دور الجهوية في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب
المحور الثاني :الجهوية والتنمية المستدامة
محمد محمود عبد اهلل يوسف
المدرس المساعد بكلية التخطيط العمراني واإلقليمي
جامعة القاهرة  /جمهورية مصر العربية

الملخص
تتناول هذه الورقة البحثية دور الجهوية في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب من خالل الفصول التالية:
الفصل األول  :مفهوم وآليات التنمية المستدامة.
الفصل الثاني  :الجهوية في المغرب والتنمية المستدامة.
الفصل الثالث :تحديات وتوصيات.
يتناول الباحث في الفصل األول بالرصد والمقارنة المفاهيم المختلفة للتنميةة المسةتدامة وببعادهةا للوصةول لةم المفهةوم األمثةل
المتكامل للتنمية المستدامة ،وكذلك تحديد اآلليات المختلفة والممكنة لتحقيقها.
ويقةةوم الباحةةث فةةي الفصةةل الثةةاني باسةةتعراع واقةةن وآفةةاق العالقةةة بةةين الجهويةةة فةةي المغةةرب ب بعادهةةا االقتصةةادية المختلفةةة
وعالقتها بالتنمية المستدامة ،من خالل التعرع ألهمية الجهوية في تحقيق التنميةة المسةتدامة بعةرع القطاعةات االقتصةادية
المختلفة ودورها ،وعرع المؤشرات االقتصادية المختلفة بالجهوية.
وتوصل الباحث في الفصل الثالةث لةم نتيجةة مهمةة وهةم بن ناةام الجهويةة بةالمغرب يمكةن لةم بن يسةاهم فةي تحقيةق التنميةة
المسةةتدامة بشةةكل كةةفع وفعةةال ،وقةةدم الباحةةث عةةدة تحةةديات قةةد تعتةةرع طريةةق الجهويةةة لتحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة ،كمةةا قةةدم
الباحث بعع التوصيات للتغلب علم هذه التحديات بو المعوقات التي قد تعرقل مسيرة التنمية المستدامة للجهة المغربية.
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الفصل األول  :مفهوم وآليات التنمية المستدامة

يمكن التعرف علم مفهوم وببعاد وآليات التنمية المستدامة من خالل المحاور التالية:

 1-1مفهوم التنمية المستدامة
تبلور مفهوم " التنمية المستدامة" خالل الثالثين سنة األخيرة من القرن العشرين ،حيث يعتبر تقرير"نادي
روما" (2791م) ة وهو تقرير "وقف التنمية" ة هو نقطة البدع لهذا المفهوم الجديد للتنمية حيث دق ناقوس
الخطر لم ما يمكن بن ينجم عن الوتيرة المتسارعة للتنمية االقتصادية والتزايد اليموجرافي من استنزاف
للموارد ،وتلوث للطبيعة ،والضغط علم الناام البيئي·
وقد توصل فريق من الخبراع االقتصاديين لم بن ثمة مكانية لوضن استراتيجيات تنموية توفق بين مطلب
التنميةة وبةين ضةرورة الحفةاا علةم المةوارد الطبيعيةة والبيئةة (تقريةر فةونيكس  Flunexواعةالن اسةتوكهولم
لعام 2791م) وسميت باستراتيجية "التنمية اإليكولوجية" )،)ecodevelopementغير بن هذا المصطلح
ت ةةم

اس ةةتبدالم بمص ةةطلح التنمي ةةة المس ةةندة بو المدعوم ةةة ثة ةم بالتنمي ةةة المس ةةتدامة

(

(Sustainable

 evelopementالذي ذكره االتحاد الدولي للمحافاة علم البيئة للمرة األولم عام  1980م)2( .
وشكلت األمم المتحدة عام  2791اللجنة العالمية للتنمية والبيئة ،التي قدمت تقرير "مستقبلنا المشترك "
للجمعيةةة العامةةة لامةةم المتحةةدة سةةنة 2799م ،وبطلةةق عليةةم بيضةات تقريةةر "برونتالنةةد" الةةذي نةةع علةةم بن "
التنمية المستدامة هم التم تلبم حاجات الحاضر دون التفريط فم ت مين حاجات بجيال المستقبل ".

وكان المؤتمر الدولي قمة األرع (يونيو  )2771بالب ارزيل فرصة لالتفاق بين دول العالم فم حضور عدد
كبيةةر مةةن رؤسةةاع الةةدول علةةم خطةةة مفصةةلة لتحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة بشةةكل فعةةال فةةم المسةةتقبل القريةةب،
وت كيد بن جهود التنمية المستدامة في جانبيها المادي و البشري يجب بن تتجم نحو مواجهة الفاقةد وتعاةيم
االستفادة بالموارد و حمايتها و ت هيلها لالستمرار عبر األجيال)1( .
وتهةةدف االسةةتدامة لةةم التطةةوير الةةذي ي ارعةةي الرفاهيةةة و تةةوفير االمكانيةةات لاجيةةال القادمةةة ،والتةةي تمكةةنهم
مةةن االسةةتفادة مةةن م ةوارد البيئةةة والطبيعةةة ،كمةةا تعنةةي اإلسةةتدامة بنةةم يجةةب التعامةةل مةةن التطةةوير والتنميةةة
ببصيرة واسعة من ناحية البعد الزمني ،الفراغ والسكان المت ثرين.
شدد عالن جوهانسبرج للتنمية المستدامة (سبتمبر 1001م) علةم قامةة مجتمةن عةالمي نسةاني متضةامن
و ّ

لمواجه ةةة مجم ةةل التح ة ّةديات العالمي ةةة ،مث ةةل القض ةةاع عل ةةم الفق ةةر ،تغيي ةةر بنم ةةاط االنت ةةاج واالس ةةتهالك غي ةةر
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المسةةتدامة ،حمايةةة قاعةةدة الم ةوارد الطبيعيةةة وادارتهةةا مةةن بجةةل التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة ،ردم الهةةوة
العميقة التي تقسم البشرية لم بغنياع وفقراع ،ومنن تدهور البيئة العالمية من بجل ضمان مستقبل األجيال
القادمة.
وتعنةةي التنميةةة المسةةتدامة للطبيعةةة بن نسةةتهلك الم ةوارد بسةةرعة بقةةل مةةن سةةرعة تجةةددها ،وذلةةك للحفةةاا علةةم
الموارد الطبيعية لاجيال المقبلة ( ،)1كمةا تعةرف التنميةة علةم مسةتور الشةركة بو المؤسسةة ب نهةا اسةتهالك
الشةةركة لمواردهةةا بمةةا يةةؤدر لةةم نمةةو صةةافم الحقةةوق بو األصةةول بهةةا وتحقيةةق حجةةم مالئةةم مةةن التةةدفقات
النقدية ،وبما يؤدر لم استمرار الشركة بو المؤسسة خالل الفترات المحاسبية القادمة)1(.
ن التنمية المستدامة تتيح ضافة بعةدين جديةدين للتنميةة همةا البعةد النةوعي لمفهةوم التنميةة ليشةمل النوعيةة
البيئية ( (Environmental Qualityوعالقتها بنوعية الحيةاة ) ،(Quality of Lifeوالبعةد الزمنةي للتنميةة
ليشمل التنمية علم المدر البعيد األجيال القادمة)5).
وم ةةن بفض ةةل التعريف ةةات العملي ةةة المالئم ةةة "لالس ةةتدامة" بنه ةةا تتمث ةةل ف ةةي تحقي ةةق الح ةةد األعل ةةم م ةةن الكف ةةاعة
االقتصادية للنشاط اإلنساني ضمن حدود ما هةو متةان مةن المةوارد المتجةددة ،مةن ربطهةا باحتياجةات الجيةل
الحالي واألجيال القادمة ،وانسجامات من هةذا التعريةف ينبغةي الت كيةد عنةد د ارسةة البعةد البيئةي بن هنةاك ثالثةة
بنةوام مةةن التةوازن فةةي هةةذا المجةةال وهةةي التةوازن بةةين المنةةاطق وخاصةةة بةةين الشةةمال والجنةةوب ،التةوازن بةةين

الكائنات الحية ،والتوازن بين األجيال)6( .
 2-1أبعاد التنمية المستدامة
يمكةةن التعةةرف علةةم خصةةائع رئيسةةة للتنميةةة المسةةتدامة بولهةةا بنهةةا اةةاهرة عبةةر األجيةةال ،وهةةذا يعنةةي بن
التنمية البد بن تحدث عبر فترة زمنية ال تقل عةن جيلةين يتةراون بةين  15لةم  50سةنة ،وتتمثةل الخاصةية
الثانية في تفةاوت عمليةات التنميةة المسةتدامة حيةث تحةدث عبةر مسةتويات مختلفةة عالميةة واقليميةة ومحليةة.
( )9ويمكن القول ن ببعاد التنمية المستدامة المختلفة تتمثل فيما يلي:
ب -البعد االقتصااد ::بالنسةبة للةدول الغنيةة يعنةي جةراع خفةع عميةق ومتواصةل فةي اسةتهالك هةذه الةدول
من الطاقة والموارد الطبيعية ،واقتناعها بتصدير نموذجها التنمور الصناعم عالميات ،بمةا بالنسةبة للةدول
الفقيرة فالتنمية المستدامة تعنم توايف الموارد من بجل رفن مستور المعيشة للسكان األكثر فق اتر.

ب -البعااد اإلنسااانو واالجتمااا و :تسةةعم التنميةةة المسةةتدامة لةةم اسةةتقرار النمةةو السةةكانم ،ووقةةف الهج ةرة
العشوائية ،بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتحقيق بكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطةيط
للتنمية.
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ج -البعااد البيئااو  :يتمثةةل فةةي االسةةتخدام األمثةةل لا ارضةةم الزراعيةةة ،والم ةوارد المائيةةة واسةةتخدام التقنيةةات
النايفة التم تستخدم بقل قدر ممكن من الطاقة والموارد ،وتطلق الحد األدنم من الغازات والملوثات)9( .
والشكل التالي يوضح التداخل بين األبعاد المختلفة الرئيسة للتنمية المستدامة
شكل رقم ( )1أبعاد التنمية المستدامة

ومةةن ثةةم بصةةبح مفهةةوم التنميةةة المسةةتدامة جامع ةات ي ارعةةم األهةةداف االقتصةةادية واالجتماعيةةة والبيئيةةة ()7

ويشمل مفهوم التنمية المستدامة بيضات فكرة الحوار الدائم الديمقراطي بين صانعي القرار من جهة ،والفئات

المختلفة في المجتمن المدني مةن جهةة بخةرر ،وهةذا بعةد سياسةي فةي مفهةوم التنميةة المسةتدامة ،كمةا يتجسةد

فةي مفهةوم جديةد يكثةر اسةتعمالم حاليةات وهةو " الحاكميةة " ،بو الحوكمةة (  ، ) Governanceبي الحكةم
فةةي المجتمةةن علةةم بسةةاس الح ةوار بةةين الحةةاكم والمحكةةوم وشةةفافية تص ةرفات الحكةةم ووضةةن قواعةةد واضةةحة

للمسةةاعلة " )20(.ويمكةةن القةةول بيضةات ن عناصةةر المجتمعةةات المسةةتدامة تتمثةةل فةةي مناومةةة الحكةةم الجيةةد،

النقل والمواصالت ،الخدمات ،البيئة ،المساواة ،االقتصاد ،اإلسكان والبيئة المبنية ،الثقافة والمجتمن)22( .
 3-1آليات تحقيق التنمية المستدامة
هناك من األدبيات ما تقترن نموذجات للتنمية المستدامة المستقلة بو المعتمدة علم الذات ،ويمكن تطبيقم في

اةل العولمةة ،و مةن ركةائز تحقيةق هةذه التنميةة المسةتقلة تحقيةق زيةادة كبيةرة فةم معةدالت االدخةار المحلةي،
وبن يكةةون للدولةةة والتخطةةيط دور حةةاكم ورئةةيس فةةم نجةةان التنميةةة المسةةتقلة ،وتحقيةةق المشةةاركة الديمقراطيةةة
والتوزين العادل للثروة والدخل وانضباط عالقات االقتصاد الوطني بالخارج)21(.
وفةةي الواقةةن فةةنن التنميةةة المسةةتدامة مطلوبةةة فةةي وقةةت تعةةاني البلةةدان العربيةةة جملةةة مةةن المشةةكالت والقضةةايا
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الشائكة والتحديات في مقدمتها بزمة التنمية وبزمة التشغيل ،خاصةة فةي اةل تنةامي المنافسةة الدوليةة ،وقيةام
الثورة التكنولوجية في مجةاالت عةدة تضةم التكنولوجيةات الجديةدة ل عةالم واالتصةال ومجةال البيوتيكنولةوجي
والنانوتكنولوجي ،وبروز "االقتصاد الجديد" بو "االقتصاد الرقمي" بو "االقتصاد االلكتروني")21(.
وهنةةاك مةةن يةةرر بنةةم يجةةب تصةةويب النا ةرة لةةم التنميةةة فةةي الةةوطن العربةةي ،ب ة ن تسةةتهدف التنميةةة القطريةةة
تحقيةةق قةةدر بدنةةم مةةن التشةةابك االقتصةةادي الةةداخلي والتماسةةك االجتمةةاعي وتعزيةةز المشةةاركة الشةةعبية فةةي
شراكة بين الدولة والقطام الخاع والمجتمن المدني بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة)21( .
ومن المهم التعرع ألسس االقتصاد اإلسالمي لتحقيق التنمية المستدامة وعلم ربسها االعتماد علم الذات
ف ةةم اإلنت ةةاج حس ةةب األولوي ةةات اإلس ةةالمية وه ةةم الض ةةروريات ث ةةم الحاجي ةةات ،و االقتص ةةاد ف ةةم االس ةةتهالك،
والتحفية ةةز علة ةةم االدخة ةةار  ،وتيسة ةةير سة ةةبل االسة ةةتثمار فة ةةم المجة ةةاالت المشة ةةروعة حسة ةةب بولوية ةةات اإلنتة ةةاج
وضةروريات االسةةتهالك ،ووضةةن الضةةمانات لعدالةةة عوائةةد عوامةةل اإلنتةةاج بمةةا يمنةةن تكةةدس الثةةروات فةةم بيةةد
محدودة ،واالهتمام بنعداد وتنمية العنصر البشري خاصة من خالل التربية اإليمانية واألخالقية)25( .
وفي الواقن فةنن تجربةة التنميةة عمومةات فةي البلةدان الناميةة باهةرت بن رفةن مسةتور االسةتثمار المةادي وزيةادة
حج ةةم المس ةةاعدات المالي ةةة والفني ةةة الت ةةي تق ةةدمها ال ةةدول المتقدم ةةة لل ةةدول النامي ةةة ل ةةم ت ةةؤد ل ةةم تحقي ةةق التنمي ةةة

المنشودة ،مما يؤكد بن هناك محددات بخرر للنمو ال تقل بهمية عن االستثمار المةادر وبهمهةا االسةتثمار
في ربس المال البشري من تعليم وتدريب وصحة)26( .
وفي حين بن التنمية المستدامة قد تسةتلزم جةراعات مختلفةة فةي كةل منطقةة مةن منةاطق العةالم ،فةنن الجهةود
الراميةةة لةةم بنةةاع نمةةط حيةةاة مسةةتدام حقتةةا تتطلةةب التكامةةل بةةين اإلجةراعات المتخةةذة فةةي ثالثةةة مجةةاالت رئيسةة
ه ة ةةم النم ة ةةو االقتص ة ةةادي والعدال ة ةةة ،حف ة ةةا المة ة ةوارد الطبيعي ة ةةة والبيئي ة ةةة م ة ةةن بج ة ةةل األجي ة ةةال القادمة،والتنمي ة ةةة
االجتماعية)29(.
وهناك مجموعة مؤشرات بساسية مختلفة ومتنوعة لقياس مستور التنمية المستدامة كالتالي:
(أ) المؤشرات االقتصادية  :مؤشرات تتعلةق بالتعةاون الةدولي لتعجيةل التنميةة المسةتدامة مةن خةالل نصةيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي؛ صادرات السلن والخدمات/واردات السلن والخدمات ،ومؤشرات تقةيس
تغير بنماط االستهالك مثل نصيب الفرد السنوي من استهالك الطاقة ،ومؤشرات حول الموارد واآلليات
المالية مثل رصةيد الحسةاب الجةاري كنسةبة مئويةة مةن النةاتج المحلةي اإلجمةالي ،الةدين /النةاتج المحلةي
اإلجمالي ،مجموم المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة بو المتلقاة.
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(ب) المؤشرات االجتما ية :منها ما يتعلق بمكافحة الفقر من خالل مؤشرات البطالة ،الفقر ،عدد السكان
الذين يعيشون تحت خةط الفقةر ،.ومؤشةرات ديموحرافيةة مثةل معةدل النمةو السةكاني ،ومؤشةرات تعزيةز
التعليم والوعي العام والتدريب من خالل مؤشري معدل اإللمةام بةالقراعة والكتابةة بةين البةالغين ،النسةبة
اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس الثانوية ،ومؤشرات صحية مثل متوسط العمر المتوقن عند الوالدة ،عدد
السةكان الةذين ال يحصةلون علةم الميةاه الم مونةة ،عةدد السةكان الةذين ال يحصةلون علةم الخةدمات
الصحية ،عدد السكان الذين ال يحصلون علم المرافق الصحية.
(ج ) المؤشرات البيئية :منها مةا يتعلةق بحمايةة مةوارد الميةاه العذبةة مةن خةالل المةوارد المتجةددة /السةكان،
استخدام المياه/االحتياطيات المتجةددة ،ومنهةا مةا يتعلةق بةالنهوع بالز ارعةة والتنميةة الريفيةة المسةتدامة
من خالل مؤشرات نصيب الفرد من األراضي الزراعية ،نصيب الفرد من األراضي الصالحة للزراعة
واألراضي المزروعة ،استخدام األسمدة ،ومنها ما يتعلق بمكافحةة ا ازلةة الغابةات والتصةحر مةن خةالل
مؤشري التغير في مساحة الغابات ،نسبة األراضي المتضررة بالتصحر)29( .
وحول التنمية المستدامة للصحراع يمكن القول نها تتضمن عناصةر رئيسةة منهةا التنميةة البشةرية المسةتدامة
للب ةةدو ،وق ةةف عملي ةةات الرع ةةم الج ةةائر والقط ةةن الج ةةائر لاش ةةجار ،ازل ةةة األلغ ةةام م ةةن األ ارض ةةي الص ةةحراوية
واالستفادة منها ،كما تشمل التنمية المستدامة للمناطق الجبلية بالصحاري اتبام بساليب التعدين المستدامة
والمحافاة علم البيئة الطبيعية للصحاري ،اتبام بساليب اإلدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية
بالصةةحراع ،تعبئةةة المجتمةةن المةةدني لوقةةف التصةةحر ،وضةةن سةةتراتيجية لمكافحةةة التصةةحر )27( .وبشةةكل
مبسةةط ،ال يمكةةن تحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة دون اإلدارة الرشةةيدة ،و تلعةةب األجه ةزة العليةةا للرقابةةة دو اتر حيوي ةات
بجهودها الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة ،كما يجةب الت كيةد بن مشةروم الجهويةة الموسةعة مةدخل بساسةي

فةةي توطيةةد وحةةدة الت ةراب الةةوطني و تةةدعيم الديمقراطيةةة المحليةةة و توسةةين المشةةاركة فةةي مختلةةف المجةةاالت
الجماعية وعلم مختلف المستويات)10( .

الفصل الثاني  :الجهوية في المغرب والتنمية المستدامة

يمكن معرفة العالقة بين ناام الجهوية بالمغرب وتحقيق التنمية المستدامة من خالل المحاور التالية:

 1-2تعريف الجهوية
تعد الجهة كتنايم داري سياسي متبن عالميات ،حيث تبنتها بلمانيا في دستور ،2717وايطاليا في دستور
2719م ،واسبانيا في دستور 2799م ،وجعلت من الجهة العنصر األساسي في التنمية.
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بما فةي المغةرب فقةد بصةبحت سياسةة الالمركزيةة فةي بعةدها الجهةوي موضةوم الخطةب السياسةية والتحلةيالت
األكاديميةةة بعةةد وضةةن دسةةتور 2771م ،و2776م وقةةانون تناةةيم الجهةةات  19-76فةةي  1بريةةل 2779م،
وذلةةك ألهميةةة دور هةةذا النمةةوذج الةةال مركةةزي فةةي تحقيةةق تنميةةة اجتماعيةةة ،ونمةةو اقتصةةادي لجهةةات المملكةةة
خاصةةة .وقةةد تعةةددت التعريفةةات بخصةةوع الجهةةة بو الجهويةةة منهةةا بنةةم مجموعةةة متماسةةكة ذات بهةةداف
سياسي ةة دفاعي ة ةة ،وق ة ةد تتح ةول لم توجة ة ة ةم سياس ة ة ةي ) ، (régionalismeوهن ة ةاك تعري ة ةف آخة ة ة ةر يعة ةرف بة ة ة
) ، (régionalisationوهةةو اإلطةةار اإلداري واالقتصةةادي للجماعةةة المحليةةة التةةي هةةي نتةةاج بيئةةة سياسةةية
بصةةفة عامةةة .ويقةةوم مشةةروم الجهويةةة علةةم عةةدة مبةةادع نبيلةةة منهةةا تةةدعيم الديمقراطيةةة المحليةةة والحوكمةةة
والشفافية وهو ما يفرع علم المواطن االنخراط فيها. )12( .
وبالنار لم التجارب الدولية نجد بن التجربة الجهوية بنسبانيا كانت بمثابة استجابة لمطالب الجهات التي
كانت تتطلن لم حل بعع المشكالت التي تعيق تنميتهةا ،وقةد عبةرت سةبانيا امتحةان االنتقةال الةديمقراطي
بفضةةل ناةةام جهةةوي متطةةور ،وقةةد ذابةةت الفروقةةات حةةول اللغةةة وحةةدود األقةةاليم والنزعةةات القوميةةة فةةي ناةةام
جه ةةوي ديمق ارط ةةي ،دون م ةةس بالوح ةةدة الترابي ةةة ،ووبالت ةةالي انتقل ةةت س ةةبانيا ل ةةم عض ةةوية اإلتح ةةاد األوروبة ةي
(.)11
وفي التجربة اإليطالية ،تبنت يطاليا جهوية سياسية متقدمة وفي طار الدولة الموحدة ،منذ المصادقة علةم
دسةةتور 2719م ،الةةذي جةةاع ليكةةرس مبةةادع الوحةةدة س ةواع القانونيةةة بو االقتصةةادية ،وكةةذلك احت ةرام الت ازمةةات
يطاليا تجاه االتحاد األوروبي والمجتمن الدولي. )11(.
 2-2الجهوية والتنمية المستدامة
دور رئةةيس فةةي التنميةةة المسةةتدامة  ،لكونةةم يسةةهم فةةي ت كيةةد
يجةةب الت كيةةد بن للت ةراث الحضةةاري بو المحلةةي ٌ
الذاتية الثقافية  ،ويحافا علم خصوصياتها  ،ويسةاعد علةم بنةاع الشخصةية المسةتقلة لافةراد والجماعةات ،
ويسةةاهم العمةةل التنمةةوي الةةذاتي فةةي الةةدفام عةةن الشخصةةية الوطنيةةة والدينيةةة  ،وصةةيانة المسةةتقبل المشةةترك.
(. )11
وتعد المخططات الجماعية للتنمية ة والتي هم نمةوذج فعةال للمشةاركة المجتمعيةة ة وثيقةة للتعاقةد بةين الدولةة
والجماعة تهدف لم جعل مجال الجماعة رافعة حقيقية للنمو علم مدر  6سنوات. )15( .
ن الجهويةة هةي بسةةاس دعةم التنميةةة المحليةة مةةن خةالل المشةةروعات التنمويةة االجتماعيةةة واالقتصةادية كمةةا
تمكن المواطنين من تنايم وتدبير شئونهم المحلية والجهوية في طار استقالل ذاتي داري .ويمكن التعرف
علم دور الجهوية في تحقيق التنمية المستدامة من خالل العناصر التالية:
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 1-2-2أهمية الدور االقتصاد :للجهوية بالمغرب

بصة ةةبحت الجهوية ةةة مة ةةن االس ة ةةتراتيجيات الرئيسة ةةة للتنمية ةةة االقتص ة ةةادية بة ةةالمغرب ،فالسياسة ةةات االقتص ة ةةادية
المعاصرة بصبحت تعتمد علم التنايم الجهوي باعتباره اإلطار األصلح ،لوضن كل االستراتيجيات التنموية

وكل تخطيط اقتصادي طمون.

فال ةةدافن االقتص ةةادي واالجتم ةةاعي وتحقي ةةق التنمي ةةة ه ةةو ال ةةدافن األساس ةةي نح ةةو قة ةرار سياس ةةتم الجهوي ةةة ألن
موضوم التنمية االقتصادية واالجتماعية علم كافة المستويات يكتسب بهمية قصور في الوقت الراهن وفي

المستقبل.

وقد تم التكريس الدستوري للجهة بالمغرب منذ عام 2771م ،والتركيز علم التوجهات التنموية واالقتصةادية

علم بساس الجهوية والتنمية المحلية ،وكذلك اختيار المخططات كوسيلة لتحقيق تلك األهداف وبذلك تكون

التنمية االقتصادية واالجتماعية دافعات بساسيات نحو تفعيل دعم وجود الجهة)16( .

ن التوجم نحو الحديث عن التنمية الجهوية وت سيس هذا الناام ك ساس لتنايم بمور الدولةة دفعةم سةياق دولةي وسةياق

وطنةةي؛ ففيمةةا يخةةع الةةدولي يتعلةةق بةةنرادة دوليةةة لمكافحةةة الفقةةر وتةةدهور البيئةة ومةةن بجةةل تنميةةة العنصةةر البشةةري ،بمةةا

الوطني فجاع نتيجة تدني مؤشرات التنمية البشرية من ارتفام لمعدل الفقر وعدم تحقيق االقتصاد الوطني لتنمية حقيقية.
وتشةةير د ارسةةة ماليةةة محليةةة لةةم ضةةعف الم ةوارد الماليةةة للجماعةةات المحليةةة بصةةفة عامةةة ،والجهةةات علةةم

الخصوع والتي ال تستفيد برامج تعزيز النمو االقتصادي الجهوي ال من جزع يسير منها. )19( .

ذن ،فالتقسةةيم الت اربةةي هةةو وسةةيلة بيةةد الدولةةة لضةةبط وثيةرة التنميةةة وضةةبط المجتمةةن السياسةةي ،وربةةط السةةكان

بنسةةتراتيجية اإلنتةةاج ،وبداة إلعةةادة هيكلةةة المجتمةةن بندمةةاج شةرائح اجتماعيةةة جديةةدة فةةي المناومةةة السياسةةية

واإلدارية للدولة ،وهناك اختالف وتفاوت بين الجهات سةواع مةن حيةث المسةاحة وعةدد السةكان بو مةن حيةث

البنية التحتية ،بو الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها كل جهة.

ويعد بكثر الناس ت ث اتر بتدهور البيئة هم الفقراع ،و لذلك هناك حاجة ماسة لتعزيز قدرات الفقراع وممثليهم
فةةي الةةدفام عةةن حقةةوقهم البيئيةةة ،وذلةةك لضةةمان بال تضةةرر الش ةرائح األضةةعف فةةي المجتمةةن بفعةةل التةةدهور

البيئي ،ولتمكينها من ممارسة حقها في العيش في بيئة اجتماعية ومادية تحترم وتصون كرامتها)19(.
 2-2-2القطا ات االقتصادية الرئيسة بالجهوية وتحقيق التنمية المستدامة
أ -القطاع الصنا ي بالجهوية

يعد الميثاق الوطني ل قالم الصناعي بالمغرب بمثابة اإلطار الجديد لتطوير األنشةطة الصةناعية ،ويهةدف
برنةةامج قةةالم لةةم نشةةاع بقطةةاب صةةناعية جهويةةة ،ممةةا سةةيعزز اإلمكانيةةات الصةةناعية لمختلةةف الجهةةات .
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ووفقات لميثاق قالم ،يتطلب تمويل هذه السياسةة الصةناعية الجديةدة  21،1مليةار درهةم حتةم عةام 1025م،
وس ةةيمول ه ةةذا المبل ةةو م ةةن ط ةةرف و ازرة الص ةةناعة والتج ةةارة والتكنولوجي ةةات الحديث ةةة والوكال ةةة المغربي ةةة لتنمي ةةة

االستثمار والوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرر والمتوسطة)17( .
ويوضح الشكل التالي المناطق الصناعية الحديثة بالجهات المغربية:
شكل رقم ( )2المناطق الصناعية المحدثة بالجهات المغربية

وقد ساهم برنامج اإلقالم الصناعي الجديدة للمغرب ،في عطاع االنطالقة لستة قطاعات واعدة ُيتوقن بن
تلعب دور القاطرات االقتصادية للمغرب ،ويتعلق األمر بالقطاعات التالية:
 ترحيل الخدمات (  ) offshoringفي جهات الدار البيضاع والرباط وطنجة ومراكش وفاس.
 صناعة الطيران :علم صعيد جهة الدار البيضاع.

 الصناعات الغذائية  :في جهة مكناس-فاس ،والغرب ،والجهة الشرقية وتادلة.
 منتجات البحر  :سيتم نشاع القطب الرئيس في مدينة بكادير.
 صناعات السيارات :علم صعيد مدينة طنجة.
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والشكل التالي رقم ( )1يوضح توزين العمالة حسب الصناعات بالجهات المغربية:
شكل رقم ( )5توزيع العمالة حسب الجهات المغربية والقطاعات لعام 5555

ويالحةةا مةةن الشةةكل السةةابق بن جهةةة الةةدار البيضةةاع تحةةوز المرتبةةة األولةةم فةةي تشةةغيل العمالةةة فةةي جميةةن
الصناعات وهم الكهربائيةة واإللكترونيةة والكيمائيةة والغذائيةة والنسةيج والحديديةة ،كمةا حةازت جهةة طنجةة –
تطوان علم المرتبة الثانية في تشغيل العمالة بالصناعات الكهربائية وااللكترونية وصناعات النسيج والجلد.
(ب) القطاع الز ار ي بالجهوية
يمثل "مخطط المغرب األخضر" حاليات طار العمل الجديد للسياسة الفالحية بو الزراعية ،ويتضمن ركيزتين
تستهدف بوالها تطوير ز ارعةة عصةرية مةن خةالل اسةتثمار صةناعي ذي نتاجيةة عاليةة؛ فيمةا تسةعم الركيةزة

الثانيةةة ذات الطةةابن االجتمةةاعي لةةم رفةةن دخةةول الم ةزارعين مةةن خةةالل تحسةةين نتاجيةةة الز ارعةةات المعيشةةية.
ويعتبر هذا المخطط استراتيجية ذات بعد جهةوي بامتيةاز ،فقةد تطلةب تنفيةذها عةداد مخططةات خاصةة بكةل
جهة ت خذ بعين االعتبار الخصةائع المناخيةة والجغرافيةة ،وهكةذا تةم نجةاز  26مخططةات ،ينطلةق كةل منهةا

من تشخيع نقاط قوة وضعف القطام في الجهات المستهدفة ،وبذلك يمكن مخطةط المغةرب األخضةر مةن
القيام بتحديث شامل للتراب الوطني ،كما يتعلةق األمةر بمقاربةة جديةدة تختلةف كليةات عةن طةار العمةل المتبةن
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سابقات من طرف الةو ازرة ،والةذي كةان يعتمةد علةم مفهةوم مشةروم المجةال الت اربةي ارتباطةات بةاألحواع المائيةة.
ومةةن بجةةل تحقيةةق انةةدماج جهةةوي بكبةةر للقطةةام ،سةةيتم نجةةاز سةةتة بقطةةاب فالحيةةة ويهةةدف مخطةةط المغةةرب

األخضر بيضات لم توفير وزيادة المواد الخام الزراعية األساسية المخصصة للصناعات التحويلية.
 3-2مؤشرات النمو االقتصاد :الجهو:

اتسمت ديناميكية نمو الناتج الداخلي اإلجمالي الجاري الجهةوي فةي الفتةرة ( 1009 – 1000م ) بمنحناهةا
التصاعدي جماالت ،حيث قارب متوسط نسبة نمو الدخل الجهوي  %9في السنة.

وتكشف دراسة الناتج اإلجمالي والتشغيل حسب الجهات في عام  2007م وجود ثالث مجموعات هم:
•الدار البيضاع الكبرر ،والرباط – سال – زمور – زعير ،وطنجة – تطوان التي تتميز بهيمنة األنشطة

الصناعية والخدمات• .سوس– ماسة – درعةة ،والغةرب – الشةراردة – بنةي حسةن ،ودكالةة– عبةدة ،والشةاوية
– ورديغةة ،وتةازة – الحسةيمة – تاونةات ،وتادلةة – بزيةالل ،وجهةات الجنةوب التةي تتميةز بهيمنةة القطةام
األولةي واألنشةطة االسةتخراجية والمعدنيةة• .فيمةا تعةرف فةاس – بولمةان ،ومةراكش – تانسةيفت – الحةوز،
والجهة الشرقية ،ومكناس– تافياللت تعددات لانشطة االقتصادية)10( .

وساهمت الجماعات المحلية المغربية التي تنتشر فوق مجموم التراب الوطني -والتي يبلو عددها اإلجمالي

 29571جماعة في ديناميكية التنمية االقتصادية الجهويةة خةالل العقةود الثالثةة الماضةية ،ال بنةم ال ينبغةي
غفال كون الموارد التي تتوفرعليها هذه الجماعات تبقم محدودة نسبيات)12( .

والجدول التالي رقم ( )2يوضح ميزانية الجماعات المحلية بالمغرب ومقارنتها بالميزانية العامة :
جدول ( : )2ميزانية الجماعات المحلية المغربية عام  1007مقارنة بالدولة
المبلغ بماليين الدراهم

الحصة مقارنة بالدولة

الحصة مقارنة بالناتج
الداخلي اإلجمالي

الموارد مع استثناء
الفائض

61,33

13,32%

7,24%

النفقات

23,66

17,21%

6,32%

المصدر :الخزينة العامة للمملكة وبنك المغرب5554 ،

ويتضح من الجدول السابق بهمية موارد الجماعات المحلية حيث تعد موارد ذاتية بعيدة عن ميزانية بو
موازنة الدولة،حيث وصلت قيمةة هةذه المةوارد لةم بكثةر مةن  12مليةون درهةم عةام 1007م وتمثةل % 1،1
من الناتج الداخلي اإلجمالي مما يؤكد بهمية ناام الجهوية في تدبير وتوفير مخصصات مالية وان لم تكن
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كافية لتمويل كل المشروعات االقتصادية.
وتبين المؤشرات االقتصادية بالجهوية بن هناك مشاركة للقطام الخاع في االقتصاد الجهةوي حيةث يتركةز
القطةام الخةاع االقتصةةادية فةي خمةةس جهةات مغربيةةة رئيسةة هةم :الةةدار البيضةاع الكبةةرر ،ودكالةة  -عبةةدة
وطنجة  -تطوان والرباط  -سال -زمور -زعير وجهة فاس-بولمان)11( .
وعلم سبيل المثال يؤكد الخبراع بن مدينة تطوان سةتتمكن مةن اسةترجام وتعزيةز وتطةوير وايفتهةا كحاضةرة
قطبيةةة جهويةةة ،بفضةةل تنميةةة بنشةةطة وم ارفةةق وخةةدمات متمي ةزة ،كمةةا يةةوفر القةةرب مةةن بوربةةا فرصةةة لتنميةةة
وتطوير األنشطة ذات المسةتور الرفيةن فةي ميةادين التجةارة والخةدمات ،وجةذب األنشةطة المنقولةة مةن بوروبةا
والتي تتالعم من بهداف التنمية المستدامة للمدينة وناحيتها)11( .

الفصل الثالث :تحديات وتوصيات

يمكةن مةن خةالل التحليةل السةابق لمفةاهيم التنميةةة المسةتدامة والجهويةة وببعادهمةا والعالقةة بينهمةا الت كيةد بنةةم

يمكةةن لناةةام الجهويةةة فةةي المغةةرب بن يسةةاهم بشةةكل كةةفع وفعةةال فةةي تحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة ،وذلةةك لمةةا
يمتلكم من مقومات ذاتية وموارد مختلفة وناام سياسي قانوني يدعمم.
 1-3التحديات
في الواقن هناك عدد من التحديات تواجم ناام الجهوية في تحقيق التنمية المستدامة وهم :
 -2قدرة الجهة علم توفير المخصصات المالية الالزمة لعمليات التنمية المستدامة باالدخار المحلي.
 -1قدرة الجهة بو الجهوية علم منافسة المنتجات المحلية األخرر واألجنبية.
 -1قدرة الجهة علم جذب القطام الخاع بضوابط تضمن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
-1القدرة علم تنوين النشاط االقتصادي اعتمادات علم مقومات الجهة ومواردها.

 -5توفير الكوادر السياسية واالقتصادية المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم بهداف الجهوية.
 -6مكانية التعاون من الجهات األخرر في قامة بسواق مشتركة بو تبادل سلن وخدمات.
 -9ضبط واستمرار االستقرار السياسي داخل الجهة بتوحيد الرؤر بما يخدم عمليات التنمية المستدامة.
 -9مكاني ةةة تط ةةوير الرؤية ةة السياس ةةية واالقتص ةةادية واالجتماعي ةةة )(Vision

للجه ةةة ف ةةي ض ةةوع العوامة ةل

والمتغيرات والمستجدات العالمية والمحلية بر القدرة علم تطوير المخطط العمراني واالقتصادي بكفاعة.
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 2-3التوصيات
يمكن للجهات المغربية التغلب علم المعوقات والتحديات السابقة من خالل التوصيات التالية:
 -2القيةةام بب ةرامج توعيةةة مناسةةية للم ةواطنين للتعريةةف برؤيةةة الجهويةةة سياسةةيات واقتصةةاديات واجتماعي ةات ،بر
القي ةةام بتعبئ ةةة ومش ةةاركة ش ةةعبية بو مجتمعي ةةة لتحفي ةةز األفة ةراد عل ةةم االدخ ةةار والمس ةةاهمة ف ةةم تموي ةةل
المشروعات االقتصادية ويمكن بن يتم ذلك من خالل الطرق التالية :
ب -طةةرن بسةةهم للم ةواطنين للمشةةاركة فةةم تمويةةل المشةةروعات،وبالتالي يصةةبح المواطنةةون شةةركاع فةةي برس
المال ويهتمون بمتابعتم وزيادة تمويلم.
ب -نش ةةاع ص ةةناديق خاص ةةة بالمش ةةروعات تمك ةةن المة ةواطنين م ةةن اس ةةتثمار بمة ةوالهم ب ةةالنام االقتص ةةادية
المختلفة ( قروع – سندات – بذون خزانة – ناام المضاربة – المرابحة) .
ج -ح ةةث المة ةواطنين عل ةةم التب ةةرم م ةةن بج ةةل تنمي ةةة االقتص ةةاد ورف ةةن مس ةةتور المعيش ةةة م ةةن خ ةةالل التنمي ةةة
والتش ةةغيل ،ويمك ةةن التب ةةرم ل ةةيس فق ةةط بالم ةةال وانم ةةا بيضة ةات بمة ةوارد نتاجي ةةة مث ةةل التب ةةرم بة ة راع لتنفي ةةذ

مشروعات وخدمات مختلفة بو زيادة ساعات العمل .

د -تشجين الناام الجهوي للمشروعات األهلية والصغيرة ودعمها وسن القوانين المالئمة والمدعمة.
 -1جذب القطام الخاع األجنبي من خالل تقةديم تسةهيالت وحةوافز وهةوامش ربةح لهةا حةد بقصةم ،وذلةك
بضوابط تضمن الحفاا علم البيئة وحقوق األجيال القادمة ويمكن تحقيق ذلك من خالل:
ب -مشروعات الة  B.O.Tوهم مشروعات شراكة بين الجهة والقطام الخاع يقوم القطةام الخةاع ببنةاع
وتنفيذ المشروم وتشغيلم لفترة معينة ثم يعيده للناام الجهوي.
ب -مشروعات يتملكها القطام الخاع بضوابط تضمن تحقق عمليات التنمية المسةتدامة مةن خةالل رقابةة
محلية دورية لاداع واآلثار المختلفة للمشروم.
ج -شراكة ما بين القطام الخاع األجنبم والمواطنين بالجهة.
لرسمال القطام الخاع لكم يبدب مشروعا مات ،وبحسةب نةوم المشةروم ،وبالتةالي تةتمكن الجهةة مةن
د -تحديد حد بدنم ب
توفير المخصصات الالزمة من تقديم الحوافز والتسهيالت.

 -1تحقيق منامومةة مجتمعيةة مالئمةة اقتصةاديات وسياسةيات واجتماعيةات بتةوفير ناةام سياسةي يضةمن مشةاركة فعالةة
للمة ةواطنين ف ةةم اتخ ةةاذ القة ةرار ،ونا ةةام اقتص ةةادي يمك ةةن تحقي ةةق ف ةةائع ويعتم ةةد عل ةةم ال ةةذات ،ونا ةةام
اجتماعي يتوافق من خطط التنمية وبساليب تنفيذها ،وناام انتاجم يلتزم بالبعد البيئي فم مشروعاتم.
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 -55لوكا ميزتي ،التجربة الجهوية بإيطاليا ،ندوة “الجهوية والتنمية :رهانات وآفاق” ،األمانة العامة للحركة الشعبية
بالرباط ،إبريل 5555م ،موقع الحركة الشعبية .http://www.alharaka.ma
 -55مانويل تيرول بسيرا ،التجربة الجهوية بإسبانيا ،ندوة “الجهوية والتنمية :رهانات وآفاق” ،األمانة العامة للحركة
الشعبية بالرباط ،إبريل 5555م ،موقع الحركة الشعبية .http://www.alharaka.ma
 -55مبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة ،الندوة العالمية للقضاة ،جوهانسبرج ،جنوب إفريقيا ،أغسطس
5555م.
 -59محمد على األنباري ،اإلطار المفاهيمي للبيئة والتنمية المستدامة واإلجراءات المطلوبة لتنفيذها دوليا ومحلياً ،جامعة
بابل ،العراق.
 -50محمد محمود اإلمام ،التنمية والتشغيل ،المنتدى العربى للتنمية والتشغيل ،قطر ،نوفمبر 5555م..
 -55مصطفى تاج ،الجهوية في الخطاب السياسي المغربي وسؤال التنمية الجهوية ،جريدة هسبريس اإللكترونية-5-5،
5555م.
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