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 ھاالمجاورة لوالمناطق  دراسة تصمیم تھیئة مدینة خنیفرة

 

اكة مع الجماعة شرة اتفاقیفي إطار التي تنجز والمناطق المجاورة لھا تصمیم تھیئة مدینة خنیفرة  دراسة ندرجت

 2014یھ سنة لتصمیم التھیئة الحالي للمدینة والذي تمت المصادقة عل مرحلي نصفإجراء تقییم عبر ، الترابیة لخنیفرة

  :وتشتمل ھذه الدراسة ثالث مراحل  .2014فبرایر  27بتاریخ  6234ونشره في الجریدة الرسمیة رقم 

 ىعل(  في مالمحھ األولیة التھیئةمشروع تصمیم و لتشخیص االستراتیجيھي او المرحلة األولى -

المعتمد بمقیاس  شروع تصمیم التھیئةمبوالشق المتعلق ،  2020أكتوبر 15 اعتمادھا في تم التي و)   1/5000مقیاس

و التي التي نحن الیوم بصددھا ضھا على اللجنة التقنیة المحلیة و عر، التھیئة وضع ضابطة مع (1/2000)أكثر دقة 

  . عرض مشروع تصمیم التھیئة على المجالس الجماعیة للمداولة وفتح البحث العموميبعد ذلك ستلیھا 

والتي تضم  ،المشروع الحضري لمدینة خنیفرة و رد االعتبار للمدینة العتیقة نجاز تھم إف ةلثالثاأما المرحلة  -

في إطار مشروع عقد مدینة مدققة یتم حولھا التعاقد مشاریع یتم اعتمادھا في إطار رزنامة من المشاریع المھیكلة 

مرحلتھا الثانیة التي تتمثل في  بلغت الدراسة حیث علیھ التقریر النھائي للمشروع للمصادقةو أخیرا مرحلة  .خنیفرة

  .2021فبرایر  22وذلك بتاریخ  عرض مشروع تصمیم التھیئة على اللجنة التقنیة المحلیة

تصمیم التھیئة الحالي للمدینة، نسبة إنجاز  میتم تقی ى للتشخیص االستراتیجياألولمرحلة الخالل فللتذكیر و 

غیر  230مرفقا منجز مقابل  17بمجموع  رافق العمومیة المرتقبةإنجاز الممن  %8نسبة ال یتجاوز  والذي تبین أنھ

 على حساب األنشطة التجاریة و الصناعیة التي بلغت فقط  %64ل توصل نسبةالسكن ب یقتنط ھیمنةتبین كذلك  ،منجز

  .إسمنتیةمدینة ھ إدراك یتممستقبال و إذا لم خلق أن یساھم في وھذا ما من شأنھ ،  3,6%

أوالً، سیاسة الترویج لإلقلیم .  مبادئ أساسیةعلى أربع ئة الجدید یتمحور مشروع تصمیم التھیر، في ھذا اإلطاو 

ثانیاً، التجدید الجغرافي االقتصادي من خالل إعادة التموضع االقتصادي واإلقلیمي  .للمنطقةوالتي ستعطي صورة جدیدة 

الوقایة  ،رابعًاو. والبشریة جالیةبالربط بین التنمیة الم في الدراسة وذلك البعد االجتماعي إدماج، ثالثا. لمنطقة الدراسة

  .اآلثار البیئیة للتوسع العمراني والنشاط التعدینيمن 

في اإلقلیمي و الجھوي  في سیاقھا المدینةوضع إشكالیة  نھج متكامل یعتمد على انجاز ھذه الدراسة على یعتمدو 

الجھوي إلعداد التراب الوطني لجھة بني مالل مخطط الو  خنیفرةالعمرانیة لیئة المخطط التوجیھي لتھ إطار كل من

، حسب القطاعات لمجالي، التنظیم ا لھاأو. مبادئثالث على  لتصمیم التھیئة توجھات التنمویةال كذا تركیزخنیفرة و

التجدید الحضري و رد  طبققطب جامعي جدید في شمال المدینة، ( أقطاب متكاملة في المدینة تشمل إنشاء خمس و

قطب سیاحي و ترفیھي لفضاء الكورس ، سوسیو ریاضي و االجتماعي وسط المدینة، قطب االعتبار للمدینة القدیمة، 

، یةشبكة الطرقال، تقویة  )شمال غرب و جنوب المدینةطب صناعي و خدماتي شمال و شمال غرب المدینة و أخیرا ق

 .لحفاظ على البیئةاالیكولوجیة وا المنظومة ثمینتكذا و
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