
 

  
  :متهيد إشكايل

 .البادية أزمة ملواجهة الريفية التهيئة الدولة وضعت

 الريف؟ أزمة وعوامل مظاهر هي فما 

 األزمة؟ هذه حلل التدخل أشكال هي وما 

I  - املغريب الريف أزمة وعوامل مظاهر: 

  :املغربية البادية أزمة مظاهر تتعدد -  1

  .النبايت الغطاء وتدهور املناخية، للتقلبات واخلضوع املائية، املوارد وقلة الفقرية، التربة انتشار :يف املتمثلة :الطبيعية املوارد هشاشة �

 والزراعة الذايت، االكتفاء حتقق وال الداخلية السوق حنو إنتاجها يوجه اليت املعيشية التقليدية الفالحة بني االزدواجية: اقتصاديا �

 .واخلدمات والتجارة كالصناعة التكميلية األنشطة ضعف إىل باإلضافة اخلارجية، السوق حنو املوجهة التسويقية

 .القروية اهلجرة مشكل وتفاقم الصحية، والتغطية التمدرس نسبة وضعف واألمية، الفقر نسبة ارتفاع: اجتماعيا �

 وانتشار العمومية، املرافق واملواصالت، وقلة والكهرباء الشروب املاء شبكة ضعف: العمومية واخلدمات التجهيزات ميدان يف �

  .الالئق غري السكن

 :اآلتية بالعوامل املغريب الريف أزمة ترتبط -  2

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية جمال يف املغربية البادية ميش �

 .احمللية واجلماعات الدولة طرف من الريفي الشأن تسيري سوء �

  .املغربية البادية مشاكل حدة تزايد اجلفاف، وبالتايل سنوات تعاقب �

II - الريفية التهيئة إطار يف املغربية البادية أزمة ملواجهة التدخل أشكال:  

 :وجتهيزيا واجتماعيا اقتصاديا البادية أزمة ملعاجلة الدولة تتدخل -  1

 :اآليت الشكل على حتديدها ميكن اليت القروية االقتصادية التنمية برامج الدولة وضعت

 للمجال املندجمة اجلفاف، والتنمية وأثار التصحر ومكافحة البورية، املناطق يف الفالحي االستثمار وتشمل: االقتصادية التنمية برامج �

 .الريفي

 .االجتماعية األولويات وبرنامج البشرية للتنمية الوطنية املبادرة طليعتها ويف: االجتماعية التنمية برامج �

 املرافق وإنشاء الطرقية، والشبكة الشروب واملاء بالكهرباء القروي العامل تزويد: بينها من: العمومية واخلدمات التجهيزات برامج �

 ...واملستوصفات  كاملدارس العمومية

  :املغربية البادية أزمة مواجهة يف الريفية التهيئة تساهم -  2

 الوضع ولتحسني االقتصادية األنشطة ولتطوير األساسية التجهيزات لتوفري البادية يف الدولة تدخل: الريفية بالتهيئة يقصد

 :بينها من مشاريع، عدة الريفية التهيئة االجتماعي، وتتضمن

 وتوفري االقتصادية، األنشطة وتنويع البيئة، ومحاية الفالحي، اال تنمية إىل دف اليت باملغرب القروية للتنمية 2020 إستراتيجية �

 .واالجتماعية االقتصادية التحتية البنية

 املوارد استغالل وعقلنة عنها، العزلة وفك الشمالية، املنطقة تنمية إىل يهدف الذي الشمالية األقاليم وتنمية إنعاش مشروع �

 .الشغل مناصب وتوفري الطبيعية،

 .القروية اهلجرة من واحلد اإلنتاجية، من والرفع املسقية املساحة توسيع إىل يهدف الذي سبو حوض مشروع �
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  :خامتة

 .مشاكل عدة تواجه املغربية البوادي تزال ال املبذولة، اهودات رغم

  

 :شرح املصطلحات

 .والغابات واملراعي واحلقول القرى يشمل جغرايف جمال: البادية أو الريف �

 .الريف يف صغري سكاين جتمع: القرية �

 .األمطار على مباشرة زراعتها تعتمد اليت: البورية املناطق �


