
 

  

  :إشكايل متهيد

 جهات بني والثقافية االقتصادية الفروق مراعاة مع اململكة عرب متوازنة تنمية حتقيق دف الوطين التراب إعداد سياسة إقرار مت

  .اململكة

 وما دوافعه؟  ،مدلول سياسة إعداد التراب الوطين فما 

 جهته؟ اما أهم االختيارات الكربى اليت وو 

 ما دور االختيارات الكربى لسياسة إعداد التراب الوطين يف التخفيف من التباينات االية؟و 

I  - األساسية ودوافعه الوطين التراب إعداد مفهوم: 

  :الوطين التراب إعداد مفهوم – 1

  :الوطين التراب إعداد مفهوم -أ 

 : دف تراا على ما دولة تتهجها يئة كل هي: الوطين التراب إعداد

 .االقتصادية واألنشطة للسكان أفضل جغرايف توزيع حتقيق �

 .املناطق بني اجلغرافية التباينات حدة من التخفيف �

  .)الثروات األنشطة، السكان،( األساسية اال عناصر بني توازن حتقيق �

  .أنشطته اإلنسان فيه ميارس  الذي اال جودة حتسني �

  :وأبعاده الوطين التراب إعداد مكونات -ب 

  .االقتصادية واألنشطة ،البشرية املوارد، والطبيعية الثروات فيه تتوزع: اجلغرايف اال �

 االني يف يؤثر وهو ،االجتماعي املستوى حيث من) اللهجات ،التقاليد ،العادات( املختلفة البشرية مبكوناته: االجتماعي الا �

 . واالقتصادي اجلغرايف

 .االجتماعي اال معه ويتفاعل اجلغرايف اال متيز اليت األنشطة: االقتصادي اال �

 وحدة وفق واالختالف التنوع يراعي حبيث ألخرى منطقة من معها التعامل يف الوطين التراب إعداد خيتلف املكونات هده

 .دينامكية

 :الوطين التراب إعداد سياسة وحتديات أهداف -  2

 : كربى )حتديات( ثالتة استحقاقات يف التراب إعداد سياسة انطلقت

  :الدميوغرايف التحدي -أ 

  :يف ويتمثل

  .السريع الدميوغرايف النمو �

  .البطالة وارتفاع الشابة العمرية الفئة غلبة �

  .االجتماعي واإلقصاء التهميش �

  .القروية اهلجرة وتنامي جمالية السوسيو التباينات �

  :االقتصادي التحدي -ب 

  :يف تمثلوي

  .اإلنتاجية واألطر واألساليب التقنيات ضعف �

  .واإلنتاجية للمرودية وإغفاله االقتصادي النمو وترية ضعف �
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  .العوملة حتديات �

  .السوق اقتصاد انتهاج �

  :البيئي التحدي -ج 

  :يف يتمثلو

  .)املاء خاصة( الطبيعية املوارد يف صاصاخل �

  .الطبيعية للثروات املفرط االستغالل �

 ... التلوث، التعرية، التصحر( البيئي التدهور �

  .)اجلفاف( املناخية التقلبات حدة تزايد �

 االقتصادية التحديات ومن ،االية االختالالت آثار من التخفيف يف أساسيا دورا ستلعب الوطين التراب إعداد فسياسة إذن

 .املغريب اال تواجه اليت والبيئية واالجتماعية

II - لإلعداد الكربى االختيارات حتديد يف ودورها الوطين الترب إلعداد املوجهة املبادئ:  

  :ومكوناا الوطين التراب إعداد لسياسة املوجهة املبادئ -  1

 : أساسية مبادئ الوطين التراب إعداد خمطط يئ واجه

  :الترابية الوحدة تدعيم مبدأ -أ 

  .الترابية الوحدة استكمال �

  .اجلهات بني متوازن بشكل العمومية املوارد توزيع �

  .اتمع مكونات وبني املغربية ااالت بني التضامن  تدعيم �

  :واالجتماعية االقتصادية التنمية مبدأ -ب 

  .واالجتماعية االقتصادية السكان حاجيات معرفة �

  .والفردية العمومية االختيارات بني التوفيق �

 . الفقرية والفئات املعوزة املناطق حسب العمومية املوارد توزيع �

 . اإلنتاجي النظام مكونات بني مهين اندماج إحداث �

  :البيئة على احملافظة مبدأ -ج 

  .املوارد على باحملافظة مرتبطة التنمية كون �

 . عليه احملافظة وضرورة الطبيعي حميطهم بـأمهية واجلماعات املواطنني توعية �

 . الطبيعي الوطين التراث محاية يضمن قانوين إطار وضع �

  :التسيري يف السكان إشراك مبدأ - د 

  .جماهلم م مشاريع إجناز يف املواطنني وإشراك استشارة ضرورة �

 .الفرص تكافؤ مبدأ وفق اال استعمال �

 . التدبري أساليب وتطوير اإلداري التركيز عدم �

  .الوطين التراب إلعداد الكربى االختيارات حتديد مت ضوئها وعلى بينها فيما تتكامل املبادئ هذه

 :الوطين التراب إعداد لتبين املوجهة املبادئ غايات -  2

 : التالية الغايات استخالص ميكن السابقة املبادئ على بناء

  .االقتصادي النسيج تأهيل �

  .الشغل لسوق السلبية التوجهات تغيري �



  .الطبيعية املوارد ظاهرة يف التحكم �

  .الطبيعية املوارد استغالل ترشيد �

  .والسكان املوارد بني البوادي داخل التوازن الختالل حد وضع �

 . بشرية تنمية حتقيق �

III  - املستدامة التنمية حتقيق يف ودورها الوطين التراب إلعداد الكربى االختيارات:  

 : الوطين التراب إعداد لسياسة الكربى االختيارات -  1  

 : القروي العامل تنمية -أ 

  .ا الطاقة مصادر خمتلف وتنمية اقتصاديا األرياف تنمية �

 .التنمية هلذه قانوين إطار توفري �

  .والقرى املدن بني التباين من التخفيف �

  :احلضرية السياسة -ب 

 .بينها التباين وختفيف اقتصاديا املدن تنمية �

  .احلضرية التنمية لتحسني االجتماعية التنمية اعتماد �

  .لصفيح دورا حماربة �

 : العقار إشكالية حل -ج 

  .باملدن العقارية السوق يف التحكم �

 . باألرياف التنمية تعيق اليت) التجزئة( العقارية البنية حل إجياد �

 : الوطين االقتصاد تأهيل - د 

  .بنياته وحتديث االستثمار تشجيع �

  .)انتشارها وإعادة ،الصناعة تأهيل( واحلضري ،)االقتصادية األنشطة تنويع( القروي اال يف للتنمية جديدة مرتكزات إجياد �

 : البشرية املوارد تأهيل - هـ 

  .األطفال تشغيل وحماربة األمية حمو �

 .مناهجه وإصالح التعليم تعميم �

 . الشباب خاصة واملهنيني واألطر العاملة اليد تأهيل �

 .التكوين ومعاهد العايل التعليم ملؤسسات متكافئ جغرايف توزيع حتقيق �

 : التراث على واحملافظة الطبيعية املوارد تدبري - و 

  .الطبيعية املوارد استعمال ترشيد �

  .املواطنةو املسؤولية وترسيخ البيئية التربية إدماج �

 . وتوثيقه ومحايته التراث صيانة �

  .الوطين التراب إعداد سياسة حتديات جتاوز شأا من االختيارات هذه

  :املستدامة التنمية حتقيق يف الوطين التراب إلعداد الكربى االختيارات دور -  2

 منالوطين، وذلك  التراب إعداد سياسة حتديات املستدامة، ومواجهة التنمية حتقيق يف متعددة أدوارا الكربى االختيارات تلعب

  : خالل

 . ا التحتية البنيات وإنشاء اقتصاديا املناطق هذه القرويةـ وذلك بتأهيل اهلجرة ظاهرة من احلد �

 . البطالة نسبة وختفيف املدن والنائية، وتنمية القروية املناطق باملدن، وذلك بتأهيل االكتظاظ من التخفيف �



  .هامة خيل مدا وحتقيق اخلارجية املنافسة مواجهة على قادرا االقتصاد يصبح أن �

 .وبشرية اقتصادية تنمية لتحقيق التحتية البنيات إنشاء تعميم �

  .استرتافها دون الطبيعية املوارد من االستفادة �

 بينها فيما بعضا وترتبط بعضها تكمل اختيارات فهي األخرى، عن الواحدة فصل ميكن ال غاياا لتحقيق الكربى االختيارات هذه

  .الشاملة التنمية لتحقيق ضرورية وتعترب املغريب اال داخل

IV - الية االختياراتودوافعها الوطين التراب إلعداد ا:  

  :الوطين التراب إعداد سياسة عليها بنيت اليت االية لالختيارات األساسية الدوافع -  1  

 : االية االختيارات دوافع تتعدد

  .)واستراتيجيا اقتصاديا( وطنية أمهية ذات ترابية جماالت تواجد

  .الترابية القضايا جتزيء وعدم واحمللية اجلهوية خصوصيات على اإلبقاء ضرورة مع اجلغرافية الوحدات هذه بني التمييز

  .مجاعي وتعاون شراكة إطار يف أو احمللية اجلماعات صعيد على التدخالت وتنسيق املقاربات توحيد

  :وغاياا الوطين التراب إعداد لسياسة الكربى االية االختيارات -  2

 الكربى، اجلغرافية ااالت حتديد مت املغريب اال يعرفها اليت االكراهات من التخفيف وضرورة االية االختيارات دوافع إىل بالنظر

 : يلي كما

 . احلدودية ااالت وتأهيل االورو متوسطي البعد تدعيم إعدادها غاية: والشرقية الشمالية األقاليم �

 . اايل التضامن وحتقيق الطبيعية املوارد على احملافظة :إعدادها غاية: اجلبلية املناطق �

 . عليها واحلفاظ البحرية املوارد وتدبري اخلارج على االنفتاح تعزيز :إعدادها غاية: والساحل البحر �

 . اهلشة ااالت وتدبري اجلهوي االندماج حتقيق :إعدادها غاية: الصحراوية املناطق �

 . اخلارجي السوق على االنفتاح وحتديات الغذائي األمن رهان كسب :إعدادها غاية: املسقية املدارات �

 . االية والتوازنات االقتصادية الفعالية حتقيق :إعدادها غاية: الـبور املناطـق �

 . ومندجمة شاملة تنمية بإقرار احلواضر تأهيل :إعدادها غاية: ةاحلضري ةالشبك �

 اليت التحديات على والتغلب املغريب اال يعرفها اليت االكراهات من التخفيف يف أساسيا دورا ستلعب الكربى االختيارات هذه

  .     عموما املغرب تواجه

  :خامتة

  .والريفية احلضرية للتهيئة قاعدة تظل لكنها أهدافها، حتقيق يف الوطين التراب إعداد سياسة فشلت

  

 :شرح املصطلحات

 .البيئي التوازن على واحملافظة الطبيعية املوارد استغالل ترشيد :املستدامة التنمية �

 .والقائد والباشا كالعامل واحمللية اإلقليمية السلطات رؤساء  يسريها: ترابية إدارة �

 .والقروية احلضرية واجلماعات واألقاليم والعماالت اجلهات: احمللية اجلماعات �

  .احلكومية غري اجلمعيات: املدين اتمع أجهزة �


