
 

 

 :ّظاً اىحَاٌت باىَغزب واإلستغالالإلستعَاري
 :ظروف فرض الحماٌة الفرنسٌة على المغرب

عرف المغرب عدة تدخالت أجنبٌة على سٌادته الوطنٌة من خالل مجموعة من 
 واحتالل 1902االتفاقٌات كاالتفاق الفرنسً اإلٌطالً حول المغرب ولٌبٌا سنة 

م من طرف القوات الفرنسٌة 1907بعض المناطق كوجدة والدار البٌضاء سنة 
 وأخٌر فرض الحماٌة 1911وإرسال ألمانٌا لبارجة حربٌة إلى أكادٌر سنة 

 م1912الفرنسٌة واإلسبانٌة على المغرب سنة 
 : ومضمون الحماٌة

التً نصت على إدخال اإلصالحات اإلدارٌة والعدٌة واالقتصادٌة والمالٌة 
والعسكرٌة التً تراها الدولة الفرنسٌة مناسبة كما نصت على احترام حرمة جاللة 

السلطان التً تراها الدولة الفرنسٌة مناسبة كما نصت على احترام حرمة جاللة 
 السلطان وشرفه والحالة الدٌنٌة وتأسٌساتها بالمغرب إضافة إلى تنظٌم المخزن

 :مراحل االحتالل العسكري للمغرب
تم احتالل المغرب من طرف فرنسا وإسبانٌا جزءٌا حٌث لم ٌتم االحتالل الكلً 

م حٌث بسطلت كل من فرنسا وإسبانٌا سٌطرتها على 1934للمغرب إال بعد سنة 
 المغرب

 ودور المقاومة فً مواجهة اإلحتالل
تمكن من  (م1962-م1883)قاد المقاومة بالرٌف محمد بن عبد الكرٌم الخطابً 
م بعد تحالف الجٌوش 1926هزم القوات اإلسبانٌة فً معركة أنوال استسلم سنة 

الفرنسٌة واإلسبانٌة ضده ثم نفً إلى جزٌرة الرٌنٌوم وبعد ذلك لجأ إلى مصر 
 قبل أن ٌتوفى بها

 مظاهر االستغالل االستعماري وانعكاساته على المغرب
وضع تنظٌم إداري من أجل تسٌٌر تحكم السلطات اإلستعمارة و تمكنها من 

اإلستغالل المالً و البنكً و الفالحً و الصناعً و التجاري للمغرب مما أدى 
 إلى تضرر اإلقتصاد المغربً خاصة الحرف التقلٌدٌة و الفالحة المغربٌة 
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 1929 و أسٍت 1أوروبا ّهاٌت اىحزباىعاىٍَت 

 
 :ٍزاحو اىحزب

الحرب الخاطفة تمٌزت بانتصار األلمان وقٌام الثورة  (1917-1914) : 1
 العربٌة الكبرى

تمٌزت بانتصار الحلفاء بعد دخول الوالٌات المتحدة  (1918-1917) : 2
 األمرٌكٌة للحرب و انسحاب روسٌا

 :ّتائج اىحزب
 عدد كبٌر من القتلى و المصابٌن: بشرٌا 

تخرٌب المصانع و األراضً ، انهٌار اإلنتاج و اإلقتصاد ، ظهور : إقتصادٌا 
 اللجوء لإلقتراض: مجاعات 

احداث  + (فرساي سانجرمان نوبً  )تم التوقٌع على عدة معاهدات  :سٌاسٌا 
ظهور اإلتحاد السوفٌاتً بدل اإلمبراطورٌة الروسٌة  )تغٌٌرات فً خرٌطة أوربا 

 انشاء عصبة األمم + (

 1أهٌ اىتطىراث بأوروبا بعذ اىحزب اىعاىٍَت
دعوته إلى إحالل  + (تورة أكتوبر  )تزعم لٌنٌن الثورة البلشفٌة : بالنسبة لروسٌا 

 .دعا إلى المساواة وسٌادة شعوب روسٌا + السلم ومنع امتالك الملكٌات العقارٌة 
التضخم بسبب + ارتفاع أسعار المواد الغدائٌة والمواد المصنعة : بالنسبة لفرنسا 

 اختالل التوازن بٌن كمٌة اإلنتاج والكتلة النقدٌة
االستٌراد من + الصناعة اإلٌطالٌة عاجزة عن سد الحاجٌات : بالنسبة إلٌطالٌا 

 إٌقامات نظام دٌكتاتوري+ الخارج مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري 
( + 1919)فرض الحلفاء على ألمانٌا إقامة حكومة فً مار: بالنسبة أللمانٌا 

 ظهور تٌارات متطرفة بسبب التدهور اإلقتصادي و اإلجتماعً

 1929آثار أسٍت 
 والتً ضربت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تم 1929أدت األزمة االقتصادٌة لسنة 

حدوث + انتشرت إلى جمٌع الدول الرأسمالٌة إلى ارتفاع عدد العاطلٌن بأوربا 
انهٌارات فً العملة و ركود اإلنتاج و ظهور اضطرابات اجتماعٌة و سٌاسٌة مما 

 . إضطر إلى القٌام بعدة إضرابات
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ّضاه اىَغزب ٍِ أجيتحقٍق اإلستقاله و استنَاه اىىحذة 
 اىتزابٍت

 
 : ظهور الحركة الوطنٌة

 إثر ظهور الظهٌر البربري اإلستعماري و اعتبر ذلك إنتقاال 1930ظهرت سنة 
 من المقاومة المسلحة إلى الحركة الوطنٌة و تقدمت بمطالب

احترام النظام اإلداري للمعاهدات الدولٌة وعدم المس : اإلصالحات اإلدارٌة 
 بالحدود المغربٌة

 المطالبة بإنشاء المستشفٌات والسماح بإقامة مدارس: اجتماعٌة 
طالبت كتلة العمل بالمساواة فً الضرائب بٌن المعمرٌن والمغاربة : اقتصادٌة 

 وتوقٌف االحتالل الرسمً ومنح الدول حق استغالل المناجم
 : مراحل تطور الحركة الوطنٌة

ظهور كتلة العمل الوطنً و تقدمها بمطالب اصالحٌة  : 1939 و 1930ما بٌن 
ظهور أحزاب سٌاسٌة + صدور صحف بالعربٌة و الفرنٌة و اإلسبانٌة + 

 بالمناطق الخاضعة لفرنسا و اسبانٌا
 ) عقد جاللة السلطان سٌدي محمد بن ٌوسف لقاء آنفا : 1945 و 1939ما بٌن 
مع رئٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة روزفلت لتعرٌفه بالقضٌة  (م1943ٌناٌر 

قام حزباالستقالل بتقدٌم + المغربٌة والتدخل من أجل منح المغرب حقوقه الكاملة 
م ٌطالب من خاللها باالستقالل الكامل للمغرب وبدون 1944 ٌناٌر 11عرٌضة 

 . شرط تحت ظل صاحب الجاللة سٌدي محمد بن ٌوسف
كان لتعاون السلطان مع الحركة الوطنٌة و خطابه فً  : 1956 و 1946ما بٌن 

طنجة دور فً اقدام السلطات على نفٌه كما أدى اغتٌال النقابً التونسً فرحان 
حشاد إلى مظاهرات عمت التراب المغربً ضد هذه الجرٌمة البشعاءوكانت أهم 

هذه االحتجاجات بالدار البٌضاء حٌث أدت إلى أعمال عنف و بعدها قامت 
الحركة الوطنٌة بعدة عملٌات فدائٌة انتهت بعودة جاللة السلطان سٌدي محمد بن 

 م واإلعالن الرسمً على استقالل1956 نونبر 16ٌوسف من منفاه فً 
 مراحل استكمال وحدة المغرب الترابٌة

، سبتة و ملٌلة باقٌة 79 ، وادي الدهب 75 ، الساقٌى الحمراء 69سٌدي اٌفنً 
استرجعت األقالٌم الصحراوٌة بعد المسٌرة الخضراء + تحت وطأة اإلستعمار 

1975 

 
 



 

 

  :اىحزب اىعاىٍَتاىتاٍّت األسباب و اىْتائج 

+ انسحاب المانٌا و اٌطالٌا و الٌابان من عصبة األمم  : األسباب غٌر المباشرة
ألمانٌا على حساب النمسا و إٌطالٌا على حساب إثٌوبٌا و  : قٌامهما ٌتوسعات

 إٌطالٌا على حساب منشزرٌا و األراضً الصٌنٌة
 عجز عصبة األمم عن حفض السلم العالمً+ 1929األزمة اإلقتصادٌة  +

تسلح ألمانٌا و قٌامها بالتوسعات باستعادة رٌنانٌا ودخول : األسباب المباشرة 
رغبة هتلر فً احتالل المزٌد أراضً + جٌوش األلمان إلى األقالٌم الغربٌة 

أوربا الشرقٌة لضمان الموارد الغدائٌة و إجتٌاحه لبولونٌا و بدلك أعلنت فرنسا و 
 . انجلترا و السفٌاتٌٌن الحرب على األلمان

 : 2مراحل الحرب العالٌمة 
 عرفت إنتصارات دول المحور : 1المرحلة 

فرنسا ¾ احتالل ألمانٌا المزٌد من األراضً داخل أوربا الشرقٌة كاحتالل 
م و زحفها نحو اإلتحاد السوفٌاتً 1940قصف األلمان لـ لندن سنة  + والنروٌج

 قصف الٌابان للقاعدة األمرٌكٌة بالمحٌط الهادي+ 
 انتصارات الحلفاء : 2المرحلة 

دخول أمرٌكا الحرب إلى جانب الحلفاء و اتساع ساحة الحرب لتشمل عدة قارات 
قامت قوات التحالف بإنزال جٌوشها بسواحل الدار + كإفرٌقٌا أوربا وآسٌا 

تمكن األسطول األمرٌكً فً + البٌضاء وهران والجزائر واتجاهها نحو تونس 
 من إغراق ألربع من أكبر حامالت الطائرات الٌابانٌة فً بحر 1942ٌونٌو سنة 
إلقاء القنبلة الذرٌة على هٌروشٌما و + استعادة أمرٌكا للفلبٌن + المرجان 

 ناكازاكً و استسالم الٌابان

 :ّتائج اىحزب اىعاىٍَتاىثاٍّت
 عدد كبٌر من القتلى و المعطوبٌن: بشرٌا 

خراب كبٌر فً البنٌات التحتٌة وارتفاع تكالٌف الحرب على الشعوب  :اقتصادٌا 
تدهور الفالحة و الصناعة و . + المتحاربة وانخفض اإلنتاج الوطنً لهذه الدول

 ركود التجارة
+ رسم خرٌطة سٌاسة جدٌدة + عقد مؤتمرات و فرض معاهدات السالم : سٌاسٌا 

 قوتٌن عالمٌتٌن+ تأسٌس هٌئة األمم المتحدة 
 
 
 
 



 

 

 

باك عيىً  1و ال ٌَنِ أُ أّسى مذىل ٍيخصاث اىجغزافٍت ىــ 
 تجزٌبٍت 

 اىَجى أُ تذعىا ىً و ىى باىْجاح إُ شاء هللا عش و جو 
 :ىْأطٍو عْنٌ أمثز تفضيىا 

 :اىصٍــــــــــــــــــــِ 
إحداث إصالحات + نهج توجهات جدٌدة فً االقتصاد : مظاهر القوة الصٌنٌة 

احتالل مكانة اقتصادٌة + فسح المجال أمام االستثمارات الخاصة  + اقتصادٌة
 على مستوى الناتج الوطنً و مداخٌل الصادرات و االستثمارات الخارجٌة بها

 : أسس و مقومات االقتصاد الصٌنً
التوفر على ثروات معدنٌة + مناخ متنوع +تضارٌس ضخمة و شاسعة : طبٌعٌة 

 و طاقٌة هامة
عدد هائل من السكان تزاٌدهم أصبح معتدل بعد نهج سٌاسة تحدٌد النسل : بشرٌة 

 ٌتركز معظمهم فً الشرق
 : نهج االتجاه االشتراكً و قد مرت على مرحلتٌن: تنظٌمٌا 

 ( اٌنغ كسٌاوبٌتغ )، االنفتاح و اإلصالح (ماوتسً تونغ )البناء االشتراكً 
 : خصائص اإلقتصاد الصٌنً

ترابط بٌن المجاالت + مكانة هامة زراعٌا و حٌوانٌا + انتاج فً تطور : فالحٌا 
 الطبٌعٌة و اإلنتاج

+ صناعات متنوعة تحتل مراتب متقدمة عالمٌا ٌتركز معظمها شرقا : صناعٌا 
 تقدم رتبتها العالمٌة فً بعض المنتجات

تتعامل مع + مٌزان تجاري إٌجابً معظم الصادرات مواد مصنعة : تجارٌا 
 معظم القوى العالمٌة

 : مشاكل اإلقتصاد الصٌنً
تفاوت مستوى المعٌشة باألرٌاف و + تأخر التنمٌة + خضوعه لتقلبات خارجٌة 

 تفاوت إقلٌمً+ الحواضر مما ٌؤدي للهجرة 
 :اإلتحاد األوروبً

 بتوقٌع معاهدة ماسترٌخت و ٌهدف إلى إحداث 1992تأسس : مراحل تكوٌنه 
 :تقدم إقـ و إجـ عن طرٌق

 تأسٌس وحدة اقتصادٌة+ تحقٌق التنمٌة المستدامة + تقلٌص البطالة 
 25 و 1957 سنة 6: و ٌثمثل نجاحه فً انضمام معظم الدول األوروبٌة إلٌه 

 2004سنة 



 

 

التعرض + حربٌٌن عالمٌتٌن : أوضاع تارٌخٌة مشتركة : مقومات اندماجه 
التوفر على إمكانٌات متكاملة بٌن + االنتماء المشترك للقارة + ألزمات اقتصادٌة 

اعتماد أنظمة سٌاسٌة ذات نهج + الشمال و الجنوب و الشرق و الغرب 
مجموعة بشرٌة متشابهة و متقاربة من +دٌمقراطً و أنظمة اقتصادٌة لٌبرالٌة 

 وجود مؤسسات منظمة للعالقات بٌن الدول +حٌث المعطٌات 
 : مظاهر اندماج بلدانه

احتالل مكانه هامة + عملة موحدة + وجود تنظٌم مجالً مناسب : إقتصادٌا 
تبادل تجاري + صادرات ذات قٌمة مرتفعة + تجارٌا على المستوى العالمً 

 داخلً نشٌط
استفادة السباب من برامج + إزالة الحواجز + تنقل حر و نشٌط : إجتماعٌا 

بدل الجهود من أجل التطور + ارتفاع المثقفٌن و المكونٌن + تكوٌنٌة و دراسٌة 
 العلمً و العدالة و المساواة

 ا الختٌارات الكبرى لسٌاسة إعداد التراب الوطنً
سٌاسة تهدف إلى توزٌع أفضل للسكان و األنشطة  : مفهوم إعداد التراب الوطنً

 االقتصادٌة فوق مجال معٌن للتخفٌف من التباٌن اإلقلٌمً
 : التحدٌات الكبرى للمجال الجغرافً المغربً

التباٌن +التهمٌش االجتماعً+ارتفاع البطالة+التزاٌد السرٌع: دٌموغرافٌا 
 تزاٌد الفقر <== السوسٌومجالً

اكراهات العولمة و + ضعف اإلنتاجٌة و المردودٌة+ ضعف النمو : اقتصادٌا 
 صعوبة التطور االقتصادي <== الدموق العالمٌة

التقلبات +التلوث+الضغط على الموارد الطبٌعٌة+تراجع المخزون المائً: بٌئٌا 
 المناخٌة

 : المبادئ األساسٌة الموجهة لهده السٌاسة
+ المحافظة على البٌئة +التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة+تدعٌم الوحدة الترابٌة

 إنعاش العالم القروي +إشراك السكان فً التسٌٌر
 : االختٌارات الكبرى

تدبٌر الموارد الطبٌعٌة و + تأهٌل االقتصاد الوطنً+ تنمٌة العالم القروي 
 تأهٌل الموارد البشرٌة+ حل إشكال العقار+المحافظة على الثروات 

 
 
 
 



 

 

 :أٍـــــــزٌنا
+ سهول رحبة + مساحات شاسعة + تضارٌس متنوعة : المؤهالت الطبٌعٌة 

 ارتفاع اإلنتاج و تنوعه <== تنوع مناخً
مجتمع + الوالدات أكثر من الوفاٌات + عدد سكان مرتفع : المؤهالت البشرٌة 

 تنوع األجناس+ ارتفاع نسبة القادرٌن على العمل + مثقف دخل فردي مرتفع 
وجود +وجود مؤسسات و جامعات كبرى+نظام لٌبرالً: المؤهالت التنظٌمٌة 

 .تنافس اقتصادي
 : مظاهر قوة أمرٌكا

رتب عالمٌة متقدمة على المستوى + إنتاج فالحً مرتفع : فالحٌا 
اندماج  + تقنٌات و وسائل حدٌثة+ مجاالت فالحٌة واسعة + الماشٌة +الزراعً

 الفالحة مع القطاعات األخرى
مصادر طاقة هامة تحتل رتب أولى عالمٌا + إمكانٌات معدنٌة : صناعٌا 

 + االستفادة من المساهمة فً الحربٌن+ االهتمام بالبحث العلمً و التكنولوجً +
مجمعات + احتالل الصدارة فً الصناعات المٌكانٌكٌة ، الكٌماوٌة اإللكترونٌة 

 صناعٌة كبرى
مكانه هامة فً الصادرات و الواردات بالمقارنة +بنٌة تجارٌة متوازنة : تجارٌا 

 التعامل مع معظم القوى العالمٌة+ مع دول أخرى 
 : هدا جعل أمرٌكا

التوفر على أكبر عدد من + قطب مالً كبٌر + أول دولة مستثمرة بالعالم 
 الشركات و المؤسسات المتعددة الجنسٌات

 
 

 أسٍت اىَذٌْت و اىزٌف وأشناه اىتذخو
 : انعكاسات ظاهرة التمدٌن على المدٌنة

 التفاوتات المجالٌة+التركٌز الساحلً للمدن : مجالٌا 
 الضغط على المٌاه+تراجع المس الخضراء+الثلوث: بٌئٌا

 نقص التجهٌزات و الخدمات+مشاكل السكن+الفقر+ارتفاع البطالة: اجتماعٌا
 : مظاهر أزمة المدٌنة المغربٌة

تدهور المدن +تراجع المساحات الخضراء+التلوث الهوائً+ النفاٌات : بٌئٌا
 العتٌقة

 اإلقصاء اإلجــ+دور الصفٌح+أزمة السكن+الفقر+البطالة: اجتماعٌا
إنتشار األنشطة غٌر + ضعف المؤسسات اإلقــ الكبرى: اقتصادٌا



 

 

 محدودٌة الدخل الفردي+ارتفاع سعر العقار +المهٌكلة
تشبع الشبكة + أزمة النقل + نقص التجهٌزات التحتٌة و الخدمات :التجهٌزات

 الحضرٌة الطرقٌة
 :أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدٌنة 

المعارض +المقاوالت + االستثمارات + تشجٌع األنشطة االقتصادٌة  : اقتصادٌا
 التعاونٌات+ 

السكن االجتماعً + محاربة الفقر + المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة : اجتماعٌا 
 مدن بال صفٌح+ 

التدبٌر + فتح األوراش العمومٌة إلعادة تأهٌل المدن  : التجهٌزات العمومٌة
تشجٌع القطاع الخاص فً مٌدان النقل + المفوض فً توزٌع الخدمات العمومٌة 

 . الحضري
 معالجة المشاكل السابقة +

 : مظاهر أزمة االرٌاف المغربٌة
+ انتشار األمٌة ، ضعف نسبة التمدرس ضعف نسبة التأطٌر الطبً : اجتماعٌا 

 البطالة+ الفقر 
+ سٌادة الزراعات البورٌة و المعاشٌة + ضعف مردودٌة الفالحة : اقتصادٌا 

ضعف األنشطة االقتصادٌة األخرى المرتبطة بالرٌف تدنً الدخل الفردي لسكان 
 األرٌاف

+ ضعف شبكة الماء و الكهرباء هشاشة السكن القروي : التجهٌزات العمومٌة 
 ضعف شبكة المواصالت القروٌة عزلة األرٌاف
 : أشكال التدخل لمعالجة مشكل األرٌاف المغربٌة

برنامج  + برنامج التنمٌة المندمجة للمجال الرٌفً: برامج التنمٌة االقتصادٌة 
االستثمار الفالحً بالمناطق البورٌة البرنامج الوطنً لمكافحة التصحر و آثار 

 . الجفاف
البرنامج + برنامج األولوٌات االجتماعٌة : برنامج التنمٌة االجتماعٌة  -

برنامج التنمٌة البشرٌة + المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة + االجتماعً للقرب 
 . المستدٌمة ومكافحة الفقر

برنامج تزوٌد العالم القروي بالماء : برامج التجهٌزات و الخدمات العمومٌة  -
 .الشروب برنامج الكهربة فً العالم القروي البرنامج الوطنً للطرق القروٌة

 :دور التهٌئة الرٌفٌة و إعداد التراب الوطنً فً معالجة أزمة الرٌف
تهدف التهٌئة الرٌفٌة الى تحقٌق توزٌع أفضل للتجهٌزات الالزمة إلشباع *

الحد من <<تحدٌد االختٌارات الالزمة للمراكز القروٌة+ الحاجات األولٌة للسكان 



 

 

التخفٌف <<الفوارق بٌن الجهات من جهة وبٌن المدن و األرٌاف من جهة ثانٌة 
 من الهجرة القروٌة

تهدف سٌاسة إعداد التراب الوطنً فً المجال الرٌفً الى توفٌر الشغل وموارد  *
 تحسٌن مستوى عٌش الفالح <<<< توفٌر المحٌط المحفز لالستثمار/العٌش 

 
 
 

 ٍشنو اىَاء وظاهزة اىتصحز
 : مظاهر الخصاص المائً بالعالم العربً

ٌعرف العالم العربً ضعفا على مستوى الموارد المائٌة السطحٌة و الباطنٌة ، 
وتفاوتا فً توزٌعها ، كما ٌقل معدل حصة الفرد من الماء حسب الموارد المائٌة 

 . المتوفرة وعدد السكان
 :األبعاد الدٌمغرافٌة و االقتصادٌة و االستراتٌجٌة لمشكل الماء فً العالم العربً

 تزاٌد وثٌرة نمو السكان بشكل سرٌع تدنً حصة الفرد *
 تزاٌد الطلب على الماء من طرف القطاعات األخرى خصوصا الفالحة *
الصراع فً المشرق العربً كجزء من العالم العربً ٌزٌد من حدة أزمة مشكل  *

 الماء
 : مظاهر التصحر بالعالم العربً

 نضوب المٌاه الناتجة عن جفاف العٌون و األنهار و اآلبار
 زحف الكثبان الرملٌة على األراضً الزراعٌة: الترمل 

 
 درجة ارتفاع + األمطار قلة +المفرط الرعً عن ناتج : النباتً الغطاء تدهور

 . الحرارة
 للعناصر فقدانها + للتربة المفرط االستغالل عن ناتج : التربة خصوبة تراجع

 العضوٌة و المعدنٌة
 بها الملوحة نسبة ارتفاع : التربة تملح

 العربً التصحر ظاهرة لمواجهة المبذولة التدابٌر و الجهود
 التعرٌة من التربة حماٌة + المتحركة الرمال تثبٌت + التشجٌر : التقنٌة التدابٌر
 تنمٌة + الزراعٌة األراضً و المراعً استغالل ترشٌد : االقتصادٌة التدابٌر
 . التصحر لمحاربة وطنٌة استراتٌجٌة وضع + الجافة البٌئة فً محلً اقتصاد
 توعٌة+ الفقر محاربة +الجافة بالمناطق بالتعلٌم االهتمام : االجتماعٌة التدابٌر
 . الجهل و األمٌة مكافحة + التصحر بخطورة السكان



 

 

 عربً مركز إنشاء+ التصحر لمحاربة العربٌة الدول جهود توحٌد : أخرى تدابٌر
 ظاهرة لمحاربة موحدة سٌاسة تبنً + القاحلة األراضً و الجافة المناطق لدراسة

 . التصحر
 
 
 

 اىَىارداىطبٍعً : اىَغزبً اىَجاه
 : توزٌعها و الطبٌعٌة الموارد وضعٌة
 تقلص : لتأثٌرات تخضع ( جوفٌة ، سطحٌة ) مهمة ثروة : المائٌة الموارد
 و المفرط االستغالل+التساقطات انتظام و توزٌع سوء+الشدٌد التبخر+المناخ
 + نضوبها تجنب أجب من المائٌة الموارد تدبٌر حسن : ٌجب لذا الطلب تزاٌد

 التلوث من حماٌتها
 و الرٌاح تأثٌر السبب و التدهور سرٌعة و هشة بالمغرب التربة عموما : التربة

 العنٌفة األمطار
 و اقتصادي مورد تشكل و النباتً الغطاء بتنوع المغربٌة البنٌة تتمٌز : الغابة

 الرعً+األشجار لخشب المفرط االستهالك : التحدٌات رغم هام اجتماعً
 ...الحرائق+الجائر

 أنه إال البحرٌة باألحٌاء غنً و واسع بحري مجال على نتوفر : البحرٌة الموارد
 + المصاٌد على الضغط + البحرٌة األساطٌل تزاٌد بسبب االستنزاف من ٌعانً
 دولٌا محرمة صٌد تقنٌات استعمال + البٌولوجٌة الراحة فترات احترام عدم

 معادن + الوطنً االقتصاد فً مهم دور ٌلعب الذي الفوسفاط : المعدنٌة الموارد
 خام متنوعة
 احتٌاطات + متواضع جد إنتاجها و جدا قلٌلة: الغاز و البترول : الطاقة مصادر

 اإلنتاج تكلفة الرتفاع تستغل ال النفطٌة الصخور من كبٌرة
 التنمٌة فً تساهم و هام تنمو تعرف التً الحرارٌة و المائٌة الكهربائٌة الطاقة+

 . االقتصادٌة
 تنمٌتها مستوى و بالمغرب البشرٌة الموارد وضعٌة

 النشٌطٌن السكان نسبة ارتفاع إلى أدى مما مرتفع دٌموغرافً تزاٌد المغرب شهد
 + البطالة نسبة كارتفاع اقتصادٌة و اجتماعٌة مشاكل تفاقم إلى أدى الذي الشًء
 الفقر تنامً + الصفٌح أحٌاء + األمٌة نسبة
 


