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معهد مجموعة صندوق ا�يداع والتدبير والمديرية
العامة للجماعات الترابية ينظمان ندوة عن بعد حول

موضوع: «تقليص الفوارق بين المجاالت الترابية»

Institut Groupe CDG

تحتــل التفاوتــات الترابيــة مكانــة الصــدارة يف نقاشــات أصحــاب القــرار السياســي عبــر العالــم أجمــع، وال يشــكل 
المغــرب اســتثناء لهــذه القاعــدة. وتتجلــى هــذه التفاوتــات علــى الخصــوص يف انعــدام المســاواة يف الصحــة والتعليــم 
وفــرص الشــغل والبنيــات التحتيــة والتعميــر…، حيــث تعــرف المجــاالت الترابيــة فــوارق كبيــرة تتفاقــم مــع مــرور 

الزمن.

فــإذا كان المغــرب قــد ســجل تقدمــا ملحوظــا يف مجــال التنميــة علــى الصعيــد الوطنــي، خصوصــا فيمــا يتعلــق 
بتقليــص معــدل الفقــر، تحســين ولــوج الســاكنة للبنيــات التحتيــة األساســية ودعــم األنشــطة المــدرة للدخــل، إال أن 
الفــوارق بيــن الجهــات اإلثنــي عشــر للمملكــة، بــل وداخــل كل جهــة علــى حــدة، ال زالــت موجــودة. كمــا أن الهــوة ال تــزال 
عميقــة بيــن المناطــق الحضريــة والقرويــة، إذ تعــرف هــذه األخيــرة نقصــا حــادا مــن حيــث الولــوج إىل الخدمــات 

االجتماعية األساسية والبنيات التحتية والتجهيز مقارنة مع األوىل.

انطالقــا مــن ذلــك، وبغــرض التطــرق لألســئلة المتعلقــة بالفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة يف المغــرب، نظــم معهــد 
مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر والمديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة، يــوم األربعــاء 02 نوفمبــر 2022، نــدوة عــن 

بعد حول موضوع: «تقليص الفوارق بين المجاالت الترابية» والتي عرفت مشاركة:

• اهرو أبرو، ، رئيس مجلس جهة درعة تافياللت
• عبد العزيز عديدي، أستاذ التعليم العايل، والمدير السابق للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير

• ســعيد الليــث، مديــر تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة بــوزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة 
والمياه والغابات

• باسكال كوالنج، مسؤول البلد لدى مديرية إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية المكلف بالمغرب

يف بدايــة اللقــاء، تــم التطــرق إىل تحديــد مفهــوم الفــوارق المجاليــة الــذي يحيــل علــى التفــاوت وانعــدام المســاواة علــى 
المســتوى التنمــوي بيــن الجهــات يف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، بــل وحتــى الرقميــة. ويمكــن لهــذه 
التفاوتــات أن تظهــر حتــى داخــل المــدن (الفــوارق يف مجــال التجهيــز بيــن مختلــف األحيــاء…). ويتيــح قيــاس وتقييــم 
هــذه التفاوتــات إمكانيــة مقارنــة مســتوى تنميــة الوحــدات المجاليــة لنفــس البلــد، كمــا أنهــا تكشــف عــن انعــدام تــوازن 
األوضــاع فيمــا بينهــا. ويتــم قيــاس هــذه الفــوارق عــن طريــق مؤشــرات اجتماعيــة، مثــل نســب األميــة والتمــدرس 

والربط بشبكات الماء والكهرباء…

حــاول المتدخلــون، يف إطــار هــذه النــدوة، إعطــاء أجوبــة لمختلــف األســئلة المطروحــة، خاصــة تلــك المتعلقــة باآلليــات 
التــي يجــب اعتمادهــا بُغيــة مواجهــة التفاوتــات الجهويــة، وأهميــة الحكامــة الجيــدة علــى مســتوى الجهــات، والمــوارد 
عكــف  كمــا  القــروي.  العالــم  يف  التنمويــة  المــؤهالت  تثميــن  أجــل  مــن  توفيرهــا  يلــزم  التــي  والبشريــة  الماليــة 

المشاركون على اقتراح توصيات من أجل رفع تحدي التوازنات المجالية بين جهات المملكة.

النــدوة فرصــة لتقديــم مســتوى إنجــاز برنامــج تقليــص الفــوارق المجاليــة واالجتماعيــة يف الوســط  كمــا شــكلت 
القــروي الــذي أعطــى جاللــة الملــك محمــد الســادس انطالقتــه يف ســنة 2015. ويهــدف هــذا البرنامــج، الــذي خصــص 
لــه غالف مــايل بقيمــة 50 مليــار درهــم، إىل تعزيــز وتنويــع المــؤهالت االقتصاديــة للمناطــق القرويــة والجبليــة، إضافــة 
إىل فــك العزلــة عــن الســاكنة القرويــة وتحســين ولوجهــا للخدمــات األساســية (التعليــم، الصحــة، الكهربــاء، المــاء…). 
وبهــذا الصــدد، تــم تســجيل إنجــازات مهمــة علــى المســتوى المــايل وعلــى مســتوى المشــاريع، حيــث تــم اســتثمار 41 
مليــار درهــم يف محفظــة ضمــت 9500 مشــروع وعمليــة واســتفاد 14 مليــون شــخص مــن مختلــف البرامــج المنفــذة 

على صعيد 1060 جماعة قروية.

ومكنت تدخالت المشاركين يف الندوة من استخراج العديد من الخالصات، منها على الخصوص:

• ال يجــب اعتبــار الفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة قــدرا ال مفــر منــه. فاألمــر يتعلــق بإشــكالية عالميــة توجــد علــى حــد 
الســواء يف البلــدان الغنيــة والناميــة والصاعــدة. وتجــدر اإلشــارة بهــذا الشــأن إىل أن دوال تتوفــر علــى جغرافيــا أكثــر 

تعقيدا من المغرب، كاليابان، قد تمكنت من تحقيق االنسجام وتوزيع ثرواتها وتجهيزاتها بشكل أفضل؛ 

• باإلضافــة إىل التفاوتــات الجهويــة واالجتماعيــة، بــرز شــكل جديــد مــن الفــوارق: أال وهــو التفــاوت الرقمــي. توجــد اليــوم 

صحــاري رقميــة، وهــي عبــارة عــن فضــاءات غيــر مرتبطــة بالهاتــف النقــال وال باألنترنيــت. وغالبــا مــا يتــم مالحظــة 
وجود هذه الفوارق داخل المدينة نفسها، حيث تتفاوت جودة الربط من حي إىل آخر؛

• يف المغــرب، تجــد هــذه التفاوتــات تفســيرات لهــا يف العديــد مــن العوامــل المحــددة: (ا) الجغرافيــا (التضاريــس، 
جــودة التربــة، الجبــال، المنــاخ، وفــرة الميــاه…) (اا) اإلرث التاريخــي (أثــر االســتعمار الــذي أطلــق مســلسال للتعميــر يف 
المناطــق الســاحلية علــى حســاب المناطــق الداخليــة للــبالد) و(ااا) السياســات العموميــة التــي اعتمــدت مقاربــات 

قطاعية وغير ترابية؛

• علــى الجهــات أن تــويل أهميــة أكبــر للتســويق التــرايب باعتبــاره أداة لجــذب الســياح والمســتثمرين. ويخضــع جلــب 
هــؤالء إىل الجهــات لثالثــة عوامــل مهمــة: (ا) تعزيــز الجاذبيــة المجاليــة مــن خالل فــك العزلــة، (اا) تســهيل الولــوج 

للعقار و(ااا) توفير حوافز للمستثمرين؛

• يتمحــور برنامــج التخفيــف مــن الفــوارق الترابيــة واالجتماعيــة حــول ثالث مجــاالت مهمــة، وهــي البنيــات التحتيــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة األساســية مــن خالل خمســة محــاور (فــك العزلــة، التعليــم، الصحــة، المــاء والكهربــاء)، 
البرامــج والمشــاريع ذات الطابــع االقتصــادي والتــي تســتهدف علــى الخصــوص تحســين دخــل الســكان والمشــاريع 

الكبرى المهيكلة مثل الطرق السيارة والمشاريع السياحية أو تلك المتعلقة بالطاقة…

ــر إرادة سياســية حقيقيــة؛ ويتجلــى ذلــك مــن خالل ورش  • يتطلــب تقليــص الفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة توف�
الجهوية المتقدمة، بشقيها الالتمركز والالتركيز.

https://www.youtube.com/watch?v=KaL9RVRWaps&t=2991s : لمشاهدة الندوة عن بعد



تحتــل التفاوتــات الترابيــة مكانــة الصــدارة يف نقاشــات أصحــاب القــرار السياســي عبــر العالــم أجمــع، وال يشــكل 
المغــرب اســتثناء لهــذه القاعــدة. وتتجلــى هــذه التفاوتــات علــى الخصــوص يف انعــدام المســاواة يف الصحــة والتعليــم 
وفــرص الشــغل والبنيــات التحتيــة والتعميــر…، حيــث تعــرف المجــاالت الترابيــة فــوارق كبيــرة تتفاقــم مــع مــرور 

الزمن.

فــإذا كان المغــرب قــد ســجل تقدمــا ملحوظــا يف مجــال التنميــة علــى الصعيــد الوطنــي، خصوصــا فيمــا يتعلــق 
بتقليــص معــدل الفقــر، تحســين ولــوج الســاكنة للبنيــات التحتيــة األساســية ودعــم األنشــطة المــدرة للدخــل، إال أن 
الفــوارق بيــن الجهــات اإلثنــي عشــر للمملكــة، بــل وداخــل كل جهــة علــى حــدة، ال زالــت موجــودة. كمــا أن الهــوة ال تــزال 
عميقــة بيــن المناطــق الحضريــة والقرويــة، إذ تعــرف هــذه األخيــرة نقصــا حــادا مــن حيــث الولــوج إىل الخدمــات 

االجتماعية األساسية والبنيات التحتية والتجهيز مقارنة مع األوىل.

انطالقــا مــن ذلــك، وبغــرض التطــرق لألســئلة المتعلقــة بالفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة يف المغــرب، نظــم معهــد 
مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر والمديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة، يــوم األربعــاء 02 نوفمبــر 2022، نــدوة عــن 

بعد حول موضوع: «تقليص الفوارق بين المجاالت الترابية» والتي عرفت مشاركة:

• اهرو أبرو، ، رئيس مجلس جهة درعة تافياللت
• عبد العزيز عديدي، أستاذ التعليم العايل، والمدير السابق للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير

• ســعيد الليــث، مديــر تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة بــوزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة 
والمياه والغابات

• باسكال كوالنج، مسؤول البلد لدى مديرية إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية المكلف بالمغرب
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يف بدايــة اللقــاء، تــم التطــرق إىل تحديــد مفهــوم الفــوارق المجاليــة الــذي يحيــل علــى التفــاوت وانعــدام المســاواة علــى 
المســتوى التنمــوي بيــن الجهــات يف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، بــل وحتــى الرقميــة. ويمكــن لهــذه 
التفاوتــات أن تظهــر حتــى داخــل المــدن (الفــوارق يف مجــال التجهيــز بيــن مختلــف األحيــاء…). ويتيــح قيــاس وتقييــم 
هــذه التفاوتــات إمكانيــة مقارنــة مســتوى تنميــة الوحــدات المجاليــة لنفــس البلــد، كمــا أنهــا تكشــف عــن انعــدام تــوازن 
األوضــاع فيمــا بينهــا. ويتــم قيــاس هــذه الفــوارق عــن طريــق مؤشــرات اجتماعيــة، مثــل نســب األميــة والتمــدرس 

والربط بشبكات الماء والكهرباء…

حــاول المتدخلــون، يف إطــار هــذه النــدوة، إعطــاء أجوبــة لمختلــف األســئلة المطروحــة، خاصــة تلــك المتعلقــة باآلليــات 
التــي يجــب اعتمادهــا بُغيــة مواجهــة التفاوتــات الجهويــة، وأهميــة الحكامــة الجيــدة علــى مســتوى الجهــات، والمــوارد 
عكــف  كمــا  القــروي.  العالــم  يف  التنمويــة  المــؤهالت  تثميــن  أجــل  مــن  توفيرهــا  يلــزم  التــي  والبشريــة  الماليــة 

المشاركون على اقتراح توصيات من أجل رفع تحدي التوازنات المجالية بين جهات المملكة.

النــدوة فرصــة لتقديــم مســتوى إنجــاز برنامــج تقليــص الفــوارق المجاليــة واالجتماعيــة يف الوســط  كمــا شــكلت 
القــروي الــذي أعطــى جاللــة الملــك محمــد الســادس انطالقتــه يف ســنة 2015. ويهــدف هــذا البرنامــج، الــذي خصــص 
لــه غالف مــايل بقيمــة 50 مليــار درهــم، إىل تعزيــز وتنويــع المــؤهالت االقتصاديــة للمناطــق القرويــة والجبليــة، إضافــة 
إىل فــك العزلــة عــن الســاكنة القرويــة وتحســين ولوجهــا للخدمــات األساســية (التعليــم، الصحــة، الكهربــاء، المــاء…). 
وبهــذا الصــدد، تــم تســجيل إنجــازات مهمــة علــى المســتوى المــايل وعلــى مســتوى المشــاريع، حيــث تــم اســتثمار 41 
مليــار درهــم يف محفظــة ضمــت 9500 مشــروع وعمليــة واســتفاد 14 مليــون شــخص مــن مختلــف البرامــج المنفــذة 

على صعيد 1060 جماعة قروية.

ومكنت تدخالت المشاركين يف الندوة من استخراج العديد من الخالصات، منها على الخصوص:

• ال يجــب اعتبــار الفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة قــدرا ال مفــر منــه. فاألمــر يتعلــق بإشــكالية عالميــة توجــد علــى حــد 
الســواء يف البلــدان الغنيــة والناميــة والصاعــدة. وتجــدر اإلشــارة بهــذا الشــأن إىل أن دوال تتوفــر علــى جغرافيــا أكثــر 

تعقيدا من المغرب، كاليابان، قد تمكنت من تحقيق االنسجام وتوزيع ثرواتها وتجهيزاتها بشكل أفضل؛ 

• باإلضافــة إىل التفاوتــات الجهويــة واالجتماعيــة، بــرز شــكل جديــد مــن الفــوارق: أال وهــو التفــاوت الرقمــي. توجــد اليــوم 

صحــاري رقميــة، وهــي عبــارة عــن فضــاءات غيــر مرتبطــة بالهاتــف النقــال وال باألنترنيــت. وغالبــا مــا يتــم مالحظــة 
وجود هذه الفوارق داخل المدينة نفسها، حيث تتفاوت جودة الربط من حي إىل آخر؛

• يف المغــرب، تجــد هــذه التفاوتــات تفســيرات لهــا يف العديــد مــن العوامــل المحــددة: (ا) الجغرافيــا (التضاريــس، 
جــودة التربــة، الجبــال، المنــاخ، وفــرة الميــاه…) (اا) اإلرث التاريخــي (أثــر االســتعمار الــذي أطلــق مســلسال للتعميــر يف 
المناطــق الســاحلية علــى حســاب المناطــق الداخليــة للــبالد) و(ااا) السياســات العموميــة التــي اعتمــدت مقاربــات 

قطاعية وغير ترابية؛

• علــى الجهــات أن تــويل أهميــة أكبــر للتســويق التــرايب باعتبــاره أداة لجــذب الســياح والمســتثمرين. ويخضــع جلــب 
هــؤالء إىل الجهــات لثالثــة عوامــل مهمــة: (ا) تعزيــز الجاذبيــة المجاليــة مــن خالل فــك العزلــة، (اا) تســهيل الولــوج 

للعقار و(ااا) توفير حوافز للمستثمرين؛

• يتمحــور برنامــج التخفيــف مــن الفــوارق الترابيــة واالجتماعيــة حــول ثالث مجــاالت مهمــة، وهــي البنيــات التحتيــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة األساســية مــن خالل خمســة محــاور (فــك العزلــة، التعليــم، الصحــة، المــاء والكهربــاء)، 
البرامــج والمشــاريع ذات الطابــع االقتصــادي والتــي تســتهدف علــى الخصــوص تحســين دخــل الســكان والمشــاريع 

الكبرى المهيكلة مثل الطرق السيارة والمشاريع السياحية أو تلك المتعلقة بالطاقة…

ــر إرادة سياســية حقيقيــة؛ ويتجلــى ذلــك مــن خالل ورش  • يتطلــب تقليــص الفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة توف�
الجهوية المتقدمة، بشقيها الالتمركز والالتركيز.

https://www.youtube.com/watch?v=KaL9RVRWaps&t=2991s : لمشاهدة الندوة عن بعد
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تحتــل التفاوتــات الترابيــة مكانــة الصــدارة يف نقاشــات أصحــاب القــرار السياســي عبــر العالــم أجمــع، وال يشــكل 
المغــرب اســتثناء لهــذه القاعــدة. وتتجلــى هــذه التفاوتــات علــى الخصــوص يف انعــدام المســاواة يف الصحــة والتعليــم 
وفــرص الشــغل والبنيــات التحتيــة والتعميــر…، حيــث تعــرف المجــاالت الترابيــة فــوارق كبيــرة تتفاقــم مــع مــرور 

الزمن.

فــإذا كان المغــرب قــد ســجل تقدمــا ملحوظــا يف مجــال التنميــة علــى الصعيــد الوطنــي، خصوصــا فيمــا يتعلــق 
بتقليــص معــدل الفقــر، تحســين ولــوج الســاكنة للبنيــات التحتيــة األساســية ودعــم األنشــطة المــدرة للدخــل، إال أن 
الفــوارق بيــن الجهــات اإلثنــي عشــر للمملكــة، بــل وداخــل كل جهــة علــى حــدة، ال زالــت موجــودة. كمــا أن الهــوة ال تــزال 
عميقــة بيــن المناطــق الحضريــة والقرويــة، إذ تعــرف هــذه األخيــرة نقصــا حــادا مــن حيــث الولــوج إىل الخدمــات 

االجتماعية األساسية والبنيات التحتية والتجهيز مقارنة مع األوىل.

انطالقــا مــن ذلــك، وبغــرض التطــرق لألســئلة المتعلقــة بالفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة يف المغــرب، نظــم معهــد 
مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر والمديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة، يــوم األربعــاء 02 نوفمبــر 2022، نــدوة عــن 

بعد حول موضوع: «تقليص الفوارق بين المجاالت الترابية» والتي عرفت مشاركة:

• اهرو أبرو، ، رئيس مجلس جهة درعة تافياللت
• عبد العزيز عديدي، أستاذ التعليم العايل، والمدير السابق للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير

• ســعيد الليــث، مديــر تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة بــوزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة 
والمياه والغابات

• باسكال كوالنج، مسؤول البلد لدى مديرية إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية المكلف بالمغرب

يف بدايــة اللقــاء، تــم التطــرق إىل تحديــد مفهــوم الفــوارق المجاليــة الــذي يحيــل علــى التفــاوت وانعــدام المســاواة علــى 
المســتوى التنمــوي بيــن الجهــات يف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، بــل وحتــى الرقميــة. ويمكــن لهــذه 
التفاوتــات أن تظهــر حتــى داخــل المــدن (الفــوارق يف مجــال التجهيــز بيــن مختلــف األحيــاء…). ويتيــح قيــاس وتقييــم 
هــذه التفاوتــات إمكانيــة مقارنــة مســتوى تنميــة الوحــدات المجاليــة لنفــس البلــد، كمــا أنهــا تكشــف عــن انعــدام تــوازن 
األوضــاع فيمــا بينهــا. ويتــم قيــاس هــذه الفــوارق عــن طريــق مؤشــرات اجتماعيــة، مثــل نســب األميــة والتمــدرس 

والربط بشبكات الماء والكهرباء…

حــاول المتدخلــون، يف إطــار هــذه النــدوة، إعطــاء أجوبــة لمختلــف األســئلة المطروحــة، خاصــة تلــك المتعلقــة باآلليــات 
التــي يجــب اعتمادهــا بُغيــة مواجهــة التفاوتــات الجهويــة، وأهميــة الحكامــة الجيــدة علــى مســتوى الجهــات، والمــوارد 
عكــف  كمــا  القــروي.  العالــم  يف  التنمويــة  المــؤهالت  تثميــن  أجــل  مــن  توفيرهــا  يلــزم  التــي  والبشريــة  الماليــة 

المشاركون على اقتراح توصيات من أجل رفع تحدي التوازنات المجالية بين جهات المملكة.

النــدوة فرصــة لتقديــم مســتوى إنجــاز برنامــج تقليــص الفــوارق المجاليــة واالجتماعيــة يف الوســط  كمــا شــكلت 
القــروي الــذي أعطــى جاللــة الملــك محمــد الســادس انطالقتــه يف ســنة 2015. ويهــدف هــذا البرنامــج، الــذي خصــص 
لــه غالف مــايل بقيمــة 50 مليــار درهــم، إىل تعزيــز وتنويــع المــؤهالت االقتصاديــة للمناطــق القرويــة والجبليــة، إضافــة 
إىل فــك العزلــة عــن الســاكنة القرويــة وتحســين ولوجهــا للخدمــات األساســية (التعليــم، الصحــة، الكهربــاء، المــاء…). 
وبهــذا الصــدد، تــم تســجيل إنجــازات مهمــة علــى المســتوى المــايل وعلــى مســتوى المشــاريع، حيــث تــم اســتثمار 41 
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على صعيد 1060 جماعة قروية.

ومكنت تدخالت المشاركين يف الندوة من استخراج العديد من الخالصات، منها على الخصوص:

• ال يجــب اعتبــار الفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة قــدرا ال مفــر منــه. فاألمــر يتعلــق بإشــكالية عالميــة توجــد علــى حــد 
الســواء يف البلــدان الغنيــة والناميــة والصاعــدة. وتجــدر اإلشــارة بهــذا الشــأن إىل أن دوال تتوفــر علــى جغرافيــا أكثــر 

تعقيدا من المغرب، كاليابان، قد تمكنت من تحقيق االنسجام وتوزيع ثرواتها وتجهيزاتها بشكل أفضل؛ 

• باإلضافــة إىل التفاوتــات الجهويــة واالجتماعيــة، بــرز شــكل جديــد مــن الفــوارق: أال وهــو التفــاوت الرقمــي. توجــد اليــوم 

صحــاري رقميــة، وهــي عبــارة عــن فضــاءات غيــر مرتبطــة بالهاتــف النقــال وال باألنترنيــت. وغالبــا مــا يتــم مالحظــة 
وجود هذه الفوارق داخل المدينة نفسها، حيث تتفاوت جودة الربط من حي إىل آخر؛

• يف المغــرب، تجــد هــذه التفاوتــات تفســيرات لهــا يف العديــد مــن العوامــل المحــددة: (ا) الجغرافيــا (التضاريــس، 
جــودة التربــة، الجبــال، المنــاخ، وفــرة الميــاه…) (اا) اإلرث التاريخــي (أثــر االســتعمار الــذي أطلــق مســلسال للتعميــر يف 
المناطــق الســاحلية علــى حســاب المناطــق الداخليــة للــبالد) و(ااا) السياســات العموميــة التــي اعتمــدت مقاربــات 

قطاعية وغير ترابية؛

• علــى الجهــات أن تــويل أهميــة أكبــر للتســويق التــرايب باعتبــاره أداة لجــذب الســياح والمســتثمرين. ويخضــع جلــب 
هــؤالء إىل الجهــات لثالثــة عوامــل مهمــة: (ا) تعزيــز الجاذبيــة المجاليــة مــن خالل فــك العزلــة، (اا) تســهيل الولــوج 

للعقار و(ااا) توفير حوافز للمستثمرين؛

• يتمحــور برنامــج التخفيــف مــن الفــوارق الترابيــة واالجتماعيــة حــول ثالث مجــاالت مهمــة، وهــي البنيــات التحتيــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة األساســية مــن خالل خمســة محــاور (فــك العزلــة، التعليــم، الصحــة، المــاء والكهربــاء)، 
البرامــج والمشــاريع ذات الطابــع االقتصــادي والتــي تســتهدف علــى الخصــوص تحســين دخــل الســكان والمشــاريع 

الكبرى المهيكلة مثل الطرق السيارة والمشاريع السياحية أو تلك المتعلقة بالطاقة…

ــر إرادة سياســية حقيقيــة؛ ويتجلــى ذلــك مــن خالل ورش  • يتطلــب تقليــص الفــوارق بيــن المجــاالت الترابيــة توف�
الجهوية المتقدمة، بشقيها الالتمركز والالتركيز.

https://www.youtube.com/watch?v=KaL9RVRWaps&t=2991s : لمشاهدة الندوة عن بعد


