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 - I
تمتاز المناطق الجبلية المﻐربية بتنوعها الكبير وبتعدد خصائصها الﻄبيعية )الجﻐراﻓية والمناخية
والبيئية والجيولوجية والمائية…(.
وتﺰخر هذه المناطق الجبلية ،الﻐنية بتراﺛها التاريﺨي والﺜقاﻓي ،بمﺆهالت تنموية متنوعة ،ينبﻐي
تﺜمينها بﺸكل أﻓﻀل ،السيما ﻓي مجاالت الفالحة والﻐابات والمراعي والمناجم والسياحة والصناعة
التقليدية ،وﻛلها مجاالت تﺸكل ﻓرصا للتﺜمين المستدام للموارد ولﺨلق دينامية جديدة ﻓي القﻄاعات
المنتجة للﺜروة ولفرص الﺸﻐل ،وذلك من خالل العمل بﺸكل خاص على إحداث أقﻄاب للتنمية
ٍ
خاصة بكل سلسلة جبلية.
لكن ،ورﻏم هذه المﺆهالت ،تعاني ﻏالبية المناطق الجبلية من معدالت ﻓقر وهﺸاشة تُعتبر من بين
أعلى المعدالت المسجلة ﻓي هذا المجال ،وتﺸهد هذه المناطق تﺄخرا ملحوﻇا ﻓي مجال التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،إذ تعد مساهمتها المباشرة ﻓي الناتﺞ الداخلي الﺨام ضعيفة نسبيا ) 5ﻓي
المائة(.
منذ االستقالل ،تم إطالق العديد من المﺸاريﻊ «المندمجة» من أجل تنمية مناطق العالم القروي ،بما
ﻓيها جميﻊ المناطق الجبلية تقريبا .ﻛما جرى إطالق برامﺞ قﻄاعية خاصة هدﻓها تقليﺺ التفاوتات
بين الوسﻄين القروي والحﻀري ﻓي مجال البنيات التحتية والولوج إلى الﺨدمات اﻷساسية .وجرت
أيﻀا مباشرة جملة من اإلصالحات تَ ُه ﱡم التﺨﻄيﻂ اإلستراتيجي وإطار الحكامة وتمويل مﺸاريﻊ
تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
ﻏير أن التقدم الذي تم إحرازه ﻓي إطار هذه المﺸاريﻊ والبرامﺞ لم يُ َم ﱢكن بَ ْع ُد من المساهمة بﺸكل
قوي ﻓي ضمان ﻇروف عيﺶ لساﻛنة المناطق الجبلية تكون ﻓي مستوى انتظاراتها واحتياجاتها.
وبالرﻏم من التقدم المحرز ،ﻓإن تلك البرامﺞ لم تسمﺢ بعد بالتصدي بﻄريقة منهجية لﻺشكاليات
الﻄبيعية الﺨاصة التي تهدد هذه المناطق من قبيل تﺄﺛيرات التﻐيرات المناخية ،السيما موجات البرد
والفيﻀانات المدمرة والفترات الﻄويلة من الجفاف .ﻛما تﺆدي هذه التﺄﺛيرات ،التي يعمق حدتها
ضﻐﻂ النﺸاط اإلنساني ،إلى تدهور الﻐﻄاء النباتي )قﻄﻊ اﻷشجار بﺸكل ﻏير قانوني ،اقتالع نباتات
أرضية الﻐابات ،استﺨالص الفحم الﺨﺸبي من خﺸب اﻷشجار ،الرعي الجائر( وانجراف التربة
واالختفاء المتواصل للوحيﺶ البري.
الشك أن السلﻄات العمومية بذلﺖ جهودا مهمة ﻓي مجال تنمية العالم القروي بﺸكل عام )بما ﻓيﻪ
المناطق الجبلية( ،ﻏير أن إعداد المﺸاريﻊ والبرامﺞ التنموية ،ﻏالبا ما ﻛان يفتقر لرؤية شمولية
ومندمجة ومقاربات مالئمة لﺨصوصيات المناطق الجبلية.
وﻓي هذا السياق ،تﺸهد المناطق الجبلية أوجﻪ خصاص مهمة على المستويات االجتماعية
واالقتصادية والبيئية ،وتفاوتات بين مكونات المجال الترابي الواحد وﻓي ما بين المجاالت الترابية،
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مما ساهم ﻓي بقاء جﺰء ﻛبير من هذه المناطق ﻓي حالة من العﺰلة والنقﺺ ﻓي التجهيﺰ تحول دون
االستجابة الحتياجات ساﻛنتها والنهوض بتنميتها .وﻓي هذا الصدد ،تبرز جملة من التساؤالت تهم
الجوانب التالية:
■

استهداف المناطق وسكانها وأخذ تنوعهم وخصوصياتهم بعين االعتبار؛

■

الموجهة لتنمية المناطق الجبلية؛
السياسة العمومية
ﱠ

■

مالءمة المقاربات والبرامﺞ والتدابير ال ُم َو ﱠج َهة للمناطق الجبلية؛

■

النسيﺞ االقتصادي والتحديات المتعلقة بالولوج للسوق وتﺜمين الموارد الﻄبيعية ؛

■

أخذ االحتياجات ،المرتبﻄة بحرﻛية السكان وبقيام اﻷنﺸﻄة ﻓي المناطق الجبلية ،بعين االعتبار؛

■

المالءمة بين االحتياجات واالنتظارات وبين الموارد البﺸرية والمادية المﺨصصة لتنمية
المناطق الجبلية؛

■

تتبﻊ وتقييم سياسات وبرامﺞ ومﺸاريﻊ وتدابير تنمية المناطق الجبلية.

إن هذه اإلشكاليات تﻄرح السﺆال حول التﺄﺛير الفعلي للسياسات العمومية التي جرى تنفيذها
حتى اﻵن على المعيﺶ اليومي للساﻛنة ،ﻛما تﻄرح السﺆال حول انسجام والتقائية وطبيعة حكامة
المﺨﻄﻄات والبرامﺞ المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
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 - IIא א  :א  א
א א א 

  א

لقد خولﺖ مقتﻀيات دستور  2011للمواطنات والمواطنين حق التمتﻊ باﻷجيال جديدة لحقوق
اإلنسان .ﻛما سمﺢ هذا اإلصالح الدستوري بإرساء أسس الجهوية المتقدمة ،بوصفها آلية تﻀﻄلﻊ
بدور رائد ﻓي تحقيق التنمية الترابية.
هكذا ،وبالنظر للتفاوتات االجتماعية والمجالية القائمة بين الوسﻄين الحﻀري والقروي ،خاصة
بالمناطق الجبلية ،يتعين على السلﻄات العمومية والجماعات الترابية وباقي الفاعلين المعنيين بذل
المﺰيد من الجهود من أجل ضمان تمتﻊ الجميﻊ بالجيل الجديد لحقوق اإلنسان اﻷساسية ﻛما نﺺ
عليها الفصل  31من دستور المملكة.1
ﻛما يتعين أخذ المنجﺰات والمكتسبات المحققة ﻓي إطار اﻷهداف اإلنمائية لﻸلفية بعين االعتبار،
وﻛذا أهداف التنمية المستدامة السبعة عﺸر التي أقرتها اﻷمم المتحدة ﻓي شتنبر  2015والتي ترمي
إلى تحقيق تقدم مهم ﻓي العديد من المجاالت االجتماعية والصحية والبيئية ،وهو ما ينسجم مﻊ
طبيعة اإلشكاليات المﻄروحة ﻓي مجال تنمية المناطق الجبلية ،ال سيما ﻓي ما يتعلق باﻷهداف التالية:
■
■

القﻀاء على الفقر بجميﻊ أشكالﻪ ﻓي ﻛل مكان؛
الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وﻓيما بينها؛

■

اتﺨاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتﻐير المناخ وآﺛاره المدمرة على الحيوانات والنباتات؛

■

حماية النظم اإليكولوجية البرية من خالل إدارة الﻐابات على نحو مستدام ،ومكاﻓحة التصحر،
ووقف تدهور اﻷراضي ووقف ﻓقدان التنوع البيولوجي.

ويقتﻀي تحقيق هذه اﻷهداف ،تنفيذ تدابير مندمجة موجهة للمناطق الجبلية بمﺸارﻛة ﻛل اﻷطراف
المعنية من إدارات وقﻄاع خاص ومجتمﻊ مدني ومنتﺨبين وساﻛنة محلية.
من جهة أخرى ،اتﺨذت هذه الدراسة أيﻀا من الميﺜاق االجتماعي الذي أعده المجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي والهادف إلى تحسين ﻇروف العيﺶ وتحقيق الرﻓاه االجتماعي ،إطارا مرجعيا
استندت عليﻪ .إذ يوصي الميﺜاق بجعل إرساء التماسك االجتماعي والحد من الفوارق وتحقيق
التنمية البﺸرية ،أولويات للسياسات التنموية.
 - 1ينﺺ هذا الفصل على ما يلي  :تعمل الدولة والمﺆسسات العمومية والجماعات الترابية ،على تعبئة ﻛل الوسائل المتاحة ،لتيسير أسباب
استفادة المواطنات والمواطنين ،على قدم المساواة ،من الحق ﻓي  :العالج والعناية الصحية ،الحماية االجتماعية ،التﻐﻄية الصحية،
التﻀامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ،الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ،التنﺸئة على التﺸبﺚ بالهوية المﻐربية
والﺜوابﺖ الوطنية الراسﺨة ،التكوين المهني واالستفادة من التربية البدنية والفنية ،السكن الالئق ،الﺸﻐل والدعم من طرف السلﻄات
العمومية ﻓي البحﺚ عن منصب شﻐل أو ﻓي التﺸﻐيل الذاتي ،ولوج الوﻇائف العمومية حسب االستحقاق ،الحصول على الماء والعيﺶ ﻓي
بيئة سليمة ،التنمية المستدامة.
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وﻓي هذا اإلطار ،يﺸدد الميﺜاق على ضرورة خلق مناخ مالئم يَ ُح ﱡد من العوائق التي تعترض المبادرة
االقتصادية ويﺸجﻊ ،استنادا إلى قواعد واضحة وشفاﻓة ،خلق الﺜروات وتوزيعها العادل .ﻛما يبرز
الميﺜاق ضرورة تعبئة جهود جميﻊ اﻷطراف المعنية للنهوض بالمﺆهالت التنموية ،وذلك ﻓي إطار
دامﺞ وتﻀامني.
وتُترجم الحقوق الدستورية وأهداف التنمية المستدامة الواردة ﻓي اإلطار المرجعي للميﺜاق
االجتماعي انتظارات ساﻛنة المناطق الجبلية ،السيما تحقيق اإلنصاف وحفﻆ الكرامة اإلنسانية
وتلبية االحتياجات اﻷساسية من خالل الولوج للﺨدمات اﻷساسية واإلدماج االجتماعي والتﻀامن
وتحسين ﻇروف العيﺶ وتحقيق الرﻓاه االجتماعي والولوج لتعليم وتكوين ذي جودة ،باإلضاﻓة إلى
إعمال مبادئ الحكامة المسﺆولة وربﻂ المسﺆولية بالمحاسبة.
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 - IIIא א
من أجل التعاطي مﻊ هذه اإلشكالية ،اعتمد المجلس المنهجية التالية:
■

استعراض الوضﻊ الراهن لتنمية المناطق الجبلية وتقديم تحليل معمق لمﺨتلف اإلشكاليات
الناجمة عن السياسات العمومية المنجﺰة ﻓي هذه المناطق؛

■

تقييم المﺆشرات الرئيسية لتنمية المناطق الجبلية )الﺨدمات االجتماعية ،البنيات التحتية،
الفالحة خاصة الفالحة التﻀامنية والمعيﺸية ،السياحية القروية ،الصناعة التقليدية ،حماية
البيئة ،(...ارتكازا على المقاربة الحقوقية وعلى مقتﻀيات المحاﻓظة على اﻷنظمة البيئية
والموارد الﻄبيعية؛

■

تحليل البرامﺞ واإلستراتيجيات ال ُمنَ َفّذة من أجل تنمية المناطق الجبلية وتسليﻂ الﻀوء على
التحديات الواجب رﻓعها والعوامل اﻷساسية التي يعﺰى إليها التﺄخر الذي راﻛمتﻪ هذه المناطق
ﻓي مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية والﺜقاﻓية والبيئية؛

■

تحليل منظومة الحكامة )تدبير وتنسيق وضمان اندماج اﻷنﺸﻄة ،التمويل ،التتبﻊ والتقييم(...
المعتمدة ﻓي تنمية المناطق الجبلية وتقديم مقترحات من أجل تحسين ﻓعاليتها ونجاعتها؛

■

إنجاز دراسة مقارنة للتجارب الدولية لالستئناس بالممارسات الفﻀلى ﻓي هذا المجال؛

■

تحديد ما تﺰخر بﻪ المناطق الجبلية من ﺛروات وﻓرص وما يتهددها من أخﻄار؛

■

تحديد راﻓعات العمل التي من شﺄنها تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الجبلية؛

■

إصدار توصيات ذات بعد إستراتيجي وعملي من أجل التنمية المستدامة للمناطق الجبلية.

ولتحقيق هذا الهدف ،قام المجلس بما يلي:
■

تحليل ال َمراجﻊ والوﺛائق ذات الصلة بالموضوع ،مﻊ ترصيد ما تم إنجازه ﻓي مجال تنمية المناطق
الجبلية؛

■

عقد جلسات إنصات وتنظيم ورشات عمل من أجل مناقﺸة المواضيﻊ الرئيسية التي تهم التنمية
الﺸاملة للمناطق الجبلية مﻊ مﺨتلف الفاعلين واﻷطراف المعنية )القﻄاعات الوزارية ،المﺆسسات
العمومية ،المنظمات المهنية ،المجتمﻊ المدني ،المﺨتصون ﻓي المجال من داخل المجلس أو
خارجﻪ باإلضاﻓة إلى الهيئات الدولية ،السيما البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الﺰراعية
ومنظمة اﻷمم المتحدة للتربية والعلم والﺜقاﻓة )اليونيسكو( وبعﺜة االتحاد اﻷوروبي ﻓي المﻐرب(...؛

17

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

■

تنظيم زيارة ميدانية لجهة بني مالل  -خنيفرة ،وعقد لقاءات مﻊ المنتﺨبين ،ال سيما عن مجلس
الجهة ،وممﺜلي المجتمﻊ المدني ،وممﺜلي القﻄاعات الوزارية المعنية؛

■

إنجاز دراسة مقارِ نة لتجارب بعﺾ الدول التي حددتها اللجنة ،وذلك من أجل الوقوف عند أهم
الدروس المستﺨلصة ،المفيدة والمالئمة أﻛﺜر لوضعية المناطق الجبلية بالمﻐرب.

وقد ارتكﺰ التحليل الذي تم إجراؤه على مجموعة واسعة من مصادر المعلومات ،نذﻛر منها:
■

المﺆشرات الجﻐراﻓية :تهم طبيعة وأوجﻪ استﺨدام اﻷراضي والظروف المناخية والمعﻄيات
الﻄوبوﻏراﻓية؛

■

المﺆشرات الديموﻏراﻓية :تﺸمل عدد السكان ،بنية السكان حسب السن ،الكﺜاﻓة السكانية ،توزيﻊ
السكان حسب الجنس...؛

■

المﺆشرات المرتبﻄة بالبنيات التحتية اﻷساسية :تﺸمل الصحة والبنيات التحتية التربوية
والولوجيات وشبكات النقل؛

■

المﺆشرات االجتماعية واالقتصادية السيما تلك التي تهم وضعية التﺸﻐيل.

ﻛما تم تناول جوانب أخرى ذات طابﻊ أﻓقي ،السيما وضعية النساء ومسﺄلة اﻷشﺨاص ذوي اإلعاقة
واﻷشﺨاص المسنين.
وقد تم استﺜمار المعﻄيات التالية:
■

معﻄيات ﻛمية تم تجميعها انﻄالقا من مصادر المعلومات الوطنية المتﺄتية من مﺨتلف المﺆسسات؛

■

معلومات متﺄتية من العروض المقدمة خالل الورشات وجلسات اإلنصات التي نظمها المجلس.
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 - IVא א       :
يتسم المﻐرب بتنوع مجاالتﻪ الﻄبيعية ،إذ تتجاور ﻓيﻪ المناطق الساحلية والسهول والهﻀاب والجبال
والمجاالت الصحراوية .ويتميﺰ بمرتفعاتﻪ الجبلية ال ُمك ﱠونة من سالسل جبال الريف واﻷطلس .وال
تﺸكل هذه السالسل الجبلية حاجﺰا طبيعيا يَف ِْص ُل الصحراء عن البحر اﻷبيﺾ المتوسﻂ ﻓحسب،
وإنما تمﺜل عامال مهما للتنوع على المستوى المناخي واإليكولوجي واالقتصادي والﺜقاﻓي واإلنساني.
وﻓي هذا اإلطار ،وبالرﻏم من اإلمكانات والﺜروات التي تتوﻓر عليها هذه المناطق الجبلية ) 70ﻓي
المائة من الموارد المائية و 62ﻓي المائة من مساحة الﻐابة المﻐربية ومجال للتنوع البيولوجي يﻀم
حوالي  80ﻓي المائة من اﻷنواع المستوطنة( ،ﻓإن مساهمتها المباشرة ﻓي التنمية االقتصادية للبالد
تظل محدودة جدا ،حيﺚ ال تتجاوز هذه المساهمة  5ﻓي المائة من الناتﺞ الداخلي الﺨام ،و 10ﻓي
المائة من مجموع االستهالك الوطني.2
إن مستوى التنمية البﺸرية بالمناطق الجبلية يظل ضعيفا نسبيا ،حيﺚ تبلﻎ نسبة اﻷمية ﻓي صفوف
سكان هذه المناطق  42,5ﻓي المائة ،ﻛما أن معدل الفقر ﻓي هذه المناطق ) 8,76ﻓي المائة( يفوق
بﺸكل ﻛبير المتوسﻂ الوطني الذي يبلﻎ  3,5ﻓي المائة .وعالوة على ذلك ،يَقِ ﱡل َدخْ ُل سكان المناطق
الجبلية ب َمرتين عن المتوسﻂ الوطني ،علما أن نصف هذا الدخل يتﺄتى من تربية المواشي والفالحة.
من جهة أخرى ،تتعرض المناطق الجبلية بﺸكل ﻛبير للكوارث الﻄبيعية )موجات البرد القارس،
 66ﻓي المائة من الفيﻀانات 82 ،ﻓي المائة من الﺰالزل المسجلة منذ سنة  (1994مﻊ مستوى من
التجهيﺰات أقل من المتوسﻂ الوطني ،ووسائل للولوج واإلﻏاﺛة المستعجلة محدودة.3

 .1.4اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺒﻠﻲ :ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺠﺎل وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺜﺮوات
واﻹﻛﺮاﻫﺎت
يﺸكل الجبل )أدرار( «خﺰان مياه المﻐرب» ،ويوﻓر إمكانات متعددة ﻓي المجال الفالحي والﻐابوي
والرعوي والمنجمي .ﻛما تَحبُل المناطق الجبلية بمﺆهالت ﺛقاﻓية وتراﺛية مهمة جدا.
هناك العديد من المقاربات المتعلقة بتصنيف وتحديد المناطق الجبلية ،ﻏير أن القاسم المﺸترك
بينها جميعا يكمن ﻓي اعتماد معيار شكل التﻀاريس ،خاصة االرتفاع ،ﻓي تحديد هذه المناطق )أﻛﺜر
من  500متر من االرتفاع( .ويبدو أن تحديد المناطق الجبلية الذي يحظى باالجماع هو ذلك الوارد
ﻓي وﺛائق البرنامﺞ المندمﺞ لتنمية مناطق الجبلية ،الذي أنجﺰتﻪ واعتمدتﻪ سنة  2015اللجنة الوزارية
الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تتﺄلف من  17قﻄاعا وزاريا.
 - 2وزارة الفالحة والصيد البحري /مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية : 2016 ،تنمية المناطق الجبلية  :اإلستراتيجية
ومقاربة التدخل .عرض تم تقديمﻪ يوم السبﺖ  19مارس  2016بمعهد الحسن الﺜاني للﺰراعة والبيﻄرة.
 - 3وزارة الفالحة والصيد البحري : 2015 ،مذﻛرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمﻐرب.
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وحسب التحديد المﺸار إليﻪ ،تتﺄلف المناطق الجبلية المﻐربية من خمس سالسل جبلية رئيسية
ترتبﻂ بها سالسل جبلية ﺛانوية )الﺸكل رقم  ،(1وذلك على النحو التالي:

4

■

الريف وبني يﺰناسن؛

■

اﻷطلس المتوسﻂ  -هﻀبة اولماس؛

■

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطب ومنﻄقة الجبيالت؛

■

اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف وصاﻏرو؛

■

اﻷطلس الصﻐير.

ويقترح هذا التحديد أيﻀا إدماج الهﻀاب العليا )النجود العليا( الموجودة بجهة الﺸرق وواحات
المناطق المرتفعة ،وذلك بالنظر لعالقات التفاعل القائمة بينها وبين السالسل الجبلية الرئيسية.
الﺸكﻞ رقم  :1تﺤديد مجال المناطﻖ الجبلية المﻌتمد ﻓي إطار البرﻧامﺞ المندمﺞ لتنمية المناطﻖ الجبلية

المصدر :وزارة الفالحة والصيد البحري /مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛ 2015

وﻓي هذا السياق ،تُبَ ﱢي ُن الﺨريﻄة رقم  1الواردة أسفلﻪ التحديد الذي تم اعتماده ﻛقاعدة لمﺨتلف
التحليالت التي ستهم المحددات الديموﻏراﻓية والسوسيواقتصادية والبيئية للمناطق الجبلية.
 - 4وزارة الفالحة والصيد البحري /مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية : 2016 ،تنمية المناطق الجبلية  :اإلستراتيجية
ومقاربة التدخل .عرض تم تقديمﻪ يوم السبﺖ  19مارس  2016بمعهد الحسن الﺜاني للﺰراعة والبيﻄرة.
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الﺨريﻄة رقم  :1التوزيﻊ المجالي لمﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية والمناطﻖ الملﺤقة بها

 .2.4اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
تمﺜل المناطق الجبلية  25ﻓي المائة من مجموع مساحة التراب الوطني .5ويُعتبر اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطب واﻷطلس المتوسﻂ واﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف وجبل صاﻏرو واﻷطلس الصﻐير
السالسل الجبلية اﻷﻛﺜر أهمية ،إذ تبلﻎ نسبتها على التوالي  31و 20و 15و 15ﻓي المائة من مجموع
مساحة المناطق الجبلية ،ﻛما تمﺜل مساحتها مجتمعة  81ﻓي المائة من المساحة اإلجمالية للمناطق
الجبلية )الﺸكل رقم .(2
الﺸكﻞ  :2توزيﻊ مﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية حﺴﺐ ﻧﺴبتها من المﺴاحة اﻹجمالية للمناطﻖ الجبلية
% 11

% 15

%5

% 15
% 20

%2
%1
% 31

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة (2014
 - 5وزارة الفالحة والصيد البحري : 2015 ،مذﻛرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمﻐرب.
21

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

يُ َق ﱠد ُر تعداد ساﻛنة المناطق الجبلية والمناطق الملحقة بها )واحات المناطق المرتفعة والنجود
العليا بجهة الﺸرق( بـ 8.636.453نسمة )الجدول رقم  ،(1من أصل ساﻛنة المملكة البالﻎ عددها
 33.848.242نسمة )اإلحصاء العام للسكان والسكنى (2014 ،أي ما يعادل  25ﻓي المائة من مجموع
6
الساﻛنة الوطنية .أما إذا ما أخذنا ﻓقﻂ السالسل الجبلية الرئيسية والجبال المعﺰولة المرتبﻄة بها
بعين االعتبار ،ﻓإن عدد ساﻛنة هذه المناطق يقدر بنحو  7.119.693نسمة أي  21ﻓي المائة من
الساﻛنة الوطنية.
وسيتم االقتصار ﻓي هذه الدراسة على السالسل الجبلية الرئيسية والجبال المعﺰولة التي تم ربﻄها
بها ،مﻊ العمل على تقديم المعﻄيات المتعلقة بالمناطق الملحقة )واحات المناطق المرتفعة والنجود
العليا بجهة الﺸرق( على مستوى الجداول والﺨرائﻂ التي تم إنجازها.
وتتسم المناطق الجبلية بارتفاع ﻛﺜاﻓتها السكانية )بمتوسﻂ  37,8نسمة ﻓي الكلم المربﻊ( مﻊ تباين
ﻛبير ﻓي حجم هذه الكﺜاﻓة من منﻄقة ﻷخرى ) 112,7نسمة ﻓي الكلم المربﻊ ﻓي الريف ،مقابل 16,6
نسمة ﻓي الكلم المربﻊ باﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف وصاﻏرو ،و 18,1نسمة ﻓي الكلم المربﻊ
باﻷطلس الصﻐير(.
الجدول رقم  :1الﺨصائﺺ الجﻐراﻓية والديمﻐراﻓية للمناطﻖ الجبلية

الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

مﺴاحة
الﺴلﺴلة
الجبلية
)ﻛلم مربﻊ(

النﺴبة المئوية
من إجمالي
مﺴاحة
المناطﻖ
الجبلية

عدد الﺴكان

الكﺜاﻓة
النﺴبة المئوية
الﺴكاﻧية
من إجمالي
ﺳاﻛنة المناطﻖ )عدد الﺴكان/
المﺴاحة(
الجبلية

الريﻒ

20.739,2

11,02

2.336.445

32,8

112,7

بني يﺰﻧاﺳن

8.604,9

4,57

184.403

2,6

21,4

اﻷطلس المتوﺳﻂ

37.433,7

19,90

1.324.777

18,6

35,4

ﻫﻀبة اولماس

1.374,5

0,73

21.255

0,3

15,5

اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطﺐ

5.8970,3

31,35

2.094.246

29,4

35,5

الجبيﻼت

4.699,6

2,50

180.435

2,5

38,4

اﻷطلس الكبير الﺸرقي
الجاف وﺻاﻏرو

27.503,7

14,62

456.733

6,4

16,6

اﻷطلس الصﻐير

28.792,8

15,31

521.399

7,3

18,1

اﻟﻤﺠﻤﻮع

188.118,6

100,00

7.119.693

100,0

37,8

 - 6السالسل الجبلية الرئيسية هي  :الريف ،اﻷطلس المتوسﻂ ،اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطب ،اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف ،اﻷطلس
الصﻐير .أما الجبال المعﺰولة الملحقة بها ﻓهي  :بني يﺰناسن ،هﻀبة اوالماس ،الجبيالت ،صاﻏرو.
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واحات المناطﻖ
المرتفﻌة
النجود الﻌليا
بجهة الﺸرق

51.163,1

1.379.371

36.670,8

137.389

المجموع

275.952,6

8.636.453

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة (2014

ونالحﻆ ﻓي هذا المقام أن عدد ساﻛنة المناطق الجبلية عرف تﻐيرا طفيفا جدا ،حيﺚ مر من  26ﻓي
المائة 7من مجموع الساﻛنة الوطنية سنة  2004إلى  25ﻓي المائة سنة  .2014وتجسد وتيرة التﻄور
هذه الحجم المهم لظاهرة الهجرة القروية نحو المراﻛﺰ الحﻀرية اﻷقرب أو نحو المدن الكبرى.
ويوجد أعلى معدل ترﻛيﺰ للسكان ﻓي الريف واﻷطلس الكبير الﻐربي الرطب واﻷطلس المتوسﻂ .إذ
يمﺜل عدد السكان الذين يقﻄنون بهذه السالسل الجبلية  33ﻓي المائة و 29ﻓي المائة و 19ﻓي المائة
على التوالي من مجموع عدد سكان المناطق الجبلية ،وتﺸكل أعدادهم مجتمعة  81ﻓي المائة من
إجمالي عدد ساﻛنة المناطق الجبلية )الﺸكل رقم  .(3وتتجلى هذه الوضعية بحدة أﻛبر ﻓي الريف،
إذ يﻀم  33ﻓي المائة من مجموع ساﻛنة المناطق الجبلية ،والحال أن مساحتﻪ ال تُمﺜل سوى  11ﻓي
المائة من إجمالي مساحة المناطق الجبلية بالمملكة.
الﺸكﻞ رقم  :3ﻧﺴبة ﺳاﻛنة ﻛﻞ ﺳلﺴلة من الﺴﻼﺳﻞ الجبلية مقارﻧة مﻊ مجموع ﺳاﻛنة المناطﻖ الجبلية
%7
%6

% 33

%3

% 29

%3

% 19

%0

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة (2014
 - 7ارتكازا على عدد ساﻛنة المناطق الجبلية بمن ﻓيها ساﻛنة واحات المناطق المرتفعة والنجود العليا ﻛما قدرتﻪ وزارة الفالحة والصيد
البحري ﻓي وﺛيقة البرنامﺞ المندمﺞ لتنمية المناطق الجبلية ،أي  7,7مليون نسمة ،ومجموع ساﻛنة المﻐرب حسب المندوبية السامية
للتﺨﻄيﻂ برسم نتائﺞ اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  29.680.069) 2004نسمة(.
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 .3.4ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮوي
على عكس الساﻛنة الوطنية التي يﻐلب عليها اليوم الﻄابﻊ الحﻀري )بنسبة  60,1ﻓي المائة( أﻛﺜر من
القروي ،حسب نتائﺞ اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ،2014ﻓإن الﻄابﻊ القروي ال زال الﻐالب
على المناطق الجبلية ،إذ ال يمﺜل سكان المدن والمراﻛﺰ الحﻀرية سوى  27,3ﻓي المائة من إجمالي
ُسجل أﻛبر نسب للسكان الذين يعيﺸون ﻓي المراﻛﺰ
ساﻛنة المناطق الجبلية )الجدول رقم  .(2وت ﱠ
الحﻀرية بكل من اﻷطلس المتوسﻂ وبني يﺰناسن ) 45ﻓي المائة و 43ﻓي المائة على التوالي(.
من جهة أخرى ،تُبرز مقارنة نسبة الجماعات الحﻀرية مﻊ مجموع عدد الجماعات بالمناطق الجبلية،
أن اﻷطلس المتوسﻂ يﻀم أﻛﺜر الجماعات الحﻀرية) ،إذ يﻀم  39جماعة حﻀرية من أصل
 106جماعة( )الملحق رقم .(4
الجدول رقم  :2توزيﻊ الﺴكان حﺴﺐ االﻧتماء للوﺳﻂ الﺤﻀري أو القروي داﺧﻞ مﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
الﺴلﺴلة الجبلية

حﻀري

المجموع

قروي

الﻌدد

النﺴبة
المئوية

الﻌدد

النﺴبة
المئوية

الﻌدد

الريﻒ

696.260

29,8

1.640.185

70,2

2.336.445

بني يﺰﻧاﺳن

79.109

42,9

105.294

57,1

184.403

اﻷطلس المتوﺳﻂ

597.474

45,1

727.303

54,9

1.324.777

ﻫﻀبة اولماس

6.717

31,6

14.538

68,4

21.255

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطﺐ

274.346

13,1

1.819.900

86,9

2.094.246

الجبيﻼت

62.430

34,6

118.005

65,4

180.435

اﻷطلس الكبير الﺸرقي
الجاف وﺻاﻏرو

122.404

26,8

334.329

73,2

456.733

اﻷطلس الصﻐير

95.937

18,4

425.462

81,6

521.399

المجموع

1.943.676

27,3

5.176.016

72,7

7.119.693

واحات المناطﻖ المرتفﻌة

444.400

32,2

934.971

67,8

1.379.371

النجود الﻌليا لجهة الﺸرق

79.090

57,6

58.299

42,4

137.389

المجموع

2.467.166

28,6

6.169.286

71,4

8.636.453

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات
المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة (2014
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ﻓي ما يتعلق بالﺨصائﺺ الديموﻏراﻓية ،تُبرِ ُز اإلحصائيات أن الذﻛور يمﺜلون  51,6ﻓي المائة من
مجموع ساﻛنة المناطق الجبلية ،ﻓي حين تبلﻎ هذه النسبة  49,8ﻓي المائة على المستوى الوطني.
و 50,4ﻓي المائة ﻓي الوسﻂ القروي .8
الجدول رقم  :3الﺨصائﺺ الديموﻏراﻓية لمﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

الﺴلﺴلة الجبلية

الﺬﻛور

المجموع

اﻹﻧاث

حﻀري

قروي

حﻀري

قروي

الﻌدد

الريﻒ

580.231

778.440

116.029

861.745

2.336.445

بني يﺰﻧاﺳن

52.342

67.806

26.767

37.488

184.403

اﻷطلس المتوﺳﻂ

391.868

279.524

205.606

447.779

1.324.777

ﻫﻀبة اولماس

5.332

7.078

1.385

7.460

21.255

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطﺐ

211.505

826.709

62.841

993.191

2.094.246

الجبيﻼت

39.022

16.286

23.408

101.719

180.435

اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف

78.522

124.619

43.882

209.710

456.733

اﻷطلس الصﻐير

44.324

167.640

51.613

257.822

521.399

المجموع

1.403.146

2.268.102

531.531

2.916.914

7.119.693

واحات المناطﻖ المرتفﻌة

218.400

225.813

226.000

709.158

1.379.371

النجود الﻌليا بجهة الﺸرق

38.246

31.806

40.844

26.493

137.389

المجموع

1.659.792

2.525.721

798.375

3.652.565

8.636.453

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات
المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة (2014

 - 8المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ  :اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة .2014
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 .4.4ﺳﺖ ﺟﻬﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺗﻀﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺒﻠﻴﺔ
الﺸكﻞ رقم  :4ﻧﺴبة مﺴاحة المجاالت الجبلية داﺧﻞ ﻛﻞ جهة من المﺴاحة
اﻹجمالية للمناطﻖ الجبلية علﻰ الصﻌيد الوطني
–
–
%1

–
%5
%20

%14

%1

%6

–
%12

–
%8

–
%33

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة (2014

وبﺨصوص المساحة التي تحتلها المجاالت الجبلية داخل ﻛل جهة ،نجد أن جهتي طنجة – تﻄوان –
الحسيمة وﻓاس – مكناس هما أﻛﺜر الجهات توﻓرا على مجاالت جبلية ) 81,3ﻓي المائة و 80,3ﻓي
المائة على التوالي من مساحتهما هي عبارة عن جبال( متبوعتان بجهات مراﻛﺶ-آسفي وبني مالل
– خنيفرة وسوس ماسة ودرعة – تاﻓياللﺖ التي تحتل ﻓيها المجاالت الجبلية النسب التالية على
التوالي 78,1 :ﻓي المائة و 69,1ﻓي المائة و 59,7ﻓي المائة و 46,4ﻓي المائة )الﺸكل رقم  .(5هكذا،
يتبين أن تسﻊ من أصل اﺛنتي عﺸرة جهة يمكن اعتبارها جهات جبلية ،ﻏير أن ستة ﻓقﻂ من تلك
الجهات التسﻊ تﻀم مجاالت جبلية مهمة.
وعلى مستوى جهة ﻛلميم – واد نون نجد أن المساحة التي تحتلها المناطق الجبلية قليلة جدا ) 5,3ﻓي
المائة من مجموع مساحة الجهة( ،ﻓي حين يقﻄن جﺰء ﻛبير من ساﻛنة الجهة ) 35,5ﻓي المائة( ﻓي
هذه المناطق الجبلية .ويعﺰى هذا اﻷمر لترﻛﺰ التجماعات البﺸرية )أقا إيﻐان ،أﻛينان ،أداي ،إﻓران
أطلس الصﻐير ،أمﻄﻀي( ﻓي المناطق الجبلية.
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الﺸكﻞ رقم  :5ﻧﺴبة مﺴاحة المناطﻖ الجبلية وﺳاﻛنتها حﺴﺐ الجهات
)من إجمالي مﺴاحة ﻛﻞ جهة ومن مجموع عدد ﺳكاﻧها(
–

13,5

–

81,3

52,2

–
17,5

-

78,1

24,4

59,7
51,4

–

%

69

%

41,4
46,4

–
14,7
-

80,3

0,5

–

7,8
35

5,3
0

26,2

20

40

60

80

100

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة (2014

 .5.4ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ
رﻏم هيمنة الفئات الﺸابة ،تعد نسبة السكان البالﻐين من العمر  65سنة ﻓما ﻓوق أﻛﺜر أهمية ﻓي
المناطق الجبلية ) 7,7ﻓي المائة ﻓي صفوف اإلناث و 6,6ﻓي المائة ﻓي صفوف الذﻛور( مقارنة مﻊ
المتوسﻂ الوطني ) 6,3ﻓي المائة لدى اإلناث و 5,9ﻓي المائة لدى الذﻛور( ومﻊ النسبة المتوسﻄة
سجلة ﻓي المناطق القروية ) 6,6ﻓي المائة ﻓي صفوف النساء و 6,4ﻓي المائة ﻓي صفوف
ال ُم ﱠ
الرجال( .ﻏير أن هذه الوضعية تصبﺢ معكوسة بالنسبة للفئات العمرية دون سن  65سنة.
وقد يعﺰى هذا الوضﻊ إلى مﻐادرة الﺸباب المناطق الجبلية نحو المدن والمراﻛﺰ الحﻀرية إما من
أجل الدراسة أو بحﺜا عن عمل.
ويُبرِ ز االرتفاع النسبي لعدد السكان المسنين ) 65سنة ﻓما ﻓوق( بالمناطق الجبلية مقارنة مﻊ الوسﻂ
القروي والمستوى الوطني )الجدول رقم  ،(4أنﻪ يتعين على السلﻄات العمومية جعل التكفل بهذه
الفئة إحدى أولوياتها.
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الجدول رقم  :4بنية الفئات الﻌمرية حﺴﺐ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
الفئة الﻌمرية

أقﻞ من  25ﺳنة

 45-25ﺳنة

 65-45ﺳنة

 75-65ﺳنة

أﻛﺜر من  75ﺳنة

اﻹﻧاث الﺬﻛور اﻹﻧاث الﺬﻛور اﻹﻧاث الﺬﻛور اﻹﻧاث الﺬﻛور اﻹﻧاث الﺬﻛور
الريﻒ

50,3

46,4

27,6

30,0

15,4

17,3

3,7

3,4

2,9

2,7

بني يﺰﻧاﺳن

45,4

43,4

29,6

29,7

17,6

19,3

4,0

4,2

3,4

3,3

47,1

44,8

28,6

29,4

16,6

18,8

4,4

4,0

3,3

3,0

46,7

46,6

27,9

29,3

17,3

18,3

5,1

3,8

3,0

3,0

الجبيﻼت

50,8

45,6

25,5

28,2

16,1

17,7

4,4

3,8

3,1

2,7

اﻷطلس الكبير
الﺸرقي الجاف
وﺻاﻏرو

52,6

47,9

26,6

29,2

14,7

17,1

3,3

3,2

2,8

2,4

اﻷطلس الصﻐير

51,6

49,5

26,5

27,2

14,7

16,9

2,2

3,7

2,9

2,5

48,3

46,2

27,1

29,1

16,6

17,9

4,2

3,8

3,5

2,8

50,9

49,1

27,6

26,4

18,4

16,6

3,7

4,3

3,9

3,5

45,4

46,9

30,1

29,0

18,2

18,2

3,7

3,5

2,6

2,4

49,4

50,5

28,0

27,5

16,0

15,5

3,8

3,6

2,8

2,8

53,7

49,1

25,9

28,7

14,2

16,6

3,7

3,3

2,5

2,2

57,9

47,9

24,3

27,6

12,7

17,4

3,1

3,8

2,0

3,4

اﻷطلس المتوﺳﻂ
وﻫﻀبة اولماس
اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطﺐ

مجموع المناطﻖ
الجبلية
الوﺳﻂ القروي ﻓي
المناطﻖ الجبلية
المﺴتوى الوطني
الوﺳﻂ القروي علﻰ
المﺴتوى الوطني
واحات المناطﻖ
المرتفﻌة
النجود الﻌليا
بجهة الﺸرق

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة (2014

ﻛما أن أهمية نسبة الفئات الﺸابة تُبرِ ز الحاجة لتوﻓير المواﻛبة وخلق ﻓرص الﺸﻐل لفائدة هذا الجﺰء
من الساﻛنة .وتُﻄ َرح هذه الحاجة بحدة أﻛبر بالنسبة للجماعات الحﻀرية مقارنة مﻊ الجماعات
القروية بالمناطق الجبلية )الﺸكل رقم .(6
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الﺸكﻞ رقم  :6ﻫرم اﻷعمار بالمناطﻖ الجبلية
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  75ﺳﻨﺔ

75- 65
ﺣﻀﺮي
ﻗﺮوي

65- 45

45- 25

أﻗﻞ ﻣﻦ  25ﺳﻨﺔ

المصدر :معﻄيات ُمعدة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة (2014

 .6.4ﺗﻨﻮع ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻏﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺜﺮوات
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
تﻀﻄلﻊ المناطق الجبلية بدور أساسي ﻓي بنية الوسﻂ الﻄبيعي للبالد ،السيما على المستوى
المناخي ،ذلك أن سالسل جبال اﻷطلس تﺸكل حاجﺰا قويا يحول دون التﺄﺛيرات القادمة من
المجال الصحراوي جنوبا وتحمي بذلك باقي مناطق البالد من الجفاف.
وتتميﺰ هذه المناطق الجبلية بﺄهمية النﻄاقات البيومناخية التي تسودها ،إذ يوجد المناخ
الجبلي والرطب وشبﻪ الرطب )الﺨريﻄة رقم  2والجدول رقم  (5وهو ما ينعكس على ارتفاع
حجم التساقﻄات المﻄرية )أزيد من  500ملتمر ﻓي السنة( ،خاصة بسلسلتي الريف واﻷطلس
المتوسﻂ ،ومن هنا جاء تسميتهما بـ «خﺰان مياه» المﻐرب.
ﻏير أن التساقﻄات تﺄتي ﻏالبا بهذه المناطق على شكل عواصف رعدية وزخات ،مﻊ ترﻛﺰها
الﺸديد وﻛﺜاﻓتها وقصر مدة هﻄولها مما يتسبب ﻏالبا ﻓي خسائر جراء ما تحدﺛﻪ من ﻓيﻀانات
وانجراف للتربة.
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الﺨريﻄة رقم  :2النﻄاقات البيومناﺧية داﺧﻞ ﻛﻞ ﺳلﺴلة جبلية

الجدول رقم  :5توزيﻊ النﻄاقات البيومناﺧية حﺴﺐ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
النﺴبة المئوية للمﺴاحة المﻐﻄاة بالنﻄاق البيومناﺧي
النﻄاقات
البيومناﺧية

اﻷطلس
النجود
اﻷطلس
الكبير
الﺸرقي اﻷطلس الﻌليا
بني اﻷطلس ﻫﻀبة الكبير
الريﻒ يﺰﻧاﺳن المتوﺳﻂ اولماس الﻐربي الجبيﻼت الجاف الصﻐير بجهة
الﺸرق
الرطﺐ
وﺻاﻏرو

واحات
المناطﻖ
المرتفﻌة

جبلي

23

0

4,5

0

0

0

0

0

0

0

رطﺐ

6

0

7,5

0

9

0

0

0

0

0

ﺷبﻪ رطﺐ

45

83

42

78

26

0

5

2

0

0

ﺷبﻪ جاف

26

17

20

22

51

20

7

41

18

0

جاف

0

0

26

0

14

80

88

57

82

70

ﺻﺤراوي

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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تتسم المناطق الجبلية أيﻀا بﻐنى مناﻇرها الﻄبيعية بفﻀل تﻀاريسها التي تمتاز بمرتفعات مهمة،
خاصة على مستوى اﻷطلس الكبير حيﺚ تتجاوز  4.000متر ) 4.167متر بالنسبة لقمة توبقال
و 4.071متر بالنسبة لجبل مكون(.
الﺨريﻄة رقم  :3المرتفﻌات والمنﺤدرات المميﺰة للمناطﻖ الجبلية

لقد أﻓرز ما تتسم بﻪ المناطق الجبلية من مرتفعات ومنحدرات شديدة ﻓي بعﺾ المناطق ،مناﻇر
طبيعية متفردة وخالبة لها جاذبية ﻛبيرة )الﺸكل رقم  ،(7وهو اﻷمر الذ يجعل من الجبال المﻐربية
وِ جه ًة سياحي ًة تحظى بإقبال ﻛبير )مﻀائق تودﻏة وم ﱡكو ْن ودادِ س ،شالالت أوزود.(...
ﻛما أن جبال اﻷطلس تﺰخر بتنوع بيولوجي هام من الوحيﺶ والنباتات .ومن الوحيﺶ نذﻛر قرد
زعﻄوط )ماﻛاك البربري( وأيل اﻷطلس واﻷروي المﻐربي وﻏﺰال الجبل وطائر أبو منجل اﻷصلﻊ
وطائر ال ﱡدن ُقلَة بيﻀاء الحلْق وأﻓعى جبال اﻷطلس.
ومن اﻷشجار المميﺰة لهذا المجال الجبلي نجد أرز اﻷطلس والصنوبر اﻷسود وبلوط الﺰان .ويتميﺰ
المنتﺰه الوطني تلسمﻄان ﻓي الريف بالحﻀور القوي ﻷشجار الﺸوح وهي نوع من الصنوبريات
مستوطن بالمﻐرب ،وهو اﻷمر الذي َم ﱠك َن من تسجيل هذا الموقﻊ ﻓي القائمة المﺆقتة للتراث الﻄبيعي
العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وأخيرا ،تﺸكل المناطق الجبلية ،ﻛما يﺸار إلى ذلك ﻏالبا ،خﺰان مياه المﻐرب ،وذلك بفﻀل شبكة
هيدروﻏراﻓية ﻛﺜيفة جدا ﻓﻀال عن وﻓرة خﺰانات المياه سواء االصﻄناعية )السدود وأحواض تجميﻊ
المياه (...أو الﻄبيعية )البحيرات ،المستنقعات ،البحيرات الجبلية ،إلخ) (...الﺨريﻄة رقم .(4
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الﺸكﻞ رقم  :7مناﻇر ﻓريدة وﺧﻼبة للجبال المﻐربية

الﺨريﻄة رقم  :4الﺸبكة الهيدروﻏراﻓية التي تﺨترق مﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

يُبرِ ُز تحليل الﺸبكة الهيدروﻏراﻓية والمسﻄحات المائية أن الريف يتوﻓر على أﻛبر مساحة من
خﺰانات المياه ،ﻓي حين توجد الﺸبكة الهيدروﻏراﻓية اﻷﻛﺜر ﻛﺜاﻓة على مستوى اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطب .وتعتبر الجبيالت وبني يﺰناسن أقل المناطق الجبلية توﻓرا على الموارد المائية
)الﺸكل رقم .(8
32

التنمية القروية :مجال المناطق الجبلية

الﺸكﻞ رقم  :8الﺸبكة الهيدروﻏراﻓية والمﺴﻄﺤات المائية ﻓي مﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

 .7.4ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
تتجمﻊ المكامن الﻄبيعية للﺜروات المعدنية وأماﻛن المﺆشرات المعدنية بالمﻐرب ﻓي مناطق
الموارد المعدنية التي تﺸكلﺖ خالل الظواهر الجيوديناميكية الرئيسية التي ميﺰت التاريخ
الجيوليوجي للمﻐرب.
الﺨريﻄة رقم  :5التوزيﻊ المجالي للمناطﻖ المﻌدﻧية داﺧﻞ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
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تﻀم ﻛل السالسل الجبلية إمكانات ﻛبرى من الموارد المعدنية )الجدول رقم  ،(6ﻏير أن سلسلتي
اﻷطلس الكبير واﻷطلس الصﻐير تﻀمان القسﻂ اﻷهم من هذه اإلمكانات .ﻏير أنﻪ ينبﻐي العمل على
تحيين خريﻄة مناطق الموارد المعدنية أخذا بعين االعتبار التكنولوجيات الجديدة ﻓي مجال التنقيب
واالستكﺸاف المعدني وذلك من أجل تﺜمين المكامن الﻄبيعية للمواد المعدنية ذات اإلمكانات
الواعدة ،من خالل وضﻊ إطار تﺸريعي واستﺜماري محفﺰ ،باإلضاﻓة إلى تﺄهيل تلك المناطق بﻐية
استﻐاللها استﻐالال منجميا أو سياحيا يعود بالنفﻊ على الساﻛنة.
الجدول رقم  :6المناطﻖ ذات اﻷﻫمية من حيﺚ الموارد المﻌدﻧية داﺧﻞ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
المﻌادن )ﻛلم مربﻊ(
رﺻاص ،زﻧﻚ

رﺻاص،
زﻧﻚ ،ﻧﺤاس

ﻧيكﻞ ،ﻛوبالﺖ ،ما قبﻞ
الكامبري )ﻧفيس(،
عناﺻر اﻷتربة النادرة

ما قبﻞ
الكامبري)ﻧفيس(

الريﻒ الموﺳﻊ

1.269,45

3.514,82

-

-

-

بني يﺰﻧاﺳن

-

7.390,66

-

-

-

اﻷطلس
المتوﺳﻂ

7.015,53

21.152,1

-

-

-

ﻫﻀبة اولماس

938,89

-

-

-

-

اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطﺐ

6.353,14

14.372,33

-

4.194,90

3.518,27

الجبيﻼت

1.538,75

-

-

-

-

اﻷطلس الكبير
الﺸرقي الجاف

-

-

713,71

-

7.648,6

اﻷطلس الصﻐير

-

-

-

873,68

23.469,86

النجود الﻌليا
بجهة الﺸرق
ﺻاﻏرو وواحات
المناطﻖ
المرتفﻌة

-

6.970,04

-

-

4.170,67

-

-

28.074,33

1.808,84

5.349,09

الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
متﻌدد
التمﻌدﻧات

المصدر :الموقﻊ الرسمي للمكتب الوطني للهيدروﻛابورات والمعادن2017 ،
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الﺨريﻄة رقم  :6وﺿﻌية المﺸاريﻊ المنجمية ﻓي ﺳنة 2016

من الناحية التﺸريعية ،نالحﻆ أن مساطر الحصول على تراخيﺺ االستكﺸاف المنجمي ،السيما
التراخيﺺ من الفئة الﺜانية ،ال تمكن من استفادة المستﻐلين المنجميين الحقيقيين من هذه
التراخيﺺ ،وإنما تﺨلق مناخا من المﻀاربة السلبية.
من جهة أخرى ،تقتﻀي التﺄﺛيرات البيئية المترتبة عن استﻐالل المواقﻊ المنجمية ،العمل ،بﻐﺾ
النظر عن متﻄلبات دﻓاتر التحمالت ،على تبني مقاربة «المسﺆولية المجتمعية للمقاوالت» قائمة
على اتﺨاذ تدابير اجتماعية ذات وقﻊ إيجابي قوي على ساﻛنة الجماعات الكائنة ﻓي محيﻂ المواقﻊ
المنجمية بالمناطق الجبلية .ﻛما يجب أن تمكن هذه المقاربة من االنكباب على النﺰاعات القائمة من
أجل تسويتها ﻓي إطار ﺛالﺛي اﻷطراف يﻀم الﺸرﻛاء االجتماعيين المعنيين.

 .8.4رﺻﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ اﻟﻼﻣﺎدي ،ﻏﻴﺮ ُﻣ ْﺴ َﺘﺜْ َﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻓﻀال عن رأسمالها المادي ،تَحبُل المناطق الجبلية برصيد ﺛقاﻓي ﻏني وموروث أمازيﻐي وإرث من
مناطق جبالة شاهد على تنظيم اجتماعي ومﺆسساتي وممارسات مبتكرة ﻓي مجال تدبير الموارد
)أﻛدال ،الﺰراعة ﻓي اﻷراضي الجبلية المسﻄحة باﻷطلس الكبير.(...
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ﻛما تﺰخر هذه المناطق بإرث ﺛقاﻓي من اﻷهمية بمكان ،من شﺄنﻪ أن يﺸكل راﻓعة لﺨلق الﺜروة
ومناصب الﺸﻐل ،وذلك من خالل استﺜمار المنتجات والﺨدمات والتقاليد والموارد التي تحبل بها
المجاالت الجبلية .ويتعلق اﻷمر بـ:
■

شبكة المواقﻊ المعترف بها من لدن منظمة اليونيسكو تﺸمل :أربﻊ محميات للمحيﻂ الحيوي
تهم )شجر أرﻛان ،واحات الجنوب المﻐربي ،محمية المجال الحيوي بين القارات بالبحر اﻷبيﺾ
المتوسﻂ )المﻐرب-إسبانيا( وشجر اﻷرز(؛ والمنتﺰه الجيولوجي «م ﱡكو ْن»؛ والمواقﻊ الﺜقاﻓية
)خاصة قصبة أيﺖ بنحدو( .وتﺰخر هذه الفﻀاءات
بمﺆهالت تراﺛية عالية القيمة ينبﻐي تﺜمينها من أجل
النهوض بتنمية المناطق الجبلية والمساهمة ﻓي
تحسين رﻓاه ساﻛنتها.

■

المﺨازن الجماعية )إﻏرمان أو إﻛودار( 9التي يﺸهد
تنوع أشكالها وطرق بنائها على الﻐنى التاريﺨي
والتراﺛي المﻐربي؛

■

مواقﻊ التراث الصﺨري :10يعتبر المﻐرب من بين البلدان اﻷﻛﺜر ﻏنى ﻓي مجال التراث الصﺨري،
ويﻀم أزيد من  300موقﻊ توجد أساسا ﻓي وادي درعة واﻷطلس الكبير والمناطق الصحراوية.
وتعود بعﺾ الرسومات الصﺨرية الموجودة بتجاويف اﻓران نتاسكا بجبل باني الﺸرقي ،بإقليم
زاﻛورة ،إلى أزيد من سبعة آالف سنة؛

■

المواسم والمهرجانات السنوية من قبيل موسم إملﺸيل ومهرجان أحيدوس بعين اللوح ومهرجان
موسيقى الصحراء بمرزوﻛة ومهرجان أحواش بورزازات؛

■

التعابير الموسيقية والرقصات القروية خاصة تلكم المرتبﻄة بالمناطق الجبلية :أحيدوس،
أحواش ،الﻄقﻄوقة ،أقالل ،الحوزي ،الهيﺖ ،أﻛالﻛل ،عواد مسكينة ،تاسكيوين ،الحصادة ،ميﺰان
الهوارة ،أوالد سيدي احماد او موسى ،إزالن ،الﻐياطة ،جهجوﻛة...

■

التراث الﺸفهي ،خاصة المحفوظ ﻓي ذاﻛرة نساء المناطق الجبلية؛

■

القصور والقصبات )تم جرد أﻛﺜر من  86قصرا و 300قصبة ﻓي جهة سوس -ماسة -درعة ،منها
 200قصبة توجد ﻓي حالة تدهور بالﻐة(؛

 - 9مﺆلف لسليمة الناجي حول المﺨازن الجماعية بالجنوب المﻐربي :
Naji S., 2006 : Greniers collectifs de l›Atlas : Patrimoines du Sud marocain.
 - 10صورة لمﺨﺰن جماعي )إﻏرم( بإقليم تارودانﺖ :
http://www.taroudant-tourisme.com/greniers-collectifs-de-la-province-de-taroudant.
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■

المواقﻊ والمباني والمعالم الدينية ،ال ُمﺸ ﱠكلَة أساسا من المساجد والمدارس العتيقة والﺰوايا
واﻷضرحة والمعابد اليهودية والكنائس ،والتي تندرج أيﻀا ضمن التراث الﺜقاﻓي بالمناطق
الجبلية المﻐربية .وتوجد أطالل مساجد يعود بناؤها إلى القرن التاسﻊ ﻓي المناطق الجبلية
التالية :أﻏمات قرب مراﻛﺶ ونكور بالريف وسجلماسة بتاﻓياللﺖ؛

■

المهارات والمعارف المرتبﻄة بالصناعة التقليدية وبفن الﻄبخ ،وهي مهارات متسمة بالﻐنى
والتنوع بفﻀل تالقﺢ الﺜقاﻓات اﻷمازيﻐية واإلسبانية الموريسكية والعربية اإلسالمية واليهودية
واإلﻓريقية.

ويﺸكل هذا التراث مصدرا لﺨلق الﺜروات وﻓرص الﺸﻐل وعامال لتعﺰيﺰ جاذبية المملكة .ﻏير أن
مﺨتلف مكونات هذا التراث المادي والﺜقاﻓي ال تﺰال ﻏير ُم ْستَﺜ َمرة بالﺸكل الكاﻓي واليﺰال ما تحبل
بﻪ من إمكانات تنموية واعدة مجهوال لدى الكﺜيرين.

37

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

38

التنمية القروية :مجال المناطق الجبلية

 - Vﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻨﺠﺰات ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ
اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي
لقد تبين من خالل دراسة وتحليل الوﺛائق وﻛذا من مﺨتلف جلسات اإلنصات والورشات الموضوعاتية
والﺰيارة الميدانية المنجﺰة ﻓي إطار هذه اإلحالة ،أنﻪ إلى حدود سنة  2015لم تكن هناك سياسة
قﻄاعية أو إستراتيجية تنموية تستهدف المناطق الجبلية بﺸكل خاص .وبالرﻏم من الجهود المحمودة
التي بذلتها السلﻄات العمومية ﻓي مجال تنمية الوسﻂ القروي بﺸكل عام ،بما ﻓيﻪ المناطق الجبلية،
نجد أن هذه المناطق لم تستفد من سياسات خاصة بها أو من برامﺞ أو مﺸاريﻊ )سواء قﻄاعية أو
مندمجة( تﺄخذ خصوصياتها بعين االعتبار.

 .1.5اﺳﺘﻬﺪاف ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ رﻏﻢ ِﻗﺪم اﻟﺘﺪﺧﻼت ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
لم تستفد المناطق الجبلية من التدابير التنموية إال بﺸكل متﺄخر )علما أن تلك التدابير ﻛانﺖ ﻓي
أﻏلب اﻷحيان قﻄاعية وتقنية صرﻓة( ،وذلك على ﻏرار مجموع المناطق القروية .ﻛما لم تستفد من
استهداف خاص يﺄخذ خصوصياتها بعين االعتبار .11ﻏير أن التدخالت العمومية همﺖ المناطق
الجبلية بﺸكل ﻏير مباشر منذ زمن طويل ،وذلك أساسا من خالل القوانين والتدابير الﺨاصة
بالمجال الﻐابوي الذي يحتل أﻛبر حيﺰ من المناطق الجبلية .وقد شكل ﻇهير  10أﻛتوبر  1917نقﻄة
انﻄالق تنظيم استﻐالل واستعمال المجال الﻐابوي ،تلتﻪ عملية تحديد المِ لك الﻐابوي .وتم بالموازاة
مﻊ هذه المساطر التنظيمية ،تنفيذ العديد من التدابير الميدانية الملموسة ،ﻏير أن هذه التدابير
ارتكﺰت على الجانب التقني المتعلق مكاﻓحة انجراف التربة وحماية الﻐابات .12أما البعد االجتماعي
واالقتصادي ﻓلﻄالما ﻏاب عن هذا التوجﻪ ،مما ينبﻐي معﻪ تبني مقاربة شمولية تستجيب للمﺸاﻛل
الﺨاصة التي تواجهها المناطق الجبلية والنتظارات ساﻛنتها.

 - 11مقال لبوجروف سعيد حول املناطق اجلبلية ﰲ سياسة التهيئة املجالية باملﻐرب:
Boujrouf Saïd. 2016 : La montagne dans la politique d’aménagement du territoire du Maroc. Revue de géographie alpine,
tome 84, n°4.
 - 12تهــم بنــاء املنــازل الﻐابويــة ) 680مــن املنــازل أو املســاﻛن املﺨتلفــة( ،مــد اﳋﻄــوط الهاتفيــة ) 3500ﻛلــم( وشــق املســالك الﻐابويــة ومناﻓــذ
الولــوج للﻐابــة ) 6300ﻛلــم مــن املســالك والﻐابويــة واملمــرات ،ﻛلهــا ضروريــة ﳊراســة ومراقبــة الﻐابــة( .ﻛمــا ﰎ إﳒــاز أشــﻐال حفــر مصــدات
النــار )مــا بــﲔ  20و 30متــر عرضــا و 700متــر طــوال( وتهيئــة اﻷراضــي وحمايــة اﻷراضــي وإحيائهــا مــن أجــل مكاﻓحــة اﳒــراف التربــة.
ولالضﻄــالع بهــذه املهمــة ﰎ خلــق صنــدوق وطنــي للﻐابــات ومصلحــة ﳊمايــة اﻷراضــي وإحيائهــا ســنة  .1949ونصــﺖ الترســانة القانونيــة
والتنظيميــة املﺆطــرة لهــذا اإلطــار اﳊمائــي )ﻇهيــر  20مــارس  1951والقــرار الوزيــري بتاريــخ  24مــارس  (1951علــى خلــق محيــﻂ «إلﺰامــي»
ﰲ املناطــق املهــددة بﺸــكل ﻛبيــر ) 174.659هكتــار أﻏلبهــا ﰲ املناطــق اجلبليــة( .وشــملﺖ املنجــﺰات اﶈققــة حتــى ســنة  1959مــا قــدره
 87.007هكتــارا ،حيــﺚ همــﺖ تهيئــة املراعــي ) 19,0ﰲ املائــة( وتهيئــة املراعــي الﻐابويــة ) 21,2ﰲ املائــة( وأشــﻐال التســرب ) 15,9ﰲ املائــة(
وﻏــرس اﻷشــجار الﻐابويــة ) 12,4ﰲ املائــة( وﻏــرس اﻷشــجار املﺜمــرة ) 16,4ﰲ املائــة( ومســﻄحات مﺰروعــة باﳊبــوب ) 15,1ﰲ املائــة(.
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 .2.5اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ :ﺟﻬﻮد ﻣﺤﻤﻮدة ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻈﻞ
ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
انﻄالقا من النصف الﺜاني من سنوات التسعينيات ،اﻛتسى البعد االجتماعي للتنمية زخما جديدا
بفﻀل الدﻓعة التي أعﻄاها إياه انﺨراط أعلى سلﻄات البالد والتعبئة المتنامية للمجتمﻊ المدني.
هكذا ،شهدت القﻄاعات االجتماعية وضﻊ برامﺞ ﻛبرى ،خاصة ﻓي مجاالت تعميم التعليم االبتدائي
وﻓك العﺰلة عن الساﻛنة وﻛهربة العالم القروي والولوج للماء الصالﺢ للﺸرب .ﻏير أن معدل الفقر
ال يﺰال مرتفعا نسبيا بهذه المناطق ) 8,76ﻓي المائة( ،باإلضاﻓة إلى المستوى المنﺨفﺾ للتنمية
البﺸرية )نسبة اﻷمية ﻓي صفوف ساﻛنة المناطق الجبلية تبلﻎ  42,5المائة( وارتفاع نسبة الهجرة
نحو المدن أو إلى الﺨارج .13ﻛما أن البرامﺞ التي تم إطالقها ﻓي مجالي التربية والصحة لم تﺄخذ
بعين االعتبار الﺨصائﺺ المميﺰة لهذه المناطق وال مﻄالب ساﻛنتها.

 .1.2.5اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ
لقد همﺖ البنيات التحتية ،التي أنجﺰتها السلﻄات العمومية ﻓي إطار البرامﺞ القﻄاعية الﺨاصة،
الساﻛنة القروية بدون تمييﺰ أو استهداف خاص لسكان المناطق الجبلية .وﻓي ما يلي أبرز تلك
البرامﺞ:
■

البرنامﺞ الوطني لتﺰويد العالم القروي بالماء الﺸروب ) :(PAGERتمﺜل الهدف الرئيسي من هذا
البرنامﺞ ،الذي أعﻄيﺖ انﻄالقتﻪ سنة  ،1995ﻓي تحسين الولوج للماء الصالﺢ للﺸرب ﻓي الوسﻂ
القروي ،حيﺚ ﻛان هذا اﻷخير يﺸهد تﺄخرا مهما ﻓي نسبة التﺰود مقارنة مﻊ الوسﻂ الحﻀري..
وقد سمﺢ البرنامﺞ ،الذي بلﻐﺖ ﻛلفتﻪ  10مليار درهم ،بتحقيق نسبة تﺰويد للعالم القروي بالماء
الصالﺢ للﺸرب بلﻐﺖ  95ﻓي المائة مﻊ نهاية سنة  ،2015مقابل  34ﻓي المائة المسجلة نهاية
سنة 14 1994؛

■

برنامﺞ الكهربة القروية الﺸاملة ) :(PERGتم وضﻪ هذا البرنامﺞ على إﺛر ما تم تسجيلﻪ نهاية
سنة  1995من ضعف ﻓي نسبة الكهربة ﻓي الوسﻂ القروي .وقد مكن البرنامﺞ مﻊ تم سنة 2017
من تحقيق نسبة  99,44ﻓي المائة ﻓي ﻛهربة العالم القروي ،مما سمﺢ بولوج  2.100.878منﺰال
للﻄاقة الكهربائية ) 12,6مليون نسمة(.

■

البرنامﺞ الوطني للﻄرق القروية ) :(PNRRأطلقﺖ الدولة سنة  1995البرنامﺞ الوطني اﻷول للﻄرق
القروية .وقد مكن هذا البرنامﺞ عند نهاية أشﻐالﻪ من شق  11.000ﻛلم من الﻄرق والمسالك
خالل الفترة  ،2005-1995مما سمﺢ بتحقيق نسبة ولوج بلﻐﺖ  54ﻓي المائة .ومن أجل ﻓك العﺰلة
عن باقي المناطق القروية ،جرى سنة  2005إطالق البرنامﺞ الوطني الﺜاني للﻄرق القروية.
وحقق هذا اﻷخير نسبة ولوج بلﻐﺖ  79ﻓي المائة .ﻛما تم سنة  2012إطالق برنامﺞ ﺛالﺚ للﻄرق

 - 13وزارة الفالحة والصيد البحري : 2015 ،مذﻛرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمﻐرب.
 - 14عرض لوزارة االقتصاد والمالية  :ورشة الحكامة ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،يونيو .2017
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القروية بهدف تقليﺺ معاناة الساﻛنة من العﺰلة والفقر .ومكن البرنامﺞ الوطني الﺜاني للﻄرق
القروية وبرنامﺞ التﺄهيل الترابي على التوالي من شق  6.138,12ﻛلم من الﻄرق )بﻐالف مالي بلﻎ
 6.442.680.824درهم( و 642,2ﻛلم من الﻄرق )بﻐالف مالي يبلﻎ  1.808.926.914درهم(
بالمناطق الجبلية .ويوضﺢ الجدول ﻓي الملحق رقم  6تفاصيل هذه اإلنجازات بحسب ﻛل سلسلة
جبلية15؛
■

شهدت نسبة ولوج الساﻛنة للتﻄهير السائل تقدما مهما على إﺛر إطالق البرنامﺞ الوطني للتﻄهير
السائل ومعالجة المياه العادمة سنة  ،2006بهدف تدارك التﺄخير المسجل ﻓي مجال الربﻂ
بﺸبكة التﻄهير السائل بالوسﻂ الحﻀري وﻓي معالجة المياه العادمة .لكن ،لم يستفد من هذه
االستﺜمارات سوى المراﻛﺰ الحﻀرية ،إذ وصلﺖ نسبة الربﻂ بها إلى  88ﻓي المائة )حسب
اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  .(2014وال يﺰال الوسﻂ القروي يعاني من خصاص
ﻛبير ﻓي هذا المجال ،حيﺚ إن نسبة الربﻂ بالﺸبكات العمومية للتﻄهير ال تتجاوز بﻪ  2,9ﻓي
المائة .هكذا ،يظل الولوج إلى خدمات التﻄهير السائل نقﻄة سوداء ﻓي العالم القروي بﺸكل عام
والمناطق الجبلية على وجﻪ الﺨصوص ويﺸكل تهديدا لصحة السكان وعقبة أمام تنمية السياحة
الجبلية.

وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أن المﺆشرات المتعلقة بالبنيات التحتية والولوج للﺨدمات االجتماعية
تحسنﺖ تحسنا ملحوﻇا بفﻀل البرامﺞ الكبرى الموجهة للوسﻂ القروي .وقد بلﻐﺖ نسبة الولوج إلى
الﻄرق القروية  79ﻓي المائة سنة  2016مقابل  34ﻓي المائة سنة  ،1994ﻓي حين أن نسبة الحصول
على الماء الصالﺢ للﺸرب قدرت بــ  95ﻓي المائة سنة  2015مقابل  34ﻓي المائة ﻓي سنة ،1994
16
ﻓيما بلﻐﺖ نسبة الربﻂ بﺸبكة الكهرباء  99ﻓي المائة سنة  2015مقابل  18ﻓي المائة سنة .1995

 .2.2.5اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﻌﻼﺟﺎت
طبقا لالتفاقات واالتفاقيات الدولية العديدة التي صادق عليها المﻐرب ووﻓقا ﻷحكام دستور ،2011
الذي ينﺺ على سبعة حقوق متعلقة بالصحة ،17انﺨرط المﻐرب منذ عدة سنوات ﻓي جملة من
اإلصالحات ﻓي مجال الصحة ،من بينها اعتماد القانون رقم  65.00بمﺜابة مدونة التﻐﻄية الصحية
اﻷساسية سنة  2002وإعداد استراتيجيتين قﻄاعيتين ) 2012 - 2008و .(2016 - 2012وتﻀم
اإلستراتيجية الﺜانية سبعة محاور للتدخل ..18وجرى أيﻀا وضﻊ مﺨﻄﻂ للنهوض بالصحة ﻓي الوسﻂ
القروي  -ﻛما نصﺖ على ذلك الرئيسية لالستراتيجية المﺸار إليها -يهدف إلى تحسين االستفادة
 - 15معﻄيات مقدمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من لدن مديرية الﻄرق بوزارة التجهيﺰ.
 - 16جواب رئيس الحكومة أمام مجلس المستﺸارين عن السﺆال المتعلق بالمحور الﺜاني  :إستراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق
الجبلية والﻐابوية ،اﻷربعاء  7يونيو .2017
 - 17الفصول  20و 21و 31و 34و : 154الحق ﻓي الحياة الذي يﺸمل أيﻀا مكاﻓحة الوﻓيات التي يمكن تفاديها؛ الحق ﻓي السالمة وحماية
الصحة ،الحق ﻓي العالج؛ الحق ﻓي العيﺶ ﻓي بيئة سليمة ،الحق ﻓي التﻐﻄية الصحية ،الحق ﻓي الصحة لﻸشﺨاص والفئات من ذوي
االحتياجات الﺨاصة ،الحق ﻓي الحصول على خدمات صحية ذات جودة واالستمرارية ﻓي أداء الﺨدمات.
 (1) - 18تحسين الولوج للعالجات وتحسين تنظيم المﺆسسات الصحية (2) ،تعﺰيﺰ صحة اﻷم والﻄفل (3) ،النهوض بالوضﻊ الصحي للفئات
ذات االحتياجات الﺨاصة (4) ،تعﺰيﺰ المراقبة الوبائية وتﻄوير اليقظة الصحية (5) ،تﻄوير مراقبة اﻷمراض ﻏير المنقولة (6) ،تﻄوير
الموارد اإلستراتيجية لقﻄاع الصحة وحسن التحكم ﻓيها (7) ،تحسين حكامة المنظومة الصحية.
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من الﺨدمات الصحية وتنﺸيﻂ الفرق الﻄبية المتنقلة وإشراك المجتمﻊ المحلي عبر إحداث نظام
لتﺄطير مستعجالت التوليد.
وﻓيما يتعلق بالولوج للﺨدمات الصحية ،ﻓقد ُسجل تحسن مستمر ﻓي المﺆشرات الصحية .ﻓعلى سبيل
المﺜال ،خالل عقد من الﺰمان ،عرف أمد الحياة عند الوالدة تحسنا بما يعادل زيادة بـ 5,2سنوات
تقريبا ،حيﺚ بلﻎ  75,5سنة .2014
وبالمﺜل ،شهدت وﻓيات اﻷطفال انﺨفاضا مهما ،حيﺚ بلﻐﺖ ﻓي سنة  2015ما مجموعﻪ  28,8وﻓاة
من بين ﻛل  1000مولود حي ﻓي صفوف اﻷطفال دون السنة اﻷولى) 19مقابل  40وﻓاة ﻓي الفترة
 (2004-2003و 30,5وﻓاة من بين ﻛل  1000مولود حي ﻓي صفوف اﻷطفال دون سن  5سنوات
)مقابل  47ﻓي الفترة .(2004-2003
ﻛما حظيﺖ مكاﻓحة أمراض ووﻓيات اﻷمهات واﻷطفال باهتمام خاص .وﻓي هذا الصدد ،تحقق
انﺨفاض مهم ﻓي نسبة وﻓيات اﻷمهات واﻷطفال ﻓي المناطق القروية )الجدول رقم  (8بلﻐﺖ نسبتﻪ
 25ﻓي المائة بين سنتي  2011و.2016
ﻏير أن هذا المعدل ﻓي وﻓيات اﻷمهات واﻷطفال يبقى مرتفعا بسبب استمرار وقوع المﻀاعفات
الصحية المرتبﻄة بالوالدة إما خالل النقل نحو المستﺸفيات أو أﺛناء الوضﻊ بالمنﺰل .وتظل معدالت
وﻓيات اﻷمهات واﻷطفال مرتبﻄة ارتباطا وﺛيقا بالفقر والعيﺶ ﻓي منﻄقة قروية ،ذلك أن وﻓيات
اﻷمهـات أعلـى بنسـبة  75ﻓي المائة ﻓي الوسـﻂ القـروي ،ﻛما أن نسبة انتﺸار اﻷمراض المﺰمنة
بالوسﻂ القروي تعد من بين النسب اﻷﻛﺜر ارتفاعا ﻓي المملكة.
ﻛما جرى تعﺰيﺰ وتنويﻊ العرض الصحي بالوسﻂ القروي عبر بناء وتوسيﻊ وتجهيﺰ مﺆسسات
جديدة للرعاية الصحية اﻷولية ) (ESSBالتي انتقل عددها من  1.938مﺆسسة سنة  2011إلى أزيد
من  2.000مﺆسسة سنة  ،2015وإحداث ما يناهﺰ  3.070منصب شﻐل جديد لمهنيي الصحة
و 171سكنا وﻇيفيا للممرضين واﻷطباء بالوسﻂ القروي.20
وإذا ﻛانﺖ هذه المﺆسسات الصحية قد شهدت تحسنا ملموسا )الجدول رقم  .(7ﻓإن جاهﺰيتها ال
تكون دائما ﻓي المستوى المﻄلوب.

 - 19وزارة الصحة  : 2016معﻄيات حول الوضعية الصحية :
MS ; 2016 : SANTE EN CHIFFRES 2015, EDITION 2016.
 - 20جواب رئيس الحكومة أمام مجلس المستﺸارين عن السﺆال المتعلق بالمحور الﺜاني  :إستراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق
الجبلية والﻐابوية ،اﻷربعاء  7يونيو .2017
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الجدول رقم  :7توزيﻊ مﺆﺳﺴات الرعاية الصﺤية اﻷولية )(ESSB
الموجودة بالمناطﻖ الجبلية والمناطﻖ الملﺤقة بها
المراﻛﺰ
الصﺤية
الﺤﻀرية
من
المﺴتوى
اﻷول

المراﻛﺰ
الصﺤية
الﺤﻀرية
من
المﺴتوى
الﺜاﻧي

المﺴتوﺻفات
القروية

44

29

9

70

30

3

2

5

45
2

المراﻛﺰ
المراﻛﺰ
الصﺤية
الصﺤية
القروية من القروية من
المﺴتوى
المﺴتوى
اﻷول
الﺜاﻧي

الﺴلﺴلة الجبلية

مﺆﺳﺴات
الرعاية
الصﺤية
اﻷولية

الريﻒ الموﺳﻊ

219

67

بني يﺰﻧاﺳن

44

7

2

اﻷطلس المتوﺳﻂ

119

30

22

17

ﻫﻀبة اولماس

6

2

2

0

0

اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطﺐ

219

76

42

6

8

87

الجبيﻼت

17

7

3

0

1

6

اﻷطلس الكبير
الﺸرقي الجاف
وﺻاﻏرو

67

15

15

4

2

31

اﻷطلس الصﻐير

97

30

19

4

5

39

النجود الﻌليا
بجهة الﺸرق
واحات المناطﻖ
المرتفﻌة

20

5

2

3

2

8

53

13

9

15

4

12

المصدر :معﻄيات تم إعدادها من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من اإلحصائيات التي وﻓرتها وزارة الصحة

ورﻏم هذه الجهود ،وﻛما أشار إلى ذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ﻓي تقريره حول
«تنمية العالم القروي :التحديات واﻵﻓاق» ،ﻓال تﺰال هناك العديد من المﺸاﻛل المرتبﻄة بالرعاية
الصحية اﻷساسية ﻓي الوسﻂ القروي ﻛما أن هذه المﺸاﻛل تمس بﺸكل أﻛبر المناطق الجبلية.
ويمكن سرد أبرز هذه النقائﺺ ﻛما يلي:
■

تعاني شـبكة مﺆسسـات الرعاية الصحيـة اﻷولية مـن نقـﺺ ﻓي التنسـيق والتواصـل مـﻊ القﻄـاع
االستﺸـفائي ،ومـن ﻏيـاب خريﻄـة صحيـة ،وقلة الموارد البﺸـرية والماليـة ،ﻛما تﺸكو من تدبيـر
ﻏيـر ناجـﻊ وجـد ممرﻛـﺰ واختـالالت علـى مسـتوى نظـام اإلجـالء الصحـي )نقل المرضى(؛

■

تعــرف شــبكة مﺆسســات الرعاية الصحيــة اﻷولية تفاوتــا ﻛبيــرا ﻓي توزيـعـها ،سواء بــين الجهـات
أو داخــل نفــس الجهــة أو بيــن الوســﻂ الحﻀــري والوســﻂ القــروي؛
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■

يظـل الولـوج إلـى مﺆسسـات الرعاية الصحيـة اﻷولية ﻓي ﻏايـة الصعوبـة مـن الناحيـة الجﻐراﻓيـة
بالنسـبة لمـا يقـرب من  24ﻓي المائـة مـن السـاﻛنة؛

■

الموارد البﺸرية العاملة ﻓي القﻄاع الصحي )أعداد أطباء الﻄب العام أو المﺨتصين( ﻏير ﻛاﻓية،
ﻛما ت َُس ﱠج ُل ﻓي صفوﻓهم حاالت التﻐيب عن العمل؛

■

بعﺾ المﺆسسات المكلفة بالرعاية الصحية اﻷولية ،ال تكون جاهﺰيتها دائما ﻓي المستوى
المﻄلوب ،وذلك بسبب نقﺺ التجهيﺰات والموﻇفين المﺆهلين.
الجدول رقم  :8تﻄور مﻌدل وﻓيات اﻷمهات واﻷطفال ﻓي المناطق القروية ما بين سنتي  1991و2016
المﺆﺷر

1991

2003

2011

2016

وﻓيات اﻷمهات من بين ﻛﻞ  100.000والدة حية

362

267

148

111,1

ﻧﺴبة وﻓيات اﻷطفال الﺬين تقﻞ
أعمارﻫم عن ﺧمس ﺳنوات
ﻧﺴبة وﻓيات الرﺿﻊ الﺬين تقﻞ
أعمارﻫم عن ﺳنة %
ﻧﺴبة وﻓيات الرﺿﻊ الﺬين تقﻞ
أعمارﻫم عن ﺷهر %

98

69

35

-

69

55

33,5

36

33

24,7

المصدر :المسﺢ الوطني حول السكان وصحة اﻷسرة 2017-2016

وبﺨصوص التﺄطير الﻄبي ،تُظهِ ر المعﻄيات المتوﻓرة وجود تفاوتات ﻛبيرة بين الجهات ،مﻊ ترﻛيﺰ
ﻛبير لﻸطباء ﻓي جهتي الرباط  -سال زمور  -زعير والدار البيﻀاء الكبرى .حيﺚ تَ َر ﱠﻛ َﺰ ﻓي هاتين
الجهتين لوحدهما  37,9ﻓي المائة من مجموع عدد اﻷطباء برسم سنة ) 2013الجدول رقم .(9
هكذا ،وبينما تتوﻓر جهتا الرباط سال زمور زعير والدار البيﻀاء الكبرى على معدل أعلى من
المتوسﻂ الوطني )طبيب واحد لكل  1.925نسمة( ،ﻓإن جهة تازة – الحسيمة  -تاونات وجهة وادي
الذهب الكويرة تﻀمان أدنى معدل للتﺄطير الﻄبي ،بواقﻊ طبيب واحد لكل  4.074نسمة ،وطبيب
واحد لكل  4.143نسمة ،على التوالي.21
الجدول رقم  :9عدد الﺴكان لكﻞ طبيﺐ حﺴﺐ الجهات برﺳم ﺳنة 2013
الجهة

عدد الﺴكان لكﻞ طبيﺐ حﺴﺐ
الجهات برﺳم ﺳنة 2013

وادي الﺬﻫﺐ -لكويرة

4.143

الﻌيون بوجدور -الﺴاقية الﺤمراء

2.403

ﻛلميم  -الﺴمارة

2.691

 - 21المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ  .2016المﺆشرات االجتماعية للمﻐرب  ،2014-2013نﺸرة .2016
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ﺳوس -ماﺳة -درعة

2.904

الﻐرب – الﺸراردة  -بني حﺴن

2.419

الﺸاوية -ورديﻐة

2.173

مراﻛﺶ  -تاﻧﺴيفﺖ  -الﺤوز

2.350

الجهة الﺸرقية

2.005

الدار البيﻀاء الكبرى

969

الرباط  -ﺳﻼ  -زمور زعير

1.134

دﻛالة  -عبدة

2.785

تادلة  -أزيﻼل

3.208

مكناس  -تاﻓيﻼلﺖ

2.218

ﻓاس  -بولمان

1.993

تازة  -الﺤﺴيمة  -تاوﻧات

4.074

طنجة  -تﻄوان

2.213

المتوﺳﻂ الوطني

1.925

وبﺨصوص التﻐﻄية الصحية ،ﻓإنها ال تﺸمل سوى  32ﻓي المائة من الساﻛنة القروية ،إذ ال يستفيد
سوى  23ﻓي المائة من سكان المجال القروي من نظام التﺄمين اإلجباري اﻷساسي عن المرض
)مقابل  76ﻓي المائة ﻓي الوسﻂ الحﻀري( ﻓيما يستفيد  48ﻓي المائة منهم من نظام المساعدة
الﻄبية مقابل  52ﻓي المائة ﻓي الوسﻂ الحﻀري.22
من جهة أخرى ،تجدر اإلشارة إلى أن تمويل العالجات الﻄبية يعتمد بالدرجة اﻷولى على اﻷداء
المباشر من لدن اﻷسر .إذ تبلﻎ نسبة المصاريف الصحية التي تتحملها اﻷسر بﻄريقة مباشرة 53,6
ﻓي المائة.23

 .3.2.5اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻓي ما يتعلق بالولوج للتعليم ،سجل المﻐرب تقدما مهما ،السيما على مستوى تعميم التعليم
االبتدائي وتقليﺺ الفوارق بين الوسﻄين الحﻀري والقروي وبين الذﻛور واإلناث ﻓي مجال
التعليم .ﻓالبنسبة للتعليم االبتدائي ،سجلﺖ نسبة التمدرس ارتفاعا ملحوﻇا ما بين الموسمين
الدراسيين  2008-2007و ،2015-2014حيﺚ انتقل من  91,4ﻓي المائة إلى  99,1ﻓي المائة على
 - 22وزارة الفالحة والصيد البحري : 2015 ،مذﻛرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمﻐرب.
 - 23تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول «الﺨدمات الصحية اﻷساسية  :نحو ولوج منصف ومعمم» ،إحالة رقم .2013/4
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المستوى الوطني ومن  89,1ﻓي المائة إلى  98,5ﻓي المائة بالنسبة للفتيات .24أما ﻓي الوسﻂ
القروي ،ﻓقد سجلﺖ هذه النسبة مستوى مهما ،حيﺚ انتقلﺖ من  89,4ﻓي المائة إلى  98,3ﻓي المائة
خالل نفس الفترة .وعلى مستوى التعليم اإلعدادي والﺜانوي ،بلﻐﺖ نسبة التمدرس الﺨاصة بالفئة
العمرية  14-12سنة والفئة العمرية  17-15سنة ،على التوالي  90,4ﻓي المائة و 70,1ﻓي المائة سنة
 ،2015-2014مقابل  71,3ﻓي المائة و 48,1ﻓي المائة سنة  .2008-2007ﻛما تم تعﺰيﺰ مبادرات
تقديم الدعم لﻸسر ،على ﻏرار برنامﺞ تيسير .ومن أجل تﺨفيف أعباء اﻷُ َسر ،استهدﻓﺖ المبادرة
الملكية «مليون محفظة» أطفال الوسﻂ القروي ،إذ يمﺜلون  63ﻓي المائة من المستفيدين.25
من جانب آخر ،مكنﺖ التدخالت العمومية ﻓي مجال التربية والتعليم من تحقيق نتائﺞ مهمة ،من خالل
إحداث  345مﺆسسة تعليمية و 77مدرسة جماعاتية و 194داخلية بالوسﻂ القروي ما بين الموسمين
الدراسيين  2012-2011و ،2015-2014ﻛما تم خالل نفس الفترة إصالح وترميم  519مﺆسسة تعليمية
وربﻂ  261مﺆسسة بﺨدمات الماء والكهرباء وتعويﺾ  544حجرة دراسية مبنية بتقنية البناء المفكك.
ورﻏم التقدم المحرز على مستوى تعميم الولوج للتعليم ،ال تﺰال المنظومة التربوية تسجل تفاوتات
ﻛبرى ﻓي ما يتصل بالولوج للتعليم وبجودتﻪ.
وبﺨصوص واقﻊ اﻷمية ،نجد أنﻪ بالرﻏم من التدابير المتﺨذة ،ﻓإن نسبة اﻷمية تظل مرتفعة ﻓي الوسﻂ
القروي ) 47,5ﻓي المائة( وتفوق المتوسﻂ الوطني المسجل ﻓي هذا المﻀمار ) 32,2ﻓي المائة(.
وتبلﻎ نسبة اﻷمية  51,1ﻓي المائة ﻓي الجماعات القروية الواقعة بالمناطق الجبلية )الجدول رقم .(10
ﻛما أنها أﻛﺜر انتﺸارا ﻓي صفوف اإلناث ) 54,8ﻓي المائة( مقارنة مﻊ الذﻛور ) 29,8ﻓي المائة( .ﻏير
أن النسبة العامة لﻸمية تظل متقاربة بين مﺨتلف السالسل الجبلية.
الجدول رقم  :10ﻧﺴبة اﻷمية ﻓي ﺻفوف اﻹﻧاث والﺬﻛور حﺴﺐ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

اﻹﻧاث

الﺬﻛور

المجموع

الريﻒ

51,4

25,5

38,4

بني يﺰﻧاﺳن

53,7

31,4

42,6

اﻷطلس المتوﺳﻂ

52,6

30,3

41,6

ﻫﻀبة اولماس

61,4

41,3

51,2

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطﺐ

61,0

36,3

48,7

الجبيﻼت

48,6

32,2

40,2

اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف وجبﻞ ﺻاﻏرو

49,4

25,7

37,8

 - 24وزارة االقتصاد والمالية/مديرية الدراسات والتوقعات المالية  : 2017 :ملﺨﺺ التقرير االقتصادي والمالي برسم سنة .2017
 - 25جواب رئيس الحكومة أمام مجلس المستﺸارين عن السﺆال المتعلق بالمحور الﺜاني  :إستراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق
الجبلية والﻐابوية ،اﻷربعاء  7يونيو .2017
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اﻷطلس الصﻐير

85,8

27,5

44,4

متوﺳﻂ المناطﻖ الجبلية

54,8

29,8

42,5

الجماعات القروية بالمناطﻖ الجبلية

63,7

38,1

51,1

المﺴتوى الوطني

42,1

22,2

32,2

الوﺳﻂ القروي علﻰ المﺴتوى الوطني

60,1

34,9

47,5

النجود الﻌليا بجهة الﺸرق

55,7

39,6

47,7

واحات المناطﻖ المرتفﻌة

51,4

25,5

38,4

المصدر :معﻄيات ُمعدة من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات
المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء العام للسكان والسكنى(2014 ،

وبﺨصوص نسبة التمدرس ،نجد أنها مرتفعة نسبيا على مستوى مجموع المناطق الجبلية ،إذ تتجاوز
بﺸكل عام  26 80ﻓي المائة ،باستﺜناء اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف )الﺨريﻄة رقم  (7حيﺚ تقل
نسبة التمدرس ﻓي بعﺾ الجماعات القروية عن  50ﻓي المائة ،بل حتى عن  30ﻓي المائة )النﺰالة
وتالسينﺖ وبوشاون( .وتتسبب عوامل مﺜل البعد عن المدرسة واللجوء المتكرر لتﺸﻐيل اﻷطفال
ﻓي رعي قﻄعان الماشية ،واﻷعمال المنﺰلية ،ﻓي حرمان الكﺜير من اﻷطفال ،خاصة الفتيات ،من
المواﻇبة على الدراسة.
الﺨريﻄة رقم  :7التوزيﻊ المجالي لنﺴبة تمدرس اﻷطفال المتراوحة أعمارﻫم ما
بين  7و 12ﺳنة بمﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية والمناطﻖ الملﺤقة بها

 - 26تبلﻎ نسبة التمدرس أزيد من  80ﻓي المائة ﻓي  94,80ﻓي المائة من الجماعات؛ وأزيد من  90ﻓي المائة ﻓي  76,4ﻓي المائة من
الجماعات؛ وأقل من  50ﻓي المائة ﻓي  0,25ﻓي المائة من الجماعات.
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ويُبرِ ز توزيﻊ سكان المناطق الجبلية حسب مستوى الدراسة وجود مستويات متقاربة مﻊ الوسﻂ
القروي ولكنها أقل من المعايير الوطنية .ذلك أن نسبة اﻷشﺨاص الذين ال يتوﻓرون على أي مستوى
تعليمي تبلﻎ  49,7ﻓي المائة من مجموع سكان المناطق الجبلية ،مقابل  46,6ﻓي المائة على المستوى
الوطني و 52,9ﻓي المائة بالوسﻂ القروي )الجدول  .(11وتصل هذه النسبة إلى مستويات أعلى ،إذا
ما أخذنا بعين االعتبار ﻓقﻂ الجماعات القروية الواقعة بالمناطق الجبلية ) 53,9ﻓي المائة(.
من جانب آخر ،نجد أن نسبة ذوي مستوى التعليم الﺜانوي اإلعدادي والﺜانوي التﺄهيلي والتعليم العالي
ضعيفة جدا ،إذ تبلﻎ  10,4ﻓي المائة و 4,7ﻓي المائة و 2,3ﻓي المائة على التوالي .وﺛمة نسبيا تقارب
ﻓي هذه المستويات بين مﺨتلف المناطق الجبلية )الﺨريﻄة رقم .(8
وتبين هذه النتائﺞ أن المناطق الجبلية مازالﺖ تعاني من الﺨصاص ﻓي مجال تمدرس اﻷطفال،
السيما ﻓي ما يتعلق باستكمال دراستهم ﻓي مستوى اإلعدادي والﺜانوي ،مما يفاقم مﺸكل امتالﻛهم
للتﺄهيل الالزم لولوج سوق الﺸﻐل.
الجدول رقم  :11توزيﻊ الﺴاﻛنة حﺴﺐ المﺴتوى الدراﺳي
المﺴتوى الدراﺳي بالنﺴبة المئوية
الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

دون أي
مﺴتوى
تﻌليمي

التﻌليم
اﻷولي

الﺜاﻧوي الﺜاﻧوي
االبتدائي
اﻹعدادي التﺄﻫيلي

التﻌليم
الﻌالي

الريﻒ

47,9

7,1

29,3

9,7

3,9

1,9

بني يﺰﻧاﺳن

50,0

1,8

28,7

11,8

5,3

2,2

اﻷطلس المتوﺳﻂ

50,8

2,2

26,1

12,2

5,9

2,7

ﻫﻀبة اولماس

57,5

1,1

24,6

10,1

4,9

1,7

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطﺐ

52,8

4,2

31,2

7,5

2,8

1,5

الجبيﻼت

49,9

3,1

30,9

9,9

4,5

1,8

اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف
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2,2

29,5

13

5,9

3,4

اﻷطلس الصﻐير

51,6

5,4

29

7,8

3,7

2,5

متوﺳﻂ المناطﻖ الجبلية

49,7

3,7

29,2

10,4

4,7

2,3

الجماعات القروية بالمناطﻖ الجبلية

53,9

3,3

29,2

8,8

3,3

1,4
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المﺴتوى الوطني

46,6

4,2

29,1

11,5

5,7

2,9

الوﺳﻂ القروي علﻰ المﺴتوى الوطني

52,9

4,1

29,4

8,9

3,2

1,4

النجود الﻌليا بجهة الﺸرق

57,1

1,5

25,2

9,45

4,2

2,5

واحات المناطﻖ المرتفﻌة

39,5

3,6

31,6

14,4

6,7

4,2

المصدر :معﻄيات ُمعدة من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى(2014 ،

الﺨريﻄة رقم  :8التوزيﻊ المجالي لنﺴبة التمدرس حﺴﺐ المﺴتوى الدراﺳي بمﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

المصدر :معﻄيات ُمعدة من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى(2014 ،

 .4.2.5اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮوﻳﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة
لم تﺄخذ السياسات العمومية الموجهة للعالم القروي البعد المتعلق بالسكن بعين االعتبار بالقدر
الكاﻓي .و َد َرج سكان المناطق الجبلية ،السيما الرحل ،على تﻄوير أنواع مﺨتلفة من المساﻛن المالئمة
لنمﻂ حياتهم وللوسائل التي يتوﻓرون عليها )بيوت من طين ،من مواد مﺨتلﻄة أو من اﻷسمنﺖ
المسلﺢ .(..ﻏير أن تلك المساﻛن التستجيب لﺸروط السكن الالئق.
وقد جرى بذل جملة من الجهود من أجل إعادة تﺄهيل المراﻛﺰ القروية الموجودة وإحداث مراﻛﺰ
جديدة ،مﻊ الحرص على بلورة وﺛائق إعداد تراب موجهة خصيصا للعالم القروي.
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وﻓي هذا اإلطار ،تم مﻊ نهاية سنة  ،2016إبرام أربﻊ اتفاقيات مﻊ أربﻊ جهات تهم تﺄهيل  369جماعة
قروية ،بﻐالف مالي قدره  2,6مليار درهم )جهة درعة-تاﻓياللﺖ ،جهة الﺸرق ،جهة بني مالل-خنيفرة
وجهة ﻛلميم واد نون(.

 .5.2.5ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
أضحى استعمال الهواتف المتنقلة يﺸمل ،حسب الوﻛالة الوطنية لتقنين المواصالت ،جميﻊ اﻷسر
القروية تقريبا .ﻓمﻊ متم سنة  ،2016ﻛان  90,7ﻓي المائة من سكان العالم القروي المتراوحة
أعمارهم بين  12و 65سنة يتوﻓرون على هاتف متنقل .ﻛما انتقل الولوج لﻸنترنﺖ عبر ربﻂ اﻷنترنﺖ
الﺜابﺖ ) (ADSL/WIFIمن  14,5ﻓي المائة إلى  16,3ﻓي المائة ما بين سنة  2014و .2015أما النسبة
اﻷﻛﺜر ارتفاعا ﻓقد ُسجلﺖ على مستوى الولوج إلى اﻷنترنﺖ عبر تكنولوجيا اﻷنترنﺖ المتنقل ،إذ
انتقلﺖ من  45,6ﻓي المائة سنة  2014إلى  65,0ﻓي المائة سنة  2015ﻛما أن هذه النسبة تعرف
ارتفاعا مستمرا.
وحسب معﻄيات الوﻛالة ،ﻓإن  68,5ﻓي المائة من اﻷسر تتوﻓر حاليا على ربﻂ باﻷنترنﺖ 77,2 :ﻓي
المائة ﻓي المجال الحﻀري و 51,3ﻓي الوسﻂ القروي.
ﻏير أن الوﻛالة أشارت إلى وجود تفاوت بين المجال الحﻀري ) 69,2ﻓي المائة( والمجال
القروي ) 26,6ﻓي المائة( ﻓي ما يتعلق بالتجهيﺰ بالحواسب.

 .6.2.5اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ :ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ رﻏﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ
منــذ عقــود مــن الﺰمــن ،ســجل المﻐــرب تقدمــا مهمــا ﻓــي مجــال االعتــراف بمكانــة المــرأة وحقوقهــا
داخــل المجتمــﻊ .وقــد تُـ ﱢوج مسلســل اإلصالحــات التــي باشــرها المﻐــرب ﻓــي هــذا الصــدد ،باعتمــاد
الدســتور الجديــد ســنة  .2011وينــﺺ هــذا القانــون اﻷســمى علــى أن المــرأة تتمتــﻊ علــى قدم المســاواة
مــﻊ الرجــل بــكل الحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والﺜقاﻓيــة
والبيئيــة ،ﻛمــا ينــﺺ ﻓــي تصديــره علــى حظــر ومكاﻓحــة ﻛل أشــكال التمييــﺰ ،بســبب الجنــس أو اللــون
أو المعتقــد أو الﺜقاﻓــة أواالنتمــاء االجتماعــي أو الجهــوي أو اللﻐــة أو اإلعاقــة أو أي وضــﻊ شــﺨصي،
مهمــا ﻛان.
هكذا ،تستند مﺸارﻛة المرأة ﻓي دينامية التنمية على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والﺜقاﻓية الجديدة التي تم إقرارها لصالﺢ المرأة المﻐربية بموجب الدستور المﻐربي الجديد ،ﻛما
ترتكﺰ على االتفاقيات الدولية وعلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء المنصوص عليﻪ ﻓي هذه
االتفاقيات والذي يُ َع ﱡد مبدأ ُملﺰماً على المستوى القانوني.
لكن ،ورﻏم ﻛل التقدم المحرز ،ﻓما تﺰال المرأة ﻏير ُم َم ﱠﺜل َ ٍة بالقدر الكاﻓي ﻓي مﺨتلف الهيئات اإلدارية
َ
منتﺨبة،
والتﺸريعية والجمعوية وتلك المنتمية للقﻄاع الﺨاص .وحتى عندما تكون حاضرة ﻓي هيئات
ﻓإن تمﺜيليتها تظل رمﺰية.
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من جهة أخرى ،تستفيد المرأة القروية ،بوصفها ﻓاعلة أساسية ﻓي التنمية ،من جملة من التدابير
الرامية إلى تعﺰيﺰ برامﺞ التنﺸيﻂ النسائي عبر تنفيذ أنﺸﻄة للتﺄطير التقني واإلرشاد الفالحي
والتكوين ﻓي المجال االجتماعي والتربوي ،ﻓﻀال عن تكوين الفتيات القرويات ﻓي عدد من المهن،
السيما ﻓي ميادين تحويل وتﺜمين المنتجات الفالحية والمنتجات المحلية .ويتم تعﺰيﺰ هذه الجهود
عبر النهوض بالمﺸاريﻊ الصﻐيرة المدرة للدخل.
تُظهر الدراسات التي أنجﺰها الصندوق الدولي للتنمية الﺰراعية مﺆخرا ﻓي إطار تحﻀيره لبرنامجﻪ
حول التنمية القروية ﻓي المناطق الجبلية أن وضعية النساء ﻓي هذه المناطق تعرف تحسنا لكنﻪ
تحسن بﻄيء .27ﻓعلى سبيل المﺜال ،ال تتجاوز نسبة النساء المعيالت ﻷسرهن  10ﻓي المائة بالمناطق
القروية وهي نسبة تبقى دون تلك المسجلة على المستوى الوطني والتي بلﻐﺖ  16,1ﻓي المائة
سنة  .2011وتتعدد أسباب هذا الوضﻊ (1 :العادات والتقاليد السائدة ﻓي المناطق الجبلية والتي
تناط بموجبها مهمة تحمل أعباء اﻷسرة برجل آخر ﻓي ﻏياب رب اﻷسرة  (2تقلﺺ نسبة الهجرة
القروية طويلة اﻷمد (3 ،التﻐير النسبي الذي طرأ على العالقات بين الرجال والنساء بعد تﻄبيق
مدونة اﻷسرة الجديدة.
قلما تنﺨرط النساء ﻓي المنظمات السوسيو-المهنية ،وحتى إن انﺨرطن ﻓيها ،ﻓإنهن ال يصلن إلى
الهيئات التقريرية ،مما يدﻓعن ﻏالبا إلى إحداث منظماتهن الﺨاصة .وبإقليمي أزيالل وورزازات،
تنﺸﻂ النساء بﺸكل ﻛبير ﻓي القﻄاع الفالحي .وتعملن ﻛمساعدات داخل اﻷسر أو ﻛعامالت أجيرات،
وﻏالبا ما يكون أجرهن أقل من أجر الرجل ،خاصة على مستوى إقليم أزيالل .ويتراوح هذا االختالف
ﱢ
والﻀعف ،بالنسبة لبعﺾ اﻷعمال.
ما بين الفارق البسيﻂ

 .7.2.5اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ :ﻇﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ
حسب البحﺚ الوطني الﺜاني حول اإلعاقة بالمﻐرب ،ﻓإن نسبة انتﺸار اإلعاقة على المستوى الوطني
بلﻐﺖ  6,8ﻓي المائة 28سنة  .2014ﻓمن أصل مجموع تعداد السكان البالﻎ  ،33.304.000نجد أن
هناك  2.264.672شﺨصا يصرحون بﺄن لديهم إعاقات تﺨتلف أنواعها ودرجاتها )خفيفة ،متوسﻄة،
عميقة ،عميقة جدا( .وتبلﻎ هذه النسبة  6,66ﻓي المائة بالوسﻂ الحﻀري و 6,99ﻓي المائة بالوسﻂ
القروي.
ﻓيما يتعلق بتوزيﻊ نسبة انتﺸار اإلعاقة على المستوى الجهوي ،تبين من خالل البحﺚ أن هذه النسب
تتجاوز المتوسﻂ الوطني ببعﺾ الجهات ﻛما هو الحال ﻓي الجهتين الجبليتين :طنجة  -تﻄوان
) 11,42ﻓي المائة( وتادلة  -أزيالل ) 9,83ﻓي المائة(.
إن العراقيل البيئية والﺜقاﻓية والسلوﻛية القائمة ﻓي المناطق الجبلية ،تجعل اﻷشﺨاص ذوي اإلعاقة
يتعرضون ﻷشكال متعددة ومرﻛبة من التمييﺰ.
 - 27الصندوق الدولي للتنمية الﺰراعية : 2013 ،برنامﺞ التنمية القروية ﻓي المناطق الجبلية:
FIDA-2013 : Programme de développement rural dans les zones de montagne (PDRZM). Rapport d’identification.
 - 28وزارة التﻀامن والمرأة واﻷسرة والتنمية االجتماعية ،2014 ،البحﺚ الوطني الﺜاني حول اإلعاقة بالمﻐرب.
51

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

لذلك ،ﻓمن الﻀروري تكﺜيف الجهود من أجل دعم ومساندة هﺆالء اﻷشﺨاص وأسرهم ،إعماال
للقوانين ذات الصلة المعتمدة من لدن المملكة المﻐربية ووﻓاء بالتﺰاماتها ﻓي هذا الباب.29

 .3.5اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ
رﻏم الﺜروات التي تﺰخر بها المناطق الجبلية ،من موارد طبيعية وتراث ﺛقاﻓي ،ﻓإن مداخيل ساﻛنتها
تظل مقتصرة أساسا على الفالحة وتربية المواشي والمنتجات الﻐابوية.
والبد من اإلشارة إلى أنﻪ رﻏم أن المناطق الجبلية تحتل  30ﻓي المائة من المساحة اإلجمالية
للمملكة وتﻀم  24ﻓي المائة من مجموع الساﻛنة ،ﻓإنها ال تساهم سوى بـ  5ﻓي المائة من الناتﺞ
الداخلي الﺨام .ويَقِ ﱡل َدخْ ُل سكان المناطق الجبلية ب َمرتين عن المتوسﻂ الوطني ،علما أن  50ﻓي
المائة من هذا الدخل متﺄتية من تربية المواشي والفالحة .وتﺰخر هذه المناطق بإمكانات هامة جدا
لكنها ﻏير مستﻐلة.30

 .1.3.5اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ :ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻴﺶ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
تﺸكل الفالحة والحراجة )استﻐالل منتجات الﻐابة( والرعي الرﻛائﺰ اﻷساسية لالستعمال التقليدي
للوسﻂ الﻄبيعي الجبلي .ﻛما تُ َم ﱢﺜل الﻐابة مصدرا مهما للموارد بالنسبة لساﻛنة المناطق الجبلية،
حيﺚ تُوﻓر الحﻄب وجﺰءا من الكﻸ للمواشي وخﺸب البناء .31لذلك ،ﻓإن من شﺄن االستﻐالل العقالني
لهذه الموارد أن يساهم ﻓي توﻓير مداخيل إضاﻓية لهﺆالء السكان وضمان أمنهم الﻐذائي.
 1.1.3.5اﻟﻔﻼﺣﺔ

تحتل الفالحة مكانة مرﻛﺰية ﻓي االقتصاد المﻐربي ،إذ تساهم )حسب السنوات( بنسبة تتراوح ما بين
 13و 15ﻓي المائة من الناتﺞ الداخلي الﺨام وتﺸﻐل  40ﻓي المائة من السكان النﺸيﻄين )قد تصل
هذه النسبة إلى  80ﻓي المائة بالوسﻂ القروي( وتعد المساهم اﻷول ﻓي عرض الﺸﻐل بالبالد )أزيد
من أربعة ماليين منصب شﻐل( .وتتسم المساحة الصالحة للﺰراعة البالﻐة نحو  8,7مليون هكتار بﻐنى
أنظمتها الفالحية-المناخية ،مما يسمﺢ لها بتوﻓير إنتاج على قدر ﻛبير من التنوع .وتعكس أهمية
المساحات المﺨصصة إلنتاج الحبوب ) 52ﻓي المائة من المساحة الصالحة للﺰراعة( والمساحات
 - 29المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي : 2012 ،تقرير حول «احترام حقوق وإدماج اﻷشﺨاص ﻓي وضعية إعاقة» ،إحالة ذاتية رقم
 .2012/5تنﺺ المادة  1من القانون رقم  07.92المتعلق بالرعاية االجتماعية لﻸشﺨاص المعاقين ،المعتمد سنة  1993على أن «الوقاية
من اإلعاقة وتﺸﺨيصها والعالج منها وتربية المعاق وتعليمﻪ وتكوينﻪ وتﺄهيلﻪ وإدماجﻪ ﻓي المجتمﻊ مسﺆولية وواجب وطني» .إن إدماج هﺆالء
اﻷشﺨاص إذن يعتبر مسﺆولية وواجبا وطنيا يكرسﻪ القانون .وتعتبر مصادقة المﻐرب على االتفاقية الدولية لحقوق اﻷشﺨاص ﻓي وضعية
إعاقة والبروتوﻛول الملحق بها وﻛذا التنصيﺺ على حقوق اﻷشﺨاص ذوي اإلعاقة ﻓي الدستور الجديد ،إشارات قوية تروم اعتماد حكامة
جديدة لمجال اإلعاقة تقوم على مبادئ حقوق اإلنسان واإلعمال الفعلي لحقوق اﻷشﺨاص وربﻂ المسﺆولية بالمحاسبة.
 - 30وزارة الفالحة والصيد البحري : 2015 ،مذﻛرة حول تنمية المناطق الجبلية.
 - 31وﺛيقة عبارة عن مساهمة ﻓي أشﻐال مﺆتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبرغ سنة  2002حول العالقة بين الجبال
والسهول  :نموذج اﻷطلس الكبير بالمﻐرب :
Stoffel M., Monbaron M., et Maselli D. ; 2002 : Montagne et plaines : adversaires ou partenaires ? Exemple du Haut Atlas, Maroc. Sommet
mondial sur le développement durable. Johannesburg 2002.
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ﻏير المﺰروعة ) 20ﻓي المائة من المساحة الصالحة للﺰراعة( اإلمكانيات الكبرى القائمة ﻓي مجال
تكﺜيف اإلنتاج وإعادة توﻇيف المساحات لﺰراعة منتوجات أخرى .لكن ورﻏم ﻛبر المساحة التي
تﺸﻐلها زراعة الحبوب ) 52ﻓي المائة من المساحة الصالحة للﺰراعة( ،ﻓإنها ال تساهم إال بنسبة
 18ﻓي المائة من القيمة العامة لﻺنتاج الفالحي ،بينما تساهم ﻓيﻪ سلسلة الﺨﻀراوات بنسبة  21ﻓي
المائة رﻏم شﻐلها لمساحة ال تتجاوز  3ﻓي المائة من المساحة الصالحة للﺰراعة.32
على المستوى التاريﺨي ،تجدر اإلشارة إلى أن المﻐرب انكب منذ استقاللﻪ على تحديﺚ قﻄاعﻪ
الفالحي من أجل الرﻓﻊ من إنتاجيتﻪ وتناﻓسيتﻪ .وقد جرى تنفيذ العديد من التدابير والبرامﺞ
لتحقيق هذا الهدف ،من قبيل تهيئة اﻷراضي للسقي ،اعتماد المكننة ،واستعمال البذور المنتقاة
والمواد الفالحية الكيماوية وعناصر عصرية أخرى وتنظيم الﺸبكات التجارية وتﻄوير الصادرات
الفالحية .ﻛما عملﺖ الدولة على إطالق مﺨﻄﻄات قﻄاعية لتنمية سالسل اإلنتاج النباتي والحيواني
همﺖ سالسل السكر واﻷلبان والﺰراعات الﺰيتية والحبوب.
وقد تم تبني سياسة إرادية ﻏايتها تعبئة الموارد المائية واستﻐالل الﺜروات المنجمية والﻄاقية
وعصرنة الفالحة وتنمية المجال القروي بﺸكل عام .وﻓي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة على سبيل
المﺜال ال الحصر أنﻪ جرى ﻓي سنة  1965إطالق مﺸروع التنمية االقتصادية القروية للريف الﻐربي
وﻓي سنة  1967تم إطالق سياسة بناء السدود ﻛﺄساس لتحديﺚ قﻄاع الفالحة ﻓي أﻓق الوصول إلى
سقي مليون هكتار سنة .33 2000
من جهة أخرى ،وبالنظر إلى اإلشكاليات الﺨاصة بالمجال القروي والمناطق الجبلية ،توجهﺖ
تدخالت الدولة انﻄالقا من منتصف السبعينيات نحو إطالق سلسلة من مﺸاريﻊ التنمية المندمجة
)مﺸروع ﻓاس قرية-تيسا ،مﺸروع اولماس-الرماني ،مﺸروع وزان-حد ﻛورت الخ .(...ﻛما جرى
إطالق مﺸاريﻊ االستﺜمار ﻓي اﻷراضي الفالحية ﻏير المسقية ،ومﺸاريﻊ التنمية المندمجة لمناطق
الري الصﻐير والمتوسﻂ ،ومﺸاريﻊ التنمية القروية المندمجة  -تدبير الموارد الﻄبيعية ،من أجل
تنمية اﻷراضي ﻏير المسقية ومكاﻓحة انجراف التربة وضمان التدبير العقالني للموارد الﻄبيعية،
وذلك وﻓقا لمقتﻀيات القانون رقم ) 33.94الصادر بتنفيذه الظهير الﺸريف رقم  1.95.10بتاريخ
 22ﻓبراير  (1995والمرسوم الﺨاص بتﻄبيقﻪ ) مرسوم رقم  2.94.589بتاريخ  27أﻛتوبر .(1995
صد إعﻄاء دﻓعة جديدة لسياسة الدولة ،تم ﻓي نهاية سنوات التسعينيات
وباإلضاﻓة إلى ذلك ،و َق ْ
إعداد إستراتيجية التنمية القروية ﻓي أﻓق  .2020ﻏير أن هذه اإلستراتيجية لم تتمكن ،حسب
التقييم الذي أجراه البنك الدولي ومنظمة اﻷﻏذية والﺰراعة )الفاو( ﻓي الفترة  ،2005-2004من
تحقيق النتائﺞ المرجوة.
 - 32وزارة الفالحة والصيد البحري ،معﻄيات حول قﻄاع الفالحة:
MAPM, 2016 : Agricultures en chiffres 2016. Edition 2017.
 - 33تقرير 50سنة من التنمية البﺸرية  :آﻓاق سنة  ،2025ﻓريق العمل المكلف بموضوع « اإلطار الﻄبيعي ،البيئة والمجاالت الترابية»،
التقرير الموضوعاتي :
HAFI A. ; M. BADRAOUI et O. MHIRIT, 2005 : RDH 50 Ans de Développement Humain au Maroc et Perspectives pour 2025. Groupe
thématique « Cadre naturel, environnement et territoires » Une vision pour 2025. Rapport de synthèse.
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انﻄالقا من سنة  ،2008أعﻄى مﺨﻄﻂ المﻐرب اﻷخﻀر دينامية جديدة لقﻄاع الفالحة ترمي إلى
تقوية دوره ﻛقاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والمجالية من خالل العمل بﺸكل خاص على
تعﺰيﺰ إنتاجيتﻪ ومقاومتﻪ للتﻐيرات المناخية عبر مجموعة من المﺸاريﻊ المهيكلة.
ال شك أن البرامﺞ والمﺸاريﻊ التنموية التي جرى تنفيذها خالل العقود اﻷخيرة قد ساهمﺖ ﻓي خلق
الظروف المواتية للنهوض بالقﻄاع الفالحي ،ﻏير أن تلك البرامﺞ والمﺸاريﻊ لم تُ َﺆ ﱢد إلى تحسين
مستوى عيﺶ ساﻛنة الوسﻂ القروي والمناطق الجبلية .ﻓرﻏم اإلمكانات والﺜروات التي تمتلكها
السالسل الجبلية المﻐربية )منتجات محلية متنوعة وذات جودة ،الرعي الجيد ،الﻐابات ،زراعات
خاصة مﺜل الﺰعفران والورد والحناء والقنب الهندي ،والنباتات العﻄرية والﻄبية ،وﻏيرها ،(...ﻓإنﻪ
لم يتم تﺜمين واستﺜمار هذه المﺆهالت على الوجﻪ اﻷمﺜل ،عبر إستراتيجيات مالئمة من شﺄنها خلق
الﺜروة لفائدة السكان المحليين .وقد سجلﺖ هذه المناطق تﺄخرا ﻛبيرا ﻓي تحقيق التنمية ،خاصة
التنمية االقتصادية.
وقد حظيﺖ المنتجات المحلية التي تﺸكل موروﺛا ﻓالحيا وطنيا بالمجال القروي باهتمام خاص.
وﻓي هذا النﻄاق ،أنجﺰت وزارة الفالحة برنامجا يرمي إلى تﺜمين هذه المنتجات ،وذلك من خالل:
■

■
■

إنجاز دراسات لتحديد مﺨتلف المنتجات المحلية ،ووضﻊ مﺨﻄﻄات إستراتيجية لتنميتها
وترويجها وتسويقها ومنحها العالمات التجارية وذلك من خالل نظام «العالمات المميﺰة للمنﺸﺄ
والجودة» ) (SDOQوعبر المنتجات البيولوجية؛
دعم ومساندة المنتجين من أجل تعﺰيﺰ اإلنتاج وتحسين الجودة؛

إرساء أرضيات لوجستية وتجارية جهوية للمنتجات المحلية؛

وتهم المنجﺰات التي تم تحقيقها لﻐاية سنة :2016
■
■
■

توقيﻊ عقد-برنامﺞ سنة  2011من أجل تنمية وتﺄهيل الفالحة البيولوجية ،تم إبرامﻪ بين الدولة
والجامعة المهنية المﻐربية للفالحة البيولوجية؛
تحديد  46عالمات مميﺰة للمنﺸﺄ والجودة ،منها  38بيان جﻐراﻓي محمي ) (IGPو 5تسميات منﺸﺄ
محمية ) (AOPو 3عالمات للجودة الفالحية )(LA؛

وضﻊ أرضيتين لوجستيتين وتجاريتين )بالحسيمة ومكناس( ويجري التحﻀير إلطالق أرضية
ﺛالﺜة بﺄﻛادير.

ورﻏم الجهود المبذولة من أجل جعلها راﻓعة مهمة لالقتصاد ،ﻓإن الفالحة ،الذي تعد النﺸاط
الرئيسي ال ُمما َر ِس ﻓي المناطق الجبلية ،تظل معيﺸية وتواجﻪ العديد من التحديات ،أبرزها:
■

ضيق المساحة الصالحة للﺰراعة :والذي يظهر من خالل انتﺸار المِ لكيات الصﻐيرة جدا والتجﺰيء
الكبير لﻸراضي الفالحية .حيﺚ ال تتجاوز المساحة المتوسﻄة للمستﻐالت هكتارا واحدا ،أي
بمتوسﻂ  7قﻄﻊ أرضية لكل مستﻐلة .34وتﺸكل هذه الوضعية عائقا أمام تحقيق مستويات عالية
من اإلنتاج وتوﻓير دخل مرض؛

 - 34وزارة الفالحة والصيد البحري : 2015 ،مذﻛرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمﻐرب.
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■

■

■

■

■

■
■

هيمنة ممارسة الرعي أو اﻷنﺸﻄة الفالحية  -الﻐابوية -الرعوية بالمناطق الجبلية وانتﺸار الري
بﻄرق تقليدية ﻓي إطار مناطق الري الصﻐير والمتوسﻂ ،ﻓﻀال عن استمرار الصعوبات المرتبﻄة
بﺸﺢ الموارد المائية ،رﻏم أن هذه المناطق تﺸكل خﺰان مياه المﻐرب؛

إن العﺰلة الجﻐراﻓية ،مﻊ ما يُع ﱢمقها من نقﺺ ﻓي البنيات التحتية اﻷساسية ﻛالﻄرق والكهرباء
واالتصاالت ،وﻏيرها) ،حيﺚ يَحول هذا النقﺺ دون تصريف اإلنتاج ﻓي ﻇروف جيدة( ،تﺰيد من
حدة الهﺸاشة اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية لهذه المناطق؛

تواجﻪ جهود تسويق منتجات محلية ذات جودة العديد من الصعوبات وال تستفيد بالقدر الكاﻓي
من المﺰايا التناﻓسية التي تتوﻓر عليها هذه المنتجات )منتجات طبيعية ،المهارات والمعارف
التقليدية .(...ﻛما أن تحويل بعﺾ المنتجات وتﺄهيلها لولوج السوق المحلية والتوجﻪ نحو التصدير
يواجﻪ جملة من المﺸاﻛل ﻓي المناطق الجبلية؛

رﻏم هيمنة زراعة الحبوب ﻓإنها ﻏير مالئمة للمناطق الجبلية ،وهو اﻷمر الذي حدا بوزارة
الفالحة والصيد البحري إلى العمل ﻓي إطار الدعامة الﺜانية لمﺨﻄﻂ المﻐرب اﻷخﻀر ،الذي
يهم الفالحة التﻀامنية ،على اعتماد برامﺞ للتحول نحو زراعة اﻷشجار التي تعد أﻛﺜر مردودية
وأﻛﺜر مالءمة لﻸنظمة الﻄبيعية السائدة بالمناطق الجبلية .ﻏير أن هذا اإلجراء يتﻄلب مواﻛبة
مستمرة وتعﺰيﺰا لجهود تحسيس الفالحين من أجل ضمان انﺨراطهم ومﺸارﻛتهم ﻓي تحسين
عملية التحول نحو زراعة اﻷشجار وعمليات إعادة التﺸجير ﻓي المناطق الجبلية ،السيما زراعة
الحﻆ أن الفاعلين المحليين لم يستفيدوا
اﻷشجار المﺜمرة )أشجار اللوز وأشجار التفاح( .ويُ َ
بالقدر الكاﻓي من الدعامة الﺜانية لمﺨﻄﻂ المﻐرب اﻷخﻀر رﻏم أهميتها بالنسبة للمستﻐالت
الفالحية الصﻐيرة .ﻛما أن التجميﻊ يﻄرح مﺸكال حقيقيا ﻓي الجماعات القروية الواقعة ﻓي
المناطق الجبلية ،مما يُبرِ ز ضرورة إيجاد صيﻐة وآليات جديدة؛
خصاص ﻓي تﺄطير الفالحين ومربي المواشي وﻓي تكوين الﺸباب بالمناطق الجبلية ﻓي المهن
المتصلة بالفالحة )ﻏراسة اﻷشجار( وتربية المواشي والمهن الجبلية .وﻓي هذا اإلطار ،يكتسي
تعﺰيﺰ اإلرشاد الفالحي أهمية أساسية ،وذلك من خالل إرساء آليات مناسبة لﻺعالم والتحسيس
والتكوين لفائدة الفالحين ومربي المواشي؛

نقﺺ التﺄطير الصحي ومراقبة اللحوم ﻓي اﻷسواق اﻷسبوعية ﻓي الجماعات القروية الواقعة
بالمناطق الجبلية والمراﻛﺰ الصاعدة ؛
لقد تم تحويل المراعي الجماعية إلى أراضي لﺰراعة الحبوب على حساب طابعها الرعوي ،مما
يﻄرح الحاجة إلى إعادة النظر ﻓي إستراتيجية تﺜمين وتنمية قﻄاع تربية المواشي عبر الرعي،
بما يكفل مساهمتﻪ ﻓي التنمية االقتصادية للمناطق الجبلية التي تتوﻓر على مجاالت رعوية ،مﻊ
المحاﻓظة النظام اإليكولوجي الهﺶ.

من أجل مواجهة هذه التحديات ،يجب إيالء اهتمام خاص بالمناطق الجبلية عبر وضﻊ برامﺞ ومﺸاريﻊ
تنموية مالئمة لسياق هذه المناطق ومراعية لﻺﻛراهات التي تواجهها واإلمكانات التي تﺰخر بها.
وينبﻐي العمل على دعم وتﻄوير الجهود الرامية إلى تﺜمين المنتجات المحلية وتﺸجيﻊ الﺰراعات
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البيولوجية ،مﻊ ضمان حصول المنتجات المحلية على العالمات التجارية ال ُمم ﱢيﺰة باإلضاﻓة إلى
االستﻐالل المالئم للنباتات العﻄرية والﻄبية ،وذلك حتى تﺸكل هذه التدابير راﻓعة أساسية للتنمية
االقتصادية لهذه المناطق وحتى يتم تعﺰيﺰ قدرتها على التكيف مﻊ التﻐيرات المناخية باإلضاﻓة إلى
توﻓير دخل تكميلي للساﻛنة المحلية.
أﻧﺸﻄة البﺤﺚ الﻌلمي واالبتكار التكنولوجي واالجتماعي ﻏير مﻼئمة بالقدر الكاﻓي للمناطﻖ
الجبلية
بالنظر لﺨصوصياتها ومﺆهالتها ،تﺸهد المناطق الجبلية تﻐيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية ﻛبرى
من الﻀروري ﻓهمها من أجل استباق اﻵﺛار السلبية لهذه التﻐيرات .وال يتسنى هذا االستباق إال
من خالل البحﺚ العلمي واالبتكار ﻓي الميدانين التكنولوجي واالجتماعي ،عبر وضﻊ برامﺞ للبحﺚ
والتﻄوير مﻊ إشراك مﺆسسات البحﺚ القائمة.
ْص ﱠب اﻷبحاث العلمية على تﻄوير تقنيات جديدة لﻺنتاج والتكيف مﻊ التﻐيرات المناخية.
ويمكن أن تَن َ
وﻓي هذا اإلطار ،قام المعهد الوطني للبحﺚ الﺰراعي بتﻄوير عدد من التقنيات تهم بﺸكل خاص
االقتصاد ﻓي استعمال مياه السقي ﻓي مجال زراعة اﻷشجار المﺜمرة والمحاﻓظة على المياه والتربة.
ﻏير أن تﺄﺛير هذه التقنيات على أرض الواقﻊ ال يﺰال ﻏير ملموس بالقدر الكاﻓي ،ﻛما أن الفالحين
لم يتملكوا بَ ْع ُد تقنيات اإلنتاج الجديدة.
وإلى جانب هذه التﻐيرات ،شهدت المناطق الجبلية ،شﺄنها ﻓي ذلك شﺄن مناطق أخرى ﻓي السهول،
تحوالت وتﻐيرات سوسيولوجية هامة ،ينبﻐي دراستها من أجل تحديد وتحليل االتجاهات والتﻄورات
السوسيولوجية واﻷنﺜروبولوجية ال ُم ْعتَمِ لة بالمناطق الجبلية المﻐربية .ونالحﻆ أن البحوث ﻓي هذا
المﻀمار نادرة جدا وﻏير ُمح ﱠينَة .لذلك ،يتعين بذل جهود ﻓي هذا الصدد من خالل نﺸر شبكة من
الباحﺜين والمﺨتصين ﻓي علم االجتماع وعلم اﻷنﺜروبولوجيا قادرين على تقديم مقترحات وأﻓكار
ومﺸاريﻊ ﻷصحاب القرار محليا وجهويا تهم مجاالت الفالحة واالقتصاد والﺜقاﻓة والبيئة.
ولقد أنﺸﺄت البلدان ذات المناطق الجبلية المهمة ،مراﻛﺰ خاصة للبحﺚ والتكوين تعمل على إجراء
عمليات الجرد بهذه المناطق وتحليل االتجاهات السائدة بها وإنتاج أﻓكار جديدة ﻓي مجال التنمية
وتدبير الموارد.
إنﻪ لمن المهم إذن تﺸجيﻊ مﺆسسات التعليم والبحﺚ ،بما ﻓي ذلك المراﻛﺰ الجامعية ،على المﺰيد
من االنﺨراط ﻓي مسلسل تنمية المناطق الجبلية ،من خالل برامﺞ تعاقدية بين هذه المﺆسسات
والجهات .ويقتﻀي بﺚ دينامية جديدة ﻓي مجال البحﺚ والنهوض باالبتكار على مستوى المناطق
المحرومة ،خاصة المناطق الجبلية ،تعﺰيﺰ الموارد البﺸرية والمالية لمﺆسسات البحﺚ والتعليم
العالي ،ﻛما يقتﻀي إنﺨراطا ﻓعليا ومسﺆوال من لدن جميﻊ الفاعلين )الدولة والباحﺜون والجامعيون
والجهات( العاملين ﻓي ميداني البحﺚ العلمي واالبتكار ﻓي المجال التكنولوجي واالجتماعي.
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 2.1.3.5ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ

يعتبر قﻄاع تربية المواشي قﻄاعا أساسيا يوﻓر أزيد من 2,5مليون منصب شﻐل 35ويحقق رقم
معامالت سنوي يبلﻎ حوالي  35مليار درهم ،أي أزيد من  44ﻓي المائة من مجموع رقم معامالت
القﻄاع الفالحي.
إن تربية المواشي تﺸكل الرﻛيﺰة اﻷساسية للفالحة ﻓي العديد من المناطق الجبلية وذلك بالنظر لما
تتصف بﻪ هذه المناطق من خصائﺺ على مستوى المناخ والتربة .ﻛما أن المعارف التي راﻛمها مربو
المواشي وﻛذا تنوع الﺨصائﺺ الوراﺛية للقﻄعان ،بسالالت مالئمة للبيئة المحيﻄة ،تﺸكل مﺆهالت
أساسية لهذا القﻄاع ينبﻐي تﺜمينها .وتتﺄلف قﻄعان الماشية ﻓي المناطق الجبلية من  820.000رأس
من اﻷبقار و 11مليون رأس من اﻷﻏنام و 5,6مليون رأس من الماعﺰ.
ورﻏم استقرار جﺰء ﻛبير من سكان المناطق الجبلية ،ﻓإن الكﺜير من مربي المواشي ال يﺰالون
يمارسون الترحال ﻓي موسم الصيف ﻓي إطار تنظيمات تقليدية تحاﻓﻆ على تﺄطير حرﻛية السكان
والحصول على الموارد )اﻷطلس الكبير الجاف وجبل صاﻏرو على وجﻪ الﺨصوص( .ﻓي هذا اإلطار،
تجدر اإلشارة إلى أن عدد الرحل الذين تم إحصاؤهم بلﻎ إلى ﻏاية ﻓاتﺢ شتنبر  2014ما مجموعﻪ
 25.274شﺨصا ،مقابل  68.540شﺨصا سنة  ،2004أي بانﺨفاض بنسبة  63ﻓي المائة .ويبلﻎ
عدد اﻷسر الرحل  4.044أسرة ،بمتوسﻂ  6,2أشﺨاص بكل أسرة ،مقابل  4,6أشﺨاص بكل أسرة
ﻛمتوسﻂ وطني .ويتميﺰ نمﻂ حياة السكان الرحل بممارسة تربية المواشي والتنقل المتكرر بحﺜا عن
مناطق الرعي ونقﻂ التﺰود بالماء .وحسب المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ ﻓإن الﺨصائﺺ الديمﻐراﻓية
واالجتماعية واالقتصادية للسكان الرحل تقترب بﺸكل متﺰايد من المتوسﻂ الوطني ،لكنها ال تﺰال
متﺄخرة ﻓي مجال التعليم وذلك بالنظر لنمﻂ عيﺶ هﺆالء السكان .وﻓيما يتعلق بتوزيﻊ الرحل حسب
الجهات ،ﻓإن  95ﻓي المائة منهم يترﻛﺰون ﻓي أربﻊ جهات توجد ﻛلها بﺸرق وجنوب البالد ،أال وهي:
درعة  -تاﻓياللﺖ ،ﻛلميم  -واد نون ،العيون  -الساقية الحمراء ،وسوس ماسة.36
لكن ،وعلى الرﻏم من مساهمة هذا القﻄاع ﻓي االقتصاد الوطني ومن الجهود التي يبذلها جميﻊ
الفاعلين المعنيين ،ﻓال يﺰال يواجﻪ العديد من اإلﻛراهات المرتبﻄة على وجﻪ الﺨصوص بالجفاف
وضعف التحكم ﻓي اﻷمراض والتﺄطير ﻏير الكاﻓي لمربي الماشية ﻓي المناطق الجبلية ،السيما ﻓي
ﻓترات الترحال ،باإلضاﻓة إلى صعوبات الحصول على اﻷعالف الالزمة خالل تساقﻂ الﺜلوج.
 3.1.3.5اﻟﻤﻮارد اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

للﻐابات دور مهم ﻓي اقتصاد المناطق الجبلية ،إذ توﻓر ﻓرص الﺸﻐل ﻓي مجاالت ﻏرس وصيانة
وقﻄﻊ وتحويل الﺨﺸب وإنتاج الورق .ﻛما تﺸكل ﻓﻀاءات للترﻓيﻪ والسياحة ،وهي مﺄوى للوحيﺶ
والنباتات وتوﻓر الحماية من بعﺾ اﻷخﻄار الﻄبيعية ،وتساهم ﻓي تﺜمين المناﻇر الﻄبيعية.
 - 35وزارة الفالحة والصيد البحري ،2013 ،معﻄيات عن قﻄاع المواشي :
MAPM ; 2013 : L’élevage au Maroc : chiffres clés de 2013. https://www.fellah-trade.com/fr/actualites-maroc/article?id=8611
 - 36المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ ،2014 ،السكان الرحل بالمﻐرب ،اإلحصاء العام للسكان والسكنى2014 ،
HCP, 2014 : La population nomade au Maroc, Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014.
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وتﻐﻄي التﺸكيالت الﻐابوية ﻓي المﻐرب مساحة تبلﻎ  5.814.000هكتارا 63 ،ﻓي المائة منها مكونة
من ﻓصيلة أشجار الوريق )البلوط اﻷخﻀر والبلوط الفليني وشجر أرﻛان والﻄلﺢ الصحراوي( و 20ﻓي
المائة من ﻓصيلة اﻷشجار الصمﻐية )اﻷرز والعفصية والعرعر والصنوبر والسرو اﻷطلسي والﺸوح(.
أما باقي المساحة الﻐابوية 17) ،ﻓي المائة( ،ﻓتَﺸ َﻐلُها تﺸكيالت منﺨفﻀة )الماطورال والتﺸكيالت
الﺜانوية( والتي ﻏالبا ما تَنْتُﺞ عن تدهور الﻐابات .ويبلﻎ متوسﻂ نسبة التﺸجير بالمﻐرب  8ﻓي المائة،
وهو أقل من المعدل اﻷمﺜل )من  15إلى  20ﻓي المائة( الالزم لتحقيق التوازن اإليكولوجي والبيئي.37
وتجدر اإلشارة إلى أن الﻐابة المﻐربية تساهم ﻓي تﻐﻄية  30ﻓي المائة من احتياجات البالد من
خﺸب النﺸارة وخﺸب الصناعة .38أما الفلين وﻏيره من من المنتجات الﻐابوية ﻏير الﺨﺸبية ﻓيوجﻪ
أساسا نحو التصدير .وعلى الرﻏم من تصدير المﻐرب لبعﺾ المنتجات الﻐابوية نحو الﺨارج )عجين
الورق والفلين وﻏيرهما من المنتجات الﻐابوية ﻏير الﺨﺸبية( ،ال يﺰال الميﺰان التجاري للمملكة
ﻓي مجال المنتجات الﻐابوية متسم بالعجﺰ .ﻏير أن المنتجات الﻐابوية الوطنية تﺨﻀﻊ لنوعين من
االقتصاد :أحدهما اقتصاد رسمي منبﺜق من اﻷسواق والمبادالت التجارية ،يهم المحصول السنوي
والرﻓﻊ من رأس المال .أما الﺜاني ،ﻓهو اقتصاد ﻏير منظم ،معيﺸي وموجﻪ لالستهالك الذاتي ،يتﻄور
داخل الﻐابات وﻓي المناطق المجاورة لها .ويُما َرس ﻓي ﻛﺜير من اﻷحيان ،دون مراعاة النعكاساتﻪ على
اﻷنظمة البيئية.
وحسب المندوبية السامية للمياه والﻐابات ومحاربة التصحر ،ﻓقد بلﻎ متوسﻂ اإلنتاج السنوي الموجﻪ
للتجارة خالل السنوات الﺜالث الماضية ما يلي:
■

 114.000متر مكعب من خﺸب النﺸارة المتﺄتي من شجر اﻷرز ،والمجلوب أساسا من ﻏابات
اﻷطلس المتوسﻂ واﻷطلس الكبير الﺸرقي؛

■

 108.000متر مكعب من خﺸب النﺸارة المتﺄتي من شجر الصنوبر ،والمجلوب من المناطق
المﻐروسة ﻓي ﻏابة المعمورة ومنﻄقة الﻐرب والريف وجهة تازة-تاونات؛

■

 365.000متر مكعب من خﺸب الصناعة والﺨدمات المتﺄتي من شجر اﻷوﻛاليبتوس والمجلوب
من المناطق المﻐروسة بﻐابة المعمورة والسهول اﻷطلسية ما بين الجديدة وطنجة؛

■

 571.000ستار من خﺸب التدﻓئة المتﺄتي من قِ ﻄﻊ الفلين اﻷخﻀر المجلوب أساسا من اﻷطلس
المتوسﻂ ومن منتجات ﺛانوية لقﻄﻊ اﻷرز واﻷوﻛاليبتوس؛

■

 10.000طن من الفلين المتﺄتي من ﻏابة المعمورة وﻏابات الريف والهﻀبة الوسﻄى ومنﻄقة تازة؛

■

 41.000طن من المنتجات الﻐابوية المتنوعة )زيﺖ إﻛليل الجبل )أزير( ،الﺨروب ،أشنﻪ ،الفﻄر.(...

 - 37موقﻊ المندوبية السامية للمياه والﻐابات ومحاربة التصحر:
HCEFLCD, 2017 : Site du HCEFLCD. http://www.eauxetforets.gov.ma.
 - 38نفس المصدر السابق.
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الﺨريﻄة رقم  :9توزيﻊ الﻐابوية اﻷﺳاﺳية داﺧﻞ المناطﻖ الجبلية بالمﻐرب

39

ﻛما تعد المجاالت الﻐابوية بامتياز ﻓﻀاء لممارسة القنﺺ والصيد بالمياه القارية ،وهي هوايات من
شﺄنها أن تصبﺢ أنﺸﻄة اقتصادية قائمة الذات بمقدورها تحقيق ﺛروات مهمة .ذلك أن قﻄاع القنﺺ
يﻀم حاليا حوالي  70.000ممارس مﻐربي للقنﺺ ونحو  3.000سائﺢ أجنبي ممارس للقنﺺ.40.
لذلك ،ينبﻐي تعﺰيﺰ الجهود الرامية إلى تﺜمين وتنويﻊ الﺜروة الوطنية من الوحيﺶ .أما بالنسبة للصيد
ﻓي المياه القارية ،ويسمى أيﻀا «الصيد ﻓي اﻷنْ ُهر» ،ﻓإنﻪ يدخل ضمن اختصاصات المندوبية
السامية للمياه والﻐابات ومحاربة التصحر ويﺨﻀﻊ لقوانين تنظيمية تﺄخذ بعين االعتبار المحاﻓظة
على الموارد من اﻷسماك بالمياه القارية .ويُما َرس هذا النﺸاط ،الذي يﻀم نحو  2.000صياد
منتظم ،بالبحيرات وبحقينات السدود واﻷنهار ويَ ُهم أصناﻓا محددة من اﻷسماك .وتسعى المندوبية
إلى تنمية الصيد الرياضي وإﻏناء الﺜروة السمكية عبر عمليات إعادة االستﺰراع ،مﻊ المساهمة ﻓي
تنمية العالم القروي من خالل خلق ﻓرص الﺸﻐل وتﺰويد الساﻛنة القروية بﺄسماك ذات جودة وبﺄﺛمنة
مناسبة عبر تﻄوير نﺸاط الصيد التجاري.
 - 39خريﻄة منجﺰة لدواعي إعداد هذا التقرير انﻄالقا من خريﻄة الجرد الوطني الﻐابوي.
 - 40إلى جانب المندوبية السامية للمياه والﻐابات ومحاربة التصحر ،وهي السلﻄة المكلفة بالقنﺺ وتربية الوحيﺶ بالمﻐرب ،يساهم
المجلس اﻷعلى للقنﺺ والجامعة الملكية المﻐربية للقنﺺ وجمعية منظمي القنﺺ السياحي بالمﻐرب ،ﻛل من موقعﻪ ،بﺸكل ﻓعال ﻓي
تحسين الظروف العامة لممارسة القنﺺ وتنمية الموارد من الوحيﺶ وذلك من خالل جملة من اﻷنﺸﻄة والتدابير التي يتم االضﻄالع بها
بالتراب الوطني.
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من جهة أخرى ،تﺰخر المناطق الجبلية بإمكانات واعدة ﻓي مجال النباتات الﻄبية والعﻄرية ،إذ تﻀم
مجموعة ﻛبيرة جدا وﻏنية ومتنوعة من هذه النباتات .ويُ َق ﱠدر عدد اﻷعﺸاب ذات اﻷهمية العﻄرية و/
أو الﻄبية بما بين  500و 600نوع ،الكﺜير منها من النباتات المستوطنة .41ومن بين النباتات العﻄرية
والﻄبية التي توجد بالمناطق الجبلية ،نذﻛر الﺰعتر وإﻛليل الجبل )أزير( والﺨروب وأوراق ﻏار )رند(
وشيب الﺸيﺢ وﻓليو ،ومنها ما ينمو حصريا بهذه المناطق.
ويحقق المﻐرب ﻓي الوقﺖ الراهن إنتاجا مهما من النباتات الﻄبية والعﻄرية ،يجعلﻪ يتبوأ مكانة
اليستهان بها ﻓي السوق الدولية .إذ يتم استﺨدام أزيد من عﺸرين نوعا من النباتات العﻄرية
والﻄبية ﻓي إنتاج الﺰيوت اﻷساسية ومستﺨلصات عﻄرية أخرى موجهة أساسا لصناعة العﻄور
ومستحﻀرات التجميل وﻛذلك إلعداد منتوجات النظاﻓة وصناعة النكهات.42
وﻓي هذا اإلطار ،يبلﻎ متوسﻂ مداخيل المبيعات السنوية من النباتات العﻄرية والﻄبية  5,3مليون
درهم لكمية سنوية قدرها  33.000طن .وتجدر اإلشارة إلى أن النباتات العﻄرية والﻄبية توﻓر
مداخيال بديلة للساﻛنة المحلية .باإلضاﻓة إلى ذلك ،وحسب المندوبية السامية للمياه والﻐابات
ومحاربة التصحر ،ﻓإن هذه المنتجات توﻓر ﻓي المتوسﻂ حوالي  500.000يوم عمل ﻓي السنة.43
وبالنظر لهذه المﺆهالت ،تم وضﻊ إستراتيجية وطنية لتنمية النباتات العﻄرية والﻄبية ،ﻛما جرى
وضﻊ مﺸروع بﺸراﻛة مﻊ برنامﺞ اﻷمم المتحدة اإلنمائي يهدف إلى تﻄوير  20نوعا ﻏابويا ذي أولوية.
وأخيرا ،ﻓإن المﺸكل الرئيسي الذي تواجهﻪ تنمية الﻐابات والمناطق الجبلية ،يكمن ﻓي ضرورة
التوﻓيق بين المحاﻓظة على الموارد الﻄبيعية وبين تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لساﻛنة هذه
المناطق.

 .2.3.5اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ :ﻗﻄﺎع واﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ
إذا ﻛانﺖ السياحة ﻓي المﻐرب ال تﺰال معتمدة بﺸكل أساسي على السياحة الﺸاطئية والمواقﻊ
التاريﺨية ،ﻓإن المناطق الجبلية تفرض نفسها بﺸكل متﺰايد ﻛفﻀاءات سياحية ذات مﺆهالت واعدة.
وقد اتﺨذ المﻐرب جملة من المبادرات ال ُمهمة الرامية إلى تنمية قﻄاع السياحة وضمان استدامة
السياحة الجبلية .ومن أبرز التدابير التي تم اتﺨاذها نذﻛر تﻄوير عدد من المسارات السياحية
والمنتجعات العائلية لقﻀاء العﻄل ،القائمة على مبدأ التنمية المستدامة )تﻐازوت ،إمي ودار ،إﻓران،
مناطق االستقبال السياحي وﻏيرها(.
41 - MM. NEFFATI M. et SGHAIER M, Projet MENA, DELP Partage des connaissances et de coordination sur les écosystèmes désertiques
et les moyens de subsistance au profit de l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, aout 2014.
 - 42مﺆلف لﺰريرة.س حول قﻄاع النباتات العﻄرية والﻄبية بالمﻐرب:
Zrira S., 2016 : Le secteur des plantes aromatiques et médicinales au Maroc. Réunion du CEDDEM, le 1er Décembre 2016.
 - 43مﺆلف لصوﻓيا معﺰوز حول النباتات الﻄبية والعﻄرية بالمﻐرب ):(2016
Maazouz, S., 2016 : Les plantes aromatiques et médicinales (PAM) au Maroc. Agrimaroc 30|/11|/2016.
http://www.agrimaroc.ma/la-filiere-des-plantes-aromatiques-et-medicinales-au-maroc.
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وقد ﻛان لتﻄوير اإليواء السياحي بالمناطق الجبلية )ﻓنادق ،مﺨيمات ،مالجﺊ سياحية ،مﺂوى،
ضيعات تعليمية ،ضعيات الﻀياﻓة( آﺛار وانعكاسات إيجابية:44
■

أزيد من  12.000سرير و 300وحدة إيواء سياحي ،يوجد أﻛﺜر من  45ﻓي المائة منها وسﻂ
مجاالت طبيعية )المناطق الجبلية(؛

■

خلق أزيد من  1.800منصب شﻐل؛

■

تحقيق رقم معامالت يبلﻎ حوالي  550مليون درهم؛

■

تحقيق مليون ليلة مبيﺖ )باحتساب جميﻊ مﺆسسات اإليواء السياحي( ،أي بنسبة  5ﻓي المائة من
إجمالي ليالي المبيﺖ على المستوى الوطني.

وﻓيما يتعلق باالستﺜمارات العمومية ،ﻓقد تم استﺜمار  1.820مليون درهم بالمناطق الجبلية
موزعة ﻛالتالي :الريف ) 360مليون درهم( ،اﻷطلس الكبير ) 580مليون درهم( ،اﻷطلس المتوسﻂ
) 400مليون درهم( ،اﻷطلس الصﻐير ) 480مليون درهم( .ويﻀم الجدول بالملحق رقم  7توزيﻊ هذه
االستﺜمارات حسب اﻷقاليم.
ﻏير أننا نالحﻆ أن النﺸاط السياحي ،بالﺸكل الذي يُمارس بﻪ حاليا ﻓي المناطق الجبلية ،ليسﺖ
لﻪ سوى تﺄﺛيرات اقتصادية ضعيفة جدا على الساﻛنة المحلية ،وذلك بسبب طبيعتﻪ الموسمية وﻏير
المستقرة.
ٍ
ﻛما أن هذا النﺸاط ال يﺸمل سوى جﺰءٍ
محدود من ساﻛنة المناطق الجبلية ،خاصة من هم على
اتصال مباشر مﻊ السياح )مدربو التﺰلﺞ ،المرشدون الجبليون ،المكلفون بالبﻐال ،أرباب المﻄاعم.(...
وعالوة على ذلك ،لم يتم لحد اﻵن تﺜمين المنتجات الفالحية ومنتوجات الصناعة التقليدية المحلية
وال إدماجها بالقدر الكاﻓي ﻛعنصر مكمل للعرض السياحي المحلي .حيﺚ إن عملية تسويق هذه
المنتجات ﻏير منظمة بﺸكل جيد وال تسمﺢ باإلعالء من قيمة تلك المنتجات وتﺜمينها بالقدر
المﻄلوب ،وذلك رﻏم المﺆهالت الهامة التي تمتلكها المناطق الجبلية ﻓي هذا المﻀمار.
ﻛما يُ َس ﱠج ُل نقﺺ ﻓي تﺜمين المنتﺰهات .ﻓعلى سبيل المﺜال ،نجد أن المنتﺰه الوطني تازﻛا ،الكائن
بمنﻄقة تازة ،يتوﻓر على التجهيﺰات الﻀرورية ﻏير أن متحفﻪ اإليكولوجي مﻐلق ،ﻛما ال يمكن الولوج
لمحمية اﻷيل ومحمية اﻷروي الموجودتان بﻪ ،ﻓﻀال عن الﻐياب شبﻪ التام لبنيات االستقبال والمبيﺖ
ولعالمات التﺸوير .وبالموازاة مﻊ ذلك ،تم الترﻛيﺰ على تﻄوير السياحة الﻄبيعية ذات الﻄابﻊ العلمي،
وﻓي هذا الصدد ،ﺛمة موقعان يناسبان بﺸكل ﻛبير هذا النوع من النﺸاط أال وهما :منتﺰه إﻓران ،ال
سيما بحيرة أﻓنورير بالنسبة لمراقبة الﻄيور ،ومنتﺰه تازﻛا بالنسبة لتﺜمين شبكة المﻐارات .ﻏير أن
هذه الدينامية تﺜير بعﺾ التحفﻆ ،بالنظر لهﺸاشة هذه اﻷوساط الﻄبيعية ولقِ لﱠة المعارف العلمية
المتوﻓرة بﺸﺄنها.
 - 44عرض الﺸرﻛة المﻐربية للهندسة السياحية  :الورشة رقم  2حول موضوع الجوانب االقتصادية ،المجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ،يونيو .2017
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وﻓيما يتعلق بالسياحة الرياضية ،نالحﻆ أنﻪ ال يتم إشراك الجماعات المحلية بالقدر الكاﻓي ﻓي هذا
المجال .ﻛما هو الحال ﻓي محﻄة أوﻛايمدن ،التي يديرها المكتب الوطني للماء الصالﺢ للﺸرب ،أو
التجربة السياحية بمنﻄقة ت ﱠبانْ ْﺖ بإقليم أزيالل ،أو بﺄﻛلمام أزﻛﺰا.
إن السياحة الجبلية المرتكﺰة على البيئة مجال واعد جدا ،لكن تﻄويرها ال يﺰال ضعيفا ﻓي المناطق
الجبلية ،على الرﻏم من التﻄورات المواتية التي تﺸهدها السوق الوطنية والدولية ﻓي هذا القﻄاع.
وتﺸير الدراسات التي أجريﺖ 45ﻓي هذا اإلطار إلى أن عدد مهنيي السياحة الجبلية ﻓي المﻐرب ال
يﺰال ﻏير ﻛاف لتﻐﻄية الﻄلب ﻓي هذا القﻄاع .ﻛما أن الﺸرﻛات العاملة ﻓي المناطق الجبلية ال تكون
بالﻀرورة متﺨصصة ﻓي المنتجات السياحية الجبلية ذات الصبﻐة البيئية.
وال يتم ﻓي هذا اإلطار تسليﻂ الﻀوء على مكانة المناطق الجبلية .ﻛما أنﻪ لم يتم لحد اﻵن العمل
على تﺜمين السياحة الجبلية ،باعتبارها راﻓعة هامة لﻀخ دينامية جديدة ﻓي اقتصاد المناطق
الجبلية ،وذلك من أجل اإلعالء من قيمة الﺜروات واإلمكانات التي تحبل بها على المستوى السياحي.

 .3.3.5اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ :ﻗﻄﺎع ﻣﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ
يﺸكل قﻄاع الصناعة التقليدية محرﻛا مهما للتنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد .وتبلﻎ مساهمة
هذا القﻄاع ،الذي يﺸﻐل  2,3مليون مﻐربي 8,6 ،ﻓي المائة من الناتﺞ الداخلي الﺨام للمملكة.46
وقد عمل القﻄاع الحكومي الوصي على اتﺨاذ عدة تدابير تَ ُهم ميادين مﺨتلفة ﻓي مجال الصناعة
التقليدية ،47نذﻛر منها:
■

تقديم الدعم والمواﻛبة التقنية للصانعات بالمناطق الجبلية ﻓي مجال نسﺞ الﺰرابي )زرابي الحوز،
زربية بوياحي بالمنﻄقة الﺸرقية ،زربية تازناخﺖ بمنﻄقة ورزازات(؛

■

إنجاز دراسات وخبرات تقنية لتﻄوير وتﺄهيل الﺰربية القروية بالمناطق الجبلية؛

■

إحداث و/أو إعادة تﺄهيل بنيات تحتية خاصة بالصناعة التقليدية )قرى ودور الصناع التقليديين،
ﻓﻀاءات للعرض والبيﻊ.(...وتهم هذه المنجﺰات  51من دور الصانعة ) لفائدة  3.522صانعة بـ
 36جماعة قروية( و 5قرى للصناعة التقليدية تﻀم ﻓﻀاءات للبيﻊ؛

■

وضﻊ  27عالمة تصديق جماعية.

وتهدف إستراتيجية تنمية قﻄاع الصناعة التقليدية «رؤية  »2015إلى تﻄوير صناعة تقليدية ذات
حمولة ﺛقاﻓية قوية مترسﺨة ﻓي أصالتها ومنفتحة ﻓي نفس الوقﺖ على قيم اإلبداع والجودة واالبتكار.
 - 45مجلة الحياة السياحية اإلﻓريقية ،2014،مقال حول السياحة الجبلية بالمﻐرب:
La vie touristique africaine ; 2014 : Tourisme de montagne au Maroc : Enjeux de la durabilité. Mardi, 30 Décembre 2014.
 - 46المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ : 2016 ،المرﻛﺰ الوطني للتوﺛيق :
HCP, 2016 : Lettre de veille du Centre National de Documentation Maraacid, Conjoncture (Avril-Juin 2016),
http://telquel.ma/201602/04//lartisanat-represente-86-du-pib-marocain_1490273
 - 47وزارة الصناعة التقليدية : 2017 ،عرض مقدم خالل الورشة الﺜالﺜة ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،يونيو .2017
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ﻏير أننا نالحﻆ أن هذه الرؤية ال تولي اهتماما خاصا بالمناطق الجبلية رﻏم ما تﺰخر بﻪ هذه
اﻷخيرة من ﻓرص ومﺆهالت يمكن تعبئتها بسهولة من أجل تنمية هذا القﻄاع وتحسين الظروف
االجتماعية واالقتصادية للصناع التقليديين )السيما النساء( الذين يعيﺸون ﻓي هذه المناطق .ذلك
أن الﺜروات التي تﺰخر بها المناطق الجبلية والمهارات والمعارف التي تمتلكها ساﻛنتها ﻓي مجال
الصناعة التقليدية ال تﺰال ﻏير ُمﺜَ ﱠمن ٍَة بالقدر الكاﻓي.
وأخيرا ،ﺛمة ﺛالث دعائم على اﻷقل ينبﻐي تعﺰيﺰها من أجل النهوض بقﻄاع الصناعة التقليدية ﻓي
المناطق الجبلية ،أال وهي تكوين الصناع التقليديين ومحو اﻷمية ﻓي صفوﻓهم؛ تعﺰيﺰ اإلنتاج عبر
تقديم تسهيالت ﻓي مجال تسويق المنتجات؛ تحسين الظروف االجتماعية للصناع التقليديين.

 .4.3.5اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ :راﻓﻌﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
يوﻓر االقتصاد االجتماعي والتﻀامني ﻓرصا اجتماعية واقتصادية من شﺄنها تقوية التماسك
االجتماعي والنهوض بالتنمية القروية.
وقد تمﺖ بلورة إستراتيجية وطنية للنهوض باالقتصاد االجتماعي والتﻀامني ) (2020-2010تﺸتمل
على عدة برامﺞ للدعم والترويﺞ تسعى إلى تﻄوير اﻷنﺸﻄة المدرة للدخل وترويﺞ منتجات القﻄاع
وﻛذا مواﻛبة ودعم التعاونيات المحدﺛة وتﻄوير اإلطار القانوني والمﺆسساتي للقﻄاع ،ﻛما تهدف إلى
وضﻊ آليات التقييم الﻀرورية وتحسين حكامة مﺆسسات االقتصاد االجتماعي والتﻀامني .ويمكن
تلﺨيﺺ أهداف إستراتيجية تنمية قﻄاع االقتصاد االجتماعي والتﻀامني ﻛما يلي:48
■

الرﻓﻊ من عدد مناصب الﺸﻐل التي يوﻓرها القﻄاع لتصل إلى نسبة  4ﻓي المائة من السكان
النﺸيﻄين؛

■

الرﻓﻊ من عدد المنﺨرطين ﻓي التعاونيات إلى  7,5ﻓي المائة من مجموع السكان النﺸيﻄين؛

■

الرﻓﻊ من نسبة مساهمة القﻄاع التعاوني ﻓي الناتﺞ الداخلي الﺨام إلى  3,9ﻓي المائة؛

■

تعﺰيﺰ جهود النهوض ببنيات االقتصاد االجتماعي والتﻀامني؛

■

تعميم التﻐﻄية االجتماعية على ﻛل المنﺨرطين ﻓي القﻄاع التعاوني؛

■

ترسيخ ﺛقاﻓة التﻀامن ﻛقيمة متﺄصلة ﻓي المبادئ التي تقوم عليها مقاوالت االقتصاد االجتماعي
والتﻀامني.

ويكمن الهدف من هذه الجهود ﻓي تحسين ﻇروف عيﺶ الفاعلين ﻓي قﻄاع االقتصاد االجتماعي
والتﻀامني والمساهمة ﻓي خلق دينامية ﻓي اقتصاد المناطق القروية بما ﻓيها المناطق الجبلية .ﻏير
أن هﺆالء الفاعلون هم ﻓي حاجة الﻛتساب الكفاءات والمعارف العملية الالزمة للمﺸارﻛة الفعالة ﻓي
تنمية مجاالتهم الترابية.
 - 48وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتﻀامني : 2016 ،مﺸروع نجاعة اﻷداء الﺨاص بوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتﻀامني:
http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/pdp_maess_plf2016_ar.pdf
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وﻓي هذا اإلطار ،يتعين أخذ الجانب المتعلق بتعﺰيﺰ القدرات الفردية لساﻛنة المناطق الجبلية
)النساء والرجال والﺸباب واﻷطفال( بعين االعتبار ﻓي اﻷنﺸﻄة والمﺸاريﻊ التي يعتﺰم الفاعلون
المحليون والجهويون إنجازها ،وذلك بﻐية تحسين جانب التﺄهيل والتكوين المهني والتكوين المستمر
ﻓي ميدان المهن المنتجة لفائدة الساﻛنة المعنية.
من جهة أخرى ،اقترح المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ﻓي تقريره حول االقتصاد االجتماعي
والتﻀامني 49جملة من التدابير الهامة ،التي مازالﺖ محتفظة براهنيتها من أجل تنمية المناطق
الجبلية ،وهي ﻛالتالي:
■

تحسين الع ْرض الحالي ،والسيما بالنسبة للمنتوجات الفالحية من خالل تﻄوير منتوجات وخدمات
مبتكرة وذات جودة،ع ْن طريق البحﺚ والترشيد الجيد لعمليات التصنيﻊ؛

■

تﻄوير منتوجات وخدمات جديدة ﻓي مجاالت :الﻄاقات المتجددة وتكنولوجيات االتصال الجديدة
وتﺨصﺺ المحاسبة ومهن االستﺸارة وال ُولُوج إلى الﺨدمات الصحية والتعليم ،وت ْوﻓير الﺨدمات
لﻸﻓراد واﻷسر ،وإعادة ت ْدوير النفايات المنْﺰلية وحماية البيئة ،إلخ؛

■

دعم التعاونيات ،والس ّيما تلك التي تو ّﻓر المنتجات المحلّ ّية ،وذلك حتى تتم ّكن م ْن اعتماد عمليات
ِحسن ع ْرضها
تصنيﻊ جديدة تحاﻓﻆ على الﻄابﻊ المحلي لمنتجاتها ،وتحسين ﻛ ّل ما يتعلّق ب ُ
وتعليبها وحفظها ،من أجل الرﻓﻊ من جاذب ّيتها التجارية؛

■

مساعدة التعاونيات على تحسينِ أساليب تﺜمينها للمنتوج ،من خالل عالمة «منتوج ُمتﻀامن»،
تكون بارزة ومميﺰة وتتمتّﻊ بالحماية التجار ّية ﻓي مجال الجودة والمنﺸﺄ.

 .4.5اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ال بُ ﱠد من اإلشارة ﻓي هذا الباب إلى النقﺺ الحاصل ﻓي المعﻄيات الالزمة لتقييم انعكاسات
اإلنجازات على التنمية البﺸرية بالمناطق الجبلية .هذا ،وتسمﺢ بعﺾ المعﻄيات المتﺄتية من اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة  2014بتحليل االنعكاسات المتعلقة بمجاالت التﺸﻐيل والفقر والهجرة.
تحتل المملكة الرتبة  123ﻓي مجال التنمية البﺸرية ،وذلك رﻏم الجهود المبذولة واإلنجازات
المحققة ﻓي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية من أجل مكاﻓحة الفقر .ويﺰداد هذا الوضﻊ حدة
على مستوى الوسﻂ القروي والمناطق الجبلية.

 .1.4.5اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :ﻋﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
يَتَبين من خالل توزيﻊ السكان حسب قﻄاع النﺸاط ،أن عدد مناصب الﺸﻐل التي يوﻓرها القﻄاع العام
ﻓي المناطق الجبلية ) 6,6ﻓي المائة( ،وبﺸكل خاص ﻓي الجماعات القروية بالمناطق الجبلية ) 4,7ﻓي
المائة( ،أقل من التي يوﻓرها على المستوى الوطني ) 10,2ﻓي المائة( )الجدول رقم  .(12ﻏير أن هذه
 - 49تقرير  :االقتصاد االجتماعي والتﻀامني  :راﻓعة لنمو ُم ْدمِ ﺞ ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،إحالة ذاتية رقم .2015/19 :
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النسبة تظل أعلى من تلك المسجلة بالعالم القروي ) 3,2ﻓي المائة( .هكذا ،تتﺄﺛر المناطق الجبلية
سلبا بسبب المﺸارﻛة الﻀعيفة للقﻄاع الﺨاص بها ﻓي مجال التﺸﻐيل مقارنة مﻊ المستوى الوطني،
وجراء نقﺺ ﻓي التﺄطير ناجم عن ﻏياب القﻄاع العمومي الممﺜل بﺸكل ضعيف جدا ﻓي هذه المناطق.
الجدول رقم  : 12توزيﻊ الﺴكان حﺴﺐ قﻄاع التﺸﻐيﻞ بمﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

قﻄاع التﺸﻐيﻞ )النﺴبة المئوية من الﺴكان النﺸيﻄين(
الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

المهن الﺤرة

القﻄاع
الﻌمومي

القﻄاع
الﺨاص

قﻄاعات
أﺧرى

الريﻒ

42,99

4,91

24,91

27,15

بني يﺰﻧاﺳن

39,77

7,12

38,46

14,61

اﻷطلس المتوﺳﻂ

36,44

6,35

38,24

18,93

ﻫﻀبة اولماس

37,28

5,17

27,43

30,08

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطﺐ

36,2

4,85

45,86

13,05

الجبيﻼت

41,97

4,95

40,43

12,61

اﻷطلس الكبير الﺸرقي
الجاف وﺻاﻏرو

29,43

7,1

47,4

16,03

اﻷطلس الصﻐير

38,22

12,12

39,06

10,56

متوﺳﻂ المناطﻖ الجبلية

37,79

6,57

37,72

17,88

الجماعات القروية بالمناطﻖ الجبلية

37,91

4,68

37,19

20,18

الوﺳﻂ القروي علﻰ المﺴتوى الوطني

37,5

3,2

39,7

19,7

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ

29,8

10,2

47,6

12,4

النجود الﻌليا بجهة الﺸرق

41,54

10,64

27,26

20,52

واحات المناطﻖ المرتفﻌة

31,5

10,71

47,71

10,04

المصدر :معﻄيات ُمعدة من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى(2014 ،

من جهة أخرى ،تُبْرِ ز الﺨريﻄة رقم  10والجدول رقم  13اللذان يقدمان معدل البﻄالة حسب الجهات،
وجود مستويات مرتفعة جدا من البﻄالة بمﺨتلف السالسل الجبلية مقارنة مﻊ المستوى الوطني ومﻊ
النسبة المسجلة بالوسﻂ القروي .وتبلﻎ نسبة جماعات المناطق الجبلية التي يقل معدل البﻄالة
بها عن  10ﻓي المائة 38,3 ،ﻓي المائة ،بينما تبلﻎ هذه النسبة على المستوى الوطني وعلى صعيد
العالم القروي  35,2ﻓي المائة و 47,8ﻓي المائة على التوالي .وتبلﻎ هذه النسبة  47,2ﻓي المائة ﻓي
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الجماعات القروية الواقعة بالمناطق الجبلية و 6ﻓي المائة بالجماعات الحﻀرية بالمناطق الجبلية
) 94ﻓي المائة من الجماعات الحﻀرية تسجل معدل بﻄالة يتجاوز  10ﻓي المائة( ،مما يﺸير إلى
أن البﻄالة تمس أﻛﺜر المراﻛﺰ الحﻀرية بالمناطق الجبلية )الجدول رقم .(13
الﺨريﻄة رقم  :10مﻌدل البﻄالة ﻓي المناطﻖ الجبلية

المصدر :معﻄيات ُمعدة من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ
)اإلحصاء العام للسكان والسكنى(2014 ،

الجدول رقم  : 13مﻌدل البﻄالة ﻓي المناطﻖ الجبلية
مﻌدل البﻄالة )النﺴبة المئوية(
الﺴﻼﺳﻞ الجبلية

أقﻞ من 10
ﻓي المائة

ما بين 10
و 20ﻓي
المائة

ما بين 20
و 30ﻓي
المائة

ما بين 30
و 50ﻓي
المائة

أﻛﺜر من 50
ﻓي المائة

الريﻒ الموﺳﻊ

39,0

37,0

12,2

11,0

0,0

بني يﺰﻧاﺳن

16,1

52,3

16,1

0,0

6,5

اﻷطلس المتوﺳﻂ

54,2

38,0

7,5

0,0

0,0

ﻫﻀبة اولماس

50,0

25,0

25,0

0,0

0,0

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطﺐ

61,3

26,3

3,6

1,0

0,0

الجبيﻼت

33,8

20,0

0,0

12,5

33,8

اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف وﺻاﻏرو

34,2

39,5

18,4

2,6

0,0
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اﻷطلس الصﻐير

17,4

32,6

19,6

15,2

14,4

متوﺳﻂ المناطﻖ الجبلية

38,3

33,8

12,8

5,3

6,8

متوﺳﻂ الجماعات القروية
بالمناطﻖ الجبلية
متوﺳﻂ الجماعات الﺤﻀرية
بالمناطﻖ الجبلية
متوﺳﻂ الﻌالم القروي
علﻰ المﺴتوى الوطني
متوﺳﻂ المناطﻖ الﺤﻀرية
علﻰ المﺴتوى الوطني

47,2

37,8

10,5

3,0

1,3

6,8

61,0

23,0

1,2

5,0

47,8

38,6

8,6

4,2

0,8

6,0

57,5

30,2

6,2

0,1

المتوﺳﻂ الوطني

35,2

45,5

14,0

4,5

0,7

النجود الﻌليا بجهة الﺸرق

35,0

40,3

0,0

18,8

6,3

واحات المناطﻖ المرتفﻌة

43,1

38,9

12,5

3,5

1,7

المصدر :معﻄيات ُمعدة من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من إحصائيات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء
العام للسكان والسكنى(2014 ،

 .2.4.5اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب :ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺮوﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺟﺒﻠﻴﺔ
جعل المﻐرب من محاربة الفقر أولوية وطنية منذ نهاية سنوات التسعينيات .ولهذا الﻐرض ،تمحورت
تدخالت السلﻄات العمومية حول:
■

ضرورة إحداث بنيات تحتية أساسية بمجموع التراب الوطني؛

■

االعتماد ﻓي محاربة الفقر على مقاربة قائمة على استهداف المستفيدين ،وهي مقاربة مندمجة
ومرتكﺰة على تحقيق نتائﺞ ملموسة وتروم تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للسكان
المعنيين.

هكذا مكنﺖ المبادرات التي تم اتﺨاذها من تقليﺺ نسبة الساﻛنة التي تعيﺶ تحﺖ عتبة الفقر إلى
النصف تقريبا .حيﺚ انتقلﺖ نسبة هذه الفئة من  19ﻓي المائة سنة  1998إلى  11ﻓي المائة سنة .2006
وقد أطلقﺖ السلﻄات العمومية العديد من البرامﺞ الرامية إلى مكاﻓحة الفقر ﻓي الوسﻂ القروي.
وأعﻄى إطالق المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية سنة  2005زخما جديدا للدينامية التنموية
ولمسلسل محاربة الفقر.
وقد ﻛان للجهود المبذولة ﻓي السنوات اﻷخيرة ﻓي سبيل تحسين ﻇروف عيﺶ المواطنات
والمواطنين انعكاسات إيجابية على مستويات الفقر والهﺸاشة .وﻓي هذا الصدد ،انﺨفﻀﺖ نسبتا
الفقر والهﺸاشة انﺨفاضا ملحوﻇا بين سنتي  2001و ،2014حيﺚ انتقلتا من  15,3ﻓي المائة إلى
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 4,2ﻓي المائة ومن  22,8ﻓي المائة إلى  11,5ﻓي المائة على التوالي .50ومﻊ ذلك ،وبالرﻏم من أن
الهﺸاشة قد انﺨفﻀﺖ بنسبة  49,6ﻓي المائة ما بين  2001و 2014على المستوى الوطني ،ﻓإنها
التﺰال مرتفعة بالوسﻂ القروي ،حيﺚ بلﻐﺖ  18,4ﻓي المائة مقابل  6,9ﻓي المائة بالمجال الحﻀري،
رﻏم اإلسهامات المهمة لمﺨتلف برامﺞ المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية.51
ﻏير أن نسبة انتﺸار الفقر تﺨتلف بﺸكل ﻛبير من جهة إلى أخرى ،إذ تظل رهينة بمدى جودة الموارد
الﻄبيعية وتوﻓرها .وعموما ،تسجل المناطق الجبلية معدالت ﻓقر نقدي أﻛﺜر ارتفاعا من المستوى
الوطني ) 8,76ﻓي المائة ﻓي المتوسﻂ بكل المناطق الجبلية( .ﻓإذا ﻛان المتوسﻂ الوطني لمعدل
الفقر يبلﻎ  3,552ﻓي المائة ،ﻓإن ﻛل السالسل الجبلية ،باستﺜناء الريف ،تعرف معدالت ﻓقر أﻛﺜر
ارتفاعا من هذا المتوسﻂ الوطني )الرسم المبياني رقم  9والﺨريﻄة رقم .(11
على المستوى الجهوي ،نالحﻆ أن معدل الفقر النقدي أعلى من المتوسﻂ الوطني بجهات درعة
تاﻓياللﺖ ) 14,6ﻓي المائة( ،بني مالل-خنيفرة ) 9,3ﻓي المائة( ،مراﻛﺶ-آسفي ) 5,4ﻓي المائة(،
الﺸرق ) 5,3ﻓي المائة( ،ﻓاس-مكناس ) 5,2ﻓي المائة( ،وسوس-ماسة ) 5,1ﻓي المائة( .وتﻀم هذه
الجهات  74ﻓي المائة من مجموع الساﻛنة الفقيرة.53
الﺸكﻞ رقم  :9مﻌدل الفقر النقدي )النﺴبة المئوية( حﺴﺐ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
18,1

13,5
10,3

10,2

7,9
6
3,9

3,4

المصدر :المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )(2016

54

 - 50وزارة االقتصاد والمالية/مديرية الدراسات والتوقعات المالية  : 2017 :ملﺨﺺ التقرير االقتصادي والمالي لسنة .2017
 - 51نفس المرجﻊ.
 - 52المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ : 2017 ،عرض خريﻄة الفقر متعدد اﻷبعاد لسنة .2014
 - 53المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ : 2016 ،البحﺚ الوطني حول نفقات واستهالك اﻷسر :2014/2013
HCP, 2016, note de synthèse des résultats de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des ménages 20132014/ : Inégalités
sociales et territoriales à la lumière des résultats de l’enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages 2014.
 - 54المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ : 2016 ،البحﺚ الوطني حول نفقات واستهالك اﻷسر 2014:/2013
HCP, 2016, note de synthèse des résultats de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des ménages 2013/2014:
Inégalités sociales et territoriales à la lumière des résultats de l’enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages 2014.
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وتوجد المناطق القروية التي تﺸهد أعلى مستويات من الفقر ﻓي جهات درعة تاﻓياللﺖ ) 20,6ﻓي
المائة( ،بني مالل-خنيفرة ) 14,7ﻓي المائة( ،ﻓاس-مكناس ) 10,5ﻓي المائة( ،الﺸرق ) 9,9ﻓي
المائة( .وتعرف هذه المناطق القروية معدالت ﻓقر أعلى من المتوسﻂ المسجل ﻓي العالم القروي
) 9,5ﻓي المائة( ،وتمﺜل ساﻛنتها  44,3ﻓي المائة من مجموع الساﻛنة الفقيرة .وتعتبر المناطق
القروية التابعة لجهة مراﻛﺶ-آسفي ،التي يعيﺶ بها  15ﻓي المائة من مجموع الساﻛنة الفقيرة ،أﻛﺜر
المناطق التي تتجسد بها ﻇاهرة الفقر القروي.
الﺨريﻄة  :11مﻌدل الفقر ﻓي الﺴﻼﺳﻞ الجبلية والمناطﻖ الملﺤقة بها

 .3.4.5اﻟﻬﺠﺮة :ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ
بلﻎ معدل النمو الديموﻏراﻓي السنوي لسكان الوسﻂ الحﻀري  2,2ﻓي المائة خالل الفترة ما بين
 2004و ،2014مقابل  2,1ﻓي المائة خالل عﺸرية  .2004-1994أما عدد سكان الوسﻂ القروي،
بمن ﻓيهم سكان المناطق الجبلية ،ﻓقد بدأ ﻓي التراجﻊ منذ سنة  ،1993حيﺚ انتقلﺖ نسبتهم من
 49ﻓي المائة سنة  1994إلى  40ﻓي المائة سنة  ،2014أي بنحو  13,5مليون نسمة ،ينﻀاف إليهم
السكان القرويون الذين يقﻄنون داخل المدارات الحﻀرية والذين يظلون متﺸبﺜين بانتمائهم القروي
ومرتبﻄين بمناطقهم اﻷصلية .وحسب تقديرات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ ،ﻓإن نسبة ساﻛنة
الوسﻂ القروي ستبلﻎ  32,2ﻓي المائة سنة .55(12 668 439/39 329 985) 2030
حسب توقعات المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ ،ﻓإن حرﻛية الساﻛنة نحو المدن والمراﻛﺰ الحﻀرية
ستتواصل وسترتفﻊ حدتها ﻓي المناطق الجبلية والوسﻂ القروي .وتبقى ﻇاهرة الهجرة مرتبﻄة ﻓي
جﺰء ﻛبير منها بالعامل االقتصادي )الفقر والبﻄالة( الذي يدﻓﻊ السكان ،خاصة الﺸباب منهم ،إلى
 - 55المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ ،2017 ،إسقاطات السكان حسب الجهات واﻷقاليم :2030-2014
CP, 2017 ; PROJECTIONS DE LA POPULATION DES REGIONS ET DES PROVINCES 20142030-. Centre d’Etudes et de Recherches
Démographiques (CERED). Mai 2017.
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الهجرة نحو السهول والمدن وبُلدان أوروبا ،ﻏالبا بدون التوﻓر على أي مﺆهل وبال مواﻛبة من لدن
السلﻄات العمومية.
وتﺨتلف حدة ﻇاهرة الهجرة من منﻄقة جبلية إلى أخرى ،حسب درجة عﺰلتها والبنيات التحتية
اﻷساسية السوسيو-اقتصادية المتوﻓرة بها ،ومستويات تنمية وتهيئة المجال الترابي وﻓرص الﺸﻐل
المتاحة .وﻓي هذا اإلطار ،يمكن للمناطق التي تواجﻪ صعوبات أن تعمل ،بدعم من الدولة والجماعات
الترابية ،على إيجاد حلول ُمبتَ َكرة من أجل خلق الﺜروة وﻓرص الﺸﻐل ،وذلك من خالل االستﻐالل
اﻷمﺜل لﻺمكانات التي تتوﻓر عليها.

 .5.5اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
بفﻀل ما ما توﻓره ﻷﻛﺜر من نصف البﺸرية من خدمات بيئية أساسية مﺜل المياه العذبة والمحاﻓظة
على التنوع البيولوجي وتوﻓير الﻄاقة الكهرومائية ،تﻀﻄلﻊ اﻷنظمة اإليكولوجية الجبلية بدور بالﻎ
اﻷهمية ﻓي التنمية السوسيو -اقتصادية والبيئية لفائدة ساﻛنة المناطق الجبلية .وبالنظرللمﺸاﻛل
الناجمة عن التﻐيرات المناخية وعن شﺢ المياه ونقﺺ المواد الﻐذائية والموارد الﻄاقية ،ﻓإن التنمية
المستدامة للمناطق الجبلية تظل أولوية عالمية.56
من جهة أخرى ،يواجﻪ المﻐرب ﻓي السنوات اﻷخيرة تﺄﺛيرات التﻐيرات المناخية ،خاصة ﻓي المناطق
الجبلية ،حيﺚ تسبب موجات الجفاف والفيﻀانات وانجراف التربة وال َب َرد والظواهر المناخية
اﻷخرى أضرارا ﻛبيرة للمحاصيل وتﺆﺛر ﻓي الﻐالب سلبا على رأس المال اإلنتاجي للفالحين ومربي
صدِ ر نسبة ضعيفة من الﻐازات الدﻓيئة ،ﻓإنﻪ ﻓي المقابل يتعرض بﺸدة
المواشي .ورﻏم أن المﻐرب يُ ْ
لوطﺄة التﻐيرات المناخية.
بقد باتﺖ تﺄﺛيرات التﻐيرات المناخية تهدد اليوم اﻷنظمة الﻐذائية والتنمية البﺸرية ،السيما بالمناطق
المهمﺸة ،ومن بينها المناطق الجبلية ،التي تظل ُمعرضة بﺸكل ﻛبير للكوارث الﻄبيعية ،من قبيل
موجات البرد ،الفيﻀانات ،انجراف التربة ،التصحر...
يُ َعد انجراف التربة من بين المﺸاﻛل الكبرى التي تهدد استدامة أنظمة اإلنتاج ﻓي المناطق الجبلية
وﻓي مناطق أخرى ،حيﺚ تﺆدي هذه الظاهرة إلى التوحل التدريجي )ترسب الﻄمي( لحقينة السدود.
ولمواجهة هذه الوضعية ،جرى تمويل العديد من المﺨﻄﻄات والمﺸاريﻊ والبرامﺞ المندمجة أو
القﻄاعية من لدن الحكومة أو ﻓي إطار التعاون الﺜنائي أو متعدد اﻷطراف .57ﻛما تم إطالق مﺸاريﻊ
أخرى من أجل تقوية قدرات الفاعلين المحليين على المستوى المحلي وتعﺰيﺰ مﺸارﻛة السكان
المعنيين على نﻄاق واسﻊ وبﺸكل ﻓعلي .ويتعلق اﻷمر بـ:
 - 56منظمة اﻷﻏذية والﺰراعة لﻸمم المتحدة:2013 ،
? FAO ; 2013 : Pourquoi investir dans le développement durable des montagnes
 - 57المﺨﻄﻂ الوطني لمكاﻓحة التصحر )سنة  ،(2000البرنامﺞ الﻐابوي الوطني )سنة  ،(1999المﺨﻄﻂ المديري للتﺸجير
)،(1997المﺨﻄﻂ المديري للمناطق المحمية ،العمل مﺆخرا على تحيين المﺨﻄﻂ الوطني لمكاﻓحة التصحر ومالءمتﻪ مﻊ خصوصيات
المناطق ،مﺨﻄﻂ تهيئة اﻷطلس المتوسﻂ واﻷطلس الكبير ،إستراتيجية تنمية المناطق الجبلية.
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■

المﺸروع النموذجي لتهيئة اﻷحواض المائية ،مقاربة تﺸارﻛية لتﺨﻄيﻂ وتدبير الموارد
الﻄبيعية )الحوض المائي  22بتساوت وواد الﺨﻀر بوسﻂ اﻷطلس الكبير ،المﺸروع
النموذجي )(MOR 93/010؛

■

المﺸروع المتعلق بالحماية والتدبير التﺸارﻛي لﻸنظمة الﻄبيعية الﻐابوية ) ،(GEF-RIFشفﺸاون؛

■

مﺸروع تنمية وحماية البيئة بالمناطق الجبلية )جهة الحوز باﻷطلس الكبير والريف(؛

■

مﺸروع المحاﻓظة على التنوع البيولوجي بالمناطق الرعوية باﻷطلس الكبير؛

■

المﺸروع المتعلق بالحماية والتدبير التﺸارﻛي لﻸنظمة البيئية الﻐابوية للريف؛

■

مﺸروع المحاﻓظة على التنوع البيولوجي عبر الترحال بالسفﺢ الجنوبي لﻸطلس الكبير؛

■

مﺸروع إدماج ُم َك ﱢون التﻐيرات المناخية ﻓي تنفيذ مﺨﻄﻂ المﻐرب اﻷخﻀر.

وإذ نﺸير إلى ﻏياب دراسات حول تﺄﺛير هذه البرامﺞ والمﺸاريﻊ ،ﻓإننا نالحﻆ أنها تبقى متسمة
بﻄابعها القﻄاعي وعدم استمراريتها ﻓي المكان والﺰمان ﻓﻀال عن طابعها التقني.

 .1.5.5اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
إن جهود حماية الﻄبيعة قديمة نسبيا ﻓي المﻐرب ،إذ تعود أولى التﺸريعات حول المنتﺰهات الوطنية
إلى سنوات الﺜالﺛينيات )ﻇهير  11شتنبر  1934والقرار الوزيري الصادر ﻓي  26شتنبر .(1934
وﻛان منتﺰه توبقال أول منتﺰه وطني يتم إحداﺛﻪ بالمﻐرب ،وذلك سنة  1942باﻷطلس الكبير الﻐربي على
مساحة تبلﻎ  38.000هكتار .أما الﺜاني ﻓهو منتﺰه جبل تازﻛا الذي أنﺸﺊ سنة  1950على مساحة تبلﻎ
 680هكتارا جنوب ﻏرب مدينة تازة .وقد تلتهما منتﺰهات أخرى ،مﺜل منتﺰه الحسيمة ) 47.000هكتار(،
ومنتﺰه تَلَسمﻄان ﻓي الريف ) 60.000هكتار( ،ومنتﺰه إﻓران ) 53.000هكتار( ،ومنتﺰه اﻷطلس الكبير
الﺸرقي ) 49.000هكتار( .وتﻀﻄلﻊ إدارة المياه والﻐابات بتهيئة المنتﺰهات الوطنية وتدبيرها.
من جهة أخرى ،ﺛمة شبكة من المناطق المحمية ﻓي جميﻊ أنحاء البالد تﻀم نحو  154موقعا من
المواقﻊ ذات اﻷهمية البيولوجية واإليكولوجية ) (SIBEتﻐﻄي جميﻊ اﻷنظمة الﻄبيعية .ومن ضمن هذه
المواقﻊ  146موقعا عبارة عن محميات موزعة على مساحة تﺰيد عن مليون هكتار .ويوجد نصف
المواقﻊ ذات اﻷهمية البيولوجية واإليكولوجية بالمناطق الجبلية )الﺨريﻄة رقم .(12
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الﺨريﻄة رقم  :12توزيﻊ المناطﻖ المﺤمية والمواقﻊ ذات اﻷﻫمية
البيولوجية واﻹيكولوجية والمنتﺰﻫات الوطنية

بتعاون مﻊ منظمة اﻷمم المتحدة للتربية والعلم والﺜقاﻓة )اليونيسكو( تم إحداث أربﻊ محميات
للمحيﻂ الحيوي تقﻊ أساسا ﻓي المناطق الجبلية )محمية المحيﻂ الحيوي لﺸجر أرﻛان ،محمية
المحيﻂ الحيوي لواحات الجنوب المﻐربي ،محمية المحيﻂ الحيوي بين القارات بالبحر اﻷبيﺾ
المتوسﻂ )المﻐرب-إسبانيا( ،محمية المحيﻂ الحيوي لﺸجر اﻷرز(.
ﻛما و ﱠقﻊ المﻐرب اتفاقيات إقليمية ودولية متعلقة بالتنوع البيولوجي بالمناطق الجبلية.58
وﻓي مجال حماية الموارد الجينية )من الوحيﺶ والنباتات( الموجودة خاصة بالمناطق الجبلية ،وقﻊ
المﻐرب على بروتوﻛول ناﻏويا ﻓي دجنبر سنة  .2011ويﺸجﻊ هذا البروتوﻛول الذي دخل حيﺰ التنفيذ
ﻓي  12أﻛتوبر  ،59 2014الدول على وضﻊ تﺸريﻊ خاص ومالئم ﻓي مجال الحصول على الموارد
الجينية وتقاسم المناﻓﻊ الناشئة عن استﺨدامها والمعارف التقليدية المرتبﻄة بها ،وذلك بُﻐية توﻓير
شروط إرساء تدابير إلﺰامية ﻓي مجال الحصول على الموارد الجينية واستعمالها.
 - 58االتفاقيات الدولية  :االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،االتفاقية الدولية لحماية الﻄيور ،اتفاقية رامسار بﺸﺄن اﻷراضي
الرطبة ،معاهدة المحاﻓظة على اﻷنواع المهاجرة من الحيوانات الفﻄرية ،اتفاقية التجارة الدولية بﺄنواع الحيوانات والنباتات
البرية المهددة باالنقراض .االتفاقيات اإلقليمية  :االتفاقية اإلﻓريقية حول المحاﻓظة على الﻄبيعة والموارد الﻄبيعية ،الميﺜاق
المﻐاربي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة ،اتفاق بﺸﺄن حفﻆ الﻄيور المائية اﻷﻓريقية  -اﻷوروبية  -اﻵسيوية المهاجرة،
اتفاقية إنﺸاء منظمة أوروبا والبحر اﻷبيﺾ المتوسﻂ لحماية النباتات.
 - 59موقﻊ ﻛتابة الدولة لدى وزير الﻄاقة والمعادن والتنمية المستدامة ،المكلفة بالتنمية المستدامة :
http://www.environnement.gov.ma/fr/biodiversite
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ﻛما أحدث القﻄاع الحكومي المكلف بالبيئة ،بمساعدة من جميﻊ القﻄاعات المعنية والمﺆسسات
العلمية والجامعات والمنظمات ﻏير الحكومية« ،آلية تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي
بالمﻐرب» ) ،(CHM-Marocوهي أرضية لﻺعالم والتواصل وتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي
بالمملكة ُم َو ﱠج َهة إلى ﻛل الفاعلين العاملين ﻓي المجال.
يَظهر من خالل المعﻄيات التي تم تجميعها أن اﻷنظمة اإليكولوجية الﻄبيعية ﻓي المﻐرب شهدت
تﻐيرات ﻛبيرة جراء الرعي الجائر والفالحة والتوسﻊ العمراني والنمو الديمﻐراﻓي .وتﺰداد حدة
التدهور البيئي بالمناطق الجبلية جراء جملة من العوامل منها الﻀﻐﻂ البﺸري وعدم تنفيذ القوانين
والقواعد المتعلقة بمراقبة ارتكاب المﺨالفات.
وقد تبين من خالل خريﻄة اﻷخﻄار التي تم إنجازها ﻓي إطار البرنامﺞ المندمﺞ لتنمية المناطق
الجبلية أن  29ﻓي المائة من المناطق الجبلية تﺸهد درجة متقدمة من التدهور البيئي )الﺨريﻄة
رقم  .(13وقد سمحﺖ هذه الﺨريﻄة بتصنيف المناطق الجبلية التي يتعين أن تعﻄاها اﻷولية ﻓي
جهود الحماية على ضوء معيارين (1 :مستوى خﻄر التدهور البيئي و (2أهمية الموارد الﻄبيعية
والبيولوجية الواجب المحاﻓظة عليها .وعلى هذا اﻷساس تم تحديد التصنيفات الﺜالث التالية:
■
■

■

مناطق مواردها الﻄبيعية ذات مساهمة مهمة وتﺸهد درجة متقدمة من التدهور البيئي 59 :ﻓي
المائة من الساﻛنة و 29ﻓي المائة من المساحة ) 87ألف ﻛلم مربﻊ و 4,8مليون نسمة(؛
مناطق مواردها الﻄبيعية ذات مساهمة متوسﻄة وتﺸهد درجة ما بين متوسﻄة ومتقدمة من
التدهور البيئي 35 :ﻓي المائة من الساﻛنة و 64ﻓي المائة من المساحة ) 192ألف ﻛلم مربﻊ،
 2,9مليون نسمة(؛

مناطق مواردها الﻄبيعية ذات مساهمة متواضعة وتﺸهد درجة ما بين متوسﻄة وضعيفة من التدهور
البيئي 6 :ﻓي المائة من الساﻛنة و 7ﻓي المائة المساحة ) 23ألف ﻛلم مربﻊ 500 ،ألف نسمة(.
الﺨريﻄة رقم  :13ﺧريﻄة اﻷﺧﻄار المتﻌلقة بالتدﻫور البيئي
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 .6.5ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ :اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
أولﺖ منظومة الحكامة المعتمدة خالل العقود اﻷخيرة أهمية أﻛبر للوسﻂ القروي مقارنة مﻊ المناطق
الجبلية رﻏم ما تواجهﻪ هذه اﻷخيرة من إﻛراهات وما لها من احتياجات خاصة .وقد ُعهِ َد ﻓي معظم
الحاالت لقﻄاعات الفالحة والمياه والﻐابات وإعداد التراب الوطني بتدبير شﺆون العالم القروي
والمناطق الجبلية مﻊ تدخالت برامﺞ وتدابير أخرى ،السيما تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والتجهيﺰ
والبنيات التحتية والماء والبيئة .لكن ،وبﻐﺾ النظر عن النتائﺞ المحققة ،ﺛمة نقائﺺ يجب تدارﻛها
ﻓي ما يتصل بﻀمان اندماج والتقائية هذه البرامﺞ .وباإلضاﻓة إلى ذلك ،ﻓإن الموارد التي تتم تعبئتها
لفائدة هذه المناطق تبقى ضعيفة نسبيا مقارنة مﻊ الموارد المﺨصصة لﻸنظمة البيئية اﻷخرى.
ﻛما تم الوقوف خالل الﺰيارة الميدانية التي قام بها المجلس على أوجﻪ قصور تهم التنسيق وتوزيﻊ
الموارد وﻛذا التنفيذ على الصعيد المحلي.

 .1.6.5اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻣﻤﺮﻛﺰة ﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي

رﻏم أن تنمية المناطق الجبلية ﻛانﺖ تُدرج ﻛهدف من أهداف العديد من البرامﺞ والمﺸاريﻊ التي
أنجﺰتها السلﻄات العمومية ،إال أنﻪ لم يُسلﻂ الﻀوء على المناطق الجبلية ﻛإشكالية قائمة الذات إال
انﻄالقا من سنة  2000خالل الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني .حيﺚ انﻄلقﺖ ﻓعليا ﻓكرة
تنمية هذه المناطق الجبلية بدءا من هذا التاريخ .وﻓي هذا اإلطار ،تم اتﺨاذ جملة من المبادرات
لكنها استهدﻓﺖ الوسﻂ القروي أﻛﺜر من استهداﻓها للمناطق الجبلية والمراﻛﺰ الصاعدة والمدن
الموجودة ﻓي هذه المناطق الجبلية بﺸكل خاص.
وﻓي هذا اإلطار ،يجدر التذﻛير بﺄهمية اﻷنﺸﻄة والتدخالت المنجﺰة ﻓي إطار إستراتيجية 2020
للتنمية القروية وتلك المنجﺰة ﻓي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية ،التي تم إطالقها سنة 2005
لمكاﻓحة الفقر والهﺸاشة خاصة ﻓي صفوف الساﻛنة التي تعيﺶ ﻓي الوسﻂ القروي وﻓي المناطق
الجبلية .لكن ،يالحﻆ أن المقاربة التي اعتمدتها السلﻄات العمومية من أجل تنميﻪ العالم القروي
بﺸكل عام والمناطق الجبلية على وجﻪ الﺨصوص اتسمﺖ بﻄابعها الممرﻛﺰ وبتدخالت تقنية صرﻓة
وقﻄاعية.
وأمام هذا الوضﻊ وتنفيذا للتعليمات ال َملكية السامية الواردة ﻓي خﻄاب العرش لـ  30يوليوز ،2009
تم إعداد إستراتيجية للعالم القروي والمناطق الجبلية .60وجرى تﺸكيل لجنة وزارية دائمة لتنمية
المجال القروي والمناطق الجبلية تتﺄلف من  17قﻄاعا وزاريا 61من أجل تدبير هذه اإلستراتيجية،
 - 60وزارة الفالحة والصيد البحري : 2015 ،مذﻛرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمﻐرب.
 - 61وزارات الداخلية ،الفالحة والصيد البحري ،االقتصاد والمالية ،اﻷوقاف والﺸﺆون اإلسالمية ،السكنى والتعمير وسياسة المدينة،
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديﺜة ،التﺸﻐيل والتكوين المهني ،التجهيﺰ والنقل ،التﻀامن والمرأة واﻷسرة والتنمية االجتماعية،
التعليم العالي ،التربية الوطنية ،الﻄاقة والمعادن والماء والبيئة ،الصناعة التقليدية ،الصحة ،الﺸﺆون العامة والحكامة.
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وأنيﻄﺖ أعمال السكرتارية الدائمة للجنة بوزارة الفالحة والصيد البحري .وتﺸكل اللجنة الهيئة
الوحيدة المكلفة بﻀمان الحكامة والتدبير المالئمين لهذه االستراتيجية على المستوى المرﻛﺰي.
وقد صادقﺖ اللجنة ،التي يترأسها رئيس الحكومة ،على عدد من التدابير ،منها على الﺨصوص:
■

التوجهات العامة ﻓي مجال تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛

■

البرنامﺞ المندمﺞ لتنمية المناطق الجبلية؛

■

مقاربة إعداد المﺨﻄﻄات الجهوية لتنمية الوسﻂ القروي والمناطق الجبلية؛

■

إحداث هيئات للحكامة مكلفة باإلشراف على تنفيذ المﺨﻄﻄات الجهوية وتقييمها؛

■

المسﻄرة الجديدة ﻓي مجال برمجة وتدبير وتتبﻊ البرامﺞ التنموية بالوسﻂ القروي والمناطق
الجبلية؛

■

بلورة برنامﺞ ذي أولوية للتنمية القروية المندمجة لفائدة جماعات محلية جرى تحديدها ﻛنقﻂ
سوداء ﻓي مجال الولوج إلى الﺨدمات االجتماعية اﻷساسية ،خاصة الجماعات القرويﻪ الموجودة
ﻓي المناطق الجبلية.

وباإلضاﻓة إلى اللجنة الوزارية الدائمة ،تم إحداث لجنة وطنية لتنمية المجال القروي والمناطق
الجبلية تترأسها وزارة الفالحة والصيد البحري -مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وبموجب المرسوم المحدث للجنة الوزارية ،تم تﺸكيل  12لجنة جهوية لتنمية المجال القروي
والمناطق الجبلية يترأسها السادة الوالة ورؤساء المجالس الجهوية.
من جهة أخرى ،جرى مﺆخرا إحداث ﻛتابة دولة مكلفة بالتنمية القروية والمياه والﻐابات .لكن العالقة
بين هذا القﻄاع الحكومي واللجنة الوزارية الدائمة من جهة وبينﻪ وبين المندوبية السامية للمياه
والﻐابات ومحاربة التصحر من جهة أخرى ﻏير واضحة بما ﻓيﻪ الكفاية ،خاصة ﻓي ما يتعلق بتنفيذ
البرامﺞ وتفويﺾ اإلمﻀاء لصرف االعتمادات الموجهة لتنمية المناطق الجبلية وﻛذا بتتبﻊ اإلنجازات.
ورﻏم الجهود المبذولة من لدن وزارة الفالحة التي تﻀﻄلﻊ بتنسيق أعمال اللجنة الوزارية ،تبين
للمجلس وجود مﺸكل ﻓي التواصل وتقاسم المعلومات بين القﻄاعات الوزارية وداخل ﻛل قﻄاع وزاري
على حدة .لذلك ،بات من الالزم العمل على مﺄسسة طريقة التواصل وتقاسم المعلومات ﻓي ما بين
القﻄاعات الوزارية المعنية بالمناطق الجبلية وبينها وبين الفاعلين المعنيين على المستوى الجهوي
والسكان المستفيدين.
ﻛما يجب نﺸر محتوى إستراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتقاسم مﻀامينها ،من
أجل ضمان حكامة مسﺆولة وتدبير عقالني للموارد المﺨصصة لتنمية المجاالت الجبلية.
سجل أيﻀا تﺄخر ﻓي إعداد اإلستراتيجية وتنفيذ البرامﺞ واﻷنﺸﻄة التي تتﻀمنها .ﻛما تظل
ويُ ﱠ
اإلنجازات المحققة متواضعة ،ﻓيما يتسم نظام الحكامة والتدخل بﻄابعﻪ القﻄاعي وﻏير المندمﺞ،
وذلك رﻏم توﻓر االعتمادات المالية المﺨصصة لهذه البرامﺞ.
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أخيرا ،ورﻏم أن اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية عقدت اجتماعات مﻊ
اللجان الجهوية االﺛنتي عﺸرة ،ﻓإن تفعيل برامﺞ العمل يظل محدودا ﻛما أن تنفيذ هذه البرامﺞ ال يتم
ﻓي احترام لﻶجال المسﻄرة .باإلضاﻓة إلى ذلك ،ال يﺰال مﺸكل اندماج تدخالت مﺨتلف القﻄاعات
الوزارية على المستوى المحلي والجهوي مﻄروحا.
ﺪﻣﺠﺔ وﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ
ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺔ ُﻣ ِ

ﻓي إطار التنظيم الترابي الجديد ،يﺸكل َمن ُﺢ مكانة الصدارة للجهة تحﺖ إشراف رئيس مجلسها ﻓي
تنفيذ وتتبﻊ برامﺞ العمل ،إشارة قوية بﺸﺄن دور الجهة ﻛمحفﺰ وداﻓﻊ لمبادرات الفاعلين الجهويين
وإطار دامﺞ للبرامﺞ والمﺸاريﻊ المساهمة ﻓي تحقيق التنمية المندمجة للجهة .لذلك ،يتعين أن
تﺸكل الجهة اإلطا َر الذي يتم على صعيده النهوض بتنمية المناطق الجبلية والنهوض بها .ﻏير أنﻪ
من المهم توضيﺢ دور الجهات داخل البنيات الﺨاصة بحكامة تنمية المناطق الجبلية على المستوى
الوطني والجهوي وتوضيﺢ الروابﻂ بين هذه البنيات وبين الجهات واﻷقاليم والعماالت والجماعات
القروية.
وﻓي هذا الصدد ،ينبﻐي العمل ،على مستوى المجال الترابي ،على إحداث إطار مندمﺞ وتﺸارﻛي
للحكامة يﻀم جميﻊ الﺸرﻛاء المحليين ،من أجل ضمان استفادة المناطق الجبلية من الدعم الالزم
على ﻏرار اﻷنظمة البيئية اﻷخرى .ويتوﻓر رئيس الجهة والوالي على اﻵليات الالزمة لتنﺸيﻂ
وتجديد نمﻂ تدبير تنمية المناطق الجبلية .ويتعلق اﻷمر بﺸكل خاص باﻵليات التالية :برنامﺞ
التنمية الجهوية ،التصميم الجهوي إلعداد التراب ،برنامﺞ تنمية العمالة أو اإلقليم ،برنامﺞ عمل
الجماعة وصندوق التﺄهيل االجتماعي وصندوق التﻀامن بين الجهات.
باإلضاﻓة إلى ذلك ،ﻓإن التعبئة والمﺸارﻛة الفعلية للمجتمﻊ المدني ،ﻛما ينﺺ عليها القانون التنظيمي
رقم  111.14المتعلق بالجهات ،بوصفﻪ ﻓاعال أساسيا ﻓي التنمية المحلية والجهوية ،ال يمكن إال أن
تقوي آلية الحكامة الترابية بالمناطق الجبلية .ﻛما ينبﻐي إشراك الفاعلين العاملين ﻓي االقتصاد
االجتماعي والتﻀامني ﻓي حكامة المناطق الجبلية ،وذلك بالنظر للدور الذي يﻀﻄلعون بﻪ ﻛراﻓعة
للتنمية والتﻀامن على المستوى المحلي والجهوي ،باإلضاﻓة إلى إشراك ﻓاعلي القﻄاع الﺨاص
واﻷوساط الجامعية والمنظمات المهنية.
وتﺸكل الجماعات القروية ،بحكم اختصاصاتها ،الفاعل الرئيسي ﻓي التنمية المحلية ،وبالتالي يجب
أن تكون ﻓي صلب إطار الحكامة المﺸار إليﻪ ،على الرﻏم من أن ميﺰانيات االستﺜمار التي تتوﻓر
عليها ال تﺰال متواضعة جدا مقارنة مﻊ االحتياجات والمﻄالب المعبر عنها من لدن ساﻛنة المناطق
الجبلية.
ﻛما يجب توضيﺢ دور وﻛاالت تنمية اﻷقاليم والعماالت الموجودة بالجهات التي تﻀم مناطق جبلية،
السيما ﻓي ما يتعلق باﻷنﺸﻄة والبرامﺞ الموجهة لتنمية هذه المناطق .وتُنَ ﱢفذ هذه الوﻛاالت مﺸاريﻊ
بالمجاالت الترابية تهم مستويات ما دون جهوية )الجماعات ،اﻷقاليم والعماالت( .ومن ﺛم ،ﻓإن
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خلق االنسجام مﻊ بنيات الجهة ،السيما الوﻛاالت الجهوية لتنفيذ المﺸاريﻊ والمصالﺢ الﺨارجية
للقﻄاعات الوزارية ،يعد أمرا ال مندوحة عنﻪ بﻐية ترشيد الوسائل والجهود وضمان انسجام والتقائية
واندماج أﻛبر للتدخالت على مستوى المناطق الجبلية.
وأخيرا ،يظل تحقيق حكامة جيدة للمناطق الجبلية رهينا بوضﻊ آليات مستقلة لتتبﻊ ومراقبة
وتقييم نتائﺞ البرامﺞ والمﺸاريﻊ التنموية ،خاصة ﻓي ما يتصل بﺂﺛارها وانعكاساتها على الساﻛنة
المستهدﻓة .ومن المهم أيﻀا الحرص على اإلعمال الفعلي لهذه اﻵليات ،مﻊ ضمان اإلعمال الفعلي
لمبادئ الحكامة المسﺆولة والمحاسبة ،وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.

ﻌﺒﺌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى
 .2.6.5ﺿﻌﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ُ
اﻟﻤ ﱠ
لم يستهدف تمويل البرامﺞ التنموية المنجﺰة ﻓي العقود اﻷخيرة المناطق الجبلية بﺸكل مباشر.
وقد استفادت هذه المناطق الجبلية من تمويل بعﺾ البرامﺞ واﻷنﺸﻄة ،لكنﻪ تمويل يظل محدودا
ﻓي الﺰمان والمكان وال يستجيب بالقدر الكاﻓي لمﻄالب سكان هذه المناطق رﻏم ما تﺰخر بﻪ هذه
اﻷخيرة من ﺛروات وإمكانات هامة )المياه ،الرخام ،المناجم ،الﺨﺸب.(...،
ويتﺄتى تمويل برامﺞ تنمية المناطق الجبلية من أربعة مصادر رئيسية هي:
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

تم تمويل مﺨتلف البرامﺞ والمﺸاريﻊ التنموية التي تهم بﺸكل جﺰئي أو ﻛلي المناطق الجبلية من
لدن القﻄاعات الوزارية ،وقد استهدﻓﺖ مجاالت اجتماعية واقتصادية وبيئية مﺨتلفة .وتﺸكل هذه
الميﺰانيات المصدر الرئيسي للتمويل.
واستفادت المناطق الجبلية أيﻀا من مﺸاريﻊ َم ﱠولها الصندوق الدولي للتنمية الﺰراعية والبنك الدولي.
وﻛانﺖ هذه التمويالت ،ﻓي معظم الحاالت ،ﻓي شكل قروض ،وبالتالي ﻓقد تم تحويلها إلى ميﺰانية
)بعﻀها أُنْ ِج َﺰ
الدولة ،التي خصصتها بدورها لتمويل المﺸاريﻊ .وقد جرى تنفيذ أربعة مﺸاريﻊ ﻛبرى
ُ
وبعﻀها اﻵخر قيد اإلنجاز(  62بﻐالف مالي يبلﻎ نحو مليون دوالر جرى إدراجها ﻓي إطار البرنامﺞ
المندمﺞ لتنمية المناطق الجبلية .ويتعلق اﻷمر بالمﺸاريﻊ التالية:
■

برنامﺞ التنمية القروية ﻓي المناطق الجبلية بإقليمي صفرو وأزيالل؛

■

مﺸروع تنمية سالسل اإلنتاج الفالحية بالمناطق الجبلية إلقليم تازة؛

■

مﺸروع تنمية سالسل اإلنتاج الفالحية بالمناطق الجبلية إلقليم الحوز؛

■

برنامﺞ التنمية القروية بجبال اﻷطلس بﺄقاليم ورزازات وتنﻐير وبني مالل.

وقد َم ﱠول البنك الدولي العديد من مﺸاريﻊ التنمية القروية المندمجة.
 - 62عرض لوزارة الفالحة والصيد البحري /مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية خالل ورشة الحكامة المنظمة ﻓي إطار
هذه اإلحالة ،يونيو .2017
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وتتميﺰ ﻛل المﺸاريﻊ الممولة ﻓي هذا اإلطار باستفادتها من تتبﻊ وتقييم الجهة المانحة )التقييم
المرحلي والتقييم النهائي(.
من جهة أخرى ،تتوﻓر الجهات واﻷقاليم والجماعات القروية والحﻀرية على اعتمادات لتمويل
مﺸاريﻊ تنموية ﻓي إطار «برامﺞ التنمية الجهوية» .ﻓعلى سبيل المﺜال ،يمكن للجهات أن تمول إنجاز
مﺸاريﻊ لتنمية المناطق الجبلية انﻄالقا من االعتمادات المالية التي تتوﻓر عليها .63ﻛما أن لﻸقاليم
والجماعات إمكانيات ،وإن ﻛانﺖ مواردها المالية محدودة ،لتمويل مﺸاريﻊ تنموية .ﻏير أن ﻏالبية
الجماعات القروية ال تتوﻓر على ميﺰانية استﺜمار ﻛاﻓية من أجل تمويل مﺸاريﻊ ﻛبرى.
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ

يﺸكل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ﺛاني أﻛبر مصدر لتمويل برامﺞ تنمية المناطق
الجبلية
ٍ
خاصة ﻛان يسمى «صندوق التنمية القروية» أُحدِ ث بموجب
ص ٍد ﻷمور
ويتعلق اﻷمر بحساب ُم ْر َ
المادة  44من قانون المالية رقم  32.93الصادر ﻓي  25ﻓبراير  1994ليﺸكل راﻓعة تساعد على
النهوض الفعلي واإلرادي بتنمية المجاالت الترابية القروية .وتم بموجب قانون المالية لسنة 2012
تﻐيير اسم هذا الصندوق لتمكينﻪ من التكفل بالبرامﺞ المندمجة لتنمية المناطق الجبلية .هكذا،
أصبﺢ يحمل اسم «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» .وقد قامﺖ الحكومة بالرﻓﻊ من
الموارد المالية المﺨصصة للصندوق من  500مليون درهم سنويا ﻓي الفترة ما بين  2009و2011
إلى  1مليار درهم سنة  2013ﺛم  2مليار درهم سنة .64 2014
ويقوم تسيير الصندوق على مقاربة مرتكﺰة على تﺸﺨيﺺ الوضﻊ بالمجال الترابي بمﺸارﻛة الفاعلين
المحليين من خالل المساهمات ﻓي المبادرات الوزارية المﺸترﻛة والمبادرات الجهوية .وﻓي هذا
الصدد ،نذﻛر برنامﺞ التﺄهيل الترابي – جانب ﻓك العﺰلة ،الذي تساهم ﻓيﻪ المبادرة الوطنية للتنمية
البﺸرية بمبلﻎ مالي إجمالي قدره  2,5مليار درهم وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية
بمبلﻎ  200مليون درهم يُصرف على مدى  5سنوات .ويساهم الصندوق أيﻀا بمبلﻎ  913مليون
درهم على امتداد  3سنوات ﻓي إطار برنامﺞ التنمية المندمجة للجماعات القروية الواقعة ﻓي مناطق
الواحات ومناطق أرﻛان ) 16إقليما( والذي يصل ﻏالﻓﻪ المالي اإلجمالي إلى  1,11مليار درهم.
ويساهم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمليار درهم ﻓي إطار  21برنامجا للتنمية المندمجة
لفائدة  23إقليما )أزيالل ،بني مالل ،إﻓران ،ميدلﺖ .(...ﻛما يمول الصندوق مﺸاريﻊ ضمن الدعامة
الﺜانية من مﺨﻄﻂ المﻐرب اﻷخﻀر )المﺸروع المندمﺞ لتكﺜيف وتﺜمين صبار آيﺖ باعمران(.
 - 63مقتﻄف من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات .المادة  : 188تﻄبيقا ﻷحكام الفقرة اﻷولى من الفصل  141من الدستور ،ترصد الدولة
للجهات ،بموجب قوانين المالية ،بصفة تدريجية ،نسبا محددة ﻓي  % 5من حصيلة الﻀريبة على الﺸرﻛات ،و % 5من حصيلة الﻀريبة
على الدخل ،و %20من حصيلة الرسم على عقود التﺄمين ،تﻀاف إليها اعتمادات مالية من الميﺰانية العامة للدولة ﻓي أﻓق بلوغ سقف 10
ماليير درهم سنة .2021
 - 64وزارة التعمير وإعداد التراب ،2016 ،اإلستراتيجية الوطنية للتنمية القروية:
MUAT, 2016 : Stratégie Nationale de développement Rural.
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ﻏير أن المجلس اﻷعلى للحسابات أشار ﻓي تقريره برسم سنة  ،2015إلى تراﻛم جملة من أوجﻪ
القصور ،ﻛما وقف على ﻏياب إستراتيجية لتدبير الصندوق ﻓﻀال عن ضعف ﻓي التنسيق بين
القﻄاعات وﻓي اإلشراف على التنفيذ .وأوضﺢ هذا التقرير الذي يﻐﻄي الفترة  2015-2005أن
تفعيل دور الصندوق لم يتم إال ابتداء من سنة  ،2008إذ لم يكن الصندوق يتلقى قبل هذا التاريخ أي
موارد باستﺜناء الترحيالت الناتجة عن االعتمادات المفتوحة برسم سنتي  2000و ،2001والتي بلﻐﺖ
على التوالي  1.200و 2.200مليون درهم.
صﺖ لﻪ ميﺰانية
ولم يتم تعﺰيﺰ الموارد المﺨصصة للصندوق إال ابتداء من سنة  ،2012عندما خُ ﱢ
ص َ
قدرها مليار درهم من الميﺰانية العامة للدولة .وﻓي سنة  2015لم تتم تعبئة سوى  18ﻓي المائة
من الموارد المﺨصصة ،أي  460مليون درهم من أصل  2,6مليار التي يتوﻓر عليها الصندوق.
وحسب المجلس اﻷعلى للحسابات ،ﻓقد تم استﺨدام الصندوق خالل السنوات الﺨمسة عﺸرة
الماضية بﻄريقة ﻇرﻓية ﻓي مواجهة الﻄوارئ أو من أجل مواﻛبة المقاربات المعتمدة من قبل مﺨتلف
القﻄاعات ﻓي مجال التنمية القروية .وتتجلى هذه المقاربات ﻓي ﺛالث إستراتيجيات جرى اعتمادها
من أجل تحقيق التنمية القروية خالل الفترة  ،2015-1999أال وهي استراتيجية  2020للتنمية
القروية واإلستراتيجية الوطنية للتنمية القروية واإلستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الجبلية .وهو
تﺸتﺖ حدا بالمجلس اﻷعلى للحسابات إلى أن يوصي ببلورة إستراتيجية موحدة واتﺨاذ التدابير
الالزمة من أجل توزيﻊ موارد الصندوق وﻓقا لمقاربة واضحة وموضوعية تﺄخذ بعين االعتبار تبني
المقاربة التﺸارﻛية بين مﺨتلف المتدخلين واالنسجام والتكامل وااللتقائية بين البرامﺞ المستفيدة
من التمويل.
ﻛما أشار التقرير إلى ﻏياب آليات لتتبﻊ ومراقبة العمليات الممولة بواسﻄة الصندوق.
التﻌاون الدولي
يمكن تمويل المﺸاريﻊ التنموية بالمناطق الجبلية من خالل اعتمادات متﺄتية من التعاون الدولي.
على سبيل المﺜال ،وﻓي إطار برامجها الفالحية التﻀامنية المقاومة للتﻐيرات المناخية بالمناطق
الجبلية ،حصلﺖ وﻛالة التنمية القروية مﺆخرا على  10ماليين دوالر أمريكي من صندوق التكيف مﻊ
التﻐيرات المناخية و 39مليون دوالر أمريكي من الصندوق اﻷخﻀر للمناخ ،من أجل تمويل مﺸاريﻊ
تهم المناطق الجبلية .ويتعلق اﻷمر بمﺸروع النهوض بﺄرﻛان ﻓي المناطق الهﺸة )الصندوق اﻷخﻀر
للمناخ( ومﺸروع التكيف مﻊ التﻐيرات المناخية بالواحات )صندوق التكيف(.
وتساهم هيئات أخرى ﻓي تمويل مﺸاريﻊ تنموية بالمناطق الجبلية ،نذﻛر منها على الﺨصوص )الوﻛالة
الفرنسية للتنمية ،التعاون السويسري ،التعاون التقني البلجيكي ،منظمة اﻷﻏذية والﺰراعة لﻸمم
المتحدة ،مرﻓق البيئة العالمية ،الوﻛالة اﻷلمانية للتعاون الدولي ،الوﻛالة اليابانية للتعاون الدولي،
منظمة اﻷمم المتحدة للمرأة ،برنامﺞ اﻷمم المتحدة اإلنمائي ،االتحاد اﻷوروبي ،الوﻛالة اﻷمريكية
للتنمية الدولية.(...
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المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية والقروض الصﻐرى

تم إطالق المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية سنة  2005ﻛجواب عن استمرار الفقر وهيمنة التدخالت
القﻄاعية المتسمة بﻀعف اعتمادها على المقاربة التﺸارﻛية وضعف تنﺰيلها على المستوى الترابي،
وهي وضعية أﻛدتها خريﻄة الفقر التي أنجﺰتها المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ سنة  2004وتقرير
الﺨمسينية حول التنمية البﺸرية بالمﻐرب .وقد جرى خالل الفترة  ،2016-2005استﺜمار  39,5مليار
درهم ﻓي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية .وقد مكنﺖ هذه الميﺰانية من خلق  44.000ألف
مﺸروع و 10.271مبادرة ،وبلﻎ عدد المستفيدين  10ماليين شﺨﺺ 50 ،ﻓي المائة منهم بالوسﻂ
القروي ،باإلضاﻓة إلى  14.000جمعية وتعاونية.65
أما بالنسبة للقروض الصﻐرى ،ﻓقد رأى هذا النﺸاط النور بالمﻐرب خالل سنوات التسعينيات
ﻓي ﻓترة ﻛان ﻓيها على البالد ،وقد تﺄﺛرت بوطﺄة انعكاسات برنامﺞ التقويم الهيكلي ،أن تبحﺚ عن
حلول لتحفيﺰ وإنعاش الوضعية االقتصادية للجهات المحرومة والفئات التي تعاني الهﺸاشة .ﻓي
سنة  2015بلﻎ عدد الﺰبناء المﻐاربة الذين استفادوا من هذه القروض  920.000شﺨﺺ ،بحجم
قروض تجاوز  6ماليير درهم .ومن أصل  900.000زبون ،نجد أن النساء يُ َﺸكلن  55ﻓي المائة من
المستفدين ،ﻓيما يمﺜل الﺸباب أﻛﺜر من  15ﻓي المائة .وتوجد  50ﻓي المائة من نقاط البيﻊ ﻓي
البوادي 30 ،ﻓي المائة منها بالمناطق المعﺰولة .وتهم هذه القروض أساسا أنﺸﻄة التجارة ،التي
تمﺜل  58ﻓي المائة من مجموع القروض الممنوحة ،متبوعة بالصناعة التقليدية ) 21ﻓي المائة(
والﺨدمات ) 15ﻓي المائة( ﺛم الفالحة ) 6ﻓي المائة( .66ويعتبر قﻄاع القروض الصﻐرى المﻐربي
اﻷﻛﺜر أهمية على مستوى منﻄقة الﺸرق اﻷوسﻂ وشمال إﻓريقيا.
لكن ،على الرﻏم من تعبئة هذه المصادر المﺨتلفة للتمويل ،ﻓإن النتائﺞ المسجلة ﻓي إطار البرامﺞ
والتدابير المنجﺰة من أجل تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ،لم تﺆت اﻵﺛار المرجوة منها .إذ
ال تﺰال ساﻛنة المناطق الجبلية تعاني الفقر والهﺸاشة ،وال تﺰال هناك تفاوتات ﻛبيرة بين المجاالت
الترابية ،السيما ﻓي المناطق الجبلية.
ومن أجل التصدي لهذه التفاوتات ،تم إطالق برنامﺞ جديد لمكاﻓحة الفوراق المجالية واالجتماعية
ﻓي المجال القروي والمناطق الجبلية ) (2022-2016بﻐالف مالي إجمالي قدره  50مليار درهم.
ويهم البرنامﺞ  24.000دوار بــ  1.253جماعة موزعة على جهات المملكة االﺛنتي عﺸرة .ويﺸمل
البرنامﺞ خمس قﻄاعات 67ويستفيد من ﺛمانية مصادر للتمويل.68
65 - IDRISSI, M., 2017. http://www.leseco.ma/maroc.html.
66 - Marescaux P.; 2016 : Le microcrédit : un succès mondial et au Maroc, au-delà de toute espérance. https://www.medias24.
com/archivesarticlesPatrick+Marescaux.html.
 - 67التربية ،الصحة ،الكهربة ،التﺰويد بالماء الصالﺢ للﺸرب ،الﻄرق.
 - 68وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ) 2,77مليار درهم 6 ،ﻓي المائة( ،وزارة الصحة ) 1,03مليار درهم 2 ،ﻓي المائة( ،المكتب
الوطني للكهرباء والماء الصالﺢ للﺸرب ) 2,56مليار درهم 5 ،ﻓي المائة( ،وزارة الفالحة والتنمية القروية ) 1مليار درهم 2 ،ﻓي المائة(،
صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ) 10,50مليار درهم 21 ،ﻓي المائة( المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية ) 4,08مليار درهم 8 ،ﻓي
المائة( ،وزارة التجهيﺰ والنقل واللوجيستيك ) 8مليار درهم 16 ،ﻓي المائة( ،الجهات ) 19,97مليار درهم 40 ،ﻓي المائة(.
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وﻛما يَبْ ُر ُز من خالل الجدول رقم  ،14ﻓإن ﻓك العﺰلة يﺸكل المحور الرئيسي لتدخالت هذا البرنامﺞ،
حيﺚ خصﺺ  70ﻓي المائة من ميﺰانيتﻪ لﺸق الﻄرق القروية ،تليها التربية الوطنية ) 10ﻓي المائة(
والكهربة ) 7ﻓي المائة( .وهو اﻷمر الذي يﺆﻛد حجم الصعوبات ومﺸاﻛل الولوج التي يواجهها سكان
المناطق الجبلية المعﺰولة ﻓﻀال عن الﺨصاص المسجل ﻓي الﺨدمات االجتماعية ،السيما الصحة
والتربية.
الجدول رقم  :14توزيﻊ المﺸاريﻊ واالعتمادات المالية حﺴﺐ القﻄاعات
عدد المﺸاريﻊ

الﻐﻼف المالي
)بمﻼيين الدراﻫم(

القﻄاع

الﻌدد

النﺴبة
المئوية

الﻐﻼف المالي

النﺴبة
المئوية

التﺰويد بالماء الصالﺢ للﺸرب

429

13,2

914

8,8

التربية

801

24,7

1.049

10,0

الكهربة

525

16,2

759

7,3

الﻄرق القروية

949

29,2

7.311

70,0

الصﺤة

545

16,8

409

3,9

المجموع

3.249

100,0

10.442

100,0

المصدر :وزارة الداخلية ،ورشة نظمها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،يونيو 2017

وحتى يتمكن هذا البرنامﺞ من تحقيق اﻷهداف المسﻄرة لﻪ ،أال وهي تحسين ﻇروف عيﺶ الساﻛنة
الهﺸة ،خاصة بالمناطق الجبلية ،ﻓمن الالزم ضمان اإلنصاف ﻓي توزيﻊ الموارد المالية لهذا البرنامﺞ
والحرص على ﻓعالية تنفيذ القرارات.
وبﻐاية ضمان مرونة أﻛبر ﻓي برمجة ميﺰانية البرامﺞ والمﺸاريﻊ التنموية ،ينبﻐي اﻏتنام اإلمكانيات
التي بات القانون التنظيمي للمالية يﺨولها .حيﺚ يوﻓر هذا اﻷخير ،إطارا مرجعيا إلرساء سياسة
مندمجة لتنمية المجال القروي بﺸكل عام ،وذلك بفﻀل المقتﻀيات الجديدة التي تم اعتمادها،
السيما تلك المتعلقة بالبرمجة متعددة السنوات وأخذ البعد الجهوي بعين االعتبار وتحقيق أﻓﻀل
تتبﻊ للنفقات المﺨصصة للتنمية القروية وإعادة توزيﻊ االعتمادات.

 .7.5اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ :ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت واﺧﺘﻼف ﻓﻲ
ﻃﺮق ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
إذا ﻛانﺖ المناطق الجبلية تﺰخر ﻓي ﻏالبيتها بالمﺆهالت نفسها وتواجﻪ اإلﻛراهات ذاتها ﻓي مجال
التنمية ،ﻓإن لكل واحدة منها خصائصها ،والتي يجب أخذها بعين االعتبار من أجل تحقيق تنمية
مالئمة لكل سلسلة من السالسل الجبلية .وبالفعل ،ﻓإن ملﺨﺺ مﺨتلف عناصر التﺸﺨيﺺ ،المنجﺰ
ﻓي إطار هذه الدراسة ،يبين أن ﻛل سلسلة جبلية تتوﻓر على خصائﺺ تميﺰها:
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الريﻒ الموﺳﻊ وبني يﺰﻧاﺳن:
�

منﻄقة جبلية تﻐلب عليها التﻀاريس الوعرة وتتميﺰ بنﻄاقات بيومناخية تﻀم المناخ الجبلي
والرطب وشبﻪ الرطب .وتتوﻓر هذه السلسلة على شبكة هيدروﻏراﻓية متوسﻄة الكﺜاﻓة
وبﻄوبوﻏراﻓية مواتية لت َك ﱡونِ خﺰانات مهمة للمياه؛

�

ﻓي ما يتعلق بالبنيات التحتية ،نالحﻆ عﺰلة الجماعات القروية الواقعة بجنوب وشرق هذه
السلسلة الجبلية وبُع َدها عن التجهيﺰات الصحية ،خاصة المستوصفات 70) ،مستوصفا لفائدة
 182جماعة(؛

�

ﻓي ما يﺨﺺ الفقر النقدي ،ﻓإن معدالت الفقر اﻷﻛﺜر ارتفاعا تترﻛﺰ ﻓي الجماعات الواقعة
بالمرتفعات العليا وبوسﻂ هذه السلسلة الجبلية وعلى مستوى الجماعات المجاورة للحسيمة؛

�

تﻀم هذه السلسلة الجبلية ساﻛنة نﺸيﻄة تﺸتﻐل أساسا ﻓي القﻄاع الﺨاص والمهن الحرة.
وحده الجﺰء الﺸرقي من السلسلة )الجماعات المجاورة للحسيمة( يﺸهد معدال مرتفعا للبﻄالة
يتراوح ما بين  30و 50ﻓي المائة؛

�

تعتبر هذه المنﻄقة مجاال آهال بالسكان وتتسم بكﺜاﻓة سكانية مرتفعة جدا؛

�

تﺸهد الموارد النباتية المنتجة بالمجال الرعوي والﻐابوي حالة من التدهور .وتعتبر إزالة الﻐابات
)اقتالع اﻷشجار بﻐرض توﻓير المساحات العارية( العامل اﻷساسي لتدهور هذه الموراد الﻄبيعية.
حيﺚ يٌعمد إلى توسيﻊ نﻄاق زراعة القنب الهندي على حساب المِ ل ْ ِك الﻐابوي والمناطق الرعوية؛

�

لقد تنامﺖ زراعة القنب الهندي ،خاصة ﻓي المناطق الجبلية السيما بالريف انﻄالقا من سنوات
الستينيات .وينجم عن هذا الوضﻊ العديد من المﺸاﻛل ،ﻛما أنﻪ يتسبب ﻓي عرقلة تحفيﻆ المِ لك
الﻐابوي ،ومن ﺛمة استمرار تدهوره ،ﻛما يحول دون استعمال وتﺜمين هذه الﺰراعة ﻓي اﻷﻏراض
الﻄبية؛

اﻷطلس المتوﺳﻂ وﻫﻀبة اولماس:
�

نﻄاق بيومناخي يتراوح ما بين الجبلي والجاف لكن مﻊ هيمنة للمناخ شبﻪ الرطب؛

�

شبكة هيدروﻏراﻓية متوسﻄة اﻷهمية متﺄتية أساسا من ذوبان الﺜلوج الذي يﺰود الفرشات
المائية المجاورة .الﻄبيعة الجيولوجية مواتية لتﺸكل أحواض تكونﺖ ﻓيها بحيرات مهمة ومياه
ضحلة )توﻓر مجاالت للرعي مهمة جدا ﻓي شكل مروج صيفية(؛

�

الﺸبكة الﻄرقية مهمة ،وتوجد مﺸاريﻊ لربﻂ المناطق القروية بالﺸبكة الﻄرقية ﻓي طور
اإلنجاز .ﻏير أن العديد من الجماعات تواجﻪ عﺰلة موسمية خالل ﻓصل الﺸتاء وﻓترات تساقﻂ
الﺜلوج .ويبلﻎ عدد المستوصفات  45لفائدة  106جماعة؛

�

تﺸهد الجماعات الواقعة بمرتفعات ووسﻂ وجنوب هذه السلسلة الجبلية معدالت مرتفعة للفقر؛
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�

تﻀم جماعات هذه السلسلة الجبلية ساﻛنة نﺸيﻄة تﺸتﻐل أساسا ﻓي القﻄاع الﺨاص والمهن
الحرة .وتبلﻎ نسبة البﻄالة ﻓي بعﺾ الجماعات الواقعة ﻓي المرتفعات ما بين  20و 30ﻓي المائة؛

�

يكمن اإلﻛراه الرئيسي الذي تواجهﻪ تنمية هذه السلسلة الجبلية ﻓي إشكالية التوﻓيق بين تﻄوير
ﻓالحة مكﺜفة وعصرية )أشجار التفاح ،أشجار الكرز «حب الملوك» ،البﻄاطس ،البصل(...
وتربية مكﺜفة للمواشي م َﺆطرة من لدن الجمعية الوطنية لمربي اﻷﻏنام والماعﺰ من جهة ،وبين
نظام ﻓالحي-ﻏابوي-رعوي من جهة أخرى.

�

تعيﺶ ساﻛنة هذه المنﻄقة درجة ﻛبيرة من الهﺸاشة ،ﻛما تﺸهد المنﻄقة نسبة هجرة قروية
مرتفعة.

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطﺐ والجبيﻼت:
�

منﻄقة متسمة بتنوع ﻛبير جدا للموارد بإمكانﻪ توﻓير مداخيل لﻸسر .يﻐلب على المنظر العام
وجود جبال متوسﻄة وعالية االرتفاع تﺸكل جدرانا جبلية عمودية بمنحدرات حادة جدا؛

�

النﻄاق البيومناخي السائد ﻓي هذه السلسلة الجبلية هو شبﻪ الجاف متبوعا بالجاف؛

�

شبكة هيدروﻏراﻓية ﻛﺜيفة جدا ،تتﻐذى من ذوبان الﺜلوج التي تﺰود خﺰانات مياه مهمة وﻓرشات
مائية ﻓي ساﻓلة الجبال .وال تستفيد ﻏالبية جماعات هذه السلسلة الجبلية من هذه اإلمكانات
المائية؛

�

عدد المستوصفات القروية محدود جدا ) 87مستوصفا لـ 204جماعة(؛

�

تﺸهد الجماعات الواقعة بالمرتفعات ،أساسا على مستوى جهة بني مالل-خنيفرة ،معدالت ﻓقر
مرتفعة؛

�

معدل بﻄالة ضعيف ال يتجاوز  20ﻓي المائة ﻓي ﻛل جماعات هذه السلسلة الجبلية .وتﺸتﻐل
الساﻛنة النﺸيﻄة أساسا ﻓي المهن الحرة والقﻄاع الﺨاص؛

�

تتميﺰ المنﻄقة بﺄهمية المساحات الفالحية والﻐابوية والرعوية .وقد جرى مﺆخرا العمل على
الرﻓﻊ بﺸكل ملموس من القيمة االقتصادية للمنتوجات المحلية ،خاصة زيﺖ أرﻛان وعسل
الﺰعتر وعسل الﺰقوم ومنتجات الصناعة التقليدية المصنوعة من العفصية ،مما سمﺢ بتحسين
مداخيل الساﻛنة.

اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف وﺻاﻏرو
�

نﻄاق بيومناخي جاف بنسبة  88ﻓي المائة؛

�

خﺰانات مياه محدودة رﻏم وجود شبكة هيدروﻏراﻓية مهمة .وتعد الموارد المائية حساسة جدا
ومحدودة بهذه المنﻄقة؛
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�

الﺸبكة الﻄرقية محدودة وتترﻛﺰ على مستوى بعﺾ المحاور )مراﻛﺶ-ورزازت وورزازت-
الرشيدية( .وهي مهددة بانقﻄاعات موسمية مرتبﻄة بفترات الفيﻀانات؛

�

عدد ﻏير ﻛاف من المستوصفات القروية ) 26مستوصفا لـ 38جماعة( ،السيما وأن هذه
الجماعات القروية تمتد على مساحات ﻛبيرة؛

�

نسبة الفقر مرتفعة نسبيا ،وتبلﻎ  50ﻓي المائة ﻓي بعﺾ الجماعات الواقعة شرق ووسﻂ هذه
السلسلة الجبلية؛

�

معدل البﻄالة يترواح ما بين  10و 30ﻓي المائة ،ويرتفﻊ أساسا ﻓي جماعات السفﺢ الﺸرقي
للسلسلة الجبلية )جماعات تﻀم مستﻐالت منجمية مهمة(؛

�

يتعلق اﻷمر بمنظومة بيئية ﻛبرى ذات طابﻊ رعوي تميﺰت منذ قرون بالتكامل القائم بين المراعي
ﻓي السهول والهﻀاب والجبال متوسﻄة االرتفاع ومراعي المرتفعات ،وذلك من خالل الترحال
المسمى «الترحال العمودي» .إذ تُ َم ﱢك ُن ممارسة الرعي على هذا النحو من المحاﻓظة على
الموارد الرعوية.

اﻷطلس الصﻐير:
�

سلسلة جبلية طويلة ممتدة على نحو  600ﻛلم ،تﻀم َجبالن رئيسيان هما جبل سيروا بالﻐرب
وجبل صاﻏرو بالﺸرق؛

�

يسود النﻄاق البيومناخي شبﻪ الجاف بالﺸمال والﺸمال الﺸرقي للسلسلة الجبلية ،ﻓيما يسود
النﻄاق البيومناخي الجاف ﻓي جنوبها وجنوبها الﻐربي؛

�

الﺸبكة الهيدروﻏراﻓية متوسﻄة الكﺜاﻓة ،تتﺰود أساسا من التساقﻄات المﻄرية ﻏير المنتظمة؛

�

تترﻛﺰ الفرشات المائية ﻓي الﺸمال الﻐربي ،وتعاني جماعات هذه السلسلة الجبلية من نقﺺ
المياه؛

�

شبكة طرقية أقل ﻛﺜاﻓة وتربﻂ مجموع الجماعات ،وهي شبكة مهددة بانقﻄاعات موسمية
مرتبﻄة بفترات الفيﻀانات؛

�

مستوصفات قروية ﻏير ﻛاﻓية 39 :مستوصفا لـ 91جماعة؛

�

تﺸهد الجماعات الواقعة ﻓي المرتفعات العليا وتلك الموجودة قرب الساحل أعلى معدالت
الفقر؛

�

تﺸهد أزيد من  50ﻓي المائة من جماعات هذه السلسلة الجبلية معدال مرتفعا للبﻄالة قد يصل
إلى  20أو  30أو  50ﻓي المائة ﻓما ﻓوق؛
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�

جبل صاﻏرو ،الواقﻊ شرقا ،هو أرض قبائل أيﺖ عﻄا حيﺚ ال يﺰالون يمارسون الترحال .ويعتبر
هذا الجبل جﺰءا من اﻷطلس الصﻐير ،لكن تم إلحاقﻪ باﻷطلس الكبير الجاف ﻓي إطار التحديد
المقترح ﻓي إستراتيجية تنمية المناطق الجبلية .ويمكن تفسير هذا القرار بالعالقة التكاملية
القائمة ﻓي ما يتعلق بالترحال بين جبل صاﻏرو ﻛمرعى للﺸتاء والجبال المتوسﻄة أو العالية
للجانب الجنوبي من اﻷطلس الكبير الذي يﻀم ﻓﻀاءات أﻛدال المستعملة ﻛمراعي صيفية من
لدن مربي المواشي الرحل ،السيما أيﺖ زيكري؛

�

يتسم جبل سيروا بﺨصوبتﻪ نظرا لما يعرﻓﻪ من تساقﻄات مهمة ،وهو المنﻄقة المعروﻓة بإنتاج
الﺰعفران .وتتميﺰ قراه الصﻐيرة بجمالية هندستها ،وقصباتها ومﺨازنها المحصنة؛

�

يتسبب الﺨصاص ﻓي الموراد ،منذ زمن ،ﻓي هجرة الساﻛنة )أساسا نحو ﻓرنسا( ؛

�

تﻄورت السياحة ﻓي هذه المنﻄقة ،خاصة تفراوت ،إحدى المدن الصﻐيرة القليلة الواقعة خارج
محيﻂ الجبل.69

69 - NOIN, D. 2017: ANTI-ATLAS, Encyclopædia Universalis .URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/anti-atlas/.
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 - VIدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
ﻓي إطار تحليل السياسات المنفذة ﻓي مجال تنمية المناطق الجبلية ،تم إجراء بحﺚ وتحليل توﺛيقي
ﻓي تجارب دول أخرى ﻓي هذا المجال .وجرى ﻓي هذا المﻀمار جرد وتحليل تجارب وممارسات
تتعلق بسياسات تنمية المناطق الجبلية من أجل االسترشاد بها .وتم االقتصار على الحاالت المالئمة
لوضعية المﻐرب .ﻓتم االهتمام أﻛﺜر ببلدان أوروبية ،والسيما بلدان حوض البحر اﻷبيﺾ المتوسﻂ،
مﻊ أمﺜلة أخرى من أمريكا الالتينية وآسيا.
ويمكن تلﺨيﺺ أبرز الدروس المستفادة من تلك التجارب على الﺸكل التالي:

 .1.6ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
يستفاد من التجارب التي تمﺖ دراستها أن السياسات المتعلقة بالمناطق الجبلية تندرج ﻓي الﻐالب
ضمن سياسات أوسﻊ نﻄاقا متصلة بالتنمية االقتصادية والبنيات التحتية والبيئة.
سعﺖ السياسات اﻷوروبية إلى تحقيق أقصى استفادة من مميﺰات المناطق الجبلية ،مﻊ الحد من
االنعكاسات على البيئة .وقد تم وضﻊ عدة أنماط من السياسات الﺨاصة بالمناطق الجبلية ،تﺨتلف
باختالف البلدان ،السيما السياسات المهيكِ لة والجهوية:
■

السياسات/التدابير القﻄاعية ،التي وضعتها أساسا البلدان ذات المناطق الجبلية المتوسﻄة؛

■

السياسات الجبلية الرامية إلى النهوض بالتنمية متعددة القﻄاعات والتي تمحورت ﻓي البداية
حول الفالحة نظرا لهيمنتها على االقتصاد الجبلي .وقد اتسﻊ نﻄاق هذه السياسات ليﺸمل
قﻄاعات اقتصادية أخرى )أساسا السياحة( والبنيات التحتية والﺨدمات العمومية و/أو البيئة؛

■

السياسات الجبلية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الﺸاملة.

ﻓي هذا اإلطار ،تبنﺖ ﺛالﺛة بلدان رسميا سياسة مندمجة خاصة بالمناطق الجبلية:
■

ﻓرنسا )إحداث مندوبيات المناطق الجبلية سنة  1973واعتماد قانون المناطق الجبلية مﻊ تحديد
نﻄاق السالسل الجبلية سنة (1985؛

■

إيﻄاليا )المبدأ العام للسياسة الﺨاصة بالمناطق الجبلية سنة  ،1948التجمعات السكانية الجبلية
سنة  ،1971قانون المناطق الجبلية سنة (1994

■

سويسرا )قانون بﺸﺄن االستﺜمارات بالمناطق الجبلية ،سنة  .(1974ﻏير أن البعﺾ يعتبر أن قانون
االستﺜمارات بالمناطق الجبلية يعد سياسة ﻏير مندمجة؛

87

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

وﻓي ما يتعلق بإستراتيجيات تنمية المناطق الجبلية ،أبرز التحليل الذي تم إجراؤه أن هذه
اإلستراتيجيات تﺨتلف بﺸكل ﻛبير حسب نوع السلسلة الجبلية التي تهمها )من المناطق التلية ضعيفة
االرتفاع إلى الجبال ذات القمم العليا( ،ﻛما تﺨتلف ،أساسا ،باختالف مستوى وطبيعة مسلسل التنمية
الﺸاملة لكل بلد .وﻓي هذا اإلطار يمكن التمييﺰ بين ﺛالﺛة أنواع من اإلستراتيجيات:
■

اﻹﺳتراتيجيات التفاعلية :تهدف إلى تجاوز المعيقات والصعوبات البنيوية .ﻓفي بعﺾ البلدان،
يُن َْظر إلى الجبال على أنها مناطق محرومة ،ال يستﻄيﻊ ﻓيها االقتصاد التقليدي التكيف مﻊ
مقتﻀيات السوق ،ﻛما يُن َْظر لتراجﻊ وجود السكان ﻓي هذه المناطق على أنﻪ ﻇاهرة طبيعية .وﻓي
هذه البلدان ،تتسم العديد من اإلستراتيجيات بكونها ذات طبيعة «تفاعلية» وترمي أساسا إلى
دعم أو تجديد اﻷنﺸﻄة التقليدية و/أو تعﺰيﺰ أنظمة للتعويﺾ المالي عن «المعيقات الﻄبيعية».
ويحظى تحديﺚ الفالحة باﻷولوية ﻓي هذه التجارب .ونجد المقاربة نفسها ﻓي البلدان التي أدى
ﻓيها االنتقال نحو الديمقراطية والليبرالية )مﺜل البرتﻐال وبعﺾ المناطق من إسبانيا( إلى إيالء
اﻷﻓﻀلية للمناطق الحﻀرية ومناطق السهول حيﺚ يسهل تنفيذ خﻄﻂ التحديﺚ .ونتيجة لذلك،
تم نسبيا إهمال المناطق الجبلية؛

■

إﺳتراتيجيات اﺳتﺸراﻓية :ﻓي بلدان أخرى )النمسا ،وﻓرنسا ،وسلوﻓينيا ،وسويسرا( ،يتم تبني
إستراتيجيات لتنمية المناطق الجبلية ذات طابﻊ أﻛﺜر «استﺸراﻓا» ،إذ تهدف إلى بناء اقتصاد
جديد بالمناطق الجبلية يتمحور حول الصناعة السياحية والمنتجات الفالحية عالية الجودة
والفالحة السياحية والبنيات التحتية للنقل ،وﻓي بعﺾ الحاالت ،الصناعات ﻓائقة التكنولوجيا،
باإلضاﻓة إلى بعﺾ أنﺸﻄة قﻄاع الﺨدمات )مﺜل الرعاية الصحية والحامات المعدنية( .ويعد
ضمان الولوج للمناطق الجبلية مسﺄلة أساسية ال ﻏنى عنها ﻓي مﺜل هذه اإلستراتيجيات التنموية؛

■

اﻹﺳتراتيجيات المﺴتدامة :تهدف إلى الحفاظ على الموارد الﻄبيعية والﺜقاﻓية .ﻓي بعﺾ
البلدان الصناعية والحﻀرية )مﺜل السويد والمملكة المتحدة( ،ترﻛﺰ االستراتيجيات الﺨاصة
بالمناطق الجبلية على تدبير اﻷراضي مﻊ إيالء اهتمام خاص بقﻀايا حماية البيئة .وﻓي سعيها
لتحديد الدور الذي يجب أن تﻀﻄلﻊ بﻪ المناطق الجبلية داخل مجتمﻊ يعيﺶ على إيقاع تﻄور
سريﻊ ،تولي هذه السياسات أهمية خاصة النتظارات سكان المناطق الحﻀرية من هواة المجاالت
«الﻄبيعية» لممارسة أنﺸﻄتهم الترﻓيهية.

 .2.6اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ
يُبرِ ز استعراض جملة من التجارب ﻓي هذا المجال أن التﺸريعات الﺨاصة بالمناطق الجبلية ال توجد
إال ﻓي البلدان التي تتبنى سياسة طموحة بﺸﺄن هذه المناطق ،مﺜل إيﻄاليا وﻓرنسا وسويسرا .وشكل
القانون السويسري حول االستﺜمار ﻓي المناطق الجبلية المعتمد سنة  1974والمعدل سنة ،1997
أول تلك التﺸريعات.
وﻓي إيﻄاليا ،أشار دستور  1948إلى مناطق الجبال بوصفها مناطق لها احتياجات خاصة ،وجرى
تحديد التجمعات السكانية الجبلية سنة  ،1971ﻛما تم إقرار قانون حول المناطق الجبلية سنة .1994
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ﻓي ﻓرنسا ،جرى أول تحديد لنﻄاق المجاالت الجبلية سنة  ،1961ﻓيما اعتُمِ د القانون الوطني حول
المناطق الجبلية سنة  .1985وقد تم مﺆخرا إعداد مسودة مﺸروع قانون متعلق بتحديﺚ وتنمية
وحماية المناطق الجبلية من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الفرنسي.
ﻓي إسبانيا ،تم إعداد ميﺜاق للمناطق الجبلية خالل السنة الدولية للجبال سنة .2002
وجرى ﻓي بعﺾ البلدان وضﻊ تﺸريعات حول المناطق الجبلية ﻓي مستوى دون وطني ،ﻛما هو
الحال بالنسبة لقانون المرتفعات بمنﻄقة الحكم الذاتي بكاتالونيا )إسبانيا( الذي صدر سنة ،1983
والقانون الﺨاص بجبال أبوسيني )رومانيا( الصادر سنة .2000
ﻓي بعﺾ البلدان ،يُﻄ ﱠبق تﺸريﻊ خاص بالفالحة ﻓي المناطق الجبلية بﺸكل عام ،ﻛما هو الحال ﻓي
النمسا التي اعتمدت منذ سنة  1972برنامجا خاصا بالفالحين ﻓي المناطق الجبلية والذي جرى
توسيﻊ نﻄاقﻪ على أجﺰاء أخرى من البالد سنة  ،2000ونجد اﻷمر ذاتﻪ ﻓي إسبانيا التي اعتمدت
قانون الفالحة ﻓي الجبال سنة .1982
وﻓي بلدان أخرى ،مﺜل رومانيا ،جرى تﻄبيق تﺸريﻊ على أنﺸﻄة زراعية محددة ،من قبيل إنتاج
الحليب ،الممارس أساسا ﻓي المناطق الجبلية.
وﻓي ما يتعلق بتعريف مفهوم ونﻄاق المجاالت الجبلية ،ينبﻐي التﺄﻛيد على أن عملية تحديد المناطق
الجبلية تﺸكل أحد الﺸروط اﻷساسية الواجب توﻓرها ﻓي أي سياسة تهم هذه المناطق .وﻓي معظم
البلدان ،يتم اعتماد معيار االرتفاع ﻓي تحديد المناطق الجبلية ،تنﻀاف إليﻪ ﻓي العديد من الحاالت
درجة االنحدار ،ﻛما ترﻓق بﻪ ﻓي بعﺾ الحاالت ،معايير أخرى مﺜل )المناخ ،الﻄوبوﻏراﻓيا(....،
ويوضﺢ الملحق رقم  8هذه المعايير.

 .3.6اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
همﺖ أبرز التدابير التي تبنتها بعﺾ بلدان االتحاد اﻷوروبي ﻓي إطار السياسات القﻄاعية الوطنية
والجهوية الﺨاصة بالمناطق الجبلية عددا من القﻄاعات ،السيما:
■

القﻄاع الفﻼحي :ﻓي إطار السياسة الفالحية لالتحاد اﻷوروبي بالمناطق الجبلية التي بدأت
سنة  ،1975شكلﺖ المساعدات المالية المﺨصصة للفالحين من أجل التﻐلب على المعيقات
الﻄبيعية ،أبرز تدبير تم إعتماده ﻓي ذلك الوقﺖ .أما التدبير الذي يستهدف بﺸكل مباشر أﻛﺜر
الفالحة الجبلية ﻓهو نظام المنﺢ التعويﻀية المﺨصﺺ للمناطق المحددة ﻓي إطار نظام الجهات
المحرومة .ومن بين التدابير الفالحية والبيئية ،التي جرى اتﺨاذها ،نجد المحاﻓظة على المراعي
ﻓي المناطق الجبلية من أجل الحد من اﻵﺛار السلبية على التنوع البيولوجي وضمان الوﻓرة
بهذه المراعي ،صيانة نقاط التﺰود بالماء للمواشي ،والمحفاﻇة على سالالت الماشية المهددة
باالنقراض وحماية المناطق الﻄبيعية .وﻓي ما يتعلق ِ
راجة ،يمنﺢ االتحاد اﻷوروبي مساعدات
بالح َ
للقﻄاع الﻐابوي لتعﺰيﺰ الدور متعدد اﻷبعاد للﻐابات والتي تساهم ﻓي التنمية المستدامة للمناطق
الجبلية .ولما ﻛان من الصعب على الفالحة الجبلية عموما أن تناﻓس المﺰارع الموجودة ﻓي
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السهول ومﺰارع الفالحة المﻐﻄات ،ﻓإن البدائل تترﻛﺰ عموما على إقامة نماذج تنموية مصممة
خصيصا لهذه المناطق الجبلية تقوم على النهوض بالمنتجات أو المعارف والمهارات المحلية
الﺨاصة ،والمنتجات عالية الجودة ،واﻷنﺸﻄة المرتبﻄة بالسياحة الجبلية؛
■

الﺴياحة :بﺸكل عام ،يبدو أن السياسات التي باشرتها السلﻄات العمومية لتﻄوير السياحة ﻇلﺖ
ضعيفة ،إذ أن عددا قليال من المبادرات ﻛان موجها بﺸكل خاص للسياحة الجبلية .لكن ،هناك
مجموعة واسعة من المبادرات ﻏير العمومية تهتم بالسياحة الجبلية ،وقد شملﺖ هذه المبادرات
تحسين جودة العرض ﻓي مجال اإليواء ،وإعادة تهيئة البنيات التحتية للحامات ،وتحسين عوامل
الجذب المحلية )على سبيل المﺜال :المناﻇر الﻄبيعية ،التراث الﺜقاﻓي ،القرى ،والبنيات التحتية
للترﻓيﻪ( ،وإلﻐاء الﻀرائب المحلية على البناء ﻓي المناطق الجبلية )البرتﻐال( ،ومنﺢ إعانات
إلعادة هيكلة القرى الجبلية )ﻓرنسا( .وبﺸكل عام ،يتم دعم النهوض بالسياحة الجبلية من خالل
مبادرات محلية بتعاون مﻊ الجمعيات أﻛﺜر مما يتم من خالل السياسات الوطنية.

■

الفﻼحة اﻹيكولوجية :تسمﺢ الفالحة اإليكولوجية ،التي تعتبر إطارا للتفاعل بين المتدخلين
المنﺨرطين ﻓي تدبير المست َﻐالت الفالحية ،بتقوية خصوبة التربة ،ويمكنها رﻓ ُﻊ إنتاجية
وتقليﺺ تكاليفها وتعﺰيﺰ استقالليتها ومقاومتها للتﻐيرات .ﻛما يُ ْمكن
المست َﻐالت الفالحية
ُ
للفالحة اإليكولوجية تحسين ﻇروف عيﺶ الفالحين وأجراء القﻄاع والمساهمة ﻓي تﺜمين وإعادة
االعتبار لمهنتهم .ويمكنها أن تساهم أيﻀا ﻓي خلق ﻓرص الﺸﻐل ومكاﻓحة ﻇاهرة هجرة سكان
من البوادي ،السيما ﻓي المناطق الجبلية.

وبالنظر ﻷهمية الفالحة اإليكولوجية ﻓي إنعاش تنمية المناطق الجبلية ،تم اتﺨاذ جملة من التدابير،
تهم أساسا الجوانب التالية:
�

إعادة توجيﻪ السياسات العمومية وأنظمة المساعدات ،ﻓي اتجاه تﺸجيﻊ التحول نحو الفالحة
اإليكولوجية ،مﻊ ضمان انسجام تلك السياسات واﻷنظمة ﻓي ما بينها؛

�

تحسيس المجتمﻊ بﺄهمية استهالك المنتجات الﻐذائية المتﺄتية من الفالحة اإليكولوجية؛

�

تدقيق مفهوم الفالحة اإليكولوجية وتحديد التدابير الكفيلة بتﻄويرها؛

�

إعﻄاء اﻷولوية ﻓي جهود البحﺚ العلمي للفالحة اإليكولوجية ومالءمة ﻛل مكونات منظومة
التكوين مﻊ مجال الفالحة اإليكولوجية؛

�

جعل النهوض بالفالحة اإليكولوجية هدﻓا وطنيا ،خاصة ﻓي ما يتعلق بالمجال االجتماعي
وبمكاﻓحة االحتباس الحراري؛
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 .4.6ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠﻴﺪة
من المهم ﻓي هذا اإلطار تقديم أمﺜلة لتجارب 70بلدان من أوروبا وأمريكا الالتينية وآسيا ﻓي مجال
تنمية المناطق الجبلية والتكيف مﻊ المﺨاطر وتﺄﺛيرات التﻐيرات المناخية:
■
■

■

■

يفتﺢ نمو السياحة ﻓي مونتينيﻐرو اليوم آﻓاقا جديدة للنهوض بالفالحة البيولوجية ﻓي المناطق
الجبلية بالبالد؛
ﻓي بوليفيا ،ال تﺰال استراتيجيات الفالحين لمواجهة تﻐير المناخ تستوحي طرقها من النماذج
التقليدية لتدبير المﺨاطر .وﻓي هذا اإلطار تتم ممارسة أنﺸﻄة تربية المواشي وإنتاج محاصيل
متنوعة على ارتفاعات مﺨتلفة وذلك من أجل تقليﺺ احتماالت الفﺸل .وقد أتاح خلق ﻓرص
عمل ﻓي المناطق الحﻀرية وﻓي قﻄاع المناجم لﻸسر تنويﻊ المﺨاطر والفرص من خالل تقليﺺ
االرتباط بعوامل محلية وﻏير متوقعة مﺜل الﻄقس والمناخ ،مﻊ رﻓﻊ درجة االرتباط بﺄنﺸﻄة
اقتصادية ﻏير ﻓالحية ذات امتدادت جهوية وعالمية؛
تنمية الرعي :بوصفﻪ آلية لتنظيم الﺨدمات التي توﻓرها اﻷنظمة اإليكولوجية .ﻓي جبال «هندو
ﻛوش هيمااليا» ،يﻀﻄلﻊ مربو المواشي بتنظيم وضبﻂ الﺨدمات التي توﻓرها اﻷنظمة البيئية
)التكيف مﻊ تقلبات المناخ والحد من الفيﻀانات وانجراف التربة( وخدمات التﺰود )الﻐذاء والماء
والموارد الوراﺛية والحﻄب( والﺨدمات الﺜقاﻓية )التراث والمناﻇر الﻄبيعية( وخدمات الدعم
)دورة العناصر الﻐذائية ،السكن ،والمنتجات اﻷولية(؛
ﻓي بولونيا ،توﻓر السياحة ﻓرصا جديدة لساﻛنة المناطق الجبلية .ﻓقد ساعدت المنظمات ﻏير
الحكومية الفالحين بالجبال على تنويﻊ مصادر عيﺸهم والرﻓﻊ من دخلهم بفﻀل السياحة القروية
المستدامة.
ﻓي ختام هذا الجﺰء المﺨصﺺ الستعراض التجارب الدولية ﻓي مجال تنمية المناطق الجبلية
وانﻄالقا من مﺨتلف اﻷمﺜلة المعروضة ،يمكن استﺨالص الدروس التالية:
�

هناك توجﻪ على المستوى الدولي نحو وضﻊ سياسات وإستراتيجيات خاصة بالمناطق الجبلية؛

�

يجب بلورة إستراتيجية لكل سلسلة جبلية على حدة وﻓقا لﺨصائصها وإمكاناتها واإلﻛراهات
التي تواجهها ومستوى تنميتها؛

�

نظرا للتنوع الذي يﻄبﻊ المناطق الجبلية ،ﻓمن المهم العمل ،عند وضﻊ البرامﺞ والتدابير
الموجهة لمﺨتلف السالسل الجبلية ،على أخذ بعين االعتبار ) (1المعيقات والصعوبات البنيوية
التي تﺸهدها المناطق الجبلية (2) ،ﻓرص التنمية االقتصادية التي توﻓرها المناطق الجبلية
والتي يجب إنعاشها؛ ) (3استدامة الموارد الﻄبيعية والﺜقاﻓية للمناطق الجبلية؛

 - 70منظمة اﻷمم المتحدة لﻸﻏذية والﺰراعة «الفاو» ،2014 ،تقرير «الﺰراعة الجبلية هي زراعة أسرية»:2014 ،
FAO, 2015 L’agriculture de montagne est une agriculture familiale. Une contribution des régions de montagne à l’Année internationale
de l’agriculture familiale 2014.
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�

تعتمد معظم البلدان معايير لتعريف وتحديد المناطق الجبلية )المناخ ،االرتفاع ﻓي ارتباط مﻊ
االنحدار والﻄوبوﻏراﻓيا(...،؛

�

تعتمد البلدان التي تتبنى سياسة طموحة ﻓي ما يتعلق بالمناطق الجبلية ،مﺜل إيﻄاليا وإسبانيا
وﻓرنسا وسويسرا ،تﺸريعات خاصة بهذه المناطق .ﻓفي ﻓرنسا مﺜال ،تم تعديل القانون الوطني
حول المناطق الجبلية المعتمد سنة  1985من أجل إدراج رهانات أخرى متصلة بتحديﺚ
المناطق الجبلية؛

�

يمكن أن يتم وضﻊ تﺸريعات حول المناطق الجبلية ﻓي مستوى دون وطني :قانون المرتفعات
بمنﻄقة الحكم الذاتي بكاتالونيا )إسبانيا( والقانون الﺨاص بجبال أبوسيني )رومانيا(....

�

أقرت بلدان االتحاد اﻷوروبي تدابير تحفيﺰية ﻓي إطار السياسات القﻄاعية الوطنية والجهوية
المﺨصصة لتنمية المناطق الجبلية )تقديم منﺢ إضاﻓية لقﻄاع اﻷﻏنام ،ومنﺢ تعويﻀية
للمناطق المحددة ﻓي إطار نظام المناطق المحرومة ،مساعدات مقدمة للقﻄاع الﻐابوي لتعﺰيﺰ
الدور متعددة اﻷبعاد للﻐابات(...

�

تم تبني أمﺜلة مهمة وممارسات جيدة ﻓي بلدان مﺨتلفة )مونتينﻐرو ،بوليفيا ،بولونيا (...،ترمي
إلى التكيف مﻊ تﺄﺛيرات التﻐيرات المناخية وتحسين ﻇروف عيﺶ الفالحين ومربي المواشي
القاطنين بالمناطق الجبلية وإقرار مبدأ اﻷداء عن الﺨدمات التي توﻓرها اﻷنظمة اإليكولوجية.
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 - VIIﻣﺪاﺧﻞ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
لقد مكن تحليل السياق وتﺸﺨيﺺ الرهانات والفرص القائمة من الﺨروج بسبﻊ مداخل أساسية
تعتبر ضرورية لتنمية المناطق الجبلية:

 .1.7ﺿﺮورة وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
لم يتم تعريف وتحديد المناطق الجبلية بﺸكل «تواﻓقي» )من لدن  17قﻄاعا وزاريا( إال ابتداء من
سنة  ،2015بمناسبة المصادقة على إستراتيجية إعداد البرنامﺞ المندمﺞ لتنمية المناطق الجبلية.
ويﺸار إلى أن هذا التحديد لم يُنﺸر بع ُد بﺸكل رسمي ،مما يجعل التوﻓر على المعﻄيات واإلحصائيات
الﺨاصة بالمناطق الجبلية أمرا صعبا.
ذلك ،أنﻪ رﻏم المصادقة على هذا التحديد ،ﻓإن القﻄاعات الوزارية ال تتوﻓر على المعلومات
والمعﻄيات الﺨاصة بالمناطق الجبلية ومﺨتلف الجبال المكونة لها .إذ ال تُ َم ﱢي ُﺰ المعﻄيات المتوﻓرة
بين المجال القروي والمناطق الجبلية.
يﺸمل هذا التحديد مجاال يﻀم  738جماعة ترابية ،موزعة على خمس سالسل جبلية أساسية
أُ ِ
لحقﺖ بكل واحدة منها مجاالت جبلية ﺛانوية .ويتسم هذا التحديد بتقديمﻪ لﺨصائﺺ عامة للمنﻄاق
الجبلية ،حيﺚ ال تسمﺢ المﺆشرات المستعملة ﻓيﻪ بالتمييﺰ بين الوسﻂ القروي ﻓي المناطق الجبلية
وبين المدن والمراﻛﺰ الحﻀرية بهذه المناطق )تﻄوان ،الحسيمة ،إﻓران( والتي تواجﻪ إشكاليات ولها
احتياجات مﺨتلفة ﻓي مجال التنمية ،مقارنة مﻊ المناطق الجبلية اﻷخرى ،وإن ﻛانﺖ متكاملة معها.

 .2.7ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
لم يتم لحد اﻵن أخذ سياق المناطق الجبلية بعين االعتبار ﻓي السياسات العمومية ،إذ لم تستجب
هذه اﻷخيرة بَ ْع ُد للﺨصوصيات المتصلة بكل سلسلة جبلية.
ﻛما أن أبرز اإلستراتيجيات التي تم وضعها لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية ،السيما البرنامﺞ
المندمﺞ لتنمية المناطق الجبلية ومﺨﻄﻂ المﻐرب اﻷخﻀر )الدعامة الﺜانية( ورؤية  2020للسياحة
ورؤية  2015للصناعة التقليدية ،...لم يواﻛبها إطار تﺸريعي ينظم ﻛيفيات تنفيذها ويحدد مسﺆوليات
الفاعلين المعنيين.

 .3.7ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
يسمﺢ تحليل وتقييم المقاربات المعتمدة من أجل تنمية المجال القروي عموما والمناطق الجبلية
على وجﻪ الﺨصوص) ،من خالل بعﺾ البرامﺞ و/أو المﺸاريﻊ التي استهدﻓﺖ المناطق الجبلية(،
بالﺨروج بالمالحظات والﺨالصات التالية:
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■

النمﻂ المعتمد ﻓي تنمية المناطق الجبلية يظل ضعيف اإلندماج وال تتملكﻪ الساﻛنة بﺸكل جيد؛

■

ال يتم العمل بالقدر الكاﻓي ،عند إعداد مﺸاريﻊ وبرامﺞ التنمية ،على إدماج االنﺸﻐاالت
واالحتياجات الﺨاصة للسكان ال ُم ْستَه َدﻓِ ين؛

■

رﻛﺰت برامﺞ ومﺸاريﻊ تنمية المناطق الجبلية على البنيات التحتية أﻛﺜر من ترﻛيﺰها على التﺄﺛير
على معيﺶ المواطنين؛

■

يظل نمﻂ التنمية المعتمد متسما بﻄابعﻪ المرﻛﺰي ،ﻛما أن اﻷطراف المعنية ال تتملك المقاربة
التﺸارﻛية إال بﺸكل ضعيف؛

■

ت ُْﻄ َر ُح مسﺄلة اإلدماج الفعلي للﺸباب والنساء بحدة ﻓي المناطق الجبلية؛

■

تفتقر جماعات المناطق الجبلية لﻺمكانيات المالية وللموارد البﺸرية ذات الكفاءة ،لكي تﻀﻄلﻊ
بدورها ﻓي التنمية المحلية؛

■

يواجﻪ قﻄاع التربية والتكوين ﻓي المناطق الجبلية العديد من اإلﻛراهات المرتبﻄة بالسياق
الﺨاص لهذه المناطق؛

■

جهود ﻏير ﻛاﻓية ﻓي مجال إرساء تربية بيئية مالئمة للمحاﻓظة على موارد وتراث المناطق
الجبلية ،والحال أن النهوض بالتربية البيئية تﺸكل شرطا ال ﻏنى عنﻪ من أجل التﺜمين المستدام
للموارد والمنتجات والﺨدمات التي توﻓرها اﻷنظمة البيئية بالمناطق الجبلية؛

■

ال يﺰال مﺸكل التﻄهير ،خاصة السائل ،مﻄروحا بحدة ﻓي ﻏالبية المراﻛﺰ القروية بالمناطق
الجبلية ،نظرا لكون هذه المراﻛﺰ ال تتوﻓر على مﺨﻄﻄات للتهيئة ،وهو اﻷمر الذي يﺸكل تهديدا
للمكتسبات المحققة ﻓي مجال تعميم الماء الصالﺢ للﺸرب ويساهم ﻓي تلوث الفرشة المائية.

■

إن المراﻛﺰ الصاعدة ضعيفة التجهيﺰ وتعاني من الﺨصاص ﻓي مجال التهيئة رﻏم أنها تﺸكل
ﻓرصة لمواجهة اإلﻛراهات الناجمة عن الهجرة ؛

■

مﺆشرات الوضعية الصحية لساﻛنة المناطق الجبلية تبقى دون مستوى المعايير الواجب توﻓرها
ودون المتوسﻂ الوطني؛

■

ال يتم العمل على تﺜمين المكون الﺜقاﻓي حتى يكون راﻓعة للتنمية؛

■

محدودية اإلقبال على االبتكار وعلى دعم الجامعة ومعاهد البحﺚ من أجل توﻓير المواﻛبة ﻓي
مجال البحﺚ والتﻄوير وعلم االجتماع القروي بالمناطق الجبلية؛

 .4.7اﻗﺘﺼﺎد ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
■

تﺸكل الفالحة النﺸاط االقتصادي الرئيسي بالجماعات القروية الواقعة ﻓي المنﻄاق الجبلية.
ﻏير أن هذه الفالحة تواجﻪ العديد من اإلﻛراهات التي تحول دون تنميتها وتﺜمين منتجاتها
ومنتجاتها الفرعية .ومن بين هذه اإلﻛراهات ،نذﻛر ما يلي:
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�

تعدد وتداخل وضعيات عقارية مﺨتلفة )أراضي الﺨواص ،أراضي الجموع ،اﻷراضي المﺨﺰنية،
أراضي الكيﺶ وأراضي اﻷحباس( باإلضاﻓة إلى أراضي الجموع التي تملكها بحكم الواقﻊ؛

�

صﻐر المساحة الصالحة للﺰراعة ،التجﺰيء الكبير للمستﻐالت الفالحية وصﻐر حجمها ،وهو
اﻷمر الذي تﺰيد حدتﻪ مﻊ توارث اﻷراضي؛

�

الﻄابﻊ الفالحي-الﻐابوي-الرعوي للمناطق الجبلية ،الذي بات يواجﻪ توسﻊ زراعة اﻷشجار
وتوسﻊ اﻷراضي المﺰروعة بﺸكل عام ،وهي زراعات تعيق ممرات الترحال؛

�

منتوجات المناطق الجبلية ومﺸتقاتها التحظى بالقدر الكاﻓي من التﺜمين؛

■

تﺸكل السياحة الجبلية ﻓرصة تنموية ،لكنها ال تحظى بالقدر الكاﻓي من التﺜمين بﺸكل يسمﺢ
بإبراز قيمة الﺜروات التي تﺰخر بها المناطق الجبلية؛

■

ﺛمة أيﻀا قﻄاعات اقتصادية أخرى من قبيل الصناعة التقليدية التي يتعين تﻄويرها سواء
أنﺸﻄة الصناعة التقليدية ذات البعد الفني أو ذات الﻄابﻊ الﺨدماتي؛

■

من شﺄن استﻐالل الﺜروات المنجمية وتعﺰيﺰ وتﺜمين المﺆهالت الﺜقاﻓية واالستﻐالل المستدام
للﻐابة بالمناطق الجبلية أن يوﻓر إمكانيات مهمة ،لكن ال يتم لحد اﻵن استﺜمارها وتﺜمينها بالقدر
الكاﻓي؛

■

يوﻓر االقتصاد االجتماعي والتﻀامني ﻓرصا سوسيو-اقتصادية ﻛفيلة بتعﺰيﺰ تماسك النسيﺞ
االجتماعي بالمناطق الجبلية ،ﻏير أنﻪ لم يتم لحد اﻵن َسبْ ُر ما يَ ْحبُ ُل بﻪ هذا االقتصاد من
إمكانات بال َقدر الكاﻓي؛

 .5.7ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ :ﻇﺎﻫﺮة ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻘﺪر
اﻟﻜﺎﻓﻲ
■

تﺆﻛد االتجاهات السكانية التي أعلنﺖ عنها المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ استمرار حرﻛية ساﻛنة
المناطق الجبلية نحو المدن والمراﻛﺰ الحﻀرية؛

■

وباستﺜناء الهجرة التي تمليها دواعي االستقرار بمكان دراسة اﻷبناء ،تبقى الهجرة مرتبﻄة ﻓي جﺰء
ﻛبير منها بالفقر والبﻄالة اللذين يدﻓعان السكان ،خاصة الﺸباب منهم ،إلى الهجرة نحو السهول
والمدن وأوروبا ،ﻏالبا بدون التوﻓر على أي مﺆهل وبال مواﻛبة من لدن السلﻄات العمومية ،وذلك
ﻓي وقﺖ يستمر ﻓيﻪ الﺨﻄاب الرسمي وتدخالت الدولة ﻓي دعم سياسة محاربة الهجرة القروية؛

■

وتﺨتلف ِح ﱠدة ﻇاهرة الهجرة من منﻄقة جبلية إلى أخرى ،حسب موقعها الجﻐراﻓي ومدى عﺰلتها،
والبنيات التحتية اﻷساسية السوسيو-اقتصادية المتوﻓرة ،ومستويات تنمية وتهيئة المجال
الترابي ،وﻓرص الﺸﻐل المتاحة.
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 .6.7ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆون اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
■

ﺛمة صعوبات ﻓي أجرأة آليات الحكامة المعتمدة ﻓي إطار «البرنامﺞ المندمﺞ لتنمية المناطق
الجبلية» على أرض الواقﻊ ،خاصة ﻓي ما يتعلق بالجوانب التالية:
�

ضرورة توضيﺢ العالقة بين ﻛتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والﻐابات وبين اللجنة
الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛

�

لم تتم بعد مﺄسسة طريقة اشتﻐال اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لتنمية المجال القروي
والمناطق الجبلية ،بما يسمﺢ ،بﺸكل خاص ،بتوضيﺢ العالقة مﻊ المستويات اإلقليمية والمحلية؛

�

دور ومكانة قﻄاع المياه والﻐابات ﻛﺸريك رئيسي ﻓي تنمية المناطق الجبلية؛

�

دور الجهات ﻏير محدد/موضﺢ داخل بنيات الحكامة؛

�

أوجﻪ الترابﻂ بين بنيات الحكامة )اللجنة الوطنية واللجان الجهوية( وبين الجهات والجماعات؛

�

عدم وجود بنيات لتدبير المﺨاطر والكوارث الﻄبيعية؛

�

ﻏياب صندوق موجﻪ بﺸكل خاص لتنمية المناطق الجبلية ،حيﺚ إن صندوق التنمية القروية
والمناطق الجبلية ال يُ َميﺰ بين المجال القروي والمناطق الجبلية.

 .7.7ﻏﻴﺎب ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
■

يتم االستناد ﻓي تقييم برامﺞ ومﺸاريﻊ تنمية المناطق الجبلية على مﺆشرات متعلقة بالوسائل
)اإلنجازات المادية( ،أﻛﺜر من االستناد على مﺆشرات تتصل بالنتائﺞ والتﺄﺛير ،مما يﺸكل عائقا
أمام تقييم هذه البرامﺞ والقيام بالتعديالت الالزمة ﻓي المستقبل.
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 - VIIIﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
على إﺛر تﺸﺨيﺺ الوضﻊ الراهن وتحليل السياسات العمومية المعت َمدة ﻓي ميدان تنمية المجال
القروي والمناطق الجبلية ،يقدم المجلس اﺛنتي عﺸرة توصية موزعة على ستة محاور:
■

توصيات ذات طابﻊ إستراتيجي وأﻓقي؛

■

التنمية االجتماعية؛

■

التنمية االقتصادية؛

■

التنمية المستدامة :حماية البيئة وتدبير الموارد الﻄبيعية؛

■

تنمية التراث الﺜقاﻓي؛

■

آليات تحقيق االلتقائية ومﻀاﻓرة الجهود والحكامة.

ﺗﻮﺻﻴﺎت ذات ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وأﻓﻘﻲ
 .1وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ارﺗﻜﺎزا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺮوي
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

العمل قبل بلورة القانون اإلطار على:
 .1.1اعتماد تعريف واضﺢ ومتفق بﺸﺄنﻪ لمعايير تصنيف منﻄقة ما ضمن المناطق الجبلية ،ووضﻊ
تحديد نهائي للمناطق الجبلية بمﺸارﻛة مﺨتلف الفاعلين )يﺸكل التحديد الذي وضعتﻪ وزارة
الفالحة والصيد البحري قاعدة يجب تقاسم مﻀامينها مﻊ المعنيين ونﺸرها بﺸكل رسمي(.
وينبﻐي إعادة النظر ﻓي التعريف الذي يقتصر على اعتماد معيار ارتفاع  500متر ،مﻊ أخذ
مكون االنحدار بعين االعتبار؛
 .2.1دعوة مﺨتلف القﻄاعات الوزارية المعنية إلى إنتاج وتقاسم المعﻄيات الﺨاصة بمﺨتلف
السالسل الجبلية ،سواء بمجاالتها الترابية أو بساﻛنتها ،وذلك طبقا للتحديد المعتمد؛
 .3.1إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمناطق الجبلية ،تكون متاحة للولوج وتﺸكل إطارا للتتبﻊ يسمﺢ
بتحليل الوضﻊ الراهن بهذه المناطق وتستند عليﻪ مﺆشرات دقيقة لقياس نتائﺞ وتﺄﺛيرات
مﺨتلف السياسات والبرامﺞ والمﺸاريﻊ والتدابير ال ُمنَفﱠذة بالمناطق الجبلية؛
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 .2وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ،واﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ

موجهة لتنمية المناطق الجبلية ،وﻓقا لمقاربة
.1.2إعﻄاء اﻷولوية لوضﻊ سياسة عمومية مندمجة ﱠ
تﺸارﻛية )و/أو حوار وطني( .ويتعين أن يتم تنﺰيل هذه السياسة على المستوى الجهوي
والمحلي مﻊ مراعاة خصوصيات ﻛل سلسلة جبلية ،على مستوى المﺆهالت واإلﻛراهات
والوضعية التنموية؛
 .2.2ضمان اندماج وانسجام أﻛﺜر ،ﻓي مجال تنمية المناطق الجبلية ،بين السياسات العمومية
الوطنية وبين برامﺞ الجهات والجماعات الترابية؛
 .3.2التنصيﺺ بﺸكل خاص ﻓي قوانين المالية على إستراتيجيات وبرامﺞ تنمية المناطق الجبلية ؛
 .4.2تفعيل المصادقة على ميﺜاق الالتمرﻛﺰ وإعﻄاء اﻷولوية إلحداث اللجنة الوطنية لقيادة
الجهوية الموسعة التي اقترحها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي .العمل ﻓي انتظار
ذلك على تفويﺾ السلﻄات للمصالﺢ الالممرﻛﺰة العاملة بالمناطق الجبلية وتمكينها من
الموارد البﺸرية والمادية من أجل تنفيذ اﻷنﺸﻄة التنموية وتدبير الﺸﺆون المحلية وﻓق
مقاربة للقرب ،وذلك من خالل إبرام برامﺞ تعاقدية )عقود  -برامﺞ( بين هذه المصالﺢ على
مستوى الجهة/الوالية/اإلقليم وبين المصالﺢ المرﻛﺰية المعنية؛
 .3إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

 .1.3الحرص خالل إعداد وإنجاز برامﺞ ومﺸاريﻊ التنمية القروية على التمييﺰ بين المجال القروي
والمناطق الجبلية ،والتمييﺰ داخل هذه اﻷخيرة بين الوسﻂ الحﻀري والقروي؛
 .2.3اعتماد مقاربة تتسم بالواقعية والجرأة لمواجهة اإلشكاليات التنموية الكبرى بالمناطق
الجبلية:
■

إيجاد حل لمسﺄلة القنب الهندي؛

■

المﺸاﻛل المتعلقة بتوﻓر واستقرار وﻓعالية الموارد البﺸرية التابعة للجماعات المحلية
والوﻇيفة العمومية ﻓي المناطق الجبلية ،خاصة ﻓي قﻄاعي الصحة والتعليم؛

■

مﺸكل العقار )اﻷنظمة والوضعيات القانونية ،إﻛراهات التحفيﻆ العقاري ،تﺸتﺖ اﻷراضي،
التعرضات ،المنازعات(...

 .3.3استﺜمار ما توﻓره التكنولوجيات الجديدة من إمكانيات من أجل تجاوز اإلﻛراهات المرتبﻄة
بصعوبة الولوج بالمناطق الجبلية .ولتحقيق ذلك ،ينبﻐي إعﻄاء اﻷولوية لتﻐﻄية المناطق
الجبلية بالهاتف المتنقل وبﺸبكة اﻷنترنﺖ عالي الصبيب؛
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 .4.3العمل على إعداد برامﺞ تنموية بالمناطق الجبلية ،مرتكﺰة على آليات ومساطر ومﻀامين
رقمية:
■

تﻄوير خدمات الﻄب عن بُعد والتدريس عن بُعد ،إضفاء الﻄابﻊ الالمادي على خدمات
إدارة الداخلية ،العدل ،التكوين واإلرشاد الفالحي...

■

تﻄوير استعمال البنيات المتنقلة لتقديم الﺨدمات المرتبﻄة بمجاالت )الصحة ،التربية،
التكوين المهني ،الﺸﺆون اإلدارية والجماعية ،البريد ،العدل ،المحاﻓظة العقارية ،الﺨدمات
البنكية(...؛

 .5.3تقييم انعكاس مﺨتلف البرامﺞ والمﺸاريﻊ والتدابير على التنمية البﺸرية بالمناطق الجبلية.
ويجب أن يﺸمل هذا التقييم بﺸكل خاص البرامﺞ والتدابير الكبرى من قبيل المدارس
الجماعاتية وبرنامﺞ «تيسير» ونظام المساعدة الﻄبية )راميد( والدعامة الﺜانية من مﺨﻄﻂ
المﻐرب اﻷخﻀر...؛
 .6.3العمل على مستوى ﻛل سلسلة جبلية على إعداد مﺨﻄﻂ مديري ومﺨﻄﻄات للتهيئة؛
ٍ
خاصة بكل سلسلة جبلية وتﺜمين مميﺰاتها ومﺆهالتها والﺜروات التي
 .7.3خلق أقﻄاب للتنمية
تﺰخر بها؛
 .8.3ضمان التدبير االستباقي لﻸزمات المرتبﻄة بالتقلبات المناخية والكوارث الﻄبيعية.
 .4ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﺮوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

 .1.4وضﻊ آليات لتحديد وإحصاء المرشحين للهجرة القروية وتمكينهم من التﺄهيل الالزم؛
 .2.4ضمان ﻇروف االستقبال واإلدماج بالمراﻛﺰ الصاعدة أو ﻓي المدن.
 .5دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 .1.5تعﺰيﺰ الوسائل البﺸرية والمالية لمﺆسسات البحﺚ بما يُم ﱢكنُها من االشتﻐال على المناطق
الجبلية ،وتﺸجيعها على االهتمام أﻛﺜر بالسوسيولوجيا القروية وبالمبادرات المحلية؛
 .2.5إشراك أﻛبر لمﺆسسات البحﺚ والمراﻛﺰ الجامعية ﻓي البحﺚ والتﻄوير واالبتكار ﻓي المجال
االجتماعي ،من خالل برامﺞ تعاقدية مﻊ الجهات والمﺆسسات العمومية والﺨاصة والدولة،
وعبر تعبئة التمويل ،السيما ﻓي إطار التعاون الدولي؛
ٍ
خاصة بكل سلسلة من السالسل الجبلية،
 .3.5العمل على إحداث وحدات بحﺚ بالجامعات
تﻀﻄلﻊ بالبحﺚ ﻓي المجاالت االقتصادية والﺜقاﻓية والتاريﺨية والبيئية وباالبتكار ﻓي المجال
االجتماعي .العمل على تﺸجيﻊ المبادرات الﺨاصة ﻓي هذا المجال؛
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .6اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

 .1.6تحسين البنيات التحتية الﻄرقية بﻐية خلق دينامية بالمناطق الجبلية وتقوية جاذبيتها:
■

تسريﻊ عملية تعميم ربﻂ المناطق الجبلية بكبريات المدن عبر الﻄرق السيارة أو الﻄرق
السريعة ،مﻊ مراعاة اﻷقﻄاب التنموية المستقبلية ﻓي المناطق الجبلية وديناميات السكان.
ولتحقيق هذا الهدف ،من الﻀروري وضﻊ خرائﻂ وإنجاز دراسات استﺸراﻓية لتحديد
احتياجات ﻛل منﻄقة وجماعة .وﻓي هذا اإلطار ،تﺸكل مﺸاريﻊ ﻓك العﺰلة عن المناطق
الجبلية المنصوص عليها ﻓي البرنامﺞ المندمﺞ لتنمية المناطق الجبلية قاعدة ينبﻐي
دعمها بدراسات استﺸراﻓية؛

■

توﻓير الوسائل الالزمة لﻀمان صيانة شبكة الﻄرق القائمة ،مﻊ إشراك الﺸرﻛاء ﻓي مجال
التنمية على الصعيدين الجهوي والمحلي ﻓي تهيئة وتَ َع ﱡهدِ شبكات الﻄرق ﻓي المناطق
الجبلية؛

■

وضـﻊ آليـة تﻀمـن ﻓي الوقـﺖ ِ
نفسـﻪ إنﺸـاء الﻄـرق وصيانتهــا؛

■

ص ﱠن َفة والمسالك الجماعية بالمناطق الجبلية )بناء
إيالء أهمية خاصة للﻄرق ﻏير ال ُم َ
وصيانة وحراسة الﻄرق ،وضﻊ عالمات التﺸوير ،(...،مﻊ تﺸجيﻊ الجهات والجماعات
على االضﻄالع بمسﺆولياتها ﻛاملة ﻓي هذا المﻀمار طبقا لمقتﻀيات القانون التنظيمي
رقم  111.14المتعلق بالجهات )المادة  (82والقانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق
بالجماعات )المادة .(87

 .2.6تعﺰيﺰ برنامﺞ الولوج للماء الصالﺢ للﺸرب وتحسين التﻄهير السائل بالمناطق الجبلية:
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■

العمل وجوبا على الربـﻂ بين أعمال التﺰويد بالمـاء الصالﺢ للﺸرب وأشﻐال إقامة التﻄهيـر
السـائل والصلـب وأشﻐال التوصيل بمحﻄـات معاجلـة الميـاه؛

■

الرﻓـﻊ مـن نسـبة الربـﻂ المنﺰلـي بﺸـبكة المـاء الصالﺢ للﺸرب ودعم الســاﻛنة اﻷﻛﺜــر
هﺸاشــة من أجل الولوج للماء الصالﺢ للﺸرب؛

■

مﻀاﻓرة جهود مﺨتلف الفاعلين من أجل تحسين ولوج اﻷسر بالمناطق الجبلية للماء
الصالﺢ للﺸرب؛

■

تعبئة مصادر جديدة للتمويل ،على المستوى الوطني والدولي ،من أجل دعم برنامﺞ التﻄهير
السائل الجاري إنجازه؛

■

تﺸجيﻊ إنﺸاء محﻄات التﻄهير الصﻐيرة بواسﻄة برامﺞ تعاقدية بين اﻷطراف المعنية.

التنمية القروية :مجال المناطق الجبلية

 .3.6تحسين الولوج للكهرباء من أجل تحقيق تنمية مراعية للتوازنات االجتماعية بالمناطق الجبلية:
■

تﻄوير أنﺸﻄة اقتصادية وﻓرص للﺸﻐل ،بموازاة مﻊ ربﻂ اﻷسر بﺸبكة الكهرباء ،وذلك عبر
العمل بﺸكل خاص على توﻓير الوسائل الﻀرورية لتقديم المواﻛبة التقنية للفاعلين وتعﺰيﺰ
قدراتهم؛

■

اعتماد حلول مالئمة لسياق ﻛل سلسلة جبلية من أجل تجاوز اإلﻛراهات ،خاص ًة تلك
المتعلقة بارتفاع تكاليف عملية الربﻂ المنﺰلي بﺸبكة الكهرباء بالنسبة للساﻛنة الفقيرة
وﻛذا بكيفيات أداء الفواتير...؛

■

توسيﻊ نﻄاق الﺸبكة الكهربائية من خالل استعمال وسائل مبتكرة مﻊ إعﻄاء اﻷولوية
الستﺨدام الﻄاقات المتجددة ،السيما عبر ترﻛيب لوحات للﻄاقة الﺸمسية ذات جودة
عالية ومﺨصصة الستعماالت متعددة؛

 .4.6تحسين الوضﻊ الصحي لساﻛنة المناطق الجبلية:
■

تحسين الولوج للعالجات ،خاصة خالل ﻓصل الﺸتاء ،من خالل ضمان التﺄطير الصحي
عن قرب )الوحدات المتنقلة ،نقل المرضى (...لفائدة سكان المناطق الجبلية؛

■

توسيﻊ التﻐﻄية الصحية اﻷساسية بالمناطق الجبلية وإعادة النظر ﻓي الكيفيات واإلجراءات
المتعلقة باالنﺨراط ﻓي نظام المساعدة الﻄبية )راميد(؛

■

تبني مقاربة مبتكرة خاصة بالمناطق الجبلية من أجل تقليﺺ معدل وﻓيات اﻷمهات
واﻷطفال.

 .5.6تحسين جاذبية المدرسة وجودة التعليم بالمناطق الجبلية:
■

مالءمة المنظومة المدرسية مﻊ خصوصيات المناطق الجبلية ،السيما ﻓي ما يتعلق بالﺰمن
المدرسي ،المناهﺞ ،تعميم مِ نﺢ االستفادة من المﺆسسات التعليمية الداخلية عند االنتقال
من طور تعليمي إلى آخر؛

■

تفعيل التدبير القائم على تﺨصيﺺ  30ﻓي المائة من الﺰمن المدرسي للمناهﺞ ذات
الحمولة الجهوية والمحلية ،ﻛما نﺺ على ذلك الميﺜاق الوطني للتربية والتكوين؛

■

تﺨويل المﺆسسات التعليمية استقاللية أﻛبر ومنحها وسائل العمل حتى تتمكن من مالءمة
عملها مﻊ الظروف البيئية لكل سلسلة جبلية على نحو أﻓﻀل؛

■

ضمان اإلشراك الفعلي للجماعات المحلية والجهات ﻓي استﺜمار وصيانة البنيات التحتية
التربوية؛

■

ضمان تمدرس التالميذ ﻓي مﺆسسات تعليمية الئقة ومحترِ مة لمعايير النظاﻓة والصحة
والسالمة والراحة )توﻓير التدﻓئة خالل ﻓصل الﺸتاء ،توﻓير البنايات العازلة ،الربﻂ
بﺸبكة اﻷنترنﺖ.(...
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 .7ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة
وﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ

 .1.7وضﻊ خرائﻂ تبين خصائﺺ ومﺆهالت ﻛل سلسلة جبلية ،من أجل تحديد وتصنيف القﻄاعات
التنموية ذات المﺆهالت العالية .وﻓي هذا الصدد ينبﻐي العمل على:
■

توجيﻪ االستﺜمارات وبرامﺞ التدخل المستقبلية ،خاصة على مستوى برامﺞ التنمية الجهوية
وبرامﺞ عمل الجماعة ،نحو القﻄاعات واﻷنﺸﻄة واﻷعمال الواعدة بالنسبة لكل سلسلة
جبلية؛

■

وضﻊ إطار تحفيﺰي لتﺸجيﻊ القﻄاع الﺨاص على االستﺜمار ،حسب المﺆهالت التي تُميﺰ
ﻛل سلسلة جبلية.

 .2.7تعﺰيﺰ سياسة توجيﻪ الفالحة بالمناطق الجبلية ،ال سيما من خالل:
■

تﻄوير إنتاج وتسويق المنتجات المحلية ،مﻊ استﺜمار مميﺰاتها التناﻓسية )منتجات طبيعية،
المهارات والمعارف التقليدية(...؛

■

توسيﻊ نﻄاق تحويل وتﺄهيل هذه المنتجات سواء على مستوى السوق المحلية أو أسواق
التصدير؛

■

تعﺰيﺰ تﺄطير القرب لفائدة الفالحين ومربي المواشي وتوﻓير التكوين المهني للﺸباب
المنتمين للمناطق الجبلية ﻓي مهن مرتبﻄة بالفالحة وتربية المواشي وبالمهن الجبلية
اﻷخرى؛

■

تعﺰيﺰ التﺄطير الصحي ومراقبة جودة اللحوم ﻓي اﻷسواق اﻷسبوعية بالجماعات القروية
والمراﻛﺰ الصاعدة؛

 .3.7المحاﻓظة على قﻄاع تربية المواشي وتﻄويره ،إذ يﺸكل مصدر عيﺶ لجﺰء ﻛبير من ساﻛنة
المناطق الجبلية ،وذلك من خالل التدخل على عدة مستويات مرتبﻄة بتنمية المراعي وتربية
المواشي:
■
■

■
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تعﺰيﺰ الجهود الرامية إلى ضمان استمرار العمل بفﻀاءات «أﻛدال» وإعادة تﺄهيلها وإحداث
ﻓﻀاءات «أﻛدال» جديدة؛

تعﺰيﺰ الجهود الرامية إلى دعم استمرار الترحال مﻊ ضمان تنظيم تدﻓقات أعداد القﻄعان.
ويقترح المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ﻓي هذا اإلطار اإلسراع باإلعمال الفعلي
للقانون رقم  113.13المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجاالت الرعوية والمراعي
الﻐابوية؛

تعﺰيﺰ جهود تﻄوير سلسلة اللحوم الحمراء المتﺄتية من الماعﺰ بمﺨتلف المناطق الجبلية
وإدراجها ضمن الئحة المنتوجات المحلية ،وذلك على ﻏرار لحم جدي اﻷر�ان.
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 .4.7النهوض بتربية اﻷسماك ﻓي المناطق الجبلية ،وجعلها نﺸاطا مدرا للدخل؛
 .5.7جعل السياحة الجبلية قاطرة للتنمية ،تﺰدهر ﻓي سياقها العديد من القﻄاعات واﻷنﺸﻄة
اﻷخرى ،خاصة المنتﺰهات الوطنية والمباني التاريﺨية والمﻐارات والمﺨازن الجماعية
ومنتجات الصناعة التقليدية والرياضات الجبلية )التسلق ،التﺰلﺞ .(...ولتحقيق هذا الهدف،
يوصي المجلس بما يلي:
■

تصميم وإرساء منظومة لتنمية السياحة الجبلية ،مﻊ تحسين جودة اإليواء والرﻓﻊ من طاقتﻪ
االستيعابية ﻓي ﻛل منﻄقة جبلية ،وتحسين جوانب التنﺸيﻂ والتسويق وإحداث مواقﻊ
إلكترونية تسمﺢ بﺰيارات اﻓتراضية؛

■

إعداد مﺨﻄﻄات للتسويق خاصة بكل سلسلة جبلية تُبرِ ز مﺨتلف الفﻀاءات والﺨدمات
التي تمتاز بها المناطق الجبلية )ﻏابة اﻷرز ،منتﺰه وطني ،محمية المحيﻂ الحيوي ،المناطق
الرطبة ،المواقﻊ ذات اﻷهمية البيولوجية واإليكولوجية ،الوحيﺶ البري ،النباتات(...،؛

■

وضﻊ نظام ل َمنْﺢ العالمة ال ُم َم ﱢيﺰَة ﻓي مجال السياحة مالئم لسياق المناطق الجبلية مﻊ
إرساء آليات للتكوين والمواﻛبة بﻐية تحسين جودة المواقﻊ السياحية الجبلية؛

■

تنويﻊ المنتجات السياحية بالمناطق الجبلية )الرياضة ،القنﺺ ،الصيد ،السياحة البيئية،
تسلق الجبال ،ﻓن الﻄبخ ،المنتﺰهات الجيولوجية ،محميات المحيﻂ الحيوي ،المﺂﺛر
التاريﺨية والدينية ،النقوش الصﺨرية ،المﺨازن الجماعية التقليدية ،(...مﻊ ضمان انتظام
هذه المواقﻊ السياحية ﻓي إطار شبكات ؛

 .6.7تعﺰيﺰ قﻄاع الصناعة التقليدية من أجل ﺛمين ﺛروات المناطق الجبلية والمهارات والمعارف
المتداولة بها:
■

استﺜمار التراث الذي تﺰخر بﻪ المناطق الجبلية ﻓي ميدان الصناعة التقليدية ،عبر التمييﺰ
بين أنﺸﻄة الصناعة التقليدية ذات البعد الفني التي يمكنها مواﻛبة وتعﺰيﺰ السياحة ،وبين
أنﺸﻄة الصناعة التقليدية ذات الﻄابﻊ الﺨدماتي الموجهة للنهوض بتﺸﻐيل الﺸباب؛

■

تعﺰيﺰ تﺄطير وتكوين الصناع التقليديين العاملين بالمناطق الجبلية وتحسين ﻇروف إنتاج
المنتجات التقليدية المحلية عبر تعﺰيﺰ البنيات التحتية الﺨاصة بالصناعة التقليدية
)قرى ودور الصانﻊ ،ﻓﻀاءات للعرض والبيﻊ (...باإلضاﻓة إلى دعم الفاعلين ﻓي االقتصاد
االجتماعي والتﻀامني؛

■

دعم ومواﻛبة النساء بالمناطق الجبلية ،من أجل تحسين مستوى عيﺸهن ،وذلك من خالل
النهوض باﻷنﺸﻄة المدرة للدخل ،وتيسير تﻄوير عالمات التصديق الجماعية وتسويق
المنتجات المحلية؛
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 .8اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

 .1.8استكمال تحفيﻆ المِ لك الﻐابوي؛
 .2.8توسيﻊ نﻄاق برنامﺞ تقليﺺ الفوارق المجالية ،ليﺸمل تﺜمين الموارد الﻄبيعية والتراث
واالقتصاد االجتماعي والتﻀامني؛
 .3.8الوقاية من أخﻄار تدهور البيئة وتعﺰيﺰ مكاﻓحة انجراف التربة بالمناطق الجبلية؛
 .4.8توسيﻊ المناطق المحمية والمصادقة على النصوص التﻄبيقية للقانون الذي ينظمها؛
 .5.8تﺸجيﻊ اعتماد نظام لﻸداء عن خدمات اﻷنظمة اإليكولوجية بالمناطق الجبلية؛
 .6.8تفعيل مسلسل تنفيذ اإلستراتيجية الﻐابوية-الرعوية والحرص على انسجامها مﻊ باقي
اإلستراتيجيات والبرامﺞ الجاري تنفيذها أو إعدادها؛
 .7.8توﻓير الدعم والمساعدة للجماعات القروية واﻷقاليم والجهات الواقعة ﻓي المناطق الجبلية،
بوصفها أنظمة بيئية هﺸة ،ﻓي مجال تصميم المﺸاريﻊ لتقديمها للصندوق اﻷخﻀر وصندوق
التكيف وصناديق التمويل اﻷخرى المرتبﻄة بالتﻐيرات الماخية؛

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 .9اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺛﺮوة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 .1.9تﺜمين التراث الﺜقاﻓي المادي وﻏير المادي لجعلﻪ راﻓعة للتنمية ﻓي تﻀاﻓر مﻊ السياحة
الجبلية والصناعة التقليدية:
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■

تحسيس الفاعلين والﺸرﻛاء المعنيين بدور الﺜقاﻓة ﻓي التنمية المستدامة للمناطق الجبلية؛

■

تعﺰيﺰ قدرات الفاعلين بالميدان الﺜقاﻓي ،العمومي والﺨاص ،ﻓي مجال تﻄوير وتدبير
اﻷنﺸﻄة الﺜقاﻓية واإلبداعية ﻓي المناطق الجبلية؛

■

تحديد وجرد وتﺜمين عناصر التراث الﺜقاﻓي المادي وﻏير المادي الموجودة ﻓي المناطق
الجبلية ،وذلك من أجل تﺄهيلها لتصبﺢ تراﺛا وطنيا ودوليا وجعلها راﻓعة للتنمية.
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آﻟﻴﺎت اﻻﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ وﻣﻀﺎﻓﺮة اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
 .10اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺤﻜﺎﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ُﺗ َﺤﻔﱢ ﺰُ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ

 .1.10العمل ،بﺸكل ميداني ،على تقوية انسجام والتقائية واندماج مﺨتلف السياسات والبرامﺞ
القﻄاعية ،التي تستهدف المناطق الجبلية؛
 .2.10دعم الجهات والجماعات لتتمكن من االضﻄالع بدورها ﻛامال ﻓي مجال الحكامة من أجل
تنفيذ سياسات التنمية المستدامة ﻓي المناطق الجبلية ،ال سيما من خالل تعﺰيﺰ قدرات
المنتﺨبين وباقي الفاعلين ﻓي مجال التنمية وتمكين المجاالت الترابية ،بﺸكل منصف ،من
الوسائل البﺸرية والمادية الﻀرورية؛
 .3.10وضﻊ تحفيﺰات وآليات لتﺸجيﻊ اإلعمال الفعلي لمبادئ التعاون بين الجماعات والتعاون بين
الجهات والتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية؛
 .11ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

 .1.11إعادة النظر ﻓي التقسيم اإلداري وتعﺰيﺰ التعاون بين الجماعات ،وذلك بالنظر لعدم ﻛفاية
ميﺰانية االستﺜمار التي تتوﻓر عليها ﻏالبية الجماعات القروية بالمناطق الجبلية ؛
 .2.11الحرص على االنسجام بين مﺨتلف مصادر التمويل الموجهة لتنمية المناطق الجبلية وعلى
استعمالها بالﺸكل اﻷمﺜل )صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ،صندوق التﺄهيل
االجتماعي ،صندوق التﻀامن بين الجهات ،التمويل المتﺄتي من الجهة واإلقليم والجماعة،
التمويل المتﺄتي من مﺨتلف القﻄاعات الوزارية ،التمويالت الدولية(...؛
 .3.11ضمان توزيﻊ متوازن للتمويالت بﺸكل يﺄخذ بعين االعتبار خصوصيات تنمية المناطق الجبلية
ويميﺰ بين الوسﻂ القروي وبين المناطق الجبلية ،ويﻀمن اإلنصاف والتﻀامن سواء بين
السالسل الجبلية أو داخل ﻛل سلسلة جبلية؛
 .4.11إعمال ﻛل المقتﻀيات القانونية والتنظيمية والمسﻄرية والمتعلقة بالحكامة من أجل ضمان
أﻛبر درجة من تعبئة واستعمال وترشيد الموارد المالية لتنمية المناطق الجبلية )تمويالت
ﻏير مستﺨدمة ،ميﺰانيات(؛
َ
)المواطنة ،البيئة ،القيم
 .5.11تعﺰيﺰ مواﻛبة الساﻛنة ﻓي مجال تحقيق التﻐيير االجتماعي
الﺜقاﻓية(...،
 .12ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

 .1.12مﺄسسة إلﺰامية تﺨصيﺺ مكون للتتبﻊ والتقييم ﻓي ﻛل برنامﺞ أو مﺨﻄﻂ أو مﺸروع لتنمية
المناطق الجبلية.
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اﻟﻤﻼﺣﻖ

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :1أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :2ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :3ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮرﺷﺎت وﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :4اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :5اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :6رﺑﻂ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ
اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :7ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :8اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
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ﻣﻠﺤﻖ  :1أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ

رئيس اللجنة

السيد عبد الرحيم ﻛسيري

مقرر الموﺿوع

السيد عبد الحي بسة
السيد محمد دحماني
السيد عبد المولى عبد المومني
السيدة مينة الرشاطي

اﻷعﻀاء

السيد محمد الﺨاديري
السيدة الﺰهرة زاوي
السيد عبد الرحمان قنديلة
السيد ادريس بلفاضلة
السيد محمد وﻛريم

الﺨبير الداﺧلي

السيد عمر بنعيدة
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اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :2ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
ﻓﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء
ادريس أوعويﺸة
لحسن والحاج
محمد وﻛريم

ﻓﺌﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
جامﻊ المعتصم

عبد الرحمان قنديلة
محمد دحماني
مينة الرشاطي

ﻓﺌﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت و اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
أحمد أعياش

ادريس بلفاضلة
عبد الحي بسة
محمد ﻓيكرات
منصف ﻛتاني

ﻓﺌﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي
الﺰهرة زاوي

عبد الحميد الجمري

عبد الرحمان الﺰاهي
عبد الرحيم ﻛسيري

عبد المولى عبد المومني
محمد الﺨاديري
نﺰهة العلوي

ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ
الجياللي حﺰيم

عبد العﺰيﺰ بنﺰاﻛور

عبد اللﻄيف الجواهري
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اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :3ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮرﺷﺎت وﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
لقاءات مﻊ الﺨبراء:
� السيد ايﺖ حمﺰة ،أستاذ باحﺚ ،جامعة محمد الﺨامس ،الرباط
� السيد بوشتة الفالح ،أستاذ باحﺚ ،جامعة محمد الﺨامس ،الرباط
� السيد ابراهيم أقديم ،أستاذ باحﺚ ،نائب رئيس جامعة محمد بن عبد اهلل ،ﻓاس
� السيد الفسكاوي ،أستاذ باحﺚ ،ﻛلية مكناس
لقاءات مﻊ ﻫيئات دولية ،الﺜﻼﺛاء  16ماي  .2017الهيئات التي تمﺖ دعوتها:
� بعﺜة االتحاد اﻷوروبي ﻓي المﻐرب؛
� مديرة قسم المنﻄقة المﻐاربية للبنك الدولي؛
� المكلف ببرنامﺞ الصندوق الدولي للتنمية الﺰراعية )بعﺚ بمساهمتﻪ(.
الورﺷة اﻷولﻰ :يوم الﺜﻼﺛاء  23ماي  :2017التنمية االجتماعية للمناطﻖ الجبلية .الفاعلون
المﺸارﻛون:
� وزارة الصحة؛
� وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحﺚ العلمي؛
� وزارة التجهيﺰ والنقل واللوجستيك والماء؛
� المبادرة الوطنية للتنمية البﺸرية؛
� المرصد الوطني للتنمية البﺸرية؛
� المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالﺢ للﺸرب؛
� مجموعة الجماعات الترابية بوهاشم .المنتﺰه الﻄبيعي بوهاشم؛
�

جمعية أصدقاء ايﺖ بوﻛماز للتنمية والبيئة والسياحة الجبلية.
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الورﺷة الﺜاﻧية :الﺜﻼﺛاء  30ماي  :2017التنمية االقتصادية للمناطﻖ الجبلية .الفاعلون المﺸارﻛون:
� وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والﻐابات؛
� ممﺜل جمعية الجهات؛
� ﻛتابة الدولة لدى وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والﻐابات ،المكلفة
بالتنمية القروية والمياه والﻐابات؛
� المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ؛
� ﻛتابة الدولة لدى وزارة السياحة والنقل الجهوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،
المكلفة بالسياحة؛
� ﻛتابة الدولة لدى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،
المكلفة باالقتصاد االجتماعي؛
� الجامعة المﻐربية للفالحة والتنمية القروية؛
� مجموعة القرض الفالحي للمﻐرب؛
� جامعة الﻐرف الفالحية بالمﻐرب؛
� جامعة ﻏرف الصناعة التقليدية بالمﻐرب.
الورﺷة الﺜالﺜة :الﺜﻼﺛاء  6يوﻧيو  :2017المﺤاﻓﻈة علﻰ الموارد الﻄبيﻌية بالمناطﻖ الجبلية
والتكيﻒ مﻊ التﻐيرات المناﺧية .الفاعلون المﺸارﻛون:
� وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة؛
� المندوبية السامية للمياه والﻐابات ومحاربة التصحر؛
� ﻛتابة الدولة المكلفة بالبيئة؛
� المحاﻓظة العقارية؛
� وﻛالة التنمية الفالحية/وزارة الفالحة؛
� الوﻛالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷرﻛان؛
� المعهد الوطني للبحﺚ الﺰراعي؛
� رئيس جهة بني مالل – خنيفرة؛
� جمعية أساتذة علوم الحياة واﻷرض بالمﻐرب.
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الورﺷة الرابﻌة :الﺜﻼﺛاء  13يوﻧيو  :2017حكامة وتدبير تنمية المناطﻖ الجبلية .الفاعلون
المﺸارﻛون:
� وزارة الداخلية؛
� وزارة االقتصاد والمالية؛
� ﻛتابة الدولة لدى وزارة الﻄاقة والمعادن والتنمية المستدامة ،المكلفة بالتنمية المستدامة؛
� مديرية تنمية المجال القروي /وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والﻐابات؛
�

رئيس جهة سوس ماسة؛

� رئيس الجماعة القروية تﻐازوت/أﻛادير؛
� رئيس االئتالف المدني من أجل الجبل.
الﺰيارة الميداﻧية :من  12إلﻰ  15يوليوز  2017بجهة بني مﻼل-ﺧنيفرة )زيارة الجماعات القروية
ﻛروﺷن ،ﺳيدي يﺤيﻰ أوﺳاعد وأﻛلمام أزﻛﺰا(.
لقاء مﻊ منﻈمة اليوﻧيﺴكو :الﺜﻼﺛاء  27يوليوز  2017بمقر المجلس
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اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :4اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮع
ﻋﺪد
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت

ﻋﺪد
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

الريﻒ الموﺳﻊ

182

38

بني يﺰﻧاﺳن

29

6

اﻷطلس المتوﺳﻂ

106

39

ﻫﻀبة اولماس

4

1

اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطﺐ

204

23

أورير ،أمﺰميﺰ ،تحناوت ،موالي ابراهيم،
ﻏمات ،أﻓورار ،أزيالل ،بﺰو ،دمنات ،ﻓم
الجمعة ،امنتانوت ،أيﺖ داوود ،سميمو ،تمنار،
تونفيﺖ ،أولوز ،اﻏبالة ،القصيبة ،زاوية الﺸيخ،
دير القصيبة ،واويﺰﻏﺖ ،الﺸماعية ،إيﻐود

الجبيﻼت

7

4

حربيل ،المنابهة ،سيدي بوبكر ،سيدي بوعﺜمان

اﻷطلس الكبير الﺸرقي
الجاف وﺻاﻏرو

38

7

اﻷطلس الصﻐير

91

10

114

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
متيوة ،باب تازة ،بن الﻄيب ،تفرسيﺖ ،ميﻀار،
تمسمان ،اتساﻓﺖ ،وزان ،لمجاعرة ،ابريكﺸة،
مقريصات ،زومي ،عين عائﺸة ،ﻏفساي ،تاونات،
طهر السوق ،دبدو ،أجدير ،أﻛنول ،تيﺰي وسلي،
تيناسﺖ ،المﻀيق ،واد لو ،دار بني قريﺶ،
الفنيدق ،جبل لحبيب ،مرتيل ،تﻄوان ،ايﺖ يوسف
وعلي ،الحسيمة ،بني بوعياش ،بني حذيفة،
امرابﻄن ،امﺰورن ،تارجيسﺖ ،اساﻛن ،ﻛتامة.
تيولي ،جرادة ،دبدو ،العيون -سيدي
ملوك ،بني درار ،النعيمة.
بوﻓكران ،سكورة – مداز ،بولمان ،أوطاط
الحاج ،ميسور ،ﻛيكو ،اﻛوراي ،آيﺖ بوبيدمان،
آيﺖ يعﺰم ،الحاجب ،جحجوح ،عين اللوح ،أزرو،
سيدي المﺨفي ،إﻓران ،تمحﻀيﺖ ،أﻛلموس،
آيﺖ إسحاق ،مريرت ،ﻛروشن ،واو مانة ،احد
بوحسوسن ،القباب ،موالي بوعﺰة ،خنيفرة،
سيدي المين ،تيﻐسالين ،الحمام ،أﻏبالو ،بومية،
ايتﺰر ،زايدة ،عين تمكناي ،البهاليل ،المنﺰل،
صفرو ،إيموزار ﻛندر ،رباط الﺨير ،الﺰراردة
اولماس

بني تدجيﺖ ،تالسينﺖ ،الريﺶ ،ميدلﺖ،
ﻛرامة ،النيف ،بومالن دادس
أيﺖ باها ،تازناخﺖ ،اﻷخصاص ،سيدي إﻓني ،مير
اللفﺖ ،إيﻐرم ،تالوين ،ﻓم زﻛيد ،طاطا ،تاﻓراوت

التنمية القروية :مجال المناطق الجبلية

واحات المناطﻖ
المرتفﻌة

58

15

أوﻓوس ،أرﻓود ،بودنيب ،الرشيدية،
الجرف ،موالي علي الﺸريف ،ﻛلميمة،
تنجداد ،سكورة اهل الوسﻂ ،ورزازات،
ترميكﺖ ،تنﻐير ،قلعة مكونة ،زاﻛورة

النجود الﻌليا

17

5

بوعنان ،بوعرﻓة ،ﻓجيﺞ ،تندرارة ،عين بني مﻄهر

المصدر:سلمﺖ الئحة الجماعات الواقعة بكل سلسلة من السالسل الجبلية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من لدن مديرية تنمية
ُ
المجال القروي والمناطق الجبلية التابعة لوزارة الفالحة والصيد والتنمية القروية والمياه والﻐابات

ﺧريﻄة الجماعات الﺤﻀرية ﻓي مﺨتلﻒ الﺴﻼﺳﻞ الجبلية
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اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :5اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

سوس-ماسة

22.729,1
2.650,4
3.413,2
4.402,0
46.759,1
36.670,8

42,3
3,1
5,3
8,2
54,3
55,5

353.194
14.140
154.065
8.418
1.370.953
137.389

درعة-تاﻓياللﺖ
الﺸرق
الرباط-سال-القنيﻄرة
درعة-تاﻓياللﺖ

اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطﺐ

مراﻛﺶ-آسفي
بني مالل-خنيفرة
سوس ماسة

الجبيﻼت

مراﻛﺶ-آسفي

اﻷطلس الكبير
الﺸرقي الجاف
وﺻاﻏرو

درعة-تاﻓياللﺖ

اﻷطلس
الصﻐير

13,2
0,9
35,5
0,3
83,8
5,9

الﺸرق

4.767,3

7,2

14.747

الﺸرق

بني مالل-خنيفرة
ﻫﻀبة ولماس

0,6

طنجة-تﻄوان-الحسيمة

13.152,9
1.365,1
6.221,1
8.604,9
24.963,5
2.872,9
2.591,8
7.005,5
1.374,5
11.721,6
25.773,0
12.092,8
9.382,9
4.699,6
22.736,4

ﻓاس-مكناس
اﻷطلس
المتوﺳﻂ

1.751.694
102.689
482.062
184.403
944.819
45.004
41.616
293.338
21.255
176.213
616.438
1.002.660
298.935
180.435
441.986

13,5
4,4
11,4
7,9
40,8
2,7
1,8
11,6
0,5
10,8
13,6
39,8
11,2
3,9
27,0

81,3
2,1
16,0
13,0
64,3
3,3
3,9
25,3
7,8
13,6
66,1
43,7
17,4
12,0
26,4

ﻓاس-مكناس
بني يﺰﻧاﺳن

اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﺠﻬﺔ

الﺸرق

الريﻒ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﻬﺔ
72
اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

درعة-تاﻓياللﺖ
ﻛلميم-واد نون
سوس ماسة

واحات المناطﻖ
المرتفﻌة

درعة تاﻓياللﺖ

النجود الﻌليا

الﺸرق

71

المصدر :جدول منجﺰ من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من معﻄيات
المندوبية السامية للتﺨﻄيﻂ )اإلحصاء العام للسكان والسكنى(2014 ،
71
72
116

72 71

المساحة التي تﺸﻐلها جماعات المناطق الجبلية من مجموع مساحة الجهة.
عدد الساﻛنة القاطنة بجماعات المناطق الجبلية من مجموع ساﻛنة الجهة.

التنمية القروية :مجال المناطق الجبلية

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :6رﺑﻂ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻘﺮوﻳﺔ )(PRR2
الﺴلﺴلة الجبلية
الريﻒ الموﺳﻊ

بني يﺰﻧاﺳن

اﻷطلس المتوﺳﻂ

ﻫﻀبة اولماس

اﻷطلس الكبير الﻐربي الرطﺐ

الجبيﻼت

اﻷطلس الكبير الﺸرقي الجاف

اﻷطلس الصﻐير

مجموع المناطﻖ الجبلية

طول الﻄريﻖ
بالكلم الﺨﻄي

تقدم اﻹﻧجاز

ﻛلفة اﻷﺷﻐال بالدرﻫم

18,5
125,6
620,9
0
0
0
25,5
165,9
555,6
0
0
0
0
118,9
572,8
0
0
0
0
29
264,1
0
0
374,5
44
439,5
2.387,9

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

21.542.000
263.027.097,8
950.001.555,9
0,0
0,0
0,00
49.780.000,0
171.023.066,4
4.742.27.119,1
0,0
0,0
0,0
0,00
102.745.644,1
484.728.595,4
0,0
0,0
0,0
0,0
29.598.294,5
270.716.852,7
0,0
0,0
304.390.473,8
71.322.000,0
566.394.102,8
2.484.064.596,9
117
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0
0
98
0
24

النجود الﻌليا بجهة الﺸرق

واحات المناطﻖ المرتفﻌة

273,42

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

0,00
0,00
19.228.153,71
0,00
30.839.839,20

149.051.431,25

المصدر :جدول منجﺰ من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي انﻄالقا من معﻄيات المقدمة من طرف وزارة النقل

اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻲ

الﺴلﺴلة الجبلية

الريﻒ الموﺳﻊ

بني يﺰﻧاﺳن
اﻷطلس
المتوﺳﻂ

ﻫﻀبة اولماس

اﻷطلس الكبير
الﻐربي الرطﺐ

الجبيﻼت
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طول الﻄريﻖ
بالكلم الﺨﻄي

تقدم اﻹﻧجاز

ﻛلفة اﻷﺷﻐال
بالدرﻫم

69,6

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

152.676.041,0

31

قيد اإلنجاز

115.924.990,3

99
0
0
9

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير
لم ينﻄلق اإلنجاز بعد
قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

199.757.398,5
0,0
0,0
9.647.281,1

29,5

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

38.987.949,6

23,8

قيد اإلنجاز

18.215.411,9

33,7

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

26.950.230,0

0

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

0,0

0

قيد اإلنجاز

0,0

0

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

0,0

6,7

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

5.159.602,8

48,6

قيد اإلنجاز

76.838.636,9

114,8

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

98.249.732,5

0
0
0

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

0,0
0,0
0,0

قيد اإلنجاز
ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

التنمية القروية :مجال المناطق الجبلية

اﻷطلس الكبير
الﺸرقي الجاف

اﻷطلس الصﻐير

مجموع المناطﻖ
الجبلية
النجود الﻌليا
بجهة الﺸرق
واحات المناطﻖ
المرتفﻌة

0

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

20.000.000,0

0

قيد اإلنجاز

0,0

0

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

0,0

12

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

30.000.000,0

4,3

قيد اإلنجاز

5.656.317,9

99,2

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

77.239.522,1

88.2

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

246.823.593,4

107.7

قيد اإلنجاز

216.635.357,1

346.8

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

411.844.164,3

7

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

3.550.000,0

33,4

قيد اإلنجاز

18.783.621,8

8,2

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

10.023.000,0

0

لم ينﻄلق اإلنجاز بعد

13.204.063,1

0

قيد اإلنجاز

0,0

12,4

ﻓتحﺖ أمام حرﻛة السير

12.760.000,0
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اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :5ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
عرض قدمتﻪ الﺸرﻛة المﻐربية للهندسة السياحية :ورشة منظمة من لدن المجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ﻓي إطار هذه الدراسة ،يونيو 2017
الﺴلﺴلة الجبلية

الﺴنة 1

2

3

4

ﺷفﺸاون

الﺤﺴيمة

وزان

تﻄوان

الريﻒ

تاوﻧات

أزيﻼل

بني مﻼل
الﺤوز
إدا وتنان
)اﻷطلس
الكبير
الﻐربي(

اﻷطلس الكبير

اﻷطلس
المتوﺳﻂ

120

الصويرة
تاروداﻧﺖ
)الﺴفﺢ
الجنوبي
لﻸطلس
الكبير
الﻐربي(

ورزازات
)تلوات(
تنﻐير
)اﻷطلس
الكبير
الﻐربي،
الﺴفﺢ
الجنوبي(

ميدلﺖ
)اﻷطلس
الكبير
الﺸرقي:
إملﺸيﻞ(

إﻓران
ﺻفرو

ميدلﺖ
تازة

ﺧنيفرة
بولمان الﺤاجﺐ
الﺨميﺴات
)اولماس(

5

6

الفﺤﺺ
أﻧجرة
ﻓنيدق ﻛرﺳيﻒ
الناﻇور

7

االﺳتﺜمار
الﻌمومي
)بمﻼيين
الدراﻫم(

أﺻيلة

تاوريرت

360

580

400
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تنﻐير
)ﺻاﻏرو(
اﻷطلس الصﻐير

زاﻛورة
ورزازات )جبﻞ باﻧي،
)تﺰﻧاﺧﺖ( ﻛيﺴان،
ﺻاﻏرو(

الرﺷيدية

ﻛلميم

تﺰﻧيﺖ
)تاﻓراوت(

ﺳيدي
اﻓني

تاروداﻧﺖ
)ﺳيروا(

480
طاطا
)جبﻞ
باﻧي(

مجموع االﺳتﺜمارات

1.820
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اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :7ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

الدولة membre

االرتفاع

Autres critères

النمﺴا

 700متر

يتم أيﻀا اعتماد المناطق التي يﺰيد ارتفاعها عن 500
متر إذا ﻛانﺖ درجة االنحدار يفوق  20ﻓي المائة

بلجيكا

 300متر

ﻓرﻧﺴا

 700متر )عموما(
 600متر )بجبال ﻓوج(
) 800بالواجهة المتوسﻄية(

انحدار يﺰيد عن  20ﻓي المائة ﻓي أﻛﺜر من
 80ﻓي المائة من مساحة المنﻄقة

ألماﻧيا

 700متر

الصعوبات المناخية

اليوﻧان

 800متر

يتم أيﻀا اعتماد المناطق البالﻎ ارتفاعها  600متر
إذا ﻛانﺖ درجة االنحدار أﻛبر من  16ﻓي المائة
يتم أيﻀا اعتماد المناطق التي يقل ارتفاعها عن
 600متر إذا ﻛان االنحدار أﻛبر من  20ﻓي المائة

إيرلندا

 200متر

إيﻄاليا

 600متر

ﻓارق االرتفاع أﻛبر من  600متر

البرتﻐال

 700متر )الﺸمال نهر تاجة(
)800 m (au sud du Tage

انحدار أﻛبر من  25ﻓي المائة

إﺳباﻧيا

 1000متر

انحدار أﻛبر من  20ﻓي المائة

المملكة المتﺤدة

 240متر

بلﻐاريا

 600متر

يتم أيﻀا اعتماد المناطق إذا ﻛان ﻓارق االرتفاع/ﻛلم مربﻊ
يﺰيد عن  200متر أو ﻛان االنحدار يﺰيد عن  12درجة

قبرص

 800متر

تُعتمد أيﻀا المناطق التي يﺰيد ارتفاعها عن 500
متر إذا ﻛان متوسﻂ االنحدار أﻛﺜر من  15ﻓي المائة

جمهورية التﺸيﻚ

 700متر
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يتم أيﻀا اعتماد المناطق التي يﺰيد ارتفاعها عن 400
متر إذا ﻛان متوسﻂ االنحدار أﻛﺜر من  10ﻓي المائة

ﻫنﻐاريا

 600متر

بولوﻧيا

 350متر

روماﻧيا

 600متر

ﺳلوﻓاﻛيا

 600متر

يتم أيﻀا اعتماد المناطق التي يﺰيد ارتفاعها عن 500
متر ويﺰيد االنحدار ﻓيها عن  7درجات أو المناطق
التي يﺰيد متوسﻂ االنحدار ﻓيها عن  12درجة

ﺳلوﻓينيا

 700متر

يتم أيﻀا اعتماد المناطق التي يﺰيد ارتفاعها عن 500
متر إذا ﻛان أزيد من نصف مساحة اﻷراضي الﺰراعية
توجد على منحدرات تفوق  15ﻓي المائة ،ﻛما تعتمد
المناطق ذات االنحدار الذي يفوق  20ﻓي المائة

أو انحدار أﻛبر من  12درجة بﺄﻛﺜر من  50ﻓي
المائة من اﻷراضي الفالحية ﻓي منﻄقة ما
يتم أيﻀا اعتماد المناطق التي يﺰيد
االنحدار ﻓيها عن  20ﻓي المائة
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