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الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

بالمغرب؛الديموغرافيةوالسياسةالسكانيةالخصائص

اتها؛وانعكاسأسبابها،مظاهرها،:بالمغربالحاليةالديموغرافيةالتحوالت

الفقر؛األمية:اقتصاديةالسوسيوالخصائص

البشريةللتنميةالوطنيةالمبادرة:البشريةالتنميةبرامج.
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نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

المغربي؛الجغرافيالمجالفيالعامةالجغرافيةوالتفاوتاتالتباينات

واألرياف؛المدنبينماالتباين

بالمغرب؛الحضريواإلعدادالحضريالمجالخصائص

بالمغربالريفيواإلعدادالتنميةوخططاألريافخصائص:المغربيةاألرياف.



الجغرافيا البشرية

خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

الزمن؛عبروتطورهاالمغربيللمجالالترابيةالتقسيمات

ي،الوطنالترابإلعدادالكبرىاالختيارات:الترابإلعدادالوطنيالمخطط

المغرببالجديدةالجهويةالسياسةالوطنيالترابإلعدادالمجاليةاالختيارات

.المتقدمةالجهوية
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ة خصائص القطاعات االقتصادي: المغربيالمجال 

وتدابير تنمية وتأهيل االقتصاد الوطني

(ضراألخالمغربمخطط)التنميةوسبلالعامةالمميزات:البحريوالصيدالفالحة،

؛Halieutis)مخطط)

طاقيةالالنجاعةمخطط)تنميتهاوخططالمغربيةالصناعةبنيةخصائص:الصناعة+

؛(الصناعياإلقالعمخطط

(األزرقالمغربمخطط)القطاعتنميةوتدابيرالعامةالخصائص:السياحة.



الجغرافيا البشرية
قائمة المراجع األساسية حول الوحدة

 السياسة الفالحية والتنمية الريفية، مجلة نوافذ، العدد الثالث، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء(:1999)اقصبي نجيب.
 مطبعوة لم ورا  فواسالموارد الطبيعية والتنمية المجالية بالمغرب مجلة دفاتر جغرافية العدد السادس منشوورا  لليوة ااداب والعلووإل اانسوانية ا ور ا(:2009)جنان لحسن ،

.براس فاس-انفو
 بران -العاإل القروي في البحث الجغرافي مجلة دفاتر جغرافية، العدد السابع مطبعة آنفو(:2010)جنان لحسن.
مطبعة المعارف الجديدة. المغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الج وية(: 2006)جون فرونسوا تروان.
  ية سووايسالج ويوة المتقدموة بوالمغرب الحلاموة الترابيوة ور انووا  التنميوة المحليوة، منشوورا  لليوة ااداب والعلووإل اانسوان(: 2014)حاا  لياي فل،اةز حاموم محماادز تنساي-

. فاس-، مطبعة سايس لرافيك34فاس، عدد 
 التدبير الترابي بالمغرب؛ واقع الحال ومتطلبا  التنمية، منشورا  طوب بريس، الرباط(:2009)خيو  جمال  .
10من ااقليإل إلى الج ة، منشورا  للية ااداب والعلوإل اانسانية، الرباط سلسلة محاضرا  مرل  الدلتوراه رقإل (: 2012)الرفاص محمد.
 85ا  ومناارا  رقإل سلسلة ندو . المدينة المغربية بين التنايإل المحلي والتدبير الج وي، منشورا  للية ااداب والعلوإل اانسانية، الرباط(: 2000)الرفاص محمدز تنسي ،



الجغرافيا البشرية
قائمة المراجع األساسية حول الوحدة

أي مشروع ألي تراب؟، المطبعة والوراقة الوطنية، مرالش: الج ة والج وية بالمغرب(: 2012)سعيد بوجروف.
مطبعة المعارف الجديدة. نموذج ج ة الشاوية ورديغة: واائف الج ة(: 2003)لبد الكريم بالماع.
 تحوال  المغرب القروي أسئلة التنمية المؤجلة، مطبعة طوب بريس، الرباط(: 2009)العطرم لبد الرحيم  .
الج وية والتنايإل الترابي نحو ج وية متقدمة بالمغرب، مطبعة ألطوبريس للطباعة والنشر(:2012)ليى بولربح.
 عداد التراب(:2008)كرمامم موسى .24مجلد 2-1قواسإل وانشغاال  مشترلة، مجلة جغرافية المغرب عدد : الجغرافيا وا 
طوب بريس الرباط. التطورا ، المقاربا  والر انا : مغرب الحلامة(: 2011)كريم لحرش.
 إعداد التراب الوطني ور ان التنمية الج وية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء(:2003)لبكر رشيد.
 إعداد التراب الوطني ور ان التنمية الج وية، مطبعة علاا، الرباط(: 2003)لبكر رشيد.
شلالية الج ة بالمغرب(: 1990)لحسن جنان .منشورا  مجلة للية ااداب والعلوإل اانسانية و ا ر الم را  فاس. مف وإل الج ة وا 
،لثووواني جامعوووة الحسووون ا-منشوووورا  لليوووة ااداب والعلووووإل اانسوووانية بالمحمديوووة. المدينوووة المغربيوووة فوووي أفوووح القووورن الواحووود والعشووورين(: 2000)(:تنساااي )وس يااامحماااد فنII

.  12سلسلة الندوا  رقإل . المحمدية



الجغرافيا البشرية
قائمة المراجع األساسية حول الوحدة

مطبعة النجاح. وحدة الج وية وج وية الوحدة بالمغرب، الريادة في الذلاء الترابي االستراتيجي(: 2011)المصط،ى نشوم.
النجاحمنشورا  مجلة المجال الجغرافي والمجتمع المغربي، مطبعة. أسس التنمية الج وية وتقديإل التجربة الج وية بالمغرب(: 1996)الوماد فحمد ابراهيم.
نميةمنشورا  المجلة المغربية لإلدارة المحلية والت. تقسيإل التراب والسياسة الج وية بالمغرب، نحو اعتماد ج وية سياسية(: 2010)يحيا لبد الكبير
 واقوع الحوال، منشوورا  مديريوة إعوداد التوراب الووطني، مطبعوة علواا، الطبعوة الثانيوة–المجوال المغربوي : 2000المميكة المغربيةز مديرية إلاداد التاراب الاوطنيز ،

.الرباط
 رباطنوافذ على المجال المغربي، منشورا  مديرية إعداد التراب الوطني، مطبعة علاا، الطبعة األولى، ال: 2002المميكة المغربيةز مديرية إلداد التراب الوطنيز.
 خالصة، علوإل العمران والتنمية، الرباط-التصميإل الوطني اعداد التراب : 2003المميكة المغربيةز مديرية إلداد التراب الوطنيز.
 الوثيقة الترليبية، مطبعة علاا، الرباط–التصميإل الوطني اعداد التراب : 2004المميكة المغربيةز مديرية إلداد التراب الوطنيز.
الممللة المغربية، الميثاح الوطني اعداد التراب، مطبعة علاا، الرباط.
 2025سوونة موون التنميووة البشوورية وآفوواح سوونة 50إسوو اإل فووي النقوواش العوواإل موون أجوول طموووح مشووترك، : المغوورب المملوونز 2006اليجنااة المديريااة ت رياار الخمسااينيةز .

.مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء
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قائمة المراجع األساسية حول الوحدة

 AKESBI NAJIB ET ALL (2008) : L'agriculture marocaine à l’épreuve de la libération, Imprimerie, Elite, Rabat.

 CHOUIKI MUSTAPHA (2012) : le Maroc face au défi urbain quelle politique de la ville, Imprimerie, Dar Attaouhidi, Rabat.

 GRIGORI LAZAREV (2012) : les politiques agraires au Maroc 1956 – 2006, Un témoignage engagé, Imprimerie, El Maarif Al jadida, Rabat.

 MOHAINE Abdelkader(2017) : la Géographie et L’aménagement au Maroc, Regards Croisés, Edition Afrique Orient, Rabat, Maroc.

 SEDJARI ALI ET ALL (1999) : Aménagement du Territoire et Développement durable, quelles intermédiations, Editions L’harmattan, Paris.
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:عامتقديم
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وكذا،األرضسطحفوقالطبيعيةوالمواردالبشريةالمجتمعاتلتوزيعالمفسرةالعواملعنيبحث•

غرافي،الجالمشهدالمطافنهايةفيتشكلوالتيالعناصرهذهبينتحصلالتيالتفاعالتمختلف
.المساعدةبالعلومالعناصرهذهدراسةفيوتستعين

ذلكفيبماالطبيعيةالمعطياتيدرسالبيئي،ووسطهاإلنسانبينالعالقاتيدرسعلمالجغرافيا•

ثحيمنيدرسهاوالحيوان،كاإلنسانالحيةالعناصركذلكويدرسوالنبات،والمناخالتضاريس

.األرضسطحعلىتوزيعها

26
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:واالقتصاديةوالبشريةالطبيعيةالجغرافيابينالجغرافيونيفصل•

يهتمالذيمناخوالوتوزيعها،األرضسطحأشكالتدرسالتيالجيومورفلوجياوتتضمنالطبيعيةللظواهرتتطرقالطبيعيةفالجغرافيا•

.ذلكوغيرواألتربةالنباتاتبدراسةيهتمالذيالبيئةوعلمالجو،حالةبدراسة

وقياسهانيفهاوتصتوطينهايمكنالتيالعناصرمختلفمعاألرضلسطحشامالوتفسيراتحليالتقدمأنتحاولتركيبيعلموالجغرافيا•

.نفسهالوقتفيوبشريطبيعيعلموهيالمجال،فوق

فيأساسيافاعالاناإلنسويعتبراالستهالك،وكذاالطبيعيةللمواردوتوزيعإنتاجمناالقتصاديةبالمعطياتفتهتماالقتصاديةالجغرافيةأما•

.العناصرهذه

جغرافيةثلمالبشرأنشطةعنالناتجةالمظاهرومختلفالبشريةالتجمعاتتدرسالبشر،سلوكبدراسةفتهتمالبشريةالجغرافياأما•

نساناإلبينالرابطةالتفاعالتمختلفوتدرسالجغرافي،المجالتنظيمعلىيعملالذياإلنسانتدرس.األريافوجغرافيةالمدن

.السكانجغرافيةوهوأساسيفرعوهناكوالبيئة،

27
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الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

القاري،الترابيالمجال ذاإلىنضيفأنويملن.2للإل710850حواليتنا  التيالترابيةمساحتهبشساعةالمغربيالجغرافيالمجاليتسإل
.المغربيالساحلمنانطالقابحرياميال12عرضعلىالوطنيةااقليميةالمياهتغطيهوالذيالبحريالمجالداخلشاسعةمساحة

36و21بينمالبالدلاللبيرالعرضياالمتدادأنبيد.متنوعةطبيعيةمواردعلىالشاسعةوالبحريةالقاريةالجغرافيةالمساحة ذهتتوفر
.ومتباينةمتنوعةجدطبيعيةخصائصذا من ايجعلدرجة

شتى،مناطحمنفةمختلوشعوبحضارا التاريخيةاأل منةمختلففيعليهوتوافد التاريخ،قبلمامنذاانسانالمغربيالمجالأوىوقد
التاريخفيومتجذرمتنوعو غنيحضاريوتراثمتنوعة،ولغويةعرقيةترليبةذا بشريةترليبةخريطةللبالدلتعطيفيه،واندمج فامت ج 

.(أصيل)
العالإلفيائدةالسلتلكواقتصاديةواجتماعيةديمغرافيةبخصائصالسالنة ذهوتتصفنسمة،مليون34منبألثرحالياالبالدسالنةوتقدر

.النموطريحفيالسائر
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الخصائص البشرية للمغرب

لسكان المغربالديموغرافيةالخصائص 

سريعديموغرافينمو 

 حيووث نمووا سوولانيا سوريعا، وتوإل ذلووك بووتيرة سووريعة جودا، وخصوصوا منووذ الخمسوينيا 20فقود شو د المغوورب منوذ مطلوع القوورن
.قوياديموغرافياش د  انفجارا 

 ل تراجوع نسوبة الوفيوا ، لارتفواع نسوبة الووالدا ، مقابو: ديموغرافيةويع ى  ذا إلى ارتفاع نسبة التلاثر الطبيعي نتيجة عوامل
.وت ايد معدل الخصوبة لدى النساء

  مسوت للين، ومون الوقووف أ مية بالغة في معرفة تو يع السلان وتحديد نسوبة المنتجوين والالديمغرافيةتلتسي دراسة الخاصيا
.بهعلى التوا ن من عدمه بين اللتلة البشرية وااملانيا  التي يوفر ا المجال الذي تعيش 
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الخصائص البشرية للمغرب

2014-1960ما بين %بـتطور ساكنة المغرب بالمليون نسمة ومعدل النمو السنوي 
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الخصائص البشرية للمغرب

سكان األرياف سكان المدن
مجموع السكان السنة

النسبة العدد النسبة العدد

70.90 8236857 29.1 3389613 11626470 1960

64.9 9969534 35.1 5409725 15379259 1971

57.3 11689156 42.7 8730399 20419555 1982

48.6 12665882 51.4 13407835 26073717 1994

44.9 13428074 55.1 16463643 29981708 2004

39.7 13415803 60.3 20432439 33848242 2014

2014-1960التطور العددي لسلان األرياف والمدن المغربية خالل الفترة ما بين 
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الخصائص البشرية للمغرب

2014-2004هرم األعمار بالمغرب ما بين 

2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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ذكورإناث 
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2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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الخصائص البشرية للمغرب

 علووى البنيووة العمريووة لسوولان المغوورب، فقوود أدى ذلووك إلووى وجووود بنيووة 20لقوود انعلووس النمووو السوولاني السووريع الووذي عرفووه المغوورب منووذ منتصووف القوورن

.سلانية فتية تتمثل في ارتفاع نسبة فئة األطفال والفتيان والشبان

وستستمر  ذه البنية الشبابية بالرغإل من التقلص النسبي الذي تعرفه نسبة الت ايد الطبيعي ااجمالي.

عرف  الترليبة العمرية لسلان المغرب في العقود األخيرة عدة تغيرا  جو رية:

 مون مجمووع سولان % 44.4تمثول 1960سنة تراجعا قويا؛ فإذا لان   ذه الفئة إلى حودود سونة 15فقد عرف  فئة األطفال الذين تقل أعمار إل عن

وموون . حسووب معطيووا  ااحصوواء األخيوور% 28، لتنوو ل إلووى نسووبة 2004سوونة % 31.2، ثووإل إلووى 1994سوونة % 37الووبالد، فإن ووا انخفضوو  إلووى 

؛...ويفسر  ذا بانخفاض نسبة الخصوبة، وتأثير سياسة تنايإل األسرة. 2030في أفح % 20.9المتوقع أن تن ل إلى 
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الخصائص البشرية للمغرب

 لوإل تتراجوع، بول عرفو  ت ايودا مسوتمرا حيوث انتقلو ( سونة60-15ما بين ( )الفئة النشيطة)في مقابل ذلك، نجد أن نسبة السلان الراشدين أو البالغين

إلووووى 2014، لترتفووووع حسووووب معطيووووا  ااحصوووواء األخيوووور 2004سوووونة % 61.2، ثووووإل إلووووى 1994سوووونة % 55.9إلووووى 1960سوووونة % 48.3موووون 

نيا ، ولووذا ويفسوور ذلووك بتووأثير ال يووادة الطبيعيووة السووريعة التووي عرف ووا المغوورب خووالل السووتي% 64.15، وموون المنتاوور أن تصوول النسووبة إلووى 62.4%

النشيطين؛بسبب الخصوبة المرتفعة التي عرف ا المغرب في عقدي السبعينيا  والثمانينيا  والتي بدأ  أجيال ا تلج فئة السلان

 2004سونة % 8.1إلوى 1960سونة % 7.2سنة، فلإل تش د سوى ت ايد طفيف، حيوث انتقلو  مون 60أما فئة الشيوخ، أي الذين ت يد أعمار إل عن ،

. 2014حسوب إحصواء سونة % 9.6سنة، غير أن ا عرف  ارتفاعا ملحواا في السونوا  األخيورة بحيوث وصول  إلوى 50فقط على مدى % 0.9أي 

؛ 2030في أفح سنة % 15.4للن من المنتار أن تش دا  يادة م مة مستقبال لتصل نسبت ا إلى 



الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

(%)الفئات العمرية الكبرىالبنية السكانية للجهات حسب 

9,6 10,3 9,7 10,2 9,1 9,8 10,6 8,0 8,1 8,1 5,4 3,5

65,6 64,5 65,0 64,1 64,9 63,9 63,0 65,5 64,9 63,0 65,7
63,4

24,8 25,2 25,3 25,7 26,0 26,3 26,4 26,5 27,1 28,8 29,0 33,1

سنة فما فوق60 سنة59–15 سنة14–00
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(إمرفةلدد األط،ال لكل متوسط )المعدل التركيبي ليخصوبة 

مؤشر الخصوبة
( .49-15) ي متوسط عدد األطفال األحياء الم دادين خالل سنة معينة بالنسبة لمجموع النساء في سن اانجابنسبة الخصوبة 

2,01
2,1

2,62,55

3,1

4,3

2,21
2,5

3,3

1,8

2,3

2,8

3,3

3,8

4,3

2014إحصاء  2004إحصاء  1994إحصاء 

حضري قروي مجموع
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2014المعدل التركيبي ليخصوبة حسب الجهات سنة 

1,9
2,0 2,0

2,0
2,1

2,2 2,2
2,3

2,3
2,4 2,4 2,4

2,9
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الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

(بالنسبة المئوية)الزواجية سنة فما فوق حسب الحالة 15توزيع السكان الدين يبلغون من العمر 

2014إحصاء  2004إحصاء 
مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

لامب   45,7   34,0   39,7   40,9   28,9   34,8
متمو    52,7   52,8   52,7   57,3   57,8   57,5
مطي    0,7   3,1   2,0   0,9   3,4   2,2
فرمل   0,9   10,1   5,6   0,8   10,0   5,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 مجموع

:2014و2004ما بين 
 34,8إلى ٪39,7من العا بينتراجع  نسبة ٪.
 57,5إلى ٪52,7ارتفع  نسبة المت وجين من ٪.

: موا  مبكر 
123.956 (.66.440ز قرويون %53,6امرفة و102.139ز %82,4)سنة 18دون موا  لألشخاص



انخفاض معدل الخصوبة 
ةفي معظم البلدان المتقدم

ارتفاع معدل الخصوبة في 
معظم البلدان النامية

النموذج 

الغربي 

المعاصر 

النموذج 

التقليدي 

ي النموذج االجتماعي والثقاف
للخصوبة 

دات انتشار القيم والمعتق

لى الدينية التي تشجع ع

التوالد واإلنجاب 

مل اعتبار األطفال قوة ع
إضافية لألسرة 

ط انخفاض السن المتوس

ة للزواج وانخفاض نسب

العزوبية 

انتشار ظاهرة زواج 

القاصرات والزواج 

المبكر لدى الشباب

افقة السلوك والعقلية المر

للحياة المعاصرة 

سيادة قيم االستهالك 

والرغبة في التفرغ 

للتمتع بالحياة 

مساهمة المرأة في 
النشاط االقتصادي

انتشار االجهاض الذي 

يسمح به في جل الدول

الغربية 

ط ارتفاع السن المتوس

يةللزواج ونسبة العزوب

40
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الخصائص البشرية للمغرب

(بالنسبة المئوية)سنة حسب وسط اإلقامة والجنس 55في سن ( النهائية)معدل العموبة

5,9

3,8

6,96,7

4,3

8,0

5,1

3,3

5,9

مجموع قروم حضرم

مجموع إناث ذكور

2014سنةبالمائة5,9إلى2004سنةبالمائة3منالن ائيةالع وبةمعدلانتقل.
(%5,9مقابل%8)الحضريبالوسطألثرالفرحويبر (%5,1مقابل%6,7)الرجاليسجلهالذيمنألبرمعدالالنساءوتسجل.



الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

حسب وسط اإلقامة والجنس( بالسنوات)النساءلدىسن عند الزواج األولالمتوسط 

2014إحصاء  2004إحصاء 
مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور
29,2 26,4 32,1 29,5 27,1 32,2 الوسط الحضرم
27,6 24,9 30,3 27,5 25,5 29,5 الوسط ال روم
28,6 25,8 31,4 28,7 26,3 31,2 المجموع

2014خاللسنة25,8إلى2004خاللسنة26,3منانتقلحيثللنساءبالنسبةاألولال واجعندالسنتراجع.
(2014خاللسنة31,4و2004خاللسنة31,2)مستقراالللرجال،بالنسبة.
2014خاللسنة5,6إلى2004خاللسنة4,9من:ارتفاعاعرفوالنساءالرجالبيناألولال واجعندالسنفارح.



الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب



الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

2014و 2004متوسط حجم األسر حسب وسط اإلقامة مابين 
2014إحصاء  2004إحصاء 

4,20 4,75 وسط حضرم
5,30 5,99 وسط قروم
4,60 5,24 مجموع

2014بنية األسر حسب وسط اإلقامة وحجم األسر

مجموع وسط قروم وسط حضرم حجم األسر
7,2 5,2 8,2 شخص واحد
11,2 8,5 12,6 شخصين
15,2 11,5 17,1 فشخاص3
19,9 16,1 21,8 فشخاص4
17,9 17,5 18,1 فشخاص5
11,8 14,3 10,5 فشخاص6
7,1 10,2 5,6 فشخاص7
9,7 16,8 6,2 فشخاص فما فو 8

100,0 100,0 100,0 المجموع
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الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

انية الكثافة لسك

بالمغرب
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الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

الكثافة : جدول
السكانية بجهات 

2014المغرب سنة 
2الكيم/ نبا

2كيم/نالجهة

352.8سطا –ج ة الدار البيضاء 
259.3الحسيمة–تطوان–طنجة

251.7القنيطرة -سال-الرباط
115.4اسفي-مرالش
105.7ملناس–فاس

63.8الشرقية
61.4خنيفرة–ماللبني 

49.7ماسة–سوس 
12.3تافيالل –درعة
9.4واد نون–للميإل
2.6الساقية الحمراء-العيون 

1.09واد الذ ب–الداخلة 



الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

الحركات السكانية

جهاتعريف اهلجرة، أنواع اهلجرات السكانية، أسباهبا ونتائ
طريقة قياسها



الخصائص البشرية للمغرب

لعدةتمينالمنالدارسينمختلفلدىللجدلمثيراومصدرابلونقاش،انشغالموضوعوكذلكالعصر،إشكاالتأحداليومالهجرةإشكاليةتمثل•

:واإلحصائيينالنفسوعلماءوالتاريخوالسياسةواالقتصادالبشرية،الجغرافياعلماءمنهمنذكروتيارات،قطاعات

اآلثارعلىركزونيكماالهجرة،أحداثفيطبيعيةوكوارثوتربةمناخمنالطبيعيةالعواملأثربدراسةيهتمونفهمللجغرافيينفالبنسبة

أوالقوميأوعالميالللمجتمعالسكانيةالخارطةفيهائلتغيرالعام،السكانيالتركيبخلخلة)الهجرةلعمليةالمصاحبةالسكانيةوالمشكالت

.(المحلي

المجتمعجاتاحتياسدعلىالهجرةتأثيرمدىإلىباإلضافةالعملودورةالهجرةبينالمتبادلةالعالقةدراسةعلىيركزون:االقتصاديون

الوظيفيوالمهنيالوضعبدراسةيهتمونوأخيراأيضااالقتصاديالنموعلىالهجرةوتأثيرالمهرة،وغيرالمهرةللمهاجرينالمستقبل

.للمهاجر

بالهجرةالمباشرةالعالقةذاتالسياساتووضعالقوانينصياغةعلىيركزون:والسياسيونالمشرعون.

السياحيةالحركاتماعداالحدود،خاللمنحركةكلالهجرةيعتبرون:اإلحصائيين.



متوسط الهجرة السنوم نحو المدن : 1جدول رقم 
1900-2010

متوسط الهجرة ال،ترة

7800 1900-1912

11400 1912-1926

17300 1926-1936

29000 1936-1952

45000 1952-1960

67000 1960-1971

113000 1971-1982

193000 1982-1994

100000 1994-2000

127000 2000-2009



الجغرافيا البشرية

الخصائص البشرية للمغرب

: تعريف الهجرة 1-

محددةجغرافيةرقعةداخلالسكانعددتراجعأوزيادةعلىيعملديمغرافياعنصراوالوفياتالوالداتجانبإلىالهجراتتشكل.

منبهوتتأثرالجديد،لمجتمعافيتؤثرإنهابلاألصلي،المجتمعفياالجتماعيةباألوضاعالرضابدرجةكبيربشكلتتأثراجتماعيةظاهرةالهجرةتعتبر
.االجتماعيينواالندماجالتأقلمعمليةخالل

معتادالاإلقامةمكانفيدائمشبهأودائماتغييرايستلزمالذيالجماعاتأواألفرادانتقال:الفرنسيالديمغرافيالقاموسحسبالهجرة.

.يمكن ببساطة تعريف الهجرة بأنها تغيير لمكان اإلقامة بصفة دائمة أو مؤقتة، أي أنها انتقال من مكان الوالدة إلى مكان اإلقامة



مفهوم الهجرة ومرادفاتها

) 1 (

Migration 

ارتحال ، هجرة

) 2 (

Immigration 

اغتراب، رحيل عن الوطن

) 3 (

Emigration

نزوح 

Migrate يهاجر

االنسان، الحيوان، بشكل مؤقت  

Immigrants
االنسان بشكل دائم

Emigrate,  émigrer 
االنسان بشكل دائم

Not permanent  ;    seasonal Move to country Leave a country

مكانإلىمكانمناالنتقال:يتنقل

.آخر

الحيواناتحتىأواألشخاصيحلعادة

االنتقالهذاويكونمكانإلىمكانمن

.دوريأوموسمي

انمكمناالنتقالإلىالفعلهذايشير

مجددايعودثمومن(ب)مكانإلى(أ)

.(أ)المكانإلى

الطيور،المهاجرون،العمال:مثال

الضريمزراعة

إلىدومالقبهيقصد:البلدإلىيأتي

إليهوصوله.يقصدهالذيالبلد

دائمبشكلللعيش

شواليعيأتواالذيناألشخاصنسمي

بالمهاجريندائمبشكل  آخربلد  في

immigrants
:مثال

منالكثيرالمغربإلىوصل

جنوببلدانمنالمهاجرين

الصحراء

درةبمغاشخصيقوم:البلدمنيرحل

يعيشلآخربلدإلىفيهولدالذيالبلد

وطنهويجعلهدائم،بشكلهناك

.الجديد

:مثال

صوبالمغاربةمنالكثيرهاجر

.مختلفةزمنيةفتراتخاللأوربا

.الهجرةبلدإلىيصلفهوImmigration:بــيقوموعندمابلدهيغادرفهوEmigration:بــماشخصيقومعندما:استنتاج



:  هناك نوعان من الهجرات
.(دوليةأوداخلية)مجاليمعيارمنهجرات(دائمةأواألمدطويلةأوموسمية)زمنيمعيارمنهجرات

أنواع الهجرات 

هجرة من معيار مجالي  هجرة من معيار زمني

هجرة 
دولية

هجرة 
داخلية

هجرة 
طويلة األمد

هجرة 
موسمية 

هجرة 

دائمة

54
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:زمنيمعيارمنالهجرات1-2

منالصنفهذاحدوثيفاملسامهةالعواملمنمثالالفالحيامليدانيفالعملعنالبحثويعتربأشهر،ستةمدهتاتتعدىالهجرةهي:الموسميةالهجرة
(الثماربعضجينموسمأومثالاحلصادموسم)مهمالذكورعندوأساسااألريافساكنةعندخاصةالسكانية،احلركات

داخلمناطقحنوألخرياهذايهاجرحيثعائلته،برفقةأومبفردهالشخصهتموقد(سنواتعدة)معينةزمنيةملدةتطولقدهجرة:األمدالطويلةالهجرة
.وغريهاوالتجارةوالفالحةكالصناعةخمتلفةاقتصاديةقطاعاتيفالعملعنحبثاخارجه،أوالبلد

احلالهوكماالغزوهبدفنتكو وقداختياريبشكلهنائيةبصفةآخرمكانيفليستقراقامتهجمالأووطنهاملواطنفيهايرتكهجرةهي:الدائمةالهجرة
األفارقةالسودكرتحيلباريةإجتكونقدأووآسيا،أورباحنواملسلمونهباقاماليتاهلجراتمثلمعينةحضارةأوديننشرقصدأوأمريكاـإىلاألوربينيهلجرة

.الطبيعيةالكوارثبسببأوجماورةعربيةبلدانحنوالفلسطينينيكهجرةوالرتهيبالضغطحتتأوأمريكاحنو
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:مجاليمعيارمنالهجرات2-2

:منهانذكرعواملعدةعنناتجة:الدوليةالهجرة1-2-2

اقتصاديةعوامل:
الغنيةالبلدانفيأما.كافتصادياقنمويواكبهالالمرتفعالديمغرافيالنموأننجدالفقيرةالبلدانففياقتصادية،صعوباتعنالدوليةالهجراتأرباعثالثةتنتج-

.أفضلالحياةظروفتظلالمستمرةالصعوباتورغم

الذهبعادنماكتشافأدىلقداألصلي،وطنهعنأحيانابعيدةعملهأماكنعنالبحثإلىاألفرادمنعدديلجأواالجتماعيالماديوضعهتحسينأجلمن-
واأللمانالبريطانيوناستقر.نسمةمليون50حواليعددهمبلغوقد،19القرنخاللالقارةهذهنحواألوربيينمنعددنزوحإلىوغنيةخصبةأراضيووجودبأمريكا
.الجنوبيةأمريكانحووالبرتغاليونواالسباناإليطاليوناتجهبينماالشمالية،بأمريكا

أوقانونيةبطرقسواءةاألوربيالبلداننحوسكانهامنلعددمكثفةهجرةاألوربياالستعمارسيطرةتحتواقعةكانتالتيالبلدانعرفتاألخيرةالسنواتخالل-
عدداتخاذفيبدأتاليومبالاالستقبلدانأنإالبسرعة،المتزايدةالبشريةاألعدادوتشغيلامتصاصعلىبهاواالجتماعيةاالقتصاديةالبنياتقدرةلعدمنظراسرية،

.عليهاالوافدينعددمنللحددوالقوانيناالجراءاتمن
56
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وايديولوجيةوسياسيةعسكريةعوامل:

عنيزيدمالهجرةالحالهوكمامهمةهجرةتياراتظهورإلىIIعالحربفترةخاللاألوربيةالبلدانمنعددحدودرسمإعادةساهملقد-
.السوفياتيباالتحادسابقايعرفكانمانحوأرمينيألف100

الصهيونيالكيانخلقأدىلقدآمنة،أخرىمناطقنحوهجرةتياراتحدوثفيدورواضطهادقمعمنيرافقهاوماوالدينيةالسياسيةللخالفات-
.والقتلالعنفببسببانغالديشنحوالنزوحمنبورمافيالروهينجاالمسلمينقامكمافلسطين،أرضنحوالعالميهودنزوحإلى1948سنة

فيدتهاحتزايدتظاهرةوهيأخرى،دولأومناطقنحواألصليةلمواطنهمالسكانمنعددمغادرةفياإليديولوجيةالخالفاتتتسبب-
.الديمقراطيةتنعدمحيثالثالثالعالمببلدانخاصةاألخيرةالسنوات

نجدذلكانبجإلىدراستهم،لمتابعةأخرىدولنحووالباحثينالطلبةخاصةالسكانمنأعدادهجرةفيدورالثقافيةللعواملكذلكنجد-
...كفاءاتهاوالبرازللعملالمالئمةالظروفغياببسببالحنوبدولمنهاتعانيالتياألدمغةهجرةظاهرة
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https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/migrationseco1990#&gid=1&pid=1

خريطة الهجرات الدولية 
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:مجاليمعيارمنالهجرات2-2

عفويةوهجرةمنظمةهجرة:نوعانوهيالواحدالبلدداخلتتم:الداخليةالهجرة2-2-2

استخراجيفملللعالعمالمنعددبرتحيلاألخريةهذهتقومحيثالشركات،بعضأوالدولةفيهاتساهم:منظمةهجرة

.مثالاملعادن

.أنفسهمتلقاءمنالعائالتأواألفرادبعضهبايقوم:عفويةهجرة

أخرى،مدينةإىلينةمدمنأواملدينة،حنوالباديةمنأوالبادية،حنوالباديةمنتكونإمافهياجتاهات،عدةالداخليةاهلجرةتتخذ-
الباديةحنواملدينةمنأو

:منهاذكرنأسباب،لعدةذلكويرجعاجلنوب،ببلدانخاصةشيوعااألكثرهيالمدينةنحوالباديةمنالهجرةأنيالحظ-
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طبيعيةأسباب:
.(املياهقلةالرتبة،فقراملناخ،قساوةالتضاريس،حدة)الطبيعيةالظروفكقساوة-

أتتمهمةبشريةأعدادفافاجلفرتاتخاللوخاصةاألخريةالسنواتخاللعليهاتوافدقدفالحياحتديثاعرفتاليتاملناطقأنجندمثالباملغرب-
املناطقهبذهاملتواجدةريةاحلضباملراكزاالستقرارفضلاألخروالبعضالبواديببعضاستقربعضهابعيدة،مناطقمنأوالبوريةاجملاورةاملناطقمن

.املسقية

العقاريةبالبنياتمرتبطةأسباب:
علىاالستيالءلخالمنوذلكموجودا،كانالذيالتوازنزعزعةإىلأدىممااملوروثةالعقاريةالبنياتتفكيكعلىمثالباملغرباالستعمارعمل-

املعمرينأراضيجاعاسرت عمليةعرفتهالذيالتباطؤأنكمااألرض،متلكمنالريفيةاألسرمنعددحرمانإىلأدىالذيالشيءالفالحيةاألراضأجود
سكانمن%34,5أناليومجندوهكذااملالكني،منأقليةبيدامللكيةتركزمنزادمماإضافيةأراضيعلىيستحوذونالكباراملالكمنعددجعل

.للهجرةدفعهممنهواألمرهذاللزراعة،الصاحلةاألراضيجمموعمنشرباولوميلكونالاألرياف
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ديمغرافيةأسباب:
الوفياتنسبةتراجعبفعلمرتفعةفيةدميغرازيادةعلىحتافظظلتاملغربيةاألريافأنجندضعيفة،بوتريةسوىالفالحياالنتاجفيهيتزايدملالذيالوقتيف-

.الوالداتنسبةوارتفاع

األساسيةالتجهيزاتبضعفمرتبطةأسباب:
واملستوصفات،املدارسلمثاالجتماعيةالتجهيزاتيفنقصمنوكذلكوالكهرباء،واملاءاملواصالتبشبكةربطهاضعفمنتعايناملغربيةالبواديمازالت-

املشاكلحدةوارتفاعسكاهناعدديفتزايدااألخريةهذهعرفتحيثاملدنحنوالريفينيمنعددهجرةيفسامهتأسبابكلهاهيالبطالة،انتشارإىلباإلضافة
.والبيئيةوالثقافيةواالقتصاديةاالجتماعية

:القوليمكنعموما

يافاألرفقرفعواملالمتاحة،واالمكاناتوالخدماتللمواردعادلغيرتوزيععنتنتجمعينبلدداخلالسكانحركاتإن

.السكانيةالحركاتنشوءفييساهمهذاكلالقوية،الديناميةذاتالحضريةبالمجاالتالمرتبطةالجذبوعوامل
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Exode ruralالهجرة الريفية                                       

آخرمكانإلىالقريةمنواحدفردأواألفراد،منعددأوأسرة،مغادرةظاهرةأّنهاعلىالريفيةالهجرةتعّرف

أمتماعّية،اجكانتسواءالهجرةوراءاألسبابعنالنظربغضالمدن،إلىكالهجرةدائم،بشكلاالستقراربنّية

.اقتصادية،
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للهجرة الريفية األسباب العامة 

منعددفيضطرادها،أفركلّ إلعالةيكفيوالضعيفا  األسرةدخلمصدريكونوبالتاليالواحدة،العائلةتمتلكهاالتيالزراعيةالمساحاتقلّة•

.راعيةزأراض  يمتلكونالالذينالفالحينعلىأراض  بتوزيعالمشكلةهذهحلّ ويكونآخر،عملعنبحثا  الهجرةإلىاألسرةأفراد

.كاألنهارللماءالرئيسّيةالمصادرعنالقرىوبعدالمياه،كميةنقص•

زراعةعنتغنونويسعملهم،مناطقمنقريبةمناطقفيللسكنفينتقلونللدولة؛الحكومّيةالدوائرفيوظائفعلىاألشخاصبعضحصول•

.األرض

بحثا  المدنإلىلتوّجهلالشبابفيضطرالقرى،عنبعيدةالمدنمراكزفيالتعليمّيةوالمؤسساتالجامعاتُتبنىإذالتعليمّية،الخدماتضعف•

.التعليمعن

ويعوديرة،صغكانتوإنمامشكلةحدوثعندالقريةلتركاألشخاصمنالكثيرفيضطرالثأر،بأخذالقرىفيالموجودالعشائريالعرف•

.القانونتطبيقفيااللتزاموعدمالوعي،ضعفإلىذلكوراءالسبب
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ةالنتائج الديمغرافي
عمريوالالنوعيالتركيبفيخللحدوث.القرىفيوقلّتهمالمدن،فيالسكانأعدادازدياد

تفعترحينفيالقرية،فيالشبابأعدادتقلوبالتالي.(سنة35-15الشباب،هجرة)للسكان

.فيهاالسنوكبارالسنصغارنسبة

النتائج االقتصادية

العلميةالكفاءاتهجرة.فيهااإلنتاجانخفاضوبالتاليالقرىفيالزراعيةالعاملةاأليديقلة

نمكبيرةأعدادهجرةبسبب(واألطفالالشيوخ)المعالةالفئةأعدادارتفاع.القرىخارج

ادةزي.عليهمالطلبالزديادالزراعيةالعاملةاأليديأجرارتفاع.(الشباب)المعيلةالفئة

.المدنفيالعملفرصعلىالضغط

النتائج االجتماعية

لمشاكمنعنهاينتجومااإلناث،نسبةفيارتفاعيقابلهالقرى،فيالذكورأعدادقلة

ةظاهرازديادإلىأدىللمدنالمتوّجهينالمهاجرينأعدادازدياد.بالزواجمتعلقةاجتماعية

ثرةلكالمدن؛فيالبطالةنسبةارتفاع.الخدماتألبسطتفتقرالتيالعشوائيةالمناطق

.الجرائمأعدادفيازديادمنذلكعلىترتبوماإليها،المهاجرين

الريفيةنتائج الهجرة 
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:يليمااآثارهأهمومن.نفسهالمهاجروفيالوصولومكاناألصلمكانفيداخليةأودوليةكانتسواءالهجرةتؤثر
والوصولاألصلمكاينيفالسكانحجمتغيري.1
األخرىاخلصائصوبعضواجلنسيالعمريالرتكيبيفالتأثري.2
األصلمنطقةيفالبطالةحدهختفيف.3
الوصولمكانيفالعاملةاأليديتوفري.4
األصلمكانيفالعاملةالقوىاستنزاف.5
الدخليفاجملايلالتباينحدةختفيف.6
احلضريالنموعلىاهلجرةأثر.7
اجلرميةمعدالتوارتفاعالصفيحمدنظهور.8
الناسبنيوالتفاهماالندماجزيادة.9

(...الثقايفالتبادل)األفكارنشر.10 65

:  نتائج الهجرة وآثارها3-
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طريقة قياس الهجرة  -4

ازحينالنالمهاجرينعدد–الوافدينالمهاجرينعدد=الهجرةصافي
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األمية الفقر: اقتصاديةالسوسيوالخصائص 
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 و وو موا 2004مليوون سونة 10,2مليوون مون األشوخاص مقابول 8,6حووالي2014بلو  عودد األميوين بوالمغرب سونة ،

لقود لانو  .عشور سونوا  مون قبول43%مقابول 32%أموا معودل األميوة فقود بلو .18,7يعادل انخفاضوا إجماليوا قودره 

بالوسوووط %6,9و لوووذا تراجوووع معووودل األميوووة ب .حووودة انخفووواض معووودل األميوووة بالوسوووط القوووروي وفوووي صوووفوف الوووذلور

.في صفوف النساء14,6صفوف الرجال وفي17,5لما تراجع ب  .بالوسط القروي 21,2%الحضري مقابل

مقارنوة موع الوسوط  (47,7%)، فوإن األميوة ال الو  ألثور انتشوارا بالوسوط القوروي 2004للون لموا لوان عليوه الحوال سونة

.(22,1%)مقارنة مع الرجال  (41,9%)وفي صفوف النساء ،(22,2%)الحضري

الخصائص البشرية للمغرب



المجموع الوسط القروي الوسط الحضري المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

2014إحصاء  2004إحصاء 

32,0

47,7

22,2

43,0

60,5

29,4

41,9

60,4

30,5

54,7

74,5

39,5

22,1

35,2

13,7

30,8

46,0

18,8

مجموع إناث ذكور

تراجع نسبة األمية

الخصائص البشرية للمغرب

2014و 2004معدل األمية حسب الجنس ووسط اإلقامة ما بين 



معدل األمية حسب الجنس والجهة

27,4 28,2
23,9

22,0 21,6 22,2
19,9 21,0

19,5 18,1
20,1

13,6

49,4
47,9

46,1 45,1 45,7

41,8 43,1
40,9

37,2
34,6

29,1 27,7

38,7
38

35,2 34 34
32,1 31,7 30,8

28,4
26,4

23,9
20,3

ذكور إناث المجموع
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تعريف 
ال، ر

ال، ر 
المتعدد 
األبعاد

ال، ر 
الن دم

ال، ر
مستوىالعلىالحفااعلىالقدرةعدإلبأنهالفقريعرف

نماألدنىالحدبغيابيعرفلماالمعيشة،مناألدنى

األساسية،الحاجا لتلبيةالمواردأوالدخل

نممقبولغيرمستوىإلىعاإلبشللالفقرويشير

ارد،مو منبالحرمانيتسإلوضعإلىالمعيشيةاألوضاع

.لريمةبشريةلحياةضروريةتعتبرقدرا أو
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فبعادز مكوناتز مؤشراتز لتبات وترجيحات معدل ال، ر متعدد األبعاد

مؤشر الحرمانالمكونالبعد

يم
عل

لت
.المدرسةعلىيترددوال(سنة14-6)التمدرسسنفياألسرةأطفالأحدكانإذااألطفالتمدرسا

.التمدرسمنسنواتخمسيتمملمأكثرأوسنة15سنهيصلاألسرةمنفردأييوجدلمإذاالبالغينتمدرس

حة
ص

اإلعاقةال
شي،المالسمع،البصر،:التاليةالعضويةالوظائفإحدىتحقيقعنعجزحالةفياألسرةمنعضووجدإذا

.والتواصلبالنفسالعناية،(والتركيزالتذكر)التذكرعلىالقدرة

.شهرا12عنسنهيقلطفلباألسرةتوفيإذاوفيات األطفال

ش
عي

 ال
ف

رو
ظ

.إقامتهامكانمنانطالقاالمشيمندقيقة30منأقلفيالشربالصالحالماءإلىتصلالاألسرةكانتإذاالماء الصالح للشرب

.الكهرباءعلىتتوفرالاألسرةكانتإذاالكهرباء

.المياهلتصريفصحيةطريقةأوخاصمرحاضعلىتتوفرالاألسرةكانتإذاالتطهير

.الترابأوالرملمنمكونةأو،رديئةالمسكنأرضيةكانتإذاتغطية األرضية

.السمادأوالفحمأوالطبخفيالخشبتستعملاألسرةكانتإذاطريقة الطبخ

حيازة أصول
هاتف،:يةالتالالخدماتمناثنينعلىاألقلعلىتتوفروالشاحنةوالجراروالسيارة،علىتتوفرالاألسرة

.وثالجةعاديةدراجةناريةدراجةراديو،،تلفزة
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(%اب)ت،كيك ال، ر المتعدد األبعاد حسب مصدر الحرمان 
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Education des adultes

Education des enfants

Santé

Accès à l'eau, à l'électricité et à
l'aissinissement

Conditions d'habitation
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بالجهات2014و2004تطور معدل ال، ر المتعدد األبعد بين سنتي 
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ت،كيك ال، ر متعدد األبعاد بالجهات حسب مصدر الحرمان

21,1%

21,0%

20,1%

23,3%

17,7%

27,3%

22,1%

20,6%

18,7%

19,9%

25,5%

13,4%

36,3%

31,8%

33,1%

35,6%

30,5%

36,2%

35,4%

28,7%

36,0%

34,3%

35,3%

43,4%

10,3%

9,6%

9,4%

11,5%

8,9%

15,0%

10,6%

12,2%

12,7%

13,2%

24,0%

9,2%

20,0%

22,8%

22,3%
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24,6%

15,1%

17,4%

17,8%

17,2%

17,9%

10,8%
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14,8%
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6,5%

14,5%

20,7%

15,4%

14,7%

4,4%

11,9%

Tanger-Tetouan-Al…

L'oriental

Fès-Meknès

Rabat-Salé-Kénitra

Béni Mellal-Khénifra

Casablanca-Settat

Marrakech-Safi

Darâa-Tafilalet

Souss-Massa

Guelmim-Oued Noun

Laâyoune-Sakia El…

Dakhla-Oued Eddahab

Scolarisation des Enfants Education des Adultes

Santé Acces à l'eau , à l'electricité et à l'assainnissement
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تعريف ال، ر الن دم 
ن مسوتوى المعيشوة وال للفقر محددة إياه باألرقاإل فاعتبر  الفقراء  إل من ال يحصولون علوى الحود األدنوى موالتعاريفوضع  المؤسسا  المالية العديد من 

.يتجاو  دخل إل اليومي دوالرا واحدا في اليوإل حسب البنك الدولي

2014معدل ال، ر سنة  الجهة 
2,6 الحسيمة–تطوان–طنجة
5,2 الشرقية
5,1 ملناس–فاس
4,0 القنيطرة-سال-الرباط
9,1 خنيفرة–ماللبني 
2,6 سطا –ج ة الدار البيضاء 
4,6 اسفي-مرالش
14,6 تافيالل –درعة
5,8 ماسة–سوس 
5,7 واد نون –للميإل
1,7 الساقية الحمراء -العيون 
0,4 واد الذ ب –الداخلة 
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وحدهالفقر النقدي

3,5%

وحدهالفقر متعدد األبعاد

6,8%

ال، ر متعدد األبعاد
8,2%

ال، ر الن دم
4,9%

الفقر اإلجمالي :11,7%

ف ر ممدو 
1,4%
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السكان واألنشطة االقتصادية

:ساكنة نشيطة
 إلنتوواج والخوودما ، البووالغين سوون الشووغل، سووواء لووانوا ي اولووون عمووال أإل يبحثووون عنووه، ف ووي تمثوول إذن قوووة العموول الضوورورية ل( السوولان)تضووإل األفووراد

سنة فألثر حسب مديرية ااحصاء؛15ويختلف  ذا السن حسب الدول، إذ يحدد في المغرب في 
نود والمعاقينيستثنى من إل ربا  البيو  والطلبة والجسواء لانوا يشتغلون أو في وضعية بطالة،( 60-15)السلان في سن العمل والقادرون عليه.

:نسبة النشاط
صوول عليوه نطبوح مؤشر يستعمل لحساب مسوا مة السوالنة فوي النشواط االقتصوادي، و وي تمثول مجمووع النشوطين بالنسوبة إلوى مجمووع السوالنة وللح

: القاعدة التالية
 100×سنة فألثر15مجموع السلان البالغين /سنة فألثر15السلان النشيطون البالغون
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الساكنة النشيطة 
وغير النشيطة

نشيطون

نشيطون غير 
مشتغيين

نشيطون 
مشتغيون

غير نشطين

مت،الدون فط،الز تالميذز 
طيبة ربات بيوت



الخصائص البشرية للمغرب

معدل النشاط حسب وسط اإلقامة  والجنس 

34,3

14,7

54,1

35,9

17,6

54,7

31

7,5

54,2

34,9

14,9

55,1

36,5

19,4

54

36,8

19,8

54,4

مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

2014إحصاء  2004إحصاء 

مجموع قروي حضري

%36,8م ابال ) 2014بالوساط الحضارم سانة %36,5حيث سجل (. 2004سنة %35,9م ابل )2014سنة %34,3بيغ معدل النشاط  
(.2004سنة %34,9م ابل )2014بالوسط ال روم سنة %31,0و(  2004سنة 



الخصائص البشرية للمغرب

2004حسب السن والجنس ما بين ( %ب)معدل النشاط 

.2014و

(%22,6سنة 20تراجع معدل النشاط لدى الشباب الذين لم يتجاوموا -
النساء ز وخصوصا في ص،وف (2004سنة %38,6م ابل 2014سنة 

0(.   2004سنة %27,7م ابل 2014سنة 11,2%)

20

40

60

80

100

120

ذكور

إناث

المجموع

2014إحصاء  2004إحصاء 

مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور
22,6 11,2 33,9 38,6 27,7 49,7 19-15
47,3 23,8 71,3 56,1 33,2 80,5 24-20
60,9 29,7 93,1 62,9 33,3 95,1 29-25
61 26,7 96,5 61,7 28,9 97,4 34-30

59,7 25 96,4 60,2 26,3 97,8 39-35
60,2 25,1 96,6 59,3 24,2 97,4 44-40
58,4 23,8 95,2 58,5 21,8 93,9 49-45
53,6 19,4 89,4 55,4 17,3 91,7 54-50
48,8 15,7 79,8 48,5 13,2 85,5 59-55
19,5 3,7 36 22,3 5 41,2 سنة فما فو  60



الخصائص البشرية للمغرب

( %ب)معدل البطالة حسب وسط اإلقامة والجنس

18,9

29,5

15

22,4

32,1

18,7

9,9

23,5

8 9,2

14,7

7,7

15,7

28,3

12,2

16,7

25,5

13,7

مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

2014إحصاء  2004إحصاء 

مجموع قروي حضري

 على التوالي؛15,7%إلى 16,7%منتقال بذلك من 2014و 2004على المستوى الوطني، تراجع معدل البطالة بنقطة واحدة ما بين
 (12,2%)مقارنة بالرجال (28,3%)، ولدى النساء (9,9%)، نايره المسجل بالقرى (18,9%)يبل   ذا المعدل بالمدن.



الخصائص البشرية للمغرب

معدل البطالة حسب جهات المغرب



الجغرافيا البشرية

نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

المغربي؛الجغرافيالمجالفيالعامةالجغرافيةوالتفاوتاتالتباينات

واألرياف؛المدنبينماالتباين

بالمغرب؛الحضريواإلعدادالحضريالمجالخصائص

بالمغربالريفيواإلعدادالتنميةوخططاألريافخصائص:المغربيةاألرياف.



الجغرافيا البشرية

نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

المغربيالجغرافية العامة في المجال الجغرافيوالتفاوتاتالتباينات 

 وو موا أدى إلوى مون الوداخل نحوو السواحل، و والوديموغرافي، بحيوث توإل تحويول المرلو  االقتصوادي  اخوتالال خلف  السياسة االسوتعمارية عودة 
ة القرويووة نحووو الموودن تمرلوو  قوووي لةنشووطة االقتصووادية والحواضوور بالسوواحل، وبعوود االسووتقالل اسووتفحل  الوضووعية ب يووادة التمرلوو  بفعوول ال جوور 

التووا ن بإحوداث ةاعوادأماإل  ذه الفوارح تودخل  الدولوة مون أجول . الساحلية بحثا عن الشغل و روبا من البادية التي تعاني من ضعف التج ي ا 
. المجاليةاالختالال التج ي ا  االقتصادية، حيث شلل التقسيإل الترابي وتطوير الالمرل ية الوسيلة الفعالة ل ذه الساسة ووضع حد ل ذه



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

2014الولو  الساكنة إلى المراف  العمومية حسب الوسط سنة 



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

(التجارة والخدما )والثالث ( الصناعة)مستوطنة بشرية تتمي  بلثافة سلانية مرتفعة، ويشتغل جل سلان ا في القطاعين الثاني : المدينة
100× السلانمجموع/ عدد سلان المدن: النسبة المئوية لسلان المدن من مجموع السلان، وللحصول علي ا نطبح القاعدة التالية: نسبة التمدين
تو يع مجموعة من المدن في مجال معين تح  نفوذ مدينة رئيسية: شبكة حضرية
النفوذ الذي تمارسه المدينة على ج ت ا: است طاب حضرم
اديا واجتماعيا  ي عملية ااعداد والتي تنج  ا الدولة لضبط وتوسع المدينة، وتنايإل مجال ا الجغرافي عمرانيا واقتص: التهيئة الحضرية
مجاال  الريفية إلى  و ت ايد عدد المدينة ولذا توسع مجال ا الجغرافي، بفعل عوامل ال يادة الطبيعية وال جرة الداخلية وترقية بعض ال: التمدين

مجاال  حضرية

خصائص المجال الحضري واإلعداد الحضري بالمغرب؛

تطور ظاهرة التمدين بالمغرب وانعكاساتها



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

2014و1900مظاهر التمدين بالمغرب ما بين  1.الجدول

)%(معدل التمدين  لدد السكان  لدد المدن السنة
8.5 400,000 - 1900

13.64 1,000,000 48 1926
19.17 1,400,000 74 1936

24 2,383,649 92 1952
29.3 3,411,037 117 1960
35.1 5,409,725 172 1971
42.7 8,730,339 232 1982
51.4 13,407,835 315 1994
55 16, 463,634 351 2004

60.3 20,432,439 352 2014
68.1 25.500.000 - 2030

خصائص المجال الحضري واإلعداد الحضري بالمغرب؛

تطور ظاهرة التمدين بالمغرب وانعكاساتها



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

المنظومة الحضرية الوطنية: خريطة

363 ؛2018مدينة سنة
2 %من مساحة التراب الوطني؛
 ؛ 2014-1960مرات ما بين 6تضالف لدد الساكنة
70 % كيم نحو الداخل؛100من الساكنة بالشريط الساحيي الممتد ليى
75 %من الناتج الوطني الخام؛
70 %من االستثمارات.



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

(%49)الهجرة ال روية

التمايد الطبيعي    
(38.5%)

ترقية بعض المجالت الري،ية إلى
(  %12.5)مجاالت حضرية

لوامل التمدين بالمغرب



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

نتائج وانعكاسات ظاهرة التمدين بالمغرب

مستوى نسيج المدن المستوى االجتمالي المستوى البيئي المجاليالمستوى 

مودن)ا ور األحيواء ال امشوية 
ن ، وانتشووووووووار السوووووووول(الصووووووووفي 

ن، العشوووائي فووي ضووواحي الموود
وت ايوووووود الضووووووغط علووووووى الموووووودن 
العتيقووووووووووة ممووووووووووا تسووووووووووبب فووووووووووي 

.تد ور ا

ارتفوووووواع الطلووووووب علووووووى السوووووولن
يوووووة وعلوووووى التج يووووو ا  االجتماع
فوواع فووي المرالوو  الحضوورية، وارت

رة نسووووبة البطالووووة، وتنووووامي اووووا 
الفقوووووووووووور الحضووووووووووووري، ونقووووووووووووص 

يوووة الخووودما  االجتماعيوووة والثقاف
.والرياضية

توسوووووووووع المووووووووودن علوووووووووى حسووووووووواب 
األراضووووووووي ال راعيووووووووة والغابووووووووا ، 
وت ايووووووود الضوووووووغط علوووووووى المووووووووارد 

لإل ، وتووورا(المووواء الشوووروب)المائيوووة 
النفايوووووووووووووا  المن ليوووووووووووووة الصووووووووووووولبة 
والسوووووووائلة، وت ايووووووود حووووووودة التلووووووووث
الجووووووووووووووووي، ولثووووووووووووووورة الضوووووووووووووووجيج 

.)الضوضاء)

تمرلوووووو  جوووووول الموووووودن بالسوووووواحل 
ميوووةوالمنجالفالحيوووةوبالمنووواطح 

تووا التفاو ممووا سووا إل فووي تعميووح 
ي، داخوول التووراب الوووطنالمجاليووة

وا ووووووووور اووووووووا رة االسوووووووووتقطاب 
الحضووووووري موووووون طوووووورف الموووووودن 

.)الدار البيضاء)اللبرى 



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

2016توميع الطيب ليى السكن حسب الجهات سنة . 2جدول 

)%(النسبة لدد الوحداتالجهة
478,31230،41سطا –ج ة الدار البيضاء 

254,08416،15اسفي-مرالش
177,12711،26القنيطرة -سال-الرباط

165,28810،51الحسيمة–تطوان–طنجة
148,0729،41ملناس–فاس

105,9446،74الشرقية
99,3746،32ماسة–سوس 

82,1105،22خنيفرة–ماللبني 
34,5632،20تافيالل –درعة
28,0191،78واد الذ ب–الداخلة 

1,572,893100المجموع



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

بعض مظاهر فممة المدينة المغربية

مظاهر أزمة المدينة على مستوى التجهيزات 
والخدمات العمومية والبيئية

مظاهر أزمة المدينة على المستويين االقتصادي 

واالجتماعي

عدإل:العموميةوالخدما التج ي ا مجالفي
ومية،العموالمرافحالتحتيةالتج ي ا لفايا 

لالنقأ مةالعمومية،الخدما فيلبيرخصاص
…والخصوصيالعموميالحضري

ومعالجةجمعمشلل:الحضريةالبيئةمجالفي
المدنيفال وائيالتلوثمشللالمن لية،النفايا 
لتاريخية،اوالمآثرالعتيقةالبنايا تد وراللبرى،

…الخضراءالمساحا قلة

افتقوووووار لمؤسسووووووا  :علوووووى المسوووووتوى االقتصووووووادي
اقتصووووووووادية لبيوووووووورة محرلووووووووة لالقتصوووووووواد، تضووووووووخإل

يوووووة، االقتصووووواد الغيووووور الم يلووووول، المضووووواربة العقار 
.انخفاض الدخل الفردي

قلووووة فوووورص الشووووغل، :علووووى المسووووتوى االجتموووواعي
انتشووووووار البطالووووووة، أ مووووووة السوووووولن، انتشووووووار أحيوووووواء 
الصووووووووفي  والبنوووووووواء العشوووووووووائي، انتشووووووووار ماووووووووا ر

…ااقصاء االجتماعي



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

فشكال التدخل لمعالجة فممة المدينة

أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة في مجال التجهيزات
:والخدمات العمومية والبيئية

السوسيوأشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة على 
:اقتصادية

العموميوووووة األوراشفوووووت  :التج يووووو  والخووووودما  العموميوووووة
دما  انجووووا  وتوووووفير التج يوووو ا  الحضووووارية، تفويوووو  خوووو

  تو يووووووع الموووووواء والل ربوووووواء والصوووووورف الصووووووحي للشوووووورلا
المن ليوة األجنبية، تفوي  خدما  التط ير وجمع النفايوا 

…لبعض الشرلا  األجنبية بالمدن المغربية
تشوووجيع شووورلة النقووول الخصوصوووي منوووذ:النقووول الحضوووري

إل، تفويوووووووو  النقوووووووول الحضووووووووري لووووووووبعض الشوووووووورلا 1985
…رالشالبيضاء وم: األجنبية في بعض المدن المغربية

تشووووجيع األنشووووطة المفووووورة للوووودخل :التوووودابير االقتصووووادية
جيع وفوووورص الشووووغل، تشووووجيع االسووووتثمارا ، خلووووح وتشوووو

حوواملين المقوواوال  الصووغرى والمتوسووطة لفائوودة الشووباب ال
…اجيةللش ادا ، تشجيع التعاونيا  الحرفية واانت

إطوووالح المبوووادرة الوطنيوووة للتنميوووة :التووودابير االجتماعيوووة
إل، المشوووووروح 1999اللبووووورى األوراشالبشووووورية، برنوووووامج 

اطوالحالنموذجي لمحاربة الفقر في األوساط الحضرية،
…2004/2010برنامج مدن بدون صفي  



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

لداد التراب فشكال التدخل في تدبير مشاكل المجال الحضرم من خالل لمييات التهيئة وا 

بالمغرب من خالل سياسة إلداد فشكال تدبير اإلشكالية الحضرية
:التراب الوطني

لمجاليادور التهيئة الحضرية في معالجة مشاكل التعمير والتنظيم 
:بالمدن المغربية

للمدناالقتصادياألساستنمية:االقتصاديالمجالفي.
االجتماعيةالتنميةاعتماد:االجتماعيالمجالفي.
وردعلىوالقضاءالعشوائيالسلنإشلاليةمعالجة:العمرانيالمجالفي

.الصفي 
الفعالالحضريالتدبيراعتماد:الحضريالتخطيطمجالفي.

والتعميرالت يئةقانونإل،1952يوليو 30التعميرقانون:قانونيةتدابير
.إل2005ألتوبر13التعميرمدونةإعدادمشروعإل،1992يونيو17

عدادللت يئةالوطنيالمع دتأسيس:مؤسساتيةتدابير طنيالو الترابوا 
المفتشيا إحداث،10/09/1993الحضريةالولاال انشاءإل،1981
.لعمراناوالت يئةمجموعةإنشاءوالبيئة،الوطنيالتراباعدادالج وية

الحضرية،للت يئةالموج ةالوثائحمنمجموعةإصدار:تقنيةتدابير
…الت يئةاميإلتص،التنطيحتصاميإلالحضرية،للت يئةالمديريةالتصاميإل



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

غربخصائص األرياف وخطط التنمية واإللداد الري،ي بالم: األرياف المغربية

؛(الماشيةةوتربيال راعة)الفالحةفيسلانهجلويشتغلوالمراعيوالغابا والحقولالقرىمنيتلونجغرافيمجال:الريف

الريفي؛الطابععليهيغلبمتفرحأومتجمعيلونقدبحيثمختلفةأشلالالسلنفيهيتخذمتوسطأوصغيرسلانيتجمع:ال رية

؛المجاليةو واالجتماعيةاالقتصاديةالمستويا جميععلىمامجاليعرفهالذيوالتطورالحرلية ي:الري،يالمجالدينامية

توفيراللخمن،ومجالياواجتماعيااقتصاديالتطوير ااألرياففيالدولةتنج  امندمجةإعدادعملية ي:الري،يةالتهيئة

.السلانعيشمستوىوتحسينال راعية،والبنيا األراضيواستصالحاألساسية،التج ي ا 



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

في مجال التجهيزات 

والخدمات العمومية
في المجال االجتماعي في المجال االقتصادي

هشاشة الموارد 

الطبيعية

ضععععععف نسعععععبة التزويعععععد بالمعععععاء 

الصعععععععالح للشعععععععرب والكهربعععععععاء 

ق ، وقلععة المرافععالطرقيععةوالشععبكة 

العموميعععة، وانتشعععار السعععكن غيعععر

…الالئق 

المدرسععي،الهععدرانتشععار األميععة، 

بة والفقعععر والبطالعععة، وضععععف نسععع

يرالتعأط، وضععف نسعبة التمدرس

حال الطبععي وفععرص الشععغل، اسععتف

…الهجرة الريفية 

شعية التعي اإلزدواجية بين الفالحة التقليديعة المعي

ق توجععه إنتاجهععا نحععو السععوق الداخليععة وال تحقعع

وجهععة االكتفععاء الععذاتي والزراعععة التسععويقية الم

نحععو السععوق الخارجيععة، باإلضععافة إلععى ضعععف

األنشععععععطة التكميليععععععة كالصععععععناعة والتجععععععارة 

والخدمات

تربععة المتمثلععة فععي انتشععار ال

الفقيععععععرة، وقلععععععة المععععععوارد 

لبات المائية، والخضوع للتق

المناخيععة، وتععدهور الغطععاء 

…النباتي 

مظاهر ومجاالت فممة الريف المغربي

ادية اقتصوالسوسيوواالجتماعية، أترث سلبا على األوضاع المعيشية تعاني األرياف المغربية مجموعة من المشالل واأل ما  الطبيعية واالقتصادية
.لسالنت ا



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

:ي،يةفشكال التدخل لمواجهة فممة البادية المغربية في إطار التهيئة الر 

برامج التجهيمات والخدمات العمومية
برامج التنمية 
االجتمالية

برامج التنمية االقتصادية

شووروبالت ويوود العووالإل القووروي بالل ربوواء والموواء 
نشووووواء المرافوووووح العمو الطرقيوووووةوالشوووووبلة  ميوووووة ، وا 
.والمستوصفا لالمدارس 

يووووووة المبووووووادرة الوطنيووووووة للتنم
البشووووووووووووووووووووورية، وبرنوووووووووووووووووووووامج 

.األولويا  االجتماعية

، ريووووةالبو فووووي المنوووواطح الفالحووووياالسووووتثمار 
نميوووة وملافحوووة التصوووحر وأثوووار الجفووواف، والت

.المندمجة للمجال الريفي



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

هادور التهيئة الري،ية في معالجة فممة األرياف المغربية وتنميت

:تصاميم التهيئة الري،ية:يةتحسين البنية التحتية واإلنتاج

وتحقيحالعقارية،البنيةإصالحخاللمن
طةواألنشاألريافبينالعالقا فيالتوا ن

.االقتصادية

حديثتإلىالريفيةالت يئةسياسةوثائحأ إلشلل 
ية،الموا  اانتاجيةوالعالقا الفالحيالمجالوتطوير
.الريفيةال جرةمنوالحدالتعليإلونشر



نميةالتفاوتات المجالية وبرامج الت: المغربيالمجال 

بعض برامج التهيئة الري،ية بالمغربز ومساهمتها في تنمية األرياف المغربية

ليتنمية 2020إستراتيجية 
سبومشروع حوض ماليةمشروع إنعاش وتنمية األقاليم الشال روية بالمغرب
، حويالفالي دف إلى تنميوة المجوال 

طة وحمايوووووة البيئوووووة، وتنويوووووع األنشووووو
التحتيووة االقتصووادية، وتوووفير البنيووة
.االقتصادية واالجتماعية

وفووك ي ودف إلووى تنميووة المنطقوة الشوومالية
ارد اسووووتغالل المووووو وعقلنووووةالع لووووة عن ووووا، 

.لالطبيعية، وتوفير مناصب الشغ
ة ي ووووودف إلوووووى توسووووويع المسووووواح

جيوووة المسوووقية والرفوووع مووون اانتا
.لريفيةاوالحد من ال جرة 



الجغرافيا البشرية

خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

الزمن؛عبروتطورهاالمغربيللمجالالترابيةالتقسيمات

ي،الوطنالترابإلعدادالكبرىاالختيارات:الترابإلعدادالوطنيالمخطط

المغرببالجديدةالجهويةالسياسةالوطنيالترابإلعدادالمجاليةاالختيارات

.المتقدمةالجهوية



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

التقسيمات الترابية للمجال المغربي وتطورها عبر الزمن

:تعريف الجهة

 ف للج ووة لمف وووإل التووي عرف ووا المغوورب، وليووف لانوو  حصوويلت ا، يبوودو موون الواجووب الوقوووف أوال علووى تعريووالج ويووةالتجوواربقبوول الخوووض فووي دراسووة
.ناري، وليف ا ر  لتقنية من تقنيا  التقسيإل الترابي، علق  علي ا العديد من دول العالإل ر ان تنمية مجال ا

ي أإل مجوال طبيعوي أ ي إقليإل جغرافي أإل منطقوة اقتصوادية؟ أ وي مجوال وايفو: من الصعب وضع تعريف شامل وموحد للج ة باعتبار المستعملين ل ا
متجانس؟ أ ي مجال إداري أإل إطار لتلتل بشري؟ أإل  ي قطب من أقطاب التنمية أإل ماذا؟

"ج وا  المجواورة لوه تعني الج ة الفضاء أو التراب أو ج ء من سط  األرض الوذي يتميو  بخصوصويا  طبيعيوة وبشورية تجول منوه وحودة متميو ة عون ال
".  ي والوطنييملن أن توجد بين المحلمجاليةو ي وحدة . وتعني الج ة بمف وم ا الواسع الناحية أو المنطقة. أو داخل المجموعة التي ينتمي ل ا

وة  وة الصوناعية والجأما من الناحيوة الوايفيوة فلثيورا موا ترفوح تسومية الج وة بنعوو  وصوفا  مختلفوة تحودد مضومون ا أو نوع وا لالج وة السواحلية والج 
... والج ة السياحيةالفالحية



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته
الجهويةتعريف 

باالستقاللمتعي اوت،ب االخاصةالقرارا اتخاذفيالج ا بإشراكوذلكااداري،الالتمرل باعتمادالمرل أعباءمنللتخفيفسياسةف ي
.لاملةصالحيةذا محليةجماعةإطارفيوالمؤسساتيالمالي

ااطارلتلونالج ا خلحإلىتطبيقات افيالج ويةوتحتاجالترابي،والتدبيرللتدخلوسيطومقياسترابيةسياسةاألمرن ايةفيفالج وية
.الج ويالعملومخططا برامجخاللهمنتنج الذي

الت سيم المجالي ما قبل الحماية

السيبةبالد بالد المخمن



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

الحمايةلهدفيالمجاليالتنظيم
ليمناط  الشمالية خالل فترة الحماية االسبانيةالجهومالت سيم 



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

الت سيم الجهوم ليمجال المغربي خالل 
فترة الحماية ال،رنسية



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

االست اللبعدالمغربفيالجهويةميالدا1
1971الت سيم الجهوم لسنة (: 1)رقمجدول 

1971يونيو  16األقاليم²المساحة بكلمالجهة االقتصادية

آسفي ,مراكش38,445تانسيفت

وسطاتخريبكة، البيضاءالدار ، بني مالل، الجديدة41,500الوسطى

تازة، فاس، الحسيمة43,950الوسطىالشمالية 

وتطوانطنجة، سال-الرباط القنيطرة، 29,955الغربيةالشمالية 

و وجدةالناظور82,820الشرقية

مكناس، (الراشدية) قصر السوق79,210الوسطىالجنوبية 

طرفاية،ورززات،أكادير394,970الجنوبية

1971710,850جهات سنة  7
تحت االستعمار األقاليم الجنوبيةإقليم مغربي باستثناء  21

اإلسباني آنذاك



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

1997لسنةالوطنيليترابالجهومالت سيم



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

بعض خصائص : 1الوثي ة 
الجغرافية واالجتمالية 

واالقتصادية حسب الجهات 
.2014بالمغرب سنة 

الجهات 
المساحة

2ب كلم

السكان 

بالنسمة

عدد المؤسسات 

الصناعية 
الجهات 

المساحة

2ب كلم

السكان

بالنسمة

عدد 

المؤسسات 

الصناعية

161542707502820رىالدار البيضاء الكب5088014295522وادي الذهب الكويرة

العيون بوجدور 

الساقية الحمراء 
139480301744180

زمورالرباط سال 

زعير
95802676754

600

132852183090272دكالة عبدة13373050192142كلميم السمارة

217571607506تادلة أزيالل708803601917526سوس ماسة درعة
204

ي الغرب الشراردة بن

حسن
745782316865مكناس تافياللت 88051904112225

242

197951808295657فاس بولمان167601893950402الشاوية ورديغة

مراكش تانسيفت 

الحوز
241553807036اتتازة الحسيمة تاون311603576641476

254

115703157075765طنجة تطوان828202097629337الجهة الشرقية



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

(المت دمةالجهوية)2015لسنة الجهومالت سيم 

:من خالل مستويينيتأطرالموسعة، الج ويةالذي تأتي فيه مبادرة إن السياح
 التدبيريوة  يا ر مون خوالل إرادة الدولوة للمضوي قودما فوي تطووير مناوموة الالمرل يوة تودبير الشوأن المحلوي، لأحود االيوا:األولالمستوى

للثيور مون منواطح في العج  البنيوي الذي تعاني منوه االخصاصالتي تحاول من خالل ا الدولة ااجابة عن المطالب الملحة في التنمية وسد 
.المغرب
توسووويع الصوووالحيا  فووويلمن فوووي اتجووواه الدولوووة لإلجابوووة عووون التفووواعال  التوووي تعرف وووا قضوووية الصوووحراء، فوووتإل التفليووور فوووي:المساااتوى الثااااني

لسوب الم يود الوى ودف المؤسساتية للجنوب الصحراوي في التدبير الذاتي، لإبرا  لنية المغرب في مدى جديتوه فوي طورح الحلوإل الوذاتي، لموا ي
موا يسواعد علوى تغييورمن النقاط الخارجية في اتجاه  ذه المبادرة بااضافة إلى استمالة انفصالي الداخل والخارج في تدبير شوؤون إل المحليوة م

.وأفلار إل االنفصاليةطروحات إل



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

اوب موع متطلبوا  السوابقة والتجوااللرا وا المتقدموة التوي تحواول تجواو  بالج ويوةللعبور إلى وضع ألثر تقدما أو ما يسومى 
فووي و . للمصووادقة علي ووا2011يوليووو 1سووتفتاء علي ووا يوووإل االقوواإل المغوورب بإصووالحا  وتغيوورا  دسووتورية تووإل ،الواقووع الوورا ن

دستورية الج ة من بشلل مباشر نجد الدستور الجديد في الفصل األول من بابه األول قد ألد علىالج ويةالجوانب التي ت إل 
ل مباشر لل الباب وخصص بشل. المتقدمةالج ويةجديد ونص على أن التنايإل الترابي للممللة تنايإل ال مرل ي، يقوإل على 

الج ووووا  "لمعالجووووة  ووووذا الموضوووووع تحوووو  عنوووووان 146إلووووى الفصوووول 135فصووووال أي موووون الفصوووول 12التاسووووع الملووووون موووون 
".والجماعا  الترابية األخرى



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

وحلومةرلمانبوجوديتطلبوالذيالسياسيةالالمرل يةإطارفيالسياسيةالج ويةأساسعلىتقوإل:الموسعةالجهوية
باألقاليإلالذاتيالحلإلمثال)والج ا المرل بينالتنسيحضمانعلىالمرل يةالسلطةممثلدورويقتصر،ج وية

.(الجنوبية

يجبااصالحةعمليأنبمعنىحاليا،المطبحالنااإلمنللج ويةتقدماألثرنااإلفيتلخيص ايملن:المت دمةالجهوية
عادةالج ا اختصاصا توسيعمعموجود ومماتنطلحأن االختصاصا نالمنتخبيوتخويل،الج ويةالبنيا ترليبوا 

يجادوالتنفيذية،التقريرية عادةللج ا والتدبيريةالماليةاالستقالليةيع  نااإلوا  .المرل يةبالسلطةت اعالقفيالناروا 



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

المت دمةالجهويةمرتكمات

للج ويةتقبليمستوجهللفيالصلبةالمرجعيةاعتبار ايملنوالتراب،الوطنوحدةعلىتنبنىالتي يالوحدةإن:دةااااالوح

 ويةفيالمنص رةالمجاليةو الثقافيةروافدهبتنوعالغنيالمغربيللتمي ديمقراطياتأليداتلونأنيجبالموسعةفالج ويةالموسعة،

.مستنسخةأومقلدةغيرالمغرب،خصوصيا مننابعةصرفةمغربيةج ويةتلونأنوأيضاواحدة،وطنية

فيالتنوعأنإذ،"الدولةتضامن"قاعدةو يمقابلة،لقاعدةمسميا لل االوطني،التضامنأوالج ا بينماالتضامن:التضامن

للاستثمارتدعييسماو ذاواجتماعيا،اقتصاديا،الواحدةالدولةتنميةشروطدعإلمستوىعلىيتوحدانيل إلوالوسائلااملانيا 

.موحدبمغر فيالمناطحبينوالتالحإلللتلاملالمجسدللتضامنناجعةآليا إيجادمعاألمثل،الوجهعلىلمؤ الت اج ة



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

لسووولطا  أي التناسوووح فوووي الصوووالحيا  وااملانيوووا  وتفوووادي توووداخل االختصاصوووا  بوووين مختلوووف الجماعوووا  المحليوووة وا: التووووا ن
ملوين المؤسسوا  بالدولوة، موع تالمنوطوةالحصريةوالمؤسسا ، فمقوما  مثل  ذا المبدأ ينبغي أن تقوإل على تحديد االختصاصا  

.لواالنسجاإل والتلامالعقلنةمن الصالحيا  الضرورية للن وض بم ام ا التنموية، في مراعاة لمستل ما  الج وية

المت دمةالجهويةفهداف

 ن  ذه المقاربة تتضمن بالمغرب، ألللج ويةفي إعداد التصور المستقبلي وتشارليةعلى مقاربة ديمقراطية المتقدمةالج ويةتعتمد
ي الونفس وعلوى الف وإل في أدبيات ا المرجعية والطرح واألساليب التي تسواعد الجماعوا  علوى التودبير الترابوي، بحصوول ا علوى الثقوة فو

المحليوة، وتع يو  الحلاموةفوي ترسويخ الج ويوةويملون حصور أ وداف . والشعور بامتالك مشاريع التنمية التي ستحدث تغيرا  دائمة
.الج ويةالقرب من المواطن، وتفعيل التنمية 



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

بغيةللدولةمؤسساتيةوالوالتقنيةوالماليةالبشريةللوسائلوالرشيداألقصىاالستعمال يالجيدةالحلامةلان إذا:الحلامةترسيخ
للمنتخبينيملناخالل منالتيوااليا ااملانا مختلف يالمحليةالحلامةفانوالوطني،المحليالمستوىعلىالتنميةتحقيح

بشللالمحليةالبشريةدالموار وتدبيرااداريين،والقرارالفعلمأسسةولذاعاإل،بشللالمحليللشأنتدبير إلوعقلنةترشيدالمحليين
والماليداريااالنااإلترشيدإلىتسعىالتيالتدبيريةواألدوا التقنيا منمجموعةالمحلية،الحلامةمنيجعلماو و.خاص

المنتخبينتملنألن ا،والشفافيةوالمصداقيةوالشموليةالمرونةمبادىءعلىالترلي خاللمنالنتائجأقصىتحقيحب دفوالبشري
ااملانا تلفمخاستثمارمنوتملن إلوالمسؤولية،النجاعةومبادئأسسعلىوالحلإلللسلطةجديدمف وإلبناءإعادةمنالمحليين
.المحليةالجماعا مرتفقيلصال إداريفعلبلورةأجلمنوالتدبيريةالتواصلية

المت دمةالجهويةفهداف



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

 لفاعلبدور االن وضمنالج ا يملنفعالديمقراطيتدبيرإلىبيروقراطيتدبيرمنالج ويبالتدبيراالنتقاليتطلب:القربإدارةتع ي
الج ويةالمجالسشليلتتفرضوالتيحقيقية،ديمقراطيةإلىشلليةديمقراطيةمنالج ويةبالديمقراطيةلذلكواالنتقالواجتماعي،اقتصادي
المستجدة،ماعيةواالجتاالقتصاديةالتطورا توالبلليالج ويةلإلدارةوماليإدارياستقاللمن تفرضلماالمباشر،االنتخاببطريقة
.الديمقراطيةبالملاسوتع ي المحليةللجماعا التنمويالدورتفعيلخاللمنالقرببسياسةيناديالذيالمرل يالخطابإطارفيوذلك

المت دمةالجهويةفهداف

قانونيإطارتوفيرعلىالدولةعمل والتنموية،والجغرافيةاالجتماعيةالفوارحمنوالحداالختالال لتجاو :المندمجةالج ويةالتنميةتفعيل
ماديةإملانيا الج ةبمن الدولةقام  ذامعبالموا اة،الج وياالقتصادوتنشيطالج ويةالتنميةمجاال فيالتدخلمنيملن اللج ة
وترتيبيصبتشخمطالبةالج ةتبقىااطار، ذافي.متقدإلج وياقتصادوخلح،الج ويةبالتنميةالدفعأجلمنبشريةوأخرىم مة

الرباطيشلللذياالوطنيالتالحإلتع  أنيملن اللتضامنجديدةأذاهعلىالمغربسيتوفروبذلك.أولويات اوتحديدوحاجيات اطاقات ا
.الوطنيةللج ويةالوثيح



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

 ماعيووة، يتطلوب إعووادة يعو   مشووروعية الدولوة فوي توودبير المجوال الترابووي وفوي تحقيوح التنميووة االقتصوادية واالجتج ووويإن بنواء ليوان
محليوة وتودبير الشوأن وضوعا ودورا فوي تحقيوح التنميوة الالج وويتحديد العالقا  بوين الدولوة والمجوال، فوي اتجواه تخويول المجوال الترابوي 

الج ويووةالمؤسسووة المغربيووة، واالرتقوواء بالج ويووةوفووي األخيوور لتجوواو  محدوديووة التجربووة . العوواإل، وحمايووة البيئووة، وتعبئووة الموووارد المحليووة
دبير الشووأن العوواإل، المغربيووة، إلووى المسووتوى الووذي يؤ ل ووا إلووى لعووب دور الوسوويط بووين الدولووة والجماعووا  المحليووة فووي تحقيووح التنميووة وتوو

.الضروريةوالمجاليةيتطلب ااقداإل على ااصالحا  القانونية والمؤسساتية والمالية 

المت دمةالجهويةفهداف



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

مت دمةالالجهويةمشروعفيالمعتمدةوالمعاييرالجهومالت طيعاا4

الج ويةمشروعيفااعتماد تإلالتيالمعاييرأ إلوالتوا نوالتناسبوالقربوالوايفةوالتجانسوالترالإلالفعاليةاعتباريملن
.المتقدمة

تقاسارالمعيب ذا.احداث االمملنالج ا عددفيويساعدوالمساحة،الحجإلتحديدفيالمعيار ذايستعمل:ال،عالية
مجال اطيرتأعلىقدرةل االج ةلونمدىف إلعلىالمعيار ذايساعدلماالتنمية،تحقيحومدىالديمقراطيةالمشارلة
.اللبرىالمشاريعالستقبالورشاوجعله

و يثالثةتضيا بمقعمالوالعماال األقاليإلتشليال و يقائمةإداريةتقسيما علىتنبنيج ا إحداثويقضي:التراكم
.عليه يماعلىااقليميةااداريةالليانا علىواابقاءوالتجاوراالستمرارية



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

مت دمةالالجهويةمشروعفيالمعتمدةوالمعاييرالجهومالت طيعاا4

التقسيإلإلىعهإخضاقبلالمغربيالجغرافيالمجالتقسيإلتإلاذمجملهفيالوطنيالترابي مانالمعيارين ذين:التجانس
يعادلماأيطيوالمتوساألطلنتيالمغربوتضإلافنيسيدستا ةخطغربشمالتوجداألولىلبيرتين،وحدتينإلىالج وي

.الصحراويوالشبةالصحراويالمجالأيالشرقيالجنوبفيتوجدوالثانيةالمغربسالنةمن87%

للمغرب،ااجماليةالمساحةمن%25والسالنةمن%90بين ماوماوالمتوسطياألطلنتيالمجاليرل :والوظي،يةال طبية
منتتحددمتطورةيةمجالتراتبيةوترابيةشبلا بناءعلىتساعدتحتية،وتج ي ا م مةمدنبوجودمستقطبامجاالويعتبر
.الجديدةالوايفيةالج ا حدودوضعيس لالذياألمرو ووااشعاعاالستقطابومجاال واائفخالل ا



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

مت دمةالالجهويةمشروعفيالمعتمدةوالمعاييرالجهومالت طيعاا4
العماالت واألقاليم المكونة للجهةمركز الجهةالجهةتسمية

تمارة،القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان-الرباط، سال، الصخيراتالرباطالقنيطرة-سال -الرباط 

الدار البيضاء، المحمدية، الجديدة، النواصر، مديونة، بنسليمان، برشيد، سطات، سيدي بنورالدار البيضاءسطات-الدار البيضاء 

بني مالل، أزيالل، الفقيه بن صالح، خنيفرة، خريبكةماللبني خنيفرة-ماللبني 

مراكش، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، اسفي، اليوسفيةمراكشاسفي-مراكش 

الزاك، طانطان، سيدي افني-كلميم، اساكلميمواد نون-كلميم

انجرة، العرائش، الحسيمة، شفشاون، وزان-الفنيدق، تطوان، الفحص-اصيلة، المضيق-طنجةاصيلة-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجة

انكاد، الناضور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، جرسيف، فجيج-وجدةانكاد-وجدةالشرق

فاس، مكناس، الحاجب، افران، موالي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازةفاسمكناس-فاس

الرشيدية، ورزازات، ميدلت، تنغير، زاكورةالرشيديةتافياللت-درعة

طاطا، تيزنيت، تارودانت، باهاايتاشتوكةملول، ايتانزكان، اداوتاناناكاديراداوتاناناكاديرماسة-سوس 

السمارة، طرفاية، بوجدورالعيون، العيونالساقية الحمراء-العيون 

اوسردوادي الذهب، وادي الذهبوادي الذهب-الداخلة 



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

بالمغربإعداد التراب الوطني :م،هوم اإللداد-ف

... فووي األمووا ن بووالتنظيو والتوودبير والترتيوون والتنسوويا، وو ووأل األمووور واأل وويا ... فووي اللغووة العربيووة " تهيئووة"ومصوودر  "  هيوو "يوووحي فعوول

دالالت منهوا موا يفيود التمووين ومنهوا موا يفيود " Aménager"المشتا مون الفعولAménagementأما في اللغة الفرنسية فمفهوم التهيئة ...المالئمة

. حسن االستعمال واالستغالل أو إدخال ما هو الزم من الراحة

 د اسوتغالل أ ثور موا قصو( أو منظوموة)نستخلص من هذ  الوقفة السريعة عند معاني التهيئة أن األمر يتعلا بالتغيير الذي يحدثه اإلنسوان فوي نظوام

قتصوادي، أ بور علوا الصوعيد االمردوديوة، فهو إعادة ترتيون عنارور المجوال مون حيوي توزيعهوا وتودبيرها ووقائفهوا قصود تحقيوا ونجاعةعقالنية 

.، وحفاقا أفضل علا البيئة، وريانة أفور للمواردوالمجاليوتوزيأل أ ثر عدالة علا المستويين االجتماعي 

وتعبئوة مجاليواا لكنهوا تتطلون تخطيطو. تتميز التهيئة بكونها عملية إراديوة و ومولية متشواور حولهوا، يوتو تنشويطها مون طورف السولطات العموميوة

. ومساهمة  ل الفاعلين السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

بالمغربإعداد التراب الوطنيمفهوم التراب-ب 

حمولوة بشورية يعتبر مف وإل التراب ألثور دقوة مون المجوال، فبااضوافة إلوى لونوه حيو  جغرافوي معوين ومحودد، ف وو ذو
لول المووارد وااملانوا  ف وذا المف ووإل يشومل. واقتصادية وثقافية وايلولوجية وتاريخية تمي ه عون الوحودا  الترابيوة األخورى

التوي يعرف وا وسيشو د ا ناميوةللديلنتيجوة طبيعيوة بوهالتي تتوفر علي ا تراب معين وحتى تلوك التوي يملون خلق وا مسوتقبال 
.   ذا التراب

ة أو لج ووة أو تحتلووه مجموعووة بشوورية ويخضووع لسوولطة قوود تلووون لدولوو. فووالتراب  ووو امتووداد لجوو ء موون المجووال الجغرافووي
ية واالجتماعيووة يأخووذ مصووطل  التووراب بعووين االعتبووار المعطيووا  الجغرافيووة ولووذلك الوقووائع االقتصوواد. ااقلوويإل أو لجماعووة

.والتاريخية والسياسية والثقافية



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

بالمغربإعداد التراب الوطني

التعريف االصطالحي إلعداد التراب الوطني-ت

 البشورية فوي الطبيعيوة واإل راهاتإعداد التراب هو تنظيو توزيأل السكان واألنشطة والتجهيزات ووسائل الموارالت عبر تراب معين، مأل أخذ

سكان، )الفاعلين السلطات العمومية والتي تفرض  رورة تخطيط مجالي وإ راك  لبهاإن إعداد التراب عملية إرادية ومستقبلية، تقوم . االعتبار

(.مؤسسات، منتخبون، إداريون

إعوداد )ي، سووا  علوا المسوتوى المحلو(مجالهوا)مفكر فيه من طرف جماعة ما اتجا  ترابها( المجال)فعل أو نشاط إرادي تشاوري لتنظيو التراب

و إعوداد وتحكو(. إعداد التراب الووطني)، أو علا المستوى الوطني(الري-الكبرىالجهويةاإلعدادات )الجهوي، أو علا المستوى ...(حضري-ريفي

:التراب الوطني أهداف مختلفة وأحيانا مشتر ة تتمثل في

توزيأل األنشطة والسكان في المجال.

ويتطلن  ل هذا، فلسفة من أجل تفعيله. تقليص الفوارق وتحسين األدا  الشمولي أو بالنسبة لبعض األمكنة"



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

بالمغربإعداد التراب الوطنيمفهوم سياسة إعداد التراب -ج

  يوة  وومولية بوين الجهوات، وهوي سياسوة إرادالتفاوتواتهوي السياسوة المعتمودة فوي المغورب لتنظويو المجوال وتخفيوو

مشواريأل التنميوة دون تعتمد العقالنية في توزيأل األنشطة عبر التراب الوطني، وتشرك السكان في التسيير وفي إنجواز

.إغفال البعد البيئي حتا تحقيا العدالة االجتماعية والبيئية



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

الوطنيالترابإلدادسياسةتواجهالتيالتحديات



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

الوطنيالترابإلدادلسياسةالموجهةالعامةالمبادئ



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

لوطنياالختيارات الكبرى لسياسة إلداد التراب ا



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

:يليفيماإجمال اويملنالوطنيالترابإعدادسياسةعلي ابني التيالمجاليةلالختيارا األساسيةالدوافعتعدد 
؛(واستراتيجيااقتصاديا)وطنيةأ ميةذا ترابيةمجاال تواجد•
؛رابيةالتالقضاياتج يئوعدإلوالمحليةالج ويةخصوصيا علىاابقاءضرورةمعالجغرافيةالوحدا  ذهبينالتميي •
.جماعيوتعاونشرالةإطارفيأوالمحليةالجماعا صعيدعلىالتدخال وتنسيحالمقاربا توحيد•

لمااللبرى،لجغرافيةاالمجاال تحديدتإلالمغربيالمجاليعرف االتيااللرا ا منالتخفيفوضرورةالمجاليةاالختيارا دوافعإلىبالنار
:يلي
؛الحدوديةالمجاال وتأ يلمتوسطياالوروالبعدتدعيإلإعداد اغاية:والشرقيةالشماليةاألقاليم
 ؛المجاليالتضامنوتحقيحالطبيعيةالمواردعلىالمحافاة:إعداد اغاية:الجبييةالمناط
؛علي اوالحفااالبحريةالمواردوتدبيرالخارجعلىاالنفتاحتع ي :إعداد اغاية:والساحلالبحر

لوطنياالختيارات الكبرى لسياسة إلداد التراب ا



خطط إعداد التراب الوطني : المغربيالمجال 

والتخفيف من تبايناته

لوطنياالختيارات الكبرى لسياسة إلداد التراب ا

؛وتدبير المجاال  ال شةالج ويتحقيح االندماج : غاية إعداد ا: المناط  الصحراوية

 ؛لسب ر ان األمن الغذائي وتحديا  االنفتاح على السوح الخارجي: غاية إعداد ا: المس يةالمدارات

؛المجاليةتحقيح الفعالية االقتصادية والتوا نا  : غاية إعداد ا: المناطا  الابور

؛تأ يل الحواضر بإقرار تنمية شاملة ومندمجة: غاية إعداد ا: الشبكة الحضرية

 ب علوى التحوديا  التوي التوي يعرف وا المجوال المغربوي والتغلوااللرا وا  ذه االختيارا  اللبرى سوتلعب دورا أساسويا فوي التخفيوف مون
.تواجه المغرب عموما




