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 تقدمي عام

نه عرف عدة مستويات، كما أعه الكبير على عدة يتميز المجال المغربي بتنو

ن درجة هذه أ الإتحوالت مست مختلف الجوانب الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية...، 

 التحوالت تباينت بين ربوع البالد.

وقد عرف المجال المغربي نمو ديمغرافيا متسارعا ومتزايدا، حيث عرف المغرب 

بين مختلف جهات البالد، وكذا بين  أن ذلك تباين إالبموجه تضاعفا كبيرا لعدد سكانه، 

الذي أثر على معدل الكثافات السكانية والتمدين بين  األمرلسكان القرويون والحضريون، ا

المغربية، إذ عرف المغرب زيادة مهمة في نسبة التمدين مما ادى الى توسع النسيج  األقاليم

الحضري وظهور العديد من المدن وتضخم عدد سكان المدن االخرى غذ أصبحت مدنا 

 مليونية.

رافق النمو الديمغرافي بالمجال المغربي عدة تحوالت سوسيواقتصادية، عملت على 

بي على عدة مستويات، كتحسن في العديد من المؤشرات تغيير واضح في المجتمع المغر

جانب تغير التركيبة المهنية للمجتمع المغربي الذي بدأ  إلىاالجتماعية كاالمية والبطالة، 

مجتمع تطغى عليه  إلىيتحول تدريجيا من مجتمع قروي يعتمد على النشاط الفالحي، 

 مظاهر التمدن وبروز أنشطة اقتصادية جديدة لساكنته.

 اإلنتاجيةإن هذه التحوالت السوسيواقتصادية ارتبطت ارتباطا وثيقا بتغير البنية 

المغربية، نتيجة تطور القطاعات االقتصادية التقليدية بالمجال المغربي )الفالحة والصيد 

همت الصناعة والتجارة والخدمات، البحري والمعادن(، عالوة على ظهور أنشطة جديدة 

وارد االقتصادية األخرى... ويسعى المغرب من خالل العديد من السياحة والم لى جانبإ

بغية الرفع من قدرته التنافسية  اإلنتاجيةالبرامج والمشاريع االستثمارية الزيادة من قدرته 

على مستوى التنمية البشرية  إيجاباالذي انعكس  األمرداخلي الخام، والزيادة في الناتج ال

 الرغم من االكراهات التي تعترضها.للبالد، التي عرفت تقدما على 
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عرفت البالد العديد من التقسيمات الجهوية، وذلك بهدف  وتطبيقا لمبدأ الالمركزية

، كان آخر هذه التقسيمات الجهوية تحقيق توازن وتنمية شاملة في مختلف ربوع البالد

جهة ترابية بمعايير ورؤية استراتيجية تتجاوز  12لى لموسعة التي قسم بموجبها المغرب إا

تعثرات وثغرات التقسيمات الترابية السابقة، وصوال لجهات متناغمة مجاليا واقتصاديا 

 وسياسيا...

إن جغرافية المغرب تمتاز باختالفات واضحة سواء تعلق األمر بالشق الطبيعي 

ل المغرب بلدا متنوعا وغنيا )محاضرات الفصل األول( أو الشق البشري، األمر الذي يجع

بإمكاناته الطبيعية وموروثه الثقافيالزاخر. إال البرامج والمشاريع التنموية غالبا ما تتميز 

بضعف مردوديتها بسبب غياب رؤية تنموية استراتيجية تأخذ بعين االعتبار المؤهالت 

 ي في عمليتيساسالطبيعية وتعطي اهتماما كبيرا للعنصر البشري باعتباره العنصر األ

لدرجة أنها أصبحت عاجزة عن  التنمية والتقدم، مما يزيد من تفاقم وتناسل مشاكل البالد

 ايجاد حلول ناجعة لها.

 فإن هذه الوحدة تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف التالية:وعليه، 

رصد تطور النمو الديمغرافي بالمجال المغربي والعوامل المساهمة في ذلك،  ✓

 المترتبة عنه؛واالنعكاسات 

إبراز التحوالت السوسيواقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي ودورها في  ✓

 الدينامية العامة التي يعرفها؛

 ؛مستوى مؤشر التنمية البشرية للبالد والبرامج المتخذة لتحسينهتبيان  ✓

والزيادة تحديد البنية االقتصادية بالمجال المغربي والتدابير المتخذة لتطويرها  ✓

 من قدرتها االنتاجية والتنافسية؛

تتبع مسار التقسيمات الجهوية التي عرفها المغرب ودورها في تنمية جهات  ✓

البالد، مع إبراز أهمية الجهوية الموسعة في تحقيق تنمية عادلة بين ربوع 

 البالد ودورها في تكريس مبدأ الالمركزية.
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 لمغربي صائص الديمغرافية بالمجال االخ -1

 ديمغرافي سريع نمو -1-1

نموا سكانيا سريعا، وتم ذلك بوتيرة سريعة جدا،  20شهد المغرب منذ مطلع القرن 

وخصوصا منذ الخمسينيات حيث شهدت انفجارا ديموغرافيا قويا. حيث انتقل عدد سكان 

. ليعرف 1952ماليين نسمة سنة  9لى إين ماليين نسمة في بداية القرن العشر 5المغرب من 

 ادة مهمة خالل النصف الثاني من القرن العشرين.بعدها زي 

مليون  29من زيد إلى أ 1961مليون نسمة سنة  11,6انتقل عدد سكان المغرب من 

. وتفاوت 2014خير لسنة حصاء األخالل اإلمليون نسمة  8, 33، ليصل2004نسمة سنة 

مليون نسمة  8,2حيث كانت الساكنة القروية تشكل ذلك بين الساكنة الحضرية والقروية، 

، لترتفع الساكنة الحضرية حيث بلغت 1960مليون نسمة للساكنة الحضرية سنة  3,3مقابل 

 مليون للساكنة القروية، مما يعني زيادة مهمة نسبة التمدين. 13,4مليون نسمة مقابل  20,4

هذه اختلفت . 2014إلى  1960من سنة  % 2نسبة نمو الساكنة المغربية  وبلغت

، بينما عرفت تراجعا ما 1971و 1960ما بين  %2,58نسبة بين االحصاءات التي عرفها ال

 .%1,25حيث بلغت  2014و  2004بين 

 2014و 1960توزيع السكان بالمغرب ونسبة النمو ما بين سنتي : 1 جدول رقم

 السنوات الحضريون القرويون  المجموع  النمو السنوي نسبة

- 11.626.470 8.236.857 3.389.613 1960 

2,58 15.379.259 9.969.534 5.409.725 1971 

2,61 20.419.555 11.689.156 8.730.399 1982 

2,06 26.073.717 12.665.882 13.407.835 1994 

1,38 29.891.708 13.428.074 16.463.634 2004 

1,25 33.848.242 13.415.803 20.432.439 2014 
 www.hcp.maالمصدر: 
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يتميز عدد سكان المغرب بتباينه الواضح بين جهات البالد، إذ أن الجزء األكبر منه 

السطات أكبر جهة من حيث -يتركز بالقسم الشمالي للبالد، وتعد جهة الدار البيضاء الكبرى

القنيطرة. -سال-، يليها جهة الرباط2014مليون نسمة سنة  6,8عدد السكان حيت بلغ أزيد من 

واد الذهب التي بلغ عدد سكانها  -سكان الجهات الجنوبية خاصة جهة الداخلةبينما يقل عدد 

 نسمة. 955 142

 2014جدول: توزيع عدد سكان المغرب حسب الجهات سنة 

 المغاربة  األجانب  السكان  األسر
 الجهة

Ménages Population Etrangers Marocains 

 الحسيمة  -تطوان  -طنجة  276 549 3 453 7 729 556 3 124 799

 الشرق 392 310 2 954 3 346 314 2 530 494

 مكناس  -فاس  164 231 4 728 5 892 236 4 497 919

 القنيطرة  -سال  -الرباط  654 560 4 212 20 866 580 4 107 015 1

 خنيفرة  -بني مالل  514 519 2 262 1 776 520 2 174 520

 سطات  -الدار البيضاء الكبرى  500 830 6 239 31 739 861 6 404 559 1

 آسفي -مراكش  933 511 4 636 8 569 520 4 120 928

 تافياللت  -درعة  212 634 1 796 008 635 1 998 277

 ماسة  -سوس  933 671 2 914 4 847 676 2 511 601

 واد نون  -كلميم  410 433 347 757 433 202 90

 الساقية الحمراء  -العيون  981 366 777 758 367 754 78

 وادي الذهب -الداخلة  067 142 888 955 142 385 29

 مجموع الوسطين الحضري والقروي  036 762 33 206 86 242 848 33 806 313 7
 www.hcp.maالمصدر: 

كما يختلف عدد سكان البالد بين األقاليم والمدن، إذ يرتفع في المدن المغربية الكبرى 

، والرباط وفاس ومراكش  2014ماليين نسمة سنة  4كالدار البيضاء التي تجاوزت 

 إلخ.وطنجة...

نسبة التكاثر كارتفاع عدد سكان المغرب إلى مجموعة من العوامل: ويعزى ارتفاع 

الطبيعي نتيجة عوامل ديموغرافية: كارتفاع نسبة الوالدات، مقابل تراجع نسبة الوفيات، 

 (.سنة 65و  15الخصوبة لدى النساء )معدل عدد األطفال لكل أنثى ما بين وتزايد معدل 
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 ارتفاع نسبة الوالدات وبداية تراجعها من جديد مؤخرا ▪

شهدت نسبة النمو الطبيعي ارتفاعا كبيرا بلغ ذروته خالل عقدي الستينات والسبعينات 

بيد ، سبة الوفيات%، ونتج ذلك عن ارتفاع نسبة الوالدات وانخفاض ن 2.5حيث كانت تفوق 

أن هذا النمو الطبيعي سرعان ما أخذ يتناقص تدريجيا منذ منتصف التسعينات تحت تأثير 

 .2010% سنة 1مجموعة من العوامل، بحيث نزلت نسبته إلى 

لقد ظلت نسبة الوالدات بالمغرب مرتفعة جدا، فقد كانت هذه النسبة تترواح ما بين  

يعزى هذا االرتفاع في نسبة الوالدات إلى تأثير بعض العادات والتقاليد  ‰.30و  52.5‰

االجتماعية التي كانت منتشرة في المجتمع المغربي، مثل ظاهرة الزواج المبكر، خاصة في 

األرياف، األمر الذي كان يطيل من فترة اإلنجاب، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الخصوبة لدى 

 ة وانعدام الوعي، وغياب التخطيط العائلي... النساء، وكذا انتشار األمي

لكن منذ مطلع عقد الثمانينيات من القرن الماضي بدأت هذه النسبة تتخذ منحى 

‰ سنة 18.7‰ في منتصف الثمانينيات إلى حوالي 31فقد نزلت من حوالي  ،تراجعيا

أت في ويعود السبب في ذلك إلى التغيرات السوسيواقتصادية والثقافية التي طر.2010

المجتمع المغربي خالل العقود األخيرة، مثل تأخر الزواج لدى اإلناث والذكور بسبب طول 

فترة الدراسة ومشكل البطالة، وارتفاع تكاليف الزواج وإعالة األسرة... باإلضافة إلى أثر 

 سياسة تنظيم األسرة والتخطيط العائلي...

 انخفاض في معدل الوفيات ▪

ن تطورها يعكس درجة أكما  ،ون السلبي للدينامية الديمغرافيةنسبة الوفيات المك تعتبر

تحسن الظروف الصحية للساكنة ومدى  استفادته من البنيات الصحية والتطهير، وكذا من 

 جودة العالجات الوقائية واالستشفائية.

فقد ، 20لى غاية منتصف القرن رتفاعا مهما في نسبة الوفيات افالمغرب عرف ا

.ويفسر ذلك ببعض العوامل: كتأثير الظروف الطبيعية، ‰25النسبة تزيد عن كانت هذه 
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واستمرار الطرق التقليدية في العالج، وضعف التأطير الطبي، وضعف الوعي الصحي، 

 والحالة االجتماعية للسكان )الفقر( والتي تسبب في سوء التغذية...

الوفيات انخفاضا كبيرا  لكن منذ مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي عرفت نسبة

‰ 6.7، إلى 1980‰ سنة 10.6 لثالثة األخيرة، حيث انخفضت منوخصوصا في العقود ا

شيء على وفيات االطفال التي . وينطبق نفس ال2004‰ سنة 5.4، ثم إلى 1994سنة 

سنة وقع تراجع ملموس في  35ت بشكل ملموس، وبوتيرة سريعة. وهكذا فخالل انخفض

بالوسط  ‰ 170) ‰ 149قبل السنة االولى من العمر، حيث انتقل من معدل هطر الوفاة 

في الوسط  ‰56,7) ‰42,8، الى 1962بالوسط الحضري( سنة  ‰ 100القروي و 

 .2004بالوسط الحضري( سنة  ‰38,6القروي

ويفسر هذا االنخفاض الكبير والمتواصل في الوفيات إلى التحسن النسبي في ظروف 

وتحسن البنية التغذية، وتقدم وسائل العالج والتطبيب، وكذا تزايد نسبة التأطير الطبي، 

التحتية الصحية وحمالت تلقيح االطفال في سن مبكرة ضد امراض الطفولة )السل، 

باإلضافة إلى تحسن ملموس في زاز، الحميراء، الحصبة...(، الدفتيريا، السعال الديكي، الك

 الظروف االجتماعية والثقافية للسكان.

 تراجع معدل الخصوبة ▪

، فقد انتقل من 2014الى سنة  1960عرف معدل الخصوبة تراجعا واضحا منذ سنة 

طفل، ومس ذلك الوسطين القروي والحضري، حيث بلغ فيهما على  2,2الى  للمرأةطفال أ 7

 طفل. 2طفل و  2,5التوالي 

هذا التراجع كان بوثيرة مختلفة سواء بالنسبة لمجموع المغرب أو الوسطين القروي 

في بداية الستينيات، مرتفع جدا ومتقارب جدا ما والحضري معا، حيث كان معدل الخصوبة  

لكن منذ منتصف السبعينيات عرف هذا المعدل تراجعا  ،بين الوسطين الحضري والريفي

إن وتيرة االنخفاض ازدادت حدة في العقدين األخيرين. هذا مسترسال إلى يومنا هذا، بل 

التراجع في مؤشر الخصوبة يدل على أن سكان المغرب يعيشون المرحلة األخيرة من 
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وضعية االنتقال الديموغرافي )وضعية انتقالية ما بين النظام الديموغرافي التقليدي، والنظام 

 الحديث(.

 بتفاعل عدة عوامل، منها: ،الخصوبة لمعدلويفسر هذا االنخفاض المسترسل 

سن الزواج لدى النساء والرجال خالل الخمسين،  تأخر: ظاهر تراجع الزواج المبكر ✓

سنة االخيرة يعد من مظاهر التغيير داخل المجتمع المغربي، فقد كان معدل الزواج 

د سنة بالنسبة للنساء، وق 17,5بالنسبة للرجال و  24في حدود سنة  1960االول سنة 

 .للنساء( سنة 25,7للرجال مقابلسنة  31,3)  2014سنة 28,5 معدل الى انتقل هذا 

 %16,35للرجال مقابل  %22,13) 1994سنة  %38,48: ارتفاع نسبة العزوبة ✓

للنساء(. هذا التقدم  %48,4للرجال و  %57,9) 2014سنة  %53,2لى إللنساء ( 

لى إ باإلضافةجاء بفعل العديد من العوامل كتمدرس الفتيات وطول مدة الدراسة، 

 الصعوبات االقتصادية كالبطالة وغيرها(؛

تنظيم النسل: ساهم االنتشار الواسع الستعمال موانع الحمل في التقليل من معدل  ✓

في  % 8الخصوبة، حيث قدرت نسبة النساء اللواتي يلجأن الى هذه الوسائل 

، ومن المؤكد أن % 60اليوم الستينيات من القرن الماضي، في حين صارت تتجاوز 

مقابل  % 66المدن أكثر من القرى ) مستوى التعليم وانتشار وسائل منع الحمل قد عم

 (؛% 60

 خروج المرأة من المنزل، واندماجها المتنامي في العمل وفي الحياة االقتصادية، ✓

تغير النظرة التقليدية إلى كثرة األطفال كمورد للرزق، واعتبار ذلك عبئا اقتصاديا  ✓

 ثقافي لآلباء.واجتماعيا لألسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسن المستوى ال

تأثير سياسة تنظيم األسرة التي سلكها المغرب منذ الستينيات )ضبط وتيرة النمو  ✓

، كتبني برنامج التخطيط العائلي بإلغاء قانون منع االشهار لموانع الحمل السكاني(

(، تبني المخططات االقتصادية واالجتماعية لسياسة تروم 1967)مرسوم يوليوز 

 ي.تخفيض النمو الديمغراف
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 بنية عمرية شابة -1-4

على البنية  20انعكس النمو السكاني السريع الذي عرفه المغرب منذ منتصف القرن 

بة فئة العمرية لسكان المغرب، فقد أدى ذلك إلى وجود بنية سكانية فتية تتمثل في ارتفاع نس

 ، مع تقلص في فئة الشيوخ.األطفال والفتيان والشبان

البنية الشبابية بالرغم من التقلص النسبي الذي تعرفه نسبة التزايد وستستمر هذه 

الطبيعي اإلجمالي. بيد أن التركيبة العمرية لسكان المغرب عرفت في العقود األخيرة عدة 

 تغيرات جوهرية:

سنة تراجعا  15فقد عرفت فئة األطفال الذين تقل أعمارهم عن  تراجع فئة االطفال: ▪

% من مجموع سكان 44.4تمثل  1960الفئة إلى حدود سنة قويا؛ فإذا كانت هذه 

. ومن 2014% سنة28,2 ، ثم إلى 1994% سنة 37خفضت إلى البالد، فإنها ان

. ويفسر هذا بانخفاض نسبة الخصوبة، 2030% في أفق 20.9المتوقع أن تنزل إلى 

 ؛وتأثير سياسة تنظيم األسرة...

سنة تزايدا مستمرا  60-15ما بين  مستمرة لفئة الشباب: عرفت الفئة الشابة زيادة ▪

% سنة 62.4ثم إلى  1994% سنة 55.9إلى  1960% سنة 48.3حيث انتقلت من 

يفسر ذلك بتأثير الزيادة الطبيعية السريعة التي عرفها المغرب خالل و  .2014

لمغرب في عقدي السبعينيات الستينيات، وكذا بسبب الخصوبة المرتفعة التي عرفها ا

 ؛والثمانينيات والتي بدأت أجيالها تلج فئة السكان النشيطين

، اطفيف اسنة، فلم تشهد سوى تزايد 60أما فئة الشيوخ، أي الذين تزيد أعمارهم عن  ▪

% فقط على مدى 2.4، أي 2014% سنة 9.6ىإل 1960% سنة 7.2حيث انتقلت من 

% 15.4لكن من المنتظر أن تشهد زيادة مهمة مستقبال لتصل نسبتها إلى  ،سنة 50

 .2030سنة 

فئة الشباب وتقلص وتتشابه البنية العمرية بين جهات المغرب، فكلها تتميز بارتفاع 

طفال، مع وجود بعض االختالفات الطفيفة بين بعض الفئات بين الجهات، تدريجي لفئة األ

(، الجهة %10,6خنيفرة )-كبير في جهات بني مالل تنتشر الشيخوخة بشكلفمثال 
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( قد تفسر بحجم الهجرة التي تعرفها هذه الجهات. %10,2مكناس )-( وفاس%10,3الشرقية)

الساقية -( والعيون%3,5وادي الذهب )-وتبقى هذه الظاهرة ضعيفة بكل من جهات الداخلة

 2,9إذ بلغ على التوالي  ، نظرا الرتفاع معدل الخصوبة بها،2014سنة  (%5,4الحمراء )

 .2014طفل سنة  2,4و 

 1950سنة ما بين   42,9وقد عرف معدل أمد الحياة تحسنا كبير، حيث انتقل من 

تحسن في الخدمات الطبية، سواء من سنة في الوقت الحالي، بفعل  71أزيد من  ، إلى1955و 

الطبية، الى جانب تحسن الحالة ناحية التجهيزات والخدمات المقدمة او االطر الطبية والشبه 

 الغذائية والتوفر على الماء الصالح للشرب وحمالت التلقيح والوقاية من األمراض.

 مرحلة االنتقال الديمغرافي -1-1-5

االنتقال الديموغرافي هو االنتقال من وضع تكون فيه مكونات إعادة إحالل وتجديد 

مع تنخفض فيه وفيات األطفال والرضع  الساكنة )المواليد والوفيات( مرتفعة، إلى وضع

أما المرحلة الثانية فتتميز بنمو بطيء، يسير في اتجاه مالمسة  .استمرار االرتفاع في المواليد

الصفر حيث تلتحق معدالت المواليد بمعدالت الوفيات المتناقصة، ومن تم االتجاه نحو نمو 

 سكاني سلبي )االنكماش السكاني(؛

لمرحلة الثانية من االنتقال الديمغرافي منذ سبعينيات القرن دخل المغرب في هذه ا

إن خاصية االنتقال الديمغرافي بالمغرب . الماضي، مع حدوث خصوبة لم تكف عن التراجع

 أبرزها:، مجموعة من العواملفيها ساهمت  تعد من أسرع االنتقاالت في العالم.

 ؛1967األسرة التي نهجها المغرب منذ عامل السياسة الديموغرافية: تأثير سياسة تنظيم  ✓

 كثرة متطلبات الحياة المعاصرة؛ وعوامل اقتصادية: ارتفاع تكاليف المعيشة  ✓

 انتشار البطالة بين أوساط الشباب؛وعوامل اجتماعية: الفقر )تدني مستوى المعيشة(  ✓

 طول فترة الدراسة. و عوامل ثقافية: تحول في عقليات المغاربة خاصة زيادة الوعي  ✓
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 الكثافة السكانية بالمغرب -1-1-6

يعتبر التوزيع الجغرافي للسكان داخل المجال المغربي من أبرز سمات الديموغرافيا 

إذ يتميز  المغربية؛ وهو توزيع يتسم بالتباين والتفاوت المجالي نظرا لتضافر عدة عوامل.

للسكان في الجهات الشمالية والشمالية الغربية للبالد على طول  ركز كبيرالمجال المغربي بت 

المحور الممتد من جنوب أكادير في الجنوب الغربي إلى وجدة في الشمال الشرقي. ففي هذا  

لمناطق ويتمركز معظم السكان على طول ا ،% من السكان90المحور يستقر حوالي 

لشرقية والجنوبية الشرقية واألقاليم بينما تتصف المناطق ا، الساحلية أو المجاورة لها

، وتستثنى 2أفراد/كلم 10الصحراوية بفراغ بشري، إذ ال يتجاوز فيها معدل الكثافة السكانية 

 من ذلك واحات الجنوب.

 في مجموعة من العوامل الطبيعية واالقتصادية والتاريخية والنمو الحضري تتحكم

افات السكانية توجد في سهول وهضاب فأعلى الكث، التوزيع الجغرافي لساكنة المغرب

المغرب األطلنتي التي تتمتع بظروف طبيعية )مناخ، تضاريس، تربة، مياه( مالئمة. أما 

 المناطق الشرقية والجنوبية التي تسود فيها القحولة والجفاف فهي شبه فارغة.

وتعتبر الظروف التاريخية من بين العوامل المفسرة، فبعض الجبال مثل الريف 

ألطلس الكبير الغربي واألوسط تعرف اكتظاظا سكانيا رغم قلة إمكاناتها، وذلك ألنها وا

 شكلت في الماضي ملجأ يحتمي به السكان أثناء الصراعات القبلية.

وقد لعبت المدن الكبرى والجديدة التي استحدثها المستعمر على طول الساحل األطلنتي 

أنشطة االقتصادية الجديدة التي توفر فرصا  دور المستقطب لسكان المناطق الداخلية بفعل

للشغل. مما أدى إلى هجرة السكان من األرياف نحو هذه المدن، مساهمة بذلك في زيادة 

 تركز السكان بالمنطقة األطلنتية والساحلية.

 

 

 



12 
 

 ظاهرة التمدين بالمجال المغربي واكراهاتها تنامي -2-1

في المغرب ظاهرة ضاربة في القدم. ويمكن الوقوف على أربع انماط  إن تطور المدن

لى المدن إوالقرطاجية،  تطور عبر التاريخ. فقد انتقل من المحطات التجارية الساحلية الفنيقية

ى المدن االسالمية، وبعدها المدن التي أنشأها  إلالرومانية في الشمال الغربي اساسان ثم 

فاس والرباط ة متنوعة مختلفة، منها المدن الحضرية كما هو الشأن االستعمار. والمدن القديم

و السلطانية كما هو شان فاس والرباط ومكناس ومراكش، أ وسال وتطوان، والمدن المخزنية

الي وضرحة كما هو شأن وزان ومألا-والمدن الموانئ من قبيل طنجة والصويرة، والمدن

 ادريس.

ن نسبة ساكنة المدن ظلت أ إال ر التاريخ،المدن المغربية عب  أصنافرغم تعدد 

. وبعد االستقالل عرفت هذه النسبة 20في بداية القرن  % 8ضعيفة، إذ كانت ال تتجاوز 

 %60,3ذ بلغت إ، لتعرف بعد ذلك نموا مستمرا 1960سنة  % 29ارتفاعا مهما حيث بلغت 

 .2014سنة 

كانت  1960تزايد عدد المدن والمراكز الحضرية بالمغرب، ففي سنة  ،ونتيجة لذلك

نسمة(،  50.000مدينة كبرى ومتوسطة )أكثر من  11مدينة من بينها  112توجد بالمغرب 

مدينة ذات كثافة سكانية تفوق  54مدينة، من بينها  350تجاوز هذا العدد  2004وفي سنة 

 .نسمة 50.000

غرب في تزايد مستمر، ويتجلى ذلك من خالل الزيادة التي إن الدينامية الحضرية بالم

مدن كبرى  7، إذ زاد عدد المدن وتضخم عدد سكانها، حيث أن 2014عرفتها خالل سنة 

من السكان الحضريين  % 41.3( سكان المملكة أي ما يعادل % 24.9تستقطب زهاء ربع )

ثم تليها مليون نسمة،  3,359وهي على التوالي حسب حجمها الديموغرافي، الدار البيضاء 

 632ألف ثم مكناس بـ  890ألف ثم سال ب  928ثم مراكش بـ نسمة، مليون 1,112فاس 

الديموغرافي المسجل  االنكماشألف، ويتراوح معدل النمو أو  577ألف، وأخيرا الرباط بـ 

 % 3.26بمدينة الرباط و  % -0,79ي هذه المدن خالل العشر سنوات األخيرة ما بين ف

 .بمدينة طنجة
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وقد ساهمت مجموعة من العوامل في نمو ظاهرة التمدين بالمغرب كالنمو الطبيعي 

لسكان الحواضر، باإلضافة الى الهجرة القروية وذلك بفعل الجفاف المقرون بنقص التجهيز 

لقروي، الى جانب اعادة التصنيف االداري الذي نجم عنه توسع المدارات الجلي بالعالم ا

 الحضرية للمدن أو انتقال مراكز قروية إلى وضعية حضرية. 

نتج عن تزايد ظاهرة التمدين بالمغرب العديد من االكراهات المختلفة، كبروز 

والتوسع حراف..(، واستفحال العديد من المشاكل االجتماعية )الفقر، البطال، التسول، االن

على حساب األراضي الصالحة للزراعة أو المجاالت الغابوية، إلى جانب تشوه المشهد 

حياء الصفيح في العديد من المدن المغربية والسكن العشوائي وهي احياء أالحضري ببروز 

 ساسية وأحيانا تفتقر لشروط العيش الكريم.غير مجهز بالبنى األ معظمها

ظاهرة التمدين فضال عن مساهمتها في تحويل االمكان البشري نحو وعليه، فإن 

موجها قويا للتحول االجتماعي والتنمية البشرية. وبتمدينه انفتح المجتمع ا تعتبر نهإالمدن، ف

 المغربي على قيم جديدة وشهد انتقاالت متعددة.

 ومستوى التنمية البشرية بالمجال المغربي الخصائص السوسيواقتصادية -3-1

 المغربيللمجال  السوسيواقتصاديةالخصائص  -1-3-1

عرف المجتمع المغربي العديد من التحوالت السوسيواقتصادية، نظرا للنمو 

الديمغرافي الذي عرفه وتأثره بعدة عوامل، فإذا كانت العديد من المؤشرات عرفت تحسنا 

هذه وتتمثل  يعاني من ارتفاعها.ملموسا، اال انها لم تواكب النمو الحاصل، والزال المغرب 

أساسا في األمية، والفقر والتهميش، والبطالة، إضافة إلى تنوع البنية الخصائص 

 السوسيومهنية لسكان البالد. 

 تراجع في معدل األمية ▪

بالمغرب منذ االستقالل إلى اليوم، حيث انخفض  عرف معدل األمية تراجعا كبيرا 

وتفاوت ذلك بين الجنسين فهي الزالت  .2014سنة  %32,2إلى  1960% سنة 87من 

(، وكذا بين الوسطين القروي %22,2( مقارنة بالرجال )%42,1مرتفعة لدى النساء )
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( بينما الزالت مرتفعة %22,6ذ تراجعت بصورة كبيرة في الوسط الحضري )إوالحضري، 

  . 2014سنة  %60ناث إذ تجاوزت إل( خاصة في صفوف ا%47,5بالوسط القروي )

ناهيك عن المشاكل  ويرجع ذلك الى ارتفاع الهدر المدرسي وضعف البنية التعليمية،

 خرى كالفقر والزواج المبكر والعادات السائدة. االجتماعية األ

 الفقر تراجع معدل ▪

من  عرفت نسبة الفقر انخفاضا كبيرا واضحا منذ االستقالل إلى اليوم، فقد مرت

، وإلى حوالي 2000% سنة 17.8، ثم إلى 1985% سنة 21.1إلى  1960سنة  55.7%

مازالت نسبة مهمة من سكان البالد تعاني من الفقر واإلهمال و .2007سنة  8.9%

والتهميش، مما يؤثر سلبا على وضعية المغرب في مجال التنمية البشرية على الصعيد 

% لدى سكان 14.4وسط اإلقامة، حيث ترتفع إلى  بيد أن هذه النسبة تتفاوت حسب، الدولي

 % لدى سكان الحواضر.4.8األرياف، مقابل 

وتتفاوت وضعية سكان األرياف من حيث درجة الفقر حسب الجهات والمناطق 

المغربية؛ فأكثر المناطق تضررا بهذه الظاهرة االجتماعية هي جبال الريف ومقدمتها، 

الغربي واألوسط، والمنطقة األطلنتية الجنوبية، واألطلس المتوسط، واألطلس الكبير 

 وحوض درعة واألطلس الصغير.

لتدارك هذه الوضعية المزرية من خالل  يناألخير ينوقد بذلت جهود حثيثة في العقد

عدة برامج وطنية الهادفة إلى تحسين الوضعية، مثل برنامج كهربة العالم القروي، وبرنامج 

ح للشرب، وبرنامج الطرق القروية )فك العزلة عن العالم ربط القرى بشبكة الماء الصال

لى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت لتقليص معدالت الفقر إ(، باإلضافة القروي...

 ومحاربة الهشاشة في القرى والمدن.

 انتشار واسع للبطالة ▪

نسبة مهمة من سكان المغرب ترزح تحت وطأة البطالة وخصوصا في أوساط  الزالت

فقد انتقل معدل الشباب، مما ينعكس سلبا على وضعية المغرب في مجال التنمية البشرية. 
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، وهذه الزيادة كانت متفاوتة بين 2014سنة  %16,2الى  1994سنة  % 16البطالة من 

ط القروي بينما تراجعت بنقطة بالوسط الحضري إذ زيادة طفيفة فالوسالوسطين والجنسين. 

 .2014سنة  %19,3إلى  %20,3من 

، %12,4سجلت في صفوف الذكوروتتفاوت هذه النسبة أوال من حيث الجنس؛ حيث 

، ويفسر ذلك بخروج المرأة للعمل. وكذا تختلف حسب 2014سنة  % لدى اإلناث29.6مقابل 

 السن والمؤهالت العلمية والمهنية.

الناحية الجغرافية فإن نسبة البطالة بالمغرب تسجل تفاوتات كبيرة داخل المجال ومن 

المغربي؛ فأكثر المناطق تضررا بهذه الظاهر االجتماعية هي األقاليم الشرقية، ومنطقة 

 األطلس المتوسط، وأقاليم القنيطرة وبنسليمان وكلميم....

لي بالقرى، وضعف فرص ويفسر ذلك بعدة عوامل كسيادة النشاط الفالحي العائ 

الشغل خاصة مع خروج المرأة للعمل، إلى جانب التباين االقتصادي الواضح بين جهات 

وأقاليم وحواضر وقرى المغرب، ناهيك عن الهجرة القروية المتنامية والتي زادت من 

 تضخم نسبة البطالة في المدن.

 قتصادية لسكان المغربالا-تركيبة المهنتغير  ▪

مهنية لسكان المغرب بالتنوع من حيث األنشطة التي -السوسيو  تتميز التركيبة

. ويرتبط ذلك بالتطورات المهمة التي ، كما عرفت تغيرا واضحايمارسها هؤالء السكان

شهدها االقتصاد والمجتمع المغربيين منذ االستقالل؛ مما أدى إلى بروز مهن ووظائف 

بطة به مازالت تهيمن على هذه البنية على ومع ذلك فإن النشاط الفالحي والمهن المرت  جديدة.

% من الساكنة النشيطة بالمغرب مازالت تشتغل في قطاع الفالحة 40.5اعتبار أن حوالي 

 والغابة والصيد البحري.

ويسجل كذلك أن مساهمة قطاع الصناعة العصرية والتقليدية في تشغيل اليد العاملة 

% من مجموع السكان النشيطين 12.3نسبتها المغربية الزال متواضعا جدا حيث ال تتجاوز 

 بالبالد.
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أن نسبة مهمة من السكان النشيطين في المغرب تتجه نحو أنشطة القطاع  ويالحظ

%. بيد أن هذا القطاع يتميز بتشتت أنشطته ومحدوديتها وقلة االندماج 45.8الثالث بحوالي 

قرارها وطابعها بين فروعها )غير مهيكلة(، باإلضافة إلى ضعف مداخيل بعضها وعدم است 

احة، البناء واألشغال العمومية، التجارة، األنشطة الموسمي )السي  الزمني المؤقت أو 

 الحرة...(. 

 مستوى التنمية البشرية للبالد وتدابير تحسينها -1-3-2

التنمية ": (PNUD)حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يقصد بالتنمية البشرية 

وغايتها، االجتماعية تجعل اإلنسان منطلقها -البشرية هي نظرية في التنمية االقتصادية

وتتعامل مع األبعاد االجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر الرئيسي، وتنظر للطاقات المادية 

 ."واالقتصادية باعتبارها شرطا من شروط تحقيق هذه التنمية، دون أن تهمل أهميتها

األمم برنامج مؤشر مركب وضعه وهو ؤشر التنمية البشرية ويعتمد في قياسها على م

بلدا في  180من أجل قياس مستوى التنمية داخل أكثر من  1990عام  اإلنمائي المتحدة

ر ترتيب البلدان وفقا للنقطة التي حصلوا عليها العالم، ويتم حساب هذا المؤشر سنويا، وينش

، ويعتمد على ثالثة مستويات: المستوى االقتصادي في تقرير للتنمية البشرية يصدر كل عام

)الدخل الفردي(، المستوى الصحي )أمد الحياة(، المستوى التعليمي )نسبتي األمية 

 والتمدرس(.

ن برنامج األمم المتحدة للتنمية، فإن ، الصادر ع 2015لسنة  هذا التقريراستنادا إلى 

بالمغرب سجل تقدما بثالثة مراكز على المؤشر العالمي، إذ  (IDH)مؤشر التنمية البشرية 

السنة الجارية، ما ضمن له مكانا  126السنة الماضية إلى المرتبة الـ 129انتقل من المرتبة الـ

 0.500ي يتراوح مؤشرها ما بين )أي الت البشرية المتوسطة في خانة البلدان ذات التنمية

 (.0.700و 

حصل المغرب على نقاط سلبية على مستوى مختلف المؤشرات الفرعية التي يستند و 

إليها تقرير “برنامج األمم المتحدة اإلنمائي” الخاص بالتنمية البشرية، باستثناء مؤشر 

 .سنة 74متوسط العمر، الذي يبلغ في المغرب 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/3e2832a5-be79-42be-a7ef-3628ea8dbc85
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/3e2832a5-be79-42be-a7ef-3628ea8dbc85
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 المغرب في مؤخرة الدول العربية )إلى جانب كل تعلجالمتدنية،  هذه الوضعية 

عليه ، كما تقدمت ، واليمن، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر(وجنوب السودان السودان

(، 121خرى والتي تعرف مشاكل وتوترات سياسية مثل العراق )العديد من الدول العربية األ

رغم مستواه االقتصادي الجيد، تعزى إلى التأخر الكبير  (،83( والجزائر )113وفلسطين )

المسجل في القطاعات االجتماعية الحيوية مثل التعليم، والصحة، وارتفاع نسبتي الفقر 

 المادي واألمية لدى سكان البالد...

ولالستدالل على هذه الوضعية المزرية التي يعيشها المغرب في المجال االجتماعي،  

والتي تنم عن ضعف استفادة غالبية السكان من سياسة التنمية االقتصادية التي نهجها المغرب 

بعض منذ االستقالل، يكفي أن نعقد مقارنة بين المغرب وبعض الدول المغاربية والعربية و 

 في مجال بعض المؤشرات االجتماعية. خرىدول العالم األ

المتدنيةّ، تخد المغرب العديد من التدابير، همت مختلف  ولتجاوز هذه الوضعية

المجاالت لتحسين مستوى عيش الساكنة من التطبيب والتمدرس ورفع الدخل. ومن أبرز هذه 

ها صاحب الجاللة "، وهي مبادرة اعطى انطالقتمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالالتدابير "

محاربة الفقر والهشاشة وكذا االقصاء االجتماعي. وذلك من ، بهدف 2004ماي  18في 

خالل وذلك من خالل إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية األساسية، أنشطة التكوين وتقوية 

المدرة القدرات، والتنشيط االجتماعي، والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض باألنشطة 

 .للدخل

ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على فلسفة وطريقة تسيير جديدتين. وفي هذا 

اإلطار، يعتبر الخطاب الملكي المؤسس، خارطة الطريق والمرجعية األساسية، حيث تتجلى 

وفي قيم المبادرة مجموعة من القيم المتمثلة في الكرامة اإلنسانية، وثقة المغاربة في ذواتهم 

مستقبل بالدهم، ومشاركة المواطنين المعنيين من خالل التشخيص التشاركي وتحقيق 

إضافة إلى الحكامة الجيدة و االستمرارية من أجل إرساء دعائم  متطلباتهم على أرض الواقع.

 حكامة ديمقراطية مع إشراك كل الفاعلين في التنمية وفي اتخاذ القرار.
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حول  2010-2005خالل المرحلة األولى مية البشرية الوطنية للتن محورت المبادرة ت 

 ، وهي:أربعة برامج، لفائدة مختلف الفئات المستهدفة

جماعة قروية ال يتعدى معدل  403برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي: همت  ✓

 ؛%30 الفقر بها 

 264برنامج محاربة االقصاء االجتماعي في الوسط الحضري: يستهدف هذا البرنامج  ✓

 ؛يا حضرياح 

فئات من األشخاص في وضعية  10يستهدف هذا البرنامج  برنامج محاربة الهشاشة: ✓

 ؛هشة

 .البرنامج األفقي: يهم جميع الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة ✓

، دفعة قوية تجلت من خالل 2015-2011ة أعطت انطالقة المرحلة الثانية للمبادرو 

مليار درهم، مع توسيع قاعدة  17خير صار يناهز هذا األ  الرفع من الغالف المالي

حي حضري باإلضافة إلى برنامج خامس  532جماعة قروية و  702االستهداف لتشمل 

 1مليار درهم. يستهدف هذا البرنامج  5للتأهيل الترابي خصص له غالف مالي إجمالي قدره 

جبلي، خاصة فيما يتعلق إقليم معزول أو  22دوار، ينتمي إلى  3300مليون مستفيد قاطن ب 

 بالبنيات التحتية والخدمات األساسية.

 القطاعات االقتصادية بالمجال المغربي وتدابير تنميتها-2

 القطاع الفالحي وتدابير تنميته -2-1

بنسبة بالمجال المغربي، إذ يساهم يعد القطاع الفالحي من أهم القطاعات االقتصادية 

% لقطاع الصناعة 4٪ منه تعود لقطاع الفالحة و 15من الناتج الداخلي االجمالي،  19٪

بالوسط  % 80من اليد العاملة، تتجاوز هذه النسبة  % 40كما يشغل أزيد من  الزراعية.

منصب  100.000مليون شخص في العالم القروي و يخلق 4أكثر من القروي، إذ يشغل 

 ية الفالحية. ذشغل في مجال التغ
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ً في التوازنات الماكر  للمغرب بتحملها لتكاليف  اقتصاديةتلعب الفالحة دوراً أساسيا

 .% من المداخيل القروية تعتمد على الفالحة80مهمة نظرا لكون  اجتماعية

مليون هكتار، تتوزع بشكل متباين داخل  8,7تقارب المساحة الزراعية المغربية 

مناطق السهلية الكبرى كسهول الشاوية ورديغة، دكالة عبدة، تتركز بالخصوص بالالبالد 

 52وتهم منتوجات متنوعة، على رأسها الحبوب التي تمتل الحوز، الغرب، سوس ماسة...، 

مساحة غير مزروعة، وباقي المساحة  % 20من مجموع الساحة المزروعة، بينما تظل  %

 نواع من الزراعات بنسب متفاوتة.أموزعة على عدة 

 2014ول: توزيع المساحة المزروعة بالمغرب حسب نوع المزروعات سنة جد

 أنواع المزروعات من المساحة الزراعية العامة  %

 الحبوب 52

 األشجار المثمرة 15

 المساحات غير المزروعة 20

 زراعات كلئية 5

 القطاني 3

 الخضروات 3

 زراعات أخرى 1

 www.agriculture.gov.ma: المصدر 

راضي البورية هي أهم األراضي الزراعية بالمجال المغربي، حيث بلغت وتشكل األ

( والري % 7من األراضي المسقية، التي تنقسم إلى الري الكبير ) % 17مقابل  83%

(. كما الري الموضعي أو الري بالتقطير تحسنا مهما، إذ % 4( والصغير )% 6الخاص )

 .2014ألف هكتار سنة  400إلى  2003ألف هكتار سنة  100انتقل من 

وعليه، فإن الفالحة المغربية عرفت نموا متزايدا، شمل ارتفاع كمية إنتاج العديد من 

مليون  1,5و  2014مليون طن سنة  2,39حيث بلغ إنتاج الخضروات المنتوجات الفالحية، 

عالوة على الزيادة في عدد رؤوس ألف طن للزراعات الزيتية...،  657,5طن للزيتون و 
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مليون رأس  19مليون رأس لألبقار وأزيد من   3,2الماشية، التي عرفت تحسنا مهما، بلغت 

 .لألغنام

وعلى الرغم من ذلك، فإن الفالحة المغربية ال تحقق االكتفاء الذاتي في العديد من 

وتشكل الحبوب لمنتجات، إذ يلجأ لالستيراد من الخارج لتلبية الحاجات الداخلية المتزايدة، ا

 من مجموع الواردات. %36أهم الواردات الفالحية إذ تشكل 

واتخذ المغرب منذ االستقالل عدة تدابير لتطوير القطاع الفالحي، تميزت بطابعها 

 المرحلي والظرفي، أبرزها:

تم تكريس الفالحة كأولوية لتنمية البالد منذ االستقالل، : 1965 -1956استراتيجية 

ركز على عنصرين أساسين يمتالن مرتكزي حيث تم اعداد المخطط الثالثي الذي 

، على باألساساالستراتيجيات الفالحية، وهما: التحديث والعقلنة. اعتمدت هذه االستراتيجية 

وعلى تضافر الجهود في الدوائر المجهزة الستغالل الماء،  تشييد السدود لري األراضي،

من المكننة وتقوية شروط  لالستفادةوالسهر على إقامة ضيعات قابلة لالستثمار، ومؤهلة 

حليب، قمح...(.  حوامضنتاج مخول لزراعات تجارية )سكر، مواد زيتية، إاالنتاج. وهو 

الدولة  التزامنتوجات الغذائية، وبذلك تأكد الطلب الداخلي على الم إلرضاءومن ثم، فهو معد 

، تلك المؤسسة التي تم تعويضها، الحقا، 1960سنة  مبكرا بإحداث المكتب الوطني للري

الزراعي، والتي شكلت نماذج للخيار المائي، وأيضا الول  لإلصالحبسبعة مكاتب جهوية 

 تطور مؤسساتي لصالح المركزية تسيير المصادر المائية.

 أهمها: تم القيام بعدة تدابير لتنمية القطاع الفالحي، :1985-1965استراتيجية 

، وذلك من أجل الزيادة في القدرة التخزينية للموارد 1967نهج سياسة السدود سنة  ✓

 ؛المائية وتوسيع المساحات السقوية

، بهدف تحديث القطاع، وقد نص على 1969الفالحية سنة  االستثماراتسن قانون  ✓

 بإخضاعمية استصالح االراضي الفالحية داخل المساحات المحددة، وذلك إلزا

 الفالحين لضوابط استغالل ترمي الى تقوية االنتاج؛
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(، للتشجيع على اقتناء %50و  % 10أحدث نظام منح )إعانات تتراوح ما بين  ✓

 أدوات العصرنة الضرورية: حبوب منتقاة، أسمدة، أدوية لصيانة النباتات وغيرها؛

 تجميد الرسوم الضريبية الستخراج الماء طوال السبعينيات؛ ✓

إعادة النظر في القرض الفالحي، لتشجيع تمويل المناطق والضيعات واالنتاجات،  ✓

 ضمن هذه السياسة؛ باألفضليةاتي حظيت 

، همت اعفاء العائدات الرئيسية 1984إعفاء ضريبي للقطاع الفالحي من سنة  ✓

ة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والمواد والعتاد والماشية من الضريب 

 الفالحية الطرية؛

تقنين أثمان بعض المواد األساسية كالحبوب والحليب وبعض المزروعات الصناعية  ✓

)القطن، الشمندر، نوار الشمس( الموجهة للسوق الداخلية، مع حرية أثمان بعض 

 المنتوجات كالبواكر والحوامض وزيت الزيتون؛

الصالح الزراعي لبعض المنتجات أسفر عن مجموعة من المخططات تكثيف ا ✓

( ومخطط 1975( ومخطط الحليب )1974القطاعية، أبرزها المخطط السكري )

 (؛1981الزيوت )

 ؛1965إحداث مكتب التسويق والتصدير سنة  ✓

  تفاقيةالاوربية، حيث مكنت هذه شراكة مع المجموعة االقتصادية األتوقيع اتفاقية  ✓

وربية مع االستفادة من تخفيضات وجات الفالحية المغربية للسوق االلمنت ولوج ا

 جمركية؛

انطالقا من هذين التوجهين الجديدين، يبدو أن نموذج التنمية الفالحية في السبعينات 

اتجه نحو تنبي استراتيجية أكثر توازنا، تروم إنعاش الصادرات وإحالل الواردات، ونهج 

مساحات الري الكبير، على حساب مناطق فالحية مطرية ومناطق  احتكام أقل صرامة لفائدة

 سقوية صغيرة ومتوسطة.

شملت سياسة التقويم الهيكلي الفالحي : 1993-1985مخطط التقويم الهيكلي الفالحي 

، مجسدة في قروض وبرامج لتقويم القطاع الفالحي وإصالح مناطق الري 1985سنة 



22 
 

الكبرى واالستثمار الفالحي. وتندرج هذه البرامج في المنطق العام لمخطط التقويم الهيكلي، 

تخصيص الموارد تبعا وذلك بتقليص التدخل المالي للدولة، وتحرير بنية اإلنتاج والتبادل، و 

لميكانيزمات السوق. ومن تم، ترتبط التدابير العديدة المتضمنة ي هذه البرامج بالمحاور 

 التالية:

 إعادة تحديد دور المؤسسات العمومية ومجال تدخلها، في اتجاه احترام ميكانيزمات ✓

 يرادية للسكر؛إلوا السوق وذلك بإلغاء االحتكارات التصديرية

إلغاء اختالالت السوق والحواجز التي تقف في وجه المبادالت الداخلية والخارجية،  ✓

بترشيد التعريفات الجمركية، حذف الرسوم الضريبية المتعلقة بالتصدير، االنخراط 

 لسكر(؛في "الكات"، حذف القيود الكمية )ما عدا الحبوب وا

إلغاء دعم الدولة لعوامل االنتاج وتحرير أثمان اإلنتاج واالستهالك، بتحرير  ✓

تدريجي لألثمان )عدا الزيت، والسكر والخبز(، حذف اإلعانة لألسمدة والتخفيض 

 من إعانة البذور والرفع من أسعار الماء والكهرباء.

هدفت هذه المرحلة الى عصرنة الفالحة  :2004 -1993مرحلة االستراتيجيات 

 وذلك باالرتكاز على أربعة توجهات جديدة للسياسة الفالحية، تمثلت في: ،المغربية

 ؛االسهام في تحقيق األمن الغذائي ✓

 إدماج السوقين الدولية والوطنية؛ ✓

 ؛والحد من الفوارق الجهوية الرفع من دخل الفالحين وتأمنيه ✓

 بيعية وإعطاؤها قيمة أكبر.المحافظة على الموارد الط ✓

الزراعي في  باإلصالحوقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير، كإصدار القانون الخاص 

-1993المناطق البورية والقانون المتعلق بالماء، عالوة على انطالق البرنامج الوطني للري 

تبلورت ثالث استراتيجيات جديدة  1998، واحداث صندوق التنمية القروية. وفي سنة 2000

للتنمية القروية، مخطط التنمية االقتصادية  2020للعالم القروي وهي: استراتيجية 

 ، واالستراتيجية طويلة المدى لتنمية الفالحة المغربية.تماعيةواالج
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لتنمية القطاع الفالحي مندمجة متكاملة و وهي استراتيجية  مخطط المغرب األخضر:

 :لىإتهدف بالخصوص  ،2008انطلقت سنة 

 ؛إعطاء القطاع الفالحي دينامية متطورة متوازنة مع مراعاة الخصوصيات ✓

 ؛هوامش التطور تثمين اإلمكانات واستثمار ✓

 ؛مع الحفاظ على التوازنات السوسيواقتصادية  مواجهة الرهانات المعاصرة ✓

مواكبة التحوالت العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على المستوى  ✓

 .العلمي

: الفالحة العصرية والفالحة راتيجية على دعامتين أساسيين همااالست هذه ارتكزت 

تستجيب لمتطلبات  دعامة الفالحة العصرية إلى تنمية فالحة متكاملة،تهدف  ،التضامنية

في حين أن . السوق، وذلك من خالل انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة

دعامة الفالحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي باألساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي 

 .تحسين دخل الفالحين الصغار عبر

االقتصاد المغربي و ذلك بالرفع من  يرجى عموما من هذا المخطط المساهمة في نمو و 

القدرة الشرائية للمستهلك   ودعم الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر

 .المغربي وكذا ضمان األمن الغذائي على المدى الطويل

 : ستند المخطط األخضر إلى ستة أفكار أساسيةي  

اعتبار الفالحة أحد محركات تنمية االقتصاد الوطني"، عن : محرك للنمو الفالحة (1

طريق تأثيرها القوي على معدل نمو الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص العمل، 

 ؛وإنعاش التصدير ومحاربة الفقر

وذلك عبر تبني استراتيجية متميزة مالئمة لكل فئة من الفاعلين،  :استراتيجية للجميع (2

تقطع مع التصور التقليدي، الذي يقابل بين الفالحة العصرية والفالحة االجتماعية 

 ؛وتأخذ في االعتبار، تنوع الفاعلين وإكراهاتهم السوسيواقتصادية



24 
 

فالحة المغربية، ضرورة معالجة المشكل الجوهري لل: إعادة تنظيم النسيج اإلنتاجي (3

الذي يتجلى في ضعف نسيج الفاعلين، باعتماد نماذج التجميع التي أبانت، عن 

 ؛نجاعتها على الصعيد الدولي والوطني

تهم الفكرة الرابعة تشجيع االستثمار الخاص االجنبي  :تشجيع االستثمار (4

والوطني)عشرة ماليير درهم سنويا مخصصة لهذا الغرض(،وذلك عن طريق خلق 

باألساس حول مشاريع  تتمحورتنبني على عروض مغربية متميزة و  ثماراتاست 

 ؛تجميع ناجحة

 1500و  1000اعتماد مقاربة تعاقدية إلنجاز ملموس بين  :الشراكات المربحة (5

مشروع, محددة على أساس نموذج اقتصادي هادف, عبر االستفادة من مسلسل 

 ؛وصوجيطا خوصصة أراضي صوديا

عدم استبعاد أي سلسلة إنتاج، إذ يمكـن لكل السالسل أن  :القطاعات معنية جميع (6

تحقق النجاح المأمول، واألمر يتعلق بإعطاء الفاعلين جميع الفـرص، إلنجاح هذا 

 .التحول، في إطار من المرونة وذلك بوضعِ الثقة ِفي العاملين

قه، نتائج حقق مخطط المغرب األخضر، بعد مرور خمس سنوات على إطالوقد 

مليار درهم من األموال  22مليار درهم من األموال العامة و  31حيث تم استثمار : ملموسة

مليون، في حين  1.7إلى  200.000الخاصة. كما ارتفع عدد االستغالليات الفالحية من 

. 2007و  2005مقارنة بالفترة الممتدة بين  % 11سجلت المساحات المغروسة ارتفاعا ب 

مليون طن إضافية. وقد تم، خالل نفس  43أي % 43اإلنتاج الفالحي بحوالي  بينما ارتفع

( بينما % 79هكتار بأدوات الري المحلي ) أي بارتفاع يساوي  333.000الفترة، تجهيز 

 .% 36ارتفعت نسبة المكننة إلى 

والتشغيل بالنسبة لالنعكاسات السوسيواقتصادية، فقد سجل الناتج الداخلي الفالحي الخام 

عقد  17فيما تم توقيع  .في المائة على التوالي 23و  32في مجال الفالحي ارتفاعا بنسبتي 

عقدا فالحيا جهويا بشراكة مع  16برنامج خاص بكل سلسلة بين الدولة والمهنيين، وتم إعداد 

ع مجموعة ذات النف 20الفاعلين المحليين. كما تم تعزيز هيكلة القطاع الفالحي عبر إحداث 
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تعاونية فالحية. وفي إطار تشجيع الصادرات، فإن عددا من  430االقتصادي وأزيد من

العقود الفالحية توجد في طور المفاوضات )كندا واتحاد المغرب العربي( أو في طور 

 (.تركيا)المراجعة 

البيئة بفضل عدد من المبادرات  لقد مكن المخطط كذلك من تطوير فالحة عدالة تحترم

ت الفالحية الجيدة وتحويل الزراعات واقتصاد الماء وتدبير األنظمة البيئية الممارسا)

ومحاربة التصحر(. كما تم إحداث تأمين يغطي جميع المخاطر المناخية لفائدة الفالحين 

الصغار الذين يستفيدون من دعم يهم واجبات انخراطهم. وباعتبار المنتوجات المحلية 

شكلت موضوع برنامج هام: العالمات التجارية ودراسات موروثا وطنيا وجب تثمينه، فقد 

 .السوق ودراسات األبحاث والتطوير ودعم المنتجين الصغار وتقديم المساعدة للتصدير

 : "2030-2020الجيل األخضر " استراتيجية ▪

على ترصيد المكتسبات التي حققها مخطط المغرب األخضر،  االستراتيجيةترتكز هذه 

من خالل اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفالحي، وإرساء حكامة جديدة، ووضع إمكانيات حديثة 

ستعتمد على ركيزتين: أوالهما إعطاء األولوية للعنصر البشري،  رهن إشارة القطاع،

ية التنمية الفالحية في ارتباط وثيق بالتنمية والسيما الشباب، وتتمثل الثانية في مواصلة دينام

على تحقيق مجموعة من األهداف خالل  االستراتيجيةستعمل هذه كما  .البشرية واالجتماعية

 هذه الفترة، أبرزها:

تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفالحية من خالل تحسين  •

حي وتمكينها من الحماية االجتماعية من خالل دخل األسر الناشطة في القطاع الفال

تحفيزات دقيقة وموجهة للرفع من الدخل، وكذلك من خالل توسيع المساحة المستهدفة 

بالتأمين الفالحي لحماية المزارع من مخاطر الكوارث في ظل التغيرات المناخية التي 

 م؛يشهدها العالم اليو 

ف االشتغال في القطاع الفالحي وتقليص وتحسين ظرو  تشجيع الفالحين على االستثمار •

 ؛الفرق في الحد األدنى لألجور بينه وبين والقطاعات األخرى
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إلى  200تطوير السالسل الفالحية بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفالحي ليبلغ  •

إلى  50ومضاعفة قيمة الصادرات الفالحية لتبلغ  2030مليار درهم بحلول سنة  250

م، طريق المحافظة على المجهود االستثماري، وترشيد اإلعانات الخاصة مليار دره 60

 ؛بفعالية السلسلة

تسريع وتثمين تحويل المنتوجات الفالحية وتطوير وتأهيل بعض السالسل التي تتوفر  •

 ؛على مؤهالت عالية مثل سلسلة المنتوجات البيولوجية وسلسلة النباتات العطرية والطبية

سوق جملة  12وزيع المنتوجات الفالحية من خالل عصرنة تحسين ظروف تسويق وت •

 ؛للخضر والفواكه، وتأهيل األسواق األسبوعية

تشجيع االبتكار لمالئمة اإلنتاج لحاجيات المستهلكين، وتكثيف المراقبة الصحية بهدف   •

تحسين جودة المنتوجات وتطوير عادل للقيمة بين المنتجين والموزعين وحماية 

 ؛المستهلك

ر فالحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية تعتمد تدبير مياه السقي وتشجيع تطوي  •

 .استعمال الطاقات المتجددة واستخدام التقنيات التي تساهم في الحفاظ على التربة

 القطاع الصناعي وتدابير تنميته -2-2

االستخراجية ورت المغرب عن الحماية بنية صناعية شملت بالخصوص الصناعة 

، واالستهالكية، كالصناعات الفالحية الغذائية والنسيجية والكهربائية والفوالذية والميكانيكية

 وزاد القطاع الصناعي نموا بعد االستقالل سواء من حيث اراداته أو أنواعه.

يتوفر على ، و الناتج الداخلي الخام% من 35بحوالي بالمغرب  القطاع الصناعييساهم و 

 ، أبرزها:صناعاتالعديد من ال

الصناعة الغذائية الفالحية إحدى القطاعات الصناعية المحركة  تمثل :الصناعة الغذائية ▪

أول قطاع صناعي يستفيد من طلب واسع داخلي ودولي. يساهم  يفه، لالقتصاد المغربي

من الناتج الداخلي  % 8من اإلنتاج الداخلي الخام الصناعي ) % 35هذا القطاع بنسبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
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هذا .يضم ا موجهة إلى التصديرمنه% 25  مليار درهم، 80الوطني( وينتج أكثر من 

 .شخص 90.000، ويشغل أكثر من بالمغرب من الشركات الصناعية % 29 القطاع

قطاع النسيج مكانة استراتيجية في النشاط الصناعي الوطني  يحتل :الصناعة النسيجية ▪

حيث يشغل من مناصب الشغل  % 27في التشغيل غذ يساهم بـ  من خالل مساهمته الهامة

، من القيمة المضافة % 7كما يساهم بـ  مقاولة. 1075موزعين على  أجير 156648

انتاج القطاع  من %5مليار درهم و  22,3من رقم المعامالت الصناعي أي  %5و 

خاصة إسبانيا )ورغم األزمة االقتصادية التي يعاني منها شركاؤه الرئيسيون  .الصناعي

من صادرات القطاع(، فقد أظهر النسيج صمودا  % 60وفرنسا اللّتان تستوعبان قرابة 

 .أمام هذه الظروف

تقت صناعة السيارات المغربية إلى مستويات نمو مستدامة خالل ار صناعة السيارات: ▪

)ثاني مصدر العقد األخير. ويبرز أداؤها بشكل ملحوظ بالخصوص على مستوى التصدير 

وهما مؤشران  أجير(، 86500) وعلى مستوى إحداث فرص الشغلبالقارة االفريقية( 

الصناعة رقم معامالت جد مهم  ، كما تحقق هذهيحقق القطاع من خاللهما نموا سنويا مهما

وقد تعزز موقع المغرب كمحطة إنتاجية وتصديرية .2015مليار درهم سنة  50بلغ 

 ، RENAULTمثل:للمعدات والسيارات باستقرار مجموعات أجنبية ذات صيت عالمي 

     SNOPوGMD و BAMESA  و DELPHI  و YAZAKI  و SEWS 

 PSA PEUGEOT CITROËN .ومؤخرا SAINT-GOBAINو 

أن صناعة األسالك المعزولة وأدوات التوزيع والتحكم  رغم :الصناعة الكهربائية ▪

بالمائة من  86من شركات القطاع، إال أنها تشكل  % 31الكهربائي ال تشكل إال 

من القيمة المضافة  % 65من اإلنتاج، و  % 72من االستثمارات و  % 79الصادرات و 

ويعرف قطاع الصناعات الكهربائية بالمغرب دينامية جديدة منذ . في الصناعة الكهربائية

، والذي أُنجز معظمه من طرف 1995انطالق برنامج الكهربة القروية الشاملة في 

كما كانت لبرامج السكن آثار إيجابية على هذا . شركات مغربية بمنتوجات مصنعة محليا

جاتها مع مختلف الفئات القطاع، حيث تمكنت الشركات المغربية من مالءمة منتو 

 .االجتماعية
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من االستثمارات  % 94و  تمن الصادرا % 82 تشكل :الصناعة الميكانيكية والمعدنية ▪

  7,7  أجير، وتساهم بـ 47500أي تشغل  من اليد العاملة % 82.6من اإلنتاج و  % 91و 

ويشكل قطاع مليار درهم كرقم معامالت.  43من القيمة المضافة الصناعية، وتحقق  %

التعدين واألشغال المعدنية حلقة أساسية في سلسلة الصناعة التحويلية، من خالل دوره 

كمزود ومناول لعدد من األسواق، )خاصة البناء والطاقة والنقل والفالحة(، ولذلك فهو 

راتيجيات على المستوى سيستفيد بالتأكيد من النمو المتوقع لهذه االسواق، بتشجيع من است 

  .الوطني

الصناعات الكيماوية والكيماوية الموازية مكانة  تحتل :الصناعة الكيماوية شبه الكيماوية ▪

هامة في االقتصاد الوطني نظرا لتنوع منتوجاتها وصلتها الوطيدة باألنشطة االقتصادية 

نموا مستقرا كنتيجة  2012و  2003عرفت هذه الصناعات ما بين . األخرى المرتبطة بها

لتغير العادات االستهالكية من مباشرة للسياسات القطاعية التي تبنتها الحكومة من جهة، و 

ويستفيد القطاع من وجود المجمع الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء .جهة أخرى

بالمائة من  90بالمائة من رقم معامالت القطاع، و  52الفوسفاط، و الذي تشكل نشاطاته 

ر ويفتح توفر المادة الخام بسع.بالمائة من مناصب الشغل التي يوفرها 67صادراته، و 

منخفض )الفوسفاط( ونقل خبرة المجمع الشريف للفوسفاط في مجال تكوين الموارد 

والمناولة والبحث والتطوير، المجال أمام تطوير أنشطة صناعية فوسفاطية إضافية حول 

  .هذه الشركة الرائدة في المجال

األخيرة، عن بان قطاع صناعة الطيران المغربي، خالل السنوات أ صناعة الطيران: ▪

سنة الماضية  12، حيث استقرت بالمغرب خالل دينامية أكيدة وشهد ازدهارا ملحوظا

من  %4,5ألف أجير، تساهم بـ  11مقاولة متخصصة في مجال الطيران، شغلت  100

. وقد سمح تطوير 2010مليار درهم كرقم معامالت منذ سنة  9الصادرات، ويحقق 

الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب سالك وخاصة األ -تخصصات متنوعة 

للمغرب بأن يتبوأ مكانته كوجهة متميزة للمناولة في مجال  - والتجميع الميكانيكي

مثلة الواضحة على ازدهار قطاع الطيران بالمغرب استقرار ومن األ.صناعات الطيران

نعكاساته االقتصادية العمالق بومباردييه الذي يشكل اليوم قاطرة لنمو القطاع بفضل ا
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الناجمة عن تنمية الصادرات المغربية والنسيج الصناعي المحلي. وباستثمار تبلغ قيمته 

فرصة  850مليون دوالر، سيسمح مشروع بومباردييه على المدى البعيد بإحداث  200

ويؤكد استقرار شركات كبرى عالمية .فرصة عمل غير مباشرة 4400عمل مباشرة و 

، قدرة ALCOA و  AEROLIA و  EATON و  BOMBARDIERمؤخرا مثل 

 .المملكة على جذب رواد القطاع

 في: تمثلتعدة اجراءات لتنمية القطاع الصناعي، عبر عدة مراحل،  الدولة اتخذت

: استهدفت الصناعات التحويلية الخفيفة، وال سيما 1972و 1950مرحلة ما بين  ▪

الفالحية الغذائية والنسيجية. كما تم تقويم الموارد الطبيعية للبالد لتنمية الصادرات  

العمومي...، سهر على  واالستثمارعدة وسائل كالتحفير  اتخذتالصناعية المغربية، لذا 

 أحدث غداة االستقالل؛تطبيقها مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية، الذي 

تنويع صناعات  1973: قررت الدولة ابتداء من سنة 1992 إلى 1973مرحلة  ▪

في اطار سيادة اقتصادية وطنية أوسع. ولقد تجسدت هذه السياسة االقتصادية  التصدير

الذي عمل على مغربة قطاعات البناء واألشغال  1973المتصاعدة بقانون المغربة سنة 

، كما تم انشاء مكتب التنمية واإللكترونيالعمومية والنقل والسيارات والعتاد الكهربائي 

والمساهمات الصناعية، كأداة لتطبيق السياسة  اساتالدرالصناعية الذي خلف مكتب 

الصناعية الجديدة. وبذلك ظهرت العديد من وحدات االنتاج سواء من طرف الدولة او 

مباشرة في إحداث بنيات أخرى،  الدولةجنبية، كما تدخلت أبشراكة مع رؤوس اموال 

صدار قوانين كما تم ا الحامض الفسفوري. إلنتاج 4و  3و  2و  1مثل: مغرب فوسفور 

المستثمرين خاصة في القطاع  ت، منح 1988و  1983و  1973لالستثمار سنة 

 الصناعي عدة امتيازات؛

: عملت الدولة على مراجعة السياسة الصناعية للبالد، حيث 2007لى إ1993مرحلة  ▪

في مسلسل خوصصة المؤسسات العمومية،  1993ألغت قانون المغربة، وشرعت سنة 

 1995االستثمار سنة كما تم اصدار ميثاق  بهدف توسيع حقل نشاط القطاع الخاص.

يثاق على توحيد ، وقد نص هذا الملالستثماراتخرى المنظمة الذي الغى القوانين األ
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االليات القطاعية لتشجيع االستثمارات ومساطر ومعايير الحصول على اعانات الدولة. 

الجهوية، واتخاذ التدابير الهادفة إلى التسيير  االستماراتثم، أعقبه إنشاء مراكز 

تدابير خاصة بتأهيل النسيج المنتج، بهدف تقوية  اتخذتالالممركز لالستثمار. كما 

االقتصادية، في سياق االنفتاح على الخارج. غير أن مجموع هذه التدابير لم التنافسية 

 تف بالمطلوب، رغم إنشاء صناديق متعددة لالستثمار وإعادة الهيكلة الصناعية.

وضع المغرب هذا الميثاق   :2013-2008الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي  ▪

االنفتاح والتقدم الصناعي استراتيجيات قطاعية هادفة سيكون من شأنه تسريع دعم ك

آالف منصب شغل  110إحداث كإنجازات بارزة  بالمغرب. وقد ساهم هذا الميثاق في

، % 22، وزيادة صادرات القطاع بنسبة 2011و  2008في مجال الصناعة ما بين 

كات رائدة في الصناعة العالمية في وتطور ملحوظ في البنيات التحتية واستقرار شر

كنسبة سنوية متوسطة  % 23المغرب، مما رفع االستثمارات المباشرة الخارجية إلى 

وقد مكنت هذه اإلنجازات المغرب من البروز على الخريطة العالمية .2009منذ 

 .كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية

 : خطة تنموية تحفيزية متكاملة 2020-2014مخطط تسريع التنمية الصناعية  ▪

إقالع" ليجعل من الصناعة  " يدخل مخطط تسريع التنمية الصناعية في إطار مخطط

وتحدد االستراتيجية الصناعية للقطاع األهداف العامة التالية في أفق .رافعة تنموية أساسية

2020 :  

نصف مليون منصب شغل، نصفها من االستثمارات المباشرة الخارجية  إحداث ✓

 ؛ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني

 % 23إلى  % 14رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، من  ✓

 . 2020في أفق سنة 

 :ولهذا الغرض، تنقسم االستراتيجية إلى عشر إجراءات أساسية، وثالث فئات

إنشاء منظومات صناعية من شأنها خلق : نظومات صناعية لصناعة أكثر اندماجام (1

دينامية جديدة وعالقة جديدة بين كبرى الشركات والمقاوالت الصغرى 
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ويهدف هذه التعاون الجديد بين الشركات الصناعية الكبرى والمقاوالت .والمتوسطة

الشغل، وخاصة  الصغرى والمتوسطة إلى جعل الصناعة مصدرا هاّما لمناصب

 ؛للشباب، وجزء من حلقة متينة في هذا المجال

يتضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية  :أدوات دعم منسجمة مع للنسيج الصناعي (2

سلسلة من اإلجراءات المندمجة لضمان دعم مالئم لحاجيات المقاوالت ولتزويدها 

صندوق عمومي وعلى مستوى التمويل، سيسمح ، بإطار مناسب لتطوير أنشطتها

والذي خصص له غالف  -لتمويل االستثمار الصناعي )صندوق التنمية الصناعية( 

للنسيج الصناعي باالندماج والتحديث، وبتنمية قدرته  -مليار درهم  20مالي قدره 

ة، الى جانب التسهيالت البنكية للحصول على على تعويض المنتوجات المستورد

 1000العقاري الصناعي، سيتم تخصيص  وفيما يخص إعداد الوعاءالقروض. 

وتُضاف هذه المركبات  ،هكتار إلنشاء مناطق صناعية للكراء مع محالت جاهزة

المحطات الصناعية المندمجة، وهي تشمل شباكا المناطق الصناعية و الصناعية إلى 

 د؛خدمات خاصة ونظاما لتكوين المواروحيدا وسوقا محلّية لليد العاملة و

اإلجراءات إلى تحسين موقع المغرب على المستوى  هذهتهدف : رزموقع دولي أبت (3

الدولي. وفيما يخص وضعه في األسواق الخارجية، سيتم تركيز مجهودات الدعم على 

القطاعات ذات إمكانات التصدير العالية من أجل تحسين تنافسية عروض المملكة من 

كثب ، إضافة إلى الصادرات. كما سيتم تتبع اتفاقيات التبادل الحر المزمع توقيعها عن 

وبالموازاة مع ذلك، .التأكد من احترام بنود اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من قبل

 .تعتزم هذه االستراتيجية تشجيع االستثمارات الخارجية

 وتدابير تنميتهقطاع التجارة  -2-3

دا يشكل قطاع التجارة من بين أهم القطاعات االقتصادية المغربية التي عرفت نموا متزاي 

من الناتج  %9,4خالل العقود األخيرة، تتجلى أهمية هذا القطاع من خالل مساهمته بـ 

مليار درهم من القيمة المضافة، كما يحقق رقم معامالت  %81,65الداخلي الخام الوطني و 
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من الساكنة النشيطة بالمملكة  %13,4، هذا الى جانب تشغيله مليار درهم 290جد مهم بلغ 

 من الساكنة الحضرية النشيطة. % 21و 

 :الداخليةالتجارة  ▪

% من 12.8 ـتلعب التجارة الداخلية دورا مهما في االقتصاد المغربي، حيث تساهم ب  

ألف شخص،  200الناتج الداخلي اإلجمالي وتساهم في خلق فرص شغل أزيد من مليون و

لمنتوجات الفالحية باإلضافة إلى أنها تساهم في سد حاجيات السكان عن طريق توزيع ا

والصناعية. تغطي التجارة الداخلية جميع التراب المغربي، وهي إما تقليدية تتم في األسواق 

ة تتم في المساحات والعربات المتنقلة أو تجارة عصري والدكاكين الصغيرةاألسبوعية 

 .التجارية الكبرى والمتاجر الكبرى والمتوسطة

 :مجموعة من المشاكل، منهابالمغربتواجه التجارة الداخلية 

من  %57(،ألف في مستوى جيد 11ألف كلم فقط  58ضعف التجهيزات الطرقية )من  ✓

 ؛، ال تغطيه شبكة الطرق المعبدة لتسهيل عملية الرواج التجاريالمجال الريفي

والذي أصبح  الةالبط%( الناتج عن انتشار 40غير المندمج ) القطاع التجاريسيادة  ✓

 ؛التجارة المنظمة ينافس

 .طول المسالك يؤدي إلى ارتفاع األسعار، ويؤثر في جودة المنتوجات ✓

 التجارة الخارجية:  ▪

و أتتميز التجارة الخارجية المغربية بتنوع مكوناتها سواء على مستوى التصدير 

 العالم.لى جانب تعدد الشركاء التجاريين من مختلف قارات إاالستيراد، 

 سنة خالل نقطة1,2 ـ ب  المغربي االقتصاد نمو  في إيجابياالتجارة الخارجية  ساهمت

 اإلجمالية المساهمة وبلغت، 2010عام منذ المجال هذا في أداء أفضل ،محققة 2014

. 2014-2009الفترة خالل المتوسط في نقطة 1,5 مقابل نقطة 2,1 لىإ النمو  في للصادرات

 الصادرات أسعار مؤشر ارتفع حيث تغييرات الخارجية التجارة أسعار مؤشرات عرفت كما

 على إيجابا أثر مما نقطة، 3,3 ب الواردات أسعار مؤشر انخفض حين في نقطة2,3 ـب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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 هذه انعكست وقد. 2014ة سن  نقطة 5,5 ـقدرب  تحسنا سجل حيث التجاري، التبادل معدالت

 (12,7 %)درهم مليار 16,6 ب تراجع الذي العام، التجاري العجز على يجاباإ الوضعية

مليار  20,6 الصادرات تحسن في أساسا ، وتمثلت 2014 سنة درهم مليار 114  ليبلغ

 ويعزى، ٪ 1 + أي درهمر ليام  4للواردات الطفيفة الزيادة وفي. ٪ 7,4 + بزيادة درهم،

 .الخدمات تجارة ميزان وتحسن السلع تجارة انخفاض عجز ىإل هذا

ادرات تتكون الصوتتميز بنية التجارة الخارجية المغربية بتنوعها تصديرا واسترادا، إذ 

المغربية من تركيبة متنوعة تتفاوت من حيث مساهمتها في المجموع الكلي للصادرات، على 

 (، كما هو مبين في الجدول التالي:%21,3رأسها الفوسفاط ومشتقاته )

 2014بنية الصادرات المغربية سنة  -جدول

 المنتجات المصدرة %

 الفوسفاط ومشتقاته 21,3

 صناعة السيارات 21,1

 الفالحة والصناعة الغذائية 19,8

 النسيج والجلد 15,6

 الصناعة اإللكترونية 3,6

 صناعة الطائرات 3,2

 منتجات أخرى 15,4

 المجموع 100

 

 خالل بلدا182 من أكثر شملت فقد المغربية على مختلف دول العالم،وتتوزع الصادرات 

التوزيع  ويتسم. 2013و  2009 بين الممتدة الفترة مقارنة مع بلدان 8 بزيادة ، 2014 سنة

 أربع تستحوذ حيث األسواق، من عدد محدود على بتمركزه المغرب لصادرات الجغرافي

 خالل المغربية الصادرات ٪ من 50 نسبة على وإيطاليا والبرازيل وفرنسا هي إسبانيا بلدان

 معدل مقابل الصادرات المغربية، من ٪فقط 0,8 نسبة وجهة 91 فيحين تشكل 2014 سنة

 .2013و   2009بين الممتدة الفترة بين ٪ 0,7
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مواد فهي األخرى متنوعة ومتفاوتة في نسبها، على رأسها  أما بنية الواردات المغربية

(، والباقي موزع على المواد %23,1(، يليها المواد نصف المصنعة )%23,5التجهيز )

 األخرى كما هو مبين في الجدول التالي:

 2014بنية الواردات المغربية سنة  -جدول

 المواد المستوردة %

 مواد التجهيز 23,5

 المواد نصف المصنعة 23,1

 منتجات الطاقة 18,7

 االستهالكية السلع 18,7

 المواد الغذائية 10,2

 المنتجات الخام 5,8

 المجموع 100

 

 187 حوالي إنها تتوزع علىف المغربية، للواردات الجغرافي التوزيع صعيد على أما

 ال حين في الواردات، مجموع من ٪ 70 يقارب ما دول 10 وتمثل 2014 سنة خالل بلدا

 ولأ أوروبا تظلت. و الواردا قيمة إجمالي من ٪0,4  نسبة إال دولة 104واردات تشكل

 . 2013-2009 الفترة خالل ٪ 58,8٪مقابل61,3 ـب  للمغرب ممون

وتعاني التجارة الخارجية المغربية من عدة مشاكل كالمنافسة الخارجية، والتباين 

وعجز في الميزان التجاري، باإلضافة إلى ضعف الواضح بين الصادرات والواردات، 

، ألسواق األخرى إذ تظل أوربا المستحوذ األول على أهم التعامالت التجاريةالتعامل مع ا

 هذا إلى جانب تقلبات األسعار وتأثرها باألزمات االقتصادية العالمية.

واتخذ المغرب، عدة تدابير لتنمية القطاع التجاري سواء الداخلي أو الخارجي، من 

 أبرزها: 

لتطوير قطاع : هو مخطط وضعته الوزارة المكلفة بالقطاع التجاري، وذلك مخطط رواج

التجارة ، الكبير والمتوسط، ويهم هذا المخطط: التوزيع 2020في أفق  التجارة والتوزيع



35 
 

 الفضاءات العامة البائعة الموضوعة تحت مسؤولية، لشبكات واإلعفاءجارة ا، تالمستقلة

 ويهدف إلى تحقيق األهداف التالية: الجماعات )البيع بالجملة، المذابح وأسواق األسماك(.

 ؛جعل المغرب موقع شراء بامتياز يقدم العرض المالئم لحاجات كل المستهلكين ✓

توج، مركزيات الشراء، خلق شبكات تحديث تجارة المقربة )منح عالمة الصنع للمن  ✓

 ؛تجار(

اإلسهام في ظهور الفائزين الوطنيين )مساعدة ومرافقة الفاعلين الوطنيين في إحداث  ✓

 ؛وتطوير شبكات تجارية(

 50، منها ما يزيد على 2020مساحة كبرى ومتوسطة في أفق العام  600إنشاء  ✓

 ؛وظيفة شغل 80.000سوقاً فائقة الكبر )هيبرمارشي( المولدة لما يقرب من 

مخزن إعفاء وتجارة  3000"مول" تستطيع استيعاب ما يقرب من  15إحداث  ✓

 ؛وظيفة شغل 21000حديثة تولد حوالي 

 5000مخزن لمالبس العام الفائت، والتخفيضات ومخازن معمل تولد  15إحداث  ✓

 ؛وظيفة شغل

 ؛مليار درهم 98رفع اإلنتاج الداخلي اإلجمالي للتجارة الحالي إلى  ✓

 ؛12,5%رفع مساهمة التجارة في اإلنتاج الداخلي اإلجمالي الوطني إلى  ✓

 .8%رفع نمو القطاع السنوي إلى ✓

 لسياحة: رافعة للتنميةا -2-4

تشغل السياحة مكانة هامة في البنية االقتصادية للمملكة، إذ يعتبرها المسؤولون الكبار 

التنمية االقتصادية. فبإمكان السياحة أن كقطاع استراتيجي من أجل دعم وتسريع   أكثر فأكثر

في رؤوس األموال، وأن تولد عائدات كثيرة وتخلق مناصب شغل  تفتح المجال لالستثمار 

 مهمة، كما تعتبر مصدرا حيويا لجلب العملة الصعبة.

تساهم السياحة : السياحة: ثاني مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي وخلق مناصب الشغل ▪

بشكل كبير في خلق الثروات وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر مع طلب سياحي 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. كما يعتبر القطاع  11.4إجمالي يمثل حوالي 
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، 2016منصب شغل مباشر سنة  515 000مصدرا ممتازا للشغل بمساهمته في خلق 

 مائة من إجمالي نسبة الشغل في االقتصاد.في ال 5أي ما يمثل حوالي 

فيما  تشغل السياحة كذلك مكانة هامة: السياحة: مساهم رئيسي في ميزان األداءات ▪

يتعلق بمصادر جلب العملة الصعبة إلى المملكة وذلك إلى جانب تحويالت المغاربة 

ين الذين المقيمين بالخارج، حيث قُدرت العائدات المحصلة من طرف السياح غير المقيم

مليار  63.2)دون احتساب مصاريف النقل الدولي( بحوالي  2016أقاموا بالمغرب سنة 

من صادرات السلع  %[1]9درهم. ومثّلت هذه العائدات من العملة الصعبة حوالي 

 .2016من عجز الميزان التجاري سنة  %[2]7والخدمات وغّطت 

 2016أنهى قطاع السياحة سنة : السياحة الدولية تعرف ارتفاعا طفيفا في المغرب ▪

ألخيرة. وبلغ عدد بحصيلة إيجابية تم تعزيزها بالنتائج التي تم تسجيلها خالل األشهر ا

في المائة مقارنة مع  1.5مليون سائح، أي ارتفاع نسبته  10.33السياح غير المقيمين 

 .2015سنة 

ما مجموعه  2016بلغت الطاقة اإليوائية المصنفة في متم سنة : طاقة إيوائية في تطور ▪

. وتشكل 2015سرير إضافي مقارنة مع سنة  11 290 سرير، أي حوالي  242 624

مؤسسات   من إجمالي عدد %58* والنوادي الفندقية 5* و 4* و 3دق من فئة الفنا

 اإليواء السياحي المصنفة.

وقد اتخذ المغرب عدة تدابير لتطوير القطاع السياحي وجعل موردا اقتصاديا يراهن 

 عليه في تحقيق تنمية البالد،

 مخطط المغرب االزرق

طالق مجموعة إطار تثمين المؤهالت التي يزخر بها المغرب في مجال السياحة، تم إي ف

كان . من المبادرات الرائدة والتي تهدف الى جعل السياحة ركيزة أساسية لالقتصاد الوطني

 .السياحي لالستثماروإنشاء الهيئة المغربية  2020لرؤية  باإلضافةأبرزها المخطط األزرق، 

" على مفهوم المحطات الساحلية  2020لسياحي "المخطط االزرق ويرتكز البرنامج ا

صعيد الدولي. ويهدف في المندمجة "الذكية" الهادفة إلى خلق عرض مغربي تنافسي على ال

http://www.tourisme.gov.ma/ar/lsyh-blrqm/rqm-ryysy#_ftn1
http://www.tourisme.gov.ma/ar/lsyh-blrqm/rqm-ryysy#_ftn2
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 ولى إلى إعادة تموقع واستكمال المحطات التي تم إطالقها كالسعيدية ولكسوسمرحلته األ

. كما يهدف إعطاء موقع تفضيلي مميز زوت، وإكمال العرض السياحي بمحطات جديدةتغو 

على منطق السوق، وتتم مواكبة كل هذا بتدابير في مجاالت  االعتمادومستدام للمحطات مع 

 .حتى تصبح أكتر جاذبية و تنافسيه…لنقل الجوي والتكوين والتسويقمتعددة كا

 وخطط إعداد التراب الوطني التقسيمات الجهوية بالمغرب -3

 المسار الجهوي في المغرب  1-3-    

إن تجربة التقسيم الجهوي بالمغرب ليست وليدة السنوات الماضية أو هي محاكاة 

لتجارب دولية أخرى، بل إن المغرب عرف تقسيما ترابيا منذ أمد بعيد، وان اختلفت تسميته 

ومعاييره )التقسيم القبلي(. ومع دخول االستعمار قسم البالد إلى مغرب نافع ومغرب غير 

غرب النافع إلى مناطق مدنية وأخرى عسكرية حتى تسهل سيطرته نافع. وقام بتقسيم الم

عليه. وبعد االستقالل دخل المغرب مرحلة جديدة قسم بموجبها إلى عماالت وأقاليم بإصدار 

. إال أن استمرار الفوارق واالختالل والتفاوت بين الجهات، أدى إلى التفكير 1959ظهير 

 تمن تحقيق تنمية شمولية متوازنة، فظهر بتجاوزها من خالل تنظيم جهوي جديد يمكن

الجهة كقاعدة ترابية تخدم المسألة التنموية لكافة الجهات بالمغرب. وبذلك صدر ظهير 

المتعلق بتنظيم الجهات بالمغرب، إال أنه سرعان ما سيكشف عن مجموعة من  1971

، الذي جاء بمفهوم جديد ومغاير 1997سنة  47-96االختالالت، ليتم تعديله بإصدار قانون 

 للجهوية بالمغرب.

 1971التقسيم الجهوي بالمغرب لسنة  -1-1- 3

أول تقسيم جهوي بمنظور قانوني بالمغرب، قسم  1971يعتبر التقسيم الجهوي لسنة 

بموجبه إلى سبع جهات على أساس اقتصادي، جاء بغية خلق توازن اقتصادي في جميع 

ات، حيث أطراف المغرب. إال أنه فشل في ذلك نظرا لالستمرار التباين القائم بين هذه الجه

تركزت أهم وسائل اإلنتاج والتجهيزات والبنيات التحتية واالستثمارات في بعض الجهات 

على حساب جهات أخرى )الجهة الوسطى والجهة الشمالية الغربية(، رغم ما تتوفر عليه 

الجهات األخرى من إمكانات  طبيعية مهمة، وهو ما أدى إلى ضعف مستوى التنمية بها. 
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اب الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بالرقي بالجهة إلى مستويات متقدمة يضاف إلى ذلك غي 

من التنمية وإقرار مبدأ التوازن المجالي بينها، هذا إلى جانب غياب تشريعات حقيقية تكمن 

المجلس الجهوي من اتخاذ التدابير الالزمة للنهوض بالجهة واختزال دوره في طابع 

زاد من تكريس الفوارق  1971فإن التقسيم الجهوي لسنة  استشاري بدل تقريري، وبالتالي

واالختالالت بين جهات المغرب، لذلك كان التفكير في إيجاد حل بديل وناجع لهذه 

المفارقات، من خالل تقسيم جهوي جديد يراعي اختالالت التجربة الماضية ويستند إلى 

 معايير أكثر دقة وفعالية.

 1997التقسيم الجهوي لسنة  -2 1-3-

نقلة نوعية في المسار  1996أحدثت اإلصالحات الدستورية التي عرفها المغرب سنة 

الجهوي المغربي، حيث اعتبر الدستور الجهة جماعة محلية تتميز بالشخصية المعنوية 

واالستقالل المالي واإلداري، وذلك تحت الوصاية المركزية، على إثر ذلك قسم المغرب إلى 

جهات اقتصادية في التقسيم السابق، بغية تجاوز االختالالت السابقة ستة عشر جهة بدل سبع 

 والرقي بها كأداة فعالة لتحقيق التنمية المنشودة والتوازن المجالي بين ربوع البالد.

لبلوغ ذلك، اعتمد التقسيم الجديد على مجموعة من المعايير لتقسيم التراب المغربي، 

ي وآخر نوعي، وهذه ا لمعايير هي: تاريخية وبيئية واالندماج الوطني منها ما هو كّمِ

واالندماج االقتصادي واالستقطاب الحضري والتكامل الوظيفي والبعد االستراتيجي 

والطبيعي، وذلك لجعل الفضاء الجهوي فضاء تنمويا وبعمق ترابي يضمن التوازن بين 

 الجهات.

نها عامة يمكن استعمالها إن المالحظ في هذه المعايير، وإن كانت تتميز بشموليتها، أ

في أي بلد آخر، وهو ما أدى إلى خلق عدم التوازن بين الجهات ستة عشر، فهناك جهات 

يمكن القول بأنها متكاملة نظرا لما تتوفر عليه من مؤهالت اقتصادية وبشرية مكنتها بأن 

جهة تكون في الصدارة )مثل جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط سال زمور زعير و

الغرب شراردة بني حسن ثم جهة سوس ماسة درعة(، وجهات أخرى يغيب فيها عنصر 

التكامل وان كانت على مساحات شاسعة )الجهات الصحراوية(. إال أن ما يمكن مالحظته هو 
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أن ثالثة عشر جهة من أصل ستة عشر تتوفر على منفذ بحري، إال أن التوفر على منفذ 

حقيقية بالجهة ونهوضها بأوضاعها. ففي غياب التجهيزات  بحري غير كاٍف لتحقيق تنمية

األساسية التي من شأنها أن تعمل على استغالل مؤهالت الجهة ساهم في تأزم الوضع بها. 

فإذا كان الهدف خلق توازن مجالي وتكريس الالتمركز، فإن هذه األهداف لم تتحقق في هذا 

حيث ظلت الجهات األطلنتية )الدار  التقسيم كونه حافظ على نفس الخصوصية السابقة،

البيضاء الكبرى والرباط سال زمور زعير والغرب شراردة بني حسن( أهم محور اقتصادي 

من األنشطة االقتصادية بالمغرب(، وهو ما جعله محور استقطاب مهم  %80بالمغرب )

فس لالستثمارات والسكان من مختلف مناطق البالد. هذا على المستوى االقتصادي، ون 

-الشيء يقاس على باقي المستويات األخرى، عالوة عدم تخويل الجهة الصالحيات الفعلية

لمزاولة عملها.  -رغم اإلصالحات الدستورية التي اعتبرت الجهة عبارة عن جماعة محلية

كما أن إشكالية الموارد من أهم ما اعترض التقسيم الجهوي الحالي، فنظرا للتباين القائم بين 

رب والخصوصية الطبيعية للمغرب، فرضت وجود جهات غنية بموارد مختلفة جهات المغ

وأخرى فقيرة، وإْن كانت تتوفر على موارد فانه ال يتم استغاللها بالشكل المطلوب لتنميتها، 

زد على ذلك الطابع االنتقائي لسياسات التنموية بالمغرب، والتي تركز على جهات وتغفل 

ططات تنموية جهوية تحدد الخطوط العريضة للتنمية بكل أخرى، هذا إلى جانب غياب مخ 

جهة، يضاف إلى ذلك الوصاية المفروضة على الجهات وهي من تشكل أحد العقبات 

األساسية في التنمية الجهوية. فإذا كان التقسيم الجهوي يكرس مبدأ الالتمركز، فإن ذلك 

تالي التبعية للمركز حتى في بعض يتنافى مع ما تنص عليه القوانين بشأن وصاية الدولة، وبال

األمور البسيطة. ثم هناك تداخل لالختصاصات بين الفاعلين الجهويين وغياب تدبير محكم 

 ومندمج وهو ما ينعكس سلبا على الحكامة الجيدة.

إن هذه المؤاخذات المسجلة على التقسيم الجهوي الحالي استدعت بالضرورة 

بغية تحقيق توازن جهوي وتنمية جهوية مستديمة  مراجعتها وتشخيص مكامن الخلل فيها،

ورشيدة، وهو ما ترجم في المبادرة الملكية الرامية إلى إعادة النظر في التقسيم الجهوي 

الحالي بتقسيم جهوي جديد يتجاوز ويتدارك اختالالت التقسيم الحالي، وذلك في إطار جهوية 
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وسعة على تحقيق تنمية جهوية موسعة وفق التصور المغربي. فهل ستعمل الجهوية الم

 منشودة وتحقيق مبدأ التوازن المجالي بين الجهات؟

 الجهوية الموسعة ودورها في تحقيق التنمية بالمغرب -3-1-3

جاء مشروع الجهوية الموسعة لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها: تعزيز المناخ 

الديمقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية بما يواتي الحكامة الجيدة، إلى جانب نهج 

 سياسة القرب ونجاعة الفعل العمومي، والحد من العراقيل البيروقراطية ومعالجة سلبياتها....

ف ركز مشروع الجهوية على إعادة النظر في التقسيم الجهوي ولتحقيق هذه األهدا

الحالي وفق مجموعة من المعايير، إلى جانب اقتراح مجموعة من التدابير واإلجراءات 

 للنهوض بالتنمية في الجهة.

استند مشروع الجهوية الموسعة إلى مجموعة من المعايير لتقسيم البالد إلى مجموعة من 

 ية والتراكم والتجانس والوظيفة والقرب و التناسب والتوازن.الجهات أهمها: الفعال

الفعالية: تركز على مسألة الحجم )المساحة وعدد السكان(، وبالتالي على عدد الجهات  ➢

المناسب في التقطيع الجديد، وذلك لتحقيق مجموعة من األبعاد الجغرافية والسياسية 

حركا للتنمية من شأنها تأطير واالقتصادية، وذلك لإلعطاء الجهة قوة تجعلها م

 مجموعات جهوية واسعة؛

التراكم: أي الجمع بين كثلة إقليمية متماسكة، عمال بمقتضيات ثالث: االستمرارية  ➢

 والتجاور واإلبقاء على الكيانات اإلدارية اإلقليمية على ما هي عليه؛

الوظيفة والتجانس: نظرا للخصوصية الطبيعية واالقتصادية والجيوستراتيجية  ➢

للمغرب، حسب خط ينطلق من سيدي ايفني إلى تارة مستندا إلى السالسل الجبلية من 

األطلس إلى الريف الشرقي جنوب وجدة. فهناك من ناحية المجاالن األطلسي 

كان، وهناك من ناحية أخرى من الس %78والمتوسطي وما بينهما، مما يحتوي على 

المجال شبه الصحراوي والصحراوي )في الجنوب والجنوب الشرقي والشمال 

من السكان، لذلك تطرح إشكالية الجهوية  % 13الشرقي( الذي يحتسب أكثر من 

 بصيغ مختلفة في كل واحدة من هذين المجالين؛
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بين المراكز العظمى التركيز على المعطى المتربوليتاني أي هيكل حضري كبير يجمع 

وهو ما سيتم التركيز عليه لتحديد الجهات المنتمية للمجال األطلسي في إطار الوظيفة 

 المرتبطة بالقطبية الحضرية.

االنسجام: وذلك في مجال ما وراء جبال األطلس في الجنوب والجنوب الشرقي  ➢

ماد على هذا والشمال الشرقي على شكل قوس كبير يمتد من جرادة إلى كلميم. فاالعت

المبدأ بهذا المجال نظرا لألهمية البالغة لهذه المناطق من حيث التاريخ والبيئة )تشابه 

 الظروف الطبيعية( والثقافية والجيوستراتيجية )إذ هي على الحدود(؛

إلى  200القرب واالتصال: تقاس سهولة االتصال بالمسافة الكيلومترية بين البقعتين ) ➢

 ساعات( وبتكاليف الرحلة؛ 3لة بينهما )ساعتين إلى كلم(، وبمدة الرح  250

التناسب والتوازن: وذلك من أجل خلق توازن افتراضي بين الجهات )بنا على وزنها 

وحجمها(. اتقاء لبروز جهات كبرى وأخرى صغرى، هذه األخيرة تابعة لها باعتبار األولى 

 هي مجال اإلشعاع والنفوذ.

 التنمية وسياسة إعداد التراب الوطني المغربيخطط وبرامج  -3-2

وضع المغرب مجموعة من الخطط والبرامج لتنمية مختلف ربوع البالد وتحقيقا لتوازن 

 مجالي وتنمية منسجمة ومندمجة، من بين أهم هذه الخطط:

 :  الوطنية للتنمية الحضرية االستراتيجية ▪

إلى تحديد منهجية لتدبير التنمية ، وتهدف 2009أعطيت انطالقتها سنة  وهي استراتيجية

الحضرية من أجل استباق جيد للمعيقات التي يطرحها التطور السريع للسكان الحضريين. 

 .من أجل ضمان الحاجيات الناجمة عن التوسع المجالي السريع للتكتالت العمرانية  وكذا

على مقرات نسمة زيادة  50 000تهم هذه االستراتيجية المدن التي يفوق عدد سكانها 

نسمة، تم الشروع في وضع وسائل  50 000األقاليم والعماالت التي يقل عدد سكانها على 

 وأدوات التطبيق منها على الخصوص :
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إعداد إطار لطلب عروض وطنية لمشاريع المدن : ويهدف إلى وضع، على صعيد  ✓

 البعيد؛كل مدينة معينة، استراتيجية ذات رؤية مستقبلية على المدى 

إعداد دليل منهجي، يهدف بالخصوص إلى توجيه الفاعلين المحليين المكلفين بإعداد  ✓

 استراتيجية تنمية المدن؛

عداد برنامج للتكوين في ميدان التنمية الحضرية بشراكة مع المعهد الوطني للتهيئة  ✓

 المركزية والمحلية؛ والتعمير، الهدف منه تقوية كفاءات األطر

ي وضع استراتيجيات التنمية الحضرية وذلك عن طريق تمكين مواكبة المدن ف ✓

 ومنشطين في التنمية الحضرية. الفاعلين المحليين من التأطير بواسطة خبراء

 القيام بالعديد من المشاريع، منها: االستراتيجيةفي إطار هذه وقد تم 

إطالق مشاريع كبرى للتنمية الحضرية مثل مشروع أبر رقراق والدار البيضاء  ✓

 أنفا...؛

 خلق مؤسسات مكلفة بالتهيئة؛ ✓

 اقتراح إطار قانوني للتعمير العملياتي )مدونة التعمير(؛ ✓

وضع سياسات قطاعية ترابية لتفادي التعقيد الحضري ثمل مخطط المغرب  ✓

 األزرق...؛

للتنمية الحضرية تأخذ بعني االعتبار األسس الترابية، القيام بدراسات تجريبية  ✓

  والتنسيق األفقي والتعاقد )تجربتي مدينتي السطات والجديدة(.

 

 سياسة إعداد التراب الوطني ▪

المجال الوطني وفق مقاربة  تهيئة وإعدادسياسة إعداد التراب الوطني هي عملية 

مجموعة من المبادئ كز على وترت، تشاركية تأخذ حاجيات السكان بعين االعتبار

 .التنميةتراعي البعد البيئي أثناء إنجاز  المجاليةختيارات الاو 

 إعداد التراب الوطني بالمغرب انطالقا من المبادئ التالية:  سياسةوتتبلور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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: ركزت على استكمال الوحدة الترابية و تأمين التوازن بين تدعيم الوحدة الوطنية ▪

العمومية و تنمية تنافسية المجاالت، هذا مع اندماج المجال المجاالت في توزيع الموارد 

الوطني وتقوية التضامن بين المجاالت المحظوظة والمجاالت الفقيرة و تحقيق التضامن 

 بين مكونات المجتمع؛

: من خالل رصد حاجات السكان في الميادين التنمية االقتصادية واالجتماعية ▪

بين االختيارات الفردية والعمومية، عالوة على االقتصادية واالجتماعية و التوفيق 

إعطاء األولوية في توزيع الموارد العمومية للشرائح االجتماعية الفقيرة وتأهيلها 

 وللمناطق المعوزة، ثم تحسين العالقات المهنية بين مختلف مكونات النظام االنتاجي؛

يا في عملية التنمية : جعل المحافظة على الموارد معيارا أساسالمحافظة على البيئة ▪

وتغيير بعض سلوكات المواطنين تجاه محيطهم الطبيعي، إلى جانب تنمية إحساس 

األفراد والجماعات بمسؤوليتهم في الحفاظ على البيئة وتوفير اإلطار القانوني لحماية 

 التراث الوطني الطبيعي؛

تحديد : من خالل استشارة المواطنين وإشراكهم في إشراك السكان في التسيير ▪

وانجاز المشاريع التي تهم مستقبلهم، والعمل بمبدأ تكافئ الفرص في استعمال المجال، 

 باإلضافة إلى تعميم سياسة ال تركز المصالح اإلدارية وتطوير أساليب التدبير.

وتضمنت سياسة إعداد التراب الوطني مجموعة من التوجهات، وذلك من أجل الرفع من 

مية العالم القروي، وترشيد استغالل الموارد الطبيعية وعقلنة تدبير أداء االقتصاد الوطني وتن 

المجاالت الحضرية، وتدبير الموارد البشرية...، كما شملت العديد من اإلجراءات لبلوغ هذه 

 األهداف، وهي كما يلي:
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 االختيارات الكبرى إلعداد التراب الوطني

الكبرىاالختيارات  جوانب التدخل إلعدادها  
 إتباع سياسة اقتصادية عامة لتنمية األرياف  ✓

 توفير اإلطار القانوني للتنمية ✓

 تنمية مختلف مصادر الطاقة؛ ✓

 التخفيف من التباين بين المدن واألرياف.  ✓

 تنمية العالم القروي

 تحسين محيط االستثمار وتحديث بنياته االقتصادية؛ ✓

المجال القروي  البحث عن مرتكزات جديدة للتنمية: في  ✓

بتنويع األنشطة االقتصادية، وفي المجال الحضري بتأهيل 

 الصناعة الوطنية وإعادة انتشارها. 

 تأهيل االقتصاد الوطني 

 

 ترشيد تدبيرالموارد المائية؛  ✓

 حماية التراث الغابوي؛  ✓

 إدماج التربية البيئية وترسيخ روح المسؤولية المواطنة؛  ✓

 نهج مقاربة مندمجة لصيانة التراث وتوثيقه وحمايته.  ✓

تدبير الموارد الطبيعية  

 والمحافظة على التراث 

 

 التحكم في السوق العقارية بالمدن؛ ✓

إيجاد حلول للبنية العقارية المعقدة التي تعيق التنمية في   ✓

 المجال القروي. 
 حل إشكالية العقار

 األمية ومحاربة تشغيل األطفال؛  محو ✓

تعميم التعليم وإصالح مناهجه للرفع من جودته ومالءمته مع  ✓

 الخصوصيات الجهوية؛

 الرفع من مهارات الفالحين والحرفيين وخاصة الشباب؛ ✓

 تطوير البحث العلمي في مجال التنمية وإعداد التراب؛ ✓

ي تحقيق توزيع جغرافي أكثر تكافؤا لمؤسسات التعليم العال  ✓

 ومعاهد التكوين. 

 تأهيل الموارد البشرية 

 

 معالجة التباينات الحضرية بتنمية األساس االقتصادي للمدن؛ ✓

 اعتماد التنمية االجتماعية كهدف وكأداة للتنمية الحضرية؛ ✓

 محاربة السكن غير الالئق بطريقة شمولية؛  ✓

 توجيه التخطيط الحضري لخدمة أهداف سياسة المدينة.  ✓

الحضرية السياسة  

 

 

إن تفعيل هذه االختيارات الكبرى جاء وفق تقسيم جغرافي يهم العديد من الكيانات 

المجالية وفق مجموعة من الخصوصيات، فهذا التقسيم ال يحل محل التقسيم الجهوي 

الرسمي، وإنما يشكل فقط إطارا توجيهيا لتوحيد المقاربات وتنسيق التدخالت المقررة على 

الجماعات المحلية منفردة، أو في إطار بنيات الشراكة والتعاون الجماعي، فهذه صعيد 

 الكيانات المجالية، كالتالي:
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 االختيارات المجالية إلعداد التراب الوطني

 جوانب التدخل إلعدادها غاياتها االختيارات المجالية

 األقاليم الشمالية

البعد 
  متوسطي واألور 

وتأهيل المجاالت  
 الحدودية

 تأهيل أقاليم الشمال المغربي اقتصاديا واجتماعيا ومجاليا؛ ✓
 اعتماد التنمية المندمجة كأسلوب للتأهيل مع مراعاة:  ✓
 تحوالت العولمة وبناء المجال األورومتوسطي للتبادل الحر؛ ✓
 تفعيل اتحاد المغرب العربي بحكم عناصر الوحدة المتوفرة؛ ✓
تنموية خاصة بالمناطق المجاورة للجيوب  نهج إستراتيجية  ✓

 المحتلة. 

 المناطق الجبلية

المحافظة على  
الموارد 

والتضامن  
 المجالي

محيط العيش وتدعيم فرص االستثمار بالمناطق   تحسين  ✓
 الجبلية، وتطوير األنشطة التقليدية بها؛ 

 اعتماد التنمية المندمجة على أساس إشراك السكان فيها؛  ✓
 تقوية وتنويع األسس االقتصادية للمدن الجبلية؛  ✓
 تطوير التكوين والبحث العلمي حول المجاالت الجبلية.  ✓

 الساحل-البحر
االنفتاح وتدبير  
 الموارد البحرية 

وضع مخططات مديرية لتهيئة المجال الساحلي ووقف التدهور   ✓
 الذي تعاني منه الشواطئ المغربية؛ 

 تدعيم البنيات التحتية والحفاظ على توازنات األوساط الطبيعية؛  ✓
 إصدار قانون خاص بالمناطق الساحلية؛ ✓
 احلية. إنشاء وكالة وطنية إلعداد وتنمية المناطق الس ✓

 المناطق الصحراوية
االندماج الجهوي  
وتدبير المجاالت  

 الهشة

 وضع مخطط مديري للتهيئة والتنمية الجهوية؛  ✓
 تعزيز دورها كبوابة المغرب على إفريقيا والمغرب العربي؛  ✓
التعبئة المندمجة لموارد التنمية المحلية والمحافظة على المحيط   ✓

 البيئي. 

 المدارات المسقية
األمن  رهان 

الغذائي وتحديات  
 االنفتاح 

 استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للري؛ ✓
 الرفع من أداء القطاع الفالحي وتدعيم تنافسيته؛  ✓
 تنويع الموارد االقتصادية للسكان.  ✓

 تنمية مناطق البور

الفعالية  
االقتصادية  
والتوازنات  

 المجالية 

 القروية؛ للتنمية  2020تنميتها في إطار إستراتيجية  ✓

 إقامة التجهيزات الداخلية والخارجية لالستغالليات؛ ✓
 تحسين المراعي وإنعاش الطبيعية منها.  ✓

 الشبكة الحضرية

تأهيل المجاالت  
الحضرية  

الوطنية بإقرار  
تنمية شاملة  

 ومندمجة 

 إعداد المجال الحضري في إطار مشروع حضري مستقبلي؛  ✓
 الجهوية؛تدعيم البنيات التحتية لألقطاب  ✓
 تحسين ظروف االستثمار بالوسط الحضري وتنويعها؛ ✓
مراعاة التكامل الوظيفي بين المراكز الحضرية الكبرى وبين   ✓

 األقطاب الجهوية والمدن المتوسطة والصغرى؛ 
 إقرار الالمركزية المالية؛  ✓
 تأهيل الموارد البشرية الضرورية للتنمية المحلية.  ✓

 


