
اإلجراءات و التدابیر على مستوى تنظیم المجال

:مقدمة

تمام یشھد المجال الجغرافي في العالم تحوالت سریعة ومتفاوتة عبر سیاسات مختلفة إلعداد التراب وتنظیم المجال ، وفي ھذا االتجاه ازداد اھ
تراب وما ھي الوسائل و األدوات المساعدة على ذلك؟ وما المغرب بتشخیص المجال الوطني وتوفیر شروط أحسن إلعداده ، فما معنى إعداد ال

ھي أشكال و أولویات إعداد التراب الوطني بالمغرب ؟

:معنى إعداد التراب الوطني و األدوات والوسائل المتعمدة لذلك
:معرفة معنى إعداد التراب

شكال االستثمار السیاحي و الصناعي و الفالحي و الخدماتي في إطار یقصد بإعداد التراب من ناحیة تأھیل المجال لجعلھ قابال الستقطاب كل أ
ومن ناحیة أخرى ھو تسخیر جمیع الوسائل للنھوض بالمناطق المعوزة و إدماجھا .تناقشیة قویة التي أصبحت تمیز النظام االقتصادي العالمي 

ھم ، وضمان فرص الشغل و االستفاذة من الخدمات االجتماعیة و في مسار التنمیة لتحقیق العدالة االجتماعیة و المجالیة بتحسین ظروف عیش
رد التجھیزات األساسیة ، ثم من ناحیة أخیرة ھو العمل على جعل التنمیة المستدامة من أولویات سیاسة إعداد التراب عن طریق استغالل الموا

.الستراتیجیة الثمینة كالماء و التربة و الملك الغابويالطبیعیة وفق تدبیر عقالني یحافظ على التوازنات خصوصا المتعلقة بالموارد ا

:الوسائل و األدوات المعتمدة في إعداد التراب

إبداء الرأي بخصوص مشاریع –دور المجلس األعلى إلعداد التراب الوطني في تولیة اقتراح التوجھات الكبرى للتھیئة و التنمیة المستدامة 
إبداء الرأي بخصوص التصامیم ومختلف الوثائق الوطنیة و الجھویة المتعلقة بإعداد التراب و الحرص على –النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

اقتراح –المساھمة في تقدیم حصیلة االعمال التي تم تنفیذھا في مجال إعداد التراب –انسجام مختلف الخیارات و المشاریع القطاعیة الكبرى 
.امل بین مختلف األعمال المرتبطة بإعداد التراب الوطنيالتدابیر التي من شأنھا تحقیق تك

.ارتكاز التصمیم الوطني إلعداد التراب على مبادئ اإلنصاف االجتماعي و النجاعة االقتصادیة والتنمیة المستدامة-

:أشكال و أولویات إعداد التراب الوطني بالمغرب
:نماذج من اعداد التراب الوطني بالمجال الریفي

ریة معاناة غالبیة البوادي من فائض سكاني جد ملحوظ مما انعكس ذلك على التنمیة االقتصادیة ، و للمحافظة على البیئة فاالستغاللیات المجھ-
وفي ظل ھذه الظروف أصبح بقاء الساكنة یعني االعتداد على الوسط . و التقلیدیة أصبحت عاجزة في ظروف مناخیة عن توفیر دخل الئق 

ي ، األمر الذي یفسر تعاقب الظواھر السلبیة كاالجتثاث الغابوي ، تعریة التربة و تدھور الفرشات المائیة لذلك تمت الدعوة إلى الھجرةالطبیع
نحو التجمعات و المراكز الحضریة الصغرى المجاورة ، وذلك لتفاذي توافد جماھیري ضخم على المدن الكبرى وھو أمل واقعي وضخم قابل 

ا سیساعد على بناء قاعدة اقتصادیة في ھذه المدن الصغرى قادرة على تنمیة الصناعة التقلیدیة و الصناعات الصغیرة المرتبطة للتحقیق مم
ولیة بوفرة الید العاملة ، إال أن ظھور ھذه األنشطة یرتكز على النشاط األساسي لھذه المجاالت الفالحیة حیث تستحمل وزارة الفالحة عبء مسؤ

تقوم بتنویر الطریق وضبط اإلطار وتحدید التوجیھات في میدان اإلنتاج و البنیات الزراعیة وذلك بانسجام مع اآلفاق االقتصادیة كبیرة حیث س
.الشمولیة

:إعداد التراب الوطني بالمجال الحضري

وحیث أن مسلسل التمدین ألن .یات ضخمةوھوما یمثل إمدادا دیمغرافیا مما ترتب عنھ نمو حاج% 3تتزاید الساكنة الحضریة بالمغرب بنسبة 
ضریة یتواصل في العقود المقبلة فقد أصبحت سیاسة التنمیة و إعداد التراب مرھونة بقدرة البالد على رفع التحدیات التي ستطرحھا المسألة الح

تب عن النمو الحضري على مستوى الشغل و استیعاب الخصاص القائم و االستجابة للحاجیات المقبلة التي تتر- : في بالدنا ولعل أكثرھا إلحاحا 
.السكن

.إیجاد حلول ممكنة تقنیا ، ومربحة اقتصادیا و أقل كلفة اجتماعیا لمشاكل كالنقل و الماء-
.بلورة تخطیط حضري یضمن أنجح تحكیم ممكن بین متطلبات التوسع الحضري من األراضي القابلة للبناء-
.21في القرن التفكیر في مشروع جدید للمدینة-

:خاتمة
.اكتشافا اإلجراءات والتدابیر المتخذة لحمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة على مستوى تنظیم المجال
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