الوحدة
الخامسة

االختٌارات الكبرى لسٌاسة إعداد
التراب الوطنً
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بعد تشخٌصنا لوضعٌة المجال المغربً بمكوناته
الطبٌعٌة والبشرٌة
خلصنا
إلى

معاناة هذا المجال من الهشاشة ومن سوء تدبٌر موارده
الطبٌعٌة والبشرٌة
سن سٌاسة إعداد التراب الوطنً منذ  2003بهدف تعبئة تلك الموارد وحسن
تدبٌرها  +توزٌع أفضل للثروات والسكان عبر كافة المجال المغربً.

مفهوم سٌاسة
إعداد التراب
الوطنً
ومبادئها.

التحدٌات
الكبرى للمجال
المغربً

االختٌارات
الكبرى لسٌاسة
إعداد التراب
الوطنً

االختٌارات
المجالٌة
لسٌاسة إعداد
التراب

الطرح اإلشكالً للوحدة
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سعٌا ً إلى تعبئة الموارد الطبٌعٌة وحسن تدبٌرها ،واستثمار
الثروة البشرٌة بشكل ٌمكن من تحقٌق مستوى أرقى على سلم
التنمٌة البشرٌة ،سنت الدولة منذ سنة  2003سٌاسة إعداد
التراب الوطنً بهدف تهٌئة المجال المغربً إللغاء الفوارق فً
وثٌرة ومستوٌات النمو بٌن مختلف مناطق المملكة ،وذلك من
خالل تفعٌل تنمٌة شاملة ومندمجة.
فما مفهوم إعداد التراب الوطنً وما مبادئه األساسٌة؟
وأٌن تتجلى التحدٌات الكبرى للمجال المغربً؟
وإلى أي حد ساهمت االختٌارات الكبرى إلعداد التراب الوطنً فً
التخفٌف من تباٌنات المجال المغربً؟

النشاط
األول

مفهوم سٌاسة إعداد التراب الوطنً ومبادئها

ٌقصد بإعداد التراب عموما ً :كل تدخل أو تصور تنهجه دولة ما على ترابها بهدف :توزٌع جغرافً أفضل
للسكان واألنشطة ,باإلضافة إلى التخفٌف من حدة التباٌنات الجغرافٌة بٌن المناطق.
وإعداد التراب الوطنً :هو سٌاسة تهٌئة مجالٌة نهجها المغرب منذ  2003بهدف توزٌع أفضل للموارد
الطبٌعٌة والبشرٌة عبر تراب المملكة عن طرٌق إلغاء التباٌنات فً مستوٌات النمو داخل مختلف جهات
وأقالٌم المملكة.

تدعٌم الوحدة الوطنٌة

استكمال الوحدة الترابٌة  +توزٌع الموارد العمومٌة بشكل متوازن بٌن
الجهات +تدعٌم التضامن بٌن المجاالت المحظوظة والفقٌرة وبٌن مكونات
المجتمع.

التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

رصد حاجات السكان والتوفٌق بٌن االختٌارات الفردٌة والعمومٌة وإعطاء
األولوٌة فً توزٌع الموارد للفئات الفقٌرة.

المحافظة على البٌئة

ٌجب تغٌٌر سلوك المواطنٌن تجاه محٌطهم الطبٌعً وتحسٌسهم بالمسؤولٌة
للحفاظ عن الموارد الطبٌعٌة.

إشراك السكان فً التسٌٌر

أي التحاور والتواصل مع المواطنٌن والعمل بمبدأ
تكافؤ الفرص.
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النشاط
الثانً

التحدٌات الكبرى للمجال المغربً

 - 1التحدي الدٌموغرافً:
التزاٌد السرٌع للسكان ٌؤدي إلى ازدٌاد الطلب على سوق الشغل وبالتالً :انتشار البطالة والتهمٌش.

 - 2التحدي االقتصادي:
ضعف البنٌات اإلنتاجٌة ٌؤدي إلى ضعف وثٌرة النمو االقتصادي أمام تزاٌد تحدٌات العولمة واالنفتاح على
السوق العالمٌة.

 -3التحدي البٌئً:
تزاٌد الضغط على الموارد الطبٌعٌة أمام تفاقم التقلبات المناخٌة.

وضع الدولة استراتٌجٌة محكمة كفٌلة بتجاوز مختلف تحدٌات المجال المغربً ،وتتمثل فً االختٌارات
الكبرى ذات المقاربة الشمولٌة والمندمجة:

شاملة:
مندمجة :تندمج فٌها جمٌع القطاعات بشكل متكامل ،أي :تنمٌة اقتصادٌة  +تنمٌة اجتماعٌة
لكونها تستهدف مجموع مناطق وأقالٌم المملكة من دون تمٌٌز.

 +تنمٌة بٌئٌة  +إلى جانب االهتمام بتطوٌر مجال التجهٌزات العمومٌة.
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النشاط
الثالث
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االختُبراد انكجزي نسُبسخ إعذاد انتزاة انىطٍُ

 -1تًُُخ انعبنى انمزوٌ :انتخفُف يٍ انتجبَُبد ثٍُ انًذٌ واألرَبف ،يٍ خالل تىفُز كم يتطهجبد االستمزار داخههب.
 -2تأهُم االلتصبد انىطٍُ :تحسٍُ ظزوف االستثًبر وتىفُز يزتكشاد جذَذح نهتًُُخ االلتصبدَخ داخم انجىادٌ وانحىاضز
يعب.
 -3تذثُز انًىارد انطجُعُخ وانًحبفظخ عهً انتزاث :تزشُذ تذثُز انًىارد انطجُعُخ عٍ طزَك إديبج انتزثُخ انجُئُخ
واالهتًبو ثبنتزاث انمزوٌ وتىثُمه.
 -4حم إشكبنُخ انعمبر :يحبرثخ انًضبرثبد انعمبرَخ داخم انًذٌ  +حم تعمُذ انجُُخ انعمبرَخ داخم انجىادٌ.
 -5تأهُم انًىارد انجشزَخ :يحى األيُخ  +انتكىٍَ انًهٍُ +إصالح انتعهُى...
 -6انسُبسخ انحضزَخ :يعبنجخ انتجبَُبد ثٍُ انًذٌ +يحبرثخ انسكٍ انعشىائٍ.... +

االختُبراد انًجبنُخ
•األلبنُى انشًبنُخ وانشزلُخ :يحبرثخ ظبهزتٍ انتهزَت و(انحزَك) ثطزق شًىنُخ.
•انًُبطك انججهُخ :انًحبفظخ عهً انًىارد انطجُعُخ.
•انجحز وانسبحم :تذثُز انًىارد انجحزَخ وتعشَش االَفتبح عهً انخبرج.
•انًُبطك انصحزاوَخ :تذثُز انًجبالد انهشخ وتحمُك االَذيبج انجهىٌ.
•انًذاراد انًسمُخ :تحمُك رهبٌ األيٍ انغذائٍ واالَفتبح عهً انسىق انعبنًُخ.
•يُبطك انجىر :تحمُك انفعبنُخ االلتصبدَخ وانتىاسَبد انًجبنُخ.
•انشجكخ انحضزَخ :تأهُم انًذٌ عجز تًُُخ شبيهخ ويُذيجخ.

