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التصميم الوطني إلعداد التراب

أدوات إعداد التراب وتدبير المجال

مقتضى لقد أدرج التصميم الوطني إلعداد التراب ألول مرة، كتصميم من تصاميم التهيئة الترابية بالمغرب ب

، لكن لم يتم التصريح الرسمي بالدور التنموي المنوط 1980-1978المخطط الثالثي السادس لسنوات 

.  1985-1981بالتصاميم الوطنية الخاصة بإعداد المجال، إال بموجب المخطط الخماسي السابع لسنوات 



فالتصميم الوطني كان يهدف أساسا إلى تحديد 

التوجهات الرئيسية إلعداد التراب، وكذا وضع 

ملة مخطط مستقبلي بعيد المدى يحقق تنمية متكا

ي وشاملة، عن طريق تجهيز وتنشيط كل منطقة ف

إطار تنسيق متكامل مع المناطق األخرى، ضمن 

نسيج اقتصادي، اجتماعي و ثقافي يمتد على 

ة مجموع التراب الوطني، و باعتباره األداة المرجعي

العامة والهامة التي يجب على التصاميم األخرى 

العمل وفق توجهاتها ومبادئها، ينبغي دراستها 

وتعريفها وتحديد دواعي خلقها، ثم تحديد مراحل

.إعداد صياغتها والكشف عن أهدافها



مفهوم التصميم الوطني إلعداد التراب

علىحدديبحيثالوطني،الصعيدعلىالترابإعدادلسياسةمرجعيةتقنيةأداةهو

قةالوثييشكلفهوالترابية،التنميةلسياسةالكبرىالمحاورالطويلالمدى

عمتامانسجامفيوالترابيةالقطاعيةالتنمويةالعملياتإدماجعلىالمساعدة

رالمؤطالمجاليالتكاملواالنسجامضمانإلىيهدفأنهكماالوطنية،التوجهات

إذافهوالجهوي،أوالمركزيالمستوىعلىسواءاألطرافمختلفلسياسات

لحلوللبةالمتطالكبرىوالنواقصاالختالالتتبرزوثيقةبلللبرمجة،وثيقةليس

.والوضوحالواقعيةباعتمادهمستعجلة



اإلطار الجهوي والدولي

5 24 3 1

أسباب الصياغة

تدبير اإلمكانات  الطبيعية 
التخطيط المستقبلي  للتنمية

المشاكل الديمغرافية

المكونات  الوظيفية للمجال



إن عملية إعداد 

التصميم الوطني 

إلعداد التراب مرت 

بثالث مراحل

المرحلة التحضيرية

المرحلة التوقعية

المرحلة النهائية



المعنيةالقطاعاتمختلفواقععلىالوقوفأجلمنقطاعيةدراساتعدةإجراءالمرحلةهذهخاللتملقد

عهدقطاعيا،تقريرا19حوالي1993-1991بينماالممتدةالمرحلةهذاخصصتوقدالتصميم،بهذا

:وهيرئيسيةمواضيعأربعةبينالتقاريرهذهتوزعتإذمغاربة،وخبراءمستشارينإلىبإنجازه

7

المرحلة التحضيرية

7

األنشطة االقتصادية 

البنية التحتية 

اإلطار اإلداري 

الموارد والثروات 

تللمعلومابنكتوفيرمنالتقاريرهذهومكنت
أنجزتالتياألعمالتكللتالترابيالمجالحول

يةالخلأعدتهعامتقريربإنجازالمرحلةهذهخالل

إلعدادالوطنيالتصميمإعدادلمتابعةالدائمة

ابعةالتالترابإعدادمديريةأنشأتهاالتيالتراب

عامةخالصةواعتبرآنذاكالداخليةلوزارة

.تأنجزالتيالتقاريرلمختلفحصيلةشكلت
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المرحلة التوقعية
التوقعيالطابععليهاغلبإذللمجال،الطويلالمدىعلىمستقبليتصورإعطاءمهمةإليهاأسندحيثإضافيا،تقريرا20حواليإعدادخاللهاتم

المحتملةهاتالسناريووضعبقصدللتحليل،مرحلةماهيبقدراألولىللمرحلةامتداداتكنلمأنهابمعنىوالمعلومات،للمعطياتوالتحليلياالستشرافي

زتاأنجواللتينالسابقةوالمرحلةالمرحلةهذهمناالنتهاءتمأنوبعد.ثانيةجهةمنالترابإلعدادالوطنيالتصميموصياغةجهةمنالترابإلعداد

منديدالعوتضمنتمهمةكانتالرحلةهذهتقاريرأنالخبير،أشاروقد،(باربي)الدوليالخبيرلتقييمالمنجزةاألشغالإخضاعتمتقرير39حوالي

:بينهامنالنقائصمنمجموعةشهدتأنهاإالالمرقمة،المعطيات

الجهوية؛التطلعاتعنالغالبفيتعبيرهاعدم•

لها؛المواكبةالخرائطكفايةعدم•

ربطدونالبعضبعضهاعنمستقلةسيناريوهاتصياغة•

بينها؛يشدعضوي

المستشارين؛تأطيركفايةعدم•

واضحة،إعالميةإستراتيجيةغياب•

التقارير؛جلعلىالمؤقتةالصبغةطغيان•

موعة ولم يقتصر الخبير على إعطاء النقائص بل أعطى مج

:من التوصيات من ضمنها 

وبالمناطقالتحتيةبالبنيةوالمتعلقةالمتوفرةالمعلوماتتحيين❖

السياحية؛والمجاالتكالمناجمالخاصةالصبغةذات

االقتصادية؛األنشطةبتطورالخاصةالتوقعاتتحليل❖

ونية؛القانصورتهاوتأكيدواضحةبصورةالتصميمهذامناألهدافتحديد❖

تفعيل وضع آليات وبنيات للتشاور والتضامن والحوار، قصد العمل على ال❖

.الدائم لمقتضى الدراسات حول إعداد التراب
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المرحلة النهائية

إنجازأنعلىنصالذياألخيرهذاالتراب،إلعدادوطنيميثاقعنهتمخضالذيالترابإلعدادالوطنيالحوارانطالقمعتزامنت

والتنميةبالتراإلعدادالوطنيةالسياسةتوجهاتتطبيقفيللشروعاالستعجالطابعيكتسيأصبحالتراب،إلعدادالوطنيالمخطط

:يفترضإذالمستدامة،

وأداةواستراتيجياسياسيامرجعياإطارايشكلأن

.قتصادلالاإلجماليةالتنافسيةوتحسيناألهدافلتحقيق اآلجالأقربفيبوضعهالتعجيليتمأن0102

وتنقسم هذه المرحلة

إلى شطرين، بحيث عهد

اتوالدراسوالمعلوماتالمعطياتتحيينعلىبالعمللألول

عضبوأنخاصةالسابقتينالمرحلتينخاللأنجزتالتي

تواكبالجعلهامماطويل،وقتعليهامرالتقارير

المدروسةالقطاعاتشهدتهاالتيوالتطوراتالتغيرات

يمنطقواقعيأساسعلىمبنيةالتوقعاتتكونوحتى

.وموضوعي

ضوءعلىالتصميمإلعدادخصصفقدالثانيالشطرأما

التوجهاتيتضمنالذيالتراب،إلعدادالوطنيالميثاق

رابالتإلعدادالجديدللمنظورالمؤسساتيةوالبنىوالمبادئ

الصياغةإعدادتمقدأنهإلىنشيراألخيروفي.الوطني

نمعليهاوصودقالترابإلعدادالوطنيللتصميمالنهائية

2005مايفيالترابإلعداداألعلىالمجلسقبل
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أهدافه

اغةلصياألوليةالدراساتعليهتنبنيالذياألساستكونمرجعيةدراساتإيجاد

منمجموعةبينمتناسقنحوعلىتقومواالجتماعية،القتصاديةالتنميةإستراتيجية
الوطنيالترابأجزاء

قأففيوالخاص،العامالمستوىعلىللمخططينمرجعياإطاراسيشكل

مزمعالالسياساتوترابطاألهدافتالؤميضمنالذيالمناسبالقراراتخاذ
إنجازها

اءكالمالحيويةتلكوخاصةأنواعهااختالفعلىالطبيعيةالمواردحماية
التلوثمنوالحدالبيئةعلىوالحفاظ

التكوينوللتربيةقطاعيةبرامجوضعطريقعنالبشريةبالموارداالعتناء
والمدينةالقريةفيالضروريةوالخدماتللشغلمناصبوتوفير

هويوالجالمحليللعمليعطيحتىاإلداري،للنظامالالمركزيالطابعتدعيم
معناه(الترابي)

لتكتالتافيجديةبصفةاالندماجعلىقادريكونحتىمجالياالمغربتأهيل
العولمةتطبعهأصبحتمحيطفيالدوليةأوالقاريةأوالجهوية

ما يمكن مالحظته 

ني على التصميم الوط

إلعداد التراب هو أن 

ه هدفه األسمى وغايت

األولى واألخيرة 

ن ضمان التجانس بي

التدخالت القطاعية 

على المستوى 

الوطني و الترابي 

عن طريق وضع 

إطار مرجعي يحدد 

األهداف العامة التي 

يجب أن تحترم من 

قبل الفاعلين 

اإلداريين 

.والجهويين
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