
مفاھیم ومصطلحات مادة الجغرافیا

:أمد الحیاة
...مؤشر یقیس متوسط عدد السنوات التي یتوقع أن یعیشھا الفرد منذ والدتھ

مجموع الخبرات المكتسبة التي توظف في استغالل المجال : أسالیب فالحیة
.الفالحي

:اكریبزنیس 
تنظیم اقتصادي تندمج فیھ الفالحة مع القطاعین الثاني والثالث مكونة بدلك قطاعا 
مركبا یشمل جمیع األنشطة المرتبطة بالفالحة مثل الصناعات الفالحیة وشركات 

جمع اإلنتاج والتحویل والتوزیع وفي ھدا اإلطار الفالح رجل أعمال والضیعة 
.مقاولة فالحیـــة

:أطراف
لمركزالدي تتمركز فیھ جل السلطات وتتمیز ھده الھوامش بوجود ھوامش تابعة ل

.أنشطة ثانویة

:احتكار
.ھو االنفراد بإنتاج سلعة أو خدمة ما، والتحكم في أسعارھا

:ادخار
ھو اقتطاع جزء من الدخل الذي یحصل علیھ الفرد وعدم إنفاقھ بل اكتنازه أو 

.إیداعھ في أحد المصارف أو البنوك

: اجتثاث
الستعمال ) الغابة واألحراش والسھول(عملیة اقتالع الغطاء النباتي الطبیعي 

.أراضیھا في الزراعة أو البناء

:إعداد التراب الوطني
سیاسة اعتمدھا المغرب قصد تنظیم المجال من اجل التخفیف من حدة التباینات 

اة مع مراع.المجالیة بین الجھات وتحقیق التنمیة المندمجة والمستدامة
.خصوصیات كل جھة و احترام التنوع واالختالف الموجود
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: إنتاجیة 
ھي نسبة اإلنتاج مقابل العمل الذي تطلبھ ھذا اإلنتاج، وتكون اإلنتاجیة مرتفعة 

.كلما تقلصت مدة العمل التي تطلبھا اإلنتاج

:انفجار دیمغرافي
.تزاید عدد السكان بوثیرة سریعة وفي ظرف زمني وجیز

:ارات الكبرى االختی
ھي التوجھات التي وضعتھا سیاسة إعداد التراب الوطني قصد تحقیق التنمیة 

وتتكون من عدة محاور متكاملة .الشاملة و المندمجة في كل جھات المغرب 
.ومترابطة فیما بینھا وتتفرع عن كل محور مجموعة من التدابیر

:التقسیم الجھوي 
ى معاییر اقتصادیة ودیموغرافیة وجغرافیة تقسیم المغرب إلى جھات اعتمادا عل

.بھدف تحقیق التنمیة

:التھیئة الحضریة
ھي عملیات اإلعداد التي تنجزھا الدولة لضبط توسع المدینة وتنظیم مجالھا 

الجغرافي عمرانیا و اقتصادیا 

:التھیئة الریفیة
و البنیات مجموع التدخالت العمومیة في األریاف لتوفیر التجھیزات اإلنتاجیة 

.التحتیة و الخدمات العمومیة و القیام بإعمال اإلعداد واالستصالح

: التصحر
ظاھرة طبیعیة حیث تتحول مناطق زراعیة مع الزمن إلى مناطق صحراویة 

لتدھور إنتاجیتھا وتنشط أكثر في المناطق الجافة والـــــشبھ الجافة و الشبھ مداریة 
ومن مظاھر التصحر الترمل .واألنشــــطة البشریةوھـي نتاج للتغیرات المناخیة 

.وتملح التربة ونضوب المیاه وتدھور العطاء النباتي وتراجع خصوبة التربة

:الترمل
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حف الكثبان الرملیة على الواحات مظھر من مظاھر التصحر ویتمثل في ز
.واألراضي الزراعیة أو السكنیة بفعل ھبوب الریـــاح

:تملح التربة
ترتبط بالسقي الكثیف، حیث یؤدي تبخر میاه السقي إلى تركز األمالح في عملیة 

..التربة، مما یفقدھا الخصوبة وھي مظھر من مظاھر التصحر

:القریة
تجمع سكاني صغیرا أو متوسطا یتخذ فیھ السكن أشكاال مختلفة بحیث یكون 

.مجتمعا أو متفرقا یغلب علیھ الطابع الریفي

:الریف 
جغرافي یتكون من القرى و الحقول و الغابات و المراعي ویشتغل جل مجال 

.سكانھ في الفالحة و تربیة الماشیة

:التدبیر المفوض
. صرف صحي وتطھیر.نقل حضري (ھو امتیاز لتشغیل قطاع عمومي معین 

لفائدة شركة خاصة وطنیة أو أجنبیة وفق شروط معینة یتضمنھا ...)ماء وكھرباء
.و یعتبر شكال من أشكال التدخل لحل أزمة المدینةدفتر التحمالت

:التصمیم الوطني إلعداد التراب الوطني
مخطط وضعتھ مدیریة إعداد التراب الوني یتضمن التوجھات الكبرى لسیاسة 

.إعداد التراب الوطني على المدى المتوسط والبعید

:الجماعات المحلیة
ار الالمركزیة الترابیة وتتمتع ھي وحدات ترابیة قسم إلیھا المغرب في إط

.بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي

:اإلقصاء االجتماعي
تعلیم صحة (ھو ضعف استفادة بعض الفئآت االجتماعیة من الخدمات العمومیة 

.(.مــما یعرضــھا للتھمیش والفقر و األمیة...مــاء كھرباء مالعب

: اإلقحال المناخي
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المناخ في اتجاه تزاید حدة الجفاف والقحولة في خصائص ھو التحول التدریجي 
.بفعل توالي سنوات الجفاف

:السوق الوحید
سوق مشترك ومفتوح على كل دول االتحاد األوربي تتداول في السلع والخدمات 

بحریة

:الوكالة الحضریة
مؤسسة عمومیة تتكلف بانجاز الدراسات والوثائق الخاصة بالتخطیط الحضري و 

..ـــــیر ومراقبة عملیات التعمیر ثـم اإلعداد العقاريتسی

:التكنلوجیا الصناعات العالیة
ھي الصناعات المھتمة معلومیات والحواسیب والبرمجیات واألسلحة والطیران 

...والفضاء واالتصاالت واألجھزة االلكترونیة

:المجموعة االقتصادیة األوربیة
وتحول 1957الغربیة تأسس بمقتضى معاھدة روماتكتل اقتصادي لدول أوربا 

.بموجب معاھدة ماستریختUEالى االتحاد األوربي1992مند 

:المصدات 
من التدابیر التقنیة المستعملة في مواجھة التصحر على شكل أحزمة من األتربة 

.أو جدران أو أشجار من اجل تكسیر قوة الریاح والحد من سرعتھا

:المقاوالت الحرة
المالیة .اإلنتاجیة.مقاوالت لھا حریة استثمار أموالھا في كل المجاالت االقتصادیة 

والخدماتیة

: متوسطي-االتفاق االورو
.اتفاق یجمع بین الدول األوربیة والدول المطلة على البحر األبیض المتوسط

: اقتصاد 
واد األّولیة، والمواد جملة األنشطة البشریة المرتبطة بإنتاج البضائع مثل إنتاج الم

باإلضافة إلى جملة األنشطة المرتبطة بتبادل . نصف المحّولة والمواد المحّولة
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طة االقتصادیة إلى أنشطة القطاع األّول و تقسم األنش. السلع وتبادل الخدمات
و فئة أنشطة القطاع الثالث كل من . و أنشطة القطاع الثاني الصناعة.الفالحة

.التجارة والخدمات

: انتقال دیمغرافي
مرور مجتمع ما من نظام دیمغرافي تقلیدي متمیز بنسب والدات ووفیات عالیة 

إلى نظام دیمغرافي عصري تكون فـــــیھ الوفیات والوالدات 

:بروتكول 
ھو عبارة عن ملحق تكمیلي یرتبط باتفاقیة معینة لیدقق ویفصل في بعض 

الجوانب من االتفاقیة لتجنب الغموض 

:بنیة تحتیة 
جملة التجھیزات الجماعیة الضروریة لتنشیط الحركیة االقتصادیة، مثل 

الطرقات، والسكك الحدیدیة، والموانئ، و الجسور،و المطارات، و شبكة 
..االتصاالت الحدیثة من ھاتف وفاكس وانترنیت

: برمیل نفط 
لتر157= وحدة قیاس 

: بنیة سكانیة
النسبة حسب الجنس، ( ص دیمغرافیة واجتماعیة كعینة انتظام الساكنة وفق خصائ

)األعمار، المھنة

:بنیة عمریة
و 14-سنة0الصغار/فــئة األطفال: تقسم السكان إلــى ثالث فئات رئیسیة

سنة فــما فــوق65و الشیوخ64-15الكبار/الشباب

:التمدینظاھرةأوتحضر
.المجاليواالمتدادوالحجمالسكانوعددالعددحیثمنالمدنتزاید

:تأمیم
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اولألفراد) الفالحیةوالمستغالتصادیةاالقتالمؤسسات(الملكیاتتحویل
.الخوصصةوعكسھالدولةملكیةإلىالشركات

:تدبیرالمدن
الداخلينسیجھاوتنظیمالمجاليتوسعھافيالتحكمقصدالمدننموتوجیھعملیة

.واالجتماعياالقتصاديومجالھا

: المدنترییف
منذلكعنینتجمامعاألریاف،سكانھجرةبفعلالمدنسكانعددتضخم
الصفیحدوركانتشارالحضري،المشھدعلىالریفخصائصبعضإضفاء

....الماشیةتربیةوالمھیكلةغیرواألنشطة

: للسكانعمریةتركیبة
إلى16من) أطفال(سنة15إلىیوم1مناألعمارفئاتحسبالسكانتوزیع

ماإذافتیةالسكانیةالتركیبةوتعتبرشیوخ=فأكثرسنة65شباب= سنة64
إذاھرمةالتركیبةتكونالمقابلوفيالسكانعددمن% 40الشباننسبةفاقت
التركیبةھذهاألعمارھرمویجسمالسكانمن% 10الشیوخنسبةفاقت

: خامداخليناتج
طیلةمابلدفيالثالثةاالقتصادیةالقطاعاتحـقـقتھاالتيالمضافةالقیممجموع

تضاف. البلدبذلكالمستقّروناألجانبأوالمقیمونالسكانحققھاسواءسنة،
تضافو. والخدماتالسلععلىالمفروضةالمضافةالقیمةعلىالضرائبإلیھا
إنالتعویضات،المجموعھذامنوتحذف؛الجمركیةالمداخیلأیضاإلیھا

.الصادراتلتشجیعتوّجھالتيووجدت،

: تنمیة
وعلىمعینبلدفيیطرأالذيالجدريالتغییرأوالتطورعلىیدلعاممفھوم

.واالقتصادیةواالجتماعیةاالقتصادیةالمیادینمختلف

:بشریةتنمیة
عیشھمستوىوتحسینالفردقدراتدعمإلىتھدفالتياإلجراءاتمنمجموعة

التنمیةعكس.لھاوھدفاأداةاإلنسانمنتجعلوبدلكاالجتماعیةوأوضاعھ
.فقطإنتاجیةأداةاإلنسانمنتجعلالتياالقتصادیة
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:مستدیمةتنمیة
االعتباربعــینتأخذلــمإنحقیقیةتنمــیةھناكتكونالالمفھومھــذاحسب

إنردیئةالتنمیةتكونو. الالحقةاألجیــــالمصالحوالحالیةاألجیالحاجیات
البلدانكلفعلىلذلك. الحالیةاألجیالصعوباتومشاكلاألجیالھذهحّملت
والبري،التلوثمنالبیئةعلىالمحافظةعلىتعملأنتقّدمھامستوىكانمھما

كاملاستھالكوعدمسلیمةبیئةالالحقةاألجیالتجدحتىالمائيوالھوائي،
الغازو،النفط(المتجددةغیرالطاقةمصادرمثلالموجود،الطبیعيالمخزون
والنحاس،والحدید،( المعدنیةالموادو) الحجريالفحموالطبیعي،

. منھانصــیبھامــنالالحقةاألجیالتحرمالحــتىالتربةو) …الرصاص
ايالتداینمـناإلكثارعـدمعـلىالدولةومؤّسساتأجھزةمختلفوعمل

ھيیسددھامنلكنالحالیة،األجیالھيالدیونتلكمنیستفیدمنألنّ الدیون،
.الالحقةاألجیال

:اقتصادیةتنمیة
الرفعإلىیؤديالذيواالقتصادياإلنتاجعلىیطرأالذيالحاصلالتطورھو
الھیاكلإالبعصرنةممكناذلكیكونالو. اإلجماليوالداخلياإلنتاجحجممن

التيالتنظیمیةوالتكنولوجیةللتطوراتمواكبةوفاعلةجعلھاواالقتصادیة
الناتجمنالفردنمومعدلویعتبر.. العالمفيتقّدمااألكثرالبلدانتشھدھا

.التنمیةلھدهمقیاسأھمالداخلياإلجمالي

: المجالتنظیم
فعالیةمنالرفعبھدفالمجالاستغاللإلىتھدفالتيالعملیاتمجموعھو

.اإلنسانطرفمنالمحدداألھداف

: تمدین
الزیادةعامليبفعلالجغرافيمجالھاتوسعوكذاالمدینةسكانتزایدوثیرةھي

.الریفیةوالھجرةالطبیعیة
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