
 

  

  :متهيد إشكايل

 .امليادين خمتلف يف التنمية لتحقيق تعبئتها ميكن اليت البشرية الطاقات جمموع هي البشرية املوارد

  املغرب؟ لساكنة الدميوغرافية الوضعية هي فما 

 باملغرب؟ البشرية املوارد تنمية مستوى هو وما 

 باملغرب؟ البشرية التنمية مستوى لتحسني املبذولة اجلهود هي وما 

I  - املغرب لساكنة الدميوغرافية الوضعية: 

  :اجلغرايف وتوزيعها املغربية الساكنة تطور -  1

 واخنفاض الوالدات بارتفاع املرتبط الطبيعي التكاثر معدل ارتفاع أمام الدميوغرايف االنفجار مرحلة املغرب دخل م1960 سنة منذ

 يف لكن م،2004 - 1960 الفترة يف نسمة مليون 30 حوايل إىل مليون نسمة 11.6 من املغرب سكان عدد انتقل وبالتايل الوفيات،

 واألزمة االجتماعية املشاكل تأثري حتت النسل حتديد سياسة تطبيق يف املغاربة شرع حيث الدميوغرايف، النمو وثرية تراجعت األخرية السنوات

 شهد حيث الوضعية انقلبت التسعينات مطلع منذ أنه غري الثمانينات، اية حدود إىل األغلبية يشكلون األرياف سكان االقتصادية، وظل

 السهول يف السكانية الكثافة وترتفعالقروية،  اهلجرة انتشار بسبب سريعا تطورا املدن سكان نسبة وعرفت احلضري التحول املغرب

 يف التعمري، قدم أمام الريف يف أيضا السكانية الكثافة وترتفع االقتصادية،  األنشطة وأمهية الطبيعية الظروف  مالئمة بفعل االطلنتية واهلضاب

  .االقتصادية األنشطة وهزالة الطبيعية الظروف بقساوة املتميزة الصحراوية املناطق يف ضعيفة السكانية فالكثافة املقابل

 :باملغرب النشيطة الساكنة وضعية -  2

النشيطة  الساكنة تشكل الوقت نفس يف البالد، سكان من مهما جزءا سنة 24و 10 بني أعمارها املتراوحة العمرية الفئات متثل

 نستخلص وبالتايل ضعيفة، فهي الشيوخ نسبة أما واألطفال، الصغار فئة بعدها وتأيت السكان، جمموع من األكرب القسم) سنة 59 -  15(

 التشغيل( األساسية االجتماعية القطاعات يف مشاكل يطرح مما السابقة، العقود يف الطبيعي التكاثر معدل بارتفاع املرتبطة السكاين اهلرم فتوة

 الوسط يف نظريها من بقليل أكثر احلضري الوسط يف النشيطة الساكنة نسبة بأن يالحظ، و)... التغذية  – السكن – الصحة – التعليم –

 العقدين خالل التشغيل فرص لتناقص نظرا الشباب فئة لدى مرتفعة البطالة نسبة بأن يتبني كما اقل، بطالة نسبة يشهد الذي القروي

 أعلى األول القطاع يشغل، ودبلوم بدون األشخاص مع مقارنة العليا الشهادات ذوي األشخاص لدى أيضا البطالة نسبة وترتفع ،األخريين

 .الثاين القطاع وأخريا الثالث القطاع بعده ويأيت املغربية العاملة اليد من نسبة

II -  باملغرب البشرية التنمية مستوى:  

 :باملغرب البشرية التنمية مستوى تطور -  1

 هذا أن غري البشرية، للتنمية الوطنية املبادرة وضمنها املبذولة اجلهود بفعل األخرية الفترة يف تدرجييا البشرية التنمية مؤشر تطور

 :منها املتعددة، االجتماعية باملشاكل املتأخرة الرتبة هذه عامليا، وتفسر 124 الرتبة املغرب حيتل حيث املطلوب املستوى إىل يرق مل املؤشر

 الضرورية، واملرافق الصحية والتجهيزات األطر كفاية وعدم التمدرس، ومعدل الفردي الدخل وضعف واألمية، البطالة نسبة ارتفاع

 .التغذية وسوء السكن أزمة إىل باإلضافة

  :املناطق حسب البشرية التنمية مؤشر توزيع خيتلف -  2

 يف اخنفاضه مقابل احلمراء الساقة بوجدور العيون جهة :مثل بعضها، يف يرتفع حيث اجلهات حسب البشرية التنمية مؤشر خيتلف

 الوسط يف أكثر البشرية التنمية مؤشر يضعف كما التوزيع، هلذا مباشرا انعكاسا البشري الفقر خريطة وتعترب الشرقية، كاجلهة أخرى جهات

  .احلضري بالوسط مقارنة القروي
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III  - البشرية التنمية مستوى لتحسني املبذولة اجلهود:  

 :البشرية للتنمية الوطنية املبادرة -  1

 االستثمار إنعاش وإدراج التنافسية وتقوية البشرية املوارد لتأهيل باستمرار مفتوح ورش هي :البشرية للتنمية الوطنية املبادرة

 :هي رئيسية، حماور ثالث وتضمنت م،2005 ماي يف البشرية للتنمية الوطنية املبادرة والتصدير، وانطلقت اخلاصة واملبادرة

 .خصاصة األشد القروية واجلماعات الفقرية األحياء تعرفه الذي االجتماعي للعجز التصدي �

 .اخلاصة احلاجيات لذوي أو صعبة وضعية يف لألشخاص الضرورية للحاجات االستجابة �

 .الشغل لفرص واملدرة القار للدخل املتيحة األنشطة تشجيع �

 :التالية ااالت إىل البشرية للتنمية الوطنية املبادرة تدابري تصنيف ميكن

 .الصناعية األقطاب وإحداث اإلنتاج ومجعيات االستثمار وتشجيع إمنائية، مشاريع خلق: االقتصادي اال يف �

 .اإلجبارية الصحية التغطية وإقرار الالئق غري والسكن األمية وحماربة التمدرس  تعميم: االجتماعي اال يف �

 .البوادي يف الطرق ومد ،والكهرباء الشروب املاء شبكة توسيع: األساسية التجهيزات جمال يف �

 :البشرية للتنمية أخرى برامج -  2

 البيضاء، الدار يف نياحمللي الفاعلني بني الشراكة على اعتمد جترييب مشروع: احلضري الوسط يف الفقر حملاربة النموذجي املشروع �

 .وطنجة مراكش

 .البيئة ومحاية ،االقتصادية األنشطة وتنويع ،األساسية واخلدمات ،النحتية البنية دعم وتضمن: القروية للتنمية م2020 إستراتيجية �

 .منوا األقل أقاليم أربعة يف السكان دخل حتسني استهدف: الفقر ومكافحة املستدامة البشرية التنمية برنامج �

  .قروية مجاعة 575 يف الصحية اخلدمات وحتسني ،األمية وحماربة التمدرس دعم توخى: االجتماعية األولويات مشروع �

  :خامتة

 اليت الوطين التراب إعداد سياسة ج هلذا اجلهات، حسب تتباين اليت والبشرية الطبيعية املوارد تدبري يف صعوبات املغرب يواجه

 .الكربى االية التقسيمات هلا مهدت

  

 :شرح املصطلحات

 .)والوفيات الوالدات اخنفاض( عصري نظام إىل) والوفيات الوالدات ارتفاع( تقليدي نظام من االنتقال: الدميوغرايف االنتقال �

  .البوادي سكان من أكثر املدن سكان: احلضري التحول �

  .اجلهوية الصناعية املدن: الصناعية األقطاب �

 ونسبة التمدرس نسبة( تعليمي مستوى :هي مستويات، ثالث ويشمل التنمية درجة لقياس دويل معيار: البشرية التنمية مؤشر �

 .السكان عدد على اخلام الوطين الناتج قسمة حاصل: الفردي الدخل - )الرضع ووفيات احلياة أمد( صحي مستوى -  )األمية

= 1 – 0.8) ( متوسط=  0.79 – 0.5) (  ضعيف=  0.49 – 0: (1و 0 بني يتراوح سلم على البشرية التنمية مؤشر يعتمد �

  .)مرتفع

 .االقتصادية لألنشطة) األرباح( املضافة القيم جمموع: اخلام الوطين الناتج �




