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 ار البيضاءالسياسة الفالحية والتنمية الريفية، مجلة نوافذ، العدد الثالث، مطبعة النجاح الجديدة، الد(:1999)اقصبي نجيب.
 يووة اادات الموووارد الطبيعيووة والتنميووة المجاليووة بووالمفرت مجلووة دفوواتر جفرافيووة العوودد السوواد  من ووورا   ل(:2009)جنااال لحساال

.برا  فا -والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز فا ، مطبعة انفو
 بران -العام القروي في البحث الجفرافي مجلة دفاتر جفرافية، العدد السابع مطبعة آنفو(:2010)جنال لحسل.
مطبعة المعارف الجديدة. المفرت مقاربة جديدة في الجفرافية الجهوية(: 2006)جول فرونسوا تروال.
  وورا  الجهويوة المتقدموة بوالمفرت الح اموة الترابيوة ور انوا  التنميوة المحليوة، من(: 2014)حاج علي ألفة، حزوي محماد، تنساي 

. فا -، مطبعة ساي   رافيك34فا ، عدد - لية اادات والعلوم اإلنسانية ساي 
 التدبير الترابي بالمفرت؛ واقع الحال ومتطلبا  التنمية، من ورا  طوت بري ، الرباط(:2009)خلو  جمال  .
ز الود تورا  من اإلقليم إلى الجهة، من ورا   ليوة اادات والعلووم اإلنسوانية، الربواط سلسولة محاضورا  مر و(: 2012)الرفاص محمد

.10رقم 
نسوانية، الربوواطالمدينوة المفربيوة بوين التنظويم المحلوي والتودبير الجهووي، من وورا   ليوة اادات والعلووم اإل(: 2000)الرفااص محماد .

، 85سلسلة ندوا  ومناظرا  رقم 
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مرا ش،الوطنيةوالوراقةالمطبعةترات؟،أليم روعأي:بالمفرتوالجهويةالجهة:(2012)بوجروفسعيد.
الجديدةالمعارفمطبعة.ورديفةال اويةجهةنموذج:الجهةوظائف:(2003)بالزاعالكريمعبد.
الرباطبري ،طوتمطبعةالمؤجلة،التنميةأسئلةالقرويالمفرتتحوال :(2009)الرحيمعبدالعطري.
والن رللطباعةألطوبري مطبعةبالمفرت،متقدمةجهويةنحوالترابيوالتنظيمالجهوية:(2012)بولربحعلى.
عدادالجفرافيا:(2008)موسىكرزازي .24مجلد2-1عددالمفرتجفرافيةمجلةم تر ة،وان فاال قواسم:التراتوا 
الرباطبري طوت.والر انا المقاربا التطورا ،:الح امةمفرت:(2011)لحرشكريم.
البيضاءالدارالجديدة،النجاحمطبعةالجهوية،التنميةور انالوطنيالتراتإعداد:(2003)رشيدلبكر.
الرباطع اظ،مطبعةالجهوية،التنميةور انالوطنيالتراتإعداد:(2003)رشيدلبكر.
مهرازالظهرواإلنسانيةوالعلوماادات ليةمجلةمن ورا .بالمفرتالجهةوا   اليةالجهةمفهوم:(1990)جناللحسل

.فا 
بالمحمديةةاإلنسانيوالعلوماادات ليةمن ورا .والع رينالواحدالقرنأفقفيالمفربيةالمدينة:(2000)وسلأنفمحمد-

.12رقمالندوا سلسلة.المحمديةIIالثانيالحسنجامعة
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طبعوووة م. وحووودة الجهويوووة وجهويوووة الوحووودة بوووالمفرت، الريوووادة فوووي الوووذ اء الترابوووي االسوووتراتيجي(: 2011)المصاااطفى نشاااوي
.النجاح

لجفرافوي من وورا  مجلوة المجوال ا. أسو  التنميوة الجهويوة وتقوديم التجربوة الجهويوة بوالمفرت(: 1996)الوزاد أحمد ابراهيم
.والمجتمع المفربي، مطبعة النجاح

لمجلوووة من وووورا  ا. تقسووويم التووورات والسياسوووة الجهويوووة بوووالمفرت، نحوووو اعتمووواد جهويوووة سياسوووية(: 2010)يحياااا عباااد الكبيااار
المفربية لإلدارة المحلية والتنمية

 ،واقوع الحوال، من وورا  مديريوة إعوداد التورات –المجوال المفربوي : 2000المملكة المغربية، مديرية إعداد التراب الوطني
.الوطني، مطبعة ع اظ، الطبعة الثانية، الرباط

 ،نوافووذ علووى المجووال المفربووي، من ووورا  مديريووة إعووداد التوورات : 2002المملكااة المغربيااة، مديريااة إعااداد التااراب الااوطني
.الوطني، مطبعة ع اظ، الطبعة األولى، الرباط

 ،خالصووة، علوووم العمووران -التصووميم الوووطني إلعووداد التوورات : 2003المملكااة المغربيااة، مديريااة إعااداد التااراب الااوطني
.والتنمية، الرباط
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 ،لرباطالوثيقة التر يبية، مطبعة ع اظ، ا–التصميم الوطني إلعداد الترات : 2004المملكة المغربية، مديرية إعداد التراب الوطني.
الممل ة المفربية، الميثاق الوطني إلعداد الترات، مطبعة ع اظ، الرباط.
 ،سونة مون التنميوة 50إسوهام فوي النقواش العوام مون أجول طمووح م وترك، : المفورت المم ون، 2006اللجنة المديرية تقرير الخمساينية

.مطبعة دار الن ر المفربية، الدار البيضاء. 2025الب رية وآفاق سنة 

 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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:عــــامتـــقـــديــــم

الجغرافيا فرع من فروع العلوم اإلنسانية 

ماهي؟ : الجغرافبا

منمشتقةاألصل،اغريقيةمعلومهوكماالجغرافيالفظةإنGeوأرضبمعنيGraphiaوصفأورسمبمعنى

.األرصسطحوصفأواألرضوصفهوإذنيصبحالمعجميفالمعنى

:  لكن المعنى الحديث للجغرافية هو في الغالب كالتالي

طبيعةماهيإذكثيرةلتساؤالتومثيراغامضايبقىالتعريفأنفيهالشكوممابالمجال،اإلنسانعالقةدراسة

الجغرافيا؟تعالجهاالتياإلشكاليةهيماأوالهدفهوماوالمجال؟اإلنسانمابينالموجودةالعالقة
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جغرافي،الالمشهدالمطافنهايةفيتشكلوالتيالعناصرهذهبينتحصلالتيالتفاعالتمختلف

.المساعدةبالعلومالعناصرهذهدراسةفيوتستعين

التيالعناصرمختلفمعاألرضلسطحشامالوتفسيراتحليالتقدمأنتحاولتركيبيعلموالجغرافيا•

.نفسهالوقتفيوبشريطبيعيعلموهيالمجال،فوقوقياسهاوتصنيفهاتوطينهايمكن
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:واالقتصاديةوالبشريةالطبيعيةالجغرافيابينالجغرافيونيفصل•

سطحأشكالتدرسالتيالجيومورفلوجياوتتضمنالطبيعيةللظواهرتتطرقالطبيعيةفالجغرافيا•

اتاتالنببدراسةيهتمالذيالبيئةوعلمالجو،حالةبدراسةيهتمالذيوالمناخوتوزيعها،األرض
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الناتجةمظاهرالومختلفالبشريةالتجمعاتتدرسالبشر،سلوكبدراسةفتهتمالبشريةالجغرافياأما•

المجاليمتنظعلىيعملالذياإلنسانتدرس.األريافوجغرافيةالمدنجغرافيةمثلالبشرأنشطةعن

.والبيئةاإلنسانبينالرابطةالتفاعالتمختلفوتدرسالجغرافي،

وكذاعيةالطبيللمواردوتوزيعإنتاجمناالقتصاديةبالمعطياتفتهتماالقتصاديةالجغرافيةأما•

.العناصرهذهفيأساسيافاعالاإلنسانويعتبراالستهالك،
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الخصائص البشرية 

للمغرب

 الخصائص السوسيو

األمية الفقر؛: اقتصادية

برامج التنمية البشرية  :

المبادرة الوطنية للتنمية 

.البشرية

ية التحوالت الديموغرافية الحال

مظاهرها، أسبابها، : بالمغرب

وانعكاساتها؛ 

اسة الخصائص السكانية والسي

الديموغرافية بالمغرب؛
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الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

إلىنضيفأنويمكن.2كلم710850حواليتناهزالتيالترابيةمساحتهبشساعةالمغربيالجغرافيالمجاليتسم

عرضعلىالوطنيةاإلقليميةالمياهتغطيهوالذيالبحريالمجالداخلشاسعةمساحةالقاري،الترابيالمجالهذا

.المغربيالساحلمنانطالقابحرياميال12

عرضيالاالمتدادأنبيد.متنوعةطبيعيةمواردعلىالشاسعةوالبحريةالقاريةالجغرافيةالمساحةهذهتتوفر

.ومتباينةمتنوعةجدطبيعيةخصائصذاتمنهايجعلدرجة36و21بينماللبالدالكبير

اتحضارالتاريخيةاألزمنةمختلففيعليهوتوافدتالتاريخ،قبلمامنذاإلنسانالمغربيالمجالأوىوقد

عرقيةيبةتركذاتبشريةتركيبةخريطةللبالدلتعطيفيه،واندمجتفامتزجتشتى،مناطقمنمختلفةوشعوب

.(أصيل)التاريخفيومتجذرومتنوعغنيحضاريوتراثمتنوعة،ولغوية

واجتماعيةديمغرافيةبخصائصالساكنةهذهوتتصفنسمة،مليون34منبأكثرحالياالبالدساكنةوتقدر

.النموطريقفيالسائرالعالمفيالسائدةكتلكواقتصادية
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األصول التاريخية للساكنة المغربية 

ساكنةعنهنتجتخاصلتعميرالمغربتعرضالقديمللعالمالثقافيالمجالإلىوانتمائهوضعيتهإلىبالنظر

األكثرودماألقهياألمازغيةاألصولكانتفإذا.الثقافيةوالمرجعياتاإلثنيةاألصولحيثمنومتباينةمتنوعة

التعمير.أفريقيةوتأثيراتالتصاالتالبدايةمنذتعرضالعنصرهذافإنمحليا،انتشارا

منواسعةمجاالتفاستوطنواالعربقبائلمنكبيرةأعدادتوافدتإفريقيا،شمالإلىاإلسالمدخولبعدوفيما

منكنةساهاجرتاألندلس،سقوطبعدوحديثا،.العربيةواللغةاإلسالمانتشارفيأسهمالذيالشيء.البالد

.الخصوصعلىالساحليةالمدنمنالعديدفيواستقرواالمغرب،إلى(ويهودمسلمون)أندلسيأصل
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األصول التاريخية للساكنة المغربية 

مازيغيةاألالساكنةتنتميالمعروف،التصنيفوحسبوقوي،قديماألمازيغيةاإلثنيةتواجدأنإذنيظهر

:كبيرةمجموعاتثالثإلى

.الصحراويوالمغربالمتوسطواألطلسالريففياليومنجدهموالذين(ازناكن)صنهاجة-

ألطلسواالغربيالكبيراألطلسوفيالغربيالجنوبهضابفيأساسايوجدونوالذينالمصامدة-

.األطلسيالصغير

تكانالسكانيةالتشكيلةهذهلكنالمغرب،شمالفيأساساونجدهمعدداأقلهموزناتةوأخيرا-

اتالعالقخارجلغويوماديتبادلتمحيثمتوسطيأصلمنساكنةمعآلخروقتمناتصالعلى

نيقيينوالفاألمازيغبينتمتالتيللعالقاتالحالةنفسوهي.االتصالهذاميزتالتيالسياسية

.والرومان
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الشمالية،إفريقيافياإلسالميةالتوسعاتمعموازاةالميالدي،8القرنمنتصففيعربيأصلمنالتعميربدأ

علىساعدتوالتيتلكالهجرةموجاتتوالتوم14و11القرنينبينلهكثافةأقصىالتعميرهذاوعرف

طبعتوتدريجيا.معقلوبنيسليم،بنيهالل،بنيقبائلإلىالرئيسيةالمجموعاتتنتميو.العربيةاللغةانتشار

(قيالشروسهوبمراكشنواحي)والداخليةاألطلسيةوالهضابالسهولفيخاصةالمغرب،ساكنةالقبائلهذه

منالمناخظروفتزيدكفافيةزراعةتسودحيثالجافة،وشبهالجافةالمناطقفيالجبلي،النطاقخارجأي

.صعوبتها

يفطردواالذينواليهودالمسلمينالالجئينمنمتتاليةموجاتالمغرباستقبلم17القرنإلى15القرنمنو

(1492سنةغرناطةسقوطمعتزامنوالذي)باألندلساإلسالميالوجودنهايةبعد"االسترداد"حروبإطار

انتكالتيالجددالوافدينبصماتوَوْجدةأسفيووالرباطفاسوالشاونووتطوانطنجةمدنعرفتوهنا

.هذايومناإلىقائمة
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األصول التاريخية للساكنة المغربية 

نمموجاتعدةتوافدتالصغير،األطلسجنوبفياألحيانغالبفيأنهنسجلأنيجبهذاكلإلىإضافة

بداية)اإلقليملهذاالسعديالغزوأثناءخاصة(النيجرمالي،غانا،)الصحراءجنوبإفريقياأصلمنالسكان

.أيضابعدوفيما(م17ق
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الحركية الجغرافية للساكنة المغربية

التوازنلفاختالاالسباني،الفرنسياالحتاللمنذكبيرةأبعادذاتمجاليةاجتماعية،تحوالتفيالمغربدخل

مثال)مغرافيالديمستوىعلىبالتحوالتكذلكارتبطوالحرف،الفالحةمجالفيالتقليديةالبنياتمستوىعلى

غير"بوالمغر"النافع"المغرببينواألرياف،المدنبينوالداخل؛والساحل؛والجبالالسهولبينالتباين

تصاديةاقبعواملأساساترتبطالهجراتهذهكونللسكانالكبرىاألفقيةالحركيةأصوليفسروما."(النافع

يلتسجويمكن.أحسنظروفعنالبحثدراسية،احتياجاتالشغل،عنالبحث:معقدةأخرىاعتباراتوكذا

كثيفةلقرويةاالمناطقمختلفبينالهجرةصارتالعصريةالفالحيةالتهيئةأشغالبسببأنهالمثالسبيلعلى

ظاهرةالهيالمدننحوالهجرةولكن(التسويقيةالمزروعاتومجاالتالكبرىالسقويةالدوائراتجاهفيمثال)

.لالنتباهالملفتة



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

الحركية الجغرافية للساكنة المغربية

سنوياشخص113000إلىالخمسيناتفيسنوياألف45منانتقلالمدننحوالقرويينالمهاجرينفعدد

سكانلحركيةأخرىواجهةفهيالخارجيةالهجرةأما.2002و1982بين195000والسبعيناتخالل

.(1984سنةم11مقابل)مغربيمليون3حواليحالياتهمإذالمغرب

الفالحيالقطاعفيلتعملالرخيصةالعاملةلليدالميتروبولاحتياجاتكانتحيثمبكراالهجرةهذهانطلقت

التحديوأمامالغربيبةأوروبالدولالقوياالقتصاديالتطورأمامو1960منانطالقا.المعادنقطاعوكذا

،1974و1962فبين.القانونيةبالهجرةتتعلقبروتوكوالتعدةوقعتالعاملةاليدفيللخصاصالمزمن

.وهولندابلجيكاووكذافرنسانحورئيسيوبشكلأوربانحواتجهوامغربيعامل300000نجد
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الحركية الجغرافية للساكنة المغربية

هوعماعكسيةنتائجأعطتلكنها.الهجرةمنالحدفيالراغبةالرسميةالسياساتتنامت1975ومند

صرالعنالهجرةطالتكما.السريةالهجرةوكذاالعائليالتجمعمظاهربسببالهجرةهذهتقوتحيث.متوقع

.النسويوالعنصرالشاب

ككنداأخرىحدودنحوأوواسبانياكإيطالياأوروباجنوبدولنحوسواءالمهاجرينوجهاتوتعددت

ةعاليكفاءاتوذاتالمؤهلةالعناصرأشملالهجرةصارتالراهنالوقتوفي.األمريكيةالمتحدةوالواليات

.(األدمغةهجرة)
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الحركية الجغرافية للساكنة المغربية

بشكلالساكنةأعدادوتطورتنسمة،م6و5بينمايتراوحبمجموع20القرنبدايةحتىمستقرةالمغربيةالساكنةأعدادظلت

كوارثاللفتراتكانوقد..مرتفعةوفاةومعدالتوالدةبمعدالتمطبوعة،"بدائية"الديمغرافيالنموطبيعةظلتلذلكبطيء

وفي.م19القرننهايةفيخاصةالسكانلعددنسبيانخفاضفيدورالبالدضربتالتيواألوبئةوالمجاعاتوالجفاف

.نم5,5إلى5بـالساكنةقدرت1900سنةحواليالمجموع

سنة)نسمةألف400حوالياألجانبعددبلغواالسبانية،الفرنسيةالحمايةفترةخاللأنهتسجيليمكنآخر،مستوىوعلى

تراجعالمغرباستقاللومع.1954سنة218000باليهودعددالمقابلفيوقدروإسبانيةوجزائريةفرنسيةغالبية:(1956

عربيةأصولمنمنهم%47و1994سنةنسمة45000و1971سنةأجنبي111900إلىاليهودوكذااألجانبعدد

نحوالهجرةنتيجةوذلكحاليا،فقطنسمة2000وإلى1971سنةنسمة31000إلىالمغاربةاليهودعددوتراجع.ومغاربية

.وإسرائيلوكنداأوربا
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لسكال المغربالديموغرافيةالخصائص 

 ن والمستهلكين، أهمية بالغة في معرفة توزيع السكان وتحديد نسبة المنتجيالديمغرافيةتكتسي دراسة الخاصيات

.هبومن الوقوف على التوازن من عدمه بين الكتلة البشرية واإلمكانيات التي يوفرها المجال الذي تعيش 

سريعديموغرافينمو  سريعديموغرافينمو 

 نمددوا سددكانيا سددريعا، وتددم ذلددك بددوتيرة سددريعة جدددا، وخصوصددا منددذ 20فقددد شددهد المغددرب منددذ مطلددع القددرن

.قوياديموغرافياالخمسينيات حيث شهدت انفجارا 

 قابدل تراجدع كارتفداع نسدبة الدوالدات، م: ديموغرافيةويعزى هذا إلى ارتفاع نسبة التكاثر الطبيعي نتيجة عوامل

.نسبة الوفيات، وتزايد معدل الخصوبة لدى النساء
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2014-1960ما بين  %بـتطور ساكنة المغرب بالمليون نسمة ومعدل النمو السنوي  2014-1960ما بين  %بـتطور ساكنة المغرب بالمليون نسمة ومعدل النمو السنوي 
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2014-1960التطور العددي لسكان األرياف والمدن المغربية خالل الفترة ما بين 

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
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العموميةالسياساتعنوالمسؤولينالحكوماتلدىكبيرةبأهميةالعمريالتركيبمعطياتتحظى

المالمحتوضحألنهاالسكانية،الدراساتفيوالمتخصصينالباحثينطرفمنوكذلكوالتنموية،

للمجتمعالديمغرافية

...  رس معرفة الفئات العمرية بالمجتمع لتحديد حجم الخدمات العمومية التي ينبغي توفيرها لألطفال كالمدا)

... (وللشيوخ كدور العجزة وغيرها ... وللشباب كمناصب الشغل

المختلفةالعمريةالفئاتأواألعمارفينسبتهمأوالسكانعددالعمريبالتركيبيقصد.

منهاخصائصهوإبرازالعمريالتركيبدراسةفيالمستخدمةوالطرقاألساليبمنالعديديوجد:

:الكبرىالعمريةالفئاتفيالسكاننسب-أ

:السكانيالهرم-ب
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 64و 15فئة الشباب ما بين :

بالهجرةفئةالهذهوتتأثرالعمل،قوةفيهاويتركزالعاملة،الفئاتمنالفئةهذهتعدوالكهول،الشبابفيوتتمثل

.والدولالقاراتحسبالفئةهذهتختلفاألخرى،الفئاتمنأكثر

56بــتقدرالتيإفريقياباستثناءالعالمقاراتبمعظم68و64بينالفئةهذهتتراوح%.
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 سنة64فئة الشيوخ الذين تزيد أعمارهم عن:

وبةالخصفياالنخفاضأوللزيادةانعكاساوتعدواألرامل،واإلناثالمتقاعدينمنكثيراالفئةهذهتشمل:

فيها؛الخصوبةانخفاضنتيجةالمتقدمةالدولفيترتفع-

الخصوبة؛ارتفاعبفعلالناميةالدولفيتنخفض-

المتقدمة؛الدولفي%15منأكثرإلىتصلحينفيالنامية،الدولمعظمفي%5تتجاوزال-
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بالنسبة المأوية2017توزيع الفئات العمرية الرئيسية بالعالم وحسب القارات سنة 
64أكثر من  64و 15ما بين  سنة 15أقل من 

3 56 41 إفريقيا 

8 67 25 أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي

8 68 24 آسيا 

12 64 24 أقيانوسيا

15 66 19 أمريكا الشمالية

18 66 16 أوربا

9 65 26 العالم 

إذاهرمةالتركيبةتكونالمقابلوفيالسكان،عددمن%40األطفالنسبةفاقتماإذافتيةالسكانيةالتركيبةتعتبر

السكانمن%10الشيوخنسبةفاقتما
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2014-2004هرم األعمار بالمغرب ما بين 

2000000 1000000 0 1000000 2000000
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5-9 ans

10-14 ans
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20-24 ans
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30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans
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55-59 ans

60-64 ans
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ذكورإناث 
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المغرب،لسكانالعمريةالبنيةعلى20القرنمنتصفمنذالمغربعرفهالذيالسريعالسكانيالنموانعكسلقد

.والشبانوالفتياناألطفالفئةنسبةارتفاعفيتتمثلفتيةسكانيةبنيةوجودإلىذلكأدىفقد

مالياإلجالطبيعيالتزايدنسبةتعرفهالذيالنسبيالتقلصمنبالرغمالشبابيةالبنيةهذهوستستمر.

جوهريةتغيراتعدةاألخيرةالعقودفيالمغربلسكانالعمريةالتركيبةعرفت:

تمثل1960سنةحدودإلىالفئةهذهكانتفإذاقويا؛تراجعاسنة15عنأعمارهمتقلالذيناألطفالفئةعرفتفقد

إلىلتنزل،2004سنة%31.2إلىثم،1994سنة%37إلىانخفضتفإنهاالبالد،سكانمجموعمن44.4%

هذاويفسر.2030أفقفي%20.9إلىتنزلأنالمتوقعومن.األخيراإلحصاءمعطياتحسب%28نسبة

؛...األسرةتنظيمسياسةوتأثيرالخصوبة،نسبةبانخفاض
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 لدم تتراجدع، بدل ( سدنة60-15مدا بدين ( )الفئدة النشديطة)في مقابل ذلدك، نجدد أن نسدبة السدكان الراشددين أو البدالغين

، 2004سدنة % 61.2، ثدم إلدى 1994سنة % 55.9إلى 1960سنة % 48.3عرفت تزايدا مستمرا حيث انتقلت من 

ويفسر ذلك % 64.15، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى %62.4إلى 2014لترتفع حسب معطيات اإلحصاء األخير 

عدة التدي عرفهدا بتأثير الزيادة الطبيعية السدريعة التدي عرفهدا المغدرب خدالل السدتينيات، وكدذا بسدبب الخصدوبة المرتف

المغرب في عقدي السبعينيات والثمانينيات والتي بدأت أجيالها تلج فئة السكان النشيطين؛

 سدنة % 7.2سنة، فلم تشدهد سدوى تزايدد طفيدف، حيدث انتقلدت مدن 60أما فئة الشيوخ، أي الذين تزيد أعمارهم عن

سنة، غيدر أنهدا عرفدت ارتفاعدا ملحوظدا فدي السدنوات 50فقط على مدى % 0.9، أي 2004سنة % 8.1إلى 1960

لكن من المنتظر أن تشدهدا زيدادة مهمدة مسدتقبال لتصدل . 2014حسب إحصاء سنة % 9.6األخيرة بحيث وصلت إلى 

؛ 2030في أفق سنة % 15.4نسبتها إلى 
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(%)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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مــــؤشـــــر الخصـــوبـــة

( .49-15)هي متوسط عدد األطفال األحياء المزدادين خالل سنة معينة بالنسبة لمجموع النساء في سن اإلنجاب نسبة الخصوبة 

(عدد األطفال لكل إمرأةمتوسط )المعدل التركيبي للخصوبة 

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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مــــؤشـــــر الخصـــوبـــة

اليدالموبعددعنهايعبروالتيسكانيمجتمعأيفياالنجابظاهرةعلىللداللةيطلقلفظالسكانخصوبة•

المقدرةبهايقصدالتيوهيFecondityالتوالدعلىالقدرةلفظوبينبينهاهناالتمييزوينبغياألحياء،

.الحملعلىالطبيعيةالقدرةأواالنجابعلىالفيزيولوجية

المجتمعداخلألخرىسكانيةمجموعةومنألخرمكانمنتختلفأنهاكماألخرمجتمعمنالخصوبةوتختلف•

.سابقاذلكذكرناكماوبيئية،واقتصاديةاجتماعيةعواملعدةنتيجةوذلكالواحد

فييالعددالتراكمزيادةإلىيؤديمستواهارتفاعألنوذلكالعمري،السكانتركيبفيعميقأثرللخصوبة•

التجددبظاهرةيعرفماووجودواتساعهاالسكانيالهرمقاعدة
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مــــؤشـــــر الخصـــوبـــة

سنيفللنساءاألحياءالمواليدبعددعنهاويعبرسكاني،مجتمعأيفياإلنجابظاهرةعلىالخصوبةلفظيدل

15-49بينمااإلنجاب

عدد المواليد األحياء في السنة 

1000×  --------------------------------------------------------------= نسبة الخصوبة العامة   

( سنة49و 15ما بين )عدد النساء في سن الخصوبة 

عدد المواليد األحياء في السنة 

1000×  --------------------------------------------------------------= نسبة الخصوبة العامة   

( سنة49و 15ما بين )عدد النساء في سن الخصوبة 

عدد المواليد األحياء في السنة 

؟   طفل لكل امرأة=    -----------------------------------------------------------------=   معدل الخصوبة     

(  سنة49و 15ما بين )عدد النساء في سن الخصوبة 

عدد المواليد األحياء في السنة 

؟   طفل لكل امرأة=    -----------------------------------------------------------------=   معدل الخصوبة     

(  سنة49و 15ما بين )عدد النساء في سن الخصوبة 

فيينخفضوالمتخلفةالدولفييرتفعالمعدلفهذا.المتخلفةوالدولالمتقدمةالدولبينماالخصوبةمعدليختلف

.المتقدمةالدول



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

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
2014المعدل التركيبي للخصوبة حسب الجهات سنة 



الجغرافيا البشرية

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

2014إحصاء  2004إحصاء 
مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

عازب   45,7   34,0   39,7   40,9   28,9   34,8
متزوج   52,7   52,8   52,7   57,3   57,8   57,5
مطل    0,7   3,1   2,0   0,9   3,4   2,2
أرمل   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 بيل 
 34,8إلى ٪39,7من العازبينتراجع  نسبة ٪.
 57,5إلى ٪52,7ارتفع  نسبة المتزوجين من ٪.

: زواج مبكر 
(.66.440، قرويول %53,6امرأة و102.139، %82,4)سنة 18دول زواج لألشخاص 123.956

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

انخفاض معدل الخصوبة في
معظم البلدان المتقدمة

ارتفاع معدل الخصوبة في معظم
البلدان النامية

النموذج 

الغربي 

المعاصر 

النموذج 

الغربي 

المعاصر 

النموذج 

التقليدي 

النموذج 

التقليدي 

النموذج االجتماعي والثقافي 

للخصوبة 

انتشار القيم والمعتقدات

الدينية التي تشجع على

التوالد واإلنجاب 

اعتبار األطفال قوة عمل 

إضافية لألسرة 

انخفاض السن المتوسط 

للزواج وانخفاض نسبة 

العزوبية 

انتشار ظاهرة زواج 

القاصرات والزواج المبكر

لدى الشباب

قة السلوك والعقلية المراف

للحياة المعاصرة 

سيادة قيم االستهالك 

متع والرغبة في التفرغ للت

بالحياة 

مساهمة المرأة في النشاط 

االقتصادي

انتشار االجهاض الذي 

يسمح به في جل الدول 

الغربية 

ارتفاع السن المتوسط 

للزواج ونسبة العزوبية



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

(بالنسبة المئوية)سنة حسب وسط اإلقامة والجنس 55في سل ( النهائية)معدل العزوبة (بالنسبة المئوية)سنة حسب وسط اإلقامة والجنس 55في سل ( النهائية)معدل العزوبة

5,9

3,8

6,96,7

4,3

8,0

5,1

3,3

5,9

مجموع قروي حضري

مجموع إناث ذكور

2014سنةبالمائة5,9إلى2004سنةبالمائة3منالنهائيةالعزوبةمعدلانتقل.

8)الحضريبالوسطأكثرالفرقويبرز(%5,1مقابل%6,7)الرجاليسجلهالذيمنأكبرمعدالالنساءوتسجل%

.(%5,9مقابل



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

حسب وسط اإلقامة والجنس( بالسنوات)النساءلدىسن عند الزواج األولالمتوسط  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 الحضري

27,6 24,9 30,3 27,5 25,5 29,5 الوسط القروي

28,6 25,8 31,4 28,7 26,3 31,2 المجموع

2014خاللسنة25,8إلى2004خاللسنة26,3ملانتقلحيثللنساءبالنسبةاألولالزواجعندالسلتراجع.
(2014خاللسنة31,4و2004خاللسنة31,2)مستقراظلللرجال،بالنسبة.
 2014خاللسنة5,6إلى2004خاللسنة4,9مل:ارتفاعاعرفوالنساءالرجالبيلاألولالزواجعندالسلفار.



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

2014و 2004حجم األسر حسب وسط اإلقامة مابيل متوسط

2014إحصاء  2004إحصاء 
4,20 4,75 وسط حضري
5,30 5,99 وسط قروي
4,60 5,24 مجموع

2014بنية األسر حسب وسط اإلقامة وحجم األسر

مجموع وسط قروي وسط حضري حجم األسر
7,2 5,2 8,2 شخص واحد
11,2 8,5 12,6 شخصيل
15,2 11,5 17,1 أشخاص3
19,9 16,1 21,8 أشخاص4
17,9 17,5 18,1 أشخاص5
11,8 14,3 10,5 أشخاص6
7,1 10,2 5,6 أشخاص7
9,7 16,8 6,2 أشخاص فما فو 8

100,0 100,0 100,0 المجموع



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

انية الكثافة لسك

بالمغرب



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•



الجغرافيا البشرية

Text in here

2الكلم/ لبا2014الكثافة السكانية بجهات المغرب سنة : جدولالخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب• 2الكلم/ لبا2014الكثافة السكانية بجهات المغرب سنة : جدول

2كلم/لالجهة

–جهة الدار البيضاء 

سطا 
352.8

259.3الحسيمة–تطوان–طنجة
251.7القنيطرة -سال-الرباط

115.4اسفي-مرا ش
105.7م نا –فا 

63.8ال رقية
61.4خنيفرة–ماللبني 

49.7ماسة–سو  
12.3تافيالل –درعة
9.4واد نون– لميم
2.6ءالساقية الحمرا-العيون 

1.09واد الذ ت–الداخلة 



الجغرافيا البشرية

الديمغرافياالنتقال نظرية  الديمغرافياالنتقال نظرية 

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

انطلقتوقدالديمغرافي،التطوردراسةعلىانكبتالتيالنظريةالنتائجأهممنالديمغرافياالنتقالنظريةتعتبر

التاسعنينالقرخاللالصناعيةالبلدانلسكانوالخصوبةالوفياتعلىطرأتالتيالتحوالتمعاينةمنالنظريةهذه

.مراحلهوتحديدالديمغرافيالتطورومعرفةفهمبهدفوالعشرين،عشر

 الديموغرافي االنتقال نظرية مفهوم

قبلماعصرمنوريتطبلدفيوالوفياتالوالداتمعدالتانخفاضلىإوالوفياتالوالداتمعدالتارتفاعمناالنتقالوهو
يقومهنألالزمنمرلىعالسكانيالتغّيريصفالذياألنموذجفهو،الرأسمالياالقتصاديالنظاملىإوالزراعيةالصناعيةالثورة
المواليدمعدلييهافيكونمرحلةمنمالمجتمعوالوفياتالمواليدمعدالتفيالتحوالتوأ،الملحوظةالتغيراتتفسيرعلى

.(االنتقالبعدمامرحلة)منخفضينكليهمايكونمرحلةلىإ(االنتقالقبلمامرحلة)عاليينوالوفيات

قبلماعصرمنوريتطبلدفيوالوفياتالوالداتمعدالتانخفاضلىإوالوفياتالوالداتمعدالتارتفاعمناالنتقالوهو
يقومهنألالزمنمرلىعالسكانيالتغّيريصفالذياألنموذجفهو،الرأسمالياالقتصاديالنظاملىإوالزراعيةالصناعيةالثورة
المواليدمعدلييهافيكونمرحلةمنمالمجتمعوالوفياتالمواليدمعدالتفيالتحوالتوأ،الملحوظةالتغيراتتفسيرعلى

.(االنتقالبعدمامرحلة)منخفضينكليهمايكونمرحلةلىإ(االنتقالقبلمامرحلة)عاليينوالوفيات



الجغرافيا البشرية

Text in here

الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

التحوالتاوالتغيراتالحظفقد،(الندري)األمريكيالديموغرافيقبلمن(1929)عامفيالنظريةهذهوضعت

.الماضيةسنة(200)المدىعلىالصناعيةالمجتمعاتفيوالوفياتالمواليدمعدالتفي

علىاالتفاقصعوبةرغمالسكانبنمووالمهتمينالديمغرافيينطرفمنقبلتالديمغرافياالنتقالنظرية

:كالتاليوهيالسكانتطورقطعهاالتيالمراحل



الجغرافيا البشرية

Text in here

مراحل االنتقال الديمغرافي الخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

بهامرت(فقطمرحلتينيعتبرهامنهناككانوإن)السكانيللنمومراحلأربعبوجوداعتقادهناكالسكانيةالدراساتفي

:البشريةالمجتمعات

الزراعيةعاتالمجتمفيهذهوتتمثل،والوفياتالوالداتمنلكلالمرتفعالمعدلبسببالثباتإلىقربأأوبطيئةاألولىتبدأ

المرحلةفيموالنسرعةتزدادثم،العصريةالحياةإلىبعدتنتقللمالتيالمتخلفالتقليديأوالقبلياالجتماعيالبناءذات

والتعليميوالصحيالمستوىتحسنبسبب،الوالداتهبوطمنأسرعبدرجةالوفياتمعدالتهبوطنتيجةالثانية

.القتصادي

إليهاالناميةالدولدخلتبينماتقريبا(19ق)الزمنمناقرناستمرتالتيالمرحلةبهذهصناعياالمتقدمةالدولمرتوقد

.المرحلةبهذهيمرمنهاالكثيريزالوالوالعالجيالوقائيالطبمجالفيالحاصلالتقدممنمستفيدة،(20ق)بسرعة

يصلحتىيةاالنتقالبالمرحلةهذهتسمىوالوالداتهبوطنتيجةالتدريجيبالهبوطالسكانيالنمويبدأالثالثةالمرحلةفي

.أوروبادولحالياالمرحلةبهذهتمروللتناقصالمرشحالثباتإلىالرابعةالمرحلةفيالنمو



الجغرافيا البشرية

Text in here

مراحل التطور الديمغرافيالخصائص البشرية للمغرب•الخصائص البشرية للمغرب•

عددفاعبارتيتميزتقليديديمغرافينظاممرحلة:األولىالمرحلة

.%1تتعدىالضعيفةطبيعيةزيادةالوفيات،وعددالمواليد

بارتفاعيتميزالمبكر،الديمغرافياالنتقالنظام:الثانيةالمرحلة

يعيةطببزيادةوكذلكالوفيات،نسبةوانخفاضالوالداتنسبة

.%3تفوقسريعة

نسببضعفيتميزحديث،ديمغرافينظام:الرابعةالمرحلة

.%1منأقلضعيفةطبيعيةوزيادةوالوفياتالوالدات

عرفتحيثالمتأخر،الديمغرافياالنتقالنظام:الثالثةالمرحلة

يعيطببتزايديسمحمماتراجعا،والوفياتوالخصوبةالوالدات

.%3و1بينمايتراوح



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

طريقة قياسها تعريف الهجرة

اأسبابها ونتائجه
أنواع الهجرات 

السكانية



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

االشمالبلدانأننجدلهذاالنساء،وعددالرجالعددبينالتساويعدمعلىتساعدالتيالعواملأهممنالهجرةتعتبر

.(النساءعددمنأقلالرجالعدد)منخفضةذكورةنسبةعلىتحتويمكثفةهجرةتعرفالتيأيمثالافريقيا

علىتوفرت(...الخليجوبلدانوإسبانياكإيطالياالمهاجرينتستقبلالتي)االستقبالبلدانأننجدذلكمنالعكسعلى

.الرجالفئةمنالمهاجرينأغلبأناعتبارعلى.مهمةذكورةنسبة

«الرجال يميلون إلى الهجرة أكثر من النساء»

الميةالعالحبفترةفخاللالرجال،أعدادتناقصإلىتؤديالتيوالحروبالمسلحةالنزعاتأيضانجدالهجرةجانبإلى

عددوفرنساوألمانياسابقاالسوفياتياالتحاددولخسرتالرجال،أعدادمعمقارنةكبيربشكلالنساءأعدادارتفعالثانية

.القتالجبهاتفيكانواالذينالرجالمنكبيرا

معظمهافيوهييزاولونهاالتياألعمالطبيعةبسببالنساءمنأكثرالرجالفيهايموت:والوسطىالجنوبيةإفريقيا

.شاقةأعمال



الجغرافيا البشرية

خريطة تشير إلى توزيع نسب الجنس حسب البلدانالحركات السكانية•الحركات السكانية•



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

خريطة تشير إلى توزيع نسب 

الجنس حسب الجهات بالمغرب 



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

لدىجدلللمثيراومصدرابلونقاش،انشغالموضوعوكذلكالعصر،إشكاالتأحداليومالهجرةإشكاليةتمثل

السياسةوواالقتصادالبشرية،الجغرافياعلماءمنهمنذكروتيارات،قطاعاتلعدةالمنتمينالدارسينمختلف

:واإلحصائيينالنفسوعلماءوالتاريخ

فيبيعيةطوكوارثوتربةمناخمنالطبيعيةالعواملأثربدراسةيهتمونفهمللجغرافيينفالبنسبة

ركيبالتخلخلة)الهجرةلعمليةالمصاحبةالسكانيةوالمشكالتاآلثارعلىيركزونكماالهجرة،أحداث

.(المحليأوالقوميأوالعالميللمجتمعالسكانيةالخارطةفيهائلتغيرالعام،السكاني



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

أثيرتمدىإلىباإلضافةالعملودورةالهجرةبينالمتبادلةالعالقةدراسةعلىيركزون:االقتصاديون

نموالعلىالهجرةوتأثيرالمهرة،وغيرالمهرةللمهاجرينالمستقبلالمجتمعاحتياجاتسدعلىالهجرة

.للمهاجروالوظيفيالمهنيالوضعبدراسةيهتمونوأخيراأيضااالقتصادي

الهجرةبالمباشرةالعالقةذاتالسياساتووضعالقوانينصياغةعلىيركزون:والسياسيونالمشرعون.

السياحيةالحركاتماعداالحدود،خاللمنحركةكلالهجرةيعتبرون:اإلحصائيين.



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

متوسط الهجرة الفترة
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

2010-1900متوسط الهجرة السنوي نحو المدل : جدول 



الجغرافيا البشرية

: تعريف الهجرة  1-الحركات السكانية•الحركات السكانية•

رقعةداخلالسكانعددتراجعأوزيادةعلىيعملديمغرافياعنصراوالوفياتالوالداتجانبإلىالهجراتتشكل

.محددةجغرافية

إنهابللي،األصالمجتمعفياالجتماعيةباألوضاعالرضابدرجةكبيربشكلتتأثراجتماعيةظاهرةالهجرةتعتبر

.االجتماعيينواالندماجالتأقلمعمليةخاللمنبهوتتأثرالجديد،المجتمعفيتؤثر

دائمبهشأودائماتغييرايستلزمالذيالجماعاتأواألفرادانتقال:الفرنسيالديمغرافيالقاموسحسبالهجرة

.المعتاداإلقامةمكانفي

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



الجغرافيا البشرية

مفهوم الهجرة ومرادفاتهاالحركات السكانية•الحركات السكانية•

.الهجرةبلدإلىيصلفهوImmigration:بــيقوموعندمابلدهيغادرفهوEmigration:بــماشخصيقومعندما:استنتاج

) 1 (
Migration

ارتحال ، هجرة

) 2 (

Immigration

اغتراب، رحيل عن الوطن

) 3 (

Emigration

نزوح 

Migrate يهاجر

االنسان بشكل مؤقت  

Immigrants

االنسان بشكل دائم

Emigrate,  émigrer 

االنسان بشكل دائم

.االنتقال من مكان إلى مكان آخر: يتنقل 

عادة يحل األشخاص أو حتى الحيوانات من 

مكان إلى مكان ويكون هذا االنتقال موسمي أو

.دوري

ى إل( أ)يشير هذا الفعل إلى االنتقال من مكان 

(.أ)ومن ثم يعود مجددا إلى المكان ( ب)مكان 

العمال المهاجرون، الطيور، زراعة :  مثال

الضريم

لبلد يقصد به القدوم إلى ا:يأتي إلى البلد 

ائم وصوله إليه للعيش بشكل د.الذي يقصده

ي بلٍد نسمي األشخاص الذين أتوا ليعيشوا ف

آخر بشكٍل دائم بالمهاجرين

immigrants

:  مثال

وصل إلى المغرب الكثير من المهاجرين من

بلدان جنوب الصحراء 

شخص يقوم: يرحل من البلد

بلد بمغادرة البلد الذي ولد فيه إلى

آخر ليعيش هناك بشكل دائم، 

.ويجعله وطنه الجديد

:  مثال

هاجر الكثير من المغاربة صوب 

.ةأوربا خالل فترات زمنية مختلف



الجغرافيا البشرية

وأسبابهاالهجرات أنواع 2- وأسبابهاالهجرات أنواع 2- الحركات السكانية•الحركات السكانية•

:  هناك نوعان من الهجرات

.(دوليةأوداخلية)مجاليمعيارمنهجرات(دائمةأواألمدطويلةأوموسمية)زمنيمعيارمنهجرات

أنواع الهجرات أنواع الهجرات 

هجرة من معيار مجالي هجرة من معيار مجالي  هجرة من معيار زمنيهجرة من معيار زمني

هجرة دوليةهجرة دولية هجرة داخليةهجرة داخلية
هجرة طويلة 

األمد

هجرة طويلة 

األمد

هجرة 

موسمية 

هجرة 

موسمية 
هجرة دائمةهجرة دائمة



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

:زمنيمعيارمنالهجرات1-2

:أنواعأربعةإلىالزمنيةمدتهاحسبالهجراتتصنيفيمكن•

القصيرةالهجرات-أ

رصفتوفرالتيالمناطقتهمماوغالبااألشخاص،بعضفقطتهمأشهر،أربعةإلىثالثةيتجاوزالالنوعهذا•

سكانبعضكذلكويهماألطلسية،السهولإلىالريفجبالمنالحصادموسمخاللهذاويحدثمعينة،لفترةالعمل

قصبوالشمندرقلعأيامتهمكماتحضيره،أوالكيفبقطفمتعلقةبأشغاليقومونحيثالريفمنطقةبوادي

.المهاجردخلمنالرفعفيالهجرةهذهوتساهم.السكر

الموسميةالهجرات-ب

إلىالهجرةالشخصيألفحيثمنتظمبشكليتمأشهر،7أو6مدةعلىيمتدالسابق،منأكثرالنوعهذايدوم•

.موسمكلمعينةمنطقة

إلىرالمهاجينزلإذالفالحيالنشاطيتوقفحيثالهجرةموسمهوالباردالفصليكونالجبليةالمناطقففي•

.للعملالمنخفضةالمناطق

.رللجزائاالستعماريةالحقبةإبانالريفأهليفعلكانكماالبالد،خارجصاحبهاالهجرةهذهتحملأنويمكن•



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

:زمنيمعيارمنالهجرات1-2

المؤقتةالهجرات-ج

المدةحسبتختلفالهجرةوهذه.العودةعلىعازمايكونالمهاجرلكنكاملةسنةتدومقدالسابقة،منأطول•

بمناسبةلبلدهيعودفالمهاجرمؤقتة،الهجرةدامتوما.وخارجهاالحدودداخلتتمهجرةهناك.المكانوحسب

.رةاألسدخلمنالرفعفيتساهمالهجرةوأنخاصةالمشاريعببعضيقومحيثاألسابيعبعضلقضاءعطلة

النهائيةالهجرات-د

عازماهاجرالميكونحيثالبدايةمنذنهائيةتكونأونهائية،تصبحثمالبدايةفيمؤقتةتكونأنإمانوعان،وهي•

.العودةعدمعلى

لىإاألصليموطنهاهجرتالشعوبمنفكثيروفتوحات،غزواتعنناتجةأنهاإماكثيرةأسبابالهجراتولهذه•

.هاللوبنيسليمبنيقبائلمثلجديدمقر

لياألصموطنهمهجرةإلىاضطرواحيثاألفارقةوالحمرللهنودوقعمامثلاالحتاللفيهاتسببهجراتوهناك•

الجديدالعالمنحو



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

:مجاليمعيارمنالهجرات2-2

:منهانذكرعواملعدةعنناتجة:الدوليةالهجرة1-2-2

اقتصاديةعوامل:

الالمرتفعيالديمغرافالنموأننجدالفقيرةالبلدانففياقتصادية،صعوباتعنالدوليةالهجراتأرباعثالثةتنتج-

.أفضلالحياةظروفتظلالمستمرةالصعوباتورغمالغنيةالبلدانفيأما.كافاقتصادينمويواكبه

نهوطعنأحيانابعيدةعملهأماكنعنالبحثإلىاألفرادمنعدديلجأواالجتماعيالماديوضعهتحسينأجلمن-

ذههنحواألوربيينمنعددنزوحإلىوغنيةخصبةأراضيووجودبأمريكاالذهبمعادناكتشافأدىلقداألصلي،

مابينالشمالية،بأمريكاواأللمانالبريطانيوناستقر.نسمةمليون50حواليعددهمبلغوقد،19القرنخاللالقارة

.الجنوبيةأمريكانحووالبرتغاليونواالسباناإليطاليوناتجه



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

وايديولوجيةوسياسيةعسكريةعوامل:

هوكمامهمةهجرةتياراتظهورإلىIIعالحربفترةخاللاألوربيةالبلدانمنعددحدودرسمإعادةساهملقد-

.السوفياتيباالتحادسابقايعرفكانمانحوأرمينيألف100عنيزيدمالهجرةالحال

لقدة،آمنأخرىمناطقنحوهجرةتياراتحدوثفيدورواضطهادقمعمنيرافقهاوماوالدينيةالسياسيةللخالفات-

فيالروهينجاالمسلمينقامكمافلسطين،أرضنحوالعالميهودنزوحإلى1948سنةالصهيونيالكيانخلقأدى

.والقتلالعنفبسبببانغالديشنحوالنزوحمنبورما

اهرةظوهيأخرى،دولأومناطقنحواألصليةلمواطنهمالسكانمنعددمغادرةفياإليديولوجيةالخالفاتتتسبب-

.الديمقراطيةتنعدمحيثالثالثالعالمببلدانخاصةاألخيرةالسنواتفيحدتهاتزايدت

راستهم،دلمتابعةأخرىدولنحووالباحثينالطلبةخاصةالسكانمنأعدادهجرةفيدورالثقافيةللعواملكذلكنجد-

رازوالبللعملالمالئمةالظروفغياببسببالحنوبدولمنهاتعانيالتياألدمغةهجرةظاهرةنجدذلكجانبإلى

...كفاءاتها



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

:مجاليمعيارمنالهجرات2-2

عفويةوهجرةمنظمةهجرة:نوعانوهيالواحدالبلدداخلتتم:الداخليةالهجرة2-2-2

مالالعمنعددبترحيلاألخيرةهذهتقومحيثالشركات،بعضأوالدولةفيهاتساهم:منظمةهجرة

.مثالالمعادناستخراجفيللعمل

.أنفسهمتلقاءمنالعائالتأواألفرادبعضبهايقوم:عفويةهجرة

دينةممنأوالمدينة،نحوالباديةمنأوالبادية،نحوالباديةمنتكونإمافهياتجاهات،عدةالداخليةالهجرةتتخذ-

الباديةنحوالمدينةمنأوأخرى،مدينةإلى

نذكراب،أسبلعدةذلكويرجعالجنوب،ببلدانخاصةشيوعااألكثرهيالمدينةنحوالباديةمنالهجرةأنيالحظ-

:منها



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

الهجرةقراراتخاذفي"الهجرةشبكات"دور-ج

,Barnes)تعبيرحسباالجتماعيةالشبكاتمنسيرهاأساسالهجرةتتخذ• العالقاتمجموعمنأي(1954

بنفسهكونهاالتيأوشخصكليرثهاالتيوالمعارفيةالصداقوية

بينتربطالتيالعالقاتمنتتكونالهجرةشبكةأنبالهجرةالمهتمينمنمجموعةيؤكداالتجاهنفسفي•

داقةوالصالقرابةروابطإلىتستندشبكةاالنطالق،بمناطقالمهاجرينغيروبين)الرواد(األوائلالمهاجرين

.(العشيرةالدوار،القبيلة،)المشتركواالنتماءوالمصاهرة

تماعياالجالهيكلإنشاءيتمحيثأيضا،والداخليةالعالميةالهجرةحركاتحدوثاحتمالمنتزيدالشبكاتهذهإن•

أنيمكنيالتالصعوباتوتجنبالهجرةتكلفةبتخفيضيسهممااالستقبال،مجتمعفياألصليللبلدالمصغر

حيثالداخل،مهاجريعلىمعينةحدودفيأيضاذلكوينطبق(...إقامتهتسهيلمعللهجرة،المرشحتصادف

مثال،البيضاءالدارنحودواويرهممنالجددللمهاجرينجسررأسسوسمنطقةمنالروادالنازحونيشكل

وجدةبمدينةبعينهاأحياءفيمثالفكيكمنالنازحونويجتمع



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

طبيعيةأسباب

:تتجسد في-

.طاردةعواملوهي،)المياهندرةالتربة،فقرالمناخ،قساوةالتضاريس،حدة(الطبيعيةالظروفقساوة•

الحيافتحديثاعرفتالتيفالمناطقللمهاجرين،واستقطابجذبعنصرالفالحيالتحديثيشكلبالمقابل•

تراتفخاللوخاصةاألخيرةالسنواتخاللعليهامهمةبشريةأعدادتوافدعرفت(السقويةالدوائر)بالمغرب

ضلفوالبعضاألخرباألريافاستقربعضهابعيدة،مناطقمنأوالبوريةالمجاورةالمناطقمنجاءتالجفاف

.(كمثالتادلةمنطقة)المسقيةالمناطقهذهداخلالمتواجدةالحضريةبالمراكزاالستقرار



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

العقاريةبالبنياتمرتبطةأسباب

:زواياثالثمنإليهاالنظريمكن-

كانالذيالتوازنزعزعةإلىأدىمماالموروثةالعقاريةالبنياتتفكيكعلىمثالبالمغرباالستعماريالتدخل•

يةالريفاألسرمنعددحرمانإلىأدىالذيالشيءالفالحيةاألراضأجودعلىاالستيالءخاللمنوذلكموجودا،

الكبرىالمدننحواألولىالريفيةالهجرةتياراتانطالقفيساهممااألرض،تملكمن

افيةإضأراضيعلىيستحوذونالكبارالمالكمنعددجعلالمعمرينأراضياسترجاععمليةعرفتهالذيالتباطؤ•

ولويملكونالاألريافسكانمن%34,5أناليومنجدوهكذاالمالكين،منأقليةبيدالملكيةتركزمنزادمما

.للهجرةدفعهممنهواألمرهذاللزراعة،الصالحةاألراضيمجموعمنشبرا

وبالتالياألسرة،عيشبحاجياتاإليفاءعلىقادرةغيريجعلهاماالملكية،تفتيتإلىتؤديالتياإلرثمسألة•

األريافخارجأخرىاقتصاديةبدائلعنالبحث



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

ديمغرافيةأسباب

زيادةعلىافظتحظلتالمغربيةاألريافأننجدضعيفة،بوتيرةسوىالفالحياالنتاجفيهيتزايدلمالذيالوقتفي-

.الوالداتنسبةوارتفاعالوفياتنسبةتراجعبفعلمرتفعةديمغرافية

األساسيةالتجهيزاتبضعفمرتبطةأسباب

فينقصمنوكذلكوالكهرباء،والماءالمواصالتبشبكةربطهاضعفمنتعانيالمغربيةالبواديمازالت-

كلهاهيادياالقتصالتنوعوضعفالبطالة،انتشارإلىباإلضافةوالمستوصفات،المدارسمثلاالجتماعيةالتجهيزات

رةهج)الخدماتمنواالستفادةالمعيشيةظروفهملتحسينالمدننحوالريفيينمنعددهجرةفيساهمتأسباب

.أفضلمستقبلعنالبحثأو،(االجتماعياالرتقاء



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

:القوليمكنعموما

فقرفعواملالمتاحة،واالمكاناتوالخدماتللمواردعادلغيرتوزيععنتنتجمعينبلدداخلالسكانحركاتإن

.سكانيةالالحركاتنشوءفييساهمهذاكلالقوية،الديناميةذاتالحضريةبالمجاالتالمرتبطةالجذبوعواملاألرياف



الجغرافيا البشرية

الحركات السكانية•الحركات السكانية•

Exodeالريفيةالهجرة rural Exodeالريفيةالهجرة rural

ةبنيّ آخرمكانإلىالقريةمنواحدفردأواألفراد،منعددأوأسرة،مغادرةظاهرةأنّهاعلىالريفيةالهجرةتعّرف

.ادية،اقتصأماجتماعيّة،كانتسواءالهجرةوراءاألسبابعنالنظربغضالمدن،إلىكالهجرةدائم،بشكلاالستقرار



الجغرافيا البشرية

-أسباب الظاهرة الهجرية -أسباب الظاهرة الهجرية3 3 الحركات السكانية•الحركات السكانية•

:هوواضحقانونإلىأساساتخضعلكنهامعينا،جغرافيااتجاهاتعرفالعامةالهجرةإن

أماناواألكثرالغنيةاألماكنإلىاستقرارالالوالفقرمناطقمناالنتقال

الهجرةقرارالتخاذأساسيدافعاالقتصاديةالظروف-أ

القتصاديةاالمواردضعفيشكلحيثلها،محركاباعتبارهاالقتصاديبالعنصرالهجرةدوافعالدارسينمنالعديديربط•

حافزاثانية،جهةمنالماديواإلمكانالدخلوضعفجهة،منالعاملةاليداستخداموضعفالبطالةوباألخصالمتاحة،

انطالقتهاتسريععناصرمنوعنصرابالهجرةالقرارالتخاذ

منمباشرشكلبيمتحون-الميدانيةالدراساتإليهاتوصلتالتيالخالصاتإلىباإلضافة–الرأيهذاأصحابفإنوللتذكير•

خاص،بشكلليةالدوالهجرةأدبياتضمنمتميزاحضوراتسجلالتيالنيوكالسيكيةبالمقاربةالمعروفةاالقتصاديةالنظرية

.عامبشكلوالهجرة

فردلكفإناألصل،بلدفيمنهاأعلىاالستقبالبلدفياألجورتكونعندماأنهمؤداهامسلمةمنإذاالنظريةهذهتنطلق•

نموذج(محتملربحعلىعالوةالهجرة،تكاليفلتغطيةكافيةتكونمدةالمهجرفييبقىأنشريطةيهاجرأنيفضل

Sjaastad1962لسنة



الجغرافيا البشرية

-أسباب الظاهرة الهجرية -أسباب الظاهرة الهجرية3 3 الحركات السكانية•الحركات السكانية•

يقةبطراالستقبال،دولطرفمنمدبراأمرادائماكانتالخارجيةالهجرةأنأذهانناعنيغيبأنيجبالأنهغير•

الحقبةخاللأوربانحوعموماإفريقياوشمالمثال،المغربمنالعاملةاليدلتهجيرمنظمةحمالت)مباشرة

،(بعدهاومااالستعمارية

حقولفيطويلةلفتراتاشتغلواالذينالسريينالمهاجرينعنالنظراإلسبانيةالسلطاتصرف(مباشرةغيرأو•

تشارتهامسلسانعلىألمانياترحيبأوأول،كمثالالفالحيةنهضتهاأساسوكانوا،)األندلس(فاندلوثيامنطقة

التيائفالوظيشغللمنلحاجتهانظرا)ثانكمثالالسوريةاألزمةبدايةعندالسوريينبالمهاجرينميركلأنجيال

المتقدمة؛الدولسكاننظروجهةمنالمهنيالسلمأسفلفيتوجد



الجغرافيا البشرية

-أسباب الظاهرة الهجرية -أسباب الظاهرة الهجرية3 3 الحركات السكانية•الحركات السكانية•

هذهفيباالإقتلقىالالتيالوظائفلشغلاألجانبالعمالعلىالدائمللطلبنتيجةأيضاتعتبرفالهجرةثمومن•

(العملسوقثنائيةبنظريةيعرفما)العمللسوققطاعينبوجودتتميزالتيالمجتمعات

بوجودتتسمالوصولبدولالعملسوقأن-مؤسسيهاأحدPiore1979يعتبرالتي-النظريةهذهترى•

لية،العاواألجوراالجتماعيةالحمايةوذاتالمستقرةوالوظائفللرساميل،عالبتركيزيميزقطاع:قطاعين

جورواألالعمل،كثافةميزتهوقطاعاالجتماعية،للوجاهةعنواناتعتبرثمومنوالكفاءة،الخبرةإلىإضافة

األولاعالقطالمحليةالعاملةاليدتفضلحيثالمخاطر،وتحفهعالية،خبراتأومهاراتيتطلبوالالمنخفضة،

.األجنبيةالعاملةاليدبواسطةسدهيتمالثانيالقطاعفيمهوالفراغاتاركةالمزايامنيوفرهلما



الجغرافيا البشرية

العامة للهجرة األسباب  - العامة للهجرة األسباب 3 - 3 الحركات السكانية•الحركات السكانية•

كلّ إلعالةكفييوالضعيفا  األسرةدخلمصدريكونوبالتاليالواحدة،العائلةتمتلكهاالتيالزراعيةالمساحاتقلّة•

علىأراض  بتوزيعالمشكلةهذهحلّ ويكونآخر،عملعنبحثا  الهجرةإلىاألسرةأفرادمنعددفيضطرأفرادها،

.زراعيةأراض  يمتلكونالالذينالفالحين

.كاألنهارللماءالرئيسيّةالمصادرعنالقرىوبعدالمياه،كميةنقص•

مناطقمنقريبةمناطقفيللسكنفينتقلونللدولة؛الحكوميّةالدوائرفيوظائفعلىاألشخاصبعضحصول•

.األرضزراعةعنويستغنونعملهم،

فيضطر،القرىعنبعيدةالمدنمراكزفيالتعليميّةوالمؤسساتالجامعاتتُبنىإذالتعليميّة،الخدماتضعف•

.التعليمعنبحثا  المدنإلىللتوّجهالشباب

ماكلةمشحدوثعندالقريةلتركاألشخاصمنالكثيرفيضطرالثأر،بأخذالقرىفيالموجودالعشائريالعرف•

.القانونتطبيقفيااللتزاموعدمالوعي،ضعفإلىذلكوراءالسببويعودصغيرة،كانتوإن



الجغرافيا البشرية

خريطة تيارات الهجرات الدوليةالحركات السكانية•الحركات السكانية•



الجغرافيا البشرية

العامة للهجرة األسباب  - العامة للهجرة األسباب 3 - 3 الحركات السكانية•الحركات السكانية•

النتائج الديمغرافية

مريوالعالنوعيالتركيبفيخللحدوث.القرىفيوقلّتهمالمدن،فيالسكانأعدادازدياد

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

.فيهاالسنوكبارالسنصغارنسبة

النتائج االقتصادية 

العلميةالكفاءاتهجرة.فيهااإلنتاجانخفاضوبالتاليالقرىفيالزراعيةالعاملةاأليديقلة

الفئةمنكبيرةأعدادهجرةبسبب(واألطفالالشيوخ)المعالةالفئةأعدادارتفاع.القرىخارج

علىطالضغزيادة.عليهمالطلبالزديادالزراعيةالعاملةاأليديأجرارتفاع.(الشباب)المعيلة

.المدنفيالعملفرص

النتائج االجتماعية

اجتماعيةمشاكلمنعنهاينتجومااإلناث،نسبةفيارتفاعيقابلهالقرى،فيالذكورأعدادقلة

المناطقظاهرةازديادإلىأدىللمدنالمتوّجهينالمهاجرينأعدادازدياد.بالزواجمتعلقة

إليها،جرينالمهالكثرةالمدن؛فيالبطالةنسبةارتفاع.الخدماتألبسطتفتقرالتيالعشوائية

.الجرائمأعدادفيازديادمنذلكعلىترتبوما



الجغرافيا البشرية

: نتائج الهجرة وآثارها 3-الحركات السكانية•الحركات السكانية•

:ييلماآثارهاأهمومن.نفسهالمهاجروفيالوصولومكاناألصلمكانفيداخليةأودوليةكانتسواءالهجرةتؤثر

والوصولاألصلمكانيفيالسكانحجمتغيير.1

األخرىالخصائصوبعضوالجنسيالعمريالتركيبفيالتأثير.2

األصلمنطقةفيالبطالةحدهتخفيف.3

الوصولمكانفيالعاملةاأليديتوفير.4

األصلمكانفيالعاملةالقوىاستنزاف.5

الدخلفيالمجاليالتباينحدةتخفيف.6

الحضريالنموعلىالهجرةأثر.7

الجريمةمعدالتوارتفاعالصفيحمدنظهور.8

الناسبينوالتفاهماالندماجزيادة.9

(...الثقافيالتبادل)األفكارنشر.10



الجغرافيا البشرية

طريقة قياس الهجرة  -4الحركات السكانية•الحركات السكانية•

ازحينالنالمهاجرينعدد–الوافدينالمهاجرينعدد=الهجرةصافي



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

 وهدو مدا 2004مليدون سدنة 10,2مليون من األشخاص مقابل 8,6حوالي2014بلغ عدد األميين بالمغرب سنة ،

لقد كاندت .عشر سنوات من قبل43%مقابل 32%أما معدل األمية فقد بلغ.18,7يعادل انخفاضا إجماليا قدره 

بالوسدط %6,9وهكدذا تراجدع معددل األميدة ب .حدة انخفاض معدل األمية بالوسدط القدروي وفدي صدفوف الدذكور

فددي صددفوف 14,6صددفوف الرجددال وفددي17,5كمددا تراجددع ب  .بالوسددط القددروي 21,2%الحضددري مقابددل

.النساء

مقارندة مدع  (47,7%)، فدإن األميدة الزالدت أكثدر انتشدارا بالوسدط القدروي 2004لكدن كمدا كدان عليده الحدال سدنة

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



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

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

2014و 2004معدل األمية حسب الجنس ووسط اإلقامة ما بين 

تراجع نسبة األمية



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

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

معدل األمية حسب الجنس والجهة



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

تعريف 
الفقر

الفقر 
المتعدد 
األبعاد

الفقر 
النقدي

الفقر

وىالمستعلىالحفاظعلىالقدرةعدمبأنهالفقريعرف

مناألدنىالحدبغيابيعرفكماالمعيشة،مناألدنى

األساسية،الحاجاتلتلبيةالمواردأوالدخل

منمقبولغيرمستوىإلىعامبشكلالفقرويشير

رد،موامنبالحرمانيتسموضعإلىالمعيشيةاألوضاع

.كريمةبشريةلحياةضروريةتعتبرقدراتأو



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية
أبعاد، مكونات، مؤشرات، عتبات وترجيحات معدل 

الفقر متعدد األبعاد
مؤشر الحرمانالمكونالبعد

يم
عل

لت
.المدرسةعلىيترددوال(سنة14-6)التمدرسسنفياألسرةأطفالأحدكانإذااألطفالتمدرسا

البالغينتمدرس
منسنواتخمسيتمملمأكثرأوسنة15سنهيصلاألسرةمنفردأييوجدلمإذا

.التمدرس

حة
ص

اإلعاقةال
:ةالتاليالعضويةالوظائفإحدىتحقيقعنعجزحالةفياألسرةمنعضووجدإذا

.والتواصلسبالنفالعناية،(والتركيزالتذكر)التذكرعلىالقدرةالمشي،السمع،البصر،

.شهرا12عنسنهيقلطفلباألسرةتوفيإذاوفيات األطفال

ش
عي

 ال
ف

رو
ظ

الماء الصالح للشرب
المشيمندقيقة30منأقلفيالشربالصالحالماءإلىتصلالاألسرةكانتإذا

.إقامتهامكانمنانطالقا

.الكهرباءعلىتتوفرالاألسرةكانتإذاالكهرباء

.المياهلتصريفصحيةطريقةأوخاصمرحاضعلىتتوفرالاألسرةكانتإذاالتطهير

.الترابأوالرملمنمكونةأو،رديئةالمسكنأرضيةكانتإذاتغطية األرضية

.السمادأوالفحمأوالطبخفيالخشبتستعملاألسرةكانتإذاطريقة الطبخ

حيازة أصول
مننيناثعلىاألقلعلىتتوفروالشاحنةوالجراروالسيارة،علىتتوفرالاألسرة

.وثالجةعاديةدراجةناريةدراجةراديو،،تلفزةهاتف،:التاليةالخدمات



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

(%بـ)تفكيك الفقر المتعدد األبعاد حسب مصدر الحرمان 

34,0

36,8

34,4

21,3

24,0

20,5

10,9

24,5

8,7

19,7

9,7

21,2

14,1

5,0

15,3

Ensemble

Urbain

Rural
Education des adultes

Education des enfants

Santé

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

Conditions d'habitation



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

9,5 9,5 9,6
6,1

13,4 4,1 11,3

10,0 7,2 6,2

1,7

3,8

30,3

23,5
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بالجهات2014و2004تطور معدل الفقر المتعدد األبعد بيل سنتي 



الجغرافيا البشرية

تفكيك الفقر متعدد األبعاد بالجهات حسب مصدر الحرمال•تفكيك الفقر متعدد األبعاد بالجهات حسب مصدر الحرمال• الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

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%

18,7%

24,6%

15,1%

17,4%

17,8%

17,2%

17,9%

10,8%

22,1%

12,3%

14,8%

15,1%

10,8%

18,3%

6,5

14,5%

20,7%

15,4%

14,7%

4,4

11,9%

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

L'oriental

Fès-Meknès

Rabat-Salé-Kénitra

Béni Mellal-Khénifra

Casablanca-Settat

Marrakech-Safi

Darâa-Tafilalet

Souss-Massa

Guelmim-Oued Noun

Laâyoune-Sakia El Hamra

Dakhla-Oued Eddahab

Scolarisation des Enfants Education des Adultes Santé Acces à l'eau , à l'electricité et à l'assainnissement Conditions d'habitat



الجغرافيا البشرية
الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

تعريف الفقر النقدي 

ون على الحد للفقر محددة إياه باألرقام فاعتبرت الفقراء هم من ال يحصلالتعاريفوضعت المؤسسات المالية العديد من 

.األدنى من مستوى المعيشة وال يتجاوز دخلهم اليومي دوالرا واحدا في اليوم حسب البنك الدولي

2014معدل الفقر سنة  الجهة 
2,6 الحسيمة–تطوان–طنجة
5,2 ال رقية
5,1 م نا –فا 
4,0 القنيطرة-سال-الرباط
9,1 خنيفرة–ماللبني 
2,6 سطا –جهة الدار البيضاء 
4,6 اسفي-مرا ش
14,6 تافيالل –درعة
5,8 ماسة–سو  
5,7 واد نون – لميم
1,7 الساقية الحمراء -العيون 
0,4 واد الذ ت –الداخلة 



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية



الجغرافيا البشرية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

الخصائص السوسيو•

قراألمية الف: اقتصادية

وحدهالفقر النقدي

3,5%

وحدهالفقر متعدد األبعاد

6,8%

الفقر متعدد األبعاد
8,2%

الفقر النقدي
4,9%

الفقر اإلجمالي :11,7%

فقر 
مزدوج
1,4%



الجغرافيا البشرية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

التركيب االقتصادي للسكان•

سدب هو التصنيف الكمي للسكان حسدب القدوي العاملدة والقدوي غيدر العاملدة، وتوزبعهدا حسدب العمدر والجدنس، وح•

.بالنسبة للقوى العاملة، وكذا حسب المناطق الجغرافية( المهنة)طبيعة النشاط االقتصادي 

:ساكنة نشيطة

هذافيالدولبيناختالفاتوجودمعسنة65و15بينما)العملعلىالقادرينايالشغل،سنالبالغيناالفرادهم

ااكانوسواءواالجتماعية،االقتصاديةوالخدماتالسلعالنتاجاالزمةالعاملةللقوىخزاناويشكلون(السن

نةالساكفينميزوهنا.والخدماتالنتاجالضروريةالعملقوةاذنيمثلونفهمعنه،يبحثونامعماليزاولون

عدد:تاليةالالقاعدةخاللمنالخاماالقتصادالنشاطمعدلعلىونحصل.المشتغلةالنشيطةالساكنةبينالنشيطة،

.100×السكانعددمجموع/النشيطينالسكان



الجغرافيا البشرية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

السكان واألنشطة •

االقتصادية
:نشيطةغيرساكنة

االحتياجاتوذويالتقاعدعلىوالمحالينسنة،15منأقلباألطفالاألمرويتعلقالعمل،علىالقادرينغيراألفراد•

علىعالةيكونوافالعاطلينالنشيطينالسكانإليهميضافالبيوت،ورباتوالتالميذالطلبةإلىباإلضافةالخاصة،

.المشتغلينالنشيطينالسكان

.100فيالمشتغلينالسكانعدد/المشتغلينغيرالسكانعددبقسمةاإلعالةمعدليحسب•

حسبتختلفياالقتصادالنشاطفيالمساهمةلكوناالقتصادي،بالتركيبوثيقاارتباطاالعمريالتركيبيرتبط•

.العمريةالفئات

تجرميالتالقوانينبسببالمتقدمة،بالدولومنعدمةالناميةالدولبعضفيمحدودةمساهمتها:سنة15منأقلالفئة•

.سنة15غايةإلىلألطفالاإلجباريالتعليموكذااألطفال،عمل

.االقتصاديالنشاطفيومساهمةمنتجةفئةأهمسنة65و15مابينالعمريةالفئة•

.الجسديةالقوةتراجعبسببمنعدمة،شبهمساهمتهافوقفماسنة65العمريفئة•



الجغرافيا البشرية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

مساهمةإلىرتشيالعالمدولمعظمفيالعامةفاإلحصائياتاالقتصادي،بالتركيبكذلكالنوعيالتركيبيرتبط•

لناميةابينخاصةالدولبينتفاوتاتهناكأنإالاإلناث،لدىنظيرتهاتفوقاالقتصاديالنشاطفيالذكور

منحررالتوكذاالشغل،فرصوفرةبسببالمشتغالت،اإلناثنسبةاألخيرةهذهفيترتفعحيثوالمتقدمة،

.االقتصاديالنشاطفيالمرأةمساهمةمنيرفعمماوالتقاليدوالعاداتالدينيةالمعتقدات

:النشاطنسبة

مجموعإلىبالنسبةالنشطينمجموعتمثلوهياالقتصادي،النشاطفيالساكنةمساهمةلحسابيستعملمؤشر•

:التاليةالقاعدةنطبقعليهوللحصولالساكنة

100×فأكثرسنة15البالغينالسكانمجموع/فأكثرسنة15البالغونالنشيطونالسكان•



الجغرافيا البشرية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

الساكنة النشيطة 
وغير النشيطة

نشيطول

نشيطول غير 
مشتغليل

نشيطول 
مشتغلول

غير نشطيل

متفاعدول أطفال، تالميذ، 
طلبة ربات بيوت



الجغرافيا البشرية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

السكان واألنشطة •

االقتصادية
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

مقاباال ) 2014بالوساط الحضااري سانة %36,5حياث سااجل (. 2004سانة %35,9مقاباال )2014سانة %34,3بلا  معادل النشاااط  
(.2004سنة %34,9مقابل )2014بالوسط القروي سنة %31,0و(  2004سنة 36,8%



الجغرافيا البشرية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

حسب السن والجنس ما بين ( %ب)معدل النشاط 

.2014و2004

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

، (2004سنة %38,6مقابل 2014سنة (%22,6سنة 20تراجع معدل النشاط لدى الشباب الذين لم يتجاوزوا -

(.   2004سنة %27,7مقابل 2014سنة %11,2)وخصوصا في صفوف النساء 



الجغرافيا البشرية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

السكان واألنشطة •

االقتصادية
( %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

 علدى 15,7%إلدى 16,7%مندتقال بدذلك مدن 2014و 2004على المستوى الوطني، تراجع معددل البطالدة بنقطدة واحددة مدا بدين

التوالي؛

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



الجغرافيا البشرية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

السكان واألنشطة •

االقتصادية

معدل البطالة حسب جهات 
المغرب



الجغرافيا البشرية

التفاوتات: المجال المغربي

المجالية وبرامج التنمية

خصائص المجال الحضري 

واإلعداد الحضري بالمغرب

خصائص : األرياف المغربية

األرياف وخطط التنمية واإلعداد 

الريفي بالمغرب

التباين ما بين المدن واألرياف

فية التباينات والتفاوتات الجغرا

العامة في المجال الجغرافي 

المغربي



الجغرافيا البشرية

المغربيالجغرافية العامة في المجال الجغرافيوالتفاوتاتالتباينات 

اخل نحدو خلفت السياسة االستعمارية عدة اختالالت، بحيث تم تحويدل المركدز االقتصدادي  والدديموغرافي مدن الدد•

لت السدداحل، وهددو مددا أدى إلددى تمركددز قددوي لألنشددطة االقتصددادية والحواضددر بالسدداحل، وبعددد االسددتقالل اسددتفح

ة التدي الوضعية بزيادة التمركدز بفعدل الهجدرة القرويدة نحدو المددن السداحلية بحثدا عدن الشدغل وهروبدا مدن الباديد

أمددام هددذه الفددوارق تدددخلت الدولددة مددن أجددل اعددادة التددوازن بإحددداث التجهيددزات . تعدداني مددن ضددعف التجهيددزات

حددد لهددذه اسددة ووضددعياالقتصددادية، حيددث شددكل التقسدديم الترابددي وتطددوير الالمركزيددة الوسدديلة الفعالددة لهددذه الس

. االختالالت المجالية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب



الجغرافيا البشرية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
خصائص المجال الحضري واإلعداد الحضري بالمغرب

والثالث(الصناعة)الثانيالقطاعينفيسكانهاجلويشتغلمرتفعة،سكانيةبكثافةتتميزبشريةمستوطنة:المدينة

:للمدينةالمحددةالمقياسعناصرأهمتبرزالتعريفهذامنانطالقا(والخدماتالتجارة)

المبانيوتقاربالسكانيةالكثافةمنادنيحدمعالسكانمنمعينعدد.

وصناعيوخدماتيتجاريتركزمعاقتصاديتنوع.

للمدناإلداريةالوظيفةتعكسمؤسساتتواجد.

الخالكريموالعيشواالبتكارللترفيهأيضاومجالأساسيةتحتيةلبنياتأيضامجالالمدينة.

سكانددع:التاليةالقاعدةنطبقعليهاوللحصولالسكان،مجموعمنالمدنلسكانالمئويةالنسبة:التمديننسبة

100×السكانمجموع/المدن

رئيسيةمدينةنفوذتحتمعينمجالفيالمدنمنمجموعةتوزيع:حضريةشبكة

جهتهاعلىالمدينةتمارسهالذيالنفوذ:حضرياستقطاب

عمرانيايالجغرافمجالهاوتنظيمالمدينة،وتوسعلضبطالدولةتنجزهاوالتياإلعدادعمليةهي:الحضريةالتهيئة

واجتماعياواقتصاديا

وترقيةيةالداخلوالهجرةالطبيعيةالزيادةعواملبفعلالجغرافي،مجالهاتوسعوكذاالمدينةعددتزايدهو:التمدين

حضريةمجاالتإلىالريفيةالمجاالتبعض



الجغرافيا البشرية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
خصائص المجال الحضري واإلعداد الحضري بالمغرب

تطور ظاهرة التمديل بالمغرب وانعكاساتها
)%(معدل التمديل  عدد السكال  عدد المدل 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



الجغرافيا البشرية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

المنظومة الحضرية الوطنية: خريطة

مااارات ماااا باااين 6تضااااعف عااادد السااااكنة •

؛ 1960-2014

ماااان الساااااكنة بالشااااريط الساااااحلي % 70•

كلم نحو الداخل؛100الممتد على 

من الناتج الوطني الخام؛% 75•

.من االستثمارات% 70•



الجغرافيا البشرية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
عوامل التمديل بالمغرب

التزايد الطبيعي    
(38.5%)

الهجرة 
(%49)القروية

ترقية بعض 
المجالت الريفية 
إلى مجاالت 

(  %12.5)حضرية

عوامل التمديل بالمغرب



الجغرافيا البشرية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
نتائج وانعكاسات ظاهرة التمديل بالمغرب

مستوى نسيج المدن المستوى االجتماعي المستوى البيئي المجاليالمستوى 

ظهدددور األحيددداء الهامشدددية •

، وانتشددار(مدددن الصددفيح)

السددددددكن العشددددددوائي فددددددي 

ضدددواحي المددددن، وتزايدددد 

قدة الضغط على المدن العتي

.مما تسبب في تدهورها

ن ارتفاع الطلدب علدى السدك•

وعلدددددددددددددى التجهيدددددددددددددزات 

االجتماعيددددة فددددي المراكددددز 

ة الحضددرية، وارتفدداع نسددب

البطالددددة، وتنددددامي ظدددداهرة 

الفقدددر الحضدددري، ونقدددص 

الخددددددددددمات االجتماعيدددددددددة 

.والثقافية والرياضية

توسدددع المددددن علدددى حسددداب •

، األراضي الزراعية والغابات

وتزايددد الضددغط علددى المددوارد

، (المدددداء الشددددروب)المائيددددة 

وتددددراكم النفايددددات المنزليدددددة 

الصددددلبة والسددددائلة، وتزايددددد

حدددة التلددوث الجددوي، وكثددرة 

.)الضوضاء)الضجيج 

تمركددز جددل المدددن بالسدداحل •

الفالحيدددددددددددةوبالمندددددددددداطق 

ممددا سدداهم فددي والمنجميددة

يددةالمجالالتفاوتدداتتعميددق 

داخدددددل التدددددراب الددددددوطني، 

وظهددور ظدداهرة االسددتقطاب 

الحضددري مددن طددرف المدددن 

.)الدار البيضاء)الكبرى 

مستوياتأربعةإلىتصنيفيمكن•



الجغرافيا البشرية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
بعض مظاهر أزمة المدينة المغربية

مظاهر أزمة المدينة على مستوى التجهيزات والخدمات 

العمومية والبيئية

مظاهر أزمة المدينة على المستويين االقتصادي 

واالجتماعي

:العموميةوالخدماتالتجهيزاتمجالفي

ميةالعمووالمرافقالتحتيةالتجهيزاتكفاياتعدم،

العموميةالخدماتفيكبيرخصاص،

والخصوصيالعموميالحضريالنقلأزمة…

:الحضريةالبيئةمجالفي

المنزلية،النفاياتومعالجةجمعمشكل

الكبرى،المدنفيالهوائيالتلوثمشكل

التاريخيةوالمآثرالعتيقةالبناياتتدهور،

الخضراءالمساحاتقلة…

:االقتصاديالمستوىعلى

تصاد،لالقمحركةكبيرةاقتصاديةلمؤسساتافتقار

المهيكلغيراالقتصادتضخم،

العقاريةالمضاربة،

الفرديالدخلانخفاض.

:االجتماعيالمستوىعلى

الشغل،فرصقلة

البطالة،انتشار

السكن،أزمة

العشوائي،والبناءالصفيحأحياءانتشار

االجتماعياإلقصاءمظاهرانتشار…



الجغرافيا البشرية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة

أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة في مجال التجهيزات

:والخدمات العمومية والبيئية

السوسيوأشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة على 

:اقتصادية

 فااتح األوراا العموميااة :العموميااةوالخاادمات التجهيااز

دمات إلنجاااز وتااوفير التجهياازات الحضااارية، تفوياات خاا

توزيااع الماااء والكهرباااء والصاارف الصااحي للشااركات

المنزلية األجنبية، تفويت خدمات التطهير وجمع النفايات

…لبعض الشركات األجنبية بالمدن المغربية

 تشااجيع شااركة النقاال الخصوصااي منااذ:الحضااريالنقاال

م، تفوياااات النقاااال الحضااااري لاااابعض الشااااركات 1985

اكشالبيضااء ومار: األجنبية فاي بعاض المادن المغربياة

…

للاادخلفرة والمااتشااجيع األنشااطة :التاادابير االقتصااادية

جيع وفاارص الشااغل، تشااجيع االسااتثمارات، خلااق وتشاا

حاملين المقاوالت الصغرى والمتوسطة لفائدة الشباب ال

…جيةللشهادات، تشجيع التعاونيات الحرفية واإلنتا

 إطااالق المبااادرة الوطنيااة للتنميااة :االجتماعيااةالتاادابير

م، المشاروح 1999الكبارى األورااالبشرية، برنامج 

النماااوذجي لمحارباااة الفقااار فاااي األوسااااط الحضااارية، 

…2004/2010برنامج مدن بدون صفيح اطالق



الجغرافيا البشرية

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
أشكال التدخل في تدبير مشاكل المجال الحضري 

عداد التراب مل خالل عمليات التهيئة وا 
بالمغرب من خالل أشكال تدبير اإلشكالية الحضرية

:سياسة إعداد التراب الوطني

ظيم دور التهيئة الحضرية في معالجة مشاكل التعمير والتن

:بالمدن المغربيةالمجالي

االقتصادياألساستنمية:االقتصاديالمجالفي

.للمدن

االجتماعيةالتنميةاعتماد:االجتماعيالمجالفي.

السكنإشكاليةمعالجة:العمرانيالمجالفي

.الصفيحدورعلىوالقضاءالعشوائي

التدبيراعتماد:الحضريالتخطيطمجالفي

.الفعالالحضري

قانونم،1952يوليوز30التعميرقانون:قانونيةتدابير

مدونةإعدادمشروعم،1992يونيو17والتعميرالتهيئة

.م2005أكتوبر13التعمير

دادوإعللتهيئةالوطنيالمعهدتأسيس:مؤسساتيةتدابير

الحضريةالوكاالتانشاءم،1981الوطنيالتراب

ابالترإلعدادالجهويةالمفتشياتإحداث،10/09/1993

.العمرانـالتهيئةمجموعةإنشاءوالبيئة،الوطني

الموجهةالوثائقمنمجموعةإصدار:تقنيةتدابير

لحضرية،اللتهيئةالمديريةالتصاميمالحضرية،للتهيئة

…التهيئةتصاميم،التنطيقتصاميم
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يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
ة خصائص األرياف وخطط التنمي: األرياف المغربية

واإلعداد الريفي بالمغرب

األوضاععلىسلباأترثواالجتماعية،واالقتصاديةالطبيعيةواألزما الم ا لمنمجموعةالمفربيةاألريافتعاني•
لسا نتهااقتصاديةوالسوسيوالمعي ية

يةوتربالزراعة)الفالحةفيسكانهجلويشتغلوالمراعيوالغاباتوالحقولالقرىمنيتكونجغرافيمجالالريف

؛(الماشية

الطابععليهلبيغمتفرقأومتجمعيكونقدبحيثمختلفةأشكالالسكنفيهيتخذمتوسطأوصغيرسكانيتجمع:القرية

الريفي؛

يةواالجتماعاالقتصاديةالمستوياتجميععلىمامجاليعرفهالذيوالتطورالحركيةهي:الريفيالمجالدينامية

؛والمجالية

خاللمنومجاليا،واجتماعيااقتصاديالتطويرهااألرياففيالدولةتنجزهامندمجةإعدادعمليةهي:الريفيةالتهيئة

.السكانعيشمستوىوتحسينالزراعية،والبنياتاألراضيواستصالحاألساسية،التجهيزاتتوفير
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يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
ة خصائص األرياف وخطط التنمي: األرياف المغربية

واإلعداد الريفي بالمغرب

مظاهر ومجاالت أزمة الريف المغربي

في مجال التجهيزات 

والخدمات العمومية
في المجال االجتماعي في المجال االقتصادي

هشاشة الموارد 

الطبيعية

لمااء ضعف نسابة التزوياد با

اء الصااالح للشاارب والكهرباا

، وقلاااااة الطرقياااااةوالشااااابكة 

ار المرافق العمومياة، وانتشا

…السكن غير الالئق 

الهااااااادرانتشاااااااار األمياااااااة، 

الاة، المدرسي، والفقار والبط

، التمااادرسوضاااعف نسااابة 

التااااااأطيروضااااااعف نساااااابة 

الطباااااي وفااااارص الشاااااغل، 

…ة استفحال الهجرة الريفي

ة اإلزدواجياااااة باااااين الفالحاااااة التقليديااااا

لسوق المعيشية التي توجه إنتاجها نحو ا

ي الداخليااااة وال تحقااااق االكتفاااااء الااااذات

والزراعااااة التسااااويقية الموجهااااة نحااااو 

عف السوق الخارجية، باإلضافة إلى ض

تجاارة األنشطة التكميلياة كالصاناعة وال

والخدمات

ار المتمثلااااة فااااي انتشاااا

قلاااة الترباااة الفقيااارة، و

الماااااااااوارد المائياااااااااة، 

ت والخضاااااوع للتقلباااااا

المناخيااااااة، وتاااااادهور 

…الغطاء النباتي 
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ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب
أشكال التدخل لمواجهة أزمة البادية المغربية في إطار

:التهيئة الريفية

برامج التجهيزات والخدمات العمومية يةبرامج التنمية االجتماع برامج التنمية االقتصادية

روبالشاتزويد العالم القاروي بالكهربااء والمااء 

ة ، وإنشااااء المرافاااق العمومياااالطرقياااةوالشااابكة 

.والمستوصفاتكالمدارس 

المباااااااادرة الوطنياااااااة للتنمياااااااة 

ت البشااارية، وبرناااامج األولوياااا

.االجتماعية

، ورياةالبفي المنااطق الفالحياالستثمار 

ومكافحاااااة التصاااااحر وأثاااااار الجفااااااف، 

.والتنمية المندمجة للمجال الريفي

دور التهيئة الريفية في معالجة أزمة األرياف المغربية وتنميتها

:تصاميم التهيئة الريفية:ةتحسين البنية التحتية واإلنتاجي

تاوازن من خالل إصالح البنية العقارية، وتحقياق ال

.اديةفي العالقات بين األرياف واألنشطة االقتص

ر المجااال شااكلت أهاام وثااائق سياسااة التهيئااة الريفيااة إلااى تحااديث وتطااوي

الهجارة والعالقات اإلنتاجية الموازية، ونشر التعلايم والحاد مانالفالحي

.القروية
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ة التباينات والتفاوتات الجغرافي

يالعامة في المجال الجغرافي المغرب

:التي تسعى إلى تحصين المكتسبات السابقة، وترتكز على أربعة برامج

فكأجلمنزا،تجهياألقلالترابيةبالمجاالتاألساسيةوالخدماتالتحتيةالبنياتمستوىعلىالخصاصتداركأولها

المعوزة،للفئاتاقتصادية-السوسيوالظروفوتحسينالعزلة

للفئاتياالجتماعاإلدماجوإعادةالتكفلإلىويهدفهشاشة،وضعيةفياألشخاصمواكبةالثانيالبرنامجيهمفيما

الهشة،

بالقرمواكبةعلىمبنيةترابيةمقاربةباعتمادللشباب،االقتصاديواإلدماجالدخلتحسينالثالث،البرنامجويروم

المحلية،والثرواتالمؤهالتوتثمين

البشريالرأسمالفياالستثمارخاللمنالصاعدة،لألجيالالبشريةالتنميةدعمإلىالرابعالبرنامجيهدفبينما.

رية، من المبادرة الوطنية للتنمية البشالمرحلة الثالثة

(2019-2023)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
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خطط إعداد التراب : التراب المغربي

الوطني والتخفيف من تبايناته

اب االختيارات المجالية إلعداد التر

دة السياسة الجهوية الجديالوطني

.بالمغرب الجهوية المتقدمة

االختيارات الكبرى إلعداد 

التراب الوطني،

المخطط الوطني إلعداد 

:التراب

ال التقسيمات الترابية للمج

؛المغربي وتطورها عبر الزمن
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خطط إعداد التراب : التراب المغربي•

الوطني والتخفيف من تبايناته

ى تعريدف قبل الخوض في دراسة التجارب الجهوية التي عرفها المغرب، وكيف كانت حصيلتها، يبدو من الواجب الوقوف أوال عل

.ية مجالهاللجهة كمفهوم نظري، وكيف ظهرت كتقنية من تقنيات التقسيم الترابي، علقت عليها العديد من دول العالم رهان تنم

ال أهددي إقلدديم جغرافددي أم منطقددة اقتصددادية؟ أهددي مجدد: مددن الصددعب وضددع تعريددف شددامل وموحددد للجهددة باعتبددار المسددتعملين لهددا

وظيفي أم مجال طبيعي متجانس؟ أهي مجال إداري أم إطار لتكتل بشري؟ أم هي قطب من أقطاب التنمية أم ماذا؟

"ميدزة عدن تعني الجهة الفضاء أو التراب أو جزء من سطح األرض الذي يتميز بخصوصيات طبيعية وبشدرية تجدل منده وحددة مت

ة وهدي وحددة مجاليد. وتعني الجهة بمفهومها الواسع الناحية أو المنطقة. الجهات المجاورة له أو داخل المجموعة التي ينتمي لها

".  يمكن أن توجد بين المحلي والوطني

احلية أمددا مددن الناحيددة الوظيفيددة فكثيددرا مددا ترفددق تسددمية الجهددة بنعددوت وصددفات مختلفددة تحدددد مضددمونها أو نوعهددا كالجهددة السدد

...  والجهة الصناعية والجهة الفالحية والجهة السياحية

:تعريف الجهة
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الوطني والتخفيف من تبايناته
تعريف الجهوية

الخاصةاتالقراراتخاذفيالجهاتبإشراكوذلكاإلداري،الالتمركزباعتمادالمركزأعباءمنللتخفيفسياسةفهي

.كاملةصالحيةذاتمحليةجماعةإطارفيوالمؤسساتيالماليباالستقاللوتمتعيهابها،

خلقإلىتطبيقاتهايفالجهويةوتحتاجالترابي،والتدبيرللتدخلوسيطومقياسترابيةسياسةاألمرنهايةفيفالجهوية

.الجهويالعملومخططاتبرامجخاللهمنتنجزالذياإلطارلتكونالجهات

التقسيم المجالي ما قبل الحمايةالتقسيم المجالي ما قبل الحماية

السيبةبالد السيبةبالد بالد المخزنبالد المخزن



الجغرافيا البشرية

خطط إعداد التراب : التراب المغربي•

الوطني والتخفيف من تبايناته

خطط إعداد التراب : التراب المغربي•

الوطني والتخفيف من تبايناته
النظام القبلي

ة،القرويبالجماعةاستبدلتقدالقبيلةانمنالرغمعلى

انهاالالمغربي،االداريالنظامفياالولىالحلقةتعتبرالتي

ولعبت.القرويللمجتمعالطبيعياالطارالقبيلةمازالت

واالقتصاديةوالسياسيةالحياةفيهامادوراالقبيلة

هوالقبليوالنظام.العصورمرعلىبالمغرباالجتماعية

بينركةالمشتالملكيةأووأراضيهاقبيلةكلألنإنصافاأكثر

أورعيفيالحقأجلمن.(الشخصية)الخاصالقطاع

.ياناألحبعضفيالجزيةدفعيلزم،األراضيعبوراجتياز

266قبيلة.

زناتةقبائل

مصمودةقبائل

صنهاجةقبائل
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الوطني والتخفيف من تبايناته
الحمايةعهدفيالمجاليالتنظيم

التقسيم الجهوي للمناط  الشمالية خالل فترة الحماية االسبانية
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الوطني والتخفيف من تبايناته

ة التقسيم الجهوي للمجال المغربي خالل فتر 
الحماية الفرنسية
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الوطني والتخفيف من تبايناته
االستقاللبعدالمغربفيالجهويةميالدا

1971جدول التقسيم الجهوي لسنة 

المساحة الجهة االقتصادية
²بكلم

1971يونيو  16األقاليم

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
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الوطني والتخفيف من تبايناته

1997لسنةالوطنيللترابالجهويالتقسيم
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الوطني والتخفيف من تبايناته

غرب سنة بعض خصائص الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية حسب الجهات بالم
المساحةالجهات 

2ب كلم
السكال 

بالنسمة
عدد المؤسسات 

المساحةالجهات الصناعية 
2ب كلم

السكال
بالنسمة

عدد المؤسسات 
الصناعية

161542707502820الدار البيضاء الكبرى5088014295522وادي الذهب الكويرة

95802676754600زعيرزمورالرباط سال 139480301744180راء العيول بوجدور الساقية الحم

132852183090272دكالة عبدة13373050192142كلميم السمارة

217571607506204تادلة أزيالل708803601917526سوس ماسة درعة

745782316865مكناس تافياللت 88051904112225الغرب الشراردة بني حسل
242

197951808295657فاس بولمال167601893950402الشاوية ورديغة

241553807036تازة الحسيمة تاونات311603576641476مراكش تانسيفت الحوز
254

115703157075765طنجة تطوال828202097629337الجهة الشرقية
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الوطني والتخفيف من تبايناته
(المتقدمةالجهوية )2015التقسيم الجهوي لسنة 

:الذي تأتي فيه مبادرة الجهوية الموسعة، يتأطر من خالل مستويينإن السياق

 تادبير الشاأن المحلاي، فاي يظهر من خالل إرادة الدولة للمضي قدما في تطوير منظومة الالمركزياة :األولالمستوى

فاي العجاز كأحد اآلليات التدبيرية التي تحاول من خاللها الدولة اإلجابة عن المطالاب الملحاة فاي التنمياة وساد الخصااص

.البنيوي الذي تعاني منه الكثير من مناطق المغرب

لتفكيار فاي توسايع فيكمن في اتجاه الدولة لإلجابة عن التفاعالت التي تعرفهاا قضاية الصاحراء، فاتم ا:المستوى الثاني

ي طارح الحكام الصالحيات المؤسساتية للجنوب الصحراوي فاي التادبير الاذاتي، كاإبراز لنياة المغارب فاي مادى جديتاه فا

الي الاداخل الذاتي، كما يهدف الى كسب المزيد من النقااط الخارجياة فاي اتجااه هاذه المباادرة باإلضاافة إلاى اساتمالة انفصا

.والخارج في تدبير شؤونهم المحلية مما يساعد على تغيير طروحاتهم وأفكارهم االنفصالية
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ماع متطلباات للعبور إلى وضع أكثر تقدما أو ما يسمى بالجهوية المتقدمة التي تحاول تجاوز االكراهات السابقة والتجااوب

فاي و. للمصاادقة عليهاا2011يولياوز1ساتفتاء عليهاا ياوم االقام المغرب بإصالحات وتغيرات دستورية تام ،الواقع الراهن

تورية الجهاة الجوانب التي تهم الجهوية بشكل مباشر نجد الدستور الجديد في الفصل األول مان باباه األول قاد أكاد علاى دسا

كل مباشار كال وخصص بش. من جديد ونص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم ال مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة

الجهاات "لمعالجاة هاذا الموضاوع تحات عناوان 146إلاى الفصال 135فصال أي مان الفصال 12الباب التاسع المكون من 

".والجماعات الترابية األخرى

(المتقدمةالجهوية )2015التقسيم الجهوي لسنة 
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الوطني والتخفيف من تبايناته
(المتقدمةالجهوية )2015التقسيم الجهوي لسنة 

برلمانودوجيتطلبوالذيالسياسيةالالمركزيةإطارفيالسياسيةالجهويةأساسعلىتقوم:الموسعةالجهوية

الذاتيحكمالمثال)والجهاتالمركزبينالتنسيقضمانعلىالمركزيةالسلطةممثلدورويقتصرجهوية،وحكومة

.(الجنوبيةباألقاليم

اإلصالحيةعملأنبمعنىحاليا،المطبقالنظاممنللجهويةتقدماأكثرنظامفيتلخيصهايمكن:المتقدمةالجهوية

نتخبينالموتخويلالجهوية،البنياتتركيبوإعادةالجهاتاختصاصاتتوسيعمعموجودهومماتنطلقأنيجب

فيالنظرعادةوإللجهاتوالتدبيريةالماليةاالستقالليةيعززنظاموإيجادوالتنفيذية،التقريريةاالختصاصات

.المركزيةبالسلطةعالقتها
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المتقدمةالجهويةمرتكزات

مستقبليتوجهكلفيالصلبةالمرجعيةاعتبارهايمكنوالتراب،الوطنوحدةعلىتنبنىالتيهيالوحدةإن:دةــــالوح

والمجاليةالثقافيةهروافدبتنوعالغنيالمغربيللتميزديمقراطياتأكيداتكونأنيجبالموسعةفالجهويةالموسعة،للجهوية

أودةمقلغيرالمغرب،خصوصياتمننابعةصرفةمغربيةجهويةتكونأنوأيضاواحدة،وطنيةهويةفيالمنصهرة

.مستنسخة

أنإذ،"الدولةتضامن"قاعدةوهيمقابلة،لقاعدةمسمياتكلهاالوطني،التضامنأوالجهاتبينماالتضامن:التضامن

ماوهذاماعيا،واجتاقتصاديا،الواحدةالدولةتنميةشروطدعممستوىعلىيتوحدانيلزموالوسائلاإلمكانياتفيالتنوع

بينحموالتالللتكاملالمجسدللتضامنناجعةآلياتإيجادمعاألمثل،الوجهعلىلمؤهالتهاجهةكلاستثماريستدعي

.موحدمغربفيالمناطق
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ات المحلياة أي التناسق في الصالحيات واإلمكانيات وتفادي تداخل االختصاصاات باين مختلاف الجماعا: التوازن

ة المنوطاة والسلطات والمؤسسات، فمقومات مثل هذا المبدأ ينبغاي أن تقاوم علاى تحدياد االختصاصاات الحصاري

عاااة بالدولااة، مااع تمكااين المؤسسااات الجهويااة ماان الصااالحيات الضاارورية للنهااوض بمهامهااا التنمويااة، فااي مرا

.لمستلزمات العقلنة واالنسجام والتكامل

 ة باالمغرب، ألن على مقاربة ديمقراطية وتشاركية في إعداد التصور المستقبلي للجهوياالمتقدمةتعتمد الجهوية

ر التراباي، هذه المقاربة تتضامن فاي أدبياتهاا المرجعياة والطارق واألسااليب التاي تسااعد الجماعاات علاى التادبي

. غياارات دائمااةبحصااولها علااى الثقااة فااي الاانفس وعلااى الفهاام والشااعور بااامتالك مشاااريع التنميااة التااي سااتحدث ت

ميااة ويمكاان حصاار أهااداف الجهويااة فااي ترساايخ الحكامااة المحليااة، وتعزيااز القاارب ماان المااواطن، وتفعياال التن

.الجهوية



الجغرافيا البشرية

خطط إعداد التراب : التراب المغربي•

الوطني والتخفيف من تبايناته

خطط إعداد التراب : التراب المغربي•
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المتقدمةالجهويةأهداف

التقنيةووالماليةالبشريةللوسائلوالرشيداألقصىاالستعمالهيالجيدةالحكامةكانتإذا:الحكامةترسيخ

اإلمكاناتختلفمهيالمحليةالحكامةفانوالوطني،المحليالمستوىعلىالتنميةتحقيقبغيةللدولةوالمؤسساتية

مأسسةوكذاعام،بشكلالمحليللشأنتدبيرهموعقلنةترشيدالمحليينللمنتخبينيمكنخاللهامنالتيواآلليات

مجموعةية،المحلالحكامةمنيجعلماوهو.خاصبشكلالمحليةالبشريةالمواردوتدبيراإلداريين،والقرارالفعل

النتائجأقصىقيقتحبهدفوالبشريوالمالياإلداريالنظامترشيدإلىتسعىالتيالتدبيريةواألدواتالتقنياتمن

إعادةمنحليينالمالمنتخبينتمكنألنهاوالشفافية،والمصداقيةوالشموليةالمرونةمبادىءعلىالتركيزخاللمن

إلمكاناتامختلفاستثمارمنوتمكنهموالمسؤولية،النجاعةومبادئأسسعلىوالحكمللسلطةجديدمفهومبناء

.المحليةالجماعاتمرتفقيلصالحإداريفعلبلورةأجلمنوالتدبيريةالتواصلية
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المتقدمةالجهويةأهداف

منالجهاتيمكنلفعاديمقراطيتدبيرإلىبيروقراطيتدبيرمنالجهويبالتدبيراالنتقاليتطلب:القربإدارةتعزيز

ديمقراطيةإلىشكليةديمقراطيةمنالجهويةبالديمقراطيةكذلكواالنتقالواجتماعي،اقتصاديكفاعلبدورهاالنهوض

لإلدارةومالياريإداستقاللمنحتفرضكماالمباشر،االنتخاببطريقةالجهويةالمجالستشكيلتفرضوالتيحقيقية،

بسياسةيينادالذيالمركزيالخطابإطارفيوذلكالمستجدة،واالجتماعيةاالقتصاديةالتطوراتتواكبلكيالجهوية

.الديمقراطيةالمكاسبوتعزيزالمحليةللجماعاتالتنمويالدورتفعيلخاللمنالقرب

الدولةملتعوالتنموية،والجغرافيةاالجتماعيةالفوارقمنوالحداالختالالتلتجاوز:المندمجةالجهويةالتنميةتفعيل

هذامعالموازاةبالجهوي،االقتصادوتنشيطالجهويةالتنميةمجاالتفيالتدخلمنيمكنهاللجهةقانونيإطارتوفيرعلى

.متقدمجهوياقتصادوخلقالجهوية،بالتنميةالدفعأجلمنبشريةوأخرىمهمةماديةإمكانياتالجهةبمنحالدولةقامت

علىالمغربرسيتوفوبذلك.أولوياتهاوتحديدوحاجياتهاطاقاتهاوترتيببتشخيصمطالبةالجهةتبقىاإلطار،هذافي

.الوطنيةللجهويةالوثيقالرباطيشكلالذيالوطنيالتالحمتعززأنيمكنهاللتضامنجديدةأذاه



الجغرافيا البشرية

خطط إعداد التراب : التراب المغربي•

الوطني والتخفيف من تبايناته

خطط إعداد التراب : التراب المغربي•

الوطني والتخفيف من تبايناته

ية واالجتماعياة، إن بناء كيان جهوي يعزز مشروعية الدولة في تدبير المجال التراباي وفاي تحقياق التنمياة االقتصااد

ي تحقياق يتطلب إعادة تحديد العالقات بين الدولة والمجال، فاي اتجااه تخويال المجاال التراباي الجهاوي وضاعا ودورا فا

وديااة التجربااة وفااي األخياار لتجاااوز محد. التنميااة المحليااة وتاادبير الشااأن العااام، وحمايااة البيئااة، وتعبئااة المااوارد المحليااة

ط باين الدولاة الجهوية المغربية، واالرتقاء بالمؤسسة الجهوية المغربية، إلى المستوى الذي يؤهلها إلى لعاب دور الوساي

المؤسساااتية والجماعااات المحليااة فااي تحقيااق التنميااة وتاادبير الشااأن العااام، يتطلااب اإلقاادام علااى اإلصااالحات القانونيااة و

.والمالية والمجالية الضرورية

المتقدمةالجهويةأهداف
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روع  اا التقطيع الجهوي والمعايير المعتمدة في مش4
الجهوية المتقدمة

اعتمادهاتملتياالمعاييرأهموالتوازنوالتناسبوالقربوالوظيفةوالتجانسوالتراكمالفعاليةاعتباريمكن

.المتقدمةالجهويةمشروعيف

بهذا.ثهااحداالممكنالجهاتعددفيويساعدوالمساحة،الحجمتحديدفيالمعيارهذايستعمل:الفعالية

كونىمدفهمعلىالمعيارهذايساعدكماالتنمية،تحقيقومدىالديمقراطيةالمشاركةتقاسالمعيار

.الكبرىالمشاريعالستقبالورشاوجعلهمجالهاتأطيرعلىقدرةلهاالجهة

عمالعماالتوالاألقاليمتشكيالتوهيقائمةإداريةتقسيماتعلىتنبنيجهاتإحداثويقضي:التراكم

.عليههيماعلىاإلقليميةاإلداريةالكياناتعلىواإلبقاءوالتجاوراالستمراريةوهيثالثةبمقتضيات
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روع  اا التقطيع الجهوي والمعايير المعتمدة في مش4
الجهوية المتقدمة

قبلبيالمغرالجغرافيالمجالتقسيمتماذمجملهفيالوطنيالترابيهمانالمعيارينهذين:التجانس

وتضمنيافيسيدتازةخطغربشمالتوجداألولىكبيرتين،وحدتينإلىالجهويالتقسيمإلىإخضاعه

أيالشرقيالجنوبفيتوجدوالثانيةالمغربساكنةمن%87يعادلماأيوالمتوسطياألطلنتيالمغرب

.الصحراويوالشبةالصحراويالمجال

المساحةمن%25والساكنةمن%90بينهماوماوالمتوسطياألطلنتيالمجاليركز:والوظيفيةالقطبية

شبكاتبناءعلىتساعدتحتية،وتجهيزاتمهمةمدنبوجودمستقطبامجاالويعتبرللمغرب،اإلجمالية

الذيمراألوهوواإلشعاعاالستقطابومجاالتوظائفخاللهامنتتحددمتطورةمجاليةتراتبيةوترابية

.الجديدةالوظيفيةالجهاتحدودوضعيسهل
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روع  اا التقطيع الجهوي والمعايير المعتمدة في مش4
الجهوية المتقدمة

العماالت واألقاليم المكونة للجهةمركز الجهةالجهةتسمية

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

دي بنورالدار البيضاء، المحمدية، الجديدة، النواصر، مديونة، بنسليمان، برشيد، سطات، سيالدار 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

ن، وزانانجرة، العرائش، الحسيمة، شفشاو-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، العيوناءالساقية الحمر-العيون 

اوسردوادي الذهب، وادي الذهبوادي الذهب-الداخلة 
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روع  اا التقطيع الجهوي والمعايير المعتمدة في مش4
الجهوية المتقدمة



الجغرافيا البشرية

خطط إعداد التراب : التراب المغربي•

الوطني والتخفيف من تبايناته

خطط إعداد التراب : التراب المغربي•

الوطني والتخفيف من تبايناته
بالمغربإعداد التراب الوطني

بشارية يعتبر مفهوم التراب أكثر دقة مان المجاال، فباإلضاافة إلاى كوناه حياز جغرافاي معاين ومحادد، فهاو ذو حمولاة

لمااوارد فهااذا المفهااوم يشاامل كاال ا. واقتصااادية وثقافيااة وايكولوجيااة وتاريخيااة تمياازه عاان الوحاادات الترابيااة األخاارى

لدينامياة التاي يعرفهاا واإلمكانات التي تتوفر عليها تراب معين وحتى تلك التي يمكان خلقهاا مساتقبال باه كنتيجاة طبيعياة ل

. وسيشهدها هذا التراب

جهاة أو تحتلاه مجموعاة بشارية ويخضاع لسالطة قاد تكاون لدولاة أو ل. فالتراب هو امتداد لجازء مان المجاال الجغرافاي

واالجتماعياة يأخاذ مصاطلح التاراب بعاين االعتباار المعطياات الجغرافياة وكاذلك الوقاائع االقتصاادية. اإلقلايم أو لجماعاة

.والتاريخية والسياسية والثقافية

:مفهوم اإلعداد-أ
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الوطني والتخفيف من تبايناته
بالمغربإعداد التراب الوطني

:مفهوم اإلعداد-أ
... وضااع األمااور بااالتنظيم والتاادبير والترتيااب والتنساايق، و... فااي اللغااة العربيااة " تهيئااة"ومصاادره "  هيااأ"يااوحي فعاال

" Aménager"المشتق من الفعلAménagementأما في اللغة الفرنسية فمفهوم التهيئة ...واألشياء في األماكن المالئمة

. دالالت منها ما يفيد التموين ومنها ما يفيد حسن االستعمال واالستغالل أو إدخال ما هو الزم من الراحة

( أو منظوماة)نظاام نستخلص من هذه الوقفة السريعة عند معاني التهيئة أن األمر يتعلق بالتغيير الذي يحدثه اإلنساان فاي

ها قصد تحقيق ما قصد استغالل أكثر عقالنية ونجاعة، فهو إعادة ترتيب عناصر المجال من حيث توزيعها وتدبيرها ووظائف

ضال علاى مردودية أكبر على الصاعيد االقتصاادي، وتوزياع أكثار عدالاة علاى المساتويين االجتمااعي والمجاالي، وحفاظاا أف

.البيئة، وصيانة أفور للموارد

كنهاا تتطلاب ل. تتميز التهيئة بكونها عملية إرادية وشامولية متشااور حولهاا، ياتم تنشايطها مان طارف السالطات العمومياة

. تخطيطا مجاليا وتعبئة ومساهمة كل الفاعلين السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين
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التعريف االصطالحي إلعداد التراب الوطني-ت

إعااداد التااراب هااو تنظاايم توزيااع السااكان واألنشااطة والتجهياازات ووسااائل المواصااالت عباار تااراب معااين، مااع أخااذ

العمومياة والتاي إن إعداد التراب عملية إرادية ومستقبلية، تقاوم بهاا السالطات. اإلكراهات الطبيعية والبشرية في االعتبار

(.سكان، مؤسسات، منتخبون، إداريون)تفرض ضرورة تخطيط مجالي وإشراك كل الفاعلين 

اء علاى ، ساو(مجالهاا)مفكر فيه من طرف جماعة ما اتجاه ترابهاا( المجال)فعل أو نشاط إرادي تشاوري لتنظيم التراب

، أو علااى (الااري-اإلعاادادات الجهويااة الكباارى)، أو علااى المسااتوى الجهااوي...(حضااري-إعااداد ريفااي)المسااتوى المحلااي

:فيوتحكم إعداد التراب الوطني أهداف مختلفة وأحيانا مشتركة تتمثل(. إعداد التراب الوطني)المستوى الوطني

توزيع األنشطة والسكان في المجال.

فعيلهويتطلب كل هذا، فلسفة من أجل ت. تقليص الفوارق وتحسين األداء الشمولي أو بالنسبة لبعض األمكنة"
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مفهوم سياسة إعداد التراب -ج

مولية تعتماد هي السياسة المعتمدة في المغارب لتنظايم المجاال وتخفياف التفاوتاات باين الجهاات، وهاي سياساة إرادياة شا

نمية دون إغفال البعاد العقالنية في توزيع األنشطة عبر التراب الوطني، وتشرك السكان في التسيير وفي إنجاز مشاريع الت

.البيئي حتى تحقيق العدالة االجتماعية والبيئية
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الوطنيالترابإعدادسياسةتواجهالتيالتحديات
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الوطنيالترابإعدادلسياسةالموجهةالعامةالمبادئ
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يلييمافإجمالهاويمكنالوطنيالترابإعدادسياسةعليهابنيتالتيالمجاليةلالختياراتاألساسيةالدوافعتعددت:

؛(واستراتيجيااقتصاديا)وطنيةأهميةذاتترابيةمجاالتتواجد

اياالقضتجزيئوعدموالمحليةالجهويةخصوصياتعلىاإلبقاءضرورةمعالجغرافيةالوحداتهذهبينالتمييز

؛الترابية

جماعيوتعاونشراكةإطارفيأوالمحليةالجماعاتصعيدعلىالتدخالتوتنسيقالمقارباتتوحيد.

المجاالتدتحديتمالمغربيالمجاليعرفهاالتياالكراهاتمنالتخفيفوضرورةالمجاليةاالختياراتدوافعإلىبالنظر

:يليكماالكبرى،الجغرافية

؛الحدوديةالمجاالتوتأهيلمتوسطياالوروالبعدتدعيمإعدادهاغاية:والشرقيةالشماليةاألقاليم

؛المجاليالتضامنوتحقيقالطبيعيةالمواردعلىالمحافظة:إعدادهاغاية:الجبليةالمناطق

؛عليهاوالحفاظالبحريةالمواردوتدبيرالخارجعلىاالنفتاحتعزيز:إعدادهاغاية:والساحلالبحر
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؛وتدبير المجاالت الهشةالجهويتحقيق االندماج : غاية إعدادها: المناطق الصحراوية

 ؛كسب رهان األمن الغذائي وتحديات االنفتاح على السوق الخارجي: غاية إعدادها: المسقيةالمدارات

؛المجاليةتحقيق الفعالية االقتصادية والتوازنات : غاية إعدادها: المناطـق الـبور

؛تأهيل الحواضر بإقرار تنمية شاملة ومندمجة: غاية إعدادها: الشبكة الحضرية

 علددى التددي يعرفهددا المجددال المغربددي والتغلددباالكراهدداتهددذه االختيددارات الكبددرى سددتلعب دورا أساسدديا فددي التخفيددف مددن

.التحديات التي تواجه المغرب عموما
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