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الترابط بين مادة إعداد التراب وبعض المواد األخرى 
du territoireAménagementفمصطلح إعداد التراب يعني باللغة الفرنسي 

Ménagerإعداد، تهيئة أو تدبير فهي  La gestion de l’espaceأما تدبير المجال 
.وتعني القيام أو فعل كل ما يتعلق بصيانة التجهيزات والحفاظ عليها، وحسن تدبيرها وإدارتها

نمسياسة  "بكونهعربه

وتوزيعتنظيمأجل

إطاريفالبشرية  األنشطة  

األخذ  معوطنيجغرافي

حاجياتاالعتباربعين

ويتموالجماعاتاألفراد

اإلمكاناتحسبذلك

وضروراتالطبيعية  

"االقتصاديةالحياة

Aubyالفقيه  03

أنهعلىعرفه

إلىهدفوفنعلم"

وتوزيعتنظيم

الجهويالفضاء

لمختلفوالوطني

ة  البشرياألنشطة  

الفردحاجاتحسب

."والجماعة

الفقيه روالن   02

الطموح"انهعلىعرفه

الوطنيالترابإلعداد

زيعتوعلىالعمليقتضي

اتوزيعالوطنية  الثروة

منيستفيدوأنعادال

المدنسكاناالزدهار

علىوالبواديواألرياف

."سواءحد

دانيال كوشار 01



ر العالقة بين التعمي

وإعداد التراب

ادإعدمادةلتشعبنظراأنهيتضحهناومن

منبمجموعةوارتباطهاالوطنيالتراب

دتحديأحيانايصعبفإنهاألخرى،العلوم

اكتفينالكنالعلوم،هذهمعتقاطعهمدى

بعضمععالقتهمستوىعلىالوقوف

مادتيكوثيقاارتباطابهايرتبطالتيالمواد

أشدمنباعتبارهماوالتخطيط،التعمير

.بهارتباطاالمواد

العالقة بين إعداد 

التراب والتخطيط



العالقة بين التعمير وإعداد التراب

------------------------

Aubyاألستاذينعرفهبحيثالوطني،الترابإلعدادسابقاتاريخياالتعميريكتسي

Jean MarieوRobert Ducosاإلداريالقانون"المشتركمؤلفهمافي"

التيعيةواالجتماواالقتصاديةوالقانونيةالتقنيةالوسائلمجموعة":بأنه

."...للكتلوإنسانيةوعقالنيةمتناسقةبتنميةتسمحأنيجب
فياوديموغراصناعياوتقدمهاالحديثةالمدينةتطورفرضهاحتميةكصورةظهروقد

صفالنعرفهاظاهرةأهمالبعضنظرفيتعتبرالتيالعمالقةالمدنظاهرةواستفحال

.العشرينالقرنمنالثاني



التعمير 
جال يعني التعمير بتدبير الكتل العمرانية في م

01حضري

02الجزء/ جزئي و ذو بعد حضاري أكثر

25.9003و 12.90وثائقه ضمن قانوني رقم  

04مستقبليقوم نظرة استشرافية توقعية لل

يبحث في اإلطار الجغرافي والمجالي على

اديةأحسن توزيع للسكان ولألنشطة االقتص

الكل/ شامل وذو بعد وطني أو جهوي 

ظام في حين إن إعداد التراب الزال يفتقد لن

قانوني ينظمه

مستقبليقوم على نظرة استشرافية توقعية لل

إعداد التراب 

مقارنة بين عداد التراب و التعمير



هذه بعض مستويات التمييز والترابط بين التعمير وإعداد التراب، إذ يمكن القول أن لهما 

من األهمية ما ال يمكن معها االستغناء عنهما بالنسبة للمجتمع واالقتصاد والدولة سواء في 

البالد المتقدمة أو البالد المتخلفة، كما أنه يصعب الفصل بينهما ألنهما يهتمان ويعمالن في

نفس اإلطار وهو المجال، ويسعيان إلى نفس الهدف وهو ضمان حياة أفضل للساكنة من 

..خالل تأطيرها والتوفيق بين حاجياتها والموارد المتاحة



فيللتفكيرأسلوب"بكونهالتخطيطعرف

ضبطيمكنحتىوظروفهالمستقبل

هدافاألتحقيقيكفلبماالحاليةالتصرفات

"المقررة

George  Terrie 

التخطيط وإعداد التراب الوطني

اريةاإلدالبرامجبكلوثيقبشكلترتبطالتيالموضوعاتإحدىالتخطيطيعد

ليهعتكونسوفكمامشاريعوضععلىيقومألنهواالقتصادية،والسياسية

عيةوللوضللمعطياتومعاينةدراسةمنانطالقامستقبالالقطاعاتهذهوضعية

الراهنة

لمامسبقتحديد"بكونهالتخطيطعرف

لذياالعملسيرلخطتحديدأنهعمله،سيتم

منومتناسقةمنسجمةمجموعةيضم

"معينةأهدافتحقيقبغرضالعمليات

Heimen



ولهذا فإن التخطيط يهدف إلى تحسين وضعية القطاعات المخطط لها انطالقا من وضع 

نمية تصورات وتوقعات وتنبؤات مستقبلية لما سوف تكون عليه مستقبال، فهو يسعى إلى ت

.وتطوير القطاعات موضوع التخطيط، ونفس األمر يسعى إليه إعداد التراب الوطني

فالتخطيط وإعداد المجال هما سياستان تنصبان على نفس الموضوع وهو التنمية، 

فالتخطيط يقوم . وينبثقان عن مجهودات واعية وإرادية للدولة في استشراف المستقبل

على عنصرين، تعيين األهداف ثم تحديد الوسائل لتحقيقها خالل مدة زمنية محددة

. 
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