Université Mohammed Premier: Oujda

Faculté Poly disciplinaire de Nador

جامعة محمد األول – وجدة -

الكلية متعددة التخصصات  -الناظور -

شعبة الدراسات ألامازيغية
الفصل الثاني

وحدة الجغرافيا البشرية
Géographie Humaine
املوسم الجامعي 2021 / 2020
dymader@gmail.com

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
 الخصائص السكانية والسياسة الديموغرافية بالمغرب؛
 التحوالت الديموغرافية الحالية بالمغرب :مظاهرها ،أسبابها ،وانعكاساتها؛
 الخصائص السوسيو اقتصادية :األمية الفقر؛
 برامج التنمية البشرية :المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الجغرافيا البشرية
المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
 التباينات والتفاوتات الجغرافية العامة في المجال الجغرافي المغربي؛
 التباين ما بين المدن واألرياف؛
 خصائص المجال الحضري واإلعداد الحضري بالمغرب؛
 األرياف المغربية :خصائص األرياف وخطط التنمية واإلعداد الريفي بالمغرب.

الجغرافيا البشرية
المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
 التقسيمات الترابية للمجال المغربي وتطورها عبر الزمن؛
 المخطط الوطني إلعداد التراب :االختيارات الكبرى إلعداد التراب الوطني،
االختيارات المجالية إلعداد التراب الوطني السياسة الجهوية الجديدة بالمغرب
الجهوية المتقدمة.

الجغرافيا البشرية
المجال المغربي :خصائص القطاعات االقتصادية
وتدابير تنمية وتأهيل االقتصاد الوطني
 الفالحة والصيد البحري :المميزات العامة وسبل التنمية (مخطط المغرب األخضر)،
(مخطط (Halieutis؛

 الصناعة :خصائص بنية الصناعة المغربية وخطط تنميتها (مخطط النجاعة الطاقية+
مخطط اإلقالع الصناعي)؛
 السياحة :الخصائص العامة وتدابير تنمية القطاع (مخطط المغرب األزرق).

الجغرافيا البشرية
قائمة المراجع األساسية حول الوحدة
 اقصبي نجيب ( :)1999السياسة الفالحية والتنمية الريفية ،مجلة نوافذ ،العدد الثالث ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.
 جنان لحسن ( :)2009الموارد الطبيعية والتنمية المجالية بالمغرب مجلة دفاتر جغرافية العدد السادس منشوو ار لليوة ااداب والعلووإل اانسوانية ا ور الم و ار فواس ،مطبعوة
انفو -براس فاس.
 جنان لحسن ( :)2010العاإل القروي في البحث الجغرافي مجلة دفاتر جغرافية ،العدد السابع مطبعة آنفو -بران .
 جون فرونسوا تروان ( :)2006المغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الج وية .مطبعة المعارف الجديدة.
 حاا لياي فل،اةز حاموم محماادز تنساي ( :)2014الج ويوة المتقدموة بوالمغرب الحلاموة الترابيوة ور انووا

التنميوة المحليوة ،منشوو ار لليوة ااداب والعلووإل اانسوانية سووايس-

فاس ،عدد  ،34مطبعة سايس لرافيك-فاس.

 خيو جمال ( :)2009التدبير الترابي بالمغرب؛ واقع الحال ومتطلبا

التنمية ،منشو ار طوب بريس ،الرباط.

 الرفاص محمد( :)2012من ااقليإل إلى الج ة ،منشو ار للية ااداب والعلوإل اانسانية ،الرباط سلسلة محاض ار مرل الدلتوراه رقإل .10
 الرفاص محمدز تنسي ( :)2000المدينة المغربية بين التنايإل المحلي والتدبير الج وي ،منشو ار للية ااداب والعلوإل اانسانية ،الرباط .سلسلة ندوا

ومناا ار

رقإل ،85

الجغرافيا البشرية
قائمة المراجع األساسية حول الوحدة
 سعيد بوجروف( :)2012الج ة والج وية بالمغرب :أي مشروع ألي تراب؟ ،المطبعة والوراقة الوطنية ،مرالش.
 لبد الكريم بالماع( :)2003واائف الج ة :نموذج ج ة الشاوية ورديغة .مطبعة المعارف الجديدة.
 العطرم لبد الرحيم ( :)2009تحوال

المغرب القروي أسئلة التنمية المؤجلة ،مطبعة طوب بريس ،الرباط.

 ليى بولربح(:)2012الج وية والتنايإل الترابي نحو ج وية متقدمة بالمغرب ،مطبعة ألطوبريس للطباعة والنشر.
 كرمامم موسى ( :)2008الجغرافيا واعداد التراب :قواسإل وانشغاال
 كريم لحرش ( :)2011مغرب الحلامة :التطو ار  ،المقاربا

مشترلة ،مجلة جغرافية المغرب عدد  2-1مجلد .24

والر انا  .طوب بريس الرباط.

 لبكر رشيد ( :)2003إعداد التراب الوطني ور ان التنمية الج وية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.

 لبكر رشيد ( :)2003إعداد التراب الوطني ور ان التنمية الج وية ،مطبعة علاا ،الرباط.
 لحسن جنان ( :)1990مف وإل الج ة واشلالية الج ة بالمغرب .منشو ار مجلة للية ااداب والعلوإل اانسانية و ا ر الم ار فاس.
 محماااد فن،ياااوس (تنساااي ) :)2000( :المدينووة المغربيووة فووي أفووح القوورن الواحوود والعش ورين .منشووو ار لليووة ااداب والعل ووإل اانسووانية بالمحمديووة -جامعووة الحسوون الثوواني II

المحمدية .سلسلة الندوا

رقإل .12

الجغرافيا البشرية
قائمة المراجع األساسية حول الوحدة
 المصط،ى نشوم ( :)2011وحدة الج وية وج وية الوحدة بالمغرب ،الريادة في الذلاء الترابي االستراتيجي .مطبعة النجاح.
 الوماد فحمد ابراهيم ( :)1996أسس التنمية الج وية وتقديإل التجربة الج وية بالمغرب .منشو ار مجلة المجال الجغرافي والمجتمع المغربي ،مطبعة النجاح.
 يحيا لبد الكبير( :)2010تقسيإل التراب والسياسة الج وية بالمغرب ،نحو اعتماد ج وية سياسية .منشو ار المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية
 المميكة المغربيةز مديرية إلاداد التاراب الاوطنيز  :2000المجوال المغربوي – واقوع الحوال ،منشوو ار مديريوة إعوداد التوراب الووطني ،مطبعوة علواا ،الطبعوة الثانيوة،
الرباط.
 المميكة المغربيةز مديرية إلداد التراب الوطنيز  :2002نوافذ على المجال المغربي ،منشو ار مديرية إعداد التراب الوطني ،مطبعة علاا ،الطبعة األولى ،الرباط.
 المميكة المغربيةز مديرية إلداد التراب الوطنيز  :2003التصميإل الوطني اعداد التراب  -خالصة ،علوإل العمران والتنمية ،الرباط.

 المميكة المغربيةز مديرية إلداد التراب الوطنيز  :2004التصميإل الوطني اعداد التراب – الوثيقة الترليبية ،مطبعة علاا ،الرباط.
 الممللة المغربية ،الميثاح الوطني اعداد التراب ،مطبعة علاا ،الرباط.
 اليجنااة المديريااة ت رياار الخمسااينيةز 2006ز المغوورب المملوون :إسو اإل فووي النقوواش العوواإل موون أجوول طموووح مشووترك 50 ،سوونة موون التنميووة البشورية وآفوواح سوونة .2025

مطبعة دار النشر المغربية ،الدار البيضاء.

الجغرافيا البشرية
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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•

الجغرافيا علم يدرس العالقات بين اإلنسان ووسطه البيئي ،يدرس المعطيات الطبيعية بما في ذلك
التضاريس والمناخ والنبات ،ويدرس كذلك العناصر الحية كاإلنسان والحيوان ،يدرسها من حيث
توزيعها على سطح األرض.

•

يبحث عن العوامل المفسرة لتوزيع المجتمعات البشرية والموارد الطبيعية فوق سطح األرض ،وكذا
مختلف التفاعالت التي تحصل بين هذه العناصر والتي تشكل في نهاية المطاف المشهد الجغرافي،
وتستعين في دراسة هذه العناصر بالعلوم المساعدة.

الجغرافيا البشرية
•

والجغرافيا علم تركيبي تحاول أن تقدم تحليال وتفسيرا شامال لسطح األرض مع مختلف العناصر التي يمكن توطينها وتصنيفها وقياسها

فوق المجال ،وهي علم طبيعي وبشري في الوقت نفسه.
• يفصل الجغرافيون بين الجغرافيا الطبيعية والبشرية واالقتصادية:
•

فالجغرافيا الطبيعية تتطرق للظواهر الطبيعية وتتضمن الجيومورفلوجيا التي تدرس أشكال سطح األرض وتوزيعها ،والمناخ الذي يهتم
بدراسة حالة الجو ،وعلم البيئة الذي يهتم بدراسة النباتات واألتربة وغير ذلك.

•

أما الجغرافيا البشرية فتهتم بدراسة سلوك البشر ،تدرس التجمعات البشرية ومختلف المظاهر الناتجة عن أنشطة البشر مثل جغرافية
المدن وجغرافية األرياف .تدرس اإلنسان الذي يعمل على تنظيم المجال الجغرافي ،وتدرس مختلف التفاعالت الرابطة بين اإلنسان

والبيئة ،وهناك فرع أساسي وهو جغرافية السكان.
•

أما الجغرافية االقتصادية فتهتم بالمعطيات االقتصادية من إنتاج وتوزيع للموارد الطبيعية وكذا االستهالك ،ويعتبر اإلنسان فاعال أساسيا في
هذه العناصر.
27

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
 يتسإل المجال الجغرافي المغربي بشساعة مساحته الترابية التي تنا

حوالي  710850للإل .2ويملن أن نضيف إلى ذا المجال الترابي القاري،

مساحة شاسعة داخل المجال البحري والذي تغطيه المياه ااقليمية الوطنية على عرض  12ميال بحريا انطالقا من الساحل المغربي.
 تتوفر ذه المساحة الجغرافية القارية والبحرية الشاسعة على موارد طبيعية متنوعة .بيد أن االمتداد العرضي اللبير للبالد ما بين  21و36

درجة يجعل من ا ذا

خصائص طبيعية جد متنوعة ومتباينة.

 وقد أوى المجال المغربي اانسان منذ ما قبل التاريخ ،وتوافد
فامت ج

واندمج

فيه ،لتعطي للبالد خريطة ترليبة بشرية ذا

عليه في مختلف األ منة التاريخية حضا ار

وشعوب مختلفة من مناطح شتى،

ترليبة عرقية ولغوية متنوعة ،وتراث حضاري غني ومتنوع ومتجذر في التاريخ

(أصيل).
 وتقدر سالنة البالد حاليا بألثر من  34مليون نسمة ،وتتصف ذه السالنة بخصائص ديمغرافية واجتماعية واقتصادية لتلك السائدة في العالإل
السائر في طريح النمو.

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
الخصائص الديموغرافية لسكان المغرب
 تلتسي دراسة الخاصيا

الديمغرافية أ مية بالغة في معرفة تو يع السلان وتحديد نسوبة المنتجوين والمسوت للين ،ومون الوقووف

على التوا ن من عدمه بين اللتلة البشرية وااملانيا

التي يوفر ا المجال الذي تعيش به.

نمو ديموغرافي سريع
فقود شو د المغوورب منوذ مطلوع القوورن  20نمووا سوولانيا سوريعا ،وتوإل ذلووك بووتيرة سوريعة جودا ،وخصوصوا منووذ الخمسوينيا

شد

حيووث

انفجا ار ديموغرافيا قويا.

ويع ى ذا إلى ارتفاع نسبة التلاثر الطبيعي نتيجة عوامل ديموغرافية :لارتفواع نسوبة الووالدا  ،مقابول ت ارجوع نسوبة الوفيوا ،
وت ايد معدل الخصوبة لدى النساء.
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الخصائص البشرية للمغرب
تطور ساكنة المغرب بالمليون نسمة ومعدل النمو السنوي بـ %ما بين 2014-1960
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التطور العددي لسلان األرياف والمدن المغربية خالل الفترة ما بين 2014-1960
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هرم األعمار بالمغرب ما بين 2014 - 2004
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الخصائص البشرية للمغرب
 لقوود انعلووس النمووو السوولاني السوريع الووذي عرفووه المغوورب منووذ منتصووف القوورن  20علووى البنيووة العمريووة لسوولان المغوورب ،فقوود أدى ذلووك إلووى وجووود بنيووة
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 تغي ار جو رية:

 فقد عرف

فئة األطفال الذين تقل أعمار إل عن  15سنة تراجعا قويا؛ فإذا لان

الووبالد ،فإن ووا انخفض و

ذه الفئة إلى حودود سونة  1960تمثول  %44.4مون مجمووع سولان

إلووى  %37سوونة  ،1994ثووإل إلووى  %31.2سوونة  ،2004لتن و ل إلووى نسووبة  %28حسووب معطيووا

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

ااحصوواء األخيوور .وموون

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
 في مقابل ذلك ،نجد أن نسبة السلان الراشدين أو البالغين (الفئة النشيطة) (ما بين  60-15سونة) لوإل تت ارجوع ،بول عرفو
مو وون  %48.3سو وونة  1960إلو ووى  %55.9سو وونة  ،1994ثو ووإل إلو ووى  %61.2سو وونة  ،2004لترتفو ووع حسو ووب معطيو ووا

ت ايودا مسوتم ار حيوث انتقلو

ااحصو وواء األخيو وور  2014إلو ووى

 ،%62.4وموون المنتاوور أن تصوول النسووبة إلووى  %64.15ويفسوور ذلووك بتووأثير ال يووادة الطبيعيووة السوريعة التووي عرف ووا المغوورب خووالل السووتينيا  ،ولووذا
بسبب الخصوبة المرتفعة التي عرف ا المغرب في عقدي السبعينيا

والثمانينيا

والتي بدأ

أجيال ا تلج فئة السلان النشيطين؛

 أما فئة الشيوخ ،أي الذين ت يد أعمار إل عن  60سنة ،فلإل تش د سوى ت ايد طفيف ،حيوث انتقلو
أي  %0.9فقط على مدى  50سنة ،غير أن ا عرف

ارتفاعا ملحواا في السونوا

مون  %7.2سونة  1960إلوى  %8.1سونة ،2004

األخيورة بحيوث وصول

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

إلوى  %9.6حسوب إحصواء سونة .2014

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
البنية السكانية للجهات حسب الفئات العمرية الكبرى ()%
33,1

63,4

3,5

29,0

28,8

27,1

26,5

26,4

26,3

26,0

25,7

25,3

25,2

24,8

65,7

63,0

64,9

65,5

63,0

63,9

64,9

64,1

65,0

64,5

65,6

5,4

8,1

8,1

8,0

 14 – 00سنة

10,6

 59 – 15سنة

9,8

9,1

10,2

 60سنة فما فوق

9,7

10,3

9,6

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
مؤشر الخصوبة
نسبة الخصوبة ي متوسط عدد األطفال األحياء الم دادين خالل سنة معينة بالنسبة لمجموع النساء في سن اانجاب (. )15-49

المعدل التركيبي ليخصوبة (متوسط لدد األط،ال لكل إمرفة)
4,3

4,3

3,8
3,3

3,3

3,1

2,6

2,55
2,21
2,01

2,5
2,1

إحصاء 1994

إحصاء 2004

مجموع

قروي

إحصاء 2014

حضري

2,8
2,3
1,8

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب

2,9

المعدل التركيبي ليخصوبة حسب الجهات سنة 2014
2,4

2,4

2,4

2,3
2,3
2,2

2,2

2,1

2,0

2,0

2,0
1,9
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الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
توزيع السكان الدين يبلغون من العمر  15سنة فما فوق حسب الحالة الزواجية (بالنسبة المئوية)

لامب
متمو
مطي
فرمل
مجموع

ذكور
45,7
52,7
0,7
0,9
100,0

إحصاء 2004
إناث
34,0
52,8
3,1
10,1
100,0

مجموع
39,7
52,7
2,0
5,6
100,0

ذكور
40,9
57,3
0,9
0,8
100,0

إحصاء 2014
إناث
28,9
57,8
3,4
10,0
100,0

ما بين  2004و : 2014
 تراجع نسبة العا بين من  ٪ 39,7إلى .٪34,8
 ارتفع نسبة المت وجين من  ٪52,7إلى .٪57,5
موا مبكر :
 123.956موا لألشخاص دون  18سنة (%82,4ز  102.139امرفة و%53,6ز قرويون .)66.440

مجموع
34,8
57,5
2,2
5,5
100,0

السلوك والعقلية المرافقة
للحياة المعاصرة

انتشار القيم والمعتقدات
الدينية التي تشجع على
التوالد واإلنجاب

سيادة قيم االستهالك
والرغبة في التفرغ
للتمتع بالحياة

اعتبار األطفال قوة عمل
إضافية لألسرة

انتشار ظاهرة زواج
القاصرات والزواج
المبكر لدى الشباب

انخفاض السن المتوسط
للزواج وانخفاض نسبة
العزوبية

ارتفاع معدل الخصوبة في
معظم البلدان النامية
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النموذج االجتماعي والثقافي
للخصوبة

النموذج
التقليدي

النموذج
الغربي
المعاصر

مساهمة المرأة في
النشاط االقتصادي

انتشار االجهاض الذي
يسمح به في جل الدول
الغربية
ارتفاع السن المتوسط
للزواج ونسبة العزوبية

انخفاض معدل الخصوبة
في معظم البلدان المتقدمة

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
معدل العموبة(النهائية) في سن  55سنة حسب وسط اإلقامة والجنس (بالنسبة المئوية)
8,0
6,9

6,7

5,9
4,3
3,3

حضرم

5,1
3,8

قروم

ذكور

إناث

5,9

مجموع

مجموع

انتقل معدل الع وبة الن ائية من  3بالمائة سنة  2004إلى  5,9بالمائة سنة .2014
وتسجل النساء معدال ألبر من الذي يسجله الرجال ( %6,7مقابل  )%5,1ويبر الفرح ألثر بالوسط الحضري ( %8مقابل .)%5,9

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
متوسط السن عند الزواج األول لدى النساء (بالسنوات) حسب وسط اإلقامة والجنس
إحصاء 2014

إحصاء 2004
ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

الوسط الحضرم

32,2

27,1

29,5

32,1

26,4

29,2

الوسط ال روم

29,5

25,5

27,5

30,3

24,9

27,6

المجموع

31,2

26,3

28,7

31,4

25,8

28,6

 تراجع السن عند ال واج األول بالنسبة للنساء حيث انتقل من  26,3سنة خالل  2004إلى  25,8سنة خالل .2014
 بالنسبة للرجال ،ال مستق ار ( 31,2سنة خالل  2004و  31,4سنة خالل .)2014

فارح السن عند ال واج األول بين الرجال والنساء عرف ارتفاعا  :من  4,9سنة خالل  2004إلى  5,6سنة خالل .2014

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
متوسط حجم األسر حسب وسط اإلقامة مابين  2004و 2014
إحصاء 2004
4,75
5,99
5,24

وسط حضرم
وسط قروم
مجموع

إحصاء 2014
4,20
5,30
4,60

بنية األسر حسب وسط اإلقامة وحجم األسر2014
حجم األسر
شخص واحد
شخصين
 3فشخاص
4فشخاص
5فشخاص
6فشخاص
7فشخاص
 8فشخاص فما فو
المجموع

وسط حضرم
8,2
12,6
17,1
21,8
18,1
10,5
5,6
6,2
100,0

وسط قروم
5,2
8,5
11,5
16,1
17,5
14,3
10,2
16,8
100,0

مجموع
7,2
11,2
15,2
19,9
17,9
11,8
7,1
9,7
100,0

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب

الكثافة لسكانية
بالمغرب

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب

جدول :الكثافة
السكانية بجهات
المغرب سنة 2014
با ن /الكيم2

الجهة
ج ة الدار البيضاء – سطا
طنجة – تطوان –الحسيمة
الرباط-سال-القنيطرة
مرالش-اسفي
فاس – ملناس
الشرقية
بني مالل – خنيفرة
سوس –ماسة
درعة –تافيالل
للميإل – واد نون
العيون  -الساقية الحمراء
الداخلة – واد الذ ب

ن/كيم2

352.8
259.3
251.7
115.4
105.7
63.8
61.4
49.7
12.3
9.4
2.6
1.09

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب

الحركات السكانية

تعريف اهلجرة ،أنواع اهلجرات السكانية ،أسباهبا ونتائجها
طريقة قياسها

الخصائص البشرية للمغرب
• تمثل إشكالية الهجرة اليوم أحد إشكاالت العصر ،وكذلك موضوع انشغال ونقاش ،بل ومصدرا مثيرا للجدل لدى مختلف الدارسين المنتمين لعدة
قطاعات وتيارات ،نذكر منهم علماء الجغرافيا البشرية ،واالقتصاد والسياسة والتاريخ وعلماء النفس واإلحصائيين:
 فالبنسبة للجغرافيين فهم يهتمون بدراسة أثر العوامل الطبيعية من مناخ وتربة وكوارث طبيعية في أحداث الهجرة ،كما يركزون على اآلثار

والمشكالت السكانية المصاحبة لعملية الهجرة(خلخلة التركيب السكاني العام ،تغير هائل في الخارطة السكانية للمجتمع العالمي أو القومي أو
المحلي).
 االقتصاديون :يركزون على دراسة العالقة المتبادلة بين الهجرة ودورة العمل باإلضافة إلى مدى تأثير الهجرة على سد احتياجات المجتمع
المستقبل للمهاجرين المهرة وغير المهرة ،وتأثير الهجرة على النمو االقتصادي أيضا وأخيرا يهتمون بدراسة الوضع المهني والوظيفي
للمهاجر.
 المشرعون والسياسيون :يركزون على صياغة القوانين ووضع السياسات ذات العالقة المباشرة بالهجرة.
 اإلحصائيين :يعتبرون الهجرة كل حركة من خالل الحدود ،ماعدا الحركات السياحية.

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

متوسط الهجرة

1912-1900

7800

1926-1912

11400

1936 -1926

17300

1952-1936

29000

1960-1952

45000

1971 -1960

67000

1982-1971

113000

1994 -1982

193000

2000 -1994

100000

2009 -2000

127000

الجغرافيا البشرية
الخصائص البشرية للمغرب
 -1تعريف الهجرة :


تشكل الهجرات إلى جانب الوالدات والوفيات عنصرا ديمغرافيا يعمل على زيادة أو تراجع عدد السكان داخل رقعة جغرافية محددة.



تعتبر الهجرة ظاهرة اجتماعية تتأثر بشكل كبير بدرجة الرضا باألوضاع االجتماعية في المجتمع األصلي ،بل إنها تؤثر في المجتمع الجديد ،وتتأثر به من
خالل عملية التأقلم واالندماج االجتماعيين.



الهجرة حسب القاموس الديمغرافي الفرنسي  :انتقال األفراد أو الجماعات الذي يستلزم تغييرا دائما أو شبه دائم في مكان اإلقامة المعتاد.
يمكن ببساطة تعريف الهجرة بأنها تغيير لمكان اإلقامة بصفة دائمة أو مؤقتة ،أي أنها انتقال من مكان الوالدة إلى مكان اإلقامة.

مفهوم الهجرة ومرادفاتها
()3
Emigration
نزوح

()2
Immigration
اغتراب ،رحيل عن الوطن

Migration
هجرة  ،ارتحال

Emigrate, émigrer
االنسان بشكل دائم

Immigrants
االنسان بشكل دائم

يهاجر Migrate
االنسان ،الحيوان ،بشكل مؤقت

Leave a country
يرحل من البلد :يقوم شخص بمغادرة
البلد الذي ولد فيه إلى بلد آخر ليعيش
هناك بشكل دائم ،ويجعله وطنه
الجديد.
مثال:
هاجر الكثير من المغاربة صوب
أوربا خالل فترات زمنية مختلفة.

Move to country
يأتي إلى البلد  :يقصد به القدوم إلى
البلد الذي يقصده .وصوله إليه
للعيش بشكل دائم
نسمي األشخاص الذين أتوا ليعيشوا
في بلد آخر بشكل دائم بالمهاجرين
immigrants
مثال:
وصل إلى المغرب الكثير من
المهاجرين من بلدان جنوب
الصحراء

()1

Not permanent ; seasonal
يتنقل  :االنتقال من مكان إلى مكان
آخر.
عادة يحل األشخاص أو حتى الحيوانات
من مكان إلى مكان ويكون هذا االنتقال
موسمي أو دوري.
يشير هذا الفعل إلى االنتقال من مكان
(أ) إلى مكان (ب) ومن ثم يعود مجددا
إلى المكان (أ).
مثال :العمال المهاجرون ،الطيور،
زراعة الضريم

استنتاج  :عندما يقوم شخص ما بــ Emigration :فهو يغادر بلده وعندما يقوم بــ  Immigration :فهو يصل إلى بلد الهجرة.

الخصائص البشرية للمغرب
 -2أنواع الهجرات وأسبابها:
هناك نوعان من الهجرات:
هجرات من معيار زمني (موسمية أو طويلة األمد أو دائمة ) هجرات من معيار مجالي (داخلية أو دولية).

أنواع الهجرات
هجرة من معيار زمني
هجرة
موسمية
54

هجرة
طويلة األمد

هجرة من معيار مجالي
هجرة
دائمة

هجرة
داخلية

هجرة
دولية

الخصائص البشرية للمغرب
 1-2الهجرات من معيار زمني:
 الهجرة الموسمية :هي هجرة ال تتعدى مدهتا ستة أشهر ،ويعترب البحث عن العمل يف امليدان الفالحي مثال من العوامل املسامهة يف حدوث هذا الصنف من
احلركات السكانية ،خاصة عند ساكنة األرياف وأساسا عند الذكور مهم (موسم احلصاد مثال أو موسم جين بعض الثمار)
 الهجرة الطويلة األمد :هجرة قد تطول ملدة زمنية معينة (عدة سنوات) وقد هتم الشخص مبفرده أو برفقة عائلته ،حيث يهاجر هذا األخري حنو مناطق داخل
البلد أو خارجه ،حبثا عن العمل يف قطاعات اقتصادية خمتلفة كالصناعة والفالحة والتجارة وغريها.

 الهجرة الدائمة :هي هجرة يرتك فيها املواطن وطنه أو جمال اقامته ليستقر يف مكان آخر بصفة هنائية بشكل اختياري وقد تكون هبدف الغزو كما هو احلال
هلجرة األوربيني إىل أمريكاـ أو قصد نشر دين أو حضارة معينة مثل اهلجرات اليت قام هبا املسلمون حنو أوربا وآسيا ،أو قد تكون إجبارية كرتحيل السود األفارقة
حنو أمريكا أو حتت الضغط والرتهيب كهجرة الفلسطينيني حنو بلدان عربية جماورة أو بسبب الكوارث الطبيعية.
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الخصائص البشرية للمغرب
 2-2الهجرات من معيار مجالي:
 1-2-2الهجرة الدولية :ناتجة عن عدة عوامل نذكر منها:

 عوامل اقتصادية:
 تنتج ثالثة أرباع الهجرات الدولية عن صعوبات اقتصادية ،ففي البلدان الفقيرة نجد أن النمو الديمغرافي المرتفع ال يواكبه نمو اقتصادي كاف .أما في البلدان الغنيةورغم الصعوبات المستمرة تظل ظروف الحياة أفضل.
 من أجل تحسين وضعه المادي واالجتماعي يلجأ عدد من األفراد إلى البحث عن أماكن عمله بعيدة أحيانا عن وطنه األصلي ،لقد أدى اكتشاف معادن الذهببأمريكا ووجود أراضي خصبة وغنية إلى نزوح عدد من األوربيين نحو هذه القارة خالل القرن  ،19وقد بلغ عددهم حوالي  50مليون نسمة .استقر البريطانيون واأللمان
بأمريكا الشمالية ،بينما اتجه اإليطاليون واالسبان والبرتغاليون نحو أمريكا الجنوبية.
 خالل السنوات األخيرة عرفت البلدان التي كانت واقعة تحت سيطرة االستعمار األوربي هجرة مكثفة لعدد من سكانها نحو البلدان األوربية سواء بطرق قانونية أوسرية ،نظرا لعدم قدرة البنيات االقتصادية واالجتماعية بها على امتصاص وتشغيل األعداد البشرية المتزايدة بسرعة ،إال أن بلدان االستقبال اليوم بدأت في اتخاذ عدد

 56من االجراءات والقوانين للحدد من عدد الوافدين عليها.

الخصائص البشرية للمغرب
 عوامل عسكرية وسياسية وايديولوجية:
 لقد ساهم إعادة رسم حدود عدد من البلدان األوربية خالل فترة الحرب ع  IIإلى ظهور تيارات هجرة مهمة كما هو الحال لهجرة ما يزيد عن 100ألف أرميني نحو ما كان يعرف سابقا باالتحاد السوفياتي.
 للخالفات السياسية والدينية وما يرافقها من قمع واضطهاد دور في حدوث تيارات هجرة نحو مناطق أخرى آمنة ،لقد أدى خلق الكيان الصهيونيسنة  1948إلى نزوح يهود العالم نحو أرض فلسطين ،كما قام المسلمين الروهينجا في بورما من النزوح نحو بانغالديش بسبب العنف والقتل.
 -تتسبب الخالفات اإليديولوجية في مغادرة عدد من السكان لمواطنهم األصلية نحو مناطق أو دول أخرى ،وهي ظاهرة تزايدت حدتها في

السنوات األخيرة خاصة ببلدان العالم الثالث حيث تنعدم الديمقراطية.
 نجد كذلك للعوامل الثقافية دور في هجرة أعداد من السكان خاصة الطلبة والباحثين نحو دول أخرى لمتابعة دراستهم ،إلى جانب ذلك نجدظاهرة هجرة األدمغة التي تعاني منها دول الحنوب بسبب غياب الظروف المالئمة للعمل والبراز كفاءاتها...
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خريطة الهجرات الدولية
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https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/migrationseco1990#&gid=1&pid=1

الخصائص البشرية للمغرب
 2-2الهجرات من معيار مجالي:
 2-2-2الهجرة الداخلية :تتم داخل البلد الواحد وهي نوعان :هجرة منظمة وهجرة عفوية

هجرة منظمة :

تساهم فيها الدولة أو بعض الشركات ،حيث تقوم هذه األخرية برتحيل عدد من العمال للعمل يف استخراج
املعادن مثال.

هجرة

عفوية :يقوم هبا بعض األفراد أو العائالت من تلقاء أنفسهم.

 -تتخذ اهلجرة الداخلية عدة اجتاهات ،فهي إما تكون من البادية حنو البادية ،أو من البادية حنو املدينة ،أو من مدينة إىل مدينة أخرى،

أو من املدينة حنو البادية
 يالحظ أن الهجرة من البادية نحو المدينة هي األكثر شيوعا خاصة ببلدان اجلنوب ،ويرجع ذلك لعدة أسباب ،نذكر منها:59
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أسباب طبيعية:

 كقساوة الظروف الطبيعية ( حدة التضاريس ،قساوة املناخ ،فقر الرتبة ،قلة املياه). باملغرب مثال جند أن املناطق اليت عرفت حتديثا فالحيا قد توافد عليها خالل السنوات األخرية وخاصة خالل فرتات اجلفاف أعداد بشرية مهمة أتتمن املناطق اجملاورة البورية أو من مناطق بعيدة ،بعضها استقر ببعض البوادي والبعض األخر فضل االستقرار باملراكز احلضرية املتواجدة هبذه املناطق
املسقية.


أسباب مرتبطة بالبنيات العقارية:

 عمل االستعمار باملغرب مثال على تفكيك البنيات العقارية املوروثة مما أدى إىل زعزعة التوازن الذي كان موجودا ،وذلك من خالل االستيالء علىأجود األراض الفالحية الشيء الذي أدى إىل حرمان عدد من األسر الريفية من متلك األرض ،كما أن التباطؤ الذي عرفته عملية اسرتجاع أراضي املعمرين
جعل عدد من املالك الكبار يستحوذون على أراضي إضافية مما زاد من تركز امللكية بيد أقلية من املالكني ،وهكذا جند اليوم أن  % 34,5من سكان
األرياف ال ميلكون ولو شربا من جمموع األراضي الصاحلة للزراعة ،هذا األمر هو من دفعهم للهجرة.
60
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أسباب ديمغرافية:



 يف الوقت الذي مل يتزايد فيه االنتاج الفالحي سوى بوترية ضعيفة ،جند أن األرياف املغربية ظلت حتافظ على زيادة دميغرافية مرتفعة بفعل تراجع نسبة الوفياتوارتفاع نسبة الوالدات.


أسباب مرتبطة بضعف التجهيزات األساسية:

 مازالت البوادي املغربية تعاين من ضعف ربطها بشبكة املواصالت واملاء والكهرباء ،وكذلك من نقص يف التجهيزات االجتماعية مثل املدارس واملستوصفات،باإلضافة إىل انتشار البطالة ،هي كلها أسباب سامهت يف هجرة عدد من الريفيني حنو املدن حيث عرفت هذه األخرية تزايدا يف عدد سكاهنا وارتفاع حدة املشاكل

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية.
عموما يمكن القول :
إن حركات السكان داخل بلد معين تنتج عن توزيع غير عادل للموارد والخدمات واالمكانات المتاحة ،فعوامل فقر األرياف
وعوامل الجذب المرتبطة بالمجاالت الحضرية ذات الدينامية القوية ،كل هذا يساهم في نشوء الحركات السكانية.
61

الهجرة الريفية

Exode rural

تعرّ ف الهجرة الريفية على أ ّنها ظاهرة مغادرة أسرة ،أو عدد من األفراد ،أو فرد واحد من القرية إلى مكان آخر
بنيّة االستقرار بشكل دائم ،كالهجرة إلى المدن ،بغض النظر عن األسباب وراء الهجرة سواء كانت اجتماعيّة ،أم

اقتصادية.،
62

الخصائص البشرية للمغرب

األسباب العامة للهجرة الريفية
• قلّة المساحات الزراعية التي تمتلكها العائلة الواحدة ،وبالتالي يكون مصدر دخل األسرة ضعيفا وال يكفي إلعالة ك ّل أفرادها ،فيضطر عدد من
أفراد األسرة إلى الهجرة بحثا عن عمل آخر ،ويكون ح ّل هذه المشكلة بتوزيع أراض على الفالحين الذين ال يمتلكون أراض زراعية.
• نقص كمية المياه ،وبعد القرى عن المصادر الرئيسيّة للماء كاألنهار.
• حصول بعض األشخاص على وظائف في الدوائر الحكوميّة للدولة؛ فينتقلون للسكن في مناطق قريبة من مناطق عملهم ،ويستغنون عن زراعة
األرض.
• ضعف الخدمات التعليميّة ،إذ ُتبنى الجامعات والمؤسسات التعليميّة في مراكز المدن بعيدة عن القرى ،فيضطر الشباب للتوجّ ه إلى المدن بحثا
عن التعليم.
•

العرف العشائري الموجود في القرى بأخذ الثأر ،فيضطر الكثير من األشخاص لترك القرية عند حدوث مشكلة ما وإن كانت صغيرة ،ويعود
السبب وراء ذلك إلى ضعف الوعي ،وعدم االلتزام في تطبيق القانون.
63

نتائج الهجرة الريفية
النتائج الديمغرافية

ازدياد أعداد السكان في المدن ،وقلّتهم في القرى .حدوث خلل في التركيب النوعي والعمري
للسكان(هجرة الشباب35-15 ،سنة) .وبالتالي تقل أعداد الشباب في القرية ،في حين ترتفع

نسبة صغار السن وكبار السن فيها.

قلة األيدي العاملة الزراعية في القرى وبالتالي انخفاض اإلنتاج فيها .هجرة الكفاءات العلمية

النتائج االقتصادية

خارج القرى .ارتفاع أعداد الفئة المعالة (الشيوخ واألطفال) بسبب هجرة أعداد كبيرة من
الفئة المعيلة (الشباب) .ارتفاع أجر األيدي العاملة الزراعية الزدياد الطلب عليهم .زيادة
الضغط على فرص العمل في المدن.

قلة أعداد الذكور في القرى ،يقابله ارتفاع في نسبة اإلناث ،وما ينتج عنها من مشاكل

النتائج االجتماعية

المتوجهين للمدن أدى إلى ازدياد ظاهرة
اجتماعية متعلقة بالزواج .ازدياد أعداد المهاجرين
ّ
المناطق العشوائية التي تفتقر ألبسط الخدمات .ارتفاع نسبة البطالة في المدن؛ لكثرة
المهاجرين إليها ،وما ترتب على ذلك من ازدياد في أعداد الجرائم.
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 -3نتائج الهجرة وآثارها:
تؤثر الهجرة سواء كانت دولية أو داخلية في مكان األصل ومكان الوصول وفي المهاجر نفسه .ومن أهم آثارها ما يلي:
 .1تغيري حجم السكان يف مكاين األصل والوصول
 .2التأثري يف الرتكيب العمري واجلنسي وبعض اخلصائص األخرى
 .3ختفيف حده البطالة يف منطقة األصل

 .4توفري األيدي العاملة يف مكان الوصول
 .5استنزاف القوى العاملة يف مكان األصل
 .6ختفيف حدة التباين اجملايل يف الدخل

 .7أثر اهلجرة على النمو احلضري
 .8ظهور مدن الصفيح وارتفاع معدالت اجلرمية
 .9زيادة االندماج والتفاهم بني الناس
65

 . 10نشر األفكار ( التبادل الثقايف )...

الخصائص البشرية للمغرب
 -4طريقة قياس الهجرة

صافي الهجرة = عدد المهاجرين الوافدين – عدد المهاجرين النازحين
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الخصائص السوسيو اقتصادية :األمية الفقر

الخصائص البشرية للمغرب
 بلو عودد األميوين بوالمغرب سونة  2014حووالي  8,6مليوون مون األشوخاص مقابول 10,2مليوون سونة  ،2004و وو موا
يعادل انخفاضوا إجماليوا قودره  .18,7أموا معودل األميوة فقود بلو  %32مقابول%43عشور سونوا

مون قبول .لقود لانو

ح وودة انخف وواض مع وودل األمي ووة بالوس ووط الق ووروي وف ووي ص ووفوف ال ووذلور .و ل ووذا ت ارج ووع مع وودل األمي ووة ب % 6,9بالوس ووط
الحضري مقابل  %21,2بالوسط القروي .لما تراجع ب 17,5في صفوف الرجال و14,6في صفوف النساء.
 للون لموا لوان عليوه الحوال سونة ،2004فوإن األميوة ال الو

ألثور انتشوا ار بالوسوط القوروي )(%47,7مقارنوة موع الوسوط

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

الخصائص البشرية للمغرب
معدل األمية حسب الجنس ووسط اإلقامة ما بين  2004و 2014
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معدل األمية حسب الجنس والجهة
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تعريف
ال ،ر

ال ،ر
 يعرف الفقر بأنه عدإل القدرة على الحفاا على المستوى
األدنى من المعيشة ،لما يعرف بغياب الحد األدنى من

الدخل

أو

الموارد

لتلبية

الحاجا

األساسية،

ويشير الفقر بشلل عاإل إلى مستوى غير مقبول من
األوضاع المعيشية إلى وضع يتسإل بالحرمان من موارد،
أو قد ار

تعتبر ضرورية لحياة بشرية لريمة.

ال ،ر
المتعدد
األبعاد

ال ،ر
الن دم

الخصائص البشرية للمغرب
فبعادز مكوناتز مؤشراتز لتبات وترجيحات معدل ال ،ر متعدد األبعاد
البعد

مؤشر الحرمان

المكون

التعليم

تمدرس األطفال

إذا كان أحد أطفال األسرة في سن التمدرس ( 14-6سنة) وال يتردد على المدرسة.

تمدرس البالغين

إذا لم يوجد أي فرد من األسرة يصل سنه  15سنة أو أكثر لم يتمم خمس سنوات من التمدرس.

الصحة

اإلعاقة
وفيات األطفال
الماء الصالح للشرب

ظروف العيش

الكهرباء
التطهير
تغطية األرضية

إذا وجد عضو من األسرة في حالة عجز عن تحقيق إحدى الوظائف العضوية التالية :البصر ،السمع ،المشي،
القدرة على التذكر (التذكر والتركيز) ،العناية بالنفس والتواصل.
إذا توفي باألسرة طفل يقل سنه عن  12شهرا.
إذا كانت األسرة ال تصل إلى الماء الصالح الشرب في أقل من  30دقيقة من المشي انطالقا من مكان إقامتها.
إذا كانت األسرة ال تتوفر على الكهرباء.
إذا كانت األسرة ال تتوفر على مرحاض خاص أو طريقة صحية لتصريف المياه.
إذا كانت أرضية المسكن رديئة  ،أو مكونة من الرمل أو التراب.

طريقة الطبخ

إذا كانت األسرة تستعمل الخشب في الطبخ أو الفحم أو السماد.

حيازة أصول

األسرة ال تتوفر على سيارة ،وال جرار وال شاحنة وال تتوفر على األقل على اثنين من الخدمات التالية :هاتف،
تلفزة ،راديو ،دراجة نارية دراجة عادية وثالجة.
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)%  ر المتعدد األبعاد حسب مصدر الحرمان (با،كيك ال،ت
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Accès à l'eau, à l'électricité et à
l'aissinissement

Ensemble

34,0

21,3

10,9

19,7

14,1

Conditions d'habitation

2014
2004

17,5
10,0

13,4
4,1
7,2

11,3
6,2

Dakhla-Oued Eddahab

25,3

Laayoune-Sakia Al Hamra

23,5

Guelmim-Oued Noun

21,9

Souss-Massa

6,1
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Tanger-Tetouan-Al
Hoceima
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 بالجهات2014 و2004  ر المتعدد األبعد بين سنتي،تطور معدل ال
34,0
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19,7

9,0
3,8

1,7
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 ر متعدد األبعاد بالجهات حسب مصدر الحرمان،كيك ال،ت
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تعريف ال ،ر الن دم
وضع المؤسسا المالية العديد من التعاريف للفقر محددة إياه باألرقاإل فاعتبر الفقراء إل من ال يحصولون علوى الحود األدنوى مون مسوتوى المعيشوة وال
يتجاو دخل إل اليومي دوال ار واحدا في اليوإل حسب البنك الدولي.
الجهة
طنجة – تطوان –الحسيمة
الشرقية
فاس – ملناس
الرباط-سال-القنيطرة
بني مالل – خنيفرة
ج ة الدار البيضاء – سطا
مرالش-اسفي
درعة –تافيالل
سوس –ماسة
للميإل – واد نون
العيون  -الساقية الحمراء
الداخلة – واد الذ ب

معدل ال ،ر سنة 2014
2,6
5,2
5,1
4,0
9,1
2,6
4,6
14,6
5,8
5,7
1,7
0,4
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الخصائص البشرية للمغرب
ال ،ر الن دم
4,9%

ال ،ر متعدد األبعاد
8,2%

الفقر متعدد األبعاد وحده

6,8%

ف ر ممدو
1,4%

الفقر النقدي وحده
3,5%

الفقر اإلجمالي 11,7%:

الخصائص البشرية للمغرب
السكان واألنشطة االقتصادية
ساكنة نشيطة:
تضووإل األف وراد (السوولان) البووالغين سوون الشووغل ،س وواء لووانوا ي اولووون عمووال أإل يبحثووون عنووه ،ف ووي تمثوول إذن قوووة العموول الضوورورية لإلنتوواج والخوودما ،
ويختلف ذا السن حسب الدول ،إذ يحدد في المغرب في  15سنة فألثر حسب مديرية ااحصاء؛
السلان في سن العمل والقادرون عليه( )60-15سواء لانوا يشتغلون أو في وضعية بطالة ،يستثنى من إل ربا

البيو والطلبة والجنود والمعاقين.

نسبة النشاط:
 مؤشر يستعمل لحساب مسوا مة السوالنة فوي النشواط االقتصوادي ،و وي تمثول مجمووع النشوطين بالنسوبة إلوى مجمووع السوالنة وللحصوول عليوه نطبوح
القاعدة التالية:
 السلان النشيطون البالغون  15سنة فألثر/مجموع السلان البالغين  15سنة فألثر×100

الخصائص البشرية للمغرب
الساكنة النشيطة
وغير النشيطة

نشيطون

غير نشطين

ربات بيوت

فط،الز تالميذز
طيبة

مت،الدون

نشيطون

مشتغيون

نشيطون غير
مشتغيين

الخصائص البشرية للمغرب
معدل النشاط حسب وسط اإلقامة والجنس
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7,5

ذكور
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ذكور

مجموع

إحصاء 2004

إناث

مجموع

إحصاء 2014

حضري

قروي

مجموع

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

سنة  )2004و 31,0%بالوسط ال روم سنة (2014م ابل  34,9%سنة .)2004

الخصائص البشرية للمغرب
معدل النشاط (ب )%حسب السن والجنس ما بين 2004
و.2014
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80

ذكور

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

60

إناث

40

المجموع

20

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

0

إحصاء 2004
19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
 60سنة فما فو

ذكور
49,7
80,5
95,1
97,4
97,8
97,4
93,9
91,7
85,5
41,2

إناث
27,7
33,2
33,3
28,9
26,3
24,2
21,8
17,3
13,2
5

إحصاء 2014
مجموع
38,6
56,1
62,9
61,7
60,2
59,3
58,5
55,4
48,5
22,3

ذكور
33,9
71,3
93,1
96,5
96,4
96,6
95,2
89,4
79,8
36

إناث
11,2
23,8
29,7
26,7
25
25,1
23,8
19,4
15,7
3,7

مجموع
22,6
47,3
60,9
61
59,7
60,2
58,4
53,6
48,8
19,5

الخصائص البشرية للمغرب
معدل البطالة حسب وسط اإلقامة والجنس (ب)%
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25,5
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22,4
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إناث

15,7

15
12,2
9,2

7,7

ذكور

18,9
9,9

8

ذكور

مجموع

إحصاء 2004

إناث

مجموع

إحصاء 2014

حضري

قروي

مجموع

 على المستوى الوطني ،تراجع معدل البطالة بنقطة واحدة ما بين  2004و  2014منتقال بذلك من  %16,7إلى  %15,7على التوالي؛

 يبل

ذا المعدل بالمدن ) ،(%18,9نايره المسجل بالقرى ) ،(%9,9ولدى النساء ) (%28,3مقارنة بالرجال ).(%12,2

الخصائص البشرية للمغرب

معدل البطالة حسب جهات المغرب

الجغرافيا البشرية
المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
 التباينات والتفاوتات الجغرافية العامة في المجال الجغرافي المغربي؛
 التباين ما بين المدن واألرياف؛
 خصائص المجال الحضري واإلعداد الحضري بالمغرب؛
 األرياف المغربية :خصائص األرياف وخطط التنمية واإلعداد الريفي بالمغرب.

الجغرافيا البشرية
المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
التباينات والتفاوتات الجغرافية العامة في المجال الجغرافي المغربي
خلف

السياسة االسوتعمارية عودة اخوتالال  ،بحيوث توإل تحويول المرلو االقتصوادي والوديموغرافي مون الوداخل نحوو السواحل ،و وو موا أدى إلوى

تمرل و قوووي لةنشووطة االقتصووادية والحواضوور بالسوواحل ،وبعوود االسووتقالل اسووتفحل

الوضووعية ب يووادة التمرل و بفعوول ال جوورة القرويووة نحووو الموودن

الساحلية بحثا عن الشغل و روبا من البادية التي تعاني من ضعف التج ي ا  .أماإل ذه الفوارح تودخل
التج ي ا

الدولوة مون أجول اعوادة التووا ن بإحوداث

االقتصادية ،حيث شلل التقسيإل الترابي وتطوير الالمرل ية الوسيلة الفعالة ل ذه الساسة ووضع حد ل ذه االختالال

المجالية.

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
الولو الساكنة إلى المراف العمومية حسب الوسط سنة 2014

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
خصائص المجال الحضري واإلعداد الحضري بالمغرب؛
تطور ظاهرة التمدين بالمغرب وانعكاساتها
 المدينة :مستوطنة بشرية تتمي بلثافة سلانية مرتفعة ،ويشتغل جل سلان ا في القطاعين الثاني (الصناعة) والثالث (التجارة والخدما )
 نسبة التمدين :النسبة المئوية لسلان المدن من مجموع السلان ،وللحصول علي ا نطبح القاعدة التالية :عدد سلان المدن /مجموع السلان× 100
 شبكة حضرية :تو يع مجموعة من المدن في مجال معين تح

نفوذ مدينة رئيسية

 است طاب حضرم :النفوذ الذي تمارسه المدينة على ج ت ا
 التهيئة الحضرية :ي عملية ااعداد والتي تنج ا الدولة لضبط وتوسع المدينة ،وتنايإل مجال ا الجغرافي عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا
 التمدين :و ت ايد عدد المدينة ولذا توسع مجال ا الجغرافي ،بفعل عوامل ال يادة الطبيعية وال جرة الداخلية وترقية بعض المجاال

مجاال

حضرية

الريفية إلى

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
خصائص المجال الحضري واإلعداد الحضري بالمغرب؛
تطور ظاهرة التمدين بالمغرب وانعكاساتها
الجدول .1مظاهر التمدين بالمغرب ما بين  1900و2014
السنة

1900
1926
1936
1952
1960
1971
1982
1994
2004
2014
2030

لدد المدن
48
74
92
117
172
232
315
351
352
-

لدد السكان

400,000
1,000,000
1,400,000
2,383,649
3,411,037
5,409,725
8,730,339
13,407,835
16, 463,634
20,432,439
25.500.000

معدل التمدين ()%
8.5
13.64
19.17
24
29.3
35.1
42.7
51.4
55
60.3
68.1

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
خريطة :المنظومة الحضرية الوطنية

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

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
لوامل التمدين بالمغرب
الهجرة ال روية()%49

التمايد الطبيعي
()%38.5

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

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
نتائج وانعكاسات ظاهرة التمدين بالمغرب
المستوى البيئي

المستوى المجالي

المستوى االجتمالي

مستوى نسيج المدن

تمرل و و و جو و وول المو و وودن بالسو و وواحل توس و و و ووع الم و و و وودن عل و و و ووى حس و و و وواب ارتفو و وواع الطلو و ووب علو و ووى السو و وولن ا ور األحيواء ال امشوية (مودن
وبالمن وواطح الفالحي ووة والمنجمي ووة األ ارضوو و ووي ال راعيوو و ووة والغابوو و ووا  ،وعلو ووى التج يو و و ا
ممووا سووا إل فووي تعميووح التفاوتووا

االجتماعي و ووة الصو و و ووفي ) ،وانتشو و و ووار السو و و وولن

وت اي و و وود الض و و ووغط عل و و ووى المو و و ووارد فووي الم ارلو الحضورية ،وارتفوواع العش ووائي فووي ض وواحي الموودن،

المجاليووة داخوول التوراب الوووطني ،المائيووة (الموواء الشووروب) ،وت و ارلإل نس ووبة البطال ووة ،وتن ووامي ا ووا رة وت اي و وود الض و ووغط عل و ووى الم و وودن
وا و و و ووور او و و ووا رة االسو و و ووتقطاب النفاي و و و و و ووا

المن لي و و و و و ووة الص و و و و و وولبة الفق و و و و وور الحض و و و و ووري ،ونق و و و و ووص العتيقو و و و ووة ممو و و و ووا تسو و و و ووبب فو و و و ووي

الحضو و ووري مو و وون طو و وورف المو و وودن والسو و ووائلة ،وت ايو و وود حو و وودة التلو و وووث الخ وودما

اللبرى (الدار البيضاء(.

االجتماعي ووة والثقافي ووة تد ور ا.

الج و و و و و و وووي ،ولثو و و و و و و ورة الض و و و و و و ووجيج والرياضية.
(الضوضاء(.

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
جدول  .2توميع الطيب ليى السكن حسب الجهات سنة 2016
الجهة

ج ة الدار البيضاء – سطا

مرالش-اسفي

الرباط-سال-القنيطرة

لدد الوحدات

النسبة ()%

254,084

16،15

478,312
177,127

طنجة – تطوان –الحسيمة

165,288

الشرقية

105,944

فاس – ملناس

سوس –ماسة

148,072

99,374

بني مالل – خنيفرة

82,110

الداخلة – واد الذ ب

28,019

درعة –تافيالل
المجموع

34,563
1,572,893

30،41
11،26
10،51
9،41
6،74

6،32
5،22
2،20
1،78
100

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
بعض مظاهر فممة المدينة المغربية
مظاهر أزمة المدينة على المستويين االقتصادي
واالجتماعي




عل و ووى المس و ووتوى االقتص و ووادي :افتق و ووار لمؤسس و ووا
اقتصو و و ووادية لبي و و و ورة محرلو و و ووة لالقتصو و و وواد ،تضو و و ووخإل
االقتص و وواد الغي و وور الم يل و وول ،المض و وواربة العقاري و ووة،
انخفاض الدخل الفردي.
علو ووى المسو ووتوى االجتمو وواعي :قلو ووة فو وورص الشو ووغل،
انتش و ووار البطال و ووة ،أ م و ووة الس و وولن ،انتش و ووار أحي و وواء
الصو و و ووفي والبنو و و وواء العش و و و ووائي ،انتشو و و ووار ماو و و ووا ر
ااقصاء االجتماعي…

مظاهر أزمة المدينة على مستوى التجهيزات
والخدمات العمومية والبيئية




في مجال التج ي ا والخدما العمومية :عدإل
التحتية والمرافح العمومية،
التج ي ا
لفايا
خصاص لبير في الخدما العمومية ،أ مة النقل
الحضري العمومي والخصوصي…
في مجال البيئة الحضرية :مشلل جمع ومعالجة
النفايا المن لية ،مشلل التلوث ال وائي في المدن
اللبرى ،تد ور البنايا العتيقة والمآثر التاريخية،
قلة المساحا الخضراء…

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
فشكال التدخل لمعالجة فممة المدينة
أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة على السوسيو
اقتصادية:




الت وودابير االقتص ووادية :تش ووجيع األنش ووطة المف ووورة لل وودخل
وفو وورص الشو ووغل ،تشو ووجيع االسو ووتثما ار  ،خلو ووح وتش و وجيع
المقوواوال الصووغرى والمتوسووطة لفائوودة الشووباب الحوواملين
للش ادا  ،تشجيع التعاونيا الحرفية واانتاجية…
الت وودابير االجتماعي ووة :إط ووالح المب ووادرة الوطني ووة للتنمي ووة
البشو و ورية ،برن و ووامج األوراش اللب و وورى 1999إل ،المش و ووروح
النموذجي لمحاربة الفقر في األوساط الحضرية ،اطوالح
برنامج مدن بدون صفي …2004/2010

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




التج يو و و والخ و وودما العمومي و ووة :ف و ووت األوراش العمومي و ووة
انجو ووا وتو وووفير التج ي و و ا الحضو ووارية ،تفوي و و خ و ودما
تو يو و ووع المو و وواء والل ربو و وواء والصو و وورف الصو و ووحي للشو و وورلا
األجنبية ،تفوي خدما التط ير وجمع النفايوا المن ليوة
لبعض الشرلا األجنبية بالمدن المغربية…
النق وول الحض ووري :تش ووجيع ش وورلة النق وول الخصوص ووي من ووذ
1985إل ،تفويو و و و النق و و وول الحض و و ووري ل و و ووبعض الش و و وورلا
األجنبية في بعض المدن المغربية :البيضاء ومرالش…

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
فشكال التدخل في تدبير مشاكل المجال الحضرم من خالل لمييات التهيئة والداد التراب





دور التهيئة الحضرية في معالجة مشاكل التعمير والتنظيم المجالي

فشكال تدبير اإلشكالية الحضرية بالمغرب من خالل سياسة إلداد

بالمدن المغربية:

التراب الوطني:

تدابير قانونية :قانون التعمير  30يوليو 1952إل ،قانون الت يئة والتعمير
 17يونيو 1992إل ،مشروع إعداد مدونة التعمير  13ألتوبر 2005إل.



في المجال االقتصادي :تنمية األساس االقتصادي للمدن.

تدابير مؤسساتية :تأسيس المع د الوطني للت يئة واعداد التراب الوطني



في المجال االجتماعي :اعتماد التنمية االجتماعية.



في المجال العمراني :معالجة إشلالية السلن العشوائي والقضاء على دور

1981إل ،انشاء الولاال

الحضرية  ،10/09/1993إحداث المفتشيا

الج وية اعداد التراب الوطني والبيئة ،إنشاء مجموعة الت يئة و العمران.


تدابير تقنية :إصدار مجموعة من الوثائح الموج ة للت يئة الحضرية،
التصاميإل المديرية للت يئة الحضرية ،تصاميإل التنطيح ،تصاميإل الت يئة…

الصفي .


في مجال التخطيط الحضري :اعتماد التدبير الحضري الفعال.

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
األرياف المغربية :خصائص األرياف وخطط التنمية واإللداد الري،ي بالمغرب
الريف :مجال جغرافي يتلون من القرى والحقول والغابا

والمراعي ويشتغل جل سلانه في الفالحة (ال راعة وتربية الماشية)؛

ال رية :تجمع سلاني صغير أو متوسط يتخذ فيه السلن أشلال مختلفة بحيث قد يلون متجمع أو متفرح يغلب عليه الطابع الريفي؛
دينامية المجال الري،ي :ي الحرلية والتطور الذي يعرفه مجال ما على جميع المستويا

االقتصادية واالجتماعية والمجالية؛

التهيئة الري،ية :ي عملية إعداد مندمجة تنج ا الدولة في األرياف لتطوير ا اقتصاديا واجتماعيا ومجاليا ،من خالل توفير
التج ي ا

األساسية ،واستصالح األراضي والبنيا

ال راعية ،وتحسين مستوى عيش السلان.

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
مظاهر ومجاالت فممة الريف المغربي
تعاني األرياف المغربية مجموعة من المشالل واأل ما

الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية ،أترث سلبا على األوضاع المعيشية والسوسيو اقتصادية

لسالنت ا.

هشاشة الموارد
الطبيعية

في المجال االقتصادي

في المجال االجتماعي

في مجال التجهيزات
والخدمات العمومية

المتمثلععة فععي انتشععار التربععة
الفقيععععععرة ،وقلععععععة المععععععوارد
المائية ،والخضوع للتقلبات
المناخيععة ،وتععدهور الغطععاء
النباتي …

اإلزدواجية بين الفالحة التقليديعة المعيشعية التعي
توجععه إنتاجهععا نحععو السععوق الداخليععة وال تحق عق
االكتفععاء الععذاتي والزراعععة التسععويقية الموجهععة
نحععو السععوق الخارجيععة ،باإلضععافة إلععى ضعععف
األنشععععععطة التكميليععععععة كالصععععععناعة والتجععععععارة
والخدمات

انتشععار األميععة ،الهععدر المدرسععي،
والفقعععر والبطالعععة ،وضععععف نسعععبة
التمدرس ،وضععف نسعبة التعأطير
الطبععي وفععرص الشععغل ،اسععتفحال
الهجرة الريفية …

ضععععععف نسعععععبة التزويعععععد بالمعععععاء
الصعععععععالح للشعععععععرب والكهربعععععععاء
والشععبكة الطرقيععة ،وقلععة المراف عق
العموميعععة ،وانتشعععار السعععكن غيعععر
الالئق …

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
فشكال التدخل لمواجهة فممة البادية المغربية في إطار التهيئة الري،ية:

برامج التنمية االقتصادية

برامج التنمية
االجتمالية

برامج التجهيمات والخدمات العمومية

االسو ووتثمار الفالحو ووي فو ووي المنو وواطح البوريو ووة ،المبو و ووادرة الوطنيو و ووة للتنميو و ووة ت ويوود العووالإل القووروي بالل ربوواء والموواء الشووروب
وملافح ووة التص ووحر وأث ووار الجف وواف ،والتنمي ووة البشو و و و و و و و و و ورية ،وبرن و و و و و و و و و ووامج والش و ووبلة الطرقي و ووة ،وانش و وواء الم ارف و ووح العمومي و ووة
المندمجة للمجال الريفي.

األولويا

االجتماعية.

لالمدارس والمستوصفا .

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
دور التهيئة الري،ية في معالجة فممة األرياف المغربية وتنميتها

تصاميم التهيئة الري،ية:

تحسين البنية التحتية واإلنتاجية:
من خالل إصالح البنية العقارية ،وتحقيح شلل
التوا ن في العالقا
االقتصادية.

أ إل وثائح سياسة الت يئة الريفية إلى تحديث

بين األرياف واألنشطة وتطوير المجال الفالحي والعالقا
ونشر التعليإل والحد من ال جرة الريفية.

اانتاجية الموا ية،

المجال المغربي :التفاوتات المجالية وبرامج التنمية
بعض برامج التهيئة الري،ية بالمغربز ومساهمتها في تنمية األرياف المغربية
إستراتيجية  2020ليتنمية
ال روية بالمغرب
ي دف إلى تنميوة المجوال الفالحوي،
وحماي و ووة البيئ و ووة ،وتنوي و ووع األنشو و وطة
االقتصووادية ،وتوووفير البنيووة التحتيووة
االقتصادية واالجتماعية.

مشروع إنعاش وتنمية األقاليم الشمالية

مشروع حوض سبو

ي ودف إلووى تنميووة المنطقوة الشوومالية وفووك
ي و وودف إلو ووى توسو وويع المسو وواحة
الع ل ووة عن ووا ،وعقلن ووة اس ووتغالل الم وووارد
المس ووقية والرف ووع م وون اانتاجي ووة
الطبيعية ،وتوفير مناصب الشغل.
والحد من ال جرة الريفية.

الجغرافيا البشرية
المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
 التقسيمات الترابية للمجال المغربي وتطورها عبر الزمن؛
 المخطط الوطني إلعداد التراب :االختيارات الكبرى إلعداد التراب الوطني،
االختيارات المجالية إلعداد التراب الوطني السياسة الجهوية الجديدة بالمغرب
الجهوية المتقدمة.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
التقسيمات الترابية للمجال المغربي وتطورها عبر الزمن
تعريف الجهة:
 قبوول الخوووض فووي د ارسووة التجووارب الج ويووة التووي عرف ووا المغوورب ،وليووف لانو
ناري ،وليف ا ر لتقنية من تقنيا

التقسيإل الترابي ،علق

حصوويلت ا ،يبوودو موون الواجووب الوقوووف أوال علووى تعريوف للج ووة لمف وووإل

علي ا العديد من دول العالإل ر ان تنمية مجال ا.

 من الصعب وضع تعريف شامل وموحد للج ة باعتبار المستعملين ل ا :أ ي إقليإل جغرافي أإل منطقوة اقتصوادية؟ أ وي مجوال وايفوي أإل مجوال طبيعوي
متجانس؟ أ ي مجال إداري أإل إطار لتلتل بشري؟ أإل ي قطب من أقطاب التنمية أإل ماذا؟
 " تعني الج ة الفضاء أو التراب أو ج ء من سط األرض الوذي يتميو بخصوصويا

طبيعيوة وبشورية تجول منوه وحودة متميو ة عون الج وا

المجواورة لوه

أو داخل المجموعة التي ينتمي ل ا .وتعني الج ة بمف وم ا الواسع الناحية أو المنطقة .و ي وحدة مجالية يملن أن توجد بين المحلي والوطني".
 أما من الناحيوة الوايفيوة فلثيو ار موا ترفوح تسومية الج وة بنعوو وصوفا
الفالحية والج ة السياحية...

مختلفوة تحودد مضومون ا أو نوع وا لالج وة السواحلية والج وة الصوناعية والج وة

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
تعريف الجهوية
 ف ي سياسة للتخفيف من أعباء المرل باعتماد الالتمرل ااداري ،وذلك بإشراك الج ا
المالي والمؤسساتي في إطار جماعة محلية ذا صالحية لاملة.

في اتخاذ الق ار ار

الخاصة ب ا ،وتمتعي ا باالستقالل

 فالج وية في ن اية األمر سياسة ترابية ومقياس وسيط للتدخل والتدبير الترابي ،وتحتاج الج وية في تطبيقات ا إلى خلح الج ا
الذي تنج من خالله برامج ومخططا العمل الج وي.

الت سيم المجالي ما قبل الحماية

بالد المخمن

بالد السيبة

لتلون ااطار

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
التنظيم المجالي في لهد الحماية
الت سيم الجهوم ليمناط الشمالية خالل فترة الحماية االسبانية

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته

الت سيم الجهوم ليمجال المغربي خالل
فترة الحماية ال،رنسية

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
1ا ميالد الجهوية في المغرب بعد االست الل
جدول رقم ( :)1الت سيم الجهوم لسنة 1971

الجهة االقتصادية

المساحة بكلم²

األقاليم  16يونيو 1971

تانسيفت

38,445

مراكش ,آسفي

الوسطى

41,500

الجديدة ،بني مالل ،الدار البيضاء ،خريبكة وسطات

الشمالية الوسطى

43,950

الحسيمة ،فاس ،تازة

الشمالية الغربية

29,955

القنيطرة ،الرباط  -سال ،طنجة وتطوان

الشرقية

82,820

الناظور و وجدة

الجنوبية الوسطى

79,210

قصر السوق ( الراشدية) ،مكناس

الجنوبية

394,970

أكادير ،ورززات ،طرفاية

7جهات سنة 1971

710,850

 21إقليم مغربي باستثناء األقاليم الجنوبية تحت االستعمار
اإلسباني آنذاك

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته

الت سيم الجهوم ليتراب الوطني لسنة 1997

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته

الوثي ة  :1بعض خصائص
الجغرافية واالجتمالية
واالقتصادية حسب الجهات
بالمغرب سنة .2014

الجهات

المساحة
ب كلم2

السكان
بالنسمة

عدد المؤسسات
الصناعية

الجهات

المساحة
ب كلم2

السكان
بالنسمة

عدد
المؤسسات
الصناعية

وادي الذهب الكويرة

50880

142955

22

الدار البيضاء الكبرى

1615

4270750

2820

العيون بوجدور
الساقية الحمراء

139480

301744

180

الرباط سال زمور
زعير

9580

2676754

كلميم السمارة

133730

501921

42

دكالة عبدة

13285

2183090

سوس ماسة درعة

70880

3601917

526

تادلة أزيالل

21757

1607506

الغرب الشراردة بني
حسن

8805

1904112

225

مكناس تافياللت

74578

2316865

الشاوية ورديغة

16760

1893950

402

فاس بولمان

19795

1808295

مراكش تانسيفت
الحوز

31160

3576641

476

تازة الحسيمة تاونات

24155

3807036

الجهة الشرقية

82820

2097629

337

طنجة تطوان

11570

3157075

600

272
204
242
657
254
765

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
الت سيم الجهوم لسنة ( 2015الجهوية المت دمة)
إن السياح الذي تأتي فيه مبادرة الج وية الموسعة ،يتأطر من خالل مستويين:
المستوى األول :يا ر مون خوالل إرادة الدولوة للمضوي قودما فوي تطووير مناوموة الالمرل يوة تودبير الشوأن المحلوي ،لأحود االيوا

التدبيريوة

التي تحاول من خالل ا الدولة ااجابة عن المطالب الملحة في التنمية وسد الخصاص في العج البنيوي الذي تعاني منوه اللثيور مون منواطح
المغرب.
المساااتوى الثااااني :فوويلمن فووي اتجوواه الدولووة لإلجابووة عوون التفوواعال

التووي تعرف ووا قضووية الصووحراء ،فووتإل التفليوور فووي توسوويع الصووالحيا

المؤسساتية للجنوب الصحراوي في التدبير الذاتي ،لإب ار لنية المغرب في مدى جديتوه فوي طورح الحلوإل الوذاتي ،لموا ي ودف الوى لسوب الم يود
من النقاط الخارجية في اتجاه ذه المبادرة بااضافة إلى استمالة انفصالي الداخل والخارج في تدبير شوؤون إل المحليوة مموا يسواعد علوى تغييور
طروحات إل وأفلار إل االنفصالية.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته

للعبور إلى وضع ألثر تقدما أو ما يسومى بالج ويوة المتقدموة التوي تحواول تجواو االل ار وا
الواقووع ال و ار ن ،قوواإل المغوورب بإصووالحا

السوابقة والتجواوب موع متطلبوا

وتغي و ار دسووتورية تووإل االسووتفتاء علي ووا ي ووإل  1يوليووو  2011للمصووادقة علي ووا .وفووي

الجوانب التي ت إل الج وية بشلل مباشر نجد الدستور الجديد في الفصل األول من بابه األول قد ألد على دستورية الج ة من
جديد ونص على أن التنايإل الترابي للممللة تنايإل ال مرل ي ،يقوإل على الج وية المتقدمة .وخصص بشلل مباشر لل الباب
التاس ووع المل ووون م وون  12فص ووال أي م وون الفص وول  135إل ووى الفص وول  146لمعالج ووة ووذا الموض وووع تحو و
والجماعا

الترابية األخرى".

عنو ووان "الج ووا

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته

 الجهوية الموسعة :تقوإل على أساس الج وية السياسية في إطار الالمرل ية السياسية والذي يتطلب وجود برلمان وحلومة
ج وية ،ويقتصر دور ممثل السلطة المرل ية على ضمان التنسيح بين المرل والج ا

(مثال الحلإل الذاتي باألقاليإل

الجنوبية).
 الجهوية المت دمة :يملن تلخيص ا في نااإل ألثر تقدما للج وية من النااإل المطبح حاليا ،بمعنى أن عملية ااصالح يجب
أن تنطلح مما و موجود مع توسيع اختصاصا
التقريرية والتنفيذية ،وايجاد نااإل يع

الج ا

واعادة ترليب البنيا

االستقاللية المالية والتدبيرية للج ا

الج وية ،وتخويل المنتخبين االختصاصا

واعادة النار في عالقت ا بالسلطة المرل ية.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
مرتكمات الجهوية المت دمة
الوحاااادة :إن الوحدة ي التي تنبنى على وحدة الوطن والتراب ،يملن اعتبار ا المرجعية الصلبة في لل توجه مستقبلي للج وية

الموسعة ،فالج وية الموسعة يجب أن تلون تأليدا ديمقراطيا للتمي المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنص رة في وية
وطنية واحدة ،وأيضا أن تلون ج وية مغربية صرفة نابعة من خصوصيا

التضامن :التضامن ما بين الج ا
ااملانيا

أو التضامن الوطني ،لل ا مسميا

المغرب ،غير مقلدة أو مستنسخة.

لقاعدة مقابلة ،و ي قاعدة "تضامن الدولة" ،إذ أن التنوع في

والوسائل يل إل ان يتوحد على مستوى دعإل شروط تنمية الدولة الواحدة اقتصاديا ،واجتماعيا ،و ذا ما يستدعي استثمار لل

ج ة لمؤ الت ا على الوجه األمثل ،مع إيجاد آليا

ناجعة للتضامن المجسد للتلامل والتالحإل بين المناطح في مغرب موحد.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
 التو ووا ن :أي التناس ووح ف ووي الص ووالحيا
والمؤسسا  ،فمقوما
الج وية من الصالحيا

وااملاني ووا

وتف ووادي ت ووداخل االختصاص ووا

مثل ذا المبدأ ينبغي أن تقوإل على تحديد االختصاصا

ب ووين مختل ووف الجماع ووا

المحلي ووة والس وولطا

الحصرية المنوطوة بالدولوة ،موع تملوين المؤسسوا

الضرورية للن وض بم ام ا التنموية ،في مراعاة لمستل ما

العقلنة واالنسجاإل والتلامل.

فهداف الجهوية المت دمة
 تعتمد الج وية المتقدمة على مقاربة ديمقراطية وتشارلية في إعداد التصور المستقبلي للج وية بالمغرب ،ألن ذه المقاربة تتضمن
في أدبيات ا المرجعية والطرح واألساليب التي تسواعد الجماعوا

علوى التودبير الت اربوي ،بحصوول ا علوى الثقوة فوي الونفس وعلوى الف وإل

والشعور بامتالك مشاريع التنمية التي ستحدث تغي ار دائمة .ويملون حصور أ وداف الج ويوة فوي ترسويخ الحلاموة المحليوة ،وتع يو
القرب من المواطن ،وتفعيل التنمية الج وية.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
فهداف الجهوية المت دمة
 ترسيخ الحلامة :إذا لان

الحلامة الجيدة ي االستعمال األقصى والرشيد للوسائل البشرية والمالية والتقنية والمؤسساتية للدولة بغية

تحقيح التنمية على المستوى المحلي والوطني ،فان الحلامة المحلية ي مختلف ااملانا

وااليا

التي من خالل ا يملن للمنتخبين

المحليين ترشيد وعقلنة تدبير إل للشأن المحلي بشلل عاإل ،ولذا مأسسة الفعل والقرار ااداريين ،وتدبير الموارد البشرية المحلية بشلل
خاص .و و ما يجعل من الحلامة المحلية ،مجموعة من التقنيا

واألدوا

التدبيرية التي تسعى إلى ترشيد النااإل ااداري والمالي

والبشري ب دف تحقيح أقصى النتائج من خالل الترلي على مبادىء المرونة والشمولية والمصداقية والشفافية ،ألن ا تملن المنتخبين
المحليين من إعادة بناء مف وإل جديد للسلطة والحلإل على أسس ومبادئ النجاعة والمسؤولية ،وتملن إل من استثمار مختلف ااملانا
التواصلية والتدبيرية من أجل بلورة فعل إداري لصال مرتفقي الجماعا

المحلية.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
فهداف الجهوية المت دمة
 تع ي إدارة القرب :يتطلب االنتقال بالتدبير الج وي من تدبير بيروقراطي إلى تدبير ديمقراطي فعال يملن الج ا

من الن وض بدور ا لفاعل

اقتصادي واجتماعي ،واالنتقال لذلك بالديمقراطية الج وية من ديمقراطية شللية إلى ديمقراطية حقيقية ،والتي تفرض تشليل المجالس الج وية
بطريقة االنتخاب المباشر ،لما تفرض من استقالل إداري ومالي لإلدارة الج وية للي توالب التطو ار
وذلك في إطار الخطاب المرل ي الذي ينادي بسياسة القرب من خالل تفعيل الدور التنموي للجماعا
 تفعيل التنمية الج وية المندمجة :لتجاو االختالال

للج ة يملن ا من التدخل في مجاال

االقتصادية واالجتماعية المستجدة،

المحلية وتع ي الملاسب الديمقراطية.

والحد من الفوارح االجتماعية والجغرافية والتنموية ،عمل

التنمية الج وية وتنشيط االقتصاد الج وي ،بالموا اة مع ذا قام

الدولة على توفير إطار قانوني

الدولة بمن الج ة إملانيا

مادية

م مة وأخرى بشرية من أجل الدفع بالتنمية الج وية ،وخلح اقتصاد ج وي متقدإل .في ذا ااطار ،تبقى الج ة مطالبة بتشخيص وترتيب
طاقات ا وحاجيات ا وتحديد أولويات ا .وبذلك سيتوفر المغرب على أذاه جديدة للتضامن يملن ا أن تع

الوثيح للج وية الوطنية.

التالحإل الوطني الذي يشلل الرباط

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
فهداف الجهوية المت دمة
إن بنواء ليوان ج وووي يعو
تحديد العالقا

مشووروعية الدولوة فوي توودبير المجوال الت اربووي وفوي تحقيوح التنميووة االقتصوادية واالجتماعيووة ،يتطلوب إعووادة

بوين الدولوة والمجوال ،فوي اتجواه تخويول المجوال الت اربوي الج ووي وضوعا ودو ار فوي تحقيوح التنميوة المحليوة وتودبير الشوأن

العوواإل ،وحمايووة البيئووة ،وتعبئووة المووارد المحليووة .وفووي األخيوور لتجوواو محدوديووة التجربووة الج ويووة المغربيووة ،واالرتقوواء بالمؤسسووة الج ويووة
المغربيووة ،إلووى المسووتوى الووذي يؤ ل ووا إلووى لعووب دور الوسوويط بووين الدولووة والجماعووا

يتطلب ااقداإل على ااصالحا

القانونية والمؤسساتية والمالية والمجالية الضرورية.

المحليووة فووي تحقيووح التنميووة وت ودبير الشووأن العوواإل،

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
4اا الت طيع الجهوم والمعايير المعتمدة في مشروع الجهوية المت دمة
يملن اعتبار الفعالية والترالإل والتجانس والوايفة والقرب والتناسب والتوا ن أ إل المعايير التي تإل اعتماد ا في مشروع الج وية
المتقدمة.
 ال،عالية :يستعمل ذا المعيار في تحديد الحجإل والمساحة ،ويساعد في عدد الج ا

المملن احداث ا .ب ذا المعيار تقاس

المشارلة الديمقراطية ومدى تحقيح التنمية ،لما يساعد ذا المعيار على ف إل مدى لون الج ة ل ا قدرة على تأطير مجال ا
وجعله ورشا الستقبال المشاريع اللبرى.
 التراكم :ويقضي إحداث ج ا

تنبني على تقسيما

االستم اررية والتجاور واابقاء على الليانا

إدارية قائمة و ي تشليال

اادارية ااقليمية على ما ي عليه.

األقاليإل والعماال

عمال بمقتضيا

ثالثة و ي

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
4اا الت طيع الجهوم والمعايير المعتمدة في مشروع الجهوية المت دمة
 التجانس :ذين المعيارين ي مان التراب الوطني في مجمله اذ تإل تقسيإل المجال الجغرافي المغربي قبل إخضاعه إلى التقسيإل
الج وي إلى وحدتين لبيرتين ،األولى توجد شمال غرب خط تا ة سيدس افني وتضإل المغرب األطلنتي والمتوسطي أي ما يعادل
 %87من سالنة المغرب والثانية توجد في الجنوب الشرقي أي المجال الصحراوي والشبة الصحراوي.

 ال طبية والوظي،ية :يرل المجال األطلنتي والمتوسطي وما بين ما  %90من السالنة و  %25من المساحة ااجمالية للمغرب،

ويعتبر مجاال مستقطبا بوجود مدن م مة وتج ي ا
خالل ا واائف ومجاال

تحتية ،تساعد على بناء شبلا

ترابية و تراتبية مجالية متطورة تتحدد من

االستقطاب وااشعاع و و األمر الذي يس ل وضع حدود الج ا

الوايفية الجديدة.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
4اا الت طيع الجهوم والمعايير المعتمدة في مشروع الجهوية المت دمة
تسمية الجهة

مركز الجهة

العماالت واألقاليم المكونة للجهة

الرباط  -سال  -القنيطرة

الرباط

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

الدار البيضاء  -سطات

الدار البيضاء

الدار البيضاء ،المحمدية ،الجديدة ،النواصر ،مديونة ،بنسليمان ،برشيد ،سطات ،سيدي بنور

بني مالل  -خنيفرة

بني مالل

بني مالل ،أزيالل ،الفقيه بن صالح ،خنيفرة ،خريبكة

مراكش  -اسفي

مراكش

مراكش ،شيشاوة ،الحوز ،قلعة السراغنة ،الصويرة ،الرحامنة ،اسفي ،اليوسفية

كلميم  -واد نون

كلميم

كلميم ،اسا-الزاك ،طانطان ،سيدي افني

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

طنجة-اصيلة

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

الشرق

وجدة-انكاد

وجدة-انكاد ،الناضور ،الدريوش ،جرادة ،بركان ،تاوريرت ،جرسيف ،فجيج

فاس  -مكناس

فاس

فاس ،مكناس ،الحاجب ،افران ،موالي يعقوب ،صفرو ،بولمان ،تاونات ،تازة

درعة  -تافياللت

الرشيدية

الرشيدية ،ورزازات ،ميدلت ،تنغير ،زاكورة

سوس  -ماسة

اكادير اداوتانان

اكادير اداوتانان ،انزكان ايت ملول ،اشتوكة ايت باها ،تارودانت ،تيزنيت ،طاطا

العيون  -الساقية الحمراء
الداخلة  -وادي الذهب

العيون
وادي الذهب

العيون ،بوجدور ،طرفاية ،السمارة
وادي الذهب ،اوسرد

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
ف -م،هوم اإللداد:

إعداد التراب الوطني بالمغرب

...يوووحي فعوول "هي و " ومصوودر "تهيئووة" فووي اللغووة العربيووة  ...بووالتنظيو والتوودبير والترتيوون والتنسوويا ،وو ووأل األمووور واأل وويا فووي األمووا ن
المالئمة...أما في اللغة الفرنسية فمفهوم التهيئة  Aménagementالمشتا مون الفعول " "Aménagerدالالت منهوا موا يفيود التمووين ومنهوا موا يفيود
حسن االستعمال واالستغالل أو إدخال ما هو الزم من الراحة.
 نستخلص من هذ الوقفة السريعة عند معاني التهيئة أن األمر يتعلا بالتغيير الذي يحدثه اإلنسوان فوي نظوام (أو منظوموة) موا قصود اسوتغالل أ ثور
عقالنية ونجاعة ،فهو إعادة ترتيون عنارور المجوال مون حيوي توزيعهوا وتودبيرها ووقائفهوا قصود تحقيوا مردوديوة أ بور علوا الصوعيد االقتصوادي،

وتوزيأل أ ثر عدالة علا المستويين االجتماعي والمجالي ،وحفاقا أفضل علا البيئة ،وريانة أفور للموارد.
 تتميز التهيئة بكونها عملية إراديوة و ومولية متشواور حولهوا ،يوتو تنشويطها مون طورف السولطات العموميوة .لكنهوا تتطلون تخطيطوا مجاليوا وتعبئوة
ومساهمة ل الفاعلين السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
ب  -مفهوم التراب

إعداد التراب الوطني بالمغرب

 يعتبر مف وإل التراب ألثور دقوة مون المجوال ،فبااضوافة إلوى لونوه حيو جغ ارفوي معوين ومحودد ،ف وو ذو حمولوة بشورية
واقتصادية وثقافية وايلولوجية وتاريخية تمي ه عون الوحودا

الترابيوة األخورى .ف وذا المف ووإل يشومل لول المووارد وااملانوا

التي تتوفر علي ا تراب معين وحتى تلوك التوي يملون خلق وا مسوتقبال بوه لنتيجوة طبيعيوة للديناميوة التوي يعرف وا وسيشو د ا
ذا التراب.

فووالتراب ووو امتووداد لج و ء موون المجووال الجغ ارفووي .تحتلووه مجموعووة بش ورية ويخضووع لسوولطة قوود تلووون لدول وة أو لج ووة أو
ااقلوويإل أو لجماعووة .يأخووذ مصووطل الت وراب بعووين االعتبووار المعطيووا

والتاريخية والسياسية والثقافية.

الجغرافيووة ولووذلك الوقووائع االقتصووادية واالجتماعيووة

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
إعداد التراب الوطني بالمغرب
ت -التعريف االصطالحي إلعداد التراب الوطني
 إعداد التراب هو تنظيو توزيأل السكان واألنشطة والتجهيزات ووسائل الموارالت عبر تراب معين ،مأل أخذ اإل راهات الطبيعيوة والبشورية فوي
االعتبار .إن إعداد التراب عملية إرادية ومستقبلية ،تقوم بها السلطات العمومية والتي تفرض

رورة تخطيط مجالي وإ راك ل الفاعلين (سكان،

مؤسسات ،منتخبون ،إداريون).
فعل أو نشاط إرادي تشاوري لتنظيو التراب(المجال) مفكر فيه من طرف جماعة ما اتجا ترابها(مجالهوا) ،سووا علوا المسوتوى المحلوي(إعوداد
ريفي-حضري ،)...أو علا المستوى الجهوي(اإلعدادات الجهوية الكبرى-الري) ،أو علا المستوى الوطني(إعداد التراب الووطني) .وتحكوو إعوداد
التراب الوطني أهداف مختلفة وأحيانا مشتر ة تتمثل في:

توزيأل األنشطة والسكان في المجال.
تقليص الفوارق وتحسين األدا الشمولي أو بالنسبة لبعض األمكنة .ويتطلن ل هذا ،فلسفة من أجل تفعيله"

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
ج -مفهوم سياسة إعداد التراب

إعداد التراب الوطني بالمغرب

هوي السياسوة المعتمودة فوي المغورب لتنظويو المجوال وتخفيو

التفاوتوات بوين الجهوات ،وهوي سياسوة إراديوة وومولية

تعتمد العقالنية في توزيأل األنشطة عبر التراب الوطني ،وتشرك السكان في التسيير وفي إنجواز مشواريأل التنميوة دون
إغفال البعد البيئي حتا تحقيا العدالة االجتماعية والبيئية.

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
التحديات التي تواجه سياسة إلداد التراب الوطني

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
المبادئ العامة الموجهة لسياسة إلداد التراب الوطني

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
االختيارات الكبرى لسياسة إلداد التراب الوطني

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
االختيارات الكبرى لسياسة إلداد التراب الوطني
الدوافع األساسية لالختيا ار المجالية التي بني

تعدد
•

تواجد مجاال

•

التميي بين ذه الوحدا

•

توحيد المقاربا

ترابية ذا

أ مية وطنية (اقتصاديا واستراتيجيا)؛

الجغرافية مع ضرورة اابقاء على خصوصيا

وتنسيح التدخال

بالنار إلى دوافع االختيا ار

علي ا سياسة إعداد التراب الوطني ويملن إجمال ا فيما يلي:

على صعيد الجماعا

الج وية والمحلية وعدإل تج يئ القضايا الترابية؛

المحلية أو في إطار شرالة وتعاون جماعي.

المجالية وضرورة التخفيف من االل ار ا

التي يعرف ا المجال المغربي تإل تحديد المجاال

يلي :
األقاليم الشمالية والشرقية :غاية إعداد ا تدعيإل البعد االورو متوسطي وتأ يل المجاال

الحدودية؛

المناط الجبيية :غاية إعداد ا :المحافاة على الموارد الطبيعية وتحقيح التضامن المجالي؛
البحر والساحل :غاية إعداد ا :تع ي االنفتاح على الخارج وتدبير الموارد البحرية والحفاا علي ا؛

الجغرافية اللبرى ،لما

المجال المغربي :خطط إعداد التراب الوطني
والتخفيف من تبايناته
االختيارات الكبرى لسياسة إلداد التراب الوطني

المناط الصحراوية :غاية إعداد ا :تحقيح االندماج الج وي وتدبير المجاال
المدارات المس ية :غاية إعداد ا :لسب ر ان األمن الغذائي وتحديا
المناطا الابور :غاية إعداد ا :تحقيح الفعالية االقتصادية والتوا نا

ال شة؛

االنفتاح على السوح الخارجي؛
المجالية؛

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

اللبرى سوتلعب دو ار أساسويا فوي التخفيوف مون االل ار وا

تواجه المغرب عموما.

التوي يعرف وا المجوال المغربوي والتغلوب علوى التحوديا

التوي

