية وحاضنة ي� قلب ورزازات ب

2

مدينة منتجة ترتكز عىل إطار ض
ح�ي ف ي� إطار الم راجعة ص 14

3

م راكز وأقطاب ينبغي تعزيزها ص 16

4

عرض تنقل أقوى يرتبط بتعزيز المحاور أ
والقطاب ص 17

5

منطقة للمعرفة واالبتكار ص 18

6

تخطيط ض
ح�ي لمنطقة ذات طابع زراعي ص 20

7

مشاهد طبيعية هامة يجب الحفاظ عليها وتنويعها ص 22

8

ت راث معماري ينبغي تسليط الضوء عليه  :قصبة تاوريت ص 24

9

إدارة رشيدة للمياه لمناطق عامة مشجرة ض
وخ�اء ث
أك� ص 25

10

نماذج إسكان جديدة ث
أك� مالءمة للمناخ وأساليب الحياة الحالية ص 26

11

وإ�اك ث
توعية أفضل ش
أك� للسكان ف ي� بناء بيئتهم المعيشية ص 27

12

ت
اق�احات ألعمال وتجارب ص 28

التفك� ت
االس�اتيجي الذي تم تطويره خالل الجلسة ف ي� سياق
يدخل
ي
ت
الخطط والمخططات واالس�اتيجيات الوطنية :
›مخطط المغرب أ
ال ض
خ�
الوط� للتخطيط ت
ن
ال� ب يا�
›المخطط
ي
الوط� للإطار ض
ن
الح�ي
›المخطط
ي
› ت
االس�اتيجية الوطنية لتهيئة وتنمية الواحات المغربية

ت
ت
توص بتنظيم عرض
ال�
ي
›اس�اتيجية تنمية السياحة الريفية ي
السياحة الريفية حول مفهوم «بلد االستقبال السياحي» .قسمت هذه
االس�اتيجية المغرب ن
ت
لثما� مناطق حسب مواضيع معينة ،وورزازات
ي
ف
توجد ي� المنطقة السادسة «بالد الصح راء والواحات»  :ورزازات وزاكورة
وجزء من ال راشيدية و فكيك وطاطا
الك�ى للتنمية العم رانية ف ي� ورزازات ،وهي قيد
وأخ�اً ،الخطة ب
› ي
الم راجعة حالي اً.
اجتمعت ثالث فرق دولية لمدة  14يوم اً ،قضت ش
ع�ة أيام ف ي� ورشات
ت
عمل ،وقدمت خاللها مساهماتها ف ي� تحديد الرؤية االس�اتيجية
الك�ى
لتطبيقها عىل منطقة ذات نطاق أصغر ،وهي منطقة ورزازات ب
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لتسهيل فهم هذه المواضيع ومقارنتها،
نواح،
سيتم تقديمها بشكل منهجي من ثالث ٍ
يغض النظر عن طريقة نشوء ت
االق�احات،
سواء كانت من تقديم فرق أو ناتجة عن
مناقشات.
االستنتاجات
ما أتاح التشخيص والدراسات الموجودة
تفك� ف ي�
سابق اً والتبادالت تأسيسه كقاعدة ي
هذه المنطقة.
أ
الهداف

ت
ت
ال� بدا أنها ذات صلة
االتجاهات االس�اتيجية ي
ت
بالتشخيص والمسار المق�ح لدى جمعية
الورشات.
ت
االق�احات
ت
ال� يمكن اتخاذها لتحقيق
االجراءات ي
أ
الهداف.

بالتال ق راءة كل موضوع بشكل منفصل.
يمكن
ي

ت
ين
بهات�
ال� تشمل مدينة ورزازات/ترميكت والمناطق المحيطة
ي
ئ
ت
ن
فتل�
المبد� الذي اق�حته السلطات
بالتال المسار
ي
ي
ي
الجماعت� ،ب ي
المحلية.
ت
ال� اختارتها هذه الفرق متكاملة للغاية .ومع ذلك،
إن المواقف ي
ت
اعتمدت السمات المش�كة التالية :
ال�ط أ
› ش
الول الذي يتمثل ف ي� اعتبار أن جودة منشآت المدينة مخصصة
الزوار ،أي أن جاذبية المدينة
أوال ً للسكان وستحصل
بالتال عىل تقدير ّ
ي
ستنبع من حيويتها.
االس�اتيجية عىل أسس ت
اق�احاتهم ت
›الرغبة ف� إسناد ت
ال�اث بجميع
ي
مكوناته.
الك�ى مع شبكة مدن درعة تافياللت المتكاملة
› ض�ورة دمج ورزازات ب
أ
ف
ث
ز
وتم�اً ي� المنطقة.
من خالل تعزيز كل ما قد يكون الك� انف رادية ي ّ
تندرج نتائج هذه أ
الفكار ف ي� صلب التقرير التوليفي .ولكنها نابعة
التحض�ي والمناقشات السابقة وما نتج عن جلسة
أيض اً عن العمل
ي
ورشة العمل مع السلطات المحلية وعن النقاشات أثناء التقديم
ئ
النها� للعمل.
ي
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ل�ج نور
نور
منظر بل�ج
منظر ب
طلس أ
وسلسلة أ
الطلس
وسلسلة
ال

محطة نور
محطة نور
المستدامة
المستدامة،
الطاقةالطاقة
فيهية ت
التعليمية ت
وال�فيهية
،التعليمية
وال�

الح�ي :ن
القلب ن
الح�ي:
القلب
المركزية
المركزية
الوظائف
الوظائف
الك�ى
الك�
لورزازاتى ب
لورزازات ب

مياه مياه
ة لل ة لل
سليم سليم
ة ال ة ال
إلدار إلدار
معالجةمعالجة
محطات
عىل ا عىل ا محطات
كيز كيز
الرصفالرصف
مياه مياه
الرت الرت
مع مع
رض رض

مد ا
لحز
م ام ا
د الحز ألخ
ام ا
ألخ

والرشيدية
والرشيدية
تنغ�
نحو
نحو ي
تنغ� ي

المطارالمطار

أماتايمأماتايم
حديقةحديقة
9

9

9

9

م�وع ش
ش
المدرسة
م�وع
المدرسة

اتزات
ورزازورزا

صغ�ة
بح�ة
صغ�ة ي
بح�ة ي ي
ي

السالمالسالم
حي حي

الذهبالذهب
واد واد
9

حديقة
عامة (( حديقة
حديقة عامة
حديقة
سابقا) سابقا)
حيواناتحيوانات

9

المقاومة
المقاومة
حي حي ن ن
الحس�
الحس� ي
ي

سيدي داود
سيدي داود

8

8

حا يل
مية
ال
و
لج� حا يل
حياة الي مية
الج� ال يل ال اليو
عر
عرض للتنقل والخدما ات لتسه حياة
هيل ال
ض للتنقل والخدمات لتس

وقصوروقصور
تاوريرت
قصبة قصبة
تاوريرت

6
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الطبيعية:الطبيعية:
عالمة املناظر
عالمة املناظر
املدكوك املدكوك
من الرتاب
برجاب
برج من الرت
تحديد املوقع)
(سيتماملوقع)
(سيتم تحديد

ميدلت
الراشيدية

 ٥٠كم
أوجه التكامل ي ن
ب� المدن ف ي� شبكة درعة
تافياللت لتحقيق نفوذ إقليمي قوي

6

ورنيشورنيش
وع الكوع الك
مرش مرش
1

جهة مراكش
أسفي

تنغ�
ي

زاكورة
ماسة
سوس
جهة
Vers Zagora
Vers Zagora
حدود الجهة
حدود أ
القاليم
الراشيدية ،المدينة
الرئيسية ف ي� الجهة

ترميكت
ترميكت

1

الكبريةالكبرية
11 11
طبيعيةطبيعية
ناظر الناظر ال
دي واملدي وامل
عىل الواعىل الوا
للتنزه للتنزه
جديدةجديدة
رشفة رشفة
2

قصورقصور
تابونتتابونت

TajdaTajda

ورزازات
الجزائر

12 12

الساحة
مرشوعالساحة
مرشوع
الساحة
الحايل
الساحة
الحايل

ن
ب� مالل
جهة ي
 -خنيفرة

الحافالت
محطةمحطة
الحافالت

السوقالسوق
مرشوعمرشوع
الثكنات +
تحول تحول
الثكنات +

الجديدالجديد
تكمي تكمي

جهة فاس-مكناس
الجهة ش
ال�قية

بداية البد

2

5

إنشاؤها
منطقة مركزية
سيتم
سيتممركزية
منطقة
الوجهات ت
المق�
الوجهاتنةالمق
إحدى إحدى
القرب
افقالقرب
معممررافق
مع

وحدة «السينما»
والزراعة والتعليم

مجمعات أطلس السكنية
معاهد التكوين ف ي� مهن الطاقات
المتجددة والنجاعة الطاقية

نحو مراكش
ز

5

رض
ألخ
ام ا

استوديوهات أطلس

ال ح

استوديوهات CLA

السوق

داية الجرس

ين
امن جديدة ب ني
ي الضفت ي
ع تض
شاري
م

ال

ج�

الج

ديد

تاسومات

7

ت
االق�احات  12 :موضوع اً يجب التنسيق بينها لجعل
الك�ى مدينة مستدامة ث
وأك� جاذبية ،ترتكز عىل
ورزازات ب
ف
ن
الجغرا�.
خصوصيات تاريخها
الغ� وموقعها
ي
ي

محطة حافالت
جديدة

5

ت
التعب� عنها ف ي� ورشة العمل بياني اً .يمكن تحديد
ال� تم
ي
مالحظة  :تسعى هذه الخريطة لتقديم بعض أ الرغبات ي
الك�ى من خالل
بعضها مكاني اً ،وليس الحال كذلك للرغبات الخرى .إال أن هناك نظرة جديدة ترتسم لورزازات ب
هذه ت
االق�احات.

9

زاوية سيدي
عثمان

1

ف
الك�ى :
محمية بيئية وحاضنة ي� قلب ورزازات ب
الوادي

7

قطع أرض مزروعة

10

المركز ن
الح�ي
الجديد
2

أنشطة تعليمية واستخدامات ترفيهية جديدة
ت�ه جديدة
تعزيز حدود الوادي والضفاف  :مناطق نز ّ
عىل حفف الوادي
ف
مدينة منتجة مرتكزة عىل إطار ض
ح�ي ي� إطار
المراجعة
ثالث وحدات شمالية جنوبية ي ّ ز
متم�ة
مناطق مركزية يجب تأسيسها أو تعزيزها (المرافق
المستقبلية)
االعتماد عىل إطار «الطبيعة ف ي� المدينة» لتنشيط مركز
الك�ى
ورزازات ب
تقوية أ
القطاب (مرافق القرب)

نحو واحة فينت
واستوديوهات السينما
الطريق الجديد نحو أكادير

3

مراكز وأقطاب ينبغي تعزيزها
أ
عرض تنقل أقوى يرتبط بتعزيز المراكز والقطاب

5

منطقة للمعرفة واالبتكار

6

تخطيط ض
ح�ي لمنطقة ذات طابع زراعي

4

مشاهد طبيعية هامة يجب الحفاظ عليها
وتنويعها
تعزيز المناطق المطلة عىل مشاهد طبيعية :
المشاهد الطبيعية البعيدة
جولة ف� أ
الرض  :ش
مؤ� رمزي جديد للمشاهد
ي
الك�ى
الطبيعية الهامة ولورزازات ب

8
9
10
11
12

تراث معماري ينبغي تسليط الضوء عليه  :قصبة
تاوريت
إدارة رشيدة للمياه لمناطق عامة مشجرة ض
وخ�اء
ث
أك�
نماذج إسكان جديدة ث
أك� مالءمة للمناخ وأساليب
الحياة الحالية
ف
وإ�اك ث
توعية أفضل ش
أك� للسكان ي� بناء بيئتهم
المعيشية
أ
ت
اق�احات لعمال وتجارب
انتقال  :ثكنات
تعم�
ي
ي

أكشاك

ن
مب� من ي ن
نز
الط�
نموذج لم�ل قابل للتطوير ي
ف
تغي� استخدام الثكنات  :يتمثل التحدي ي� إجراء
ي
تعديالت لتحويلها إىل ش�فات مطلة عىل الوادي،
ف� وحدة ض
ح�ية جديدة عىل جادة محمد الخامس
ي

1

ف
الك�ى  :الوادي
محمية بيئية وحاضنة ي� قلب ورزازات ب

االستنتاجات

ت
االق�احات

لحسن الحظ ،تخضع آ
الن منطقة الوادي لحماية قطاع المياه
وخ صص جزء من المنطقة للزراعة ،وتشكل بفضل عنرصها
والغاباتُ .1
أ
ف
ساس المتم ّث ل بالنهر ،فضا ًء طبيعي اً واستثنائي اً ي� قلب المدينة،
ال ي
يبلغ متوسط عرضه  1600ت
م�اً.

ت ف
الك�ى
›أن يصبح الوادي المركز
المش�ك ي� ورزازات ب
الضفت� من خالل وضع خصائص ي ّ ز
ين
›التفريق ف� التعامل ي ن
مم�ة
ب�
ي
لكل منها
›إنشاء استم رارية مائية ومكانية ي ن
ب� الوديان الثانوية (وادي الذهب،
أ
الصغ�ة») ،واالنقطاعات الهامة ي ن
م�وع ت ز
ش
ب� الحياء
«البح�ة
من�ه
ي
ي
أ
ض
والح زام الخ�

بالضافة إىل هذه السمة الحاضنة ،يستخدم سكان ورزازات وترميكت
إ
الوادي ألغ راض ترفيهية دون التم ّت ع تب�تيبات مناسبة لهذا الغرض.
ف تز ض
جان� الجرس
فالوادي أيض اً مساحة مناسبة ي� من�ه ح�ي ،خاصة عىل ب ي
ين
الحال الذي يربط ي ن
الضفت�.
ب�
ي
ض
تحد ح�ي هام من أجل تعزيز
فالولوج إىل طبقاته المختلفة يشكل ٍ
ضفتيه والمناطق المطلة عىل المشاهد الطبيعية الهامة ف ي� الوادي.
يتم حالي اً دراسة مشاريع وصلت إىل م راحل تقدم مختلفة من أجل
للت�ه يتمثل بـ «الكورنيش».
تعزيز مشارفه وإنشاء مكان نز ّ

أ
الهداف
›الحفاظ عىل منطقة الوادي والنهر وتعزيزهما ث
تعت�
أك� ،فالمنطقة ب
«الرئة ض
الك�ى»
الخ�اء لورزازات ب

الخ�ات فيما يخص الواحات
›إدامة ب
› يز
تجه� مساحات م راقبة للبيئة الحيوية ،لفهم هذه البيئة الهشة
ونظامها إاليكولوجي
›التوجه نحو تسمية «التنوع البيولوجي» لنظام الوادي ئ
البي�
ي
›جعل المنطقة محطة هامة ضمن دورة «السياحة البيئية» من خالل
ك� عىل الموارد ت
ت
ال� ي ز
وال�اث (تعديالت بسيطة للمعارض ،أنشطة ،إلخ)
ب� أ
›تعزيز الممارسات التقليدية ونقلها ي ن
الجيال  :إنشاء «دار الفالح»،
وهي مزرعة تعليمية (فيها معارض ،وورشات عمل وحضانة)

›تعزيز النشاط الزراعي
ض
›دمج الوادي ف ي� قلب إطار أخ� وأزرق ُلي طبق عىل مستوى ورزازات
الك�ى
ب
› ت
ال�حيب باستخدامات ترفيهية ومناطق نز
ت�ه جديدة

1

المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر

إطاللة ريفية ف ي� ترميكت

12

إطاللة ض
ح�ية ف ي� ورزازات
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ب� ت
التفريق ي ن
ضف� الوادي.
ي

من الشمال ،من ناحية ورزازات  :كورنيش ض
ح�ي قيد التنفيذ.
من الجنوب ،من ناحية ترميكت  :مسار متواصل ونقاط عبور
دقيقة ف ي� داخل الوادي.

ين
للضفت� ،مكان اً رئيسي اً
يعد الوادي المركزي ،الحاضن والموحد
ف ي� المشاهد الطبيعية ف ي� ورزازات .فينبغي الحفاظ عىل المشاهد
ين
ين
الضفت� والمواقع المطلة وتعزيزها.
ب�

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب
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2

مدينة منتجة مرتكزة عىل إطار ض
ح�ي ف ي� إطار المراجعة

االستنتاجات

ت
االق�احات

ين
ين
المنفصل� ورزازات وتابونت ،اللذان يشكالن إالطار
الكيان�
انضم إىل
ف
ض
ض
الك�ى ،المركز الح�ي الجديد ي� ترميكت
الح�ي لمنطقة ورزازات ب
 زاوية سيدي عثمان ،-الذي صممته مجموعة العم ران للتخطيطالعم ر ن يا� .ويتمثل عامل التوحيد الوحيد بينهما بالمنطقة العامة
الموجودة ف ي� الوادي.
هاذان الكيانان ليسا متوازنان :
ن
والمبا� الرمزيّ ة ،فهي
›نجد ف ي� ورزازات الم رافق الهيكلية والمناطق
ي
ض
تطور عدداً من المشاريع من
تتم ّت ع بنظام ح�ي ُم ش كّل .فالمدينة ّ
أجل تعزيز جاذبيتها .وتُ ن
ع� هذه المشاريع بوسط المدينة وجادة
محمد السادس بالضافة إىل المناطق أ
البعد (القرى السابقة ال�ت
إ
ي
ُض مت للمدينة) من أجل تزويدها بم رافق محلية .يمكن أن تتكون هذه
أ
القطاب من خدمات وم رافق ،مثل المالعب الرياضية ،والم راكز الثقافية
(مركز الوحدة) ،والمتاجر ،والمقاهي والمدارس والم رافق االجتماعية
والمساجد .وهناك العديد من المشاريع السياحية قيد الدراسة حالي اً.
يتم� هذا المركز تب� ي ز
›يوجد مركز ترميكت ف� منطقة تابونت .ي ز
ك� قوي
ي
ف
الم غ طّى ،وحركة قوية ي� المنطقة
من المتاجر والخدمات ،والسوق ُ
العامة الواقعة عند ت
مف�ق الطرق ي ن
ب� أكادير وزاكورة .وهناك ش
م�وع
ف
قيد الدراسة إلنشاء ساحة عامة ي� المنطقة .إال أن الجماعة لم تستطع
تعزيز عرض الم رافق والخدمات ف ي� الوقت ذاته مع توسعها الرسيع
أ
خ�ة.
للغاية خالل السنوات ال ي

ض
الح�ي الذي يمكن للسلطات
تم تصميم رؤى مختلفة للإطار
المحلية االعتماد عليه .تهدف هذه الرؤى لتوجيه التوزيع المكا�ن
ي
ُ
ت
الك�ى .وعىل الرغم
ال� تعزز من هوية ورزازات ب
للمشاريع الريادية ي
ت
للتعب� عنها وفق اً لالق�احات،
من استخدام مصطلحات مختلفة
ي
كالتال :
فهي تتداخل
ي
تقس م إحداها هذا إالطار إىل ثالث وحدات من الغرب إىل ش
ال�ق تشمل
› ّ
ض
الضفت�ن  :وحدة زراعية ،والمركز الح�ي والوظائف المركزية ،ووحدة
ي
طاقوية وتعليمية وترفيهية؛
›وتحدد الثانية ثالثة محاور ت
اس�اتيجية  :تاريخية واقتصادية ومحور
أ
ابتكار وتوسع .ويحدد تداخل هذه الوحدات الثالث الماكن الرئيسية
ف
الك�ى.
ي� مركز ورزازات ب
تتفق رؤى الفرق الثالثة عىل منح القسم الشمال للمركز ض
الح�ي
ُ
ي
ن
أهمية ت
المكا�
اس�اتيجية تتطلب إعادة تجديد برنامجه وتنظيمه
ي
وطريقة عمله.
رئيسي� ،أ
تم بالتال ت
ين
ين
الول يتمثل بالبحث والتطوير،
اتجاه�
اق�اح
ي
ن
والثا� يتمثل بإنشاء محطة حافالت ثانية تندمج بشبكة النقل الداخلية
ي
ف
ف
ين
االتجاه� ي� المواضيع
الك�ى .توجد تفاصيل
والخارجية ي� ورزازات ب
ذات الصلة.

أ
الهداف
ن
مكا� للمشاريع الجديدة من خالل االعتماد عىل
›منح إطار توزيع ي
ت
ال� تُ ي ّ ز
م� الموقع
الموارد التاريخية والمناظر الطبيعية ي
ب� ت
›تصحيح انعدام التوازن الكامن ي ن
ضف� الوادي وتعزيز التشارك
ي
أ
بالهمية المركزية
›جعل المركز ض
الح�ي الجديد عن رصاً أساسي اً ف ي� المركزية المتعددة
ف
الضفت�ن
تث� اهتمام
ي
الك�ى ،ومنحه آفاق اً بل�امج ي
ي� ورزازات ب
›تحديد أقطاب هيكلية أساسية مختلفة

›تعزيز مركز مدينة ورزازات وتقويته ،وتجديد جاذبيته وتسليط الضوء
عليه
ين
›االعتماد عىل الجرس الجديد من أجل إعادة التوازن ي ن
الضفت�
ب�
القطاب وتعزيز الخدمات والم رافق المحلية ف� أ
›تقوية أ
الحياء
ي
م�وع خاص أ
المختلفة ،ووصلها ببعضها البعض من خالل ش
بالماكن
العامة
›زيادة التنوع الوظيفي داخل أ
الحياء (أنشطة ،مشاريع إسكان ،م رافق،

إلخ)
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ض
الح�ي :
المركز
الوظائف المركزية
ف
الك�ى
ي� ورزازات ب

الوحدة الطاقوية
والتعليمية
ت
وال�فيهية

الوحدة الزراعية
والتعليمية

مجمع الطاقة
الشمسية

ورزازات

ترميكت

الك�ى
إلحياء مركز ورزازات ب

الطار الطبيعي...
االعتماد عىل إ
والطار الزراعي والطبيعي كقاعدة للإطار
إعادة تحديد المشاهد الطبيعية إ
ض
الح�ي الجديد
المكونة من الوديان والحفاظ عليها
تسليط الضوء عىل المسطحات المائية
ّ
لتحس� جودة إالطار ض
ين
الح�ي
تعزيز إطار المنطقة أ
ال ض
خ� من خالل إنشاء مناطق طبيعية محمية ذات قيمة
ض
ت
ز
بالضافة إىل إنشاء من�هات ح�ية نوعية
تعليمية وعلمية ،إ

االرتكاز عىل ما هو موجود حالي اً  :االعتماد عىل الديناميكية ض
الح�ية الحالية
ت
الك�ى...
ال� يقودها المجتمع من أجل إحياء مركز ورزازات ب
ي
ن� ممارسات بديلة للفضاء ض
 ...ت
اق�اح مشاريع هيكلية جديدة تتيح ش
الح�ي
الك�ى هوية جديدة « :ليس لدينا سوى
 ...ومشاريع عمودية تمنح مركز ورزازات ب
فرصة واحدة لمنح انطباع أول جيد»

الك�ى
وادي ورزازات  :رئة مركز ورزازات ب

ف
المق�حة من أجل إعادة تصميم إالطار ض
ت
الك�ى
الوحدات الثالث الشمالية-الجنوبية
الح�ي ي� ورزازات ب

axe économique

vers la station Noor

axe historique

leviers d’innovation
et de rayonnement

OUARZAZATE
ورزازات
vers le barrage

nouveau
pôle urbain

TARMIGTE

المحور التاريخي المحاور
ت
االس�اتيجية الثالثة المنتجة
(المحور التاريخي للتوسع
ض
الح�ي ،المحور االقتصادي
أ
الجديد ،المحور الجديد لدوات
االبتكار والتوسع)

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب

15

3

مراكز وأقطاب ينبغي تعزيزها
أ
الهداف

االستنتاجات
الحال مركز عىل كل جهة من الوادي .من ناحية ورزازات،
يوجد ف ي� الوقت
ي
أ
ن
الحس� المتاجر والماكن العامة (ساحة الموحدين وجادة
يجمع الحي
ي
محمد السادس) .ومن ناحية ترميكت ،يوفر حي تيكمي الجديد ،الذي
يمر فيه طريق زاكورة ،حيوية تجارية هامة.
وسيؤدي بناء الجرس الجديد المتوقع ،وتطوير مركز حضاري جديد
ت
ال� ت رافقه إىل حصول توازن جديد ي ن
ب� هذين
والتنمية السكانية ي
المركزين.

ن
الحس�
الك�ى وتحديد خواصهما  :الحي
›تقوية مركزي ورزازات ب
ي
الساس أ
بدوره أ
(الماكن العامة الرمزية والمحالت التجارية والمطاعم)،
ي
وتابونت وحي تيكمي الجديد بدورهما التجاري؛
ض
الح�ي
الشمال
›إنشاء مركز جديد متعدد الخدمات ف ي� القطاع
ي
الجديد ف ي� ترميكت؛
القطاب وتعزيز الخدمات والم رافق المحلية ف� أ
›تقوية أ
الحياء
ي
م�وع خاص أ
المختلفة ،ووصلها ببعضها البعض من خالل ش
بالماكن
العامة.

ت
االق�احات
ت
ال� سيتم
›تصميم خطة مرجعية لكل من الم راكز الموجودة ،أو تلك ي
أ
ن
ض
ا�.
إنشاؤها ،تشمل مبادئ التنظيم
المكا� وآفاق ب
ي
ال�نامج وتحديد الر ي

نحو م راكش  -أكادير

تنغ�
نحو ي
ال راشيدية
ورزازات

واد

ي و رز

از ات

ترميكت

ت
كيلوم�
نحو زاكورة

16

نحو أكادير
وواحة فينت
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4

عرض تنقل أقوى يرتبط بتعزيز المراكز أ
والقطاب

االستنتاجات

ت
االق�احات

م�وعا الجرس والمركز ض
يمثل ش
الح�ي الجديدان فرصة هامة إلعادة
ت
ض
ت
التوازن ي ن
فتأ� لتأكد عىل التنظيم الح�ي الجديد
ب�
ضف� الوادي ي
ي
الك�ى ولتنمية عرض التنقل.
الذي تتطلبه ورزازات ب

›إنشاء محطة حافالت ثانية ف� ترميكت ،عىل مقربة من المركز ض
الح�ي
ي
الس� من جهة ورزازات وتعزيز قطب جديد
من أجل تخفيف زحمة ي
من جهة ترميكت؛
ين
تحس� العالقات مع إالقليم بأكمله من خالل إنشاء شبكة موحدة
›
أ
ف
الك�ى؛
للحافالت وسيارات الجرة الجماعية ي� ورزازات ب
› ين
تحس� حركة التنقل مشي اً أو باستخدام الدراجات الهوائية من خالل
أ
التأكد من مالءمة وراحة الماكن العامة (امتداد الطرق وتظليلها)؛

أ
الهداف
ين
›االعتماد عىل الجرس الجديد من أجل إعادة التوازن ي ن
الضفت�؛
ب�
›تنويع وسائل التنقل؛
السواق أ
ب� أ
›الربط ي ن
السبوعية والمدن بطريقة أفضل ،وربط الجامعة
بمركز المدينة.

›دعم ركوب الدراجات الهوائية « :دار الدراجة المتنقلة» (la maison
 ،)du vélo qui rouleوهو مكان لتصليح الدراجات الهوائية ،يمكن فيه
استعارة أ
الدوات الالزمة وأخذ دورات ودروس لتع لّم ركوب الدراجات،
ين
محلي�...
وتأج� الدراجات للسياح مع مرشدين
ي
›تصميم خطة سياحية جديدة ترتكز عىل الوصول إىل أ
الماكن

السياحية بالحافلة؛
تز
كب�ة ي ن
›إنشاء منطقة نز
والمن�ه العام الجديد لتكون
ب� السوق
ت�ه ي
مكان حديقة الحيوانات القديمة.

التنقل والمواقع المركزية
الطرق الرئيسية الحالية
ش
م�وع الجرس
محطة الحافالت الحالية
ت
المق�حة
محطة الحافالت الثانية
الحال
المركز
ي
المركز الجديد
ش
م�وع شبكة الطرق المظللة
والمخصصة للدراجات والمشاة
(الحلقة الرئيسية  +االمتداد ف ي�
أ
الحياء)
دائرة التنقل الرئيسية :
التنقل العام ،تنقل السياح،
التنقل الخفيف

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب
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مجال للمعرفة واالبتكار

االستنتاجات

ت
االق�احات

يتم توف� التكوين أ
أساس لدى الكلية متعددة
الكاديمي بشكل
ي
ي
التخصصات ف ي� ورزازات التابعة لجامعة ابن زهر ف ي� أكادير .وصل عدد
الطالب ف� هذه الكلية الحديثة آ
الن إىل ث
أك� من ألف طالب التحقوا
ي
بالمناهج الرئيسية أو بالمجاالت المستقلة مثل اللغات أ
الجنبية
المطبقة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة أ
ئ
السينما�
العمال وإدارة إالنتاج
ي
والسمعي والبرصي.
ف
الك�ى العديد من
إ
بالضافة إىل الدراسات الجامعية ،يوجد ي� ورزازات ب
المعاهد :
›يو ّف ر المعهد المتخصص ف ي� مهن السينما ألستوديوهات التصوير
ين
ين
والعالمي� ،وخصوص اً
المحلي�
ومنتجي السينما والتلفزيون،
ين
المقيم� ف ي� ورزازات ،الموارد ش
الب�ية المؤهلة والالزمة.
›يو ّف ر معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية تكوينات ف ي� المجال
السياحي.
ف
›سيفتح معهد جديد تابع لمعاهد التكوين ي� مهن الطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية أبوابه ف ي� العام  ،2019ليكون الثالث ف ي� المغرب.
يّ ز
إيجا� للغاية لكونه بمقربة من محطة نور للطاقة
وسيتم� بموقع ب ي
أ
ف
الشمسية .تتم ّث ل مهمته الساسية ي� تقديم مساهمة ملموسة عن
الول والتعليم المستمر والمشاركة ف� أ
طريق التكوين أ
ف
و�
ال
بحاث ي
ي
ي
ت
االس�اتيجية الطاقية الوطنية .تعد معاهد التكوين ف ي� مهن
نجاح
الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية معاهد امتياز ذات انفتاح عىل
البيئة المحيطة بها وتهدف إىل التوسع ف� أفريقيا وحوض البحر أ
البيض
ي
المتوسط.
أ
يش كّل مركز الصيانة وإعادة تأهيل ت
طلس والشبه
ال�اث
الهندس ال ي
ي
أ
المستوى �ف
طلس  CERKASالموجود ف ي� قصبة تاوريت مرك زاً عالمي
ال
ي
ي
مجال المعرفة ف� البناء باستخدام ي ن
الط� ،دون أن يكون مركز تكوين.
ي
ف
ن
متدرب� من مناطق مختلفة من
كث�اً ما يستضيف
ي
و� هذا الصدد ،ي
ي
العالم.
ف
ف
ت
ال�
والخ�ة ي�
وأخ�اً ،للمعرفة
ب
ي
مجال إدارة المياه والزراعة ي� المناطق ي
ف
الحال .ويستحق
المناخ
تغ�
سياق
�
هامة
قيمة
واحة
بكونها
تتسم
ي
ي
ي
هذا الموضوع إج راء تجارب ومقارنات مع التجارب الدولية.

›زيادة عرض التكوين الجامعي تدريجي اً ،لتجنب اللجوء إىل أكادير
وم راكش ،وإنشاء جامعة مستقلة؛
›إنشاء قطب متعدد الوظائف ف ي� محيط محطة نقل عام جديدة
وساحة عامة جديدة ،مع أ
الخذ باالعتبار مبادئ تخطيط المركز ض
الح�ي
ف ي� ترميكت .سيجمع هذا المركز الجديد مؤسسات تربوية ،وقسم
البحث والتطوير الجامعي ،وقطب لتنمية صناعة أ
الغذية الزراعية،
أ
ومنطقة تجارب ف ي� مجال الزراعة المستدامة ،وحاضنة للعمال التجارية
وتكتل من ش
الصغ�ة والمتوسطة الحجم .فيساهم هذا المركز
ال�كات
ي
الضفت�؛ن
ن
بخلق التوازن يب�
ي
لتفس� ت
ال�اث وتعزيزه وتقديم المشورة؛
›إنشاء مركز
ي
أ
›إنشاء مجمعات ثقافية عىل مستوى البلدات والحياء؛

أ
الهداف
›االعتماد عىل نقاط القوة االقتصادية والديموغ رافية إالقليمية وأدوات
الك�ى عىل الخريطة كمنطقة
االبتكار والتوسع ،من أجل وضع ورزازات ب
ال�اث أ
ذات معرفة وابتكار ف� مجاالت ت
والغذية الزراعية والطاقة والفنون.
ي
ت
ن
ضف� الوادي بطريقة متوازنة.
›توزيع المواقع الجديدة يب�
ي

›توجيه المهارات الحرفية نحو االبتكار المعارص؛
›تعزيز التآزر ي ن
ب� مؤسسات التكوين والمجال إالنتاجي.

حدائق ومناظر
طبيعية ف ي� الواحات

ثقافة وتقاليد
ومهارات
ف
ثقا� وت ر ث يا�
مركز ي

الفنون واالبتكار

ورزازات

إدارة المياه
والمخاطر

قطب تكنولوجي

ت راث العمارة
ين
بالط�

شمس
ي

ترميكت
الزراعة
المستدامة
والزراعة
العضوية

هندسة ومواد وبناء

والتوس ع
الك�ى العديد من أدوات االبتكار
تضم منطقة ورزازات ب
ّ
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ض
الح�ي الجديد
المركز
ت
ف ي� ترميكت  :اق�احات
لتطوير ش
الحال من
الم�وع
ي
ال�امج ،وشمل
أجل تنويع ب
أنشطة مبتكرة ،وإضافة
مركز جامعي ومركز أبحاث،
ووصله بوسائل النقل
ض
الح� ية ووسائل النقل
ن
ين
وتحس� جودة
ب� المدن،
ي
المناظر الطبيعية.

منطقة التجارب
ف ي� مجال الزراعة
المستدامة
البحث والتطوير
الجامعي

البحث والتطوير
الجامعي

تكتل ش
الصغ�ة
ال�كات
ي
والمتوسطة الحجم
مركز تنمية
صناعة أ
الغذية منطقة التجارب ف ي� مجال
الزراعة المستدامة
الزراعية

حاضنة
المشاريع
الناشئة
فاب الب

مبادئ التخطيط
أ
المبدأ أ
الول  :دمج النشطة
المبتكرة
ن
الثا�  :الربط بوسائل
المبدأ ي
النقل ض
الح�ي
المبدأ الثالث  :مناظر
طبيعية وهندسة معمارية
ذات جودة أصيلة

محطة النقل
العام

نحو محطة نور

خطوط النقل
العام

أقواس االبتكار

مركز السينما أ
الزياء والديكور

دوار
مواقع التجارب المحتملة
مصادر الواحة
حدائق فنية مؤقتة

ورزازات

مركز السينما

أقواس االبتكار
القطب التكنولوجي
الطاقة المتجددة

ترميكت

أقواس االبتكار
ف
ئ
البي� ي� القرى وإنشاء مراكز
االستفادة من النظام
ي
ابتكار فيها (قطب تكنولوجي ف ي� ش
ال�ق له صلة بمحطة
ف
ثقا� ف ي� الغرب له صلة
نور للطاقة الشمسية ،ومركز ي
أ
بالسينما) .يمكن أن تصبح هذه القواس الجديدة
أدوات لالبتكار والتوسع ذات عالقة بمصادر الواحة
الجديدة.

ف
العال،
تساهم م رافق تكوين جديدة ي� تعزيز التعليم ي
مثل أ
التحض�ية (قيد إالنشاء حالي اً) ،ومعهد
القسام
ي
ف
التكوين ي� مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
(الصورة) الذي سيفتح أبوابه عام .2019

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب
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تخطيط ض
ح�ي لمنطقة ذات طابع فالحي

االستنتاجات

ت
االق�احات

توفر سمة الواحة الفريدة إمكانات يمكن االعتماد عليها :
› ت
ال�ابط ي ن
ب� االنسان وبيئته،

تش كّل ت
االق�احات مجموعة معقدة ترتكز عىل ثالثة مجاالت :
ئ
ين
لتحس� المصادر (السدود
الما�  :تم تقديم طرق متعددة
›المجال ي
آ
آ
ت
ال�اكمية ،والسدود التلية ،وحفر البار ،والبار ،وإعادة تدوير مياه
أ
المطار والمياه العادمة) وإدارة المياه (االستعانة بابتكارات تكنولوجية
ف
ت
ال� تعمل بالطاقة الشمسية)؛
ي� مجال الري ،وخاصة المضخات ي
ين
بسات� النخيل ،وتوسيع المناطق الزراعية،
›المجال العقاري  :تكثيف
واستغالل المساحات ض
ت
ال� يصعب استخدامها للبناء؛
البينية
ية
الح�
ي
›المجال االقتصادي واالجتماعي  :م رافقة وتكوين ف ي� التقنيات الفالحية
وجودة المنتجات ،وتحديد تسمية مثبتة أ
الصل (تسميات )AOC
القص�ة،
وتسمية «منتج عضوي» ،وتفضيل سالسل االمدادات الغذائية
ي
وإنشاء وحدات تعبئة وتغليف ،وتشجيع المبادرات الخاصة ومبادرات
الجمعيات وم رافقتها (حدائق تعاونية ،حدائق الشارع ،إلخ).
تم تقديم مجموعة تحدد فئات من الح راجة الزراعية ف ي� الحدائق
الخاصة .ويمكنها أن تحدد أ
الدوات الالزمة (بما فيها ما يخص الجوانب

›منافع إقليمية ت
مش�كة ،مثل الماء والعنارص الطبيعية والزراعية
ت
المش�كة،
›مهارات وقيم وعروض ت
مش�كة،
›تنظيم اجتماعي يعتمد منذ القدم عىل أسس مجتمعية.

أ
الهداف
ين
تحس� المصادر المائية المستخدمة ف ي� الزراعة،
›
ف
›تنمية الفالحة العائلية للواحات (المندرج ي� «مخطط المغرب
أ
ال ض
خ�»)،
›تنفيذ الزراعة ض
الح�ية،

›زراعة مناظر طبيعية ض
ين
لتحس� رفاهية الس كّان،
خ�اء ومفتوحة
وتحس� أ
ئ
ت
ت
ين
الغذا�.
المن
الذا�
ي
›االق�اب من االكتفاء ي

المائية والعقارية واالقتصادية واالجتماعية) لتنفيذ سياسة إنتاج فالحي
مبتكرة لكل فئة.

نحو محطة نور

vers la station Noor

الحزام أ
ال ض
خ�
مواقع التجارب المحتملة
أ ض
ا� الفالحية
الر ي
االستم رارية

OUARZAZATE
ورزازات

TARMIGTE

ترميكت
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التخطيط ض
الح�ي الزراعي
باس�اتيجية تخطيط ض
البدء ت
ح�ي زراعي انطالق اً من
أ
ض
ً
الحزام الخ� ،ومرورا بمواقع التجارب المحددة
أ ض
أ ض
ا� المتاحة) ،ووصلها
ا� ي
غ� المزروعة أو الر ي
(ال أر ي
ض
را� الفالحية .وباالستلهام من مبدأ الحدائق
بال ي
اليابانية ،يمر درب زراعي وإنتاجي عىل نطاق واسع
ين
ين
البلدت� ليشكل حلقة وصل ف ي� المنطقة باالعتماد
ب�
عىل ثرواتها.

ورزازات 2018

ورزازات

النهر

تابونت

ترميكت

نحو فينت

إعادة التوازن ي ن
ب� الفالحة والمدينة

توسيع المناطق
ين
بسات� النخيل
إعادة تأهيل
دعم الزراعة المستدامة والح راجة الزراعية
أ
ت
ئ
الذا� والسياحة الزراعية
المن
الغذا� واالكتفاء ي
ي
المحل
تشجيع االنتاج
ي
تعاونية أ
لللبان
القص�ة وتحديد تسمية منشأ م راقبة
تشجيع سالسل االمدادات الغذائية
ي
و»منتج عضوي»
وحدة تعبئة وتغليف (للتمور ي ن
والت�)
نحو صناعة زراعية غذائية

مجموعة من أ
المق�حة  :من الحدائق الخاصة ت
ت
ح� الح راجة الزراعية
الدوات

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب
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مشاهد طبيعية هامة يجب الحفاظ عليها وتنويعها
أ
الهداف

االستنتاجات
ف
الك�ى بأربعة ألوان :
تتلون المشاهد الطبيعية ي� ورزازات ب
ّ
أ
› ف� مركز الوادي ،نجد اللون ال ض
خ� ،مصدر الحيوية،
ي
أ
›ال ت زال الضفتان المعمرتان تحافظان عىل اللون المغر ،عىل الرغم
ت
ت
ال� يجب استخدامها للبناء.
من تطور تقنيات البناء ،وهو لون ال�بة ي
الطلس الكب� أ
›جبال أ
الصغ� ت
تتغ� ألوانها حسب
والطلس
ال� ي
ي
ي
ي
أ
أ ن
رجوا�.
المواسم ،فتنتقل من البيض إىل مزيج من البنفسجي وال ي
›السماء الزرقاء ف� غالب أ
الوقات ،وخاصة ف ي� ظل هذا المناخ.
ي
ف
الكب� ي� نظرة بانورامية واحدة من
يمكن االستمتاع بهذا المشهد
ي
مواقع مط لّة أو من أماكن عامة أو من ش�فات المنازل والفنادق .ويعد
ف
الك�ى ،وهو مصدر هدوء
هذا المشهد من المنافع العامة ي� ورزازات ب
وصفاء لكل من يقف أمامه ،سواء كان من السكان أو من الزوار والسياح.
إن برج نور إضافة جديدة لهذا الموقع .فهو منارة نهار باهرة يمكن
تش� إىل موقع المدينة الجغ ر ف يا�.
رؤيتها من مسافات بعيدة ،ي

›الحفاظ عىل جودة المشاهد الطبيعية الهامة؛
محل
›السماح للنباتات باالمتداد ف ي� المدينة المعدنية ،وخلق مناخ
ي
مناسب للتمتع بحياة جيدة؛
ت
ال� تقدم إطالالت بانورامية ،وخاصة ف ي� المناطق
›تنمية المناطق ي
العامة؛
›تعزيز هوية المنطقة كواحة.

ت
االق�احات
›التفريق ف� طريقة التعامل ي ن
ب� الضفة الشمالية والضفة الجنوبية
ي
للوادي :
· ف� الشمال من جهة ورزازات ،منطقة نز
ت�ه ف ي� المدينة عىل الضفة،
ي
أ
ش
ش
ش
حال بمبادرة
تنت� عليها ال�فات والمطاعم واللعاب .م�وع ي
من مدينة ورزازات.
· ف ي� الجنوب من جهة ترميكت ،مسارات مخصصة للمشاة ونقاط
عبور للوصول إىل قلب الوادي.
›إضافة مصادر تعزز المناظر الطبيعية ،كشوارع فيها أشجار ض
خ�اء
وحدائق ت ز
ومن�هات ،ف ي� المناطق المعمرة.

1

مشهد نحو برج نور (خارج الخريطة)

أ
الكب�
مشهد نحو الطلس ي

ورزازات

2
3

واد

ي و رز

از ات

برج ت
ين
الط� (الموقع
مق�ح من
ئ
المبد�) ،سيتم تحديد الموقع
ي
ف
الك�ى
الدقيق ي� ورزازات ب

ترميكت

مشهد نحو أ
الصغ�
الطلس
ي
مشاهد طبيعية يجب الحفاظ عليها
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›تنشيط قلب المنطقة بواسطة مشاريع تؤكد عىل هوية ورزازات
يز
فتتم� ورزازات اليوم ببعض االرتفاعات من التضاريس
الك�ى :
ب
الطبيعية أو المبنية ،بما فيها برج الماء الذي أصبح معلم اً .إال أن
تغي� يمنحه وجوداً رمزي اً .ويضيف برج نور معلم اً
شكله بحاجة إىل ي
ثان لمالمح ورزازات.
بارزاً ٍ
›وتم ت
الك�ى ،وهو بناء
اق�اح معلم ثالث للتأكيد عىل هوية ورزازات ب
الط�.ن
برج من ي

التوصيات
ال�ج عىل حدود النهر ،ف ي� موقع سيتم تحديده
سيكون موقع هذا ب
الحق اً ،لكن من المؤكد أنه لن يكون عىل مكان مرتفع .وقد يكون هذا
ال�ج نموذج اً معارصاً إلمكانيات الهندسة باستخدام ي ن
الط� .ويجب أن
ب
ف
الثقا� ش
والب�ي .ولكونه مفتوح اً
ً
ً
وللإرث
المحل
للتاريخ
ا
ز
رم
ا
أيض
يكون
ي
ي
المنطقة وسيكون أحد أ
الماكن
للجميع ،فسيساهم ف ي� جذب السياح إىل
المفتوحة والمطلة عىل مناظر الوادي الطبيعية.
من الممكن أن يعهد بتصميمه لفنان أو مهندس عالمي.
لتقوية قاعدته ت
والنسانية والتأكد من حصول ش
الم�وع ،قبل
ال�اثية إ
البدء فيه ،عىل شهرة عالمية ،يجب الحصول عىل تمويل من خالل
إطالق حملة تشاركية تجمع السكان ش
وال�كات المحلية والوطنية
أ
ت
ال� لديها ،أو كان لديها
والدولية ،إ
بالضافة إىل الشخاص أو العائالت ي
ف ي� السابق عالقة بورزازات( .من خالل منصة تمويل جماعي عىل سبيل
المثال).

بعض التوصيات من السيد أحمد بوكيل،
ين
المهندس� السابق
وكب�
عضو لجنة التحكيم ي
للمندوبية السامية للمياه والغابات :
ت
اق�ح السيد أحمد بوكيل ،عندما كان عضواً بلجنة التحكيم،
البي� ،وإنشاء حزام ض
بال�اث ئ
توصيات تتعلق ت
أخ� من أجل
ي
ت
الذا� للمدينة من المنتجات الغذائية،
تحقيق هدف االكتفاء ي
والتعليم الالزم لتنفيذ أنشطة التنمية المستدامة :
ال�اث ئ
 -1ت
البي�
ي
›تمويل الدراسات الموجودة
›دراسة متعمقة للتنوع البيولوجي للنباتات والحيوانات
 -2المساحات ض
الخ�اء

›حساب معدل المساحات ض
الخ�اء ف ي� المدينة
ض
الخ�اء مع المراعاة الصارمة للتنوع
›توسيع المساحات
البيولوجي
›استخدام أنواع محلية سيختارها بحكمة مجموعة من
المتخصص� ف� أ
ن
النظمة البيئية
ي ي
أ
ت
تكي فت مع المنطقة (مثل
غ�
›استخدام الشجار ي
ال� ّ
المحلية ي
أ
ف
و� أو الوردي)
شجرة الثل والفلفل ي
الب� ي
الك�ى :
كب� حول محطة نور وورزازات ب
 -3إنشاء حزام ي
زرع ستار عازل من النباتات المحلية المناسبة والمقاومة
للتغ�ات المناخية.
ي

النهر
بروز التضاريس
كورنيش قيد البناء (مساحة عامة)
ن
ت
ت
ال� تشكل معالم اً ف ي� ورزازات
بروز
ي
المبا� الموجودة أو المق�حة ي
الك�ى.
ب
مشاهد بانورامية تطل عىل مناظر بعيدة

الك�ى ش�ق اً وغرب اً وشماال ً
 -4توسيع نطاق واحة ورزازات ب
وجنوب اً
›سيتم إدراج ش�يط الواحة ي ن
ب� الستار العازل للرياح والمنطقة
ض
الح�ية ومحطة نور
›يجب تنويع النباتات المزروعة باالعتماد عىل النباتات الموجودة
ت
وال� نجحت ف ي� البقاء
ي
›سيوفر الحزام أ
الكب�ة شبه ض
ال ض
الح�ية حماية
خ� والواحة ي
دائمة وفعالة للمدينة ولمحطة نور من التعرية المائية والريحية
ف
الك�ى
 -5وضع دليل مصور للتنمية المستدامة ي� ورزازات ب

ت
ال� ينبغي تعزيزها
مشاهد من التضاريس البارزة ي
مشاهد من أ
الماكن العامة
المبا� أ
ن
ن
المبا� وقصبة
والماكن الخاصة (مرافق
مشاهد من
ي
ي
تاوريت)

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
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8

تراث معماري ينبغي تسليط الضوء عليه  :قصبة تاوريت

االستنتاجات

ت
المق�حات والتوصيات

توجد قصبة تاوريت ف ي� قلب ورزازات ،وهي جوهرة من جواهر الهندسة
المعمارية باستخدام ي ن ت
ال� يعود بناؤها للقرن الثامن ش
ع� .وهي
الط� في
أك� قصبة ف� المغرب وأدرجت � قائمة مواقع ت
ال�اث التاريخي .وتضم
ب
ي
ي
القصبة ،ت
ال� أعيد ترميمها مؤخ راً ،ثالثة أقسام مختلفة :
ي
›قسم المتحف ،وهو مفتوح للزوار؛

›إنشاء ساحة مظللة أمام القصبة ،وإخالء أماكن وقوف السيارات
لضمان امتداد الطرق المخصصة للمشاة والمزروعة أ
بالشجار مع
وال� تمتد ت
ت
ت
نز
ح�
ال� تم االنتهاء منها مؤخ راً ي
طريق الت�ه المزروعة ي
ت
ال� تقع مكان حديقة الحيوانات القديمة.
الحديقة الجديدة ي
›القيام بأعمال تعزز االنفتاح عىل المشاهد الطبيعية ف ي� الوادي مع
ت
ت
ال� ي ز
المف�ض أن ي رافق ش
م�وع ساحة السينما
ك� عىل مسار المياه  :من
ف
رؤية أوسع للحفاظ عىل النظام ئ
البي� الهش ي� الوادي.
ي
اق�اح العديد من أ
›إعادة إنعاش قسم «الستارة» ،إذ تم ت
الفكار بل�امج،
مثل :
ين
حرفي�
·سوق
تفس� الهندسة المعمارية ت
وال�اث) مرتبط بمركز
·مركز ( CIAPمركز
ي
أ
 CERKASللصيانة وإعادة تأهيل ت
طلس والشبه
ال
الهندس
اث
ال�
ي
ي
أ
طلس للتواصل بشكل أفضل مع الجمهور
ال ي
·فضاء للتوعية البيئية
·متحف «حي»  :عروض وورشات عمل تدور حول المواضيع أ
الربعة
الرئيسية ،وهي الهندسة المعمارية والفالحة والفنون والحرف
المحلية
ين
المواطن� والمهارة والريادة
مخت� فاب الب «  ،» fablabلمبادرات
· ب
ئ
بي� يعزز التبادل  :تربية ،تعليم ،صالة
االجتماعية من خالل نظام ي
عرض للحرف المحلية كالمنسوجات وصناعة السالل ،مساحات
مخصصة أ
للنشطة االقتصادية.

›قسم «الستارة» ،الذي ال ي زال ينبغي وضع برنامجه لالستفادة منه
وإعادة إحيائه؛
أ
أ
›مركز الصيانة وإعادة تأهيل ت
طلس،
ال�اث
طلس والشبه ال ي
الهندس ال ي
ي
الذي يضطلع بدور فاعل ف ي� ترميم القصبة.
تقع القصبة عىل أحد الطرق الهيكلية ف ي� ورزازات ،متكئة عىل القرص
وقريبة من الوادي ،ويمكن الولوج إليها اليوم عن طريق ساحة ت
مش�كة
مع متحف السينما.
ويجري آ
الن دراسة ش
م�وع إنشاء ساحة السينما من أجل تعزيز جاذبية
هذا المقصد السياحي .إذ ستقع هذه الساحة أسفل القصبة وستطل
ش
ك�فة عىل المشاهد الطبيعية ف ي� الوادي.

أ
الهداف
›إعادة تشغيل قسم «الستارة» الذي تم ترميمه؛
ف
›االعتماد عىل هذا ت
ال�اث المعماري لتعزيز جاذبية ورزازات ي� مجال
السياحة؛
›االعتماد عىل هذا البيان المعماري من أجل إعادة تعزيز االهتمام
والمهارات ف� مجال البناء باستخدام ي ن
الط�.
ي

أ
ت
المق�حة ف ي� قسم «الستارة» ف ي� قصبة تاوريت
النشطة

أ
أ
مركز الصيانة وإعادة تأهيل ت
طلس  CERKASالموجود ف ي� قصبة تاوريت
ال�اث
طلس والشبه ال ي
الهندس ال ي
ي
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9

إدارة رشيدة للمياه لمناطق عامة مشجرة ض
وخ�اء ث
أك�

االستنتاجات

ت
االق�احات

بعيداً عن بعض االستثناءات ف ي� المدينة ،نجد أن هناك نقص اً عام اً
أ
ف
ت
وت�يداً طبيعي اً ف ي� المدينة أثناء
ال� تمنح ظ ال ً ب
ي� النباتات والشجار ي
ت
ف�ات الحر الشديد.
ويرتبط أ
المر طبع اً بندرة المياه ف ي� المنطقة .إذ ال ت زال هذه المشكلة
مسألة يجب اتخاذها باالعتبار فيما يخص أ
النشطة الفالحية والرصف

›تحديد مستويات تنسيق المناظر الطبيعية ش(�ع أحد الفرق بهذه
الخطوة)؛
›زرع أشجار ف� أ
الماكن العامة الحالية أو المستقبلية  :ساحة الموحدين
ي
وفناء إىل ي ن
يم� قرص تاوريت...
›زرع المزيد من أ
الشجار ف ي� الشوارع والجادات وفق اً لخطة إدارة محددة،
إلنشاء «أماكن هدوء وانتعاش» بطريقة مستهدفة؛
ب�ين مناسب ت
›اختيار نز
لل�بة ونوعية التظليل المطلوبة...

توف�ه لجميع السكان عىل حد سواء.
الصحي الذي يجب ي
تحس� كفاءة استخدام المياه تنفيذ ت
ين
اس�اتيجية
قد تتيح إمكانية
لزراعة أ
والمن�هات .إذ يُ ستخدم قسم من المياه ت
تز
ال�
العامة
الماكن
ي
أ
يعاد تدويرها ف� محطة المعالجة لري نباتات الح زام ال ض
خ� القريبة
ي
من المحطة.

أ
الهداف
›االعتماد عىل مهارة إدارة الواحات ،إذ قد يكون ذلك من خالل تبادل
ف
ين
تحس� كفاءة استخدام المياه.
دول من أجل
المهارات ي� إطار تعاون ي
أ
ين
توف� ظالل وافرة.
›
تحس� راحة الماكن العامة من خالل ي

الح�ية ف� قلب أ
إحياء المناطق ض
الحياء والربط بينها
ي

رسم حديقة ف ي� الواحة

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب
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 10نماذج إسكان جديدة ث
أك� مالءمة للمناخ وأساليب الحياة الحالية
االستنتاجات

ت
االق�احات

كب� ي ن
ب� أنماط السكن ،فنجد المنازل (أحيان اً مع
نالحظ وجود تجانس ي
ومبان متجاورة ومتالصقة من
خارجية)،
مساحة
باحة وأحيان اً أخرى دون
ٍ
أ
ثالث جهات مكونة من  4طوابق ،فتستغل بهذه الطريقة قطع الرض
ن
ت
المش�كة
المبا� المساحة الخارجية
بأكملها ،ويصبح أحيان اً سطح
ي
ين
ب� السكان.
ن
بالتال ال
غ� معزولة ،فهي
بنيت جميع
المبا� من وحدات اسمنتية ي
ي
ي
القاس عىل إالطالق .وتم نسيان المهارة المحلية
تالئم مناخ المنطقة
ي
القوان� ت
ين
الخاصة بالبناء باستخدام ي ن
ال� تمنع هذه التقنية
بسبب
الط�
ي
عند بناء ث
أك� من طابق.

والع�ين للمركز ض
ش
الح�ي :
›حي مستدام  :نحو قرص القرن الحادي
منازل ذات باحات بيئية وقابلة للتطوير تقدم راحة ح رارية جيدة
للغاية ف ي� الصيف واستخدامات جديدة؛
كب�ة ف� الهندسة المعمارية باستخدام ي ن
الط�
ف ›تنظيم مسابقة دولية ي ي
� ورزازات ت
الق�اح أنماط مختلفة من المساكن؛
ي
الط�؛ن
›إنشاء قطاع بناء م ر ٍاع للبيئة من خالل إنشاء مصانع طوب من ي
ين
القوان�
القوان�ن  :المساهمة بفعالية ف ي� صياغة
›العمل عىل تطوير
ي
الجديدة باالعتماد عىل جانب االبتكار واالستدامة الذي ي ّ ز
يم� العمليات
«ال رائدة».

أ
الهداف

إعادة استخدام
مياه االستعمال
نزل
الم � ي

توف� أشكال ض
ح�ية جديدة تشمل مساحات خاصة ومساحات
› ي
جماعية ت
مش�كة وأشكال جديدة من المساكن تناسب أنماط الحياة
الحالية؛
الطاقة
›ضمان عزل جيد للمساكن ،لتجنب تكاليف الطاقة الباهظة ت
وال� ال الشمسية  :جمع
ي
مياه أ
المطار
ت راعي البيئة  :العودة إىل تصميم مناخي حيوي للمساكن؛
ن
ت
المبا� المبنية
ال� توفرها
تذك� السكان إ
›إعادة ي
ي
باليجابيات وال راحة ي
من ي ن
الط� باالعتماد عىل إنجازات معمارية معارصة.

الت�يد الطبيعي
ب
تهوية عرضية

الباحة
الجدران الطينية :
القصور الح راري
والعزل

نموذج نز
م�ل تدريجي ومستدام وبيولوجي-مناخي

نموذج نز
م�ل

برج

حديقة
ض
خ�وات

السوق
جامع

نموذج حي مستدام

26

ورزازات 2018

وإ�اك ث
 11توعية أفضل ش
أك� للسكان ف ي� بناء بيئتهم المعيشية
االستنتاجات

ت
االق�احات

ال�اث القوي لدى البدو ،والذي يرتكز عىل إدارة ت
عىل الرغم من ت
مش�كة
أ ض
ا� وتمتعهم بنسيج ت رابطي قوي ،فإن الحياة المدنية التشاركية
للر ي
ين
لتحس� نمط الحياة ليست نشطة للغاية .ومن الواضح أن قلة قليلة
ف
من السكان يشاركون ي� االجتماعات العامة.

تشارك عىل إال تن�نت (أو ال « ،38صوت ورزازات
›إنشاء منصة تبادل
ي
الك�ى»)  :مكان للنقاشات ت
ال� يمكنها أن تعزز عملية تنفيذ الحلول
ب
ي
الصغ�ة ف� أ
يز
لتحف� مشاركة السكان
الحياء ،ومكان للمعلومات
ي ي
وتعاطفهم؛

أ
الهداف
التأث� عىل نمط
›زيادة التوعية لدى السكان بشأن مقدرتهم عىل
ي
ن
ممثل� لمدينتهم؛
حياتهم من خالل حشدهم وتثقيفهم وجعلهم
ي
›االعتماد عىل تقاليد البدو والنسيج ت
ال�ابطي القوي من أجل تجميع
ت
المهارات وتبادلها وإثارة االهتمام حول المنفعة المش�كة ،وخاصة
التنمية ض
الح�ية.

الك�ى
صورة مؤسسية جديدة لورزازات ب

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب

›لجنة م راقبة تجمع الجهات الفاعلة المحلية والعامة والخاصة
وتمكنها ش
الك�ى»؛
للإ�اف عىل «صوت ورزازات ب
صغ�ة
›أكشاك تشاركية وأماكن تبادل وصداقة وتكوين إلنشاء أنشطة ي
مدرة للدخل « :مصادر الواحة».

المنصة الرقمية
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ت
اق�احات ألعمال وتجارب
12
االستنتاجات

ت
االق�احات

الك�ى عىل ت راثها
يعتمد الزخم الجديد الذي تسعى إليه ورزازات ب
ف
ن
الغ� .ابتكر نساء ورجال هذه المنطقة أنماط حياة
ي
الثقا� والتاريخي ي
أ
التوف� من خالل استخدام المصادر المحلية (الماء والرض
ترتكز عىل
ي
والشمس) عىل أفضل وجه .ودفعتهم الظروف المناخية إىل بناء عالقات
اجتماعية يغذيها التبادل والتضامن .بنا ًء عىل هذه االستنتاجات،
ت
اق�حت الفرق أعماال ً وتجارب متعددة تتيح المساهمة ف ي� تطوير
أ
ت
ال� عفا عليها
الحياة االجتماعية وإضفاء نظرة عرصية لنماط البناء ي
الزمن كما هو معتقد.
أ
الك�ى بفضل الطابع
تتخطى هذه العمال والتجارب منطقة ورزازات ب
ف
ف
المثال الذي يمكن أن ي ّ ز
يم�ها ي� مناطق أخرى ي� المغرب وأفريقيا
ي
وأوروبا ف ي� مجال التطورات االجتماعية والمناخية الحالية.

›البدء بتجربة تتمثل بإنشاء حي مستدام ف ي� ترميكت وحي آخر ف ي�
ورزازات باستخدام مواد محلية وم راعية للبيئة.
›بناء نماذج منازل قابلة للتطور ف� هذه أ
الحياء ،مصنوعة من ي ن
الط�
ي
ومستلهمة من المنازل العائلية مع إضافة خصائص مناخية نشطة
وخاملة.
› ف ي� ورزازات وترميكت ،إنشاء «أكشاك تشاركية» تسمى «مصادر
الواحة» تشكل منشآت صغ�ة ف� أ
الحياء تكون متاحة للسكان .تُ عد
ي ي
هذه أ
الكشاك أيض اً ،الموجودة بجانب محطات النقل ،أماكن تروج

أ
الهداف
›إعادة االعتبار أ
والهمية الستخدام ي ن
الط� ف ي� البناء؛

للمهارات وتطور المبادرات التشاركية.
ف
تغي� استخدامات الثكنة الموجودة عىل مرتفعات ورزازات
› ي� حال ي
والمطلة عىل الوادي ،يمكن استخدام أرضها لبناء «قرية يوتوبية»
تجمع المشاريع التضامنية ت
وال�ابطية والريادية والفنية .ويمكن لهذه
القرية اتخاذ شكل ض
لل�مجة القادمة ش
لم�وع
تح�
انتقال ،والتمهيد ب
ي
التخطيط ف ي� مرحلة ثانية.

›إعادة إحياء المهارة؛

›ابتكار أنماط حياة مختلفة مبنية عىل االستدامة؛
ين
ولتحس� المهارات ف ي� مجال
الك�ى مكان اً للتكوين
›جعل ورزازات ب
البناء ،وجعلها واجهة إقليمية للمهارة المحلية ،مما سيحصل بالتأكيد
عىل صدى عالمي؛
الك�ى من خالل إنشاء أماكن
›تقوية مشاعر االنتماء لمجتمع ورزازات ب
لقاء تجمع المهارات واالبتكار والثقافة.

أ
الماكن الثقافية
المنشآت

تمهيد االستخدامات والخدمات
المتاجر

ف
تغي� استخدامات الثكنة الواقعة ف ي� مركز ورزازات ،سيتيح
برمجة تدريجية  :ي� حال ي
إعادة استغالل الموقع باختبار استخدامات مختلفة لمشاريع جديدة بتعاون وثيق
ال�مجة المتجددة ،الموجهة نحو تلبية
مع السكان والجمعيات .ويمكن أن تشكل ب
ً
ً
احتياجات واستخدامات المنطقة ،مكان اً
الك�ى.
ورزازات
لحيوية
ا
جديد
ا
رمزي
ب
نماذج منتجة
ت
ذا� فردي
استهالك ي
(شمس ،زراعي)
ي
 +قاعدة الرفاه أماكن اللجوء والتنفس

ت
المش�كة
+قاعدة المشاركة للغرف

ش�فة بانورامية

غرف ت
مش�كة

 +حدائق ت
مش�كة
 +تركز قاعدة المعرفة عىل أ
الخبار المعدات القرب الدقيقة
والتفاصيل (السينما  ،الحدائق  ،الطاقة
الشمسية)
 +مالجئ  ،ظالل
المحل
 +التنقل
ي

 +قاعدة المبادرات المحلية متاجر منبثقة
حامل المشاريع+
شهرا)
(ً 12
ي

المتاجر المنبثقة

ترميكت وورزازات « :مصادر الواحة» ت
اق�اح إلنشاء أماكن تشاركية وم رافق القرب.
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مرحلة التنفيذ :
نهج وأدوات
ت
ت
ت
ال� عقدتها جمعية ورشات
ال� نتجت عن الجلسة ي
ترتكز االق�احات ي
س�جي les Ateliers de Cergyعىل عمل موضوعي مسبق وعىل معارف
ي
بالضافة إىل السكان والجهات الفاعلة ف ي� ورزازات.
السلطات المحلية ،إ
وكانت حيوية هذه المنطقة وإرادة نسائها ورجالها ملموسة للغاية
من خالل التبادالت.
ت
نمت هذه ت
ين
المشارك�
ال� جمعها كل من
االق�احات من ب
الخ�ة الدولية ي
ت
ال� نتجت عن اللقاءات والزيارات
وجمعية ورشات ي
س�جي والتأمالت ي
والمناقشات أثناء العمل .فهي تفتح مجاالت العمل ت
ال� يمكن
ي
الك�ى االستفادة منها.
لمسؤول وسكان ورزازات ب
ي
ت
س�جي بأن تكون
ال� عقدتها ورشات ي
تتمثل مهمة الجلسة هذه ف ي
محف زاً ،وال أن تكون جهة فاعلة ي� التنفيذ .وذلك ليس ممكن اً إال محلي اً
وبالتعاون الوثيق مع السلطات الجهوية والوطنية .ويبدو لنا من
ن
ض
تعاو� ي ن
والدارية ف ي� أماكن
ال�وري تطبيق نهج
ب� السلطات السياسية إ
ي
والمكانات إالبداعية موجودة حالي اً،
التبادل واستخدام أدوات جديدة .إ
ويمكنها المساهمة ف ي� إضفاء سمة مثالية لمدينة واحة نموذجية ولدت
من إرادة القوى المحلية.

أ
أ
أ
ت
ال� تم نقاشها
ينبغي تحديد العمال الوىل برسعة .ومن ضمن العمال ي
أو ت
اق�احها خالل هذه الجلسة ،نجد :
الك�ى عىل االستقبال كمكان للإقامة،
›زيادة الوعي بإمكانية ورزازات ب
وبتنوع أ
النشطة الثقافية ف ي� المنطقة (العمل مع مكاتب السفر ،حمالت
إعالمية موجهة نحو وسائل إالعالم الدولية ،إلخ) .تدخل هذه النقطة
ف ي� إطار المشاريع الحالية لتطوير ساحة السينما عند قصبة تاوريت
ت
وال� بادرت بها السلطات المحلية.
ي
م�وع المركز ض
›إعادة دراسة جزء من ش
الح�ي الجديد  -الذي أُعد منذ
ت
ف�ة طويلة  -ليتالءم مع الواقع االقتصادي
وليل� إالمكانيات
ي
الحال ب ي
ت
ال� يقدمها من أجل التنمية واستقبال منشآت جديدة ،ومنها عىل وجه
ي
الخصوص المنشآت الجامعية والولوج إىل المنطقة وإعادة التوازن لها.
ين
تحس� كفاءة
الخ�ات بشأن
›تنمية عالقات تعاون دولية لتبادل ب
ين
تحس� إالنتاج الزراعي
وبالتال
استخدام المياه،
ي
ن
والدول حول موضوع «تجديد
الوط�
›تعزيز التواصل عىل المستوى
ي
ي
الك�ى».
ورزازات ب
›تنظيم مسابقة دولية يتبعها معرض حول موضوع الهندسة للبناء
ين
بالط� ف ي� ورزازات يقدم نماذج مختلفة من المساكن ،والتعريف بهذا
ف
الحدث ي� المجالت ووسائل إالعالم الدولية.
التفك� بأهمية بناء برج من ي ن
› ش
الط� ،ليكون رم زاً لورزازات
ال�وع ف ي�
ي
ال�نامج ،التمويل ،إلخ).
الك�ى (الموقع ،ب
ب

ين
ين
المسؤول� عن المبادرة
للمنتخب�
شهادة
إن مشاركة بلدية ورزازات ف ي� «ورشة العمل الدولية» أتاحت لها إب راز
خ�تها ف ي� مجال إدارة الشؤون المحلية باالعتماد عىل خطة التنمية
ب
المجتمعية ( )2016-2010وخطة العمل المجتمعي (.)2022-2017
خ�اتها وتنميتها
وسمحت ورشات العمل هذه للمنطقة بمشاركة ب
خ�اء ي ن
دولي� ،واالنفتاح عىل طرق عمل جديدة مع تكاتف جهود
مع ب
ف
مختلف ش
ال�كاء ي� مجال التنمية المحلية.
االدريس ،رئيس مجلس بلدية ورزازات
السيد عبد الرحمان
ي
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س�جي خريطة
القي م الذي أجرته جمعية ورشات ي
يتتبع العمل ّ
طريق جماعة ترميكت .فهي بحاجة إىل جهود هائلة من أجل
تحقيق مستوى التنمية المطلوب الذي سيتيح لها الوصول إىل
مستوى مدينة تقدم لسكانها حياة صحية.
فتشكل هذه النتائج ثمرة ترتكز عليها رؤية التنمية ت
االس�اتيجية
ف ي� ترميكت.
السيد عبد هللا ودادن ،رئيس الجماعة ت
ال�ابية ترميكت

ورزازات 2018

ترصيحات لجنة التحكيم

شملت لجنة التحكيم السلطات المحلية
بالتال فريق اً
وشخصيات مدعوة .فشكلت
ي
مكم الً يستلم أفكار الفرق المشاركة ويكيفها
ويعدلها إن لزم الأمر .ومن خالل المالحظات
ت
ال� يقدمونها أثناء عرض الأفكار
والتعليقات ي
أو بعده ،يساهمون بإكمال عمل الفرق حسب
الك�ى.
رؤيتهم الخاصة لورزازات ب

«يصبح الوادي من جديد نقطة وصل مكانية ف ي� المنطقة» ،فهو عبارة
ئ
أساس بدوره االجتماعي والحاضن .وأصبحت
بي� وطبيعي
ي
عن ت راث ي
مهمة الحفاظ عليه «مسؤولية جسيمة» .فهو يشكل القطعة المركزية
خ� الذي ينبغي تنميته .فشمله بالح زام أ
ف� الطار أ
ال ض
ال ض
خ� «فكرة
إ
يجيدة للغاية» لكن ف� آ
الن ذاته ،يجب م راعاة أن «إنشاء مساحات ض
خ�اء
ي
ف
ئ
ن
الما� يتطلب تجنب التشتت».
تعا� من إالجهاد ي
ي� منطقة ي
تساءل العديد من أعضاء لجنة التحكيم بشأن مسألة النقل والتواصل
ف
ب� الم راكز ض
ين
الك�ى .وتم االتفاق عىل
الح�ية المتوزعة ي� ورزازات ب
ت
أن «عىل نقاط التواصل والنقل المق�حة أن تصل للمواقع السياحية
المجاورة أيض اً ،مثل آيت بن حدو ،وفينت ،إلخ».» ….
ب� طرق «الحفاظ عىل أ
ونجد من ي ن
الصالة واالنفتاح عىل العرصية» :
أ
«الحفاظ عىل الطابع المعماري الصيل وعىل المعالم المعمارية»،
وبناء معالم جديدة مثل «بناء برج من ي ن
الط� يجسد عم ال ً فني اً يربط
بالبداع العرصي»« ،وهو ش
م�وع يدعو إىل الحلم» ،فتكمل
الهوية إ
المسار الذي بدأ ببناء برج محطة نور للطاقة الشمسية« .المعالم
تغي� مكانها وهي أيض اً مصدر
ال يمكن نقلها بالطائرة» ،فال يمكن ي
للعمالة المحلية.
ين
يز
بالط�« .فيما
وخ�ة ف ي� البناء
تتم� ورزازات تب�اث معماري جميل جداً ب
ف
الط� � البناء ،ن
ن
نتم� التمكن من التعويض
يخص إعادة
استخدام ي ي
أ
ت
ال� فتحتها
ترد ي
عن الوقت الضائع لن هناك ٍ
كب�» .ومن المسارات ي
ين
للمهندس� ف ي� مجال
لجنة التحكيم هناك « :إطالق مسابقة دولية
بالط�» ،ت
ين
ين
بالط�»،
و»اق�اح تكوين ف ي� الهندسة المعمارية للبناء
البناء
ن
ت
ت
و� يمنح ولوج اً لالئحة المواقع ال�اثية» ،و»إنشاء
إلك�
موقع
و»إنشاء
ي
لتفس� المهارة فيما يخص الواحات» ،و»استخدام تقنيات الواقع
مركز
ي
المدمج»« ،وإنشاء أنشطة ثقافية تدور حول أحداث خفيفة».

أشارت لجنة التحكيم أوال ً إىل أن الفرق الثالثة عملت عىل مواضيع
ت
ت
ال� تُ ضاف إىل المشاريع البلدية
تكمل بعضها البعض ،وأن االق�احات ي
ت
غ� مرئية« ،وصلت إىل مرحلة تتطلب
ال� تم تنفيذها لكنها ي
الحالية ،ي
إطالق العنان للمخيلة».

لم يتم استغالل إمكانات السياحة العلمية بعد .وأكدت الوكالة
المغربية للطاقة الشمسية عىل رغبتها ف ي� فتح أبواب محطة نور للطاقة
الشمسية أمام الزوار.
وتمت إالشارة إىل أن «إعادة الحيوية لقطاع السياحة يمر أوال ً بتعزيز
ن
الوط� ،مثل
الخصائص الثقافية» واتخاذ وضعيات عىل المستوى
ي
والقامة عند السكان» و»تكوين وسطاء
«تنمية السياحة التضامنية إ
ين
ثقافي� ومرشدين».

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب

تنوه لجنة التحكيم إىل العنارص الرئيسية التالية :
تم� أ
ت
› ت
ال� ي ّ ز
ال� ي ز
القطاب
ك� عىل
المركزية التعددية والخصائص ي
ف
ال�مجة الحالية للمركز
المختلفة ،بما ي� ذلك ض�ورة إعادة دراسة ب
ض
الحال،
الهيكل
الح�ي الجديد ف ي� ترميكت ،وذلك ضمن إالطار
ي
ي
›أهمية الفالحة كعنرص «للعودة إىل أصول» المدينة المنتجة و»إعادة
إحياء المنتجات المحلية»،
›«تنمية رأس المال ش
الب�ي» ،المتمثل بالتنمية الجامعية،
›التسويق واالتصاالت،
ض
›إحياء الفضاء ض
الح�ي ومساحاته الخ�اء.
ت
المق�حة ،لقيت رؤية الفرق إالنسانية صدى
من خالل هذه المشاريع
ف
لدى أعضاء لجنة التحكيم « :إن مشاعر االنتماء قوية ي� ورزازات،
آ
النسان بأرضه»،
وينبغي الن تحويلها إىل مشاعر تملك»« ،وربط إ
أ
«وعدم التفريق ي ن
ب� المواطن والسائح ،فالهم هو إالنسان» .وأشارت
ث
لجنة التحكيم إىل أنه «تم الحديث بك�ة عن الشباب والعمالة دون
التعمق بالموضوع» ،إذ تندرج قضايا الشباب ف� صلب ت
االق�احات
ي
ت
ين
بتحس� البيئة
ال�بوية واالجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة
المعيشية.
ف
كث�ة.
تغي�ات ي
طر� الوادي إىل ي
تخضع كل من ورزازات وترميكت عىل ي
الك�ى ،ت
ال� «يجب دمجها ف ي� رؤية إالقليم»،
فالرؤية الحالية لورزازات ب
مبنية ف� سياق ال يوجد فيه «ندرة يبل وفرة ،ويكمن التحدي الحال �ف
ي ي
ي
القدرة عىل إدارة كل ثروة» .وهناك «رقم سحري ف ي� ورزازات  ،30% :يمثل
نسبة الحجوزات ف ي� الفنادق ونسبة استخدام م رافق المطار أيض اً .وهذا
الك�ى».
يدل عىل إالمكانية العالية إلقليم ورزازات ب
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المشاركون

فريق إدارة ورشة العمل

الئحة لجنة التحكيم

Équipe A

الدارة
فريق إ

رؤساء لجنة التحكيم

نتال روسيل
ي
فرنسا ،مهندسة معمارية  -مخططة ض
ح�ية

عامل إقليم ورزازات ،السيد عبد الرزاق المنصوري

سيباستيان ميغيل ،أ
ال ي ن
رجنت� ،مهندس
معماريsebastianmiguel.sm@gmail.com ،
تابان شاه ،الهند ،مهندس معماري،
،tapanshah13@gmail.com
ع� القادر المتوكل ،المغرب ،عالم
ب
اقتصاد ،a.elmoutaoukil@uiz.ac.ma
بالنكا كالفة بويسيت ،إسبانيا ،مهندسة
معمارية،blanca.calvo.b@gmail.com ،
يوسا ت
أوه� ،المغرب ،مهندس دولة
ي
،ouhti_youssa@yahoo.fr
Équipe B
ال�تغال ،مهندس
كارن�و ،ب
باولو ي
معماري paulofmcf@gmail.com
ماريان شازيت ،فرنسا ،مخططة ض
ح�ية
،chazette.marien@gmail.com
ض
 ،ماتيا روت ،سلوفينيا ،مخططة ح�ية متخصصة
باالبتكار التكنولوجي teja.rot@gmail.com ،
خديجة ب ر ت يا� ،المغرب ،عالمة
جغ رافيا ،khadijabrati@yahoo.fr
ض
مصطفى ي ن
غون� ،تركيا ،مخطط ح�ي،
،mustafagonen@yahoo.com
نور الدين سليمي ،المغرب ،عالم
جغ رافيا s_nour5@yahoo.fr
Équipe C
محمد أميدواه ،المغرب ،عالم جغ رافيا ومخطط
ض
ح�ي Moroccoammide70@gmail.com
يز
أوكل� ،فرنسا ،عالمة جغ رافيا،
إل�ابيث ي
،elizabeth.auclair@u-cergy.fr
الكام�ون ،مهندس معماري
أورسيل سوكينغ فويم،
ي
 مخطط ضح�ي sokeng.horcel@gmail.com
فريديريك فورو ،فرنسا ،منسق حدائق
،frederic-fourreau@laposte.net
محمد مهدان ،المغرب ،عالم اجتماع _mahdane
،mhamed@yahoo.fr m.mahdane@uiz.ac.ma
هناء مس لّك ،فرنسا والمغرب ،مهندسة معمارية
 -مخططة حضارية ،hanaa.jd@gmail.com

ميشيل جاون
فرنسا ،مهندسة معمارية  -مخططة ض
ح�ية

س�جي
فريق جمعية ورشات ي
ين
س�جي
كريست� لوبواتفان ،مديرة جمعية ورشات ي
ف�ونيك نز
تشيل  -فرنسا ،عالمة جغ رافيا
فالي�ويال،
ي
ي
ض
ومديرة المشاريع/عالمة جغ رافيا  -مخططة ح�ية
الودغ�ي المغرب وألمانيا،
موالي عبد هللا
ي
مهندس معماري  -مخطط ض
ح�ي  -وعالم
اجتماع ،odghiri@archigroup.com

الدارة
مساعدو فريق إ
سليمة صالحي ،المغرب ،مرشحة لنيل درجة
الدكتوراه أ
للطروحة  :الديناميات المكانية :
التخطيط والتنمية المكانية ،.مساعدة الفريق
الريادي ،salimasalhi06@gmail.com
إلويز بوسيل ،فرنسا ،عالمة جغ رافيا -
مخططة ض
ح�ية ،مساعدة الفريق الريادي

مساعدة
مريم سعدي ،المغرب  -ورزازات –
طالبة ،مساعدة لوجيستية

المحل
فريق التنظيم
ي

مدينة ورزازات
محمد بامي ،ورزازات ،مدير أ
القسام العام
زين العابدين عشتار ،ورزازات ،قسم
الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية
ت
التجنا� ،ورزازات ،قسم الشؤون
خالد
ي
االجتماعية والثقافية والرياضية

رئيس مجلس إقليم ورزازات ،السيد سعيد أفروخ
رئيس مجلس بلدية ورزازات ،السيد
الدريس
عبد الرحمن
ي
رئيس الجماعة ت
ال�ابية ترميكت،
السيد عبد هللا ودادن

س�جي،
رئيس جمعية ورشات ي
بي� أندريه يب�يسول
السيد ي

س�جي
ش�كاء جمعية ورشات ي
نائب مستشار التعاون والعمل
ف
الثقا� السيد محمد أمزيل
ي
ف
بي� ماهوي
السف�
الفرنس ي� المغرب ،السيد جون ي
ي
ي
ممثلة دائرة التنمية المحلية،
الوكالة المغربية للطاقة الشمسية
 ،MASENالسيدة نز
ك�ة توفيق
ن
ممثل وزارة إعداد ت
الوط�
ال�اب
ي

الخ�اء المعاونون
ب
أدغ�ي ،مهندس معماري
السيد موالي ي
ومخطط ض
محل معاون
خب�
ح�ي ،ي
ي
السيد أحمد بوكيل ،مهندس مياه
خب� ف ي� التنوع الحيوي
وغابات ،ي

ضيوف محليون وأجانب
نائب رئيس بلدية أفينيون  -فرنسا .مهندس
معماري  -منسق حدائق ،السيد سيباستيان جورجي
مستشارة التوأمة المقيمة ش
لم�وع التعزيز
المؤسس التابع لوزارة الثقافة واالتصال ش
و�كائها
ي
ف ي� مجال االتصاالت والوسائل السمعية البرصية
ن ن
لو�
فرنسا  -المغرب  -السيدة
ستيفا� ي
ي
زني� ،مهندس
السيد منصف ب
معماري ومخطط ض
ح�ي

حب�ي ،ورزازات ،مكتب شؤون مجلس إالدارة
مريم ي
سكرت�ة الرئيس
ناديا الطويل ،ورزازات،
ي
اب راهيم ديكار ،ورزازات ،مكتب شؤون مجلس إالدارة

جماعة ترميكت
حسن سباعي ،ترميكت  ،مدير أ
القسام العام
ين
شيخ-موالن� ،ترميكت ،مندوب السياحة
محمد
وتنغ�
ف ي� محافظات ورزازات وزاكورة
ي
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الجهات الفاعلة
والمؤسسات المحلية
رئيس وكالة التخطيط ض
الح�ي
 السيد محمد ي زأح�ون
المديرة إالقليمية للإسكان وسياسة
ن
دهما�
المدينة  -السيدة ماجدة
ي
ممثل المديرية العامة للسلطات المحلية
المديرة إالقليمية للتجارة والصناعة
 السيدة كريمة سقاقمدير مركز الصيانة وإعادة تأهيل ت
ال�اث
أ
أ
طلس
طلس والشبه ال ي
الهندس ال ي
ي
 - CERKASالسيد محمد بوصلة
السيد زاغو ي ن
خب� ،كلية
حس� ،ي
ورزازات المتعددة التخصصات
رئيس المجلس إالقليمي للسياحة
ين
مايالين�
 السيد الغدافالسيد عميد كلية ورزازات المتعددة
التخصصات  -السيد يونس بالحسن
رئيس النسيج ت
ال�ابطي  -السيد عز الدين تاسيفت
رئيس شعبة السلطات المحلية بمحافظة
ورزازات  -السيد محمد يزال
خب� تخطيط ض
ح�ي
السيد أوسوكال  -ي

مسار ورشة العمل
الك�ى وطريقة عمل نظام الواحات
4
نوفم�  :اكتشاف المنطقة ب
ب
نوفم�  :االفتتاح الرسمي ،مركز المدينة ف ي� ورزازات وترميكت
5
ب
(تابونت) ،زيارة لمحطة نور للطاقة الشمسية
نوفم�  :ت
ال�اث والسينما والسياحة
6
ب
نوفم�  :العمل ف ي� الورشة
 7إىل 14
ب
ن
ن
المشارك� والسلطات
نوفم�  :منتدى للتبادل يب�
9
ي
ب
المحلية بناء عىل أفكار الفرق أ
الولية
ً
15نوفم�  :التقديم الرسمي للعمل ،والمناقشات
ب
مع لجنة التحكيم وم راسم الختام

ض
المشارك�ن :
للمحا�ين الذين شاركوا معرفتهم مع
نتقدم بالشكر
ي
أح�ون ،رئيس وكالة التخطيط ض
السيد محمد ي ز
الح�ي
ين
بالط�،
السيد أندرياس كريويت ،مهندس مختص بالبناء
ن
وبالمبا� والطاقات المستدامة  ،فرنسا  -المغرب  -عالمي
ي
السيد محمد بوصلة ،مدير مركز الصيانة وإعادة تأهيل
أ
أ
ت
طلس CERKAS
ال�اث
طلس والشبه ال ي
الهندس ال ي
ي

ين
مايالين�
رئيس المجلس إالقليمي للسياحة  -السيد الغداف

مدن جهة درعة تافياللت الذين
تمت دعوتهم للمشاركة
السيد رئيس بلدية الرشيدية
تنغ�
السيد رئيس بلدية ي
السيد رئيس بلدية زاكورة
السيد رئيس بلدية ميدلت

الك�ى ،المدينة الواحة ف ي� القرن 21
ورزازات ب
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