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قرر المتعلقِبالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئي،128.12ِِالقانونِالتنظيميِرقمِِمن6ِللمادةِِبقا ِطِ 

"إنجاحِاالنتقالِنحوِِموضوع ،ِفيِإطارِإحالةِذاتية،ِإعدادِتقريرِحول2016شتنبرِالمجلس بتاريخ فاتح 

ِالصدد،ِفيِو تدامة".المدنِالمس دَِهذا ِالمكلفةِبالبيئةِوالتنميةِالمستدامةلجنةِالدائمةِلِ المجلس مكتبَِعه 

ِورأيِحولِالموضوع. تقريرإعدادِب

العادية81ِِخاللِدورتهاِِباإلجماع،ِوقدِصادقتِالجمعيةِالعامةِللمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئي

 ملِعنوانِ"إنجاحِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامة".تقريرِيحعلىِ،2017ِدجنبر21ِِالمنعقدةِفيِ
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إلى المشاركين نصره هللا، جاللة الملك محّمد الّسادس، مقتطف من الرسالة الملكية السامية التي وجهها 

 في مدينة الداخلة: 2016مارس  18في منتدى كرانز مونتانا، في 

ِأنماِالعالمَِِنِ "إ ِبابتكار ِالحفاظِعلىِمطالبِاليوم ِمع ِلشعوبنا، ِضمانِعيشِأرغد ِمنِشأنها طِتنموية،

شروطِاستدامته.ِفلنجتهدِجميعاِفيِهذاِاالتجاه،ِولنصغيِللمبدعينِوللشبابِ؛ِالذينِيجددونِباستمرار،ِ

ِ.ويهيؤونِلناِعالمِالغد

ِحضراتِالسيداتِوالسادة،

علىِأرضِالواقع،ِمنِخاللِتدابيرِِإنِمنِمسؤوليةِالدولِأنِتتبنىِرؤىِمستقبلية،ِوتعملِعلىِبلورتها

ِ.لةمهمةِوأوراشِمهيكِ 

ِ ِكانتِطموحة، كها الساكنة ومنظمات المجتمع تظل هشة ما لم تتمل  غيرِأنِالسياساتِالعمومية،ِمهما

ِ.المدني

ال بد لها أن ترتكز على هذاِهوِالمعنىِالحقيقيِللتنميةِالمستدامة.ِفلكيِتكونِالتنميةِدائمةِوقويةِوغنية،ِ

 ".ة تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصةرؤي
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 ملخص تنفيذي

ِمقدمةِ .1

ثتِفيِالمائة50ِسكانِالمدنِفيِالعالمِخاللِالسنواتِالعشرينِاألخيرةِبأزيدِمنِعددِارتفعِ ِأُحد  ،ِكما

مليارِشخٍصِفي3.7ِِيوَنِنسمة.ِويعيشِاليوَمِأكثُرِمنِيفوقِعددُِسكانهاِملِمدينة 160ِِخاللِالفترةِذاتهاِ

ِالرقمِ ِالنمو90ِِ،ِعلما ِأن2030ِمليارِنسمةِفيِأفقِسنة4.7ِِالمدن،ِوسيتجاوزِهذا فيِالمائةِمنِهذا

ِوفيِأفقِسنةِ ِالضعيفِأوِالمتوسط. لِفيِالبلدانِذاتِالدَّخل  فيِالمائةِمن70ِِ،ِسيعيش2050ِستَُسج 

ِوكبرياتِالمدن.ِسكانِالعالمِفيِالمدن

ِأكثرِمن3ِِوعلىِالصعيدِالعالمي،ِتغطيِالمدنِ في50ِِفيِالمائةِفقطِمنِمساحةِاألرضِغيرِأنهاِتضمُّ

فيِالمائة80ِِفيِالمائةِمنِالطاقة،ِوتنبعثِمنهاِأكثرِمن75ِِالمائةِمنِسكانِالعالم،ِوتستهلكِأزيدِمنِ

ِمنِالناتجِالداخليِالخامِالعالمي.فيِالمائة80ِِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئة،ِوتنتجِحالياِ

فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِالعالمي.ِومنِالمتوقعِأنِتُول  د35ِِوتُول  دِالمدنِالمائةِاألغنىِفيِالعالمِ

ِ 600ِِأكبر ِمن ِأزيد ِالعالم ِفي 60ِِمدينة ِالعالميِبحلولِسنة ِالنمو ِمن ِالمائة تريليون34ِِ)2025ِفي

ِمليارِنسمة(.2ِئةِمنِسكانِالعالمِ)ِفيِالما25ِدوالر(ِوأنِتضمِ

في20ِِومليونِنسمة(50.000ِِمنِجهةِأخرى،ِتضمِالمدنِالمتوسطةِ)التيِيتراوحِعددِسكانهاِماِبينِ

ِالسكنِ ِلهم ِالمدنِأنِتوفر ِويمكنِلهذه ِالمناطقِالحضرية. ِوثلثِمجموعِسكان ِالعالم ِمنِسكان المائة

ِ ِتمتعهم ِبضمان ِالكفيلة ِكبرياتِواالحتياجاتِاألساسية ِمن ِأقل ِوبتكلفة ِفعالة ِوذلكِبطريقة بمواطنتهم،

ِالمدن.

ِمنِالمدنِالكبرىِفيِتسريعِتمدنِ ِأنِتضطلعِبدورِأكثرِأهمية ِيمكنِللمدنِالمتوسطة ِنالحظِأنه كما

ِالبلدانِالناميةِوفيِتحقيقِتوازنِالمجاالتِالترابيةِوالتخفيفِمنِحدةِالهجرةِالقروية.

58ِِتمثلِنسمة000ِ300ِِعنِسكانهاِعددِيقلِالتيِالعمرانيةِالتجمعاتِكانتِ،2010و2000ِِسنتيِفبين

000ِ300ِماِبينِِسكانهاِعددِإفريقيا،ِبينماِشكلتِالتجمعاتِالتيِيبلغِفيِالحضريِالنموِمنِالمائةِفي

ِووفقا29ِِنسمةِمليونِعنِسكانهاِعددِيزيدِالتيِوتلكِفقط،ِالمائةِفي13ِِنسمة،ِومليون ِفيِالمائة.

ِالحضري،ِالنموِمنِالمائةِفي51ِِستساهمِالمدنِالصغيرةِبنسبةِ،2030ِو2010ِِسنتيِبينِللتوقعات

ِالمائة.ِفي33ِِبنسبةِوالمدنِالكبرىِالمائة،ِفي16ِِوالمدنِالمتوسطةِبنسبة

منِناحيةِأخرى،ِومنِأجلِمواكبةِهذهِالوتيرةِالمتسارعةِللنموِالديموغرافيِوالتوسعِالحضري،ِيتعينِ

هةِالعديدِمنِالتحدياتِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئية.ِوإذاِكانتِالمدنِبمثابةِأقطابِعلىِالمدنِمواج

لفتحِاآلفاقِالواعدةِوخلقِفرصِالشغلِوتوفيرِشروطِالرفاهية،ِوتطويرِالتكنولوجيات،ِوتحقيقِالتنميةِ

ِواالنع ِالدفيئة، ِغازات ِالنبعاثات ِالرئيسي ِالمصدر ِأيضا ِفهي ِواالجتماعية، ِالبيئيةِاالقتصادية كاسات

،ِكماِأنهاِالجبهةِاألكثرِنجاعةِفيِمكافحةِالتغيراتِالمناخيةِومواجهةِالرهاناتِذاتِالسلبيةِواالجتماعية

ِالصلةِبالتنميةِالمستدامة.



8 

 

ألمينِنائبةِا"،ِتصريحِمنِالواضحِأنِالمدنِهيِالتيِسيفوزِبهاِالعالمِفيِمعركةِاالستدامةِأوِيخسرِ"

ِ ِالمتحدة، ِلألمم ِالعمرانيِالجديدةلِخالالعام ِالتحضر ِالمستوىِحولِأجندة ِفيِاجتماعِرفيع شتنبر5ِِ،

2017ِ

فيِجميعِاإلعالناتِالصادرةِعنِِوقد تجسد هذا الوعي الدولي برهانات االنتقال نحو المدن المستدامة

ِمعنيةاألطرافِالمؤسساتِالتعاونِالدوليةِواإلقليمية،ِوعلىِمستوىِالجهاتِالمانحةِالدولية.ِكماِتُجمعِ

ِالفرصِاالجتماعي ِاغتنام ِأهمية ِعلى ِيتيحهاالدولية ِالتي ِالمستقبلية ِواالقتصادية ِِة ِأفق ِمن2050ِفي ،

العالميةِالكبرى،ِالمتمثلةِفيِ:ِوذلكِمنِأجلِالتمكنِمنِرفعِالرهاناتِخاللِِالتمدنِالجماعيِللسكان،ِ

تماعيةِوالجغرافية،ِوتحفيزِالنموِضمانِاستقرارِالدول،ِوالتخفيفِمنِوطأةِالفقرِوتقليصِالفوارقِاالج

ِواألزمات،ِ ِالكوارث ِمواجهة ِعلى ِالمحلية ِالمجتمعات ِقدرة ِوتعزيز ِوالمستدام، ج ِالمدم  االقتصادي

 وضمانِاألمنِالغذائي،ِوتأمينِولوجِالساكنةِإلىِالمياهِوالطاقة،ِومكافحةِالتغيراتِالمناخيةِبشكلِفعال.

التدابيرِالعمليةِالمتعلقةِبالشفافيةِوبالتمويلِمنِأجلِالوفاءِوفيِالوقتِالذيِتنكبِفيهِالدولِعلىِوضعِ

ِ ِأكتوبر ِفي ِ)المعتمدة ِالجديدة ِالحضرية ِبموجبِالخطة ِالمناخ2016ِبالتزاماتها ِباريسِبشأن ِواتفاق )

(،ِيبرزِالدورِالحاسمِوالجوهري،2015ِ(ِوأهدافِالتنميةِالمستدامةِالسبعةِعشرِ)شتنبر2015ِ)دجنبرِ

قِالفاعلينِغيرِالحكوميينِوِالحواضرِالكبرىِوالمدن،ِفيِالنجاحِفيِتحقيقِأهدافِخطةِالواقعِعلىِعات

 .2030التنميةِالمستدامةِلعامِ

ِي ِالغاية، ِبالطاقةِوالمناخِوأهدافِِتعينِعلىِالمدنِأنِتحرصِعلىِإدماجوتحقيقا ِلهذه الخططِالمتعلقة

ِا ِبالتنمية ِالخاصة ِوبرامجها ِالمستدامةِفيِرؤيتها ِاالنتقالِالطاقيِالتنمية لمحليةِوأنِتنخرطِفيِدينامية

ِوالبيئيِوالصمودِإزاءِالتغيراتِالمناخية،ِمنِخاللِاعتمادِأنماطِاالستهالكِواإلنتاجِالمسؤولة.

ِالعملِعلىِ ِفإنِتحقيقِهدفِوطموحِاالنتقالِنحوِمدنِمستدامةِيقتضيِبالضرورة ِالمنطلق، ومنِهذا

ِلسياساتِالعموميةِومشاريعِالتنميةِالترابيةِعلىِمستوىِالمدن.تنزيلِبرامجِالخططِالدوليةِوتدابيرِا

ِللنجاحِفيِرفعِهذهِ ِتؤهلها ِمؤسساتيةِالِيمكنِإنكارها ِبمزايا ِالمغربية ِتتمتعِالمملكة ِاإلطار، وفيِهذا

ِالمستدامةِ ِالتنمية ِأهداف ِتنزيل ِطريق ِعن ِالوطنية، ِأهدافها ِوتحقيق ِإليها ِالمشار ِالعالمية التحديات

ِالتغيراتِالمناخيةِعلىِمستوىِالمدن.ِومكافحةِ

ِالصدد،ِفإنِالتنزيلِالترابيِالناجعِللجهويةِالمتقدمةِولإلستراتيجيةِالوطنيةِللتنميةِالمستدامة،ِ وفيِهذا

السيماِفيِمحاورهاِالمتعلقةِبتنميةِاالقتصادِاألخضرِومكافحةِالتغيراتِالمناخية،ِيتيحِللمدنِوالحواضرِ

جةِومستدامةِالكبرىِوالجهاتِبالمغربِ فرصةِثمينةِلتََملُّكِرؤيةِطويلةِالمدىِووضعِبرامجِتنمويةِمدم 

وقادرةِعلىِالصمودِمعِإشراكِجميعِالفاعلينِالمحليينِ)منِالقطاعينِالعامِوالخاص(،ِوذلكِفيِإطارِ

هِجميُعِالمواطنين. ِمشروعِمجتمعيِيشتركِفيِب نائ هِوتََملُّك 

هة إلى المشاركين في منتدى كرانز مونتانا، في وقد أك د جاللة الملك محّمد الّساد س، في رسالته الموج 

 في مدينة الداخلة: 2016مارس  18
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ِالحفاظِعلىِِالعالمَِِنِ "أ ِمع ِلشعوبنا، ِضمانِعيشِأرغد ِمنِشأنها ِأنماطِتنموية، ِبابتكار مطالبِاليوم

؛ِالذينِيجددونِباستمرار،ِِشروطِاستدامته.ِفلنجتهدِجميعاِفيِهذاِاالتجاه،ِولنصغيِللمبدعينِوللشباب

ِ.ويهيؤونِلناِعالمِالغد

ِحضراتِالسيداتِوالسادة،

إنِمنِمسؤوليةِالدولِأنِتتبنىِرؤىِمستقبلية،ِوتعملِعلىِبلورتهاِعلىِأرضِالواقع،ِمنِخاللِتدابيرِ

ِ.لةمهمةِوأوراشِمهيكِ 

ِكانتِطموحة كنة ومنظمات المجتمع كها الساتظل هشة ما لم تتمل  ،ِغيرِأنِالسياساتِالعمومية،ِمهما

ِ.المدني

ال بد لها أن ترتكز على ،ِهذاِهوِالمعنىِالحقيقيِللتنميةِالمستدامة.ِفلكيِتكونِالتنميةِدائمةِوقويةِوغنية

 ".رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة

ِ

ناميكيةِالدولية،ِوالذيِأطلقِمؤخراِمسلسلِتفكيرِمعمقِإنِالمغرب،ِوهوِالبلدِالذيِانخرطِفيِهذهِالدي

منِأجلِإعادةِصياغةِنموذجهِالتنموي،ِمدعوِإلىِأنِيضعِعمليةِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِفيِصلبِ

نموذجهِالجديدِللتنميةِولإلقالعِاالقتصاديِواالجتماعيِلمجاالتهِالترابية.ِوفيِماِيستقبلِمنِالسنوات،ِ

نحوِمدنِمغربيةِمستدامةِهوِالمعياَرِالرئيسيِلتقييمِمدىِنجاحِالنموذجِالوطنيِالجديدِسيكونِاالنتقالِ

ِالمستدامة. للتنمية

ِإزاءِمختلفِ ِعلىِالتكيفِوالصمود ِواالبتكارِوبالقدرة ِبالجاذبية ِالمستقبلية ِمدننا ِينبغيِأنِتتسم ولهذا،

ِوك ِوالتكنولوجي ِوالمالي ِاالقتصادي ِالطابع ِذات ِالدولية ِفيِاألزمات ِوالتحكم ِالطبيعية، ِالكوارث ذا

انعكاساتهاِالبيئيةِواالجتماعيةِالسلبية،ِكماِينبغيِعليهاِتدبيرِمواردهاِالطبيعيةِوالماليةِوالبشريةِبطريقةِ

ِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِفيِخلقِفرصِشغلِ ِينبغيِأنِيسهم ِوأخيرا ، ِبالنجاعةِوالمسؤولية. تتسم

ِالنساء ِلفائدة ِالسيما ِللمواطنينِِجديدة، ِوالرفاهية ِواألمن ِاالجتماعي ِالتماسك ِوضمان والشباب

ِوالمواطنات.

ومعِذلك،ِمنِالمهمِالتأكيدِعلىِأنِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِهوِمشروعِسياسيِومجتمعيِبامتيازِ

ِسيتطلبِاعت ِأنه ِكما ِوالتنافسية، ِواإلبداع ِحيثِاالستدامة ِمن ِللمدينة ِالطاقاتِالكامنة ِتحرير مادِيروم

ِالمشروعِرهينِبإطالعِ مقاربةِللتغييرِتتسمِبتعددِاألبعادِوالفاعلينِوالمستويات.ِوهكذا،ِفإنِنجاحِهذا

ِبناءِالثقةِلدىِ ِإعادة ِبإرادةِسياسيةِغايتها األحزابِالسياسيةِبدورِالريادةِعلىِمستوىِالمحليِوتحليها

ِمنتخب ِالسياسية ِالريادة ِهذه ِيُجسد ِوينبغيِأن ِالمحلية. ِملتزمونِومؤهلونِوواعونِالساكنة ونِمحليون

ِوالتعبئة،ِ ِالشفافية ِقوامها ِتمثيلية ِفيِظلِديمقراطيٍة ِالمستدامة، ِالمحليةِوتدبيرِالتنمية برهاناتِالحكامة

وديمقراطيٍةِتشاركيةِمهنيةِومسؤولة،ِوُمواَطنٍةِفاعلةِوواعيةِبماِعليهاِمنِواجباتِوماِلهاِمنِحقوق،ِ

ِامجِتنميةِالمدنِالمستدامةِمعِالتخطيطِاإلستراتيجيِالجهويِوالوطني.وتناسٍقِوتكامٍلِمهيكلِلبرن

 أهداف اإلحالة الذاتية ومنهجية العمل  .2
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منهاِبحاجةِالمغربِإلىِإدماجِأهدافِالتنميةِالمستدامةِفيِسياساتهِالعمومية،ِوفيِسياقِالهدفِرقمِ  ِ وعيا

ِالمستدامةِ)"جعلِالمدنِوالمستوطناتِال11ِ ِوقادرةِعلىِمنِأهدافِالتنمية ِللجميعِوآمنة بشريةِشاملة

ِارتأتِاللجنةِالدائمةِالمكلفةِبالبيئةِوالتنميةِالمستدامةِاالنكبابِعلىِدراسةِسبلِ الصمودِومستدامة"(،

ِنجاحِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامةِفيِالمغرب،ِوذلكِفيِإطارِدراسةِاستشرافيةِحولِمدينةِالمستقبل.

ِالذاتيةِفيِتحديدِالتدابيرِالعمليةِالالزمةِمنِأجلِ:ويتمثلِالهدفِمنِهذهِاإلحالةِ

 إضفاءِاالستدامةِعلىِعملياتِتجديدِوتوسيعِالمدنِالكبرىِوالمدنِوالمدنِالمتوسطة؛ 

 ِتقليصِالفوارقِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئية،ِوخلقِفرصِالشغلِلفائدةِالنساءِوالشباب؛ 

 ِثقافيةِللمدن؛تحسينِالجاذبيةِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوال 

 ِالمساهمةِفيِالمحافظةِعلىِالبيئةِوالتنوعِالبيولوجيِوتحسينهما؛ 

 ِِِوعلى ِوالتغيراتِالمناخية ِالتقلباتِاالقتصادية ِإزاء ِالتكيفِوالصمود ِالمدنِعلى ِقدرة تعزيز

 االستخدامِالمسؤولِللموارد؛

 ِ.ِضمانِالتماسكِاالجتماعيِبالمدنِورفاهِساكنتها

ِاقترحت ِذلك، ِعن ِالمداخلِِوفضال  ِمن ِجملة ِالفاعلين، ِجميع ِمع ِمشتركة ِرؤية ِإطار ِفي اللجنة،

ِوغيرِ ِالمباشرين ِوالمسؤولين ِوالفاعلين ِالدولة ِإلى هة ِالموجَّ ِالتوجيهية ِوالمبادئ ِالعملية والتوصيات

ِيكفلِوضعهاِ ِبما ِالمدنِالحالية، ِلتدبيرِوتنظيم ِوذلكِمنِأجلِإرساءِنظام المباشرينِعنِتدبيرِالمدن،

ِسك ِمدينةِعلى ِقياسِأداء ِولمؤشرات ِلألهدافِالمنشودة ِجدول ِوضع ِتم ِوأخيرا ، ِالمستدامة. ِالتنمية ة

ِالمدنِ ِنحو ِالمغربية ِالمدن ِانتقال ِعملية ِعلى ِالعملي ِواإلشراف ِللرصد ِكأداة ِالمستدامة، المستقبل

ِالمستدامة.

ِ ِوالخواص، ِالعموميين ِالمؤسساتيين ِالفاعلين ِجميع ِالتشاورِمع ِمكنتِعملية ِمختلفِمكوناتِوقد ومع

المجتمعِالمدنيِالمعنيةِبمسألةِاالنتقالِنحوِالمدنِالمستدامة،ِفضال ِعنِالنقاشاتِداخلِاللجنة،ِمنِتنزيلِ

إلىِمختلفِالمعاييرِالدوليةِ مفهومِالمدنِالمستدامةِعلىِالمدنِالقائمةِوالمدنِالجديدةِفيِالمغرب،ِاستناداِ 

"ِالذيِيحددِمتطلباتِتدبيرِالتنميةِالمستدامةِللمدن،37101ِيزوِالمعمولِبها،ِالسيماِالمعيارِالدوليِ"إ

وذلكِمعِمراعاةِالخصوصياتِالترابيةِوالسياسيةِواالقتصاديةِوالثقافيةِللمدنِالمغربية.ِوفيِهذاِالصدد،ِ

 ارتكزتِاللجنةِفيِعملهاِعلىِأربعةُِمدخالت:

 ِوالد ِالوطنية ِالمرجعية ِالتقارير ِتحليل ِمن ِالمستمدة ِالتقريرِالخالصات ِبموضوع ِالمتعلقة ولية

 باإلضافةِإلىِالدراساتِالموضوعاتيةِالتيِأنجزهاِالبنكِالدولي.

 ِِوالقطاع ِالمؤسساتيين ِالفاعلين ِممثلي ِمع ِموضوعاتية ِعمل ِوورشات ِإنصات ِجلسات تنظيم

االقتصاديِومكوناتِالمجتمعِالمدنيِ)جمعياتِعاملةِفيِمجاالتِالبيئةِوحقوقِاإلنسانِوالتنميةِ

 قتصاديةِواالجتماعية،ِوقادةِالرأي،ِوباحثون،ِوجماعاتِترابية،ِومنظماتِمهنيةِونقابية(.اال

 .نةِالدوليةِحولِمشاريعِالمدنِالمستدامةِالناجحة  خالصاتِالدراسةِالمقار 
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 .تحليلِتجاربِالمدنِالمغربيةِالجديدة 

 

 . المدن المغربية ورهانات التنمية المستدامة وتحدياتها3

 دينامية الديموغرافية والتضخم الحضرينمو قوي للأ( 

ِفيِنموِساكنةِالمدن،ِوخاصةِمنذِمنتصفِالقرنِالعشرين.ِوبعدِأنِكانِ ُِمطَّردا َشهدِالمغربِتسارعا

،ِثمِإلى1960ِفيِالمائةِفيِسنة29.2ِِفيِالمائةِفيِبدايةِالقرن،ِارتفعِإلى8ِِمعدلِالتمدنِالِيتجاوزِ

.ِومنِالمتوقع2014ِفيِالمائةِفي60.3ِِو2004ِفيِالمائةِفي55.1ِِ،ِو1994ِفيِالمائةِفيِسنة51.3ِِ

2050فيِالمائةِفيِأفقِسنة73.6ِِو2030ِِفيِالمائةِبحلولِسنة67.8ِِأنِيصلِهذاِالمعدلِإلىِ
1
.ِ

ِاالجتماعيةِ ِمنِمظاهرِالتمييزِذاتِالصبغة ِالديموغرافيِلسكانِالمدنِتحدياتِالحد ِالنمو ويطرحِهذا

ِواإلدماجِاال ِالقادمينِمنِالقرىِومنِوالمجالية، ِالحاليينِوالمستقبليين قتصاديِواالجتماعيِللمهاجرين

ِبلدانِإفريقياِجنوبِالصحراءِعلىِمستوىِحكامةِالمدنِوالبرامجِالراميةِإلىِتنميتها.

.ِوتضمِمجاالِةحضرينطقةِم352ِمركزاِمحددا،ِأيِماِمجموعه74ِِمدينةِو278ِِيضمِالترابِالوطنيِ

ِمنِالمدنِ ِعنِمتراميا ِسكانها ِالتيِيقلِعدد ِالتيِيقلِعدد000ِ50ِِالصغيرة ِوالمدنِالمتوسطة نسمة

ِفيِالمائةِمنِمجموعِعددِالمدن.70ِنسمة،ِوالتيِتشكلِمجتمعةِماِيقربِمن000ِ100ِِسكانهاِعنِ

فيِالمائةِمنِمجموعِساكنةِالمدن.ِويشكلِالمجالِالحضري15ِِويقطنِبهذهِالمناطقِالحضريةِأقلِمنِ

ِلىِالرغمِمنِوزنهِالديموغرافيِالمحدود،ِعنصرِتوازنِداخلِالمنظومةِالحضرية.المصغر،ِع

مليونِنسمةِعلىِالتوالي32ِِمليونِنسمةِو26ِومنِالمحتملِأنِيتجاوزِعددِسكانِالمدنِالمشارِإليهمِ

ِ.2050و2030ِبحلولِسنتيِ

ِعمرانيا ،ِتشهدِركودا ِِألنهاِةعلىِالهجرِتشجعِتعدِلمِالمدينةِفإنِواعتبارا ِألوجهِالقصورِالهيكليةِهذه،

ِيولدِالذيِالمنظم،ِغيرِبالقطاعِماِيسمىِوظهورِالسكنِالعشوائيِانتشارِفيِالخصوصِوجهِتجسدِعلى

ِهشةِيعيشِفيِظلهاِجزءِتتجسدِمنِخاللِأنماطِمعيشةِالعواملِالتيِتكرسِمظاهرِالفقرِمنِمجموعة

ِفإنِ.الحضريةِالمناطقِسكانِمنِكبير ةِوالِتزالِتولدِيالِرجعِةِتعدِظاهرةيورقالِهجرةالِومعِذلك،

السياساتِالحضريةِِتتعاملِأسرة،ِفيِحين10.000ِسنوياِأكثرِمنِِقبلصفيحِتستمدنِهوامشِحضريةِو

السكانِِيِلهؤالءضمنالحدِالوصمِوتذهبِفيِذلكِالمشاكلِالطارئة،ِِعلىِأنهاِكمِمنهذهِالظاهرةِِمع

ِنحوجراهمال ِالسِ،المدينةِين ِالتخطيط ِواالقتصاديِاندماجهمِواكبةومِمتقبالهبدل ِواالجتماعي ِالثقافي

ِ.والبئي

ِاجتماعي،ِبدايةِتشكلِواقعِأيضاِهيِبلِاقتصادية،ِأزمةِآنيِعلىِفعلِردِمجردِالوضعيةِليستِإنِهذه

ِالتيِتعيشهاِالمدينةِوالمجاليِمظاهرِالتمييزِاالجتماعيِيزيدِمنِتفاقمِربماِالحضرية،ِالحياةِفيِمتجذر

ِويخلقِكبيرةِفرصاِباألساسِيتيحِحضريِمجتمعِنحوِالمغربيِالمجتمعِتحولِويمكنِالقولِإن.ِبيةالمغر

                                                           
1
 معطيات المندوبية السامية للتخطيط  
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ِوالتأهيلِالمترتبةِعنِهذاِالتغييرِالعمومية،ِمنِأجلِالمواكبةِوالتحكمِفيِعملياتِللسلطاتِمتعددةِمشاكل

 .السريعِالتمدن

 ب( تمركز متنام للتمدن في المناطق الساحلية

ِتمتدِعلىِيقطنِنصفِسكانِا ِويحتضنِهذا30ِِلمغربِفيِمناطقِساحلية كيلومترِمنِشاطئِالبحر.

في92ِِفيِالمائةِمنِاإلمكاناتِالسياحيةِو53ِالشريطِالساحليِنفسهِمعظمِأنشطةِاالقتصادِالوطني،ِأيِ

ِ ِأن ِنالحظ ِكما ِالصناعية. ِالوحدات ِمن ِالمناطق78ِِالمائة ِفي ِيتمركزون ِالمدن ِسكان ِمن ِالمائة في

 نسمةِفيِالكيلومترِالمربعِالواحد.598ِة،ِحيثِتسجلِكثافةِسكانيةِمرتفعةِتبلغِالساحلي

.ِفيِمجالِإعدادِالترابمعِأهدافِالسياسةِالوطنيةِِمركزِالمتناميِفيِالمناطقِالساحليةويتناقضِهذاِالت

ِ ِالفوارق ِتعميق ِشأنه ِمن ِإذ ِواالجتماعية ِاللاجالمواالقتصادية ِبين ِاِمناطقية ِمن ِتستفيد ِواجهاتلالتي

ِننسىِ ِأن ِدون ِالداخلية، ِوالمناطق ِالساحلية ِمن ِعنه ِينجم ِفيِالمساحاتما ِعلىِالموارد ِضغطِمتفاقم

 .ضيقة

 ج( ُمصالحة المواطنات والمواطنين مع الحياة السياسية ومع قيم المواَطـنة الفاعلة

ئة.ِويعكسِهذاِالرقمِفيِالما2015ِ،53.67ِشتنبر4ِِبلغتِنسبةِالمشاركةِفيِاالنتخاباتِالجماعيةِليومِ

ِنسبةِالمشاركةِالمحتسبةِوفقاِللمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابية.

ِ ِلسنة ِوالسكنى ِللسكان ِالعام ِاإلحصاء ِنتائج ِإلى ِسن2014ِواستنادا  ِالبالغين ِالسكان ِعدد ِأن ِنالحظ ،

14.303.140ِمليونِنسمة،ِويتجاوزِبكثيرِعددِالمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابيةِ)23ِالتصويتِيصلِإلىِ

 نسمة(.ِ

ِ ِالبالغة ِالنسبة، ِهذه ِفإن ِذلك، ِعلى ِالمدن53.67ِِوعالوة ِبين ِتعكسِالتبايناتِالمتزايدة ِال ِالمائة، في

لتِفيِالوسطِالحضري،ِ والجماعاتِالمحليةِاألخرى.ِوفيِالواقع،ِنالحظِأنِأدنىِن سبِالمشاركةُِسج  

ِية.فيِالمائةِمقارنةِمعِاالنتخاباتِالماض30ِحيثِانخفضتِإلىِ

ِتُسائلِالفاعلينِالسياسيينِبخصوصِمدىِفعاليةِالحكامةِالمحالية،ِوتقتضيِالعملِعلىِ ِاألرقام إنِهذه

ِإشراكِحقيقيِوقويِ ِمع ِالتشاركية، ِالديمقراطية ِنطاق ِتوسيع ِعبر ِالتمثيلية ِالديمقراطية ِمبادئ تعزيز

تملكِعلىِأوسعِلمشاريعِِللمجتمعِالمدنيِمنِخاللِآلياتِمتنوعة،ِمالئمةِومبتكرة،ِوذلكِبغيةِضمان

المدنِوإرساءِحكامةِمحليةِمنفتحةِعلىِالمواطناتِوالمواطنين،ِبوصفِذلكِشرطِقبليِلتحقيقِالحكامةِ

ِالجيدة.

ِالشبابِإلىِاألحزابِالسياسيةِ ِأنِتعمقِالتفكيرِفيِنظرة ِالمدنيِوالسلطاتِالعمومية وينبغيِالمجتمع

ثيفِالمبادراتِالراميةِإلىِتعبئةِالشبابِواألطرِوالنساءِومستوىِثقتهمِفيها،ِوبالتاليِأنِتعملِعلىِتك

ِلمقتضياتِ ِطبقا  ِوالمواطنات، ِالمواطنين ِالنهوضِبمشاركة ِيكفل ِبما ِالسياسية، ِالحياة ِفي وإشراكهم

ِمنِالدستور.11ِالفصلِ

ِالغاية ِإضافياِلالضطالعِبمسؤولياتهِ،ِينبغيِأنِتبذلِالفاعلونِالسياسيونوتحقيقا ِلهذه مجالِفيِِمجهدا

ِتخليقِالحياةِالسياسيةِوتأطيرِالمواطنين،ِوإعدادِنخبِسياسيةِمحليةِمؤهلةِومسؤولةِوذاتِمصداقية.
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 ( النمو المستدام للمدن الكبرى ووزنها داخل االقتصاد الوطني والدوليد

ِالدراساتِ ِمديرية ِمؤخرا ِأنجزتها ِدراسة ِوحسب ِاالقتصادي. ِللنمو ِقاطرات ِالكبرى ِالمدن تعتبر

ِوالتوقعا ِفإن ِوالمالية، ِاالقتصادية ِبوزارة ِالمالية ِالمدن51ِِت ِمن ِيتأتى ِالوطني ِالنمو ِمن ِالمائة في

ِالمغربيةِالتسعِالكبرى،ِمعِتسجيلِديناميةِخاصةِفيِمدينتيِالدارِالبيضاءِوطنجة.

التيِتمت250ِِمدنِكبرىِمنِبين9ِِوتعدِهذهِالنسبِمماثلةِلماِهوِمسجلِعلىِالمستوىِالدولي،ِإذِأنِ

ستهاِتساهمِبالثلثِفيِنموِبلدانِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِالمعنية.ِوتساهمِالمدنِدرا

ِفيِالمائةِمنِالقيمةِالصناعيةِعلىِالمستوىِالوطني.83ِالكبرىِالمغربيةِبنسبةِ

،ِوهوِفيِالمائة14.9ِوبخصوصِالتشغيلِداخلِالمناطقِالحضريةِالكبرى،ِنالحظِأنِمعدلِالبطالةِيبلغِ

فيِالمائة،66.2ِِفيِالمائة(.ِوبالمقابل،ِفإنِمعدلِاألجور،ِالبالغ10.6ِِأعلىِبقليلِمنِالمستوىِالوطنيِ)

نقاط.ِوهذاِيعنيِأنهِعلىِالرغمِمنِارتفاعِمعدلِالبطالة،ِفإنِجودة8.4ِِهوِأعلىِمنِالمستوىِالوطنيِبـِ

 الشغلِتسجلِبشكلِأكبرِفيِكبرياتِالمدن.

 دالت البطالة في أوساط الشباب والنساء واتساع الفوارق االجتماعية في المدن( ارتفاع قوي لمعهـ

إذاِكانتِالعديدِمنِالمؤشراتِإيجابيةِنسبيا،ِفإنِموضوعِإدماجِالشبابِفيِالمجتمعِيشكلِموطنِضعفِِ

تتعينِمعالجته.ِويشكلِإدماجِالشبابِفيِسوقِالشغلِتحدياِكبيرا ،ِحيثِالِيتوفرِإالِنصفِالشبابِمنِ

أنِهؤالءِيشتغلونِفيِالغالبِفيِالقطاع35ِِو25ِالمتراوحةِأعمارهمِبينِ  ِ عاما ،ِعلىِمنصبِشغل،ِعلما

غيرِمستقر. ِغيرِالمنظمِويمارسونِعمالِ 

ِ(ِ ِالسنواتِالخمسِاألخيرة ِإحداثِسوى2016ِ-2012وخالل ِيتم ِلم ِصاٍف26.400ِِ(، منصبِشغٍل

سنة(،ِالتيِنمتِبمعدلِسنوي65ِِ-15الغينِسنِالشغلِ)جديدِفيِالمتوسطِسنوياِبالنسبةِلفئةِالسكانِالب

ِبلغِ ِللتخطيطِبشأنِتطور270.000ِِصاٍف ِالسامية ِالمندوبية ِالتيِنشرتها ِوتشيرِأحدثِاألرقام نسمة.

إلىِأنِأعلىِمعدالت2017ِِوالفصلِالثالثِمنِسنة2016ِِالبطالةِالحضريةِبينِالفصلِالثالثِمنِسنةِ

فيِالمائةِعلىِالمستوى29.3ِِسنةِ)24ِو15ِالمتراوحةِأعمارهمِبينِالبطالةِتهمِبشكلِخاصِالشبابِ

ِواألشخاصِالحاصلينِعلىِشهاداتِ)45,2ِالوطنيِو ِبمعدلِمتوسطِيبلغ18.2ِِفيِالمدن( فيِالمائة،

ِفيِالمائةِعلىِالمستوىِالوطني(.10,6ِفيِالمائةِفيِالوسطِالحضريِو14,9ِ

ِالمدنِعلىِخل ِاقتصاد ِتظلِقدرة ِأخرى، ِيبلغِمعدلِالتشغيلِمنِجهة ِإذ ِضعيفة ، قِفرصِشغلِجديدة

 فيِالمائةِعلىِالصعيدِالوطني.40,7ِفيِالمائة،ِمقابل35,3ِِبالوسطِالحضريِ

ِانخفضِ ِإذ ِفهيِباعثةِعلىِالقلقِبشكلِأكبر، ِبشأنِالبطالةِفيِصفوفِالنساء، ِالمعطياتِالمتوفرة أما

ِكبيراِحتىِبلغِ ِبلغ2014ِِمائةِسنةِفيِال25,3ِمعدلِتشغيلِالنساءِانخفاضا فيِالمائةِسنة30ِِ)بعدما

نقطة.ِومماِيُعمقِهذهِالنسبةِالضعيفة،47ِِفيِالمائةِفيِصفوفِالذكور،ِأيِبفارق72,4ِِ(،ِمقابل1999ِ

كونِالنساءِيشتغلنِأساساِفيِقطاعاتِتتسمِبالضعفِسواءِعلىِمستوىِاإلنتاجيةِأوِالمؤهالتِالالزمةِ

ها.ِويتجلىِالفارقِبينِالذكورِواإلناثِبشكلِأكبرِفيِالوسطِالحضري،ِلمزاولتهاِأوِاألجرةِالمؤداةِعن

حيثِيجاوزِمعدلِتشغيلِالذكورِبأزيدِمنِثالثةِأضعافِمعدلِتشغيلِاإلناث،ِفيماِيبلغِهذاِالفارقِأزيدِ

ِالحامالتِ ِالسيما ِالحضرية، ِالمناطق ِفي ِالقاطنات ِالنساء ِأن ِذلك ِالقروي. ِالوسط ِفي ِالضعفين من

فيِالمائة22,8ِِا،ِيعانينِمنِالبطالةِأكثرِمنِالذكور،ِحيثِبلغتِنسبةِالبطالةِفيِصفوفهنِلشهاداتِعلي
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ِفي8ِِفيِالمائةِفيِصفوفِالذكور،ِأيِبفارقِيناهز14,9ِِ،ِمقابل2014ِو1999ِبينِسنتيِ ِأما نقط.

ىِعنهِ)فيِالوسطِالقروي،ِفإنِالنساءِتعانينِباألحرىِمنِالتمييزِفيِماِيتصلِبالولوجِإلىِالعملِالمؤد

فيِالمائةِمنِالنساءِالقروياتِالنشيطاتِالمشتغالتِيعملنِكمساعداتِأسرياتِأو73,6ِِكان2013ِِسنةِ

ِمتعلماتِبدونِأجر(.

 ( تدهور البيئة والتنوع البيولوجي وجودة الحياة في المدينةو

عفِالتكلفةِالمسجلةِعلىِالصعيدِال عالميإنِتكلفةِالتدهورِالبيئيِفيِالمغربِتتجاوزِبالض 
2
وقدِقُدرتِِ

ِ ِسنة ِالتدهور ِالتكلفة 2014ِِهذه 32,5ِِبحوالي ِيعادل ِما ِأي ِدرهم، ِالناتج3,52ِِمليار ِمن ِالمائة في

لكلِفردِسنويا .960ِالداخليِالخام،ِوهوِماِيمثلِ  ِ ِدرهما

ِآثارِ ِالعِخطيرةومنِبينِالعواملِالرئيسيةِللتلوثِالتيِلها ِيمموعلىِالصحة ِاألطفال، ِنذكرة،ِالِسيما

1,05ِمليارِدرهمِ)ِ 9,7تقدرِالكلفةِاإلجماليةِلتلوثِالهواءِبـحيثِ.ِالسيماِفيِالمدنِالكبرىِلوثِالهواءت

فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام(
3
. 

ِالتلوثِو ِيُعزىِهذا ِكبيرِمنه ِالتحويلِالمناطقِإلىِفيِجزء ِالسكانية ِذاتِالكثافة مناطقِإلىِمنخفضة

،ِباإلضافةِإلىِالعجزِالكبيرِالُمسجلِالصناعيةِالملوثةِوالمناطقِالسكنيةتداخلِالمناطقِتشييدِعمارات،ِو

 كماِوكيفا،ِفيِاعتمادِأنماطِللنقلِالجماعيِذكيةِونظيفةِومراعيةِللبيئة.

العادمةِالمتأتيةِِالمياهِحجمِيبلغأحدِاإلشكاالتِالرئيسية.ِإذِتلوثِالمياهِوالتربةِيشكلِوفيِنفسِاالتجاه،ِ

ِالصنا ِاألنشطة ِالِسنوياِمكعبِمترِمليون964ِِحواليِ ِالطبيعيِالوَسطِفيِتلقىِوالتيِعيةمن ِكما ،

 فيِالمائة.38ِِبالوسطِالحضريِالعادمةمياهِالمعدلِمعالجةِيتجاوزِ

1,5ِِينتجِالمغربِ ِمنها ِسنويا، ِالنفاياتِالصناعية ِنفاياتِخطرة.256.000ِِمليونِطنِمن طنِتعتبر

الصناعيةِفيِمطارحِعشوائيةِأوِفيِنقاطِسوداءِوفيِمجاريِالمياهِوغالباِماِيتمِالتخلصِمنِالنفاياتِ

ِالعامةِ ِالصحة ِعلى ِذلكِمنِعواقبِوخيمة ِيترتبِعن ِما ِمع ِمراقبة، ِأو ِالخضوعِأليِمعالجة دون

فيِالمائةِفيِمدينة26ِِمليونِطنِسنويا،ِمنها5,4ِِوالبيئة.ِوفيِماِيتعلقِبالنفاياتِالمنزلية،ِينتجِالمغربِ

فيِالمائةِفقطِمنِالنفاياتِالمنزليةِفيِمطارحِتخضعِللمراقبة،ِكماِأن37ِِاء.ِوتتمِمعالجةِالدارِالبيض

ِفيِالمائةِمنهاِيتمِإعادةِتدويرها،ِلكنِفيِظلِظروفِغيرِمطابقةِللقواعدِالواجبِإعمالها.10ِأقلِمنِ

 ات المناخيةضغوط قوية على مستوى تزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب تزيد من حدتها التغير( ز

ِالمتوسطةِبحواليِ ِتقدرِإمكاناتِالمغربِالمائيةِفيِالسنة ِالسطحية، ِالمياه مليار22ِِبخصوصِموارد

متر1.000ِِمترِمكعبِللفردِفيِالسنة،ِوهوِأقلِمنِعتبة700ِِمترِمكعبِسنويا،ِأيِماِيعادلِحواليِ

                                                           
2

 2017البنك الدولي: تقرير حول تكلفة تدهور البيئة في المغرب، يناير  /القطاع الوزاري المكلف بالبيئة

 Département ministériel chargé de l’environnement / Banque mondiale : Rapport sur le coût de la dégradation de 

l’environnement au Maroc, Janvier 2017, pp. 16-22 in 

http://www.environnement.gov.ma/images/Mde_PDFs/Le_Cout_de_la_Degradation_de_l-Environnement_au_Maroc.pdf 

3
 المرجع نفسه 
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ذرِالنزولِعنِمستواهاِبظهورِندرةِمكعبِللفردِفيِالسنة،ِالتيِيقرِبهاِالجميعِباعتبارهاِالعتبةِالتيِين

ِالمياهِواألزماتِالكامنةِذاتِالصلة.

منِبينِبلدانِمنطقةِالشرقِاألوسطِوشمالِإفريقياِاألكثرِعرضةِلخطر19ِِويوجدِالمغربِفيِالمرتبةِ

ِسنةِ ِمن ِابتداء  ِالمغرب ِفي ِمستوياتِحرجة ِالمائي ِاإلجهاد ِسيبلغ ِالقصير، ِالمدى ِوعلى ِالمياه. ندرة

نِثمِفإنِالحاجةِأضحتِملحةِإلىِإعمالِالمخططِالوطنيِللماءِوتحيينهِبوضعِأفقِزمنيِ،ِوم2020

 ،ِمعِأخذِانعكاساتِالتغيراتِالمناخيةِبعينِاالعتبار.2050يمتدِإلىِسنةِ

ِوتواجهِالمدنِالمغربيةِفيِهذاِاإلطارِأربعةِتحدياتِكبرى،ِتتمثلِفيِ:

منِمياهِِا ِكبيرِا ِ:ِإنِجزءتي يتوصل بها المستهلكشرب الصالحة للمياه الالالجيد لكميات  التدبير -

سواء،ِِبِالمياهتسرحاالتِبسببِيُهدرِلألسفِالمدنِبتوزيعِالشبكةِِفيِراجهاالشربِالتيِيتمِإد

وقدِتصلِأحياناِ.ِمنِلدنِالفاعلينِالمشرفينِعلىِالتوزيععلنِعنهاِتلكِالمعلنِعنهاِأوِغيرِالم

ِ ِالمياه ِهدر ِنسبة ِفيِالمائة45ِلىِإفيِبعضِالمدن، .ِ ِالضروريِلذلك، ِمن ِمنِإرساء المزيد

ِو ِالشفافية ِِجهودمضاعفة ِإلى ِاللجوء ِمن ِبدال  ِالتوزيع ِشبكات ِلصيانة ِجديدة تعبئةِعمليات

 .مكلفةِمادياِوبيئيامياهِالِةجالعمو

،ِمماِيمكنِمنِومقاربة استباقية بناء على تخطيط جيدلشرب ل الصالحة مياهبال ضمان التزويد -

سواءِلمدةِقصيرةِأوِمتوسط،ِفيِتزويدِالساكنةِبالمياه،ِلماِلتلكِِ،مؤقتةِثِانقطاعاتحدوتجنبِ

ِمن ِِانعكاساتِاالنقطاعات ِسكان ِعلى ِواقتصادية ِوبعضِالاجتماعية ِمدن. ِعما هِيتطلبفضال

ِاألمرِمنِ أنِِالمنتخبينِالوكاالتِالحضريةِأوفإنهِيقتضيِمنِ،ِبينِالفاعلينِتشاورتحقيقِهذا

ِ ِيعملوا، ِتتطلبِاستهالكِعمرانيةمشاريعِِتخطيطِوبرمجةعند ِجديدة ِسياحية للمياهِِامفرطِاأو

ِ)مالعبِغولفِجديدة ِتحويلِجديدةِمناطقِصناعية، ِللفيالتِإلىِسكنىِِمناطقال، المخصصة

ِ المكتبِالوطنيِللكهرباءِ اتفاقِمسبقِمنمنِفئةِطابقِأرضيِزائدِأربعةِطوابق(ِعلىِإبرام

ِعل ِالصالحِوالشرب، ِىِاعتبارِوالماء ِمنِمنسوبِتدفقأنِزيادة ِما ِمدينة ِِحاجة تطلبِيالمياه

 .طويلِعلىِالمدىِالِتخطيط ا

عادمة ارتفاعا مياه الللالسنوي  حجمال ارتفعلقد : المياه العادمة ومياه األمطار عمالإعادة است -

ما بين مليون متر مكعب  500مليون إلى  48العقود الثالثة الماضية. فقد انتقل من كبيرا خالل 

مياه  أن حجم كما .مليون متر مكعب 700 حاليا ، وبات يبلغ1996 و 1960 سنتي

 .مستمر تزايدفي العمراني  توسعمع الأضحى  /المياه السائلةالسيالن

يجب معالجتها وتثمينها بدل أن تُهدر ثمينة للغاية  مواردومياه األمطار العادمة مياه اللقد أصبحت  -

جزءات السكنية على األقل بالنسبة إلى الت، تبرز الحاجة ثمة منالصرف الصحي. و في قنوات

تعميم إلى وضع شبكات خاصة بالمياه العادمة وأخرى بمياه األمطار باإلضافة إلى  الجديدة،

 محطات المعالجة.

بجانب  لقد تم تكليف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربضمان التمويل المستدام:  - -

البرنامج ) القرويالحضري وبالوسط لصرف الصحي كبيرين ل ين وطنيينبرامجير كبير من تدب
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 للتحصيلالبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي( دون إمكانية الوطني للتطهير السائل، 

 قائمة.الفي تعميق المشاكل  ساهممما  ،النقاش والتشاور الواضح فتح أو حتى

 ( الولوج إلى السكن الالئقح

ِحظيرةِالسكنِفيِالمغرب،ِخاللِسنةِ ماليينِوحدةِِ 6,19منهاِمليونِوحدةِسكنية،ِِ 2014ِ،8,86بلغت 

.ِويُظهرِتوزيعِاألسرِمنِمجموعِالوحداتِالسكنيةفيِالمائة69,8ِِمتواجدةِفيِالوسطِالحضري،ِوتمث لِ

ِعددِالمساكنِالمغربيةِِاِفيعاارتفحسبِنوعِالمساكنِالمأهولةِفيِالوسطِالحضريِ العصرية،ِإذِانتقلت 

ِمنِ ِِفيِالمائة62,6ِنسبتُها 2014ِسنةِِفيِالمائة65ِإلى2004ِِسنة ِالشقق،ِخاللِ. االرتفاعِذاتهِهمَّ

كماِنالحظِِ.2014سنةِِفيِالمائة17,5ِإلى2004ِِسنةِِفيِالمائة12,4ِالفترةِذاتها،ِإذِانتقلتِنسبتُهاِمنِ

في5,5ِِفيِالمائةِإلى8,1ِِراجعتِنسبتهاِحيثِانتقلتِمنِأنهِبالنسبةِللمساكنِالمغربيةِالتقليدية،ِفقدِت

ِفيِالمائة.5,2ِِإلىِِفيِالمائة8,2ِ،ِأوِمدنِالصفيح،ِفقدِتراجعِبدورهِمنِهشوبخصوصِالسَّكنِالالمائة.ِ

فيِالمائة.ِوبلغ65,4ِِفيِالمائةِإلى60,1ِِوارتفعتِنسبةِالمساكنِالمأهولةِفيِالمناطقِالحضريةِمنِ

 فيِالمائةِفيِالوسطِالحضري.90,7ِ،ِمنها2014ِوحدةِفيِسنةِِ 146 087 1ارغةِعددِالمساكنِالف

شخصِمقابل2014ِ،7226ِِِخاللِسنةِِ،بلغِعددِاألشخاصِبدونِمأوىِبالمغربومنِناحيةِأخرى،ِ

89ِ)ِهؤالءِيعيشِمعظمفيِالمائة.ِو1.1ِِ،ِحيثِانخفضِعددهمِبنسبةِضئيلةِتعادل2004سنةِِ 7308

 .سطِالحضريالوفيِ(ِفيِالمائة

 ( التعليم الجيد للجميعط

إلى2004ِِفيِالمائةِفيِسنةِ 29,4بخصوصِالتعليمِومحوِاألميةِفيِالمدن،ِانخفضتِنسبةِاألميةِمنِ

ِالوطني،ِحيث2014ِفيِالمائةِفيِسنة22,6ِِ ِاالنخفاضِتحسناِعاماِسجلِعلىِالصعيد ِويعكسِهذا .

ِالمعدلِمنِ ،ِأفاد2014ِالمائة.ِوباإلضافةِإلىِذلك،ِوفيِسنةِفي32.2ِِفيِالمائةِإلى43.0ِِانتقلِهذا

ِالعمر27.7ِِ ِالبالغينِمن ِمنِسكانِالمدن ِبمؤسسة10ِِفيِالمائة ِأبدا ِيلتحقوا ِلم ِفوقِأنهم سنواتِفما

ِ.2004فيِالمائةِفيِسنة29.5ِِتعليميةِعموميةِأوِخاصة،ِمقابلِ

هات الكبرى للقطاع، في إطار لكي يكون إصالح المنظومة التربوية فعاال، يجب أن يستهدف اإلكرا

بمعنى تحقيق تحسن كبير للغاية في مستوى ” معجزة تربوية ”ترمي إلى إحداث “ معالجة بالصدمات”

التالميذ. وهذا يستدعي تحديث النظام التربوي برمته؛ وتحسين اختيار وتكوين المدرسين؛ وتبني حكامة 

ية المؤسسات التعليمية وتحميل المسؤولية قائمة على التعاقد واستقاللة جديدة للمدرسة العمومي

وتطوير عرض تربوي بديل  والمحاسبة، وضع نظام قوي للتقييم يتسم باستمراريته واستقالليته؛

)المدارس بموجب ميثاق، القسائم التربوية، المدارس الحرة، إلخ.(؛ وتشجيع مهارات وكفاءات القرن 

 .ام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في المدارسالحادي والعشرين، السيما من خالل توسيع استخد

سواء من منظور حقوق اإلنسان، أو تكافؤ الفرص أو النجاعة االقتصادية، ينبغي السهر على أن يستفيد 

 .جميع األطفال من حماية أفضل وعناية أفضل خالل فترة الطفولة المبكرة

ِعظ ِوله ِحساسا ِمجاال ِيعتبر ِالذي ِوالتعليم ِالتربية ِمجال ِالبشريةِففي ِالتنمية ِتحقيق ِفي ِاألهمية يم

واالقتصاديةِللمدن،ِتقعِعلىِعاتقِأصحابِالقرارِوالقائمينِعلىِتدبيرِالمدنيةِمسؤوليةِكبيرةِتتمثلِفيِ
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ضرورةِاالنخراطِفيِإصالحِهذاِالقطاعِوفيِمواكبةِالمؤسساتِالتعليمية،ِوذلكِمنِخاللِالترافعِلدىِ

ِالسياس ِأحزابهم ِكماِالحكوماتِ)حيثِتوجد ِالتعليمية. ِمنِأجلِتسريعِاإلصالحاتِبالمنظومة ِممثلة( ية

فيِالمائةِمن30ِِِلهاِخصصوالتيِيتعينِأنِيِلمناهجِذاتِالحمولةِالجهويةِوالمحليةايجبِتفعيلِالعملِب

ِوالتكوين ِنصِعلىِذلكِالميثاقِالوطنيِللتربية ِالمدرسيِكما ِفيِمجالِالزمن ِالتدخل ِإلى ِباإلضافة ،

ِالتعليميةِفيِإطارِممارسةِالتخصصاتِالمشتركةِبينِالجهةِوالدولة.ِصيانةِالمؤسسات

ِحولِالمؤسساتِالتعليمية،ِ ِحقيقيِفيِخلقِإطارِبيئيِوثقافيِمالئم ِينبغيِعلىِالمدنِبذلِمجهود كما

ِالمدرسيِ ِالهدر ِمكافحة ِجهود ِفي ِواالنخراط ِالموازية ِالمدرسية ِاألنشطة ِودعم ِتشجيع ِإلى باإلضافة

طِالمدرسيِوتعاطيِالمخدرات...،ِكماِينبغيِعلىِالمدنِالسهرِعلىِالنهوضِبخزاناتِوالعنفِفيِالوس

ِللنهوضِبالنقلِ ِالالزمة ِالموارد ِتعبئة ِمع ِالثقافية، ِالوسائطِوالمراكز ِوالمكتباتِالمتعددة الكتبِالبلدية

ِالمدرسيِوالنقلِالمخصصِللخرجاتِوالزياراتِالميدانية.ِ

ينة ومجموع مناطق التراب الوطني يظل رهينا بإرساء عقد اجتماعي إن رفع رهان تعزيز تنافسية المد

قائم على النهوض بمجتمع منفتح، ويقتضي تعزيز المؤسسات، وإعادة تركيز عمل الدولة على مهامها 

وينبغي إيالء أهمية خاصة لتكوين  .السيادية، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال االجتماعي

فاءة عالية، من خالل تعزيز التكوين المهني، وتحسين معدالت التمدرس، ومالءمة موارد بشرية ذات ك

التكوين الحتياجات سوق الشغل وتسريع تنفيذ اإلصالحات الواردة في ميثاق التربية والتكوين. ويجب أن 

تعديالت تندرج هذه التدابير في إطار حكامة شاملة ومنسقة تسمح بإجراء عمليات تقييم منتظمة والقيام بال

بشكل مستمر، دون إغفال التصدي لمظاهر االستياء االجتماعي، من خالل جهود إرساء التنوع 

 مجالي.-الحضري وإعادة اإلدماج السوسيو

 الحركية والربط والنقل المستدامك( 

ِمنِخاللِ ِالحضري، ِالديموغرافيِوالتوسع ِلمتطلباتِالنمو ِاالستجابة ِالحضرية سيكونِعلىِالحركية

ِكثرِخصاصاسالمةِالطرقية،ِوالحدِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئة،ِوتمكينِالفئاتِاالجتماعيةِاألتعزيزِال

ِمنِالولوجِإلىِوسائلِنقلِآمنةِوبأسعارِمعقولة.

جةِمنِالناحيةِاالقتصادية،ِيشكلِتطويرِ وبالنسبةِللمدينةِالتيِتسعىِإلىِأنِتكونِفعالةِومستدامةِومدم 

اقتصادياِواجتماعياِكبيرا.ِوهذهِالعمليةِليستِغايةِفيِحدِذاتها،ِوسائلِالنقلِالعموميِالحضريِره  ِ انا

ِبلِهيِبمثابةِرافعةِأساسيةِفيِخدمةِسياساتِالتهيئةِالمستدامة.

ِوالنقل ِاالرتباط ِالعاديِكماِِوالتنقالتِالحضريةِويعتبر ِانشغاالتِالمواطن ِضمن ِتدخل ِشائكة قضايا

ِِ.السلطاتِالعمومية ِمحل ِالقضايا ِهذه ِالتجمعاتِواقتصاديِواجتماعيِجدالِسياسيوتعد ِوتقنيِبشأن

ِالمدنِالحضرية، ِفيِتواجهِالتيِالكبرىِالسيما ِتتمثل ِتحديات، ِثالثة ِالتوسع: ِوتلبيةِالعمراني،ِضبط

ِبالحركية،ِالمتناميةِاالحتياجات ِذاتِطريقِعنِاالجتماعيِالتماسكِوضمانِالمرتبطة ِالتدابير ِإدماج

ِ.المستدامةِمقاربةِللتنميةِفيِالصلة

(ِمسألةِأساسيةِبالنسبةِللمدينة،ِوهوِمكونِالِيمكنِوضعِتصورهِوالconnectivitéِويعدِاالرتباطِ)

ِإعمالهِإالِفيِعالقةِمباشرةِوقويةِمعِالعناصرِالتالية:
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 ِوتبنيِتدبيرِأمثلِِالتخطيط الحضري ِللمدنِالتيِتسعىِإلىِتحقيقِاالستدامة ِبالنسبة ِذلكِأنه :

فإنِتوزيعِمختلفِأحواضِالتشغيلِ)تجزئاتِمخصصةِلألنشطةِالصناعيةِأوِلمختلفِجوانبها،ِ

ِأنِيمكنِمنِتقليصِتنقالتِالمواطنينِ ِمنِشأنه ِعلىِمختلفِمناطقِالمدينة ِالخدمات( أنشطة

ِلاللتحاقِبمقرِعملهم،ِمماِيسمحِبتوزيعِمحاورِالتنقلِوتجنبِاالكتظاظِوتيسيرِالنقلِالجماعي.

 ينةِوالمراكزِالتابعةِلهاِعبرِ"الترامواي"ِأوِباقيِوسائلِالنقلِالجماعي.ِإقامةِترابطِجيدِبينِالمد

ِلهِ ِالتيِبمقدورهاِوضعِحدِللتوسعِالحضريِالالنهائيِوما ِالمقاربةِالطريقةِالوحيدة وتعدِهذه

ِالمدينةِوستؤديِإلىِتطويرِ ِإذِستسمحِلألشخاصِباالستقرارِفيِضاحية منِانعكاساتِسلبية.

ِ ِستمكنِمنِإقامةِمجاالتِبينِالمدينةِوالمراكزِأقطابِحضريةِمتعددة ِكما بالمدينةِوأحوزها،

التابعةِلهاِعبارةِعنِغاباتِحضريةِومستغالتِفالحيةِحضريةِتشكلِفضاءاتِللعيشِوللترفيهِ

ِوتلعبِدوراِأساسياِفيِتحقيقِالرفاهِالذيِتطمحِإليهِالساكنةِالحضرية.

 ستعمالِتكنولوجياتِاإلعالمِواالتصالِمنِأجلِالنهوضِبالحكومةِاإللكترونيةِمنِخاللِتعميمِا

توفيرِالخدماتِاإلداريةِعنِبعد،ِأوِمنِخاللِالعملِبآليةِالشباكِالوحيد،ِمماِمنِشأنهِتقليصِ

ِتنقالتِالمواطنينِلقضاءِأغراضِإداريةِيمكنِقضاؤهاِعنِبعدِأوِلدىِجهةِإداريةِواحدة.

 نهِأنِيخلقِتكامالِبينِوسائلِالنقلِالعموميِالعملِعلىِإرساءِالنقلِمتعددِالوسائط،ِالذيِمنِشأ

الحافلةِوبينِاستعمالِوسيلةِالنقلِاألكثرِمراعاةِللبيئةِأالِوهيِالدراجةِالهوائية.ِِ–:ِالتراموايِ

ِتصوراتِ ِعلى ِبناء ِالقصيرة، ِبالمسافات ِخاصة ِحلول ِتطوير ِينبغي ِالغرض، ِهذا ولتحقيق

ِففيِمدنِبلدانِ شمالِالمتوسطِنعاينِعودةِقويةِجداِالستعمالِوآلياتِمالئمةِللسياقِالمغربي.

الدراجةِالهوائيةِ:ِإذِيفوقِعددِالدراجاتِالهوائيةِبمدينةِأمستردامِمثالِعددِالسكان.ِفيِالمقابل،ِ

أصبحِسكانِمدينةِمراكشِيتخلونِعنِاستعمالِالدراجةِالهوائيةِلعدةِأسباب،ِجزءِمنهاِثقافي،ِ

ِاعتبارِاستعمالِالدراجةِعالمة ِيتم ِكبيرِيتعينِبذلهِفيِمجالِِإذ ِلذلكِفثمةِمجهود علىِالفقر.

 تحسيسِالمواطنينِوتغييرِالسلوكات.

 ِالتنقل ِثقافة ِعلى ِعلىِ النهوضِبالتربية ِالمواطنين ِتشجيع ِأجل ِمن ِالمحيطة، ِللبيئة المراعي

اختيارِوسائلِنقلِمختلفةِمالئمةِلكلِوضعيةِعلىِحدة،ِوذلكِمنِأجلِوقفِالتوجهِالمتناميِنحوِ

 ستعمالِالسيارةِفيِكلِالتنقالت.ا

ِأنِالتيِللمدينةِوبالنسبة ِتطويرِفإنِبيئيا،ِومستدامةِاجتماعياِومتماسكةِاقتصادياِفعالةِتكونِتطمح

ِكبيراِمجتمعياِتحدياِيشكلِالحضريِالعموميِوسائلِالنقل هوِرافعةِِبلِذاته،ِحدِفيِغايةِليسِوهو.

ِمترابطةِفيماِبينها،ِاعتباراتِبعدةِوثيقاِارتباطاِيرتبطِلذياِالتهيئةِوالتعمير،ِسياساتِخدمةِفيِأساسية

ِوالمحافظةِواالنسجامِالمجالي،ِالحضرية،ِالحياةِوجودةِاالجتماعية،ِوالعدالةِاالقتصادية،ِالطفرة:ِوهي

ِ.الثقافيةِالخصوصياتِوحتىِوتعزيزها،ِالبيئةِعلى

ِمتعددةِهذاِفيِإنِالرهاناتِالمطروحة ِالصدد ِفيِالحقِمنِجزءِالتنقلِهوِفيِالحقِفإنِففيِالبدء،.

ِالمدينة ِاالجتماعية. ِالرهانات ِإن ِعلىِواالقتصاديةِثم ِالسلبيةِتحيلنا تناميِِعلىِالمترتبةِاالنعكاسات

ِالمدينة،ِمماِالخاصة،ِالسياراتِاستخدام ِمرافق ِسير ِعلى ِسلبا ِاالجتماعيةِيؤثر ِالفوارق ِويكرس

ِمرة90ِِبِأكبرِتحتيةِوبنياتِمساحةِالخاصةِالتنقلِبالسيارةِويستهلك.ِإضافيةِتكاليفِويولدِوالمجالية
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ِفيِويشكلِاالستثمار.ِالتنقلِعبرِوسائلِالنقلِالعمومي،ِعلماِأنِتلكِالبنياتِالتحتيةِتمولهاِالجماعةِمن

في50ِِبنسبةِِالتنقلِيساهمِفيِتخفيضِنفقاتِأنِويمكنِإيجابيةِمجالِالنقلِالعموميِقوةِدفعِاقتصادية

ِالمائة ِالبيئيةِأخيرا،و. ِالتحديات ِواالزدحامِتشمل ِوالصخب ِوالتلوث ِالطاقةِواستهالكِالضوضاء

ِ(1/3ِوثُلُثِ)ِالدفيئةِغازاتِ(ِانبعاثات1/5المغربُِخُمسِ)ِفيِالحضريِوسائلِالنقلِوتولد.ِاألحفورية

ِالجويِفيالغالفِِوبلغِتلوث.ِفيِالمائة5ِِيقاربِسنويِنموِبمعدلِالكربون،ِأكسيدِثانيِكميةِإجمالي

ِفئةِمن(ِالجسيمات)ِالدقيقةِالجزيئات قياسِمستويات،ِمنِحيثِومراكش،ِوطنجةِالبيضاءِكلِمنِالدار

(PM2,5)،ِالعالميةِالصحةِمنظمةِتوصيِبهاِالتيِالعتبةِمنِبكثيرِأعلى
4

ِكلفةِهذاِالتلوثِبنسبةِوتقدر.ِ

باعتبارهاِمسؤولةِعلىِِتوجهِللسياراتِماِيجعلِسهامِالنقدِوهذاِ.الداخليِالخامِالناتجِفيِالمائةِمن0.8ِ

ِ.العموميِالنقلِالتلوثِبشكلِأكبرِمنِوسائل

 تطوير إمكانات المدن في مجاالت اإلبداع واالبتكار وتثمين الرأسمال غير المادي والثقافي ل(

بشكلِضعيفِعلىِاالبتكارِواإلبداعِوالبحثِالتطبيقي.ِففيِسنةِ لمِ،2014ِالِيزالِاقتصادِالمدنِمرتكزاِ 

براءاتِلكلِمليونِنسمة،ِمنها10ِِبراءةِاختراعِفيِالمغرب،ِأيِماِيعادلِأقلِمن300ِِيتمِإيداعِسوىِ

براءةِاختراعِلكلِمليون24ِِفقطِتمِإيداعهاِمنِقبلِشركات.ِوعلىِسبيلِالمقارنة،ِسجلتِالبرازيل50ِِ

ِ.124،ِوبولونيا65ِنسمة،ِوتركياِ

ِالعق ِتغيير ِعلى ِالعمل ِبمكان ِاألهمية ِالمدرسةِومن ِداخل ِواالبتكار ِاإلبداع ِلتشجيع ِثقافة ِوبناء ليات

واألسرةِواإلدارة.ِويكمنِالرهانِالمطروحِفيِتوفيرِمناخِمالئمِوضمانِانخراطِواسعِالنطاقِمنِلدنِ

ِ ِدرب ِعلى ِالمنشودة، ِوالثقافية ِاالجتماعية ِالتغييرات ِإحداث ِفي ِالفاعلين ِالمبادرةِِترسيخجميع ثقافة

ِار.والمقاولةِواالبتك

لخلقِالثروات،ِالمتمثلةِفيِاالقتصادِالقائمِصاعدةِإنِالغايةِالمثلىِهيِتوجيهِالكفاءاتِنحوِالقطاعاتِال

 علىِاإلبداعِواالبتكارِوالمعرفة،ِوالمرتكزِعلىِالتكنولوجياتِالخضراءِالجديدةِواإلعالمِواالتصال.

 المغربمقاربات معيارية من أجل تطوير المدن المستدامة بضرورة الأهمية و .4

ِإدماجِالتيِالعموميةِوالتدابيرِوالمشاريعِالمبادراتِينكرِأنِألحدِيمكنِال ِالبيئيةِالجوانبِتجسد

ِنحوِالمسارِلتغييرِجهودِبذلتِفقد.ِوتهيئةِالمجاالتِالترابيةِعمليتيِتخطيطِفيِواالقتصاديةِواالجتماعية

ِوتعزز ِاحترامِفيِظلِاالقتصاديِاإلدماجوِاالجتماعيِالتماسكِمقارباتِتستجيبِلمتطلباتِاالستدامة

ِ.ِالمعاييرِالبيئية

ِالتراب،ِ ِالوطنيِإلعداد ِكالتصميم ِإلىِوضعِالمغربِلمجموعةِمنِالتصاميمِوالمخططات، وباإلضافة

والتصاميمِالجهويةِإلعدادِالتراب،ِوالمخططِالتوجيهيِللتهيئةِالعمرانية،ِوتصميمِالتهيئة،ِوغيرها،ِبغيةِ

ِحاولِالمغربِأنِعلىِالتأكيدِينبغيِوالتدبير،ِالتخطيطِبأدواتِالمدن،ِية،ِالسيماتزويدِالجماعاتِالتراب

                                                           
4
تخصِسنوات،ِواعتمادِمعاييرِأكثرِصرامة5ِِالتيِيزيدِعمرهاِعنِِعرباتلالقيودِالمفروضةِعلىِاستيرادِافضلِتقدمِكبيرِفيِالسنواتِاألخيرةِبتمِإحرازِ  

ِ لوقود.ِومعِذلك،ِفإنِالعجزِكبير،ِا منِاالستهالكِالنهائيِللمنتجاتِالبترولية.ِويمثلِِفيِالمائة40ِماِيقربِمنِبمستهلكِللطاقةِفيِالمغربِِولأنِالنقلِهوِأعلما

 .للبضائعِألسطولِالنقلِالبريفيِالمائةِبالنسبة41ِِللسياراتِالخاصةِوفيِالمائةِبالنسبة35ِِِمنهاقةِفيِقطاعِالنقل،ِمنِاستهالكِالطاِفيِالمائة88ِالنقلِالبريِ
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ِالتنميةِعلىِالمؤسسيِالطابعِإضفاء ِوالتنميةِللبيئةِالوطنيِالميثاقِخاللِمنِالمستدامة،ِموضوع

المستدامة
5
ِ.ومسلسلِتفعيلهِ

ِالمستدامةِالتنميةِصِمسألةبخصوِالحديثِعنِمفارقةِبينِ"المبادرةِوالجمود"ِيمكنِسبق،ِضوءِماِوفي

ِالمغربِفي ِالخطاب. ِالتراب،ِإلىِالراميةِوالبرامجِوالمناقشاتِوالدراسات،ِالرسمي،ِفالِنعدم ِإعداد

ِعنِنتحدثِأنِيمكنناِبحيثِيظلِالعملِعلىِأرضِالواقعِغيرِملموس،ِذلك،ِومع.ِوتثمينهاِالبيئةِوحماية

ِ.إزاءِإشكاليةِواضحةِالمعالمِنوعِمنِالجمود

ِأنِإلىِالقطاعاتِحسبِالمغربيةِالمواصفاتِالقياسيةِ)المعايير(ِوتوزيعِحصيلةِشيرتجهةِأخرى،ِمنِ

ِحينِفي.ِذلكِإلىِوماِوالبيئةِواألمنِوالصحةِالعموميةِواألشغالِوالبناءِالصناعةِالتقييسِيشملِمجاالت

37101ِِو37120ِِإيزوِلمثِالمدن،ِفيِالمعاييرِالمتعلقةِبتفعيلِاالستدامةِالِتشملِعمليةِالتقييسِبعد

وجديرِبالتذكيرِفيِهذاِالصدد،ِأنِالمعهدِالمغربيِللتقييس.ِ"STAR"ِومؤشر
6
أطلق،ِبمبادرةِمشتركةِِ

معِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبئي،ِورشاِعلىِقدرِكبيرِمنِاألهميةِيتمثلِفيِمشروعِوضعِ

مسلسلِاستدامةِالمجاالتِالحضرية،ِمعيارِمغربيِفيِمجالِاستدامةِالمدن،ِوذلكِبهدفِإرساءِمعالمِ

ِللمدنِ ِالمميزة ِالمجالسِالمنتخبةِعلىِاالنخراطِفيِتأهيلِالمدنِللحصولِعلىِعالمة وقدِحثِالمعهد

ِالمستدامة.

ِالسياسة ِهيِإن ِومؤسساتيةِإجاباتِقانونيةِتقدمِالتيِواإلجراءاتِاإلستراتيجياتِمنِسلسلةِالعمومية

ِالمدن،ِالتيِتعانيِمنهاِِاألوجهِالمتعددةِالقصورِوفيِظلِأوجهِأنه،ِغير.ِلوضعيةِتخلقِإشكاليةِوتقنية

ِسياسة منِ يمكنِمنهجيِمشتركِإطارِوالِوضعِمعاييرِتتعلقِباالستدامة،ِإلىِتدعوِللمدينةِليسِثمة

ِعلى ِتدريجي ِبشكل ِالمعايير ِهذه ِالمغربيةِالمدنِمستوىِإدماج ِتعزيز. ِيتعين الوطنيةِِالترسانةِلذا،

ِبا ِالتنظيمية،المتعلقة ِوالقواعد ِالمتعلقةِتعزيزِإلىِالراميةِالمبادراتِوتشجيعِلمعايير ِالمرجعية ِاألطر

ِوالشهادةِِمشتركةِإستراتيجياتِوتنفيذِووضعِالمستدامة،ِالتنميةِجوانبِبمختلف ِالمعايير لتطوير

ِ.الحضريةِاالستدامةِمجالِفيِالوطني،ِالسيماِالصعيدِبالمطابقةِونشرهاِعلى

 

 

                                                           
ِبمثابةِميثاقِوطنيِللبيئةِوالتنميةِالمستدامة99.12ِنفيذِالقانونِاإلطارِرقمِ(ِبت2014ِِمارس6ِ)1435ِجمادىِاألولى4ِِصادرِفي1.14.09ِِظهيرِشريفِرقمِِ 5

  .(2014مارس20ِِالصادرةِبتاريخ6240ِِلجريدةِالرسميةِعددِ)ا

المتعلق بالتقييس  12.06( بتنفيذ القانون رقم 2010فبراير  11) 1431من صفر  26صادر في  1.10.15ظهير شريف رقم   6

مؤسسة عامة على إحداث (. ينص هذا القانون 2010مارس  18بتاريخ  5822)الجريدة الرسمية عدد   والشهادة بالمطابقة واالعتماد

" خاضعة لوصاية وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، وتقوم بتمثيل المغرب المعهد المغربي للتقييستسمى "

 لدى الهيئات الدولية واإلقليمية واألجنبية.
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لرئيسة لتشخيص أوجه العجز الحاصل على مستوى استدامة التنمية الحالية للمدينة الخالصات ا .5

 المغربية

 

  تتعلق بالوضع الحالي للمدينة في مجال االستدامة مالحظات

لم تتحول المدينة المغربية بعد إلى مشروع مجتمعي مشترك مفتوح بشكل ديمقراطي، يتقاسمه  ( أ

 ويتملكه السكان بالقدر الكافي:

ِالموضوعِالِيح ِفيِالسياساتِالعمومية.ِومنِالمؤكدِأنِهذا ظىِمشروعِالمدينةِبالمكانةِالتيِيستحقها

ِالمشاكلِالهيكليةِللمدينةِووزنهاِعلىِاألصعدةِِ ِأنهِالِيزالِالِيرقىِإلىِحجم ِوطنيا،ِبيد يشكلِانشغاال 

ِالديموغرافيةِواالقتصاديةِواالجتماعية.

ِتجس ِأن ِينبغي ِالمستدامة ِالمدينة ِوالسياسيةِإن ِاالجتماعية ِاألبعاد ِفيه ِتجتمع ِمجتمعيا  ِمشروعا د

واالقتصاديةِوالثقافيةِوالتربويةِوالمجالية.ِوالِيمكنناِأنِنتوقِإلىِتحقيقِتنميةِحضريةِمستدامةِدونِأنِ

ِالفاعلينِ ِجميع ِتجارب ِمن ِالمستمدة ِوتلك ِوالعاطفية ِالفكرية ِالمساهمات ِمضافرة ِعلى ِقادرين نكون

ِمقاربةِالسياسيينِوا ِاعتماد ِتستلزم ِالحضرية ِالتنمية ِبأن ِالتذكير ِمن ِبد ِوال القتصاديينِواالجتماعيين.

ِتشاركيةِوتعبئةِجميعِالفاعلينِالمعنيين.

ِهذهِ ِتقاسم ِيمكن ِوال ِومشتركة. ِالمعالم، ِوواضحة ِمتبصرة، ِرؤية ِإلى ِعموما  ِالمغربية ِالمدينة وتفتقر

كِالمواط نونِفيِبلورتها.ِومعِذلك،ِفإنِالمدينةِغالباِماِتكونِواقعاِمفروضاِِالرؤيةِوتَملُُّكهاِإالِإذاِأُش ر 

ماِنجدِمنتخبينِيحملونِ أوِفضاءِتكنوقراطياِبلِقدِتكونِنتاجِدينامياتِتحاكيِاالتجاهاتِالسائدة.ِونادراِ 

ِفيِ ِمحتشم ِبشكل ِإال ِعموما ِالموضوع ِهذا د ِيَر  ِوال ِومتجانس. ِالمعالم ِواضح ِحضرية ِتنمية مشروع

األحزابِالسياسية؛ِالتيِالِتتناولِمسألةِاالستدامةِالحضريةِإالِبطريقةِمجزأة.ِكماِأنهِليسِمنِبرامجِ

ِالمعتاد،ِعلىِمستوىِالمبادراتِالعموميةِوالجمعوية،ِالترويجِلمشروعِالمدينةِلفائدةِالفاعلينِوالساكنة.

تِالحضرية،ِوذلكِفيِظلِويالحظِالتقريرِأنِالسياساتِالقطاعيةِهيِالتيِتحددِلألسفِمعالمِالفضاءا

ِافتقارِالتدخالتِالعموميةِالتيِتشهدهاِالمدينةِلاللتقائيةِواالنسجام.

إنناِاليومِأبعدِماِنكونِعنِالمطالبةِبتحويلِمجالِحضريِمعين،ِأوِالتصديِلتدهورِحديقةِعموميةِأوِ

ختيارِالتهيئة"ِإلتالفِموقعِمخصصِلمرفقِذيِمنفعةِعامة.ِوليسِمنِالمعتادِأنِنعترضِعلىِوثيقةِ"ا

ِغيرِمتوازنةِأوِتعسفية؛ِوالحالِأنِالوعيِالجماعيِهوِالذيِيمكنِأنِيسهمِفيِبناءِ علىِاعتبارِأنها

ِمدينةِمتماسكةِوتنافسيةِومستدامة.

ِ)فرنسا(ِ ِليل ِمدن ِمن ِكال  ِتناولت ِالتي ِالدولية نة ِالمقار  ِالدراسة ِمن ِالمستفادة ِالخالصات ِبين ومن

ِ ِومالمو ِ)كولومبيا(،ِومونتريالِ)كندا( ِوبوغوتا ِوكيغاليِ)رواندا( ِالجنوبية( ِ)كوريا ِوسونغدو )السويد(

تجدرِاإلشارةِإلىِأنهِالِيوجدِنموذجِيمكنِاستنساخهِللمدينةِالمستدامة،ِفالنماذجِالقائمةِمتعددةِومتنوعة.ِ

يمِفيِإطارِومعِذلك،ِتُبرزِالتجاربِالناجحةِبعضِعناصرِالنجاحِكالقدرةِعلىِالتعبئةِواالنخراطِوالتنظ

 سياساتِحضريةِمتبصرةِتحفزهاِحركةِللتوعيةِالجماعية.
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ينظر إلى نظام الحكامة على أنه متسم بالقصور وال يستجيب لرهانات ومتطلبات المدينة  ( ب

 المستدامة وخاصة بالنسبة للحواضر الكبرى:

خبةِوالهيئاتِاإلدارية.ِيتسمِنظامِحكامةِالمدينةِبانعدامِالتنسيقِبينِالسلطاتِالعموميةِوالمؤسساتِالمنت

ِمنِ ِالترابية، ِبينِمستوياتِالحكامة ِعنِحاالتِالتشتتِوالتردد وتبدوِبجالءِمظاهرِالتداخلِالتيِتنشأ

ِالتداخلِإلىِحاالتِنزاعِوعرقلةِ ِويؤديِهذا ِوبينِالدولةِوالسلطاتِالمنتخبةِمنِناحيةِأخرى. ناحية،

 لىِتدبيرِالمدينةِومستقبلها.تلقيِبظاللهاِعلىِعمليةِاتخاذِالقرار،ِمماِينعكسِع

والِيزالِثقلِسلطةِالمراقبةِالتيِتمارسهاِالدولةِعلىِالمدينةِيعتبرِمفرطا.ِولمِتتخلىِالدولةِنهائياِعنِ

مقاربتهاِالمركزية.ِكماِأنِالمبادئِالمتعلقةِبحريةِاإلدارةِوتفويضِالسلطِ)التفريع(ِلمِتتجسدِبعدِبشكلِ

إلىِذلك،ِفإنِالالتمركزِاإلداريِلمِيحققِالنجاحِالمأمول،ِإذِلمِيتعدِكاملِعلىِأرضِالواقع.ِوباإلضافةِ

ِإنِ ِالمجاالتِالترابية. ِلنقلِالسلطاتِمنِالمركزِنحو ِمبادراتِقوية ِبدلِاتخاذ األمرِتفويضِاإلمضاء

ِتوسيعِ ِحتىِيسبقها ِأو ِيواكبها ِحقيقية ِالمركزية ِاعتماد ِتقتضيِبالضرورة ِالمستدامة ِالحضرية التنمية

 لالتمركزِاإلداريِكشرطِمسبقِالِغنىِعنهِلحسنِحكامةِالمدينة.نطاقِا

إنِالمدنِبحاجةِإلىِمجالسِمنتخبةِمؤهلةِوإلىِمسؤولينِفيِمستوىِالصالحياتِالموكلةِإليهمِفيِمجالِ

ِومسؤولينِ ِمنتخبين ِنجد ِالمستغربِأن ِليسِمن ِفإنه ِذلك، ِومع ِاإلجرائي. ِوالتدبير ِالحضرية الحكامة

ِ ِلهم ِليست ِالقوانينِإداريين ِعن ِالمنبثقة ِوالبرامج ِوالمواثيق ِواإلستراتيجيات ِالقانونية ِبالقواعد دراية

ِوتصاميمِالتهيئةِومخططاتِالتعميرِوالدراساتِالقطاعية.

وقدِشكلتِالتنميةِالمستدامةِموضوعاِجرىِتناولهِعلىِمستوىِالخطابِالرسمي،ِوالعديدِمنِالكتابات،ِ

ِويتعلقِاألمرِ ِالوطنيةِوالنقاشاتِوالبرامج. ِوالمبادرة ِالمستدامة، ِللتنمية ِالوطنية ِاإلستراتيجية ِيلي: بما

ِالتراب،ِ ِإلعداد ِالوطني ِوالتصميم ِالحضرية، ِللتنمية ِالوطنية ِواإلستراتيجية ِالبشرية، للتنمية

ِلتنميةِ ِالوطنية ِواالستراتيجية ِالرقمية، ِالوطنية ِواالستراتيجية ِالطاقية، ِللنجاعة ِالوطنية واالستراتيجية

ِللسككِالل ِالمغرب ِومخطط ِالجديدة، ِالحضرية ِواألقطاب ِالجديدة ِالمدن ِوبرنامج ِالحضري، وجستيك

،ِوالمخططِالوطنيِللتطهيرِالسائل،ِوالمخططِالوطنيِللتطهيرِالصلب،ِوغيرها.2040ِالحديديةِفيِأفقِ

فيِالتخطيطِبيدِأنِاإلدماجِالترابيِلهذهِاإلستراتيجياتِوالبرامجِوالمخططاتِفيِبرامجِتنميةِالمدنِو

ِالحضريِالِيتمِبشكلُِمهيَكل.

علىِالمدينة.ِوالِيزالِقرارِإنشاءِمدينةِجديدةِحكرا ِعلىِ  ِ وتؤثرِمركزيةِالدولةِفيِبعضِاألحيانِسلبا

السلطةِالمركزيةِوفقِمقاربةِ"تنازلية"ِوحسبِالعرضِالمتوفرِمنِالوعاءِالعقاريِالعمومي،ِودونِأنِ

ِالمدنِإلىِمقار ِإحداثِهذه ِأوِعنِيستند ِالمجالية ِأوِتخطيطِاستراتيجيِمنبثقِعنِالتهيئة ِتصاعدية بة

 التعميرِالتوقعي.

ِمسبقاِ ِقانونيةِومؤسساتيةِمحددة ِأيِآلية ِأنهِالِتوجد ِكما ِبمحدوديتها، وتتسمِوسائلِالجماعاتِالمحلية

ِلضمانِاستدامةِالنماذجِالحضريةِالتيِيجريِتنفيذها.

ِفيِالمدنِوعالوةِعلىِذلك،ِهناكِالعديدِمنِال صالحياتِالواقعةِضمنِاختصاصِالدولةِوتجدِصداها

ِالعمومية،ِ ِالمدرسة ِومصير ِالضرائب، ِوتحصيل ِالساحلية، ِالمناطق ِفي ِالمدن ِبتمركز ِاألمر ويتعلق
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وتفويتِالخدماتِالحضرية،ِوغيابِنظامِلدعمِالطاقاتِالمتجددة،ِولولوجِمشاريعِالطاقاتِالمتجددةِإلىِ

 المتوسطِوالمنخفض.ِسوقِالكهرباءِذاتِالجهد

ِلنمطِمنِ ِانعكاسا  ِتعد ِالتعميرِعلىِهامشِالقانون، ِفيِمجال ِبها ِالعمل ِالتيِيتم ِاالستثناء، إنِمسطرة

ِالمجالِ ِمصلحة ِحساب ِعلى ِاألحيان ِمن ِكثير ِفي ِتكون ِلألسف ِلكنها ِجزئية، ِحلوال  ِيقدم الحكامة

ِالحضري.

ِالعملِالِتنفذِتنفيذاِجيدا.ِفالتعاونِوهناكِالعديدِمنِاألدواتِالتيِتوفرهاِالترسانةِالقان ونيةِالجاريِبها

ِوالتعاقد،ِ ِوالشراكة ِالتعاون ِوآليات ِوالتجمعات، ِالجماعات، ِبين ِالتعاون ِومؤسسات ِالجماعات، بين

ِأنظمةِ ِعن ِفضال ِوالتقييم، ِالتتبع ِوتقنيات ِواألداء، ِوالتنفيذ ِللتتبع ِمؤشرات ِوفق ِالحديث والتدبير

ِوجهِالقصورِالمسجلةِفيِمجالِحكامةِالمدن.المعلومات،ِكلهاِنماذجِأل

يواجه المجتمع المدني في المدن عدة إكراهات تحول دون اضطالعه بالصالحيات المتعددة المخولة ج( 

 له على مستوى المشاركة والتشاور وتقييم البرامج التنموية بالتنسيق مع هيئات الحكامة المحلية

ِالتنظيمية ِوالقوانين ِالدستور س ِكرَّ ِالمستوىِِلقد ِعلى ِالتشاركية ِالديمقراطية ِمبدأ ِبالجهوية الخاصة

المحلي،ِكماِتمِبموجبِهذهِالنصوصِإحداثِآلياتِللتشاورِمعِالمواطنينِوالجمعياتِالمحلية.ِومنِجهةِ

ِ ِسنة ِبالمغرب ِالقانونية ِالترسانة ِتعززت ِرقم2017ِِأخرى، ِالتنظيمي ِالقانون ِعلى بالمصادقة

ِوكيفيات 44.14 ِشروط ِالعموميةِبتحديد ِالسلطات ِإلى ِالعرائض ِتقديم ِفي ِالحق والقانونِِممارسة

ع،ِعلىِملتمساتِفيِمجالِالتشريلبتحديدِشروطِوكيفياتِممارسةِالحقِفيِتقديمِا .64.14التنظيميِرقمِ

ِالمستوىِالوطنيِوالجهويِوالمحلي.

السياساتِوالبرامجِكماِيتمتعِالمجتمعِالمدنيِفيِالمدنِبصالحياتِمهمةِفيِمجالِالمشاركةِفيِوضعِ

ِالمرجعيةِ ِاإلطارات ِكل ِفي ِكما ِالعالم ِأنحاء ِجميع ِوفي ِوتقييمها. ِوتنفيذها ِوتتبعها ِللمدن التنموية

ِلتحقيقِ ِعنه ِغنى ِال ِشرطا ِوالمواطنين ِللمواطنات ِوالموسعة ِالفعلية ِالمشاركة ِهذه ِتعتبر المعيارية،

ِاالنتقالِإلىِالمدنِالمستدامة.

ِالتم ِالديمقراطية ِأن ِشك ِالمجالسِال ِإشراك ِعلى ِيقوم ِضروريا ِومكونا ِفيه ِرجعة ِال ِخيارا ِتعد ثيلية

المنتخبةِفيِتدبيرِالشأنِالعام.ِغيرِأنِهذهِالديمقراطيةِالتمثيلية،ِسواءِفيِالمغربِأوِفيِبلدانِأخرى،ِ

ِبالديمقراطيةِ ِومواكبتها ِتعزيزها ِيتم ِلم ِإذا ِالحضرية، ِالمجاالت ِحكامة ِمجال ِفي ِبالمحدودية تتصف

 شاركية.الت

ذلكِأنِعزوفِالمواطناتِوالمواطنينِعنِالمشاركةِفيِالحياةِالسياسيةِالمحليةِللمدينة،ِكماِيظهرِذلكِ

ِمنِخاللِنسبةِالمشاركةِفيِاالنتخاباتِالجماعية،ِيظلِواقعاِيشوبِالمسلسلِالديمقراطي.

لمواطنين لألحزاب ؛ وإلى تعميق التفكير حول نظرة البلورة ديمقراطية تشاركية حقيقةإننا مدعوون 
السياسية ودرجة ثقتهم فيها؛ وتكثيف المبادرات الرامية لتعبئة وجلب اهتمام الشباب واألطر والنساء 

، طبقا ألحكام الفصل مشاركة المواطنات والمواطنين في االنتخاباتضمان بالحياة السياسية، من أجل 
 من الدستور. 11

عملية ل التدبير األمثلمن  حدمن الصعوبات التي ت العديدواجه يالديمقراطية المحلية  مسلسلمن المؤكد أن 

في  تنحصر حاليا الديمقراطية التشاركيةكما أن ية. ومشاريع التنمال وتنعكس سلبا على تملكالقرار  اتخاذ
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على أرض  كون لها كبير أثردون أن ي ، لكنيةاتالمؤسس واآلليات القانونية الخطاب والنصوص مستوى

االجتماعات بعض المجتمع المدني بالرضا عن الفاعلون ب يمكن أن يشعر المنتخبون وال الإذ الواقع. 

 تهما بدلعالقعلى  وتؤثر سلبا بين الطرفين، المعلوماتتفاوتات في امتالك التي تكشف عن المناسباتية 

ليات جديدة إلى آفي حاجة ة يشاركتالديمقراطية ال إن. اتمبادرطال  الإل فضاءو يةقوة اقتراح أن تشكل

الوسائل الالزمة  أن توفر المدينةكما ينبغي على ة. يشفافالر وابتكومتسمة بااللسيا  الوطني مالئمة ل

 .انتظامه في إطار شبكاتالمجتمع المدني وتعزيز قدراته وتشجيع  أهيللت

كي ال ل امجال اهتمامها في اتجاه توسيع دوجه أن تبذلالمجتمع المدني من جانبها، ينبغي على هيئات 

المدينة المستدامة،  ، وينفتح على قضايا من قبيل إرساءية أو القطاعيةاتعوالموضاالنشغاالت  ينحصر في

األخرى المتعلقة  قضاياوالعديد من ال ،، التكامل الحضري، التماسك االجتماعيجاليإعادة التشكيل الم

 .بسياسات المدينة

الخاص أن ينخرط بدوره في صياغة مستقبل المدينة. وعلى غرار النسيج الجمعوي، ينبغي على القطاع 

المحدثة على  ستشاريةاالهيئة وقد تم تعزيز العالقة بين الجماعة الترابية والقطاع الخاص من خالل ال

 القضاياوالتي أنيط بها االنكباب على بشراكة مع الفاعلين االقتصاديين بالجهة  مستوى المجالس الجهوية

. كما يهيب القانون بالجماعات وبباقي الجماعات الترابية إبرام اتفاقيات للتعاون المتعلقة بخلق الثروة

 . وإقامة عالقات شراكة مع القطاع الخاص

ِووثائقِ ِاالستثمارية ِللمشاريع ِالبيئي ِاألثر ِدراسة ِبإعداد ِاإلجراءاتِالمتعلقة ِفإن ِذلك، ِإلى وباإلضافة

غيرِأنناِنالحظِأنِهذاِالمسلسلِيعانيِ عياتِالمحلية.التعميرِتنصِأيضاِعلىِالتشاورِمعِالساكنةِوالجم

ِيواجهِمنِجهةِأخرىِ منِجهةِمنِعدمِتوحيدِاألساليبِالخاصةِبالحوارِوالتقدمِباآلراءِوالترافع،ِكما

ِضعفِقدراتِالجمعياتِالمحليةِفيِماِيتعلقِبالعملِفيِإطارِشبكاتِوتحليلِالمشاريع.

سكانها الشعور بالرفاه والتمازج االجتماعي والتطور الثقافي تجد المدينة المغربية صعوبة في منح د( 

 وال تمكن من إدماج المهاجرين في انشغاالتها

ِومتطلباتِالتمازجِاالجتماعيِوالتضامنِواألمنِ ِتحملِقيم ِالسكانِعلىِتوفرِبيئةِحضرية ِرفاه يعتمد

انبِأهميةِبالغةِمنِأجلِِإنشاءِوالصحةِوالنظافةِوالنماء.ِوإلىِجانبِالعواملِالبنيوية،ِتكتسيِهذهِالجو

جةِوجذابة.ِومعِذلك،ِفإنِالمدينةِفيِالمغربِهيِعموماِنتاجِمجموعةِمنِالتجزئاتِالمصممةِ مدينةِمدم 

ِخارجِإطارِرؤيةِمندمجةِتضعِالتماسكِاالجتماعيِوالرفاهِفيِصلبِاالنشغاالت.

ِالس ِمجال ِفي ِالبناء ِعمليات ِفي ِالمعتمدة ِالمعايير ِفإن ِالواقع، ِتمازجِوفي ِأي ِتتيح ِال ِاالجتماعي كن

وحدةِللسكنِاالجتماعيِفيِالهكتارِالواحد،230ِِاجتماعيِأوِرفاه.ِوالِشكِأنِالكثافةِالمفرطةِالبالغةِ

وتقليصِارتفاعِسقفِالمنازل،ِوتقليصِمساحةِالمسالكِوالفضاءاتِالعموميةِتؤثرِعلىِتكلفةِالمنتوج،ِ

ِتس ِموضع ِالحضرية ِالحياة ِجودة ِتضع ِأنها ِالتفرقةِإال ِمظاهر ِتنامي ِفي ِالتساهل ِهذا ِويساهم اؤل.

 واإلقصاءِوالمخاطرِاالجتماعيةِفيِمجمعاتِسكنيةِالِتوفرِشروطِالسكنِالالئق.

ِيجبِأنِنقلصِمنِ ِولذلك، ِالحديث. ِالعصر ِلمآسيِومخاطر ِمسرحا  ِبشكلِمتزايد ِأضحتِالمدينة لقد

ِمنِخالل ِالفصلِالحضري، ِمنِمظاهر ِوأنِنحد ِالمدينة ِوالمرافقِِتجزئة ِالوظائفِالحضرية، توزيع



25 

 

ِالهويةِعلىِجميعِاألحياءِوالقطاعاتِداخلِالمدينة،ِوذلكِبغيةِِ العمومية،ِوالفضاءاتِالعموميةِومعالم

ِمنحِالسكانِالشعورِبالكرامةِوالحقِفيِالعيشِفيِمدينةِتليقِبهم.

لرفاه.ِويتمثلِالتحديِفيِأنِإنِالعيشِفيِوحدةِسكنيةِالئقةِعاملِحاسمِلتحقيقِاالندماجِوالمواطنةِوا

ِواالرتباطِبالحيِ ِحقيقية نعملِبشكلِتدريجيِعلىِمستوىِالوعيِالجماعيِعلىِغرسِثقافةِحضرية

ِالذيِينبغيِأنِينظرِإليهِباعتبارهِملكيةِمشتركة.

ِواإلنتاجِ ِبالتخطيط ِالمتعلقة ِواالتجاهات ِالسلوكيات ِفي ِتغيير ِإحداث ِالحضرية ِاالستدامة وتتطلب

.ِوعلىِسبيلِاإلشارة،ِالِتحددِأيِقاعدةِوطنيةِملزمةِنسبةِالمساحاتِالخضراءِالتيِينبغيِواالستهالك

ِوالِيوجدِأيِنصِتنظيميِلتحديدِحجمِمسلكِمعينِبطريقةِ ِوفقا ِلكثافاتِالقطاعاتِوصبغتها. توفيرها

بداية،ِيتمِمضبوطةِودقيقة.ِومنِثمِيمكنِالقولِإنِالبرمجةِالحضريةِتتسمِفيِالغالبِبالتخبط.ِومنذِال

ِتبنيِمنطقِتصحيحيِللتداركِوالتكيفِمعِالظروف،ِعوضِتبنيِمقاربةِاستشرافية.

ِبتحقيقِاالندماجِ ِالكفيلة ِالتوجيهية ِالمبادئِوالقواعد ِعلى ِإلىِميثاقِثقافيِيسلطِالضوء ِالمدينة وتفتقر

ِ ِوتعزيز ِالعمومي، ِواألمن ِالحضرية، ِومتطلباتِالنظافة ِوالتماسكِاالجتماعي، ِذاتِالحضري، األبعاد

ِالصلةِبحفظِالذاكرةِواألبعادِالرمزيةِوالطبيعيةِللمدن.

إنِعلىِالمدنِالمغربيةِبذلِجهودِمنِأجلِسدِالنقصِالمسجلِفيِالفضاءاتِالخضراء،ِكماِيتعينِعليهاِ

وضعِالوسائلِواآللياتِالكفيلةِبتأمينِهذهِالفضاءاتِالخضراءِومواكبةِتطورهاِونموها،ِوذلكِمنِخاللِ

ِلىِ:ِالعملِع

ِإلىِ • ِاللجوء ِللبنياتِومنع ِوالمتصل ِالمستمر ِالتمدد ِمنع ِعبر ِالمدن، ِمخططاتِتوسيع مراجعة

ِتخصصِ ِالمباني، ِمساحاتِوفراغاتِبين ِوجود ِأجلِضمان ِوذلكِمن الرخصِاالستثناءات،

للغاباتِالحضريةِوالفالحةِالحضرية.ِويذكرِأنِهذاِالنوعِمنِالفضاءاتِيلقىِنجاحاِكبيراِفيِ

 انِالمتقدمة.مدنِالبلد

إطالقِمشاريعِاألحياءِالصديقةِللبيئةِومسابقاتِفيِتزيينِاألحياءِبالمزهرياتِوالحدائقِالمقامةِ •

 علىِأسطحِالمباني....

ِهذهِ • ِتملك ِمن ِالمواطنين ِسيمكن ِمما ِوالحدائق، ِبالمنتزهات ِالثقافي ِللتنشيط ِمشاريع تمويل

د،ِبدلِجعلهاِمجردِطريقِللمرورِأوِالفضاءات،ِعلىِاألقلِخاللِعطلِنهايةِاألسبوعِواألعيا

 فضاءِيشغلهِالمنحرفون.

استعمالِالتالميذِوالطلبةِلبعضِالمنتزهاتِالكبرىِالتيِتزخرِبتنوعِبيولوجيِهام،ِكفضاءاتِ •

ِبيداغوجيةِوعلمية.

ال يوفر الفضاء العمومي في المدينة المغربية األمن، ال سيما للنساء، مما يعوق إدماجهن في الحياة هـ(

 مليةالع

وفقاِلنتائجِالبحثِالوطنيِحولِانتشارِظاهرةِالعنفِضدِالنساء،ِالذيِأنجزتهِالمندوبيةِالساميةِللتخطيطِ

ِوالِيمكنهن،2009ِفيِسنةِ ِفيِالمدن، ِاألمنِللنساء،ِالسيما ِيبدوِأنِاألماكنِالعموميةِالِتوفرِدائما ،
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شكالِالعنفِالممارسةِضدهن.ِويبينِشأنهنِفيِذلكِشأنِالرجال،ِاالستمتاعِبهذهِاألماكنِبسببِجميعِأ

ِفيِالوسطِالحضري،64ِِو18ِِمليونِامرأةِتتراوحِأعمارهنِبين5.7ِِالبحثِأنِمنِبينِ سنة،ِيقطنَّ

فيِالمائة،ِلشكلِمنِأشكالِالعنفِمرةِواحدةِعلىِاألقل،ِفيِمكان40.6ِِمليونِامرأة،ِأي2.3ِِتعرضتِ

ِتِإجراءِالبحث.عامِفيِمدينتهن،ِخاللِاالثنيِعشرِشهراِالتيِسبق

وحسبِالبحثِالمشارِإليه،ِتنتميِالنساءِضحاياِالعنفِفيِاألماكنِالعموميةِفيِمدنناِإلىِجميعِالفئاتِ

ِالعمريةِوجميعِالشرائحِاالجتماعية.

وتفيدِالنساءِالقاطناتِفيِالوسطِالحضریِممنِلديهنِمستوىِدراسيِعالِأنهنِتعرضنِللعنفِأکثرِمنِ

ِوفيِالو ِارتفعِمعدلِانتشارِالعنفِغيرهنِمنِالنساء. ِكلما ِالمستوىِالدراسيِللمرأة، ِارتفع ِفكلما اقع،

في40.6ِِفيِالمائةِفيِأوساطِمنِليسِلهنِأيِمستوىِدراسيِو29ِِضدها.ِوتتراوحِهذهِالنسبةِبينِ

ِاالبتدائيِوِ ِوأخيرا،57.9ِِالمائةِممنِلهنِمستوىِالتعليم ِالعالي. فيِالمائةِممنِلديهنِمستوىِالتعليم

ِتخصِتظه ِفيِالوسطِالحضريِهوِظاهرة ِالنساءِفيِاألماكنِالعمومية رِنتائجِالبحثِأنِالعنفِضد

الشبابِباألساس،ِسواءِباعتبارهمِضحاياِأوِمعتدين،ِكماِأنِحاالتِتقديمِالضحاياِلشكاياتِلدىِالسلطاتِ

لنساءِفيِالوسطِالمختصةِالِتزالِضعيفة.ِلذلك،ِفقدِيشكلِانعدامِاألمنِأحدِعواملِانخفاضِمعدلِنشاطِا

ِالحضري.

ويثيرِهذاِالوضعِالتساؤلِحولِمسألةِإدماجِالمرأةِعنِطريقِالشغل،ِوهوِموضوعِالِيترجمِإلىِتدابيرِ

ِتنفيذيةِفيِالمقرراتِالدراسيةِأوِالتخطيطِالحضريِأوِالخططِالتنمويةِللمدن.

ِ

 رية عبئا على المدينة:يشكل ضعف تملك ثقافة التنمية المستدامة ونقص التربية على القيم الحضو( 

منِالرهاناتِالكبرىِلإلستراتيجيةِالوطنيةِللتنميةِالمستدامة.ِإنِ يعدِتعزيزِثقافةِالتنميةِالمستدامةِواحداِ 

حيوياِللثقافةِفيِبناءِ جِيمنحِدوراِ  السعيِإلىِبناءِمدينةِمستدامةِهوِفيِالواقعِسعيِإلىِبناءِمجتمعِمدم 

علىِتثمينِمشروعِالتنميةِالحضرية.ِإنِالمدي  ِ نةِالتيِتريدِالنجاحِفيِتحقيقِنهضتهاِينبغيِأنِتعتمدِحتما

ِالثقافةِوالقيمِالحضرية.

ِالجهودِ ِتتكلل ِولن ِالمستدامة. ِالتنمية ِعلى ِانعكاساتِالثقافة ِخاصِلتقييم ِاهتمام ِإيالء ِيتم ِال ِما وعادة

التغيراتِالمناخيةِبالنجاحِإالِالراميةِإلىِضمانِاالندماجِاالجتماعيِوالنموِالمنصف،ِوالتقليصِمنِآثارِ

ِإذاِأخذتِبعينِاالعتبارِالجوانبِالثقافيةِللحياةِالمجتمعية.ِ

والِشكِأنِثمةِنماذجِمتعددةِإلدماجِثقافةِاالستدامةِفيِالسياسةِالعموميةِالحضرية.ِوفيِهذاِالصدد،ِتعدِِ

غِوكيتو،ِوثائقِغنيةِحولِهذاِالمواثيقِالخاصةِبالمدنِالمستدامة،ِمثلِتلكِالخاصةِبمدنِآلبورغِواليبزي

الموضوع.ِغيرِأنِهذاِاالنشغالِيغيبِعندِوضعِتصاميمِإعدادِالترابِوالتعميرِوكذاِفيِبرامجِعملِ

ِالجماعات.

والِتزالِالمدينةِوالبيئةِوغيرهاِمنِالقيمِالثقافيةِواالجتماعيةِقضاياِثانويةِفيِالبرامجِالتعليمية.ِإنِتَمثُّلِ

ٍتِومستدامِينبغيِأنِيترسخِفيِمعيشِالتلميذِكماِفيِالدروسِالتيِيتلقاها.ِمجالِحضريِتنافسيِوموا

إنِتنميةِالذوقِوالوعيِواإلحساسِبالمجالِالحضريِعندِالطفلِهوِجزءِمنِتربيته.ِلذا،ِفإنِالمغربِ
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يحتاجِإلىِ"معجزةِتربوية"ِتقتضي،ِمنِبينِأمورِأخرى،ِتحديثِالمنظومةِالتربويةِككلِواعتمادِنمطِ

ِ ِالموجهةِحكامة ِوالتوعية ِالتدريب ِوحدات ِمن ِنكثف ِأن ِيجب ِذلك، ِومع ِالعمومية. ِللمدرسة جديد

 للمنتخبينِواإلدارةِوالسكان،ِمنِأجلِغرسِقيمِالتنميةِالمستدامةِوالقيمِالحضريةِفيِنفوسهم.

 يعد االبتكار والبحث والتطوير رافعات لالستدامة تفتقر إليها المدينة في المغرب:ز( 

ِ ِوالِتستغلِبشكلِواضحِإمكاناتِالتكنولوجياتِإنِالمدينة ِالمعلومات، التيِالِتشجعِعلىِبناءِمجتمع

الجديدة،ِوالِتيسرِولوجِالساكنةِإلىِتكنولوجياتِاإلعالمِوالتواصل،ِهيِمدينةِتتسمِبالجمود.ِفمنِدونِ

ِالب ِمشاريع ِتنفيذ ِشروط ِضمان ِودون ِالتميز ِبمهن ِالنهوض ِودون ِالمقاولة، ِروح ِثقافة حثِتعزيز

 والتطوير،ِالِيمكنناِأنِنتوقِإلىِبناءِمدينةِتنافسيةِومستدامة.

ِمنِ ِالفاعلينِفيِالتغييراتِاالجتماعيةِوالثقافية ِالنطاقِلجميع ويتمثلِالرهانِفيِضمانِانخراطِواسع

ِلألعمالِ ِمواٍت ِمناخ ِخلق ِالصدد ِهذا ِفي ِويتعين ِواالبتكار. ِوالمقاولة ِالمبادرة ِثقافة ِإلى ِاالنتقال أجل

ِللمدينةِواال ِخدمة  ِالفاعلين، ِوجميع ِالترابية ِبالحكامة ِالمعنية ِالدوائر ِجميع ِوانخراط ِوالمبادرة بتكار

ِالمستدامة.

ِفالنشاطِ ِوالمعرفة. ِواالبتكار ِاإلبداع ِعلى ِالقائم ِاالقتصاد ِلمتطلبات ِيستجيب ِال ِالوطني ِالسياق إن

علىِالمعرفةِبشكلِاالقتصادي،ِالذيِلمِيعدِيقتصرِعلىِالزراعةِأوِالصناعةِأوِالخد  ِ مات،ِأصبحِقائما

ِمتزايد،ِمماِيتهددِاإلنتاجِوالمعلوماتِوالمعرفةِويخلقِمظاهرِمنافسةِشرسة.

ِالبحثِ ِمجاالت ِفي ِالكامنة ِالطاقات ِيحرر ِأن ِشأنه ِمن ِمناخ ِخلق ِإلى ِمدعوة ِالمغرب ِفي ِالمدن إن

ِالتيِتطمحِإلىِأنِتكونِمستدامة ِفالمدن ِواالبتكار. ِينبغيِأنِتعززِِواإلبداعِوالتنمية ِمستقبلية، ومدنا 

تركيزهاِعلىِأقطابِاإلبداعِومراكزِالبحثِوالتميز،ِمنِخاللِإدماجِاألبعادِالمتعلقةِبالتنميةِالمستدامةِ

ِفيِأهدافهاِوبرامجهاِومجاالتِتدخلها.

تعاني جاذبية المدن في المغرب وتنافسيتها االقتصادية من غياب اليقظة االستشرافية والذكاء ح( 

 لترابي:ا

المدنِالعتيقةِالمغربية،ِيتعرضِالنسيجِالحضريِلتضخمِديموغرافي،ِالِيعودِفقطِالحتياجاتِِباستثناء

ِعلىِقاعدةِاقتصاديةِمتعددةِالوظائفِومتعلقةِ القطاعِاالقتصادي؛ِوالحالِأنِالمدينةِيجبِأنِتتطورِبناء 

ِفرصِشغلِوافرة.بأرضياتِصناعيةِوعلميةِومعرفيةِوخدماتيةِوغيرهاِتساهمِفيِخلقِ

وتفتقرِالعديدِمنِالمدنِالمغربيةِإلىِالتجهيزاتِوالبنياتِالتحتيةِاالقتصادية،ِكماِيعوزهاِاالبتكار،ِمماِ

ِمسبقِوالِ ِلتخطيط ِخاضعة ِغير ِاالقتصادية ِاألنشطة ِتكون ِما ِوكثيرا ِللجاذبية. ِمفتقرة ِبالتالي يجعلها

ِتستفيدِمنِالمواكبةِالمالئمة.

لِأوجهِقصورِك بيرةِفيِجميعِالمدنِالمغربيةِعلىِمستوىِالقضاياِالمتعلقةِبالحركيةِوالربطِِفيِوتُسجَّ

ِالحضرية،ِ ِوشبكتها ِبها، ِالمحيطة ِوالمناطق ِالمدينة ِبين ِالمتبادلة ِوالعالقات ِالترابط ِأن ِعلما  المدينة،

ِوروابطهاِاالقتصاديةِعلىِالصعيدِالدولي،ِكلهاِعواملِحاسمةِبالنسبةِلتطورهاِومستقبلها.
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ِوالتماسكِو ِبالتكامل ِالمتعلقة ِبالعوامل ِالتضحية ِدون ِاالقتصادية ِالجاذبية ِبين ِتجمع ِالتي ِالمدينة، تعد

ِمواتيا ِلالستثمارِوخلقِفرصِوثرواتِ ِالحالِإطارا  ِبطبيعة االجتماعيِوالتجانسِالمجاليِواالستدامة،

ِمتعددة.

ِ ِمستوى ِالطاقاتِعلى ِهدر ِمظاهر ِمن ِالكثير ِالمغربية ِبالمدن ِالِوتسجل ِفهي ِوالتشغيل. ِالثروة خلق

فيِالمائةِِفقطِمنِالنفاياتِالمنزليةِتطرحِفي37ِِتستفيدِمنِإمكانيةِإعادةِتدويرِالنفاياتِالصلبة،ِإذِأنِ

ِوأقلِمنِ ِللمراقبة ِأدىِالضغط10ِِمطارحِخاضعة ِإلىِذلك، ِوباإلضافة ِتدويرها. ِإعادة ِيتم فيِالمائة

في3.52ِِِإلىِتسجيلِكلفةِتدهورِبلغت2014ِِالبيئيةِفيِسنةِالممارسِعلىِالمواردِالطبيعيةِواألنظمةِ

أنِمعدلِ  ِ المائةِمنِالناتجِالداخليِالخام.ِوالِتزالِوتيرةِاالنتقالِنحوِاقتصادِدائريِوأخضرِبطيئة،ِعلما

ِاستعمالِالطاقاتِالمتجددةِفيِالمدنِالِيزالِضعيفا.

ِالديناميات ِفي ِكاف ِبشكل ِالمغربية ِالمدن ِمعظم ِتنخرط ِالقيمةِِولم ِبسالسل ِارتباطها ِويبقى الدولية.

ِالمدنِوالمدنِ ِكبيرِبتنافسية ِإلىِحد ِالوطنيِمرتبطة ِاالقتصاد ِتنافسية ِيجعل ِما ِوهذا ِمحدودا . العالمية

ِالكبرى.

ِومنحِ ِالمعايير ِتوحيد ِبأنظمة ِيتعلق ِفيما ِالجيدة، ِالممارسات ِاستلهام ِإلى ِمدعوة ِالمغربية ِالمدينة إن

هاِعلىِالصعيدِالدولي،ِكماِيتعينِعليهاِاالنخراطِفيِمنطقِأهدافِالتنميةِالمستدامةِالعالمات،ِالمعمولِب

ِوأنِتتموقعِمنِخاللِمجموعةِمنِالمشاريعِالمؤهلةِلالستفادةِمنِآلياتِالتمويلِالعالمية.

ِا ِللمخاطر ِاعتبارا  ِوالتنافسية، ِاإلبداع ِبقيم ِالكفاية ِفيه ِبما ِمتشبعة ِغير ِالوطنية ِالمدن ِكبريات لتيِإن

تنطويِعليهاِالعولمة.ِوتبقىِفعاليتهاِفيِاستقطابِاالستثماراتِوخلقِالتنميةِرهينةِإلىِحدِكبيرِبجودةِ

ِالبيئةِاالقتصاديةِواالجتماعيةِالحضرية.

ِلمتطلباتِ ِعلىِاالستجابة ِلمدىِقدرتها ِعواملِمحددة ِومستوىِطموحاتها ِإمكاناتِالمدنِووزنها وتعد

ِوالتماسكِاالجتماعي، ِالطبيعية،ِِالتنمية، ِواالستهالكِاألمثلِللموارد ِوتغيرِالمناخ، والتجانسِالمجالي،

 وجودةِالحياةِوالتنافسيةِالترابية.

وتتبع تنفيذها بعين االعتبار في  2030ال يؤخذ التنزيل المحلي ألهداف خطة التنمية المستدامة لعام ط( 

 مرحلتي إعداد وتقييم البرامج التنموية للمدن

ِأهدافِخطة ِِكانت ِلعام ِالمستدامة 2030ِِالتنمية ِشتنبر ِالمغربِفي ِاعتمدها ِنقاش2015ِِالتي محط

وتفكيرِمستفيضينِعلىِالصعيدِالوطني،ِغيرِأنِالحكومةِلمِتنشرِحتىِاآلنِخريطةِالطريق،ِوالجدولِ

الزمني،ِوالميزانيةِذاتِالصلةِبتنفيذِهذهِاألهدافِعلىِالمستوىِالقطاعيِوالجهويِوالمحلي،ِوالسيماِ

ِىِمستوىِالمدن.عل

وعالوةِعلىِذلك،ِنالحظِأنهِالِيتمِإشراكِالمنتخبينِالمحليينِوالِالمواطنينِوالِالجمعياتِالمحليةِفيِ

ِالموضوعِالحيويِالمتمثلِفيِالتنزيلِالمحليِألهدافِالتنميةِالمستدامةِواستدماجهاِِ النقاشاتِبشأنِهذا

ِلتنموية.فيِالبرامجِوالمشاريعِاالستثماريةِوالبنىِالتحتيةِا
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 مالحظات تتعلق بتنظيم وتدبير وسائل المدينة:

يعاني تخطيط المدينة المغربية من أوجه قصور من حيث االستدامة والتكامل على المستويين ك( 

 الجهوي والوطني:

ِالصعيدِ ِعلى ِالمستدامة ِبالمدن ِالخاصة ِالعالمات ِومنح ِالمعايير ِوتوحيد ِللتصميم ِأنظمة ِغياب في

الدراساتِالمتعلقةِبالتنميةِالحضريةِالطويلةِالمدىِغيرِدقيقة.ِوهناكِحاجةِإلىِإرساءِِالوطني،ِقدِتكون

ِواألطرِ ِلالستدامة ِإيزو ِشهادة ِعلى ِالحصول ِألهداف ِالتدريجي ِاالستدماج ِأجل ِمن ِللمدينة سياسة

ِالمنهجيةِذاتِالصلةِعلىِمستوىِالمدنِالمغربية.

حاتِالخضراء،ِاناتهاِالحضرية،ِبماِفيِذلكِالمسإنِالمدينةِغيرِمحصنةِمنِمخاطرِتقليصِحجمِمكو

ِالقانونيةِ ِالترسانة ِتنص ِوال ِوالطرق. ِوالترفيهية، ِالرياضية ِوالمرافق ِالمفتوحة، ِالعمومية واألماكن

الوطنيةِعلىِأيِمعيارِخاصِبالمقاييسِالمناسبةِلشبكةِالطرقِالحضرية.ِوالِيمكنِأليِمعيارِقطعيِأنِ

أوِطريقِومدىِاستدامةِأدوارهما.ِلذا،ِفإنِتصميمِالمدنِينبغيِأنِيتمِِيحددِمدىِمردوديةِفضاءِعمومي

ِوفقِمقاربةِتجريبيةِتعتمدِعلىِمستوىِطموحِالمدينةِوترتكزِعلىِاالعتباراتِالتقنيةِوالمالية.

وعندماِيتمِتغليبِالجوانبِالمسطريةِعلىِالمعرفةِوالكفاءة،ِفإنِالتخطيطِالحضريِيصيرِمجردِإجراءِِ

لطقوسِاللجانِواالجتماعاتِوالمحاضر.ِوالِتزالِأوجهِالقصورِالبنيويةِقائمة،ِمنِقبيلِِِإداريِيخضع

عدمِالمالءمةِبينِمتطلباتِالحركيةِالمستدامةِوالتخطيطِالحضريِاالعتيادي.ِوالِتتوافقِعملياتِإعدادِ

ِالمخططِالتوج يهيِللتهيئةِوتنفيذِمخططِالتنقالتِالحضريةِدائما ِمعِوثائقِالتخطيطِالحضري،ِالسيما

ِالعمرانية،ِوذلكِمنِأجلِبناءِمدينةِمترابطةِومتناسقةِومتصلة.

ِقرنِمنِالزمنِفيِمجالِالتخطيطِالحضريِفيِالمغربِإلىِأزمةِفيِ ِمنذ ِالمعتمدة ِأدتِالمقاربة وقد

ينةِالهويةِوالتعبيرِالثقافي،ِوبالتاليِأزمةِفيِالفعالية.ِويتعلقِاألمرِباللجوءِبشكلِمفرطِإلىِتقسيمِالمد

ِويُنظرِإلىِ ِمنِمظاهرِفصلِاجتماعية. ِيترتبِعنها ِمعِما ِأدىِإلىِانقساماتِمجالية، إلىِمناطقِمما

ِتتكونِمنِعناصرِمتفاعلةِذاتِعمقِإنسانيِ ِوليسِمنظومة ِمطلقا الفضاءِالحضريِباعتبارهِعنصرا

ِوثقافي.

جتماعيةِوالمجالية.ِومنِوالِيتيحِالتخطيطِالحضري،ِكماِيجريِتنفيذهِفيِالمغرب،ِتقليصِالفوارقِاال

الضروريِضمانِالترابطِبينِالفضاءاتِالحضريةِواألماكنِالعموميةِعلىِمستوىِكلِحيِوقطاعِمنِ

 أحياءِوقطاعاتِالمدينة.

ِالبيئةِ ِمتطلبات ِتلبية ِعن ِبعيدين ِالوطني ِالصعيد ِعلى ِالمدن ِوتدبير ِالحضري ِالتخطيط ِيزال وال

بيئيا،ِيكفلِالتوفيقِبينِالمبادراتِالعموميةِومعرفةِالواقعِِالحضرية.ِوالِيحملِالتعميرِحتىِاآلنِبعدا ِ

ِواستشرافِالمستقبل.

وتتسمِالعديدِمنِالمدنِالمغربيةِبكونهاِتنتظمِحولِمركزِوحيد.ِويعدِانتظامِالمدنِحولِمراكزِمتعددةِ

تعددِفيِعمليةِصعبةِعندماِتسعىِإلىِاالستجابةِلسياقِاجتماعيِومجاليِواقتصاديِمحدد.ِويحفزِهذاِال

المراكزِانتظامِالمدينةِحولِأقطابِمتعددةِويساهمِفيِانسيابيةِالتنقالت،ِوهوِماِيجعلِالفضاءِالحضريِ

ِبمثابةِمجموعةِمنِأقطابِالجذبِوالنمو.ِوينبغيِتشكيلِكلِهذهِالعناصرِفيِإطارِنظامِعضوي.
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ِفإنه ِالتربوي، ِوسلوكه ِالمنهجية ِوصرامته ِومرونته ِالمصمم ِقدرة ِكانت ِيدعيِِوكيفما ِأن ِيستطيع ال

ِالتخصصاتِوالفاعلينِواألبعادِ العقالنيةِالمطلقةِألنِتخطيطِالمدينةِيقتضيِاالنخراطِفيِمسارِمتعدد

ِوالبيئيةِ ِوالسوسيولوجية ِاالقتصادية ِالمقاربات ِبين ِالتوليف ِالمستدامة ِالمدينة ِوتستلزم والمستويات.

ِل ِوالسكان، ِالمدني ِالمجتمع ِمساهمة ِعن ِفضال ِوقيمهمِوالتقنية، ِتصوراتهم ِعن ِالتعبير ِمن تمكينهم

 واحتياجاتهم.

ِمنطقِ ِتبني ِوينبغي ِالمعالم. ِواضح ِغير ِلفضاء ِموجه ِتهيئة ِمخطط ِوضع ِعلى ِالعمل ِالصعب ومن

ِالتنظيمِ ِوتصميم ِالتراب، ِإلعداد ِالوطني ِالتصميم ِبين ِالربط ِيراعي ِالذي ِالمستويات ِمتعدد التخطيط

ِ ِالجهوي ِوالتصميم ِوالتهيئة، ِباعتبارهاِالوظيفي ِالعمرانية، ِللتهيئة ِالتوجيهي ِوالمخطط ِالتراب، إلعداد

وثائقِمرجعيةِخاضعةِللتراتبية،ِوذلكِقبلِاالنتقالِإلىِوضعِمخططِالتهيئة.ِوهناكِحاجةِإلىِتبنيِرؤيةِ

مندمجةِللمدينةِوللمناطقِالمحيطةِبهاِوإلطارهاِالترابي.ِكماِأنِبرنامجِالتنميةِالجهوية،ِوبرنامجِتنميةِ

علىِالصعيدِالمحلي،ِومخططِالمدينة21ِِلعمالةِأوِاإلقليم،ِوبرنامجِعملِالجماعة،ِوجدولِأعمالِالقرنِا

،ِتخضعِأيضاِللتراتبية،ِوينبغيِأنِتتالءمِمعِالتوجهاتِالتيِتنصِعليهاِمخططاتِالتهيئةِمنِأجلِالمناخ

مجِالتنميةِوخططِالعملِالمندمجةِوالتعمير.ِوعلىِهذاِالنحو،ِتجمعِالبرمجةِاالستراتيجيةِللمدينةِبينِبرا

والمتكاملة.ِوفيِغيابِرؤيةِإستراتيجية،ِيصبحِالتخطيطِالحضريِمجردِمفاوضاتِوتوافقات.ِوكثيراِ

ماِيكونِمخططِالتهيئةِبمثابةِتصميمِألشكالِحضريةِ"غيرِقابلةِللتغيير"ِدونِعمقِإنسانيِوالِمحتوىِ

ِاقتصادي.

للموارد العقارية والبشرية والمالية للمدينة في تحقيق تنميتها  ال تساهم عدم نجاعة التدبير الحاليل( 

 المستدامة :

الِتتحكمِالمدنِفيِوعائهاِالعقاريِالذيِالِيزالِيتسببِفيِزيادةِنفقاتِالماليةِالعموميةِفيِظلِغيابِ

ِعقاريِ ِوعاء ِتعبئة ِتتعين ِأنه ِعلما  ِالحضرية، ِوشبه ِالحضرية ِاألراضي ِتدبير ِفي ِاستشرافية رؤية

ِهكتار.5900ِضريِسنويِيبلغِح

ِيؤديِإلىِ ِعلىِحسابِالتجانسِالترابي،ِمما ِأحيانا ِالتعمير، وهناكِتوجهِنحوِفتحِأراضيِالدولةِأمام

ِوالتنقالتِ ِالتحتية ِالبنيات ِتتطلبها ِالتي ِوبالنفقاتِاإلضافية ِالحضري ِبالتوسع ِمرتبطة تكاليفِإضافية

ِالحضرية.

ينةِبنفسها.ِفهيِتنتجِالثروةِوتبقىِرغمِذلكِفقيرة.ِوالِتستفيدِمنِجزءِكماِأنِتمويلِالمدينةِالِتتوالهِالمد

منِزائدِالقيمةِالنقديِالمتأتيِمنِتغييرِتنطيقِاألراضيِأوِقواعدِتحويلِاألراضيِإلىِبقعِأرضية.ِوإذاِ

كانِمنِالضروريِضمانِالعدالةِالعقاريةِواإلنصافِالضريبي،ِفإنهِالِينبغيِتغليبِالمصلحةِالخاصةِ

 المصلحةِالجماعية،ِكماِيتعينِأالِتكونِملكيةِاألراضيِالخاصةِأكثرِتأثيراِعلىِمستقبلِالمدينة.ِعلى

ِمنِزائدِ ِعموما  ِالِتستفيد ِلكنها ِومختلفِالشبكات، ِالنقل، ِنظام ِووضع ِالطرق، ِبإنشاء ِالجماعة وتقوم

ِتنفيذ ِيتم ِال ِهناكِمقتضياتِتنظيمية ِعلىِذلك، ِوعالوة ِذلك. ِعن ِالمترتبة ِأنِمنِشأنهاِالقيمة ِرغم ها

المساهمةِفيِميزانيةِالجماعة.ِوينبغيِاإلشارةِإلىِمساهمةِمالكِاألراضيِالمجاورةِللطرقِالعامةِفيِ

ِ ِالمواد ِلمقتضيات ِطبقا  ِالجماعية، ِالعامة ِالطرق 39ِِو38ِو37ِإنجاز ِالقانون المتعلق12.90ِِمن

ِ ِعن ِالمترتبة ِالقيمة ِزائد ِتقاسم ِإمكانية ِإلى ِوكذا ِوفقاِبالتعمير، ِاألراضي، ِومالك ِالدولة ِبين التعمير
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المتعلقِبنزعِالملكيةِألجلِالمنفعةِالعامة7.81ِِمنِالقانونِرقم59ِِللشروطِالمنصوصِعليهاِفيِالمادةِ

ِوباالحتاللِالمؤقت.

ِإنجازِ ِعن ِالسؤول ِهو ِوحده ِاألشغال ِمتعهد ِإن ِحيث ِمحدوديته، ِالجديدة ِالمدن ِتمويل ِنظام ويظهر

شغالِالمشروعِوخارجه،ِمماِيخلقِصعوباتِعلىِمستوىِعائدِاالستثمارِفيِاألفقِالمرافقِفيِموقعِأ

الزمنيِللمدينة.ِوتعكسِأوجهِالقصورِالتيِيتسمِبهاِنموذجِالتمويلِالقائمِعلىِالمواردِوالمعادلةِواألثرِ

ِالمبنيةِ ِغير ِالحضرية ِاألراضي ِعلى ِ)الضريبة ِالعقارية ِالضرائب ِمالءمة ِعدم ِعن ِالناجم المالي

الضريبةِعلىِتجزئةِاألراضيِوالبناء(ِبالنظرِإلىِطبيعةِالمدنِالجديدةِومدةِإنشائها،ِالمصاعبِالتيِو

ِتواجهِبلوغِمثلِهذهِالمشاريعِلألهدافِالمنشودة.

والِتمتلكِالمدنِماِيكفيِمنِالوسائلِوالسلطِلتتمكنِمنِتأمينِتمويلها.ِوتبقىِمواردهاِالجاريةِغيرِكافيةِ

علىِالنحوِاألمثل.ِفالميزانياتِالمحليةِمتواضعةِوتعتمدِبشكلِكبيرِعلىِالمواردِالماليةِوالِيتمِاستغاللهاِ

ِالتيِتحولهاِالدولةِأوِتتولىِتدبيرها.

والِيحتاجِاالعتمادِالقويِعلىِالدعمِالماليِللدولةِإلىِإثبات.ِفالتمويلِالمحليِهوِبمثابةِحلقةِضعفِفيِ

تيِتديرهاِالدولةِغيرِمضمونة،ِكماِأنِمجلسِالمدينةِالِيملكِسياسةِالالمركزية.ِإنِعائداتِالضرائبِال

ِهذهِ ِتطور ِبشأن ِواضحة ِرؤية ِوال ِالدولة، ِمن ِالمخصصة ِالمالية ِاالعتمادات ِمن ِنسبة ِتحديد سلطة

ِاالعتمادات.

إنِالعجزِعلىِتدبيرِالضرائبِأمرِواضح.ِففيِمعظمِالحاالت،ِالِتمتلكِالجماعاتِرؤيةِواضحةِفيِماِ

بسببِنقصِالخبرةِوالقيادةِواليقظةِالقانونية،ِفضالِعنِيتعلقِبالحك  ِ امةِالضريبية،ِوتنتهجِتدبيرا ِلحظيا

أوجهِقصورِتنظيميةِواالفتقارِإلىِالمواردِالبشريةِالمؤهلةِوالمتحفزةِلتعبئةِاإلمكانياتِالضريبية.ِكماِ

التيِيتعينِاسترجاعهاِتزيدِتشملِأوجهِالقصورِغيابِأدواتِإداريةِلتدبيرِالضرائب.ِوهكذا،ِفإنِالمبالغِ

ِمعِمرورِالوقت،ِمماِيكرسِعجزاِهيكلياِفيِتحصيلِالضرائبِالمستحقة.

فيِالمائةِمنِمجموع70ِِو30ِمنِجهةِأخرى،ِتهيمنِنفقاتِالتسييرِعلىِنفقاتِالمدن،ِحيثِتتراوحِبينِ

ِالكاملِلميزانيةِاالست ِعلىِالتنفيذ ِالقدرة ِيعدِعدم ِإلىِذلك، ِوباإلضافة ِيوضحِبجالءِالنفقات. ثمارِمثاال 

ِضعفِالقدرةِاالستيعابية.

وليسِمنِالمعتادِأنِتعلنِاألحزابِالسياسيةِعنِسبلِتحسينِالحكامةِالماليةِللمدينة،ِوضمانِتوازنهاِ

المالي،ِوتخصيصِوسائلِلتمويلِالتعمير،ِوالتفكيرِفيِسبلِاالبتكارِلخلقِالثرواتِوترشيدِالنفقات؛ِأوِ

يكِعجلةِاقتصادِالثقافةِواقتصادِالرفاه.ِوباإلضافةِإلىِذلك،ِوعلىِالرغمِمنِحتىِالتفكيرِفيِسبلِتحر

ِالصعوباتِالماليةِالتيِتعوقِالمدينة،ِفإنِالمبادراتِالراميةِإلىِتقويمِالوضعِواإلصالحِشبهِمنعدمة.

يعِويبقيِالسؤالِالمطروحِهوِهلِيمکنناِإعادةِالنظرِفيِالنظامِالضريبيِوإطارِالتمويلِلتشجيعِمشار

ِوالحركيةِ ِالدائري، ِباالقتصاد ِالخاصة ِوالبنياتِالتحتية ِالمباني ِفي ِالسيما ِالمدن، ِفي ِالطاقية النجاعة

ِاالستثمارِ ِمناخ ِفإن ِذلك، ِعلى ِوعالوة ِالطبيعية. ِلخصائصها ِاألراضي ِلفقدان ِوالتصدي المستدامة،

ِالتي تجمعِبينِالدولةِوالصناديقِِالوطنيِوالمحليِيحتاجِإلىِتحفيزِأنماطِالتمويلِالعموميِالمبتَكـرة،

الخاصةِبالتغيراتِالمناخيةِوالمستثمرينِالخواص،ِوذلكِفيِإطارِشراكةِبينِالقطاعينِالعامِوالخاصِ

ِدونِإغفالِالقطاعِالبنكيِالوطني.
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ويمكنِأنِتتسببِسوءِحكامةِالمدينةِفيِأعباءِماليةِإضافية.ِفإذاِقررتِجماعةِماِعلىِسبيلِالمثالِفتحِ

ةِدونِاحترامِالمساطرِالقانونيةِالجاريِبهاِالعمل،ِفإنِاللجوءِإلىِالقضاءِفيِمواجهةِهذهِشارعِللتهيئ

ِالجماعةِسيلزمهاِبتحملِاألعباءِالماليةِالمترتبةِعنِإدانتها.

وكلِشيءِلديهِكلفةِيتعينِعلىِالمدينةِوالدولةِتحملها.ِومنِالمؤكدِأنِعدمِاالستثمارِفيِمجاليِالثقافةِ

تسهيلِالحصولِعلىِتمويلِلمشاريعِالطاقةِالمتجددةِوالنجاعةِالطاقيةِيؤثرِعلىِفعاليةِِوالتعليمِأوِعدم

ِاالنعكاساتِاالجتماعيةِ ِوعلىِتمويلِالتدابيرِالمتعلقةِبالتخفيفِمنِحدة ِالحضرية، ِوعلىِالقيم المدينة،

ِالقان ِتنفيذ ِعن ِوالتقاعس ِالمحاباة، ِومظاهر ِالقانونية، ِالقصور ِأوجه ِإن ِوإغفالِواالقتصادية. ون،

الديمقراطيةِالتشاركية،ِواالفتقارِإلىِفضاءاتِالترفيهِوالتفتحِداخلِالمدينة،ِوغيرهاِمنِالنواقص،ِتشكلِ

أوِغيرِمباشرِعلىِالميزانياتِالعمومية. مباشراِ   ِ ِعبئا

ال تملك المدينة خطة واضحة لتحسين نجاعتها الطاقية وذكائها الحضري واستقالليتها في مجال م( 

 المتجددة: الطاقات

ِالصددِ ِفيِهذا ِويتعينِعليها الِتواكبِالمبادراتِالمحليةِبشكلِدقيقِالرؤيةِالوطنيةِفيِمجالِالطاقة.

تنزيلِتوجهاتِالدولةِوالتزاماتهاِفيِشكلِخياراتِوتدابيرِملموسةِعلىِمستوىِالمدن.ِوالِيزالِتجسيدِ

ِل ِعميق ِوعي ِغياب ِفي ِضعيفا، ِالمدن ِفي ِالمركزية ِالمصالح ِوتطويرِطموحات ِالتحديات، مواجهة

الطاقاتِالمتجددة،ِوتعزيزِالنجاعةِالطاقيةِفيِجميعِالقطاعاتِاالقتصاديةِبالمدينة،ِوإرساءِنموذجِيتيحِ

ِابتكارِمصادرِجديدةِللنموِاألخضر.

ِبهدفِتسليطِ ِاألخرى، ِالجماعاتِالترابية ِبالتنسيقِمع ِالطاقية ِخطتها ِالمدينة ِالمفترضِأنِتضع ومن

علىِالصعيدينِالمحليِوالجهوي؛ِوهوِماِالضوءِعلىِاال  ِ لتزاماتِالطاقيةِووضعِمساهماتِمحددةِوطنيا

يقتضيِإرساءِديمقراطيةِتشاركيةِحقيقيةِوتوافٍقِبشأنِالتدابيرِالتيِيتعينِاتخاذهاِمنِلدنِالدولةِوالمدن.ِ

ِ ِالقرن ِأعمال ِجدول ِاعتماد ِالحضرية ِالنهوضِبالبيئة ِيتطلب ِالمحلي21ِكما ِالصعيد ِومخططِعلى ،

ِ.منِأجلِالمناخالمدينةِ

أساسيا،ِبالنظرِإلىِالتوسعِالحضريِ  ِ ويمكنِللمدنِاالعتمادِعلىِالنجاعةِالطاقيةِللمبانيِباعتبارهاِرهانا

ِذاتِ ِتعتبر ِالتي ِالعمومية ِللبنايات ِالطاقي ِالتجديد ِبرنامج ِمن ِكاملة ِاستفادة ِتستفيد ِال ِلكنها المتزايد.

ِاستهالكِمرتفعِللطاقة.

ِ ِوالخدماتِويمكن ِالصناعي، ِوالقطاع ِالعمومية، ِباألساسِعلىِمستوىِاإلنارة ِالطاقة ِاستهالك ترشيد

اللوجستية،ِوالنفاياتِالمنزليةِوالنفاياتِالمماثلةِلها،ِوالتطهيرِالسائل،ِوالنقلِالحضريِالعمومي.ِويقعِ

خفيفِمنِاآلثارِالسلبية،ِعلىِعاتقِالمدينةِواجبِالمساهمةِفيِتنفيذِالمساهمةِالمحددةِوطنياِفيِمجالِالت

ِالتنافسيةِ ِلتطوير ِالوطنية ِاالستراتيجية ِوهي: ِالوطنية، ِوالبرامج ِاالستراتيجيات ِتملك ِخالل من

اللوجستيكية،ِوالبرنامجِالوطنيِلتدبيرِالنفاياتِالمنزليةِوالمماثلةِلها،ِوالبرنامجِالوطنيِللتطهيرِالسائلِ

ِالنق ِتحسين ِوبرنامج ِالعادمة، ِالمياه ِتينوِومعالجة ِ"جهة ِالنموذجي ِوالمشروع ِالحضري، ِالعمومي ل

ِ"،ِوغيرِذلك.2020

ِهذهِ ِتشمل ِكما ِالمدن. ِتعرفها ِالتي ِالجمود ِومظاهر ِومالية ِقانونية ِتحديات ِالطاقي ِالتحول ويواجه

التحدياتِالثغراتِالتنظيمية،ِبالنظرِإلىِأنِالعديدِمنِالنصوصِالتطبيقيةِلمِتصدرِبعد،ِويتعلقِاألمرِ
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ِال ِالمستهلكةِبمشروع ِالمجاالت ِفي ِوالدوري ِاإللزامي ِاالفتحاصِالطاقي ِبموجبه ِيحدث ِالذي مرسوم

ِ ِرقم ِللقانون ِالتطبيقية ِوالمراسيم ِالتهيئة09.47ِِللطاقة، ِمشاريع ِتأثير ِبدراسة ِيتعلق ِما ِفي ،السيما

ِالمعاييرِفيِمجالِالنجا ِبتوحيد ِوالجوانبِالمتعلقة ِالمبانيِعلىِالطاقة، ِأوِتشييد ِالطاقية،ِالحضرية عة

ِالطاقةِ ِاستهالك ِوتوحيد ِالمنزلية، ِالتجهيزات ِعلى ِالطاقة ِباستهالك ِالخاصة ِالعالمات ِوضع وتعميم

ِاألحفوريةِفيِقطاعِالصناعة.

ويكمنِالعجزِالمسجلِأيضاِفيِنقصِتعبئةِالفاعلينِالسياسيينِواالقتصاديينِواالجتماعيين،ِوالخصاصِ

ِالتقنياتِوالمعارفِذات ِالقصورِالمتعلقةِِعلىِمستوىِتعميم ِعنِأوجه ِفضال  ِالطاقية، ِبالنجاعة الصلة

بالمعاييرِواألدواتِوبرامجِالتكوين.ِإنِالتعبئةِالجماعيةِهيِالسبيلِالوحيدِمنِأجلِتغييرِالسلوكاتِبغيةِ

ِالطاقيةِ ِوجعلِالنجاعة ِوتعويضِالمعداتِذاتِاالستهالكِالمرتفعِللطاقة، تبنيِأنماطِاستهالكِأفضل،

فيِالمائةِمنِالمكاسبِتتمِبدونِاستثماراتِوترتبط30ِِوديةِاالقتصادية.ِوالجديرِبالذكرِأنِرافعةِللمرد

ِبسلوكِالمواطنينِوصناعِالقرار.

والِترقىِقدراتِالفاعلينِالمحليينِمنِحيثِالخبرةِوفيِمجاليِالتدبيرِوالتمويلِإلىِمستوىِاالستجابةِ

ِتتجسد ِأن ِينبغي ِولذلك، ِالطاقي. ِاالنتقال ِالمحلية،ِِلمتطلبات ِالحكامة ِدعم ِخالل ِمن ِالمدينة مواكبة

ِتنفيذِ ِودعم ِالمعلومات، ِعلى ِوالحصول ِالمناخ، ِتغير ِمع ِوالتكيف ِفرصِالشغل ِخلق ِفي واالبتكار

المشاريعِاالستثماريةِفيِمجالِالتكنولوجياتِالتيِتمكنِمنِالتحكمِفيِاستهالكِالطاقةِفيِالمبانيِوالبنىِ

والِتوجدِعلىِالصعيدِالمحليِمقاوالتِالخدماتِالطاقيةِوالتيِيمكنِأنِالتحتيةِللجماعات،ِوغيرِذلك.ِ

 تساعدِالمدنِعلىِتوجيهِقطاعِالطاقةِنحوِاالستدامةِوخلقِالفرصِوالثروات.

ِالقطاعيةِوفيِبرامجِ ِفيِمجموعِالسياساتِالعمومية ِالطاقيةِغيرِمدمجةِبشكلِتام ِالنجاعة إنِمقاربة

ِللنجاعةِالطاقيةِِالتكوينِوالبحثِواالبتكار.ِوتجدر اإلشارةِإلىِأنِوثائقِالتعميرِالِتوليِاهتماماِكبيرا

ِالقانونِرقم ِينصِ ِومعِذلك، ِالمناطقِالتيِِ 47.09وللتأثيرِعلىِالبيئة. ِتحدد ِالتهيئة علىِأنِتصاميم

ستقامِفيهاِمشاريعِتتطلبِإنجازِدراسةِمسبقةِللتأثيرِالطاقي.ِوعالوةِعلىِذلك،ِيجبِأنِتحددِضوابطِ

 ناءِالعامةِقواعدِاألداءِالطاقيِللمباني.الب

والِتستفيدِالمدينةِفيِالمغربِاستفادةِكاملةِمنِتطورِالتكنولوجياتِالجديدةِلإلعالمِواالتصالِمنِأجلِ

ِالشبكاتِ ِطريق ِعن ِالكهربائية، ِللشبكات ِذكي ِتدبير ِاعتماد ِخالل ِمن ِالطاقة، ِاستهالك التخفيضِمن

 (.Smart Gridsالذكيةِ)

ِالتهي ِالدولةِوتعد ِمن ِيقتضي ِما ِوهو ِتموقعها، ِوإعادة ِالمدن ِلتطوير ِرافعتين ِالرقمي ِوالتدبير ئة

ِمنِأجلِتوفيرِأسبابِالنجاحِليسِفقطِ ِرقمية، ِوالفاعلينِالخواصِإرساءِمنظومة والجماعاتِالترابية

 لتقليصِالفجوةِالرقمية،ِبلِأيضاِللنهوضِبالشركاتِالناشئةِومقاوالتِالنموِالرقمي.

،ِوالذيِيهدفِإلىِجعلِالبلد2020ِالمغربيةِمدعوةِإلىِمواكبةِمخططِالمغربِالرقميِلسنةِإنِالمدنِ

رقميا،ِوتعزيزِمناخِلروحِالمقاولةِيستجيبِلمتطلباتِاالقتصادِالرقميِويتيحِخلقِالقيمةِالمضافةِ  ِ قطبا

ِالالما ِالطابع ِإضفاء ِعبر ِذكي، ِحكامة ِنمط ِفي ِباالنخراط ِمطالبة ِأنها ِكما ِعلىِوفرصِالشغل. دي

الذيِتحدثِبموجبهِوكالة61.16ِِاإلجراءاتِاإلدارية.ِويمكنِأنِيتعززِهذاِالطموحِبتنفيذِالقانونِرقمِ

 التنميةِالرقمية.
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تعتبر قدرة المدن على مقاومة مخاطر التغيرات المناخية أحد الشروط األساسية لبناء المدن ن( 

 المستدامة:

ةِاستثماريةِلدعمِتخفيضِحجمِانبعاثاتِالكربونِوالقدرةِكيفِيمكنِجعلِمخاطرِالتغيراتِالمناخيةِفرص

ِعلىِالتصديِللتغيراتِالمناخية؟ِويشكلِهذاِالسؤالِأولِمدخلِإلعمالِالقدرةِالحضريةِعلىِالمقاومة.ِ

ِمنِأجلِالمناخ"مخططِالمدينةِ"وتقتضيِقدرةِالمدنِعلىِمقاومةِالتغيراتِالمناخيةِبطبيعةِالحالِوضعِ

علىِالصعيدِالمحلي،ِوذلكِبهدفِاستيعابِاالنشغاالتِالمتعلقة21ِِجدولِأعمالِالقرنِباعتبارهِامتداداِل

ِتخطيطِتظهرِمدىِ ِكعملية ِاآللية ِإلىِمثلِهذه ِوتحتاجِالمدينة بالمناخِوالطاقةِواستشرافِآفاقِالعمل.

ةِمبتكرةِاهتمامِالجماعةِباالنخراطِفيِجهودِالتخفيفِمنِآثارِتغيرِالمناخِأوِالتكيفِمعها.ِوهيِممارس

ِبمجاالتِ ِيتصل ِفيِما ِالمشتركِفيِحلولِعلىِمستوىِالمدينة ِالتفكير ِأجل ِالفاعلينِمن ِجميع لتعبئة

ِهذاِ ِوعلى ِوغيرها. ِالمساكن، ِوتجديد ِالنظيفة، ِللحركية ِالدائري ِواالقتصاد ِالحضرية، ِوالبيئة الطاقة،

فاعلونِمتعددونِفيِمجالِاإلنارةِالنحو،ِيمكنِللجماعةِأنِتتطلعِإلىِتثمينِالمبادراتِالتيِينخرطِفيهاِ

ِالعمومية،ِوالنقلِالعمومي،ِواإلسكانِوالتعمير.

إنِتدبيرِاألزماتِوالكوارثِالطبيعيةِينبغيِأنِيشكلِمحورِاهتمامِفيِسياساتِالتهيئةِوالتعمير،ِطالماِ

ِأنِالمدنِالمغربيةِمعرضةِلدوامةِمنِالتقلباتِوالمخاطرِالمتغيرةِوالمتنوعة.

ِأن ِالمؤكد ِمنِالفيضانات،ِومن ِالمخططِالوطنيِللحماية ِنذكرِمنها: ِمنِالخطط، ِالعديد ِجرىِاعتماد ه

(،ِواإلستراتيجيةORSECِوالمخططِالتوجيهيِللوقايةِومكافحةِالحرائق،ِومخططِتنظيمِعملياتِاإلغاثةِ)

ِالتقلبا ِلتدبير ِمندمجة ِمقاربة ِاعتماد ِإلى ِعمليا ، ِنحتاج، ِلكننا ِالمستدامة، ِللتنمية ِوالمخاطرِالوطنية ت

ِالمتعددة،ِتتيحِإحداثِآليةِللحكامةِفيِهذاِالمجال.

ويتعينِعلىِالمدينةِالمستدامةِاعتمادِمقاربةِشموليةِفيِمجالِالوقايةِمنِالمخاطر.ِوينبغيِعليهاِأنِتأخذِ

ِبعينِاالعتبارِخارطةِالمخاطرِفيِعملياتِالتخطيطِوالتنمية.

لمدنِالمعرضةِللمخاطرِوضعِخرائطِللقدرةِعلىِويجبِالحرصِقبلِتوسيعِالمدارِالحضريِلبعضِا

ِالخاصةِ ِالبنياتِالتحتية ِورسم ِالمناطقِالمسموحِببنائها ِوتوجيه ِمنِأجلِتحديد إنجازِأعمالِعمرانية،

ِبالطرقِوالطرقِالسيارة.

ِإلىِتقنياتِ ويدخلِضمنِصالحياتِالدولةِوالجماعاتِالترابيةِوضعِاستراتيجيةِمالئمةِللتمويلِتستند

لتعويضِأوِالتضامن،ِناهيكِعنِاللجوءِإلىِآلياتِالتأمينِالتيِيمكنِأنِتعتمدِعلىِالشراكةِبينِماليةِل

ِالقطاعينِالعامِوالخاص.

ِالدولةِ ِعلىِعاتق ِتقع ِثم ِومن ِبالمخاطر. ِالمعارفِالمتعلقة ِتدبير ِتثمين ِالحضرية ِاالستدامة وتقتضي

لتواصل،ِوالعملِعلىِالمزيدِمنِإدماجِِالبعدِوالسلطاتِالمحليةِمسؤوليةِإرساءِثقافةِالمخاطر،ِوتعزيزِا

لنجاحِأيِ  ِ مسبقا  ِ المتعلقِ"بالمخاطر"ِفيِالسياساتِالعمومية...ِويعدِتضافرِالجهودِبينِالفاعلينِشرطا

عملِجماعي.ِومنِهناِتأتيِأهميةِإشراكِالمجتمعِالمدنيِوالقطاعِالخاصِواألوساطِالعلميةِفيِوضعِ

 فيذِالمقتضياتِوالتدابيرِالضروريةِلتعزيزِقدرةِالمدنِعلىِالتكيف.مخططاتِللوقايةِمنِالمخاطرِوتن



35 

 

ال يؤخذ التخطيط لتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب والطاقة والموارد الطبيعية بعين االعتبار س( 

 على مستوى الحكامة المحلية بالقدر الكافي

ِمنِالماءِالصالحِللشرب،ِفيِمدينةِكلِيحددِالمكتبِالوطنيِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشربِاحتياجات

إنِِمحددةِتنمويةِمعِأخذِبعينِاالعتبارِوجودِمشاريعِالديمغرافيةِالمعطيات،ِوالتيِتهمِالجوانبِضوء

ِ.كانتِمبرمجة

ِعلىِِالحقائقِلمراعاةِبانتظامِتحديثهاِويجري2040ِِالتوقعاتِفيِأفقِسنةِهذهُِوضعتِوقد المسجلة

ِاالِأرضِالواقع ِعند ِإدماجوالعمل، ِعلى ِوالصناعيةِالمشاريعِقتضاء، ِتمتِِوالسياحيةِالعمرانية التي

ِ.برمجتهاِحديثا

ِالمكتبِالوطنيِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشربِبشكلِقبليِعندِالتخطيطِ ِاستشارة غيرِأنهِالِتتمِدائما

زمِبتزويدِالساكنةِإلقامةِمناطقِعمرانيةِجديدةِأوِعندِتغييرِكثافةِالمناطقِالقائمة،ِوالحالِأنِالمكتبِمل

بالمياهِالصالحةِللشرب.ِوينجمِعنِهذاِالوضعِزيادةِفيِالتكاليفِالملقاةِعلىِعاتقِالمكتبِواضطرارهِ

ِيؤديِإلىِتباطءِوتيرةِإنجازِ للقيامِبقراراتِواختياراتِمعنيةِتجعلهِفيِوضعيةِاقتصاديةِصعبة،ِكما

ِمشاريعِتزويدِمجموعِالساكنةِبالمياهِالصالحةِللشرب.

سِاألمرِينطبقِعلىِالمواردِالطاقيةِوالموادِالطبيعية.ِذلكِأنِالتخطيطِالقبليِغيرِالجيدِيكونِأعلىِونف

ِكلفةِوالِيسمحِبالحصولِعلىِالخدماتِبالجودةِالمثلى.

 

 األولويات والرؤية والمداخل المتعلقة بالتنمية المستدامة للمدن في المغرب .6

 أولويات المدن المغربية ( أ

 محليةالحكامةِالجيدةِال .1

 سالمةِالممتلكاتِواألشخاص .2

 خلقِفرصِالشغلِوالحدِمنِالفقرِوالحصولِعلىِسكنِالئق .3

 توفيرِبيئةِسليمةِوالتخفيفِمنِحدةِالتلوث .4

 الولوجِاآلمنِإلىِالمياهِالصالحةِللشربِوإلىِالطاقةِبأسعارِمعقولةِوشفافة .5

 المحافظةِعلىِالهويةِوالثقافةِوتثمينهما .6

 مدنرؤية التنمية المستدامة لل ( ب

يستنتجِمنِاألولوياتِوالخالصاتِالمستمدةِمنِالتشخيصِالمتعددِاألبعادِوالفاعلينِوالقطاعاتِأنِالرؤيةِ

 المتعلقةِبالمدينةِالمستدامةِللمغربِترتكزِعلىِالمحاورِالتالية:

ِكالمستثمرينِعلىِالجاذبية:  .1 ِمنِالجهاتِالمهتمة، ِالمواطنينِوغيرهم ِاهتمام ِوالثقافة؛ االنتماء؛

 المثال،ِالمكان؛ِاإلحساسِبالهويةسبيلِ

ِغازاتِالمحافظة على البيئة وتحسينها .2 ِخفضِانبعاثات ِذلك ِفي ِبما ِالبيئي، ِاألداء ِتحسين :

الدفيئة؛ِوحمايةِواستعادةِوتحسينِالتنوعِالبيولوجيِوالخدماتِذاتِالصلةِبالنظمِاإليكولوجية،ِ
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ِالح ِالموارد ِوتنوع ِاإليكولوجية، ِاألنظمة ِحماية ِذلك ِفي ِوالتنوعِبما ِوتنقالتها، ِوالنباتية يوانية

 الجيني؛ِوالحدِمنِالمخاطرِالصحية.

ِوالتأهبِالقدرة على التكيف .3 ِآثاره؛ ِمن ِالتخفيف ِأو /ِ ِو ِالمناخ ِتغير ِمع ِالتكيف ِاالستباق؛ :

 للصدماتِواالضطراباتِاالقتصادية،ِوالتطورِاالجتماعي.

تدبيرِاألراضي؛ِتخفيضِكلفةِالموادِِِاالستهالكِوالتوزيع؛ِتحسينِاالستعمال المسؤول للموارد: .4

 وإعادةِاستخدامهاِوإعادةِتدويرها؛ِواحترامِندرةِالمواردِبجميعِأنواعها.

ِالتنوع؛ِِالتماسك االجتماعي: .5 ِحدود؛ ِدون ِالخارجية ِاألطراف ِمع ِالحوار ِالثقافة؛ الولوجية؛

 والحركيةِاالجتماعية.ِاإلنصاف؛ِالتراث؛ِاالندماج؛ِالحدِمنِالفوارق؛ِالتجذر؛ِالشعورِباالنتماء؛

ِِالرفاه: .6 ِالسليمة؛ ِالبيئة ِالسعادة؛ ِالتعليم، ِاإلبداع، ِالفرص؛ ِإلى ِبالرأسمالِالوصول االرتقاء

ِالثقة؛ِ ِاألمن؛ ِالعيش؛ ِجودة ِاالزدهار، ِالجيدة؛ ِظروفِالحياة ِفيها ِالتيِتتوفر ِالمدينة البشري؛

 الحمايةِاالجتماعية.

 لمدن المغربية على المدى الطويلج( غايات التنمية المستدامة ل

 البناءِالمشتركِلمشروعِمجتمعيِللمدينةِيتقاسمهِالمواطنونِوالمواطنات .1

 حكامةِمسؤولةِوتدبيرِإجرائيِناجعِللمدينة .2

جةِومتضامنة؛ِمعِالحرصِعلىِخلقِبيئةِمواتيةِ .3 مدينةِتخلقِالثروةِوفرصِالشغل،ِومدينةِمدم 

 هاِمواطنةِبكلِمعنىِالكلمةللمرأةِتتيحِلهاِاالضطالعِبدورهاِبصفت

 مدينةِتعززِالروابطِاالجتماعيةِوتحسنِجودةِحياةِالمواطنينِوالمواطناتِ .4

 تأمينِتزويدِالمدينةِبالمياهِالصالحةِللشربِوالطاقةِوتدبيرِمسؤولِللمواردِالطبيعية .5

مواجهةِِ،ِوتحافظِعلىِتنوعهاِالبيولوجي،ِوقادرةِعلىالسلبيةِالبيئيةِتتحكمِفيِاالنعكاساتمدينةِ .6

 األزماتِوالكوارثِالطبيعية

 تعزيزِتنافسيةِالمدينةِالمغربيةِالستقطابِالمستثمرينِالدوليين .7

 

كماِيتعينِعلىِالمدينةِالمغربيةِأنِتخططِلتنفيذِواستدماجِأهدافِالتنميةِالمستدامةِعلىِمستوىِحكامتهاِ

لمعركةِ  ِ مكافحةِالتغيراتِالمناخيةِوالتنميةِالمحليةِوبرامجهاِالتنموية.ِإنِالمدنِهيِالتيِستكونِمسرحا

 المستدامة.

 د( مداخل

المدخلِهوِمسارِيمكنِعبرهِإحداثِتغييرِنحوِنسقِإيجابي.ِومنِالمناسبِالتركيزِعلىِالنقاطِالتيِمنِ

 شأنهاِأنِتؤديِإلىِتحقيقِنتائجِهامةِفيِخدمةِاستدامةِالمدينة.

ِ

 مداخل حاسمة: .1
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أنِنراهنِعليهاِلتقديمِحلولِللقضاياِالبنيويةِالتيِتشكلِعبئاِعلىِِتحددِالمداخلِالحاسمةِالنقاطِالتيِيجب

 مستقبلِالمدينة.ِويمكنِأنِتشكلِقوةِدافعةِللمداخلِاألساسية.

ِساكنةِ -1 ِوتتملكه ِفيه ِوتشارك ِالكفاية، ِفيه ِبما ِديمقراطيا ِمشتركا  ِمجتمعيا ِمشروعا ِالمدينة جعل

 المدينةِ

 تدبيرِاإلجرائيِللمدينةإضفاءِطابعِمهنيِعلىِأساليبِالحكامةِوال -2

ِفيِ -3 ِمنِممارسةِصالحياتها مواكبةِمختلفِمكوناتِالمجتمعِالمدنيِفيِالمدنِمنِأجلِتمكينها

ِوتقييمها،ِوذلكِبالتنسيقِمعِهيئاتِ مجاالتِالمساهمةِفيِالبرامجِالتنمويةِوإبداءِالرأيِبشأنها

 الحكامةِالمحليةِوالجهوية

 ولىِلتنميةِالمدنجعلِتشغيلِالنساءِوالشبابِاألولويةِاأل -4

للنساء -5  ِ  جعلِالفضاءِالعموميِآمنا

 تنميةِقيمِالعيشِالمشتركِوالشعورِبالرفاهِلدىِالمواطنين -6

 إرساءِثقافةِللتنميةِالمستدامةِوالتربيةِعلىِالقيمِوالسلوكاتِالحضرية -7

 جعلِاالبتكارِوالبحثِوالتطويرِرافعاتِالستدامةِالمدنِفيِالمغرب -8

ِا -9 ِوالتنافسية ِالجاذبية ِالفوارقِجعل ِمن ِللحد ِالمغربِمحركين ِفي ِللمدينة ِالمستدامة القتصادية

 االجتماعية

ِ

 مداخل أساسية: .2

للمداخلِالتيِوصفتِبالحاسمة،ِوتشملِالتخطيطِالحضري،ِووسائلِتنميةِ تعتبرِالمداخلِاألساسيةِامتداداِ 

ِوقدرتهاِعلىِالتأقلم.ِالمدينةِوتمويلها،ِوالنجاعةِالطاقيةِللوسطِالحضريِوكذاِالذكاءِومرونةِالمدينة

 

10- ِ ِإدماج ِلعام ِالمستدامة ِالتنمية ِخطة ِالبرامج2030ِِأهداف ِوتقييم ِإعداد ِمرحلتي في

 ِالتنمويةِللمدن

إعادةِإرساءِتخطيطِالمدينةِالمغربية،ِمنِخاللِإدماجِمبادئِالتنميةِالمستدامةِوالتجانسِ -11

 معِالمستوىِالجهوي

 ردِالعقاريةِوالبشريةِوالماليةِللمدينةِوتنويعهابلورةِمقاربةِجديدةِلالستثمارِاألمثلِللموا -12

 تعزيزِاألمنِوالنجاعةِالطاقيةِوالمائيةِواالرتقاءِبالقدراتِالرقميةِلمدينةِالمستقبل -13

ِوالمناخيةِ -14 ِوالتكنولوجية ِ)االقتصادية ِالمخاطر ِمواجهة ِعلى ِقدرة ِأكثر ِالمدينة جعل

 وغيرها(ِ

15- ِ ِالطبيعية ِللموارد ِجديدة ِاستهالك ِأنماط ِتبذيرِتطوير ِومحاربة ِمسؤولة ِإنتاج وطرق

ِالموادِالغذائيةِِ

 .توصيات7

ِويعرضِيبدوِمنِغيرِالمنطقيِاستقراءِ ِاألبعادِوالفاعلين. ردودِفعلِجزئيةِبخصوصِإشكاليةِمتعددة

ِالتيِتكفلِ ِمنِاإلجراءاتِذاتِاألولوية ِجملة ِواالستشرافِالتيِتتيحِإرساء ِالتقويم ِالتقريرِجهود هذا

ِمدنِالمستدامة.ِومنِثم،ِيُقترحِتصنيفِِالتوصياتِإلىِثالثِفئات:االنتقالِنحوِال

 توصياتِلضمانِمتطلباتِالمدينةِالمستدامة؛ 
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 توصياتِقطاعيةِمنِأجلِإعمالِالمدينةِالمستدامة؛ 

 .توصياتِللمواكبة 

 

 توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة -أ 

مدنِمستدامةِفيِصلبِالسياساتِينبغيِعلىِالدولةِأنِتضعِرهانِاالنتقالِنحوِمدنِكبرىِو .1

ِ ِوإعمال ِالمستدامة ِللتنمية ِالوطنية ِلإلستراتيجية ِالترابي ِخاصِالتنزيل أهدافِخطةِالعمومية،

 علىِصعيدِالمدنِوكذاِخاللِتنفيذِالجهويةِالمتقدمة.2030ِلعامِِالسبعةِعشرِالتنميةِالمستدامة

نات المجتمع المدني )الباحثون، ينبغي لمجلس المدينة أن يعمل بمعية المواطنين ومختلف مكو .2

الجمعيات، القطاع الخاص إلخ( على بناء رؤية ومشروع مجتمعي لمدينة المستقبل يمتد على 

المدى الطويل، بناء على منهجية تشاركية مالئمة، مع االسترشاد بتوجيهات برنامج عمل الخطة 

 للمستوطنات البشرية المتحدةبرنامج األمم من لدن  2016الحضرية الجديدة المعتمدة في أكتوبر 

 ة(.موئل األمم المتحد)

ِت .3 ِأن ِاألحزابِالسياسية ِمدنِبِضطلعيتعينِعلى ِنحو ِاالنتقال ِبتحقيق ِيتعلق ِما ِفي مسؤولياتها

ِمستدامة ِوذلكِمنِخالل ِالمحلية، ِالحكامة ِفيِمجال ِمؤهلة ِمحلية ِسياسية ِنخبة إدماجِوِإعداد

ِ.سيةِخاللِاالنتخاباتِالجماعيةالسياِهاالتنميةِالمستدامةِفيِبرامجمبادئِ

ِ.ِإزاءِالمدينةِالمواطنةِالفاعلةوبثقافةِالواجبِوالمسؤوليةِِأنِيتشبعواعلىِالمواطنينِ .4

إضفاءِالطابعِالمهنيِعلىِطرقِاالستشارةِوالتشاورِالتشاركيِمعِابتكارِحكامةِمحليةِمنفتحةِو .5

ِءلشبابِوالنسامختلفِمكوناتِالمجتمعِالمدنيِبالمدينةِمعِالعملِعلىِإشراكِا

تخويلِالمدنِوضعاِخاصاِمنِحيثِالصالحياتِوقدراتِالتدبيرِاإلجرائيِالناجع،ِحتىِتتمكنِ .6

للنموِعلىِالصعيدِالعالمي.  ِ ِمنِاالضطالعِبدورهاِكامالِباعتبارهاِمحركا

ِالمدنِالمتوسطةِوتحريرِماِتزخرِبهِمنِإمكانات،ِحتىِتتمكنِمنِلعبِدورهاِ .7 تحسينِصورة

ِوا ِالتنميةِاإلستراتيجي ِأهداف ِوتحقيق ِالحضرية ِالتنمية ِمجال ِفي ِبمسؤوليتها الضطالع

 المستدامة،ِالسيماِفيِماِيتعلقِبإرساءِالتوزانِالترابيِبينِحاضرةِالجهةِوالمناطقِالقروية.

لالتمركز،ِمنِخاللِتحقيقِنقلِفعليِوتدريجيِلسلطاتِِالوطنيِميثاقالتسريعِمسلسلِإعمالِ .8

ِإلىِاإلداراتِالترابيةِبمختلفِمستوياتها.ِالقرارِوللمواردِوالوسائل

يتعينِعلىِالدولةِوالجماعاتِالترابيةِإعادةِتمكينِالنساءِمنِتملكِالفضاءِالعامِوالنهوضِبالحسِ .9

ِ.المدنيِوروحِالمواطنةِلدىِساكنةِالمدينة

 

 ب. توصيات قطاعية من أجل االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدن

ِجاالتِالتنميةِالمستدامةِلمدينةِاليوم،ِأالِوهيِ:ِتهمِالتوصياتِالقطاعيةِم

 االقتصادِواإلنتاجِواالستهالكِالمستدام 
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 األمن 

 السكن 

 التربيةِوالتعليم 

 الصحة 

 والنقلِاإللكترونية الحركيةِواالرتباطِبالشبكة 

 البنياتِالتحتيةِوالشبكات 

 الماء 

 الطاقة 

 ِ،ِالترابطةاعياالجتم آلياتِالحمايةالتضامن،ِالدمج،ِالعيشِالمشترك، 

 البيئةِالسليمة،ِالتنوعِالبيولوجيِوالغاباتِالحضرية،ِتقليصِالتلوث،ِتدبيرِالنفايات 

 التكيفِمعِالتغيراتِالمناخيةِوالكوارثِالطبيعيةِوتخفيفِآثارها 

 التنوعِالبيولوجيِوخدماتِاألنظمةِالبيئية 

 االبتكارِوالبحث 

 الثقافةِوالهويةِالمشتركة 

ِجرىِتحليلِكلِمجال ِللغاياتِالستِِوقد ِتسعىِلالستجابة ِالمجاالتِواقتراحِتوصياتِعملية منِهذه

ِللتنميةِالمستدامةِللمدن،ِوهيِ:

 ِالجاذبية

 ِالبيئة

 ِاالستعمالِالمسؤولِللمواردِالطبيعية

 ِالتماسكِاالجتماعي

 ِالرفاه

 كيفِوالتحملالمرونةِوالقدرةِعلىِالت 
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علىِِوالصمودِنافسيةِتتمتعِبالقدرةِعلىِالتكيفجعلِالمدنِالمغربيةِأقطاباِاقتصاديةِوصناعيةِت.10ِ

ِللنساءِ ِومدمجة ِالالئق ِوفرصِالشغل ِللثروة ِمنتجة ِأقطابا ِتكون ِوأن ِوالدولي؛ ِالوطني الصعيد

ِوالشباب

ِالحضريةِاألشخاصِوالممتلكاتِبالمناطقِضمانِأمنِوسالمةِ.11

جرامِوالذيِمنِالمحدثِبموجبهِمرصدِوطنيِلإل11.10ِتفعيلِاعتمادِمشروعِالقانونِرقمِ •

ِوإعدادِ ِالحضرية ِبالجريمة ِالمتعلقة ِالسياسة ِإعداد ِفي ِمحوري ِبدور ِيضطلع ِأن شأنه

حاالتِالعودِواقتراحِحلولِمنِحولِالدراساتِالعلميةِحولِانعكاساتِالعقوباتِالسجنيةِو

 أجلِتقليصِعددها.

ِاالنتقالِمنِالمنطقِالكميِفيِسدِالخصاصِمنِالسكنِإلىِمنطقِتوفير12ِ السكنِنىِوالسك.

ِجِوالمستدامدمِ الالئق،ِالمُِ

 ِتحسينِجودةِالسكن

 ِجعلِالمبانيِأكثرِمراعاةِللبيئةِولمقتضياتِالنجاعةِالطاقية

ِللنهوضِبثقافةِالتنميةِالمستدامةِرافعةوالتعليمِالعالي،ِوالتكوينِالمهنيِِ،.ِجعلِالتربية13

ِ.ِالحركيةِالحضريةِبالمدنِ:ِاعتمادِرؤيةِمستدامةِودامجة14ِ

 ِِتدبيرِخدماتِالنقلِفيِمجالِقدراتِالتعزيز

 ِتقليصِالحاجةِللتنقلِومسافةِالتنقل

 ِِالربطِبينِوسائلِالنقلِالمتعددةِأخذ مخططاتِتوجيهِالتهيئةِبعينِاالعتبارِعندِوضعِمبدأ

ِالعمرانيةِومخططاتِالتهئيةِ

 ِعلىِكلِالجماعاتِ تعميمِمخططاتِالتنقلِالحضري

 ِِلطاقةِوتحسينِالنجاعةِالطاقيةِللعرباتلقلِاستهالكاِألانقلِالزيادةِاستعمالِوسائل

ِالمستدامةِِتهاوتنافسيِالمدينةِ.ِجعلِالتراثِالثقافيِرافعةِلتعزيزِجاذبية15

ِ.ِالنهوضِبقيمِالتضامنِوالتماسكِوالعيشِالمشتركِفيِصفوفِالمواطنينِبالمدن16

ِالطاقاتِالمستدامةِ.ِتحريرِماِتزخرِبهِالمدنِمنِالمغربيةِمنِإمكاناتِفيِمجال17ِ

 مستدامةِومحترمةِللتنوعِالبيئيِللمدينةوبيئةِحضريةِسليمةِالعملِعلىِإرسائِ .18

 تحملهاتحسين قدرات المدن على تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها و .19

 لشبابفائدةِاجعلِالمدنِإطاراِلالبتكارِواإلبداعِوالبحثِالتطبيقيِل .20
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 االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدن المغربية بةومواك متعلقة بتسيير( تدابير ج

ِمنِأجلِتخطيطِإستراتيجيِمرتكزِعلىِالتكاملِوالتعاونِوتضافرِالجهود.21ِ

ِترشيدِحكامةِالعقار.22ِ

ِللمدنِفيِمسلسلِالتخطيطِالحضريِوالتهيئةِالحضريةِ إدماجِغاياتِالتنميةِالمستدامة.23ِ

ِعلىِسكةِاالستدامةِالمدنِالجديدةِالموجودةِِانخراط.24ِ

ِللتدبيرِالحضريِجرائيالتسييرِاإلعلىِمهنيةِالِ.ِإضفاء25

ِالتمويالتِالمدينةِمنِخاللِإصالحِالنظامِالضريبيِالمحليِوتنويعِآلياتِتمويلمسلسلِعِيسر.ِت26

 منِأجلِمالءمةِمداخيلِالمدنِمعِحاجياتهاِالمتزايدةِفيِمجالِالتنميةِِيةالمناخ

ِع • ِبالمصادقة ِاإلسراع ِالترابية ِللجماعات ِبالسماح ِالمتعلق ِالمرسوم ِإلىِللبالى جوء

ِلقطاعِالمحليلِولوجلعلىِااألبناكِِحفيزاالقتراض،ِمنِأجلِت

ِ:عقاريةِالاالستفادةِمنِزائدِالقيمةِ •

ِفرضِالرسومِعلىِالمتسببينِفيِالتلوثِواالستفادةِمنِالتمويالتِالخضراء •

ِوتنوعيهاِالتمويالتِالخضراءمصادرِتحديدِ •

ِغطيةِتكاليفِالخدماتِالحضريةِبشكلِأفضلت •

ِحالةِالكهرباءِِ:ِالتدخلِعلىِمستوىِمنظومةِفرضِالضريبة •

ِحالةِاإلنارةِالعموميةِ:ِترشيدِنفقاتِالتسيير •

ِاللجوءِللتعاونِبينِالجماعات •

ِِالوضعِالماليِالرفعِمنِجودةِالحكامة،ِتغيير •

يزِالقدراتِقائمةِعلىِهندسةِالتكوينِرفعِتحديِتنميةِمواردِبشريةِمؤهلةِوتبنيِمقاربةِلتعز .27

 النتائجتحقيقِوعلىِ

احتياجاتِالمنتخبينِِماجتعميمِإعدادِالمخططِالمديريِللتكوينِالمستمرِعلىِكلِالمدنِمعِإد •

 وموظفيِاإلدارةِالمحلية

ِالدولةِمدعوةِلتعزيزِالالمركزيةِوالالتمركزِاإلداري.ِ •

لتهيئة الحضرية لمنهجيات التدبير اإلجرائي  عمالجية إلستراتيإآلية  (توحيد المعاييرالتقييس )جعل (د

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المدن المستدامةلو
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معِاالسترشادِبالمبادئِالتوجيهيةِوضعِنظامِللتدبيرِيمكنِمنِادماجِالتنميةِالحضريةِالمستدامة،ِ .28

 (.2014ِ : 37120(ِوإيزوِ)2016 : 37101معاييرِإيزوِ)ل

ِِتوحيد .29 ِأوِطريقة ِالعمالة ِتنمية ِوبرنامج ِالجهوية ِالتنمية ِوبرنامج ِالجماعة ِعمل ِبرنامج إعداد

ِعلىِنماذج ِارتكازا ِوموحدةِاإلقليم ِالمعهدِتندرجِفيِِمنهجية ِمع ِبشراكة إطارِمرجعيِمحدد

 المغربيِللتقييس.

ِوطرقِ .30 ِالمدني ِالحوار ِمجال ِفي ِالموحدة ِوالممارسات ِاآلليات ِحول ِمعياري ِدليل إعداد

 االستشارةِوالتشاورِومشاركةِالجمعياتِفيِالهيئاتِالمحلية؛

. لوحة قيادة لقياس األداء في المجاالت االثني عشر للتنمية المستدامة للمدن مع ربطها مع أهداف 8

 .2030التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 

الجاذبية، المحافظة على الغايات الست للتنمية المستدامة ) يهدف هذا الجدول إلى قياس درجة تحقيق

المسؤول للموارد الطبيعية، التماسك  االستخدامالبيئة وتحسينها، القدرة على التكيف والصمود، 

 للتنمية المستدامة للمدن :  12( من خالل تطبيقها على الميادين الـاالجتماعي، الرفاه

 زامالحكامة، تحميل المسؤولية وااللت .1

 التربية وتعزيز القدرات .2

 االبتكار واإلبداع والبحث .3

 الصحة  .4

 الثقافة والهوية الجماعية .5

 العيش المشترك، الترابط والتضامن .6

 االقتصاد، اإلنتاج واالستهالك المستدام .7

 إطار العيش والبيئة المهنية .8

 األمن والسالمة .9

 البنيات التحتية والشبكات .10

 الحركية.11 .11

 األنظمة البيئيةالتنوع البيولوجي وخدمات  .12

وتم االستناد في إنجاز هذا الجدول على خالصات التشخيص الذي تضمنه التقرير وكذا التوصيات التي 

والمؤشرات المقترحة  37120خرج بها هذا األخير والمؤشرات المعتمدة من لدن المعيار الدولي إيزو 

 سبعة عشر :المتعلقة باألهداف ال  2030من لدن خطة التنمية المستدامة لعام 
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 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان   1الهدف 

 المستدامة القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة  2الهدف 

 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار   3الهدف 

 للجميع والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف  4الهدف 

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات   5الهدف 

 مستدامة  ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة  6الهدف 

 والمستدامة ة الموثوقةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديث  7الهدف 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة،   8الهدف 

 وتوفير العمل الالئق للجميع 

إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع   9الهدف 

 االبتكار 

 ن انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها الحد م 10الهدف 

 ومستدامة جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 11الهدف 

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة  -12الهدف 

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره 13الهدف 

ات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية حفظ المحيط 14الهدف 

 المستدامة 

حماية النظم اإليكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة  15الهدف 

الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، 

 وع البيولوجي ووقف فقدان التن

يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،  التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال 16الهدف 

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

 وشاملة للجميع على جميع المستويات

 المستدامة كة العالمية من أجل تحقيق التنميةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشرا 17الهدف 
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 مقدمة .1

منِالواضحِأنِالمدنِهيِالتيِسيفوزِبهاِالعالمِفيِمعركةِاالستدامةِأوِيخسر"
 7

هذا الوعي لقدِباتِِ."

ِِالدولي برهانات االنتقال نحو المدن المستدامة ِمؤسساتِمجسدا ِعن ِالصادرة ِاإلعالنات ِجميع في

ة،ِوعلىِمستوىِالجهاتِالمانحةِالدولية.ِكماِتُجمعِالجهاتِالفاعلةِالدوليةِعلىِالتعاونِالدوليةِواإلقليمي

ِ ِأفق ِفي ِالمتاحة ِالمستقبلية ِواالقتصادية ِالفرصِاالجتماعية ِاغتنام ِالتمدن2050ِأهمية ِ ِخالل ِمن ،

ِالمتمثلةِفيِ:ِضمانِاستقرارِالدو ِالكبرى، ِالمخاطرِالعالمية ِمنِمواجهة ِلتمكيننا ل،ِالجماعيِللسكان،

جِ ِالمدم  ِاالقتصادي ِالنمو ِوتحفيز ِوالجغرافية، ِاالجتماعية ِوتقليصِالفوارق ِالفقر ِوطأة ِمن والتخفيف

ِالمجتمعاتِالمحليةِعلىِمواجهةِالكوارثِواألزمات،ِوضمانِاألمنِالغذائي،ِ والمستدام،ِوتعزيزِقدرة

فعالِوالمحافظةِعلىِالتنوعِِافحةِالتغيراتِالمناخيةِبشكلوتأمينِولوجِالساكنةِإلىِالمياهِوالطاقة،ِومك

 .البيولوجيِالعالمي

ثتِفيِالمائة50ِسكانِالمدنِفيِالعالمِخاللِالسنواتِالعشرينِاألخيرةِبأزيدِمنِعددِارتفعِ ِأُحد  ،ِكما

فيِمليارِشخٍص3.7ِِشِاليوَمِأكثُرِمنِيفوقِعددُِسكانهاِمليوَنِنسمة.ِويعيِمدينة 160ِِخاللِالفترةِذاتهاِ

ِالعددالمدن،ِوسيتجاوزِ ِالنمو90ِِ،ِعلما ِأن2030ِمليارِنسمةِفيِأفقِسنة4.7ِِِهذا فيِالمائةِمنِهذا

ِوفيِأفقِسنةِ ِالضعيفِأوِالمتوسط. لِفيِالبلدانِذاتِالدَّخل  فيِالمائةِمن70ِِ،ِسيعيش2050ِستَُسج 

ِسكانِالعالمِفيِالمدنِوكبرياتِالمدن.

ِأكثرِمنِفيِالمائةِفقطِمن3ِِوعلىِالصعيدِالعالمي،ِتغطيِالمدنِ في50ِِمساحةِاألرضِغيرِأنهاِتضمُّ

فيِالمائة80ِِفيِالمائةِمنِالطاقة،ِوتنبعثِمنهاِأكثرِمن75ِِالمائةِمنِسكانِالعالم،ِوتستهلكِأزيدِمنِ

ِفيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِالعالمي.80ِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئة،ِوتنتجِحالياِ

ِالعالمي.ِومنِالمتوقعِأنِتُنتجِفيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام35ِعالمِوتُول  دِالمدنِالمائةِاألغنىِفيِال

ِ 600ِِأكبر ِمن ِأزيد ِالعالم ِفي 60ِِمدينة ِالعالميِبحلولِسنة ِالنمو ِمن ِالمائة تريليون34ِِ)2025ِفي

ِمليارِنسمة(.2ِفيِالمائةِمنِسكانِالعالمِ)25ِِدوالر(ِوأنِتضمِ

المدنِالعديدِمنِِلديموغرافيِوالتوسعِالحضري،ِتُواجهعةِللنموِاومنِأجلِمواكبةِهذهِالوتيرةِالمتسار

ِأقطابِواعدة ِكانتِالمدنِبمثابة ِوإذا ِوالبيئية. خلقِفرصِفيِمجالِِالتحدياتِاالقتصاديةِواالجتماعية

ِفهيِ ِواالجتماعية، ِاالقتصادية ِالتنمية ِوتحقيق ِالتكنولوجيات، ِوتطوير ِالرفاهية، ِشروط ِوتوفير الشغل

الرئيسيِالنبعاثاتِغازاتِالدفيئة،ِواالنعكاساتِالبيئيةِواالجتماعية،ِكماِأنهاِالجبهةِاألكثرِِأيضاِالمصدر

ِنجاعةِفيِمعركةِمكافحةِالتغيراتِالمناخيةِومواجهةِالرهاناتِذاتِالصلةِبالتنميةِالمستدامة.

                                                           
7
دةِالتحضرِالعمرانيِحولِأجنِخاللِاجتماعِرفيعِالمستوىِألمينِالعامِلألممِالمتحدة،نائبةِاِِتصريح  

 2017شتنبر5ِِ،ِفيِالجديدة
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ِذاتِالصل ِومتطلباتِالشفافية ِالتدابيرِالتنفيذية ِالدولِوضع ِبإعمالِاتفاقِوفيِالوقتِالذيِتدرسِفيه ة

ِالذ ِالمحوري ِالدور ِيبرز ِالمستدامة، ِالتنمية ِالحكومييباريسِوأهداف ِغير ِالفاعلون ِبه ِيضطلع ن،ِي

 .2030لكبرىِوالمدن،ِفيِتحقيقِأهدافِخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِحواضرِاالسيماِعلىِمستوىِال

ِيتعينِعلىِالمدنِأنِتحرصِعلىِ ِالغاية، ِبالطاقةِوالمناخِوأهدافِالخططِالِتنزيلوتحقيقا ِلهذه متعلقة

ِاالنتقالِالطاقيِ ِالمحليةِوأنِتنخرطِفيِدينامية ِبالتنمية ِالخاصة ِوبرامجها ِالمستدامةِفيِرؤيتها التنمية

ِوالبيئي،ِمنِخاللِاعتمادِأنماطِاالستهالكِواإلنتاجِالمسؤولة.

المبادراتِِتنزيلِمحالةِالومنِهذاِالمنطلق،ِفإنِتحقيقِاألهدافِالمنشودةِوتجسيدِالطموحاتِسيقتضيِ

ِوالمشاريعِعلىِمستوىِالمدن.

لنجاحِفيِرفعِلِايةِالِيمكنِإنكارهاِتؤهلهوفيِهذاِالسياقِالدولي،ِتتمتعِالمملكةِالمغربيةِبمزاياِمؤسسات

ِومكافحةِ ِالمستدامة ِالتنمية ِأهداف ِتنزيل ِطريق ِعن ِالوطنية، ِأهدافها ِوتحقيق ِالعالمية ِالتحديات هذه

ِيةِعلىِمستوىِالمدن.ِالتغيراتِالمناخ

ِالصدد،ِفإنِالتنزيلِالترابيِالناجعِللجهويةِالمتقدمةِولإلستراتيجيةِالوطنيةِللتنميةِالمستدامة،ِ وفيِهذا

حواضرِالسيماِفيِمحاورهاِالمتعلقةِبتنميةِاالقتصادِاألخضرِومكافحةِالتغيراتِالمناخية،ِيتيحِللمدنِوال

جٍِومستداٍمِوقادرِعلىِالصمودِالكبرىِوالجهاتِفرصةِثمينةِلتََملُّكِرؤ يةِطويلةِالمدىِوبرنامجِتنميةِمدم 

ِمجتمعيِ ِمشروع ِإطار ِفي ِوذلك ِوالخاص(، ِالعام ِالقطاعين ِ)من ِالمحليين ِالفاعلين ِجميع ِفيه ينخرط

هِجميُعِالمواطنين. ِيشتركِفيِب نائ هِوتََملُّك 

هة إلى  المشاركين في منتدى كرانز مونتانا، في وقد أك د جاللة الملك محّمد الّسادس، في رسالته الموج 

 في مدينة الداخلة: 2016مارس  18

ِالحفاظِعلىِِالعالمَِِنِ "أ ِمع ِلشعوبنا، ِضمانِعيشِأرغد ِمنِشأنها ِأنماطِتنموية، ِبابتكار مطالبِاليوم

شروطِاستدامته.ِفلنجتهدِجميعاِفيِهذاِاالتجاه،ِولنصغيِللمبدعينِوللشبابِ؛ِالذينِيجددونِباستمرار،ِ

ِ.يهيؤونِلناِعالمِالغدو

ِحضراتِالسيداتِوالسادة،

إنِمنِمسؤوليةِالدولِأنِتتبنىِرؤىِمستقبلية،ِوتعملِعلىِبلورتهاِعلىِأرضِالواقع،ِمنِخاللِتدابيرِ

ِ.لةمهمةِوأوراشِمهيكِ 

ِ ِكانتِطموحة، كها الساكنة ومنظمات المجتمع تظل هشة ما لم تتمل  غيرِأنِالسياساتِالعمومية،ِمهما

ِ.المدني

ال بد لها أن ترتكز على هذاِهوِالمعنىِالحقيقيِللتنميةِالمستدامة.ِفلكيِتكونِالتنميةِدائمةِوقويةِوغنية،ِ

 ".رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة

ِ

تفكيرِفيِإعادةِصياغةِِنموذجهِإنِالمغرب،ِوهوِالبلدِالذيِانخرطِفيِهذهِالديناميةِالدولية،ِوالذيِبدأِال

ِللتنميةِ ِالجديد ِنموذجه ِصلب ِفي ِالمستدامة ِالمدن ِنحو ِاالنتقال ِعملية ِيضع ِأن ِإلى ِمدعو التنموي،
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ِمنِ ِيستقبل ِوفيِما ِوالمواطنات. ِالمواطنين ِولفائدة ِالترابية ولإلقالعِاالقتصاديِواالجتماعيِلمجاالته

ِمستدال ِمغربية ِمدن ِنحو ِاالنتقال ِسيكون ِالنموذجِسنوات، ِنجاح ِمدى ِلتقييم ِالرئيسي ِالمعياَر ِهو امة

ِالوطنيِالجديدِللتنمية.

ِعلى ِوالقدرة ِواالبتكار ِبالجاذبية ِالمستقبلية ِمدننا ِتتسم ِأن ِينبغي ِوِولهذا، ِمختلفِِالتكيفالصمود مع

نبغيِعليهاِ،ِكماِيالتحكمِفيِانعكاساتهاِالبيئيةِواالجتماعيةِالسلبيةوالكوارثِالطبيعية،ِواألزماتِالدوليةِ

ِينبغيِأنِيسهمِ ِوأخيرا ، ِوالمسؤولية. ِبالنجاعة ِتتسم ِبطريقة ِوالبشرية ِوالمالية ِالطبيعية ِمواردها تدبير

ِالتماسكِ ِوضمان ِوالشباب ِالنساء ِلفائدة ِجديدة ِشغل ِفرص ِخلق ِفي ِالمستدامة ِالمدن ِنحو االنتقال

ِاالجتماعيِواألمنِوالرفاهيةِللمواطنينِوالمواطنات.

ِالتأكيدِعلىِأنِاالنتقالِنحوِالمدنِا،ِمنِاغيرِأنه بامتيازِِلمستدامةِهوِمشروعِسياسيِومجتمعيلمهم

ِتحري ِفيِمجاليروم ِللمدينة ِالطاقاتِالكامنة ِسيتطلبِاعتمادِِر ِأنه ِكما ِواإلبداعِوالتنافسية، االستدامة

ِالمش روعِرهينِبإرساءِمقاربةِللتغييرِتتسمِبتعددِاألبعادِوالفاعلينِوالمستويات.ِوهكذا،ِفإنِنجاحِهذا

ألحزابِالسياسيةِيجسدهاِعلىِأرضِالواقعِمنتخبونِلدىِاِوإرادةِسياسيةِمحليةِقويةِفعالةِووجودِقيادة

ِ ِظلِِمنخرطونمحليون ِفي ِالمستدامة، ِالتنمية ِوتدبير ِالمحلية ِالحكامة ِبرهانات ِوواعون ومؤهلون

ِتشاركيةِمهنيةِومسؤولة،ِوُمواَطنٍةِالتعبئة،ِوديمققادرةِعلىِالشفافيةِوبِتمثيليةِمتسمةِديمقراطيةٍِ راطيٍة

ِمهيكَِ ِوتكامٍل ِوتناسٍق ِحقوق، ِمن ِلها ِواجباتِوما ِمن ِعليها ِبما ِوواعية ِتنميفاعلة ِلبرنامج ِالمدنِل ة

ِستراتيجيِالجهويِوالوطني.المستدامةِمعِالتخطيطِاإل

 أهداف اإلحالة الذاتية

ِالدوليةِالمرجعيةِاألطرِمختلفِإلىِااستنادِالمغربِفيِالمستدامةِالمدنِمفهومِمحدداتتعريفِ .1

ِالمعماريِبالتراثِيتعلقِماِفيِالمحليةِالجيدةِالممارساتِ،ِمعِالحرصِعلىِإدماجذاتِالصلة

 .المغربيةِالثقافيةِوصياتوالخصِالمهاراتِالمتوارثةو

سياسةِالمدينةِوتسليطِالضوءِعلىِالتجاربِالمتعلقةِبتصميمِوتخطيطِوحكامةِوتدبيرِتحليلِواقعِ .2

 المدنِالمستدامةِفيِالمغربِوعلىِالصعيدِالدولي.

ِتحديدِالتدابيرِالعمليةِالالزمةِمنِأجلِ:ِ .3

 إضفاءِاالستدامةِعلىِعملياتِتجديدِوتوسيعِالمدنِالكبرىِوالمدنِوالمدنِالمتوسطة؛ •

 تقليصِالفوارقِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئية،ِوخلقِفرصِالشغلِلفائدةِالنساءِوالشباب؛ِ •

 الجاذبيةِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالثقافيةِللمدن؛ِتحسينِ •

 المساهمةِفيِالمحافظةِعلىِالبيئةِوالتنوعِالبيولوجيِوتحسينهما؛ِ •

ِوعلىِِ • ِوالتغيراتِالمناخية ِالتقلباتِاالقتصادية ِإزاء ِالتكيفِوالصمود ِالمدنِعلى ِقدرة تعزيز

 االستخدامِالمسؤولِللموارد؛

ِورفاهِساكنتها.ضمانِالتماسكِاالجتماعيِبالمدنِِ •



47 

 

جملةِمنِالمداخلِوالتوصياتِِعلىِاقتراحِعِالفاعلين،مجموفيِإطارِرؤيةِمشتركةِمعِالعمل،ِ .4

هةِإلىِالدولةِوالفاعلينِوالمسؤ  .تدبيرِالمدنِولينِالمباشرينِوغيرِالمباشرينِعلىالعمليةِالموجَّ

5. ِ ِالماقتراح ِالمستقبل ِمدينة ِولمؤشراتِقياسِأداء ِلألهدافِالمنشودة ِجدول ِإلىِستدامة، استنادا 

ِللتخطيط،اآل ِالسامية ِالمندوبية ِوضعتها ِالتي ِالقائمة ِالبيئة،ِليات ِالمغربيِوِووزارة المعهد

 .للتقييس،ِوبرنامجِاألممِالمتحدةِللمستوطناتِالبشرية

 منهجية العمل

مقاربةِعلىِارتكزتِمنهجيةِإعدادِتقريرِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئيِوالرأيِالمنبثقِعنهِ

ِ ِالمستدامة ِالمدن ِمفهوم ِلتنزيل ِواستشرافية ِوتشاركية ِالجديدة ِالمدن ِمستوى ِالتوسعِعلى مناطق

ِِ،ِمنِجهة،ِوعلىِصعيدِالمدنِالحالية،ِمنِجهةِثانية.الحضري

 وفيِهذاِالصدد،ِارتكزتِاللجنةِفيِعملهاِعلىِأربعةُِمدخالت:

 والدراساتِِ،يةِالمتعلقةِبموضوعِالدراسةالخالصاتِالمستمدةِمنِتحليلِالتقاريرِالمرجعيةِالدول

رافعاتِوالمداخلِالمتعلقةِالِوتحليلِوضعِيستندِوسوف الموضوعاتيةِالتيِأنجزهاِالبنكِالدولي.

ِالمرجعيِللمعيارِالتوجيهيةِوالمبادئِالمتطلباتلىِدئِالمدينةِالمستدامةِفيِالمغربِعإعمالِمباب

ِالِالمعتمدِ"37101ِيزوإ"ِالدولي ِالصعيد ِعلى ِو2016ِِِزيوليوِفيدولي مقاربةِِعلىالقائم

 ؛ةِالفاعلينِوالمستوياتمتعدد

 ِِوالقطاع ِالمؤسساتيين ِالفاعلين ِممثلي ِمع ِموضوعاتية ِعمل ِوورشات ِإنصات ِجلسات تنظيم

االقتصاديِومكوناتِالمجتمعِالمدنيِ)جمعياتِعاملةِفيِمجاالتِالبيئةِوحقوقِاإلنسانِوالتنميةِ

ِ ِواالجتماعية، ِونقابية(االقتصادية ِومنظماتِمهنية ِوجماعاتِترابية، ِوباحثون، ِالرأي، ِ؛وقادة

 .3انظرِالملحقِرقمِ

 نةِال  دوليةِحولِمفهومِالمدنِالمستدامة؛خالصاتِالدراسةِالمقار 

 ِلمشاريعِالمدنِالخضراء؛زياراتِميدانية 

 ِ ِنقاش ِمع ِأعضاء ِالمنظم ِالمدني ِالمجتمع ِواالجتموفئات ِاالقتصادي ِالمجلس ِفي اعيِالممثلة

 ،ِمكنِمنِإغناءِأعمالِاللجنة.والبيئي

 

 المدينة في السياق الدولي: االتجاهات والتحديات والرهانات .2

 ال رجعة فيهما تجاهان عالمياناتنامي المدن الكبرى : التمدن و ( أ

ِفيِالمائةِفي66ِِإلىِنسبتهمِصلتِأنومنِالمتوقعِِ.المدنِفيِالعالمِسكانِنصفِمنِأكثراليومِِيعيش

مليارِِمنِأقلِمنِالمدنِسكانكماِيتوقعِأنِينتقلِ.2100ِِسنةِفيِالمائةِفي85ِِمنِيقربِوما2050ِِسنة
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9ِِحواليقدِيصلِهذاِالرقمِإلىِوِ،2050ِسنةِمالييرِنسمة6ِِحواليِإلى1950ِِسنةِفيِالمسجلِنسمة

،ِقرنِتوسعِالمناطقِالحضريةِبامتيازالقرنِهذاِنهايةِبحلولِمالييرِ
8
.ِ

فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام80ِِوتنتجِِ،يةاألرضالكرةِفيِالمائةِمنِمساحة3ِِِالمدنِحالياِتغطيو

فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخامِالعالمي.ِومنِالمتوقع35ِِالعالمي.ِوتُول  دِالمدنِالمائةِاألغنىِفيِالعالمِ

ِ ِأكبر ِتُول  د 600ِِأن ِمن ِأزيد ِالعالم ِفي ِالعال60ِمدينة ِالنمو ِمن ِالمائة ِفي 34ِ)2025ِميِبحلولِسنة

ِمنِِالحضريةِالتنميةوتجعلِِمليارِنسمة(.2ِفيِالمائةِمنِسكانِالعالمِ)25ِِتريليونِدوالر(ِوأنِتضمِ

ِوقوةِدافعةِفيِالحضرية،قطابِاألِهذه ِ ِ،حواضرِالكبرىالِلدينامياتنفسهِِالوقتِوعاء  ِرهاناتِأنعلما

ِ.ِكبرىالِوالممراتِكبرىالِجهاتوالِكبرىالالحضريةِاألقطابِمستوىِِعلىِتبرزِالتنمية ِانخفضوقد

ِملك28ِِإلىِملك111ِِمنِالمدنِبينِالمسافةِمتوسط
9
ِ،االقتصاديمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِ)ِ

2016.)ِ

ِبالنظرو ِالكبرى ِالمدن ِغرافيةوديمِوعملياتِتفاعالتِإلىِوتؤديِمتعددةِدينامياتِ،حجمهالِتخلق

كوينِوالتِريادةِفيِمجاالتِاالقتصادالِمهامبهذهِالمدنِِتضطلعو.ِبيئيةوِةواقتصاديِوسياسيةِواجتماعية

الرساميلِِتدفقاتاستقطابِِنالتيِتمكنهاِمِواالتصاالتِللنقلتتوفرِعلىِالبنياتِالتحتيةِكماِأنهاِِوالبحث،

ِنوبكيِوسيولِكونغِوهونغِوباريسِوطوكيوِولندنِنيويوركِمثلِمدنيمتدِتأثيرِو.ِوالمعلوماتِوالسلع

ِو ِِمنغيرها ِِالمدنكبريات ِليشمل ِِمعِ،شاسعةِحضريةمجاالت ِمن ِذلك ِيواكب ِمستمرةِمنافسةما

ِ.لتموقعل

ِمنِكلِضموت.ِاالستثماراتاستقطابِوِالثروةِخلقِفيِاألهميةِمتزايدِدوربِومثيالتهاِالمدنِهذهتضطلعِو

الناتجِِمنِالمائةِفي40ِِمنِأكثرِاننتجتِاملكنهِ،يهمادلبِسكانِمنِالمائةِفي12ِِوبانكوكِباولوِساو

ِالسلعِ،ِلكوناالقتصاديةِالتنافسيةِعواملِمنِعاملينفيِالحواضرِِركزموالتِالكثافةِوتعتبر.ِالداخليِالخام

ِ.بالسكانِالمكتظةِالمناطقِفيالحالِبشكلِأكبرِِبطبيعةِتنتجِوالخدمات

تقدم،ِإنِهيِتمتِِالعمليةِهذهِأنِمؤكدالِومن.ِاالقتصاديةِالتنميةِظروفِالتمدنِفيِتحسينِوتساهمِعملية

ِ ِمضبوط، ِبالِقضاياللِواضحةِإجاباتبشكل ِوالبنِالبشريِرأسمالالمتعلقة تجهيزاتِوالِالتحتيةيات

ثمِيساهمِالتمدنِِومن.ِوالتصنيعِوالخدماتِوالتجارةِالمقاولةِعلىِإيجابياِيؤثرِمماِ؛عمرانيةالِواألشكال

ِبالدخلِوثيقاِارتباطاِالحضريةِالدينامياتِترتبطِأخرى،ِرةوبعبا.ِالبتكارباِالنهوضوِاإلنتاجيةفيِتعزيزِ

ِالمدنِتِمعدلتسجلِِأمريكيِدوالر000ِ10ِيتجاوزِفيهاِدخلِالفردِالواحدِعتبةِِالتيِالبلدانف.ِالقومي

المائةِفي50ِِعنِيقل
10
.ِ

،ِتطورأنِتالصغرى،ِللمقاوالتِِالمدنرى،ِبشكلِأفضلِمنِالكبِالمدنوتتيحِاألقطابِالحضريةِالكبرىِو

ِإلىِالوصولِمنِتمكنهاِالِفهي.ِوالتيِتوفرِفرصاِوخياراتِأكبربفضلِأسواقهاِذاتِالحجمِاألكبرِِوذلك

                                                           
8
 2015المؤتمر العالمي لألمم المتحدة المعني بالحد من المخاطر،   

9
  OCDE : Competitive Cities in the Global Economy, Éditions OCDE, Paris, 2016  

http://dx.doi.org/ 10.1787/9789264027091-en. 

10
  BAD, OCDE, PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes durables et transformation structurelle, 2016, p.193 

http://dx.doi.org/
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ِبلِتتيحِلهافحسبِالتحتيةاتِوالبنيِالخدماتِمنِأوسعِمجموعة ِالمعلوماتِتدفقِمنِالستفادةاِأيضاِ،

ِوالعملياتِللمنتجاتِالمضافةِالقيمةِمنِويزيدِاالبتكارِيعززِالذي فإنِِالعامة،ِالقاعدةِهذهِعنِيداوبع.

ِ ِفي ِالحضرية ِِإيطاليا،ِأوِألمانياِمثلِبلدانالشبكة ِمثلِ،متوسطةالِالمدنِأنِكماِتوازنا،ِأكثرهي

بمجالِتدفعِتورينو،ِأوِشتوتغارت  ِ التصنيعِأيضا
11
.

 

لممارسةِاالزدحام،ِواالكتظاظِالسكاني،ِوعدمِكفايةِالبنيةِالتحتية،ِوالضغوطِاعواملِمنِقبيلِومنِشأنِ

ِمزاياِ ِمن ِتحد ِأن ِوالعقار، ِاألجور ِكلفة ِوارتفاع ِالمعيشة، ِتكلفة ِوارتفاع ِاإليكولوجية، ِاألنظمة على

ِاالقتصادية. ِللموارد ِالجغرافي ِِالتمركز ِكلما ِالتنامي ِنحو ِالسلبية ِاالنعكاسات ِهذه ِحجمِوتنحو تطور

ِالمدن.

ِسريعةِفريقيةاإلِالقارةِإن ِحيثِارتفعتِتتمدنِبوتيرة ِسنةِِفيِالمائةِفي14ِِمنِالمدنِكانسِحصة،

بحلولِِالمدنِفيِاألفارقةِمنِالمائةِفي50ِِيعيشيتوقعِأنِو.2015ِِسنةِفيِالمائةِفي40ِِإلى1950ِ

ِالجددِالسكانِمنِنسمةِمليون18ِِو15ِِبينِمافائقة،ِوتستقبلِِبسرعةتنموِالمدنِاإلفريقيةِو.2035ِسنةِ

سنويا
12
نسمةِمليار2.1ِِبمقدارِواآلسيويةِفريقيةاإلِالمدنِكانسِعددِسيزدادِ،2050ِسنةِوبحلول.ِ

13
.ِِ

ِمنِوتستفيدِفريقياإِغربِممرِامتدادِعلىِوأبيدجانِوأكراِولوميِوأبوجاِالغوسِمثلكبرىِِمدنِوتقع

ِالتيِالثانويةِالمدنِمنِكثيفةِتجمعاتِوجود ِالثالثة ِالدرجة إطارِِفيِالبعضِبعضهاِتكملِوالمدنِمن

تعتمدِكلِمنطقةِِرئيسية،ِمناطقِأربعِإلىِالقارةِتقسيمِويمكن.ِاهمِفيِتعزيزهتسِعمرانيِهرميِتسلسل

ِِرائدةِمدنِعلىِمنها ِوالغوسِالبيضاءِوالدارِوالقاهرةِجوهانسبرغِمثلِي،العالمعلىِالصعيد حيثِ؛

ِ ِتلِالمدنِهذهتربط ِالمناطق ِالعالميِباالقتصادك ِهذه ِتعتمد ِكما .ِ ِعلى ِأيضا  صاعدةِِوجهاتالمناطق

وكيغاليِمابوتوِمثلثمار،ِلالست
14
.ِ

ِوت ِالتمدنوِالمدنضطلع ِفريقياإِتصنيعِفيِهامِوربدِدينامية ِديربانِفيِالسياراتِقطاعِيعتمدحيثِ.

ِفريقياإِجنوب) ِو( ِِ،ومؤخراِالبيضاء،ِالدارفي ِِعلىِطنجةفي ِمن ِمهم ِالمؤهلةخزان ِالعاملة ِ،اليد

ِوال ِمنِالجامعاتِةمترابطِوشبكاتِالمحلي،ِعلىِالصعيدكفاءاتِالمتوفرة ِجمعياتوِالبحوثِومعاهد،

المدنِقوةِإلىِترمزِالتيِ،المقاوالت
15
. 

ِا المقدمةِِخدماتالِمثلِحديثة،ِخدماتِذاتِمدنتتوفرِعلىِِالتيِهيِالمتنوعِاالقتصادِذاتِلبلدانإن

ِمستوىِالمدنِهذهِستقطبوت.ِاإلنتاجِمنِحصةِأكبرِتشكلِالتيوِواالتصاالت،ِالنقلخدماتِوللمقاوالت،ِ

ِهاناتجِيتيحهِيمكنِأنِبالمستوىِالذيمقارنةِفيِمجالِاالبتكارِةِالمباشرِةاألجنبيِاتاالستثمارِمنِأعلى

                                                           
11

ةِوتشكيلِمنِخاللِالتخصصِفيِالصناعاتِذاتِالصلِ،التصنيععمليةِفيِالمدنِالمتوسطةِِالتيِتستقرِفيِإيطاليا،ِعززتِالمقاوالتِالصغرىِوالمتوسطةِ  

 شبكاتِإنتاجِمترابطة.

12
  BAD : Mettre fin aux conflits et consolider la paix en Afrique : Un appel à l’action, 2014, pp.13-14 

13
  BAD, OCDE, PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes durables et transformation structurelle, 2016, p.164 

14
  BAD, OCDE, PNUD : Perspectives économiques en Afrique, Villes durables et transformation structurelle, 2016, p.232 

15
  BAD, OCDE et PNUD : Perspectives économiques en Afrique 2016, Villes durables et transformation structurelle, Éditions 

OCDE 
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ِالخامال داخلي
16

ِ ِو. ِتاونِوكيبِوالرباطِالبيضاءِوالدارِواإلسكندريةِالقاهرةِمثلِمدن"ِتسجل

"البالدِأنحاءِجميعِفيِالحديثةِالخدماتِولدهاتِالتيِالمضافةِالقيمةِنصفِمنِأكثرِوجوهانسبرغ
17

كماِ.ِ

ِاحدةوِكيغاليوفيِهذاِاإلطار،ِتعتبرِ.ِالمستدامةِالتنميةرفعِرهانِتحقيقِفيِرغبتهاِِأخرىِمدنتبديِ

متطورةِكبرىِاليومِمدينةِِوهي.ِمستدامةالِلمدينةلِنموذجاِتصبحِأنِإلىِتسعىِالتيِةفريقياإلِالمدنِمن

ِ.والبيئيةِواالقتصاديةِاالجتماعيةِتجاربِالناجحةِفيِالميادينالِمنِالعديدتحبلِبجداِ

 مدن والحواضر الكبرى في مواجهة تحدياتهاال  ( ب

في80ِِو70ِِهاِماِبينمنِتنبعثوِ،يةلعالماِالطاقةِمنِفيِالمائة75ِِالمدنِتستهلكِالعالمي،ِالصعيدِعلى

ِ 50ِِِوتنتجِ،الدفيئةِغازاتِمنالمائة ِالعالمِفيِالصلبةِالنفاياتِمنفيِالمائة ِالتمدنوِتزايدِومع. ِتيرة

ِالجديدةآسيِللمِرئيسيِوعاء"فقدِأضحتِهذهِاألخيرةِبمثابةِِالمدينة،ِفيِاإلشكاالتِالمجتمعيةِوانتشار

"للعصر
18
والحواضرِالكبرىِِالمدنِاليومِاواجههاتِالتيِتتمثلِالتحديتو.ِالثالثِالعالمِبلدانِفيِالسيماِ،

ِعددِعنِفضالِألمن،لِالفعليِنعداماالِواألمنِأوسيادةِمناخِانعدامِِ،سكنالِهشاشةوِ،عمرانيالِالفقرفيِ

ِ.والبيئيةِواالجتماعيةِاالقتصاديةِالمخاطرِمنِكبير

ِفتئتِدائرة ِعتِعميقةِاختالالتِإلىِيؤديِمماِكبير،ِبشكلِتوسعتِالمخاطرِوما ِبثقلها الجانبِِلىلقي

ِالحضريةِالمناطقِيفِشخصِمليون500ِِمنِيقربِماِويعيش.ِعلىِجانبهاِاإلنسانيِكماِللمدينةِالمادي

البحرِمياهِمنسوبِوارتفاعِللعواصفِعرضةِأكثرِيجعلهمِمماِالساحلية،
19
.ِِ

ِتولدِالِوهي.ِالهيكليِلتحوللتحقيقِاِيةكافِغيرِابيدِأنهِمهماِعامالعتبرِتالتمدنِعمليةِمنِالمؤكدِأنِو

تترتبِعنهِِأنِيمكنِصاديةاالقتِللمواردِالجغرافيأنِالتمركزِعلىِالرغمِمنِِ،اذاتهِحدِفيِاقتصادياِنموا

إيجابيةانعكاساتِ
20

ِ ِوليسِفريقيا،إِفيِالسريعمصدرِالتمدنِِهيِالمتوسطةِوالمدنِالصغيرةِالمدنإنِ.

000ِ300ِِعنِسكانهاِعددِيقلِالتيِعمرانيةالِالتجمعاتِكانتِ،2010و2000ِِسنتيِفبين.ِالكبرىِالمدن

ماِِسكانهاِعددِيبلغشكلتِالتجمعاتِالتيِبينماِِفريقيا،إِفيِالحضريِالنموِمنِالمائةِفي58ِِتمثلِنسمة

في29ِِِنسمةِمليونِعنِسكانهاِعددِيزيدِالتيِوتلكِفقط،ِالمائةِفي13ِِ،نسمةِومليون000ِ300ِبينِ

ِالنموِمنِالمائةِفي51ِِبنسبةستساهمِالمدنِالصغيرةِِ،2030ِو2010ِِسنتيِبينوقعاتِللتِووفقاالمائة.ِ

المائةِفي33ِِبنسبةِالمدنِالكبرىوِالمائة،ِفي16ِِةالمدنِالمتوسطةِبنسبوِالحضري،
21
.ِ

                                                           
16

  Banque mondiale : Competitive Cities for jobs and Growth: What, Who, and How, Banque mondiale, Washington DC. 

2015 

17
  BAD, OCDE et PNUD : Perspectives économiques en Afrique 2016, Villes durables et transformation structurelle, 
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18
  Claude Chaline : Les politiques de la ville, presses universitaires de France, 1997, p.3. 
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20
  Henderson, V. (2003), « The urbanization process and economic growth: The so-what question », 

Journal of Economic Growth, vol. 8/1, pp. 47-71, http://doi.org/10.1023/A:1022860800744. 

21
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ِتحد،ِإنه.ِفيِاآلنِذاتهِوتحدياِفرصةِيشكلةِالحضريالكبيرِللمناطقِِالنموِأنِنستنتجِأنِيمكنناِثمِومن

ِِألن ِجدا ِِالمخاطرمعالجة ِمكلفة ِعنه ِالمترتبة ِعرضةِ. ِأكثر ِأصبحت ِكلما ِالمدينة، ِحجم ِكبر وكلما

والضغوطِالممارسةِالسكاني،ِِتضخم،ِوالفاالزدحامِ.عنِأنشطةِبشريةجمةِالناِللمخاطرِالطبيعيةِوتلك

ارتفاعِتكلفةِالمعيشة،ِوارتفاعِكلفةِالعقار،ِكلهاِووعدمِكفايةِالبنيةِالتحتية،ِِ،علىِاألنظمةِاإليكولوجية

ِاالقتصادية ِللموارد ِالجغرافي ِالتمركز ِمزايا ِمن ِتحد ِأن ِشأنها ِمن ِاِعوامل ِتنامي لمناطقِالذيِيتيحه

ِ.الحضرية

المناطقِِفيِالنموِهذاِمعظمسجلِوسي.ِالمدنالتناميِكلماِازدادِحجمِِإلىِالسلبيةنعكاساتِاالِهذهنحوِوت

نجمِيوس.2020ِِسنةِبحلولِفقيرةِأحياءِفيِفريقيمواطنِإِمليون100ِِيعيشالسكنيةِالعشوائية،ِحيثِس

شغلالِأسواقالخدماتِووِالتحتية،ِاتيوالبنِالطبيعيةِالمواردِعلىِمسبوقِغيرطِضغتطورِالمدنِعنِ
22
.ِ

 المدن المغربية في مواجهة رهانات التنمية المستدامة وتحدياتها .3

ِاالنفجار ِالحضريةوِالديموغرافيِيشكل ِللمناطق ِفيه ِالمتحكم ِغير ِاألوساطِالتنامي تغيرِوِوهشاشة

ِ ِتِكبرىِتحدياتِعمرانيةالالهياكل ِعلى ِتساؤالتِوتثيرِةوطنيالِيةترابالالمجاالتِِمستقبللقيِبظاللها

ِ.الحضريةمناطقِالِباستدامةِوِأوجهِالقصورِالبنيويةبِتتعلق

 غير المتحكم فيه النمو الديموغرافي والتوسع العمراني ( أ

ِوالنقلِالصناعةالتيِشهدتهاِمجاالتِِالثوراتِمعِبالتزامنقدِتطورتِِالشمالبلدانِِفيِالمدنكانتِِإذا

ِفيِعمرانيالِالتضخمفإنِِوافرة؛ِشغلِفرصِواكبِذلكِمنِخلقِمعِماِ،رفاوالمعِوموالعلفالحةِوال

ِ.االقتصاديِالقطاعِحتياجاتاستجابةِاليأتِلمِِالجنوبِبلدان

 عمرانيالدينامية الديموغرافية والتضخم ال .1

السيماِِ،رىكبِعمرانيةِاختالالتِماضيالِالقرنفيِِالجنوب،ِبلدانِجميعِفيِالحالِهوِكماِالمغرب،شهدِ

ِوالنموديموغرافيِالسريعِالِالنموِبينِالتوازنِِفياختالالوِمتسارعاِاامينتعرفتِِالتيِ،رىبالكِالمدنِفي

ِ.دنالمِلسكانِالمعيشيةِالظروفِعلىانعكسِسلباِمماِِاالقتصادي،

ِبالتِالمتعلقةِاألرقامِوتعكس ِِالديموغرافيطور ِيزالوِالمغربِواجههاِالتيِالتحدياتحجم علىِِ،ال

ِ.والبيئيةِجاليةالمِالتغيراتِفيِوالتحكمِواالقتصاديةِاالجتماعيةِاالحتياجاتمستوىِتلبيةِ

  (ماليين الب) سكان المغربعدد تطور 
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  BAD : Mettre fin aux conflits et consolider la paix en Afrique : Un appel à l’action, 2014, p.14 
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ِأعِأوِأنشأتهِالذيِعمرانيالِالنسيجِشكلِالمغرب،ِوفي ِِتنظيمهادت ِاختاللِاملعِالحمايةسلطات

ِوفيِوهكذا،.ِهجرةِالقرويةالِحفزتكماِأنهاِِالمأمولةعيشِالِمستوياتِتمثلِالمدينةِكانت،ِحيثِاجتماعي

ِالعيشِفيِالمدنالظلِ ِفيِصعبةالِالمعيشيةِوالظروفِ،االقتصاديالفالحيِوِالركودوِ،سعيِنحوِحلم

ِنموِلمِيواكبهِمفرطاِديمغرافياِنمواِداخلية،ِديناميةلمِتتشكلِنتيجةِِالتيِالمدن،شهدتِِ،قرويةالِالمناطق

ِ.اقتصادي

نموِساكنةِالمدن،ِوخاصةِمنذِمنتصفِالقرنِالعشرين.ِوبعدِأنِوقدِعرفِالمغربِتسارعاُِمطَّرداِفيِ

،ِثم1960ِفيِالمائةِفيِسنة29.2ِِفيِالمائةِفيِبدايةِالقرن،ِارتفعِإلى8ِِكانِمعدلِالتمدنِالِيتجاوزِ

.ِومن2014ِفيِالمائةِفي60.3ِِوِ،2004فيِالمائةِفي55.1ِِ،ِو1994فيِالمائةِفيِسنة51.3ِِإلىِ

ِ ِهذا ِيصل ِأن ِالمتوقع ِإلى 67.8ِِالمعدل ِسنة ِبحلول ِالمائة ِسنة73.6ِِو2030ِفي ِأفق ِفي ِالمائة في

2050.ِ

ِالتمدنِو 1960ِِسنةِ(ِمراتِمنذ6عددِسكانِالمدنِستِ)،ِحيثِتضاعفِكبيرا ِمستوىِبلغتِظاهرة

نسمة440.000ِِ(ِمرةِفيِبحرِمدةِتزيدِقليالِعنِقرنِمنِالزمن،ِحيثِانتقلِمن46ِوستا ِوأربعينِ)

2014ِمليونِنسمةِفيِسنة20.4ِِإلى1900ِِحواليِسنةِ ومنِالمحتملِأنِيتجاوزِعددِسكانِالمدنِ.

2050و2030ِمليونِنسمةِعلىِالتواليِبحلولِسنتي32ِِمليونِنسمةِو26ِالمشارِإليهمِ
23
.ِ

 

 

 

 (ماليينالب)عدد سكان المدن تطور 
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القانونيين للمغربللسكان التطور المحتمل   

 السنة

 (%) لنموِنسبةِا السكانِباآلالف

  المجموع
الوسطِ

 الحضري

الوسطِ

 القروي
  المجموع

الوسطِ

 الحضري

الوسطِ

 القروي

2014 33 770 20 353 13 417 1,17 2,17 -0,3 

2030 39 330 26 662 12 668 0,79 1,38 -0,44 

2050 43 562 32 081 11 481 0,3 0,61 -0,56 

2017ِالمصدر:ِالمندوبيةِالساميةِللتخطيط،ِ
24 

ِالمناطقِفيِالنموِمعدلِوبلغ.ِاالنخفاضِفيِةآخذِمدنالِسكانِنموِوتيرةِأنأعالهِِالجدولِمنِخاللِنبيتي

ِسنةِفيِالمائةِفي3ِوِ،1982ِسنةِفيِالمائةِفي4.26ِوِ،1971ِسنةِفيِالمائةِفي4.37ِِالحضرية

2014ِِسنةِفيِالمائةِفي2.17ِِإلىِيصلِأنِقبلِ،2004ِسنةِفيِالمائةِفي2.14ِِوِ،1994 ِمنو.

2030ِِسنتيِفيِالتواليِعلىِفيِالمائة0.61ِو1.38ِِيبلغلِاالنخفاضِفيهذاِالمعدلِِستمريِأنِالمرجح

ِ.2050و

ِتدفقِدنيِوتيرةتِإلىِبالنظرِيطرحِبحدةِيعدِلمِالديموغرافيِالنموِفيِالمتمثلِالتحديِأنِالمؤكدِومن

ِالراجعِتوِالكبرىِالمدنِإلىِالمهاجرين ِاقتصاديةوِاجتماعيةِألسباببالمدنِالطبيعيِالديموغرافيِنمو

ِا ِركودتشهدِِألنهاِالهجرةعلىِِتشجعِتعدِلمِالمدينةِفإنِ،هذهِالهيكليةألوجهِالقصورِاعتبارا ِو.ِوثقافية

ِغيرِالقطاعبِمىماِيسِوظهورِسكنِالعشوائيالِانتشارِفيِالخصوصِوجهِلىعِتجلىِ،للحياةِالحضري

هشةِِمعيشةأنماطِِفيِجسدتتِوالتيِالفقرتيِتكرسِمظاهرِعواملِالالِمنِمجموعةِيولدِالذيِمنظم،ال

 .الحضريةِالمناطقِسكانِمنِكبيرِجزءيعيشِفيِظلهاِ

ِقبلصفيحِتستمدنِحضريةِوِاةِوالِتزالِتولدِهوامشيالِرجعِةِتعدِظاهرةيورقالِهجرةالِومعِذلك،ِفإن

ِأكثرِمنِ ِالِمعالسياساتِالحضريةِِتتعاملِ،ِفيِحينأسرة10.000ِسنويا ِهذه ِكَِظاهرة ِمنِمِ علىِأنها

ِالط ِالمشاكل ِارئة، ِذلك ِفي ِوتذهب ِالوصم ِلهؤالءضمنالحد ِِي ِنحوجراهمالالسكان ِبدلِ،المدينةِين

ِالثقافيِواالجتماعيِواالقتصادي.ِاندماجهمِواكبةومِمبالهالتخطيطِالستق

                                                           
24
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ِ ِالِهذهإن ِِأيضاِهيِبلِاقتصادية،ِأزمةِعلىِظرفيِفعلِردِمجردِليستوضعية ِتشكل ِواقعبداية

ِفي ِآخذ ِسِالحضرية،ِالحياةِفيِتجذرالِاجتماعي ِأته ِوالِشك ِمن ِيزيد ِحدة ِالتمييز ِاالجتماعيمظاهر

ِالِوالمجالي ِالمغربيةِالمدينةتيِتعيشها ِحضريِمجتمعِنحوِالمغربيِالمجتمعِتحولِإنيمكنِالقولِو.

ِالتغييرِمسلسلمواكبةِِلمومية،ِفيِمجاالعِللسلطاتِمتعددةِمشاكلِخلقيِ،ِلكنهكبيرةِفرصاِتيحيباألساسِ

 .والتحكمِفيهِالسريعِمدنالتِذاهعنِِالمترتبالتأهيلِو

ِ

 ومكانة المدن الكبرى عمرانيةال كياناتمجموعة مترامية من ال .2

.ِوتضمِمجاالِةحضرينطقةِم352ِمركزاِمحددا،ِأيِماِمجموعه74ِِمدينةِو278ِِيضمِالترابِالوطنيِ

ِالتيِيقلِعدد ِمنِالمدنِالصغيرة ِعنِِمتراميا ِالتيِيقلِعدد000ِ50ِِسكانها ِوالمدنِالمتوسطة نسمة

ِفيِالمائةِمنِمجموعِعددِالمدن.70ِنسمة،ِوالتيِتشكلِمجتمعةِماِيقربِمن000ِ100ِِسكانهاِعنِ

ِالمناطقِالحضرية ِوالمتوسطة(ِويقطنِبهذه فيِالمائةِمنِمجموعِساكنة15ِِأقلِمنِِ)المدنِالصغيرة

ِبالبالد ِالمناطقِالحضرية ِالنطاقِيشكلو. ِِهذا ِالحضريِالمصغر، ِمن ِالديموغرافيِعلىِالرغم وزنه

ِالمحدود،ِعنصرِتوازنِداخلِالمنظومةِالحضرية.

ِالمملكةِسكانِربعِحواليكبرىِتضمِِمدنِسبعِأنِالمدنِحسبِالسكانِتوزيعِيبينِالسياقِنفسه،ِوفي

ِالتيِالبيضاءِالدارِهيِالمدنِوهذه.ِمدنالِسكانِمنِفيِالمائة41.3ِِنسبةِيمثلِماِأيِ،(فيِالمائة24.9ِ)

ِومراكشِ،(نسمة947.952ِطنجةِ)وِنسمة،ِ(1.112.072)وفاسِِنسمة،3.359.818ِِسكانهاِعددِيبلغ

ِالتيِالرباطِمدينةِوأخيراِ،نسمة(632.079ِ)ِومكناسِ،نسمة(890.403ِ)ِالوسِ،(نسمة928.850ِ)

ِ.نسمة577.827ِِسكانهاِعددِيبلغ

رىالسكانِالقانونيونِللمدنِالكب  

 

 المدينة

2004إحصاءِ 2014إحصاءِ  معدلِالنموِ 

 األسر السكان األسر السكان السنوي

الدارِ

 البيضاء
3 032 116 639 201 3 359 818 819 954 1.03 

 1.59 739 257 072 112 1 582 194 240 950 فاس

 3.26 243 239 952 947 637 147 667 687 طنجة

 1.17 245 217 850 928 342 170 634 826 مراكش

 1.59 477 213 403 890 260 158 186 760 سال

 1.62 579 151 079 632 407 114 343 538 مكناس

 0.79- 670 151 827 577 225 144 336 625 الرباط
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2014و2004ِالمصدر:ِاإلحصاءِالعامِللسكانِوالسكنىِ  

ديموغرافيِالِالنموِمعدالتِراوحتتإذِِ.الديموغرافيِالنموِوتيرةِويظهرِهذاِالجدولِبشكلِواضحِتباطؤ

ِ ِفي ِبينم2014ِ-2004ِالفترةِخاللِرىالكبِالمدنِهذهالمسجلة ِالمائةِ-0.79ِا ِالرباطِمدينةِفيِفي

 .طنجةِمدينةفيِالمائةِفي3.26ِِو

 

 

 

 

ِ

ِالضغطِالديموغرافيِللمدنِالكبرىِفيِالمغرب

 

ِشبكاتشكلِوتِلِمنظومةِالمدنتهيكِكبيرةِمدينةِعشرِخمسةِوجودِحجمهاِحسبِالمدنِتوزيعِبينوي

ِالمدينتينشأنهاِأنِتشكلِعنصرِتوازنِمقابلِِمنِ،ذاتِصبغةِجهويةِمدنويتعلقِاألمرِب.ِفرعيةحضريةِ

ِ.والرباطِالبيضاءِالدارِوهماِ،رئيسيتينِفيِالمغربال

 الحواضر الكبرى في المغربتََشكُّل تنامي و الحضريةللمنظومة  أوجه قصور بنيوية ( ب

.ِدللبالِاالقتصاديةِالتنميةِمصيرفيهِِكبرىِتجعلِمنِالمدنِالفضاءِالذيِيتحددِتحدياتالمغربِِواجهي

ِ،فالحةالِتزالِوال.ِاإلنتاجيةضعفِِإلىِيؤديِنسبيِسكانياكتظاظِِمنِيعانيِقرويالِالعالمِأنِوالواقع

ِماذيِيمارسهِشكلِالنشاطِالتِ،داخليِالخامالِالناتجِمنِالمائةِفي14.4ِِفيِالمتوسطِسوىِتمثلالِِالتي
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دلباللِساكنةِالنشيطةالِمنِالمائةِفي40ِِمنِيقرب
25

ِ قتضيِيِحقيقيِفالحيِبلدِإلىِالمغربِتطورِإن.

ِ.الحضريالوسطِنحوِِالسكانانتقالِِوبالتاليِفالحيالِالقطاعِإنتاجيةِتحسينِحتما

 أوجه قصور ذات طبيعة ترابية واجتماعية واقتصادية وبيئية .1

  الساحليةتمركز متناٍم في المناطق 

ِالتحولِالمغربِفيِللسكانِالرئيسيةِاالتجاهاتِومن.ِالمدنِمنتمركزِعددِكبيرِبِالساحليِالشريطِميزيت

ِاالستعمارية،ِالفترةِكرستِوقد.ِاألطلسيِساحلالمنطقةِالوسطىِللِنحوِعمرانيالثقلِالِلمركزِالتدريجي

ِالمناطقِفيعتيقةِالِالمدنِحسابِعلىِتمركزِالمدنِفيِالمناطقِالساحليةِ،منفتحِاقتصادنِخاللِإرساءِم

ِ.الداخلية

وعدد والجماعات المتواجدة بها الساحليةالمناطق  اكنةسحجم   

 الموقع
ساكنةِالمناطقِ

 الساحلية

الجماعاتِالواقعةِ

فيِالمناطقِ

 الساحلية

ساكنةِالمناطقِِ

مجموعِ/الساحلية

 ِِالسكان

 %18 140 663 015 6 الواجهةِالبحرية

منِِكلم5ِِامتدادعلىِ

 شاطئِالبحر
9 356 293 189 28% 

كلمِمن10ِِعلىِامتدادِ

 شاطئِالبحر
13 045 895 246 39% 

كلمِمن15ِِعلىِامتدادِ

 شاطئِالبحر
13 881 220 301 41% 

كلمِمن20ِِعلىِامتدادِ

 شاطئِالبحر
14 537 941 350 43% 

كلمِمن25ِِعلىِامتدادِ

 شاطئِالبحر
15 453 386 401 46% 

كلمِمن30ِِعلىِامتدادِ

 شاطئِالبحر
16 153 034 449 48% 

إعدادِالترابِالوطنيِوالتعميرالمصدر:ِوزارةِ  

كيلومتراِمنِشاطئِالبحر.ِويحتضن30ِِفيِمناطقِساحليةِتمتدِعلىِِتقريباِالمغربِسكانِنصفِويعيش

92ِياحيةِوفيِالمائةِمنِاإلمكاناتِالس53ِهذاِالشريطِالساحليِنفسهِمعظمِأنشطةِاالقتصادِالوطني،ِأيِ

                                                           
25

 2، الصفحة 2015وزارة االقتصاد والمالية، مديرية الدراسات والتوقعات المالية: لوحة قيادة قطاعية، ماي   
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ِ ِالصناعية. ِالوحدات ِمن ِالمائة ِالمناطقِِالمدنِتمركزِفإنِجغرافي،ِالماكروِمستوىالِوعلىفي في

ِالِيجسدِالِالساحلية ِِالتاريخيمسار ِيعكسِباألساسِِالمغرب،لجغرافية ِما ِالتيِالحضريةالبنياتِبقدر

ِ.الحمايةِفترةتشكلتِإبانِ

ِمعدلِالتعميرِفيِالشريطِالساحليِللمغرب

ِ

ِوي ِالمِالتوزيعوضح ِِالساحليةِللمدنجالي ِالِفيِعمرانيةِكثافةوجود ِالممتدة ِإلىِالصويرةِمنمنطقة

فيِِتقطعاتِتضمِهذهِالمنطقةِِكماِتطوان،فيِاتجاهِِالمتوسطِاألبيضِالبحرِساحلِعلىِامتدادِمعِطنجة،

ِفيِمدنالتِمعدلِفإنِ،هكذاو.ِيالساحلالشريطِبعضِأجزاءِِفيِحضريةِفجواتِحتىِبلِ،البنيةِالحضرية

فيِالمائة،ِمتجاوزا ِبذلك70ِِنسبةِسجلِفيهِتالذيِِاألطلسيِالجزءِفيِالسيماِمرتفع،ِالساحليِالشريط

فيِالمائةِمنِسكانِالمدنِيتمركزونِفي78ِِكماِيالحظِأنِ.ِالوطنيِمدنِعلىِالصعيدلتاإلجماليِلِمعدلال

 نسمةِفيِالكيلومترِالمربعِالواحد.598ِالمناطقِالساحلية،ِحيثِتسجلِكثافةِسكانيةِمرتفعةِتبلغِ

.ِفيِمجالِإعدادِالترابمعِأهدافِالسياسةِالوطنيةِِمركزِالمتناميِفيِالمناطقِالساحليةويتناقضِهذاِالت

ِ ِالفوارق ِتعميق ِشأنه ِمن ِإذ ِواالجتماعية ِاللاجالمواالقتصادية ِبين ِالِمناطقية ِمن ِتستفيد ِواجهاتالتي

ِدون ِالداخلية، ِوالمناطق ِننسىِِالساحلية ِأن ِمن ِعنه ِينجم ِفيِالمساحاتما ِعلىِالموارد ِضغطِمتفاقم

 .ضيقة

  اجتماعية واقتصاديةأوجه قصور ذات طبيعة 

ِالمستدامةِالبشريةِالتنميةِتعزيزفيِإستراتيجياتِترومِِعقودِمنذِالمغربِانخراطِينكرِأنِألحدِيمكنِال

ِمؤتمرِمنهاِكبرى،ِدوليةعنِملتقياتِِالصادرةِعملالِوخططِتوصياتالِمعِيتماشىِبماِالفقر،ِمحاربةو

ِِاالجتماعيةِللتنميةِالعالميِالقمة ِفي ِكوبنهاغنالمنعقد .ِ ِساهمت ِالتيِاالقتصاديةِالتنميةِسياساتكما

ِ.األعمالِمناخِوتحسينِاالستثمارِتشجيعفيِمجالِِملموسةفيِتحقيقِنتائجِِدالبالاعتمدتهاِ

ِوردتِفيِاإلحصاءِِالمغرب،ِفيِللمدنِقتصاديةاالوِاالجتماعيةِالمؤشراتِدراسةِفإنِذلك،ِومع كما

ِ ِوكذا ِوالسكنى ِللسكان ِاالجتماعيةِاألوضاعِفيِتبايناِظهرتِوالقطاعية،ِالموضوعاتيةِالتقاريرالعام
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كماِأنِِالمرجوةِبالوتيرةلمِيتحققِِالتقدمفإنِِ،قدِسجلتِتحسنا ِِالمؤشراتِبعضإذاِكانتِو.ِواالقتصادية

ِ.رةكبيالِتزالِِالقصورِأوجه

ِ

ِ(2014بنيةِساكنةِالمدنِالكبرىِحسبِالمستوىِالدراسيِ)

ِ

تمدرسِِمعدلهذهِاألخيرةِتسجلِِأنِتبينيِ،الكبرىِمدنمعطياتِالخاصةِبالالِتحليلِعلىماِاقتصرناِِإذاو

ِ ِ،سنة12ِو7ِِبينِأعمارهمِتتراوحِالذينِاألطفالفيِالمائةِفيِصفوف97ِِيبلغِ يصلِِالمعدلِهذاِأنعلما

يقلصِالفارقِِأنمنِشأنهِِملحوظِتحسنيُسجلِِالسياق،ِهذاِوفي.ِفيِالمائة95ِإلىِِوطنيالِعلىِالصعيد

ِفيِالمائة32.2ِالكبرىِمقابلِِمدنفيِالمائةِفيِال23.7ِ،ِالذيِيبلغِاألميةالمسجلِعلىِمستوىِمعدلِ

ِمستوىلىِمدنِيتوفرونِعالِسكانِمنِفيِالمائة9.6ِِأنِإلىِأيضاِاإلشارةِوتجدر.ِالوطنيِالصعيدِعلى

ِالضوءِتسليطِمنِالِبدِفيِهذاِالمقامِذلك،ِومع.ِالوطنيِالمستوىِعلىفيِالمائة6.8ِِِتعليميِعاٍل،ِمقابل

المؤشرِوِالتعليمِمستوىالمتعلقِبِالمؤشرِبينِالعالم،ِفيالفوارقِِأكبرِبينِ،ِوهيِمنكبيرةالفوارقِالِعلى

ِ.المعيشةِمستوىالخاصِب

دِالفرِدخلِعنِفيهاِالفردِدخلِيقل(88ِو145ِبينِالمرتبةِ)ِالعالمِحاءأنِجميعِفيِبلدا57ِِهناكِوهكذا،

ِالتنميةِمؤشراتِبينفجواتِالِهذهِوتبين.ِمؤشرِمستوىِالتعليمِهوِأعلىِبهذهِالبلدانِلكنِالمغرب،فيِ

ِِالمغربِأنِالبشرية ِبِوالمواردِاإلمكاناتيمتلك ِِترتيبهِتحسينالكفيلة ِمجال ِعلىِالبشريةِالتنميةفي

ِ.الدوليِدصعيال

.ِومستدامطَّردِمُِِاقتصاديِنموِدونبلوغهاِِيمكنِالالمنشودةِِاألهدافِفإنِالمتبعة،ِالسياساتِكانتِا ِوأي ِ

ِ.اتوالثروِشغلالِفرصِوخلقِوالخدماتِالسلعِإنتاجِاالقتصاديِالنموِويعني

ِ(2014بنيةِالشغلِفيِالمدنِالكبرىِحسبِالمهنِ)
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ِ

ِيو ِسجل ِبطالةِالكبرىِالمدنفي ِالمائةِفي17.4ِ)ِمعدل ِِأعلى( ِفي16.2ِ)ِالوطنيِالمعدلِمنبقليل

فيِالمائة،ِهوِأعلىِمنِالمستوىِالوطني66.2ِِ،ِالبالغِبهذهِالمدنِأجورمالالعملِكماِأنِمعدلِ(.ِالمائة

ِ.نقاط8.4ِبـِ

ِِتطورِمعدلِالبطالةِحسبِوسطِاإلقامةِ)المصدر:ِالمندوبيةِالساميةِللتخطيطِ(

ِ

ِِحسبِالفئاتِالعمريةِ)المصدر:ِالمندوبيةِالساميةِللتخطيطِ(يِالمدنِفمعدلِالبطالةِِتطور
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ِ

ِي ِأن ِتبين ِتزدادحدة ِالِأكثرِالبطالة ِتِوسطفي ِوأنها ِِطالالحضري، ِالفئاتِالعمرية ِوهةلشاباأساسا ِم،

 سنة.34ِو15ِِبينِماِاألشخاصِالذينِتتراوحِأعمارهمِ

 أوجه قصور ذات صبغة بيئية 

ِت ِالكبرىِخاصةوِالمغربية،ِالمدنشهد ِالِبعضِ،الحواضر ِعن ِالناجمة ِمدنالتِاهرتيظتجاوزات

غيرِالمتحكمِِوسعِالعمرانيتوالِ،لألراضيِمعقلنالِغيرِغاللستاالتشملِعلىِالخصوصِوِوالتصنيع،

وقدِقُدرتِتكلفةِالتدهورِالبيئيِفيِالمغربِفيِ،ِوغيرِذلك.ِبيئةالِوتدهورِ،سكنِالعشوائيالِوانتشارِ،فيه

ِيعادل32.5ِِواليِبح2014ِسنةِ فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام،ِوهوِما3.52ِِمليارِدرهم،ِأيِما

درهما ِلكلِفردِسنويا .ِوباإلضافةِإلىِذلك،ِقدرِالضررِالذيِخلفتهِانبعاثاتِغازاتِالدفيئة960ِِيمثلِ

الخامِفيِالمائةِمنِالناتجِالداخلي1,62ِبنسبة2014ِِعلىِالبيئةِعلىِالصعيدِالعالميِفيِسنةِ
26
.ِ

عفِماِيسجلِعلىِالصعيدِالعالمي والواقعِأنِانعكاساتِالتدهورِالبيئيِعلىِالصعيدِالوطنيِهيِض 
27
ِ.

ِ ِالتدهورِفيِسنة ِهذا ِالعالمي.3.7ِِـب2000ِوقدرتِتكلفة ِمنِالناتجِالداخليِالخام والجديرِِفيِالمائة

ِمماِ،يةالبيئاألوساطِوِالطبيعيةِدالموارِعلىِالضغطِمنِيقللِاألخضرِاالقتصادِنتقالِنحواالِنبالذكرِأ

وهوِماِِ،فيِالمائة1.7ِِإلىِداخليِالخامالِالناتجِمنِفيِالمائة3.7ِِمنِالبيئيِالتدهورِتكلفةِمنِخفضي

 .داخليِالخامالِالناتجِمنِفيِالمائة2ِيتيحِتوفيرِ

ِآثارِ ِالعِخطيرةومنِبينِالعواملِالرئيسيةِللتلوثِالتيِلها ِِة،ِالِسيمايمموعلىِالصحة ِنذكراألطفال،

ِ ِبـحيثِتلوثِالهواء. ِلتلوثِالهواء ِاإلجمالية ِ)ِ 9,7تقدرِالكلفة ِمنِالناتج1,05ِِمليارِدرهم فيِالمائة

                                                           
26

  2017البنك الدولي: تقرير حول تكلفة تدهور البيئة في المغرب، يناير  /القطاع الوزاري المكلف بالبيئة  

27
 22-16، الصفحات 2017تقرير حول تكلفة تدهور البيئة في المغرب، يناير البنك الدولي:  /القطاع الوزاري المكلف بالبيئة  

http://www.environnement.gov.ma/images/Mde_PDFs/Le_Cout_de_la_Degradation_de_l-Environnement_au_Maroc.pdf 
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75ِوهيِكلفةِتعودِفيِجزءِكبيرِمنهاِلعددِالوفياتِالمرتبطةِبتلوثِالهواءِالخارجيِ) الداخليِالخام(،

فيِالمائة(،ِخاصةِفيِمدنِالدارِالبيضاءِومراكشِوطنجة
28
.ِ

ذاتِالكثافةِالسكانيةِوهيِتحويلِالمناطقِأالِالهواء،ِِجودةِفيِسلباِوهناكِالعديدِمنِالعواملِالتيِتؤثر

ِال ِمنخفضة ِإلى ِمناطق ِتشييد ِعمارات ِدون ِتوفرهِالتوازناحترام ِِالضروري ِالبين فارغةِالفضاءات

ِالالزمةهوتالخلقِِحتىِيتسنىِ،المدينةِداخلِاآلهلةالفضاءاتِو ِية ِفيهوذلكِفيِ، استعمالِِوقتِيرتفع

ِكبيرة ِبوتيرة العرباتِذاتِالمحرك
29

ِ ِِاعلم، ِأن ِِلوسائاستخدام ِوالالنقل ِالنظيفة منخفضِذاتِاإلنتاج

ِالل ِيِلكربون ِبضعفِكبيرزال ِاليتسم ِأدى ِذلك، ِإلى ِوباإلضافة ِالعمراني. ِالمناطقِِتوسع ِتداخل إلى

ِالصناعيةِالملوثةِوالمناطقِالسكنية.

7ِأكثرِمنِأحدِاإلشكاالتِالرئيسية.ِإذِيبلغِيتمِيومياِطرحِتلوثِالمياهِوالتربةِكلِيشوفيِنفسِاالتجاه،ِ

الِِبالوسطِالحضريِالعادمةمياهِالمعدلِمعالجةِِ،ِعلماِأنالسائلةِالمنزليةِماليينِمترِمكعبِمنِالنفايات

ِوفيِالمائة38ِيتجاوزِ ِالصناعيةِالمياهِحجمِيبلغ. ِمنِاألنشطة ِالمتأتية ِالوَسطِفيِتلقىِيوالتِالعادمة

المائيِِالمجالِفيِتصريفهاِمكعبِيتمِ ِمترِمليون80ِِمنهاِسنويا،ِمكعبِمترِمليون964ِِحواليِ ِالطبيعي

العموميِ 
30
.ِ

طنِتعتبر256.000ِِمليونِطنِمنِالنفاياتِالصناعيةِسنويا،ِمنها1.5ِِينتجِالمغربِباإلضافةِإلىِذلك،ِ

اياتِالصناعيةِفيِمطارحِعشوائيةِأوِفيِنقاطِسوداءِوفيِنفاياتِخطرة.ِوغالباِماِيتمِالتخلصِمنِالنف

ِعلىِ ِعواقبِوخيمة ِمن ِذلك ِيترتبِعن ِما ِمع ِمراقبة، ِأو ِأليِمعالجة ِالخضوع ِدون ِالمياه مجاري

الصحةِالعامةِوالبيئةِوعلىِمستقبلِاألنشطةِاالجتماعيةِواالقتصاديةِفيِبالدنا.ِوفيِماِيتعلقِبالنفاياتِ

فيِالمائةِفيِمدينةِالدارِالبيضاء.ِوتتمِمعالجة26ِِمليونِطنِسنويا،ِمنها5.4ِِالمنزلية،ِينتجِالمغربِ

يِالمائةِمنهاِيتمِف10ِفيِالمائةِفقطِمنِالنفاياتِالمنزليةِفيِمطارحِتخضعِللمراقبة،ِكماِأنِأقلِمن37ِِ

ِ.مزرية إعادةِتدويرهاِفيِظلِظروف

ِلتدبيرِالنفاياتِوطنيالِبرنامجال:ِ،ِهماامجينبرنِالبيئةالمكلفِبوضعِالقطاعِالحكوميِِوفيِهذاِالصدد،

ِِالخاصة، ِيهم ِالذي ِوالبرنامجِ؛والمستشفياتِالصناعيةِالوحداتِنتجهاتِالتيِالخاصةِالنفاياتتدبير

ِالمغربِفيِالحضريفيِالوسطِِالمنزليةِللنفاياتِالحاليِاإلنتاجِويقدر.ِالمنزليةِالنفاياتِتدبيرِلِالوطني

ِماِ،سنوياِطنِماليين5ِِبنحو ِالمتوسطِأي ِفي ِك0.76ِِيمثل ِللفرد ِيايوميلوغرامات ِو. ِالنموبفعل

ِيتزايدِالمغربِفيِالمنزليةِالنفاياتِإنتاجِفإنِاالستهالك،ِأنماطِوتغيرِ،السريعِمدنوالتِديموغرافي،ال

2012ِسنةِبحلولِسنوياِطنِماليين6ِِمستوىِإلىِيصلِأنمنِالمتوقعِوِباستمرار،
31
.ِ

                                                           
28

في المائة من مجموع عدد الوفيات  11,6ا يعادل مليون وفاة سنويا، أي م 6,5لوحده في  –الهواء الخارجي والداخلي  –تلوث الهواء يتسبب   

 (، متجاوز بذلك داء فقدان المناعة المكتسب )السيدا( والماالريا 2017" سنة  The Lancet في العالم )حسب مجلة "

29
 يشار إلى أن االستعمال واسع النطاق لوقود الغازوال يؤثر سلبا على جودة الهواء   

30
 Rapport CDE 

ِاريِالمكلفِبالبيئة،ِالبرنامجِالوطنيِلتدبيرِالنفاياتِالمنزليةالقطاعِالوزِ 31



62 

 

في60ِِِحواليِمنِالمنزليةِالنفاياتِتتكونو.ِالتدويرِإعادةمهمةِفيِمجالِِكاناتإمعلىِِلمغربيتوفرِاو

ِلتدويرلِقابلةِغيرِولكنِتثمينللِقابلة)ِالعضويةِالموادِمنالمائةِ ِيمكنِالتيِالموادِمنِفيِالمائة40ِو(

ِ.طن2.000.000ِِحواليماِيمثلِِأيِاستخدامها،ِإعادةِأوِتدويرهاِإعادة

ِجديدةِقطاعاتِإنشاءعلىِِأساساقومِيِخضرنتقالِنحوِاالقتصادِاألاالِفإنِتصادي،قالاِالصعيدِعلىِأما

ِالمواردِكالاستهعنِِقتصاديالاِالنموفصلِوِعاليةِمضافةِقيمةِذات ِوي. ِتحسينفيِِالفصلساهمِهذا

ِمجالِبِيتعلقِماِفيِالسيماِ،مقاصةالِصندوقِأعباءِمنِويخففِاالقتصاديِللنسيجِالتنافسيةِالقدرة

ِ.المتجددةِالطاقاتاستخدامِفعِمنِنسبةِالرمنِخاللِِوذلكِقة،الطا

 الكبرى وهيكلة المجاالت الترابية في المغرب مدنتنامي ال .2

ِممتد.ِحضريمجالِِ،ِوتأتيِعلىِرأسمعينِبلدِأوِجغرافيةِمنطقةِفيِرئيسيةِمدينةهيِِالكبرىِالمدينة

ِالكبرىِوتؤدي ِالمجاِة،يوقيادِتنظيميةِوظائفِالمدينة ِداخل ِالترابي ِتأثيرهاِالذيل ِِ،يشمله ِفيسواء

بالنظرِإلىِوذلكِِ،العمليِالبحثمجالِوِوالثقافيةِالسياسيةِ،أقلِوبدرجةِ،الماليةِوأِاالقتصاديةالمجاالتِ

ِ.والثقافيةِاالقتصاديةِأنشطتهاحجمِوِالكبير،ِسكانهاِعدد

ِبعاداألمالءمةِسماحهِبمنِخاللِِ،للتموقعِالترابيوِللتنميةتناميِالمدنِالكبرىِيعدِرافعةِِفإنِثم،ِومن

ِعلىإشعاعهاِِعلىِبالضرورةِتؤثرِالمدنِفيِالمتخذةِاألعمالِوالتدابيرِفكل.ِةوالدوليِةوالوطنيِجهويةال

ِدرهمِمليار80ِِتبلغِاستثماريةِميزانيةِالمغربخصصِِ،منِهذاِالمنطلقو.ِوالدوليِالوطنيِالصعيدين

ِ.قتصاديةاالِاجاذبيتهِوتعزيزالكبرىِِمدنهحديثِلت

ِوقد.ِكبيرةِوإمكاناتتمتلكِمؤهالتِِكبرىحواضرِوِمدنبوجودِرهينةِِالوطنيِالقتصاداِتنافسيةتبقىِو

ِِمكنت ِالترابأِالتيالدراسات ِإعداد ِمجال ِفي ِالِالسيماِ،نجزت ِالتراب، ِإلعداد ِالوطني ِمنتصميم

يليِمااستخالصِ
32
:ِ

 ِِيمثل ِالالحضريِنطقةالمِقلبِالرباط-البيضاءِالدارقطب 200ِِةفمساِعلىِةالممتدِوسطىة

الركيزةِاألساسيةِداخلِهذاِالمجالِِالبيضاءِالداروتشكلِمدينةِ.ِالجديدةِإلىِالقنيطرةِمنِكيلومتر

ِا ِالدوليِتهِعلىِالصعيدتنافسيلتعزيزِِلمغربالتيِيعتمدِعليها ديِلهذهِاالقتصاءِدااألِأنغيرِ.

ِومن.ِالدوليِيةِالكبرىِذاتِاإلشعاعمغربالِحاضرةهذهِالِمننتظرِمِهوِماِدونِيزالِالِالمدينة

لةِالمشاريعفعيلِتِوإعادةِ،حكامتهاِتحسينِالضروريِمنأضحىِِثم، ِفيِالسيماِ،الكبرىِالمهيك 

ِبالنقلِمنصاتِإنشاءوِموميالعِالنقلِمجاالت ِِالوسائط،ِمتعددالِخاصة بيئةِِتحسينفضالِعن

ِذلكغيرِوِ،المدينة .ِ ِِتتمتعكما ِتنويعالعملِعلىِِعبرِدعمهاينبغيِِيدةجِبجاذبيةِالرباطمدينة

 .الدقةِعاليةالِالصناعاتمجالِِفيِإمكاناتهاِبفضل،ِالسيماِالمدينةِوظائف

 لخلقِالتوازنِأِ،أخرىِجهةِمنِومراكشِ،جهةِمنِمكناس-فاسِالمزدمجِقطبالِيشكل  ِ ِمعقطابا

ِالوسطىالحضريِنطقةالم ِِ.ة ِيتعين ِاإلطار، ِهذا ِفاسِدينتيمِبينِالتكاملِأوجهِتطويروفي

ِديناميةِمراكشِوتشهدِمدينة.ِكبرىالِالتحتيةِاتوالبنيِعلىِمستوىِالتجهيزاتِالسيماِومكناس،

                                                           
51ِ-35صميمِالوطنيِإلعدادِالتراب،ِالصفحاتِالتِ 32
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ِِمنافسةِمدنِغيابِمنِوتستفيدِالسياحةِقطاعِعلىِتقومِاقتصادية ِالجهةِفيلها ِا. ِلحفاظوبغية

 عقار.والِوالبيئةالتعميرِميادينِفيِِجهداِتبذلِأنِالمدينةِعلىهذهِالمؤهالت،ِيتعينِِعلى

 ِِالمِ،كبرىِجهويةِمدنِثالثهناك ِعن ِبدرجاتِمتفاوتة ِبعيدة تولىِتِ،وسطىالِةالحضرينطقة

ِ ِوطنيالِلترابلِرئيسيةِفضاءاتقيادة ِلِأكادير،: ِطنجةوِفريقي،واإلِالصحراويِلمجالبالنسبة

ِل ِِوجدةوِالمتوسطي،ِلمجالبالنسبة ِالمغاربيِللمجالبالنسبة ِهادتقاليوإلىِجانبِِأكادير،ِفيف.

ِالمقاوالتية ِالثقافة ِفيِميدان ِالراسخة ِتتمتع ِبمؤهالتِ، ِوِسياحيةالمدينة ِقطاعفيِِديناميةتشهد

ِلمشاريعفضلِابِدولي،ِبعدبعززِمِواعدِمستقبلفهيِتشقِطريقهاِنحوِِطنجةِمدينةأماِ.ِخدماتال

ِقتصاديةاالِعولمةمسارِالِفيِبوجهِعامِوالمغربِالشمالجهةِدمجِتِالتيِالكبرى صِوبخصو.

ِ ِِوجدة،مدينة ِحاضرة ِِالحدودية،ِمدينةوالِيةالشرقالمنطقة ِتعيش ِيعكسِا ِاقتصاديِا ِوضعفهي

 .الجزائريةِالمغربيةِالعالقاتِتقلبات

 قعِفيِرقعةِجغرافيةِبعيدةتِالعيونِمدينةِأنِشكِالِ،جهويةالقطابِالحضريةِاألِهذهإطارِِوفي،ِ

ِِتجعلِالجغرافيةِمؤهالتهاِأنِبيد ِحاضرة ِمنِتستفيدِأنِالمرجحِمنِ،واعدةِةصحراويمنها

 .فريقياإلِالعابرِالطريقِإطالقِ

ِالوطنيِالقتصاداِقاطرةِحضريةالِومةنظمالتعتبرِو ِالديناميةِعلىِفقطِتعتمدِالِالمدنِفعاليةِنلذلكِفإ.

ِ.ونمطِأداءِمنظومةِالمدنِبنيةِعلىِأيضاِبلِ،لكلِواحدةِمنهاِالداخلية

ِالعمرانيةِتحليلِويتيح ِوِجهةِمنِالوسطىِالحضريةِالمنطقةِبينِتمييزالِالشبكة ِجهةِمنِالمدنباقي

مجاالتِالِفإنِد،للبالِاالقتصاديةِاإلمكاناتِنصفِوحدهاهذهِالمنطقةِالحضريةِتمثلِفإذاِكانتِ.ِأخرى

ِِ؛بدورهاِأهميةِتكتسيِاألخرىِالحضرية ِأيضا ِاتالثروِتنتجفهي ِِذلك،ِومع. ِلهاِلِالمدنفإن يست

الرباعيِ)نقاطِالقوةِوالضعفِِتحليلالِشبكةِاستخدامِقترحيُِِلذلك،.ِنفسهاِاإلمكاناتوالِِهاالخصائصِنفس

ِمنِأجلوالفرصِوالمخاطر( ِالقوةِلنقاطِوفقاِلتصنيفهاِواستخدامهاِللمدنِالرئيسيةِالخصائصِتحديدِ،

ِ.مخاطروالِوالفرصِوالضعف

 شبكة تحليل المنظومة الحضرية في المغرب

 

دينامية نقاط 

 رصالف -الضعف

 -نقاط القوة دينامية

 المخاطر

دينامية نقاط 

 المخاطر -الضعف

 -دينامية نقاط القوة

 الفرص
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تعبئةِالمواردِ -

منِقبلِِالكامنة

 المشروع

فرصِينبغيِ -

منِِاستغاللها

شأنهاِمعالجةِ

 النواقصِالقائمة

مواردِمتعددةِلكنهاِ -

 مهددةِ

تدهورِونقصِفيِ -

 االبتكار

تعبئةِغيرِكافيةِ -

 للفاعلين

 المواردنقصِفيِ -

أوجهِقصورِ -

 متعددة

فاعلونِغيرِ -

منخرطينِبالقدرِ

 الكافي

  غيابِالمشروع -

 مؤهالتِمتنوعة -

واعونِفاعلونِ -

 بالرهانات

 ديناميةِالمشروع -

 

عادة مدينة يتعين إ

 تأهيلها

ينبغي أن تتجه مدينة 

 نحو االبتكار
 مدينة تعيش أزمة

مدينة يمكن أن 

 حضريا تكتالتشكل 

 اممتد

ِا

ِ

ِاستخدام ِِتحليلالِويتيح ِِفيالرباعي ِمبسِعمليةإطار ِاالجتماعيةِالمؤشراتِإلىِاستناداِطةاستشرافية

ِ:التاليِوضعرسمِالِللمدنِواالقتصادية

 عادة تأهيلهايتعين إ مدن: 

o ورزازاتِالرشيدية،ِخنيفرة،:ِعادةِالتأهيلإلِجهداِتتطلبِمدن.ِ

 البتكارينبغي أن تتجه نحو ا مدن:ِ

o ِللنهوضِبأوضاعهاِعمومياِدعماِلبتتطِتنمويةإمكاناتِِذاتِنمد ِمالل،ِبنيِوجدة،ِتطوان،:

ِ.الرباطِمختلف،ِسياقِوفي

o والناظورِأكادير:ِفيِمجاليِالتجهيزِوالتعميرِخاصاِجهداِوتتطلبِ،مجاليِفيِغمرةِتوسعِمدن.ِ

o ِِذاتِمدن ِالتقليدية ِالصناعة ِِ،عاليةِاقتصاديةذاتِمؤهالتِوإرثِعريقِفيِمجال ِفيالسيما

مهمةِمكاناتِإهذهِاألخيرةِتتمتعِبف.ِمراكشِمختلفسياقِِوفيِوطنجة،ِفاس:ِاعيالصنجالِالم

ِ.وبيئتهاتهاِواحِعلىحافظِتِأنِشريطةِالسياحية،ِتنميةلل

o مكناس:ِتوفيرِالخدماتبالنسبةِإليهاِفيِِاألولويةتتمثلِِمدن.ِ

 أزمة تعيش مدن:ِ

o ِرادةج:ِتنميتهاِتعزيزنِتمكنهاِمِحضريةِوظائفِلديهاِليسأوِمدنِِاصناعيِالتحوتعرفِِدنم

ِ.آسفيِأقلِوبدرجةِرفةعوبو

  ممتدا حضريامدن يمكن أن تشكل تكتال: 
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o منِالِوالرباط،ِطنجةِمثلِلمدنِمكني ِحضرياأنِتشكلِتكتالِِإلىِتتطلعِأنِجهود،إذاِبذلتِمزيداِ 

 .ممتدا

علىِِ،معاييرِمتعددةِلىةِإداعتمادِقراءةِمستنيتعينِومنِأجلِتأكيدِأوِنفيِشبكةِالتحليلِالمشارِإليها،ِ

ِوفيِهذاِالصدد،ِينبغيِإبرازِالجوانبِالتاليةِ:ِةِللمدن.أساسِالخصائصِاالقتصاديةِواالجتماعي

ِسنتيِ - ِبين ِما ِللفرد ِالخام ِالداخلي ِالناتج ِنمو ِالسنويِلمعدل بكل2016ِِو2000ِالمتوسط

ِمدينة؛

ِة؛دةِفيِهذهِالثروةِكلِمدينةِعلىِحمساهمةِكلِمدينةِفيِالثروةِالعامةِللمغربِومساهم -

ِمساهمةِكلِقطاعِاقتصاديِفيِالناتجِالداخليِالخامِلكلِمدينةِوفروعِاألنشطةِاالقتصادية؛ -

ِمؤشرِمناخِاألعمال،ِخاصةِبالمدنِالكبرى؛ -

تحتِِالموجودةِتحتِعتبةِالفقرِالنسبي،ِاألسرِالموجودةِاألسرمؤشراتِالفقرِبكلِمدينةِ) -

 التنمية البشرية، مؤشر التنمية االجتماعية(؛، مؤشر شدة الفقرشاشة،ِمؤشرِعتبةِاله

 النشاط والشغل بكل مدينة -

 ؛التربية والتعليم، محو األمية، التكوين والشهادات المتوفرة بكل مدينة -

ِ ِأخرى، ِجهة ِأنمن ِِنجد ِالوطني ِالمستوى ِعلى ِالعمراني ِالتوسع ِمنِيأخذ ِمجموعة ِشكل حاليا

ِالمتراصةِ ِيقتضيوالتجزءاتِالالِالمشاريعِالحضرية ِبينما الفعليِإقامةِِالتوسعِالعمرانيِمتناهية،

مسلسلِإعدادِِيتمِالتخطيطِلهاِفيِإطارِةِاألقطابومتعددِالحاضرةِالكبرىِبناءِعلىِهيكلةِوظيفية

ِ ِالتراب. ِوضعإذ ِِيتعين ِشبكة ِسياق ِفي ِالكبرى ِالحاضرة ِحضرية ِمستوياتهايتم ودرجاتِِبناء

مركزيِوالمدنِوالمراكزِقتصاديةِبينِالقطبِالحضريِالاالوظائفِللِترابطاتها،ِوفقِتوزيعِدقيق

ِحضريِ،ِعوضِوجودِمركزهامهامِرفقته والتيِتشكلِمعهِجسمِالحاضرةِالكبرىِوتؤديِالتابعةِله

ِإلىِمجردِفضاءاتِللنوم.ِناطقِتعيشِتحتِهيمنته،ِمماِيحيلِهذهِاألخيرةمهيمنِوم

،ِعلىِالمناطقِالحضريةِالمتفرقةبينِِأنِيشكلِحلقةِوصلِجيدةِعموميومنِشأنِوضعِشبكةِنقلِ

للفالحةِالحضرية،ِِكونِعبارةِعنِغاباتِحضريةِوأراضييبينهاِشريطِطبيعيِأخضرِِأنِتتمِإقامة

ِومجاالتِل ِبلِورافعاتِلالساكنةِرفاهتشكلِفضاءاتِذاتِجمالية ِلنهوضِب، ِالترفيه، وذلكِاقتصاد

 اجتماعيةِومجاليةِسلبية.قبِالهِعوِللمبانيِتمددِمستمرِوعشوائيِبدلِتحملِآثار

ِ ِالمدوعالوة ِهيكلة ِرهان ِكسب ِفإن ِذلك، ِظاهرعلى ِوتقنين ِِةن ِالحضري ِالسكنِالتمدد وتنامي

ِ ِيقتضي ِالمدن، ِمحيط ِفي ِوالالعشوائي ِالصغيرة ِالنهوضِبالبلداتِوالمدن ِوفقِمتوسطة وتنظيمها

ةِفيِجعلِهذهِقاربخصوص.ِويكمنِالهدفِمنِهذهِالمرؤيةِتنمويةِوطنية،ِبلِوجهويةِعلىِوجهِال

تنشيطِوالدفعِاالقتصادي،ِلعلىِمستوىِمحيطهاِالجهويِالمصغرِومراكزِلِالمناطقِأقطابِمجهزة

المدنِالصغرىِينبغيِأنِتعميرِإنِالنهوضِبنحوِالمدينة.ِِالمتوجهينِكفيلةِباستقبالِأعدادِالمهاجرين

للحدِمنهاِالِيتأتىِإلىِباستباقهاِينظرِإلىِظاهرةِالهجرةِالقرويةِكظاهرةِطبيعيةِللغايةِوأنِالسبيلِ



66 

 

ِ ِفيِارتباطِوثيقِبالمشاكلِالمتعلقة ِللمشاكل، ِيقتضيِبناءِرؤيةِجهوية ِوهوِما برمجةِبومواكبتها،

ِإنجازِالتجهيزاتِوالبنياتِالحضرية.

 لمدن المغربيةالتي تميز االجوانب الخاصة  .3

ِوتنوعهاِعمرانيةوالِالمعماريةِياتنالبِميزتت ِبتعددها ِالمغرب في
33

ِ .ِ ةِالوطنيِعمرانيةالِالشبكةوتتسم

تمتلكِهذهِو.ِلهاتشكمسارِوِظروفِنشأتهاوِهاوحجمِهاوتاريخِالمدنِطبيعةِواختالفهاِمنِحيثِبتعددها

ِ.جهويوالِالجغرافيِالسياقفقِوِالزمن،ِمرِعلىتتغيرِِخصائصالمدنِ

البشريةِاألنشطةِمنِبمزيجالعتيقةِِمدنالِتضمِالتيِالتاريخيةِالمدنِوتتميز
34

كانتِِ،الحمايةِفترةِقبلو.ِ

ِِالمدن ِِالمغربيةالعتيقة ِبمنظمة ِيسمح ِشكل .ِعمرانيةالِالمكوناتِبينِوالتكاملِالتماسكِمبادئبتغليب

سيرِمهيكلةِبطريقةِالِحركةتلكِالمتعلقةِبوِوالثقافيةِواالجتماعيةِواالقتصاديةِالسكنيةِالوظائفكانتِو

ِالفضاء ِعلى ِالهدوء ِالتقوِالعام،ِتضفي ِوِالسكان،ِبيناربِتوطد ِثمِِاألفراد،ِبينِاإلنصافتكفل ومن

ِالبيئة،مجالِِفيِالحديثةِمفاهيمالِللمدنِالعتيقةِيةالعمرانالبنيةِِجسدوت.ِاالجتماعيِوالدينيِالتماسكتضمنِ

ِ ِقبيل ِالبيئيِواألثرِوالضغط،ِالعالية،ِوالكثافةِ،راجلينالِومدينةِمناخية،بيوالِالمعماريةِالهندسةمن

ِإذنِنحنِهل.ِذلكِإلىِوماِالعمراني،توسعِالوِالطبيعةِبينِحققِالتوازنذيِيالِالبيئيِوالنظامِالمنخفض،

ِشافهتاكِإعادةيتعينِِعمرانياِنظاماِباعتبارهاالعتيقةِِالمدينةِومبادئِمكوناتِاستكشافِإعادةِإلىِبحاجة

مماِِأكثرعلقِبالمضمونِيتِالسؤالِهذاوِ؟حركةِالمرورِوالفعاليةِمتطلباتِمعِتكييفهِأجلِمنِتشكيلهو

ِب ِِألنهِالشكل،يتعلق ِِالضروريِمنأضحى ِالحداثة ِبين ِتجمع ِعمرانية ِتهيئة ِاإلإرساء .ِنسانيوالبعد

ِو ِِذلكِمنِالهدفيتمثل ِخصوصياتهِبكلِاألصيلِعمرانيالِوالطابعِاالستدامةِمبادئِعلىِالحفاظفي

ِ.والحضاريةِواالجتماعيةِالجمالية

ِ اِ،الحمايةِاتسلطِأنشأتقدِو بجوارِ،1912ِسنةِمننطالقا  ِ ِالمغربيةِالمدنمماِجعلِِ،العتيقةِالمدنِمدنا

ِنموذجاِوجعلهِجديدِعمرانيِنظامِكريسِهيمنةتِإلىِاالستعماريةِاتالسلطسعتِو.ِتهابنيازدواجيةِبِتتسم

ِعليهي ِالحفاظ ِتعين ِو. ِلذلك، ِِكبيرة؛ِتغيراتِعمرانيالِالمشهدِشهدتبعا ِعمرانيةالِاألشكالحيثِطغت

ِالمدنِاستمرتِ،مبادالتالِوتدويلِاالقتصادِعولمةِومعِاالستقالل،ِوبعد.ِاألصيلةِالعمارةِعلىِالحديثة

ويتعلقِاألمرِ.ِالتقليديِعمرانيالِالنسيجهاِعنِانفصالِإلىِأدىِمماِالنمو،ِفيِتنظيمهاِأعيدِأوِئتنشأُِِالتي

ِتِالتيِالكبرىِالمدنب ِعمرانيةِِالديمغرافيِوهانمِأنِإالِالحديث،ِللمغربِواجهةِحالياشكل ِبنية أنتج

ِشكلتتخذِِعمرانيةِهوامشوجودِوِ،وجودِتجمعاتِسكانيةِموزعةِحسبِمستوياتِالسكنتتسمِبِةمركب

االنصهارِالبتةِِيعنيِالِعلىِآفاقِدوليةِجتماعياالوِقتصادياالِاالنفتاحِأنِبيد.ِدورِصفيحوِفقيرةِأحياء

ِِالحفاظِفإنِذلك،ِمنِالعكسِعلىِبلِ؛الثقافي رهاناتِِلمواجهةِأساسيِشرطِالتاريخيةِالهويةعلى

ِ.العولمة

                                                           
ِيعكسِالتالقحِتراثِمعماريِغنيِومتنوعِ،ِبفضلِالمغربيِأشكاالِوجوانبِمختلفةِمنِمنطقةِإلىِأخرىِعمرانيخذِالمشهدِالتيِ 33 وتعتبرِالحضاريِوالثقافي.

ِاعالميِاتراثتجسيدا ِلهذاِالتراثِالغنيِالمصنفِِعمرانيةالمعماريةِوالِعناصرمنِالغيرهاِحدائقِوالسوارِوواأل،ِوالقصور،ِاتالقصبو،ِاترياضوال،ِيقةالمدنِالعت

ِلإلنسانية.

ِأبيِالجعد،ِشفشاون،ِطنجة،ِمالل،ِبنيِالصويرة،ِتزنيت،ِوجدة،ِالرباط،ِتارودانت،ِتطوان،ِسال،ِالبيضاء،ِالدارِمكناس،ِفاس،ِمراكش،:ِنحيلِهناِعلىِمدنِ 34

ِ.لحمايتهاِأقيمتِوجودهاِخلفِأسوارِمنِالرغمِوفعال،ِوذلكِعلىِحيِاجتماعيِنسيجِالحفاظِعلىِالمدنِالعتيقةِعلىِمدىِقرونِمنِالزمنِمنِتمكنتِلقد...ِفجيجِ
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الجديدةِالمدنِفإنِذلك،ِإلىِوباإلضافة
35
ِالعمران،ِمجموعةِقبلِمنِرئيسيِبشكلاإلنشاءِِقيدتوجدِالتيِِ

ِو ِوالتدبير ِاإليداع ِللفوسفاط،وصندوق ِالشريف ِوهيِالمجمع ِلخيايطة-ساحلالوِوتامسناِورتصتامن:

ِطبَِقُِوِالسادسِمحمدِالخضراءِمدينةوالِناتةوزِشرفاتالو ِتالوادِوفمِمازاغانا ِج، ِديدةضيفِعناصر

سنواتِِفيانطلقتِِجميعاِفإنهاِمختلفة،ِهذهِالمدنِخصائصِأنِمنِالرغمِوعلى.ِةالوطنيِعمرانيةالللبنيةِ

تجدِهذهِالمدنِو.ِالعقاريِالعموميالمتوفرِمنِالوعاءِضِرعالمنظمِووفقِِقانونيِإطارفيِغياب2000ِِ

أنِإنشاءهاِلمِِ،فرضِوجودهاصعوبةِفيِ  ِ نابعِمنِإعدادِالترابِِستراتيجيإِتخطيطِعلىِقائماِيكنعلما

ِالتوقعيالتِأو ِعمير ِِغيابِوفي. ِكبرىالِالمشاريعِهذهِتخضعِالجديدة،ِبالمدنِخاصةنصوصِقانونية

ِ.نيةالمتعلقِبالتجزئاتِالعقاريةِوالمجموعاتِالسك25.90ِِرقمِالقانونِمقتضياتلِالنطاق

.ِالسكنِعلىباألساسِِزيركوتمِالت.ِبالقدرِالكافيِالحسبانِفيِالمدنِلهذهِاالقتصاديةِالوظائفِتؤخذِولم

قدِِريرجِبنِمدينةمحاذيةِلالِالخضراءِوالمدينةلخيايطةِِ-الساحلمدينةِِأنِعلىِالتأكيدِيمكنِذلك،ِومع

ِِاخرجت ِمراقدِمنِيبدوعلىِما ِبمثابة ِالساحلحيثِتوِ،نمطِالمدنِالتيِتعد ِأرضيةِ-فرِمدينة ِلخيايطة

ِفولوجستيةِصناعية ِالخضراء ِالمدينة ِأما ِبامتيازِجامعيةِمدينةِهي، ِِتحدياتالِإن. ِالمدنالتيِتطرحها

ِتِالجديدة ِِسياسةِاعتمادِالدولةستدعيِمن ضمانِِوهيِالمستدامةِالتنميةِمبادئِتحترمِجديدةعمرانية

ِ.ةثقافيالوِةبيئيالوِةجتماعياالوِةقتصاديالترابطِالوثيقِبينِاألبعادِاال

ِتعانيِعموماِلكنهاِ،تنوعةمِسياقاتِفيِوتتطورِمختلفةِاأحجامِالمغربيةِالمدنِتتخذِأخرى،ِناحيةِومن

ِ.الطاقةهدرِوِالرقميتدبيرِالمنِأوجهِقصورِتتعلقِب

ِذات أولوية قضية الدولة بشكل أكبر إلى جعل المدن أن تسعى ينبغي  (ِج

ِيطالِ،الدولةِاختصاصِضمنلتيِتدخلِاِقضاياالِمنِالعديدِناكه مركزِتِمنِقبيلِ،المدنِلكنِتأثيرها

ِالخدماتِوتفويتِالعمومية،ِالمدرسةِومصيرِالضرائب،ِحصيلوتِ،المدنِالكبرىِفيِالمناطقِالساحلية

ِالكهرباءِسوقِإلىِالمتجددةِالطاقاتِمشاريعِلولوجاوِالمتجددة،ِالطاقاتِلدعمِنظامِوغيابِالحضرية،

ِ.والمنخفضِالمتوسطِالجهدِذات

ِِالمدينةِمشروعِيحظىِوال ِالعموميةِالسياساتِفيِيستحقهاِالتيِبالمكانةبَع دُ ِهذاِأنِالمؤكدِومن.

ِعلىِووزنهاِللمدينةِالهيكليةِالمشاكلِحجمِإلىِيرقىِالِيزالِالِأنهِبيدِوطنيا،ِانشغاال ِِيشكلِالموضوع

ِاألصعدة ِمعالمِإِ.واالجتماعيةِواالقتصاديةِالديموغرافيةِ ِهيِالتيِتحدد ِالسياساتِالقطاعية ِأن ِنجد ذ

ِالفضاءاتِالحضرية،ِوذلكِفيِظلِافتقارِالتدخالتِالعموميةِالتيِتشهدهاِالمدينةِلاللتقائيةِواالنسجام.

منِللدعمِِةجديدأشكالِِغيابِفيف.ِبشكلِأكبرِإلىِجعلِالمدينةِقضيةِذاتِأولويةِالدولةنِتسعىِأويتعينِ

ِ ِنِأنِيمكنناِكيفِالحضرية،ِتلنهوضِبالمجاالاأجل ِالطور ِوالهشاشةِفضاءهذه ِبالتقلب ِالمتسمة ات

ِاألط ِأنواع ِلشتى ِواعموالمثيرة ِمحدودة ِتظل ِالمتوفرة ِالوسائل ِأن ِوالحال ِِ؟اعتيادية، ِعلىِيجبلذا،

ِتِأنِموميةالعِالسلطات ِتِ،نهوضِبالمدنالِفيتحلىِباإلرادة ِِجعلوأن ِتدابير ِالمدنِوِتصميممن ِتهيئة

ِ.عمرانيةالِلتنميةتِلمستقبلِامحددا

                                                           
35

ِالمعنون:ِالمدنِالمغربيةِطموحِاالستدامةِمنِهذاِالتقرير،ِالسيماِالقسم10ِللمزيدِمنِالمعلومات،ِيرجىِاالطالعِعلىِالجزءِ  



68 

 

،ِوهوِماِمنِشأنهِأنِينعكسِالدولةِمركزيةإلىِتكريسِِالواجبِتقديمهاِينبغيِأالِتؤديِأشكالِالدعمو

ِالمدينةِعلىِسلبا ِ ِف. ِالمثال، ِسبيل ِِجديدةِمدينةِإنشاءِقرارِيزالِالعلى ِاليوم ِالسلطةِعلىِحكرا ِحتى

ِلحدِاآلنِتوجدِالِأنهِكماِبمحدوديتها،ِالمحليةِالجماعاتِئلوساِوتتسم.ِ"تنازلية"ِمقاربةِوفقِالمركزية

ِ.تنفيذهاِيجريِالتيِعمرانيةالِالنماذجِاستدامةِلضمانِمسبقاِمحددةِومؤسساتيةِقانونيةِآليةِأي

ِترددوِ،نغالقسيادةِاالوِالتنسيقِبانعدامالتيِظلتِمتسمةِِالمدينةِحكامةويتعينِأيضاِالتركيزِعلىِمسألةِ

ِاإلداريةِوالمؤسساتِالمنتخبةِوالهيئاتِوميةالعمِالسلطات ِعلىِِمظاهرِبجالءِوتبدو. التعدي

ِوبينِناحية،ِمنِالترابية،ِالحكامةِمستوياتِبينِلتردداِحاالتِعنِتنشأِالتيِهاداخلاالختصاصاتِوت

ِيرتدبِعلىِبظاللهاِتلقيِنزاعاتخلقِِإلىِالتداخلِهذاِويؤدي.ِأخرىِناحيةِمنِالمنتخبةِوالسلطاتِالدولة

ِ.مستقبلهاعلىِوِالمدينة

تمركزِفسياسةِالال.ِمفرطاِيعتبرِالجماعةِالمحليةِعلىِالدولةِتمارسهاِالتيِالمراقبةِسلطةِثقلِيزالِوال

ِالمجاالتِنحوِالمركزِمنِالسلطاتِلنقلِولمِتفضِإلىِمبادراتِقويةِالمنشودةنتائجِاللمِتحققِِاإلداري

ِالترابية ِحتىِأوِيواكبهاِحقيقيةِالمركزيةِاعتمادِبالضرورةِتقتضيِالمستدامةِالحضريةِالتنميةِإن.

ِ.المدينةِحكامةِلحسنِعنهِغنىِالِمسبقِكشرطِالالتمركزِنطاقِتوسيعِيسبقها

ِبنفسهاِنفسهامولِتِالالمدينةِفإنِِ،تمويلالوبخصوصِ ِفقيرةِذلكِرغمِوتبقىِاتالثروِتنتجِفهي. ِوال.

ِِأوِاألراضيِتنطيقِتغييرِمنِيالمتأتِالنقديِالقيمةِزائدِمنِجزءِمنِتستفيد ِاستخدامِقواعدتغير

ِالمصلحةِعلىِالخاصةِالمصلحةِتغليبِينبغيِالفيِهذاِالصدد،ِو.ِأرضيةِبقعِإلىعبرِتحويلهاِِاألراضي

ِيقتضيهِِكونيِأالِيتعينِكماِ،للمدينةِعامةال ِلما ِمعاكسا ِالعقارات ِمالكي ِالخواصِمن ِمصالح تأثير

ِ.رهاالنهوضِبمستقبلِالمدينةِوتطو

 أهمية وضرورة وضع مقاربات معيارية من أجل تطوير المدن المستدامة بالمغرب .4

ِإدماجتِالتيِموميةالعِوالتدابيرِوالمشاريعِالمبادراتِينكرِأنِألحدِيمكنِال ِالبيئيةِالجوانبِجسد

ِنحوِمسارالِلتغييرِجهودِبذلتِقدف.ِوتهيئةِالمجاالتِالترابيةِتخطيطعمليتيِِفيِواالقتصاديةِواالجتماعية

ِو ِاحترامِفيِظلِاالقتصاديِواإلدماجِاالجتماعيِالتماسكِتعززمقارباتِتستجيبِلمتطلباتِاالستدامة

ِ.ةيالبيئالمعاييرِ

ِالتراب،ِ ِالوطنيِإلعداد ِكالتصميم ِإلىِوضعِالمغربِلمجموعةِمنِالتصاميمِوالمخططات، وباإلضافة

تهيئةِالعمرانية،ِوتصميمِالتهيئة،ِوغيرها،ِبغيةِوالتصاميمِالجهويةِإلعدادِالتراب،ِوالمخططِالتوجيهيِلل

ِحاولِالمغربِأنِعلىِالتشديدِينبغيِوالتدبير،ِالتخطيطِبأدواتِالمدن،ِتزويدِالجماعاتِالترابية،ِالسيما

ِالتنميةِعلىِالمؤسسيِالطابعِإضفاء ِوالتنميةِللبيئةِالوطنيِالميثاقِخاللِمنِالمستدامة،ِموضوع

المستدامة
36
ِ.ومسلسلِتفعيلهِ

ِاوي ِلقدم ِالِالتاليشكل ِالترابالِحددهاِالتيرهانات ِوإعداد ِبالتعمير ِالمكلف ِالحكومي ِكمعيارِ،قطاع

ِ.المستدامعميرِالتمجالِِفيِالجيدةِللممارسات

                                                           
بمثابةِميثاقِوطنيِللبيئةِوالتنمية99.12ِِنفيذِالقانونِاإلطارِرقمِ(ِبت2014ِِمارس6ِ)1435ِجمادىِاألولى4ِِصادرِفي1.14.09ِِظهيرِشريفِرقمِِ 36

  .(2014مارس20ِِالصادرةِبتاريخ6240ِِ)الجريدةِالرسميةِعددِِالمستدامة
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  رهانا 13الجيدة في مجال التعمير المستدام:  ارساتماإلطار المرجعي للم

ِ

ِ

ِوِاألدلةِإلعدادِاالهتمامِإيالءِتمِكما ِبوِ،جعيةرالماألطر ِاألمر ِعمرانيةالِالمخططاتِدليليتعلق

ِالحضريةِموميالعِالفضاءِاستغاللِودليلِالخضراء، ِللتنقالت ِأمثل ِتدبير ِأجل ِوِ،من ِالمعاييركتيب

ِ ِالعمرانية ِالجماعيةللتجهيزات ِفي ِإعداده ِتم ِالذي ِلتنفيذِالوطنيِالمرجعيِواإلطارِ،2005ِويوني،

اإلطارِالمرجعيِوِالمستدام،عميرِالتمجالِِفيِالجيدةِللممارساتِيالمرجعطارِواإلِالتجارية،ِاألنشطة

ِ.للتعميرِالمفتوحةِالمناطقِلتفعيلِالمرجعيِواإلطارِالحضرية،ِواألشكالِلكثافةل
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ِجدولِيمكنِوال ِإطار ِفي ِالمندرجة ِالمحلية ِِأن21ِِالقرنِأعمالِللمبادرات ِالمتعلقةِتغفل الجهود

ِالمغربِفيِالحضريةِاالستدامةب ِالمتعلقةِِخاللِمنِومراكش،ِوأكاديرِمكناسِمدنِبديوت. مبادراتها

ِطموحِ،21ِالقرنِأعمالِجدولب ِها ِاالنخراط ِلِفيفي تحقيقِلِالتشاركيِاالستراتيجيِلتخطيطمسلسل

ِ.المستدامةِالحضريةِلتنميةا

ِدامةالمستِالتنميةِبخصوصِمسألةِالحديثِعنِمفارقةِبينِ"المبادرةِوالجمود"ِيمكنِسبق،ِضوءِماِوفي

ِالمغربِفي ِالخطاب. ِالتراب،ِإلىِالراميةِوالبرامجِوالمناقشاتِوالدراسات،ِالرسمي،ِفالِنعدم ِإعداد

ِعنِنتحدثِأنِيمكنناِبحيثِيظلِالعملِعلىِأرضِالواقعِغيرِملموس،ِذلك،ِومع.ِوتثمينهاِالبيئةِوحماية

ِ.إزاءِإشكاليةِواضحةِالمعالمِنوعِمنِالجمود

ِأنِإلىِالقطاعاتِحسبِالمغربيةِالمواصفاتِالقياسيةِ)المعايير(ِوتوزيعِحصيلةِمنِجهةِأخرى،ِتشير

ِحينِفي.ِذلكِإلىِوماِوالبيئةِواألمنِوالصحةِالعموميةِواألشغالِوالبناءِالصناعةِالتقييسِيشملِمجاالت

37101ِِو37120ِِإيزوِمثلِالمدن،ِفيِالمعاييرِالمتعلقةِبتفعيلِاالستدامةِالِتشملِعمليةِالتقييسِبعد

وجديرِبالتذكيرِفيِهذاِالصدد،ِأنِالمعهدِالمغربيِللتقييس.ِ"STAR"ِومؤشر
37
أطلق،ِبمبادرةِمشتركةِِ

معِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبئي،ِورشاِعلىِقدرِكبيرِمنِاألهميةِيتمثلِفيِمشروعِوضعِ

تِالحضرية،ِمعيارِمغربيِفيِمجالِاستدامةِالمدن،ِوذلكِبهدفِإرساءِمعالمِمسلسلِاستدامةِالمجاال

ِللمدنِ ِالمميزة ِالمجالسِالمنتخبةِعلىِاالنخراطِفيِتأهيلِالمدنِللحصولِعلىِعالمة وقدِحثِالمعهد

ِالمستدامة.

ِالسياسة ِهيِإن ِيةاتومؤسسِقانونيةإجاباتِِتقدمِالتيِواإلجراءاتِستراتيجياتاإلِمنِسلسلةِالعمومية

ِالمدن،ِالتيِتعانيِمنهاِِاألوجهِالمتعددةِصورالقِأوجهفيِظلِوِذلك،ِومع.ِخلقِإشكاليةتوضعيةِلِتقنيةو

منِِ يمكنِمشتركمنهجيِِإطارِوالِاالستدامة،وضعِمعاييرِتتعلقِبِإلىِتدعوِللمدينةِسياسةليسِثمةِ

ِع ِتدريجي ِبشكل ِالمعايير ِهذه ِالمغربيةِالمدنِمستوىِلىإدماج .ِ ِيتعين الوطنيةِِالترسانةِتعزيزلذا،

ِاالمعبِةالمتعلق ِوالقواعد ِاألِتعزيزِإلىِالراميةِالمبادراتِوتشجيعِنظيمية،لتايير ِالمرجعية ِالمتعلقةطر

الشهادةِوِالمعاييرِلتطويرِمشتركةِستراتيجياتإِوتنفيذِووضعِالمستدامة،ِالتنميةِجوانبِبمختلف

ِ.الحضريةِاالستدامةِمجالِفيِ،ِالسيماالوطنيِالصعيدِعلىالمطابقةِونشرهاِب

 ينة المستدامة: مشروع مجتمعيالمد .5

ِأيِ ِحيثِالمبدإِهوِلمدينةلِمشروعإن ِكونِيِأنِقبلبيئيِوِواقتصاديِوسياسيِمجتمعيِمشروعِمن

ِنظامِوفقِ،هوِمشروعِيتعينِتجسيدهو.ِالمستدامةِالحضريةِللتنميةِمشروعاِأوهيئةِوالتعميرِللتِمشروعا

ِالنظامويتسمِهذاِ.ِةتعاقديتدابيرِإلىِِلمدينةاِتنميةتحيلِرهاناتِِطريقِخارطةوبناءِعلىِِأمثل،حكامةِ

ِالفاعلينِِمشاركةِوآلياتِيةاتالمؤسسعناصرهِِتحليلييمِهذاِالنظامِتقِويتطلب.ِةمركبالوِةمعقدبطبيعتهِال

ِالقرارِصنعِعمليةِفي ِِإعادةِوينبغي. ِللمدن ِالمؤسساتية ِالحكامة ِهياكل ِتمويلهاِآلياتِلتحسينإرساء

                                                           
37

المتعلق بالتقييس والشهادة  12.06( بتنفيذ القانون رقم 2010فبراير  11) 1431من صفر  26صادر في  1.10.15م ظهير شريف رق  

المعهد تسمى "مؤسسة عامة (. ينص هذا القانون على إحداث 2010مارس  18بتاريخ  5822)الجريدة الرسمية عدد   بالمطابقة واالعتماد

الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، وتقوم بتمثيل المغرب لدى الهيئات الدولية واإلقليمية " خاضعة لوصاية وزارة المغربي للتقييس

 واألجنبية.
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ِترتيبِِوطرق ِوإعادة ِالمتعلقةِوِالبيئيةِالجوانبِثمينوتِستراتيجياالِالتخطيطِمستوياتتدبيرها، تلك

ِ.البيولوجيِالتنوعب

ِالمدينةِأنِويجب ِِالمدينة؛ِسياسةِإطارِفيِالمستدامةِتندرج ِما المشتركِِبناءالِمسبقاِيفترضوهو

.ِومنظورِمحددينطويِعلىِرهاناتِومؤطرِبآجالِزمنيةِِمجتمعيِمشروعنخراطِفيِاالِأيِلطموح،ل

تعينِعلىِوي.ِالدوليةِاالتفاقياتِضوءِفيِاالستدامةالمبادراتِالراميةِإلىِتحقيقِِيفِالمغربقدِانخرطِو

ِالعملِوتنظيمِالمشاركةآلياتِعملهاِالخاصةِبِنيتحستعملِعلىِِوأنأنِتنخرطِفيِهذهِالمبادراتِِالمدن

ِ.الجماعي

 مشروع المدينة باعتباره مشروعا سياسيا ومشروعا تنمويا: ( أ

التصميمِالجهويِإلعدادِالترابِوثائقِالتخطيطِالعمرانيِاالعتياديةِمنِقبيلِيختلفِمشروعِالمدينةِعنِ

لتهيئةِالعمرانيةِوتصميمِالتهيئة.ِفهوِمشروعِينبغيِأنِتتمِترجمتهِإلىِأهدافِملموسةِاِومخططِتوجيه

ِو ِاإلنسان ِينصبِعلى ِوأن ِيستهدفها، ِللفئاتِالتي ِدقيق ِتحديد ِللقياسِمع ِقابلة ِفعالية المؤسساتِعلى

ِلهو ِيتجاوزالمرافقِالموجهة ِبشكل ِاإلنسان، ِالماديِلِذا لبنياتِالتحتيةالطابع
38

ِ وفقِأفقِزمنيِوذلكِ،

ِ ِسنة ِعلىِشاكلة ِبدقة، ِالمساهمة2030ِمحدد ِوإعمال ِالمستدامة ِأهدافِالتنمية ِلتنفيذ ِالذيِحددتِأفقا

ِ.تغيرِالمناخِآثارِمنِفيِمجالِالتخفيفِالمعتزمةِالمحددةِوطنيا

ِبناء ِأجل ِمعينة،ِمن ِأوالِمدينة ِالنواحيِيِأنِالمفترضِمنِيذالِالمدينةِمشروعِبناءِينبغي ِمن جسد

ِرهاناتِِاسياسيِامشروعِوالبيئيةِوالثقافيةِواالجتماعيةِجاليةوالمِاالقتصادية ِعنِكشفيوِالتنميةيحدد

ِِووظائفهاِالمدينة،ِحجمبِيتعلقِفيماِالطموحِمستوى ِيتعين موقعهاِتِوإعادةِ،خلقهاِأوِهاتعزيزالتي

ِ ِالعالميةِأوِالوطنيةِأوِاإلقليميةِالمستوياتِعلىالمنشود ِذلكبو. ِإنِف، ِهذا ِةسياسيالعملِيكتسيِصبغة

ِةوإيديولوجي ِأن ِإلى ِبالنظر ِِعنِتعبرِوالقراراتِالخيارات، ِتفعيلِالسلطةممارسة ِإلى ِوتسعى

لقِالمنافسةِبينِمختلفِاسبةِلخمنالِالحمالتِاالنتخابيةِالفترةوتشكلِِ.تعنيِفاعلينِمتعددينِستراتيجياتإ

ِتترجم ِوأن ِالمعالم ِواضحة ِالمشاريع ِتلك ِتكون ِأن ِعلى ِالنهوضِبالمدن، ِتتمِِمشاريع ِسياسية رؤية

صياغتهاِفيِشكلِأرقامِيسهلِاستيعابهاِوتقييمهاِمنِلدنِالساكنةِومختلفِالفاعلين
39
.ِ

ِتنموياِمشروعاِ،طبيعيةِالحالبِ،ةنيالمدالمخططِالخاصِبِأوتصميمِالِجسديِأنِيجبِذلك،عالوةِعلىِو

يستعينِِتشاركيبناءِعلىِمسلسلِيتمِوضعهِوِالسياسيِالمشروعِعنِالناشئةِكبرىالِالتوجهاتِإلىِيستند

منِو.ِينواالجتماعيِينواالقتصاديِينالسياسيكافةِالفاعلينِِمعِالنطاقِواسعةِومشاوراتِمتعددةِخبراتب

ِهاوطموحتهاِورؤيِللمدينةِالسياسيِالمشروعِنزيلتلتعميرِجالِامختصينِفيِالمِعلىِهذاِالمنطلق،ِيتعين
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 ال يمكن حصر مشروع المدينة في البنيات التحتية والتجهيزات األساسية   

الكربوني في أفق سنة  زم الوصول إلى درجة الحيادتسلط الدراسة المقاِرنة للتجارب الدولية، الضوء على تجارب عدد من المدن التي تعت 39

ية ، أو التقليص من عدد المدخنين، وذلك عبر تنفيذ برامج تقنية وتربوية يتم تقاسهما مع الساكنة. وتشكل العديد من مدن الدول اإلسكندناف2030

. ومن جهة أخرى، تواصل مدينة 2025ة الحياد البيئي سنة نماذج تحتذى في هذا اإلطار. فعلى سبيل المثال، من المرتقب أن تبلغ مدن السويد درج

، وسيعاِدل حجم الطاقة التي تُنتجها هذه 2022سيول تزويد المنازل بلوحات الطاقة الكهربائية الضوئية والتي ستشمل مليون منزل مع سنة 

دولة. اللوحات الطاقة اإلنتاجية لمحطة نووية، وذلك دون استثمارات ضخمة من لدن المدينة/ال  
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خصوصياتِالمجالِخصوصِالِوجهِعلىِاالعتبارِبعينِاألخذِمعِ،المجاليِالتخطيطِوثائقِفيِمختلف

ِ.المعنيالترابيِ

نخرطِتِأنوالالتمركزِاإلداريِِمرفقيةالِالمركزيةالفيِإطارِتيِتمارسِمهامهاِالمؤسساتِالِعلىِويتحتم

ِا ِفيِاإلتِوأنِ،لمسارفيِهذا ِأنِمنِبدالِالمدينة،ِلمشروعِالتوجيهيةِوالمبادئِتنمويةالِستراتيجيةساهم

ِ.مجزأذاتِطابعِوِقطاعيةِحظاتإبداءِمالِعلىِتقتصر

ِينبغيِ ِِالمنتخبينِعلىكما ِلتنميةتحقيقِالالذيِيحملونهِِمشروعالمعِِالمدينةِمشروعانسجامِِمدىتقييم

ِلمتطلوِالحضرية ِاستجابته ِمدى ِإعداد ِالطويلبات ِالمدى ِعلى ِالتراب ِأو. بينِِالمداوالتِنالحال

ِبينمامعامالتِعقاريةتتحولِفيِالغالبِإلىِِعميرالتِوثيقةِمشروعِبشأنالجماعاتِ منِالمفترضِأنِِ،

ِللمدينةِالسياسيِالمشروعيكونِِأنعلىِِنوتخبلمنايحرصِفيِإطارهاِبارزةِمحطةِهذهِالمداوالتِتشكلِ

ومجسداِ  ِ تجسيداِ  ِ.التعميرِوثائقِفياضحا

ِالمعالم،ِرؤيةِغيابِوفي ِواضحة ِعمليةِإستراتيجية ِِإلىِعمرانيالِالتخطيطِتتحول ِمفاوضاتمجرد

ِتوافقاتو ِِإن. ِالتهيئة ِانعكاسِهوِبلِذاته،ِحدِفيِغايةِليسِالمدينةِمشروعِذيِيرتكزِعليهالتصميم

ِافكريمنِالمفترضِأنِيكونِعمالِِعمللوِعمرانيةِلسياسة ِالتصميمِوين. ِوثيقةِبمثابةبغيِأنِيكونِهذا

الخماسيِأوِالتعاقديِِالبرنامجِتعديلِأجلِمنِسنواتِثالثِأوِخمسِكلعلىِرأسِِتقييمهاِيتمِتعاقدية،

ِيفبدوِتِالمطلوبة،ِلدقةاالعملِبغيابِِيفوِالوثيقة،ِهذهِأنِغير.ِهاؤوشركاِالثالثيِالذيِتعتمدهِالجماعة

ِ.اقتصاديِمحتوىِوالِإنسانيِعمقِدون"ِجامدة"ِضريةحِشكالأقربِإلىِتصميمِأِالغالب

يتحولِإلىِِعمرانيالِالتخطيطِفإنِ،مهاراتِالميدانيةوالِالمعرفةالمسطريةِعلىِتطغىِالمقاربةِِوعندما

ِ.والمحاضرِواالجتماعاتِاللجانغارقِفيِدوامةِِاريمجردِتدبيرِإد

 أشكال التفاعل بين المدينة والجهة والدولة ( ب

ِحسبِالقرار،المسؤولةِعنِاتخاذِِجهةالِتكونِأنِويمكن.ِبتعددهاِللمدينةِاتيةالمؤسسكامةِتتسمِهياكلِالح

ِوالمستوياتالحاال ِِ،ت ِِأوِالدولةهي ِأو ِالجهة ِالمجلسِأوِعمالةالِمجلسِأوِاإلقليميِالمجلسمجلس

مشروعِدِعلىِالرغمِمنِأنِإعداِالهيئاتِهذهِقراراتِوتتداخل.ِترابيةالجماعاتِالِمجموعةِأوِجماعيال

ِ.المدينةِمجلسِاتاختصاصِضمنِأساسايدخلِِ،تتبعهوِوتنسيقهالتنميةِالحضريةِوقيادتهِ

ِ ِِانونالقِحددوقد ِرقم ِوِ،جهاتبالِالمتعلق111.14ِالتنظيمي ِالتنظيمي ِالمتعلق112.14ِِرقمالقانون

ِوِ،عماالتِواألقاليمبال ِمعِهيئةِكلِصالحياتِ؛جماعاتبالِالمتعلق113.14ِِالقانونِالتنظيميِرقمكذا ،

ِِوتلكِ،ذاتيةالِاختصاصاتهاتوضيحِ ِوِالدولة،ِمعالمشتركة ِاالختصاصاتِالمنقولة ِإليهاكذا ِتحديدِو. تم

ِالسيماِوالمستدامة،ِندمجةالمِالتنميةِالدفعِبعجلةِبمهمةِتضطلعجهةِفال:ِواضحِلالفاعلينِبشكِكلِدور

ِالترابياِجاذبيةِتحسينعبرِ ِالقتصاديةاِتنافسيتهِوتعزيزِالجهويِلمجال ِاإلقليم ِأو ِالعمالة ِأما فتتولىِ؛

تناطِبالجماعةِمهامِتقديمِخدماتِالقربِوسطِالقروي؛ِبينماِالِفيِالسيماِاالجتماعية،ِالتنميةِتعزيزِمهمة

للمواطناتِوالمواطنين
40
.ِ
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  المتعلقِبالجماعات113.14ِالتنظيميِرقمِِالقانون  
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ِتوزيعِإعادةِ،113.14ِِالتنظيميِجاءِبهاِعلىِوجهِالخصوصِالقانونِالتيِالقانونيةِالتعديالتِوأتاحت

ِالِصالحياتِالسيماِ،فاعلينالِدوارأ ِالمدنيِالمجتمعِإشراكوِ،الالممركزةوِالالمركزيةمصالح

ِوو ِِفيِالخاصِوالقطاعِالمواطنينالمواطنات ِالعِالسياساتوضع ِوتقييمهاِتتبعهاومومية ِوت. ِهذهؤكد

ِ.هيئاتالِمختلفِبينِوالتنسيقِةالتشاركيمقاربةِالِتشجيعفيِِاإلرادةِالتعديالت

ِالسليمالِفإنِذلك،ِومع ِللِتنزيل ِِفيِالقانونيةمقتضيات ِتدابير ِلمبادئلِالجماعيِتملكوالِملموسةشكل

ِالِوالمشاركةِلالنفتاحِالجديدة ِفيالفاعلينِوتعبئتهمِومشاركتهمِبحقِتقييمِمستوىِإدماجِتيِتتيحِوحدها

ِ.مدينةللوالمندمجةِِالمستدامةِالتنميةِمشروع

 مركزة والالتوثنائية الالمركزياألساس القانوني  .1

ِمستمرةِليةكعمِدنابالِفيِالالمركزيةِتبدو ِيقترنِأنينبغيِِلكنِفيه،ِرجعةِالِاستراتيجيِخيارِيوه.

ِِوإجراءاتِبتدابيرِأيضا ِخلق ِالِالتوازنتكفل ِالمرفقيةِوالالمركزيةِ،ترابيةالِالالمركزيةِبينمطلوب

ِاألوِمركز.الالتو ِفيِمراحله ِيزال ِال ِالخيار ِهذا ِأن ِالقضاياالِإنفِ،ولىبما ِمع يقتضيِِالعاجلةِتفاعل

ِ.ملحةِضرورةِالالتمركزِوتعزيزِ،ِيجعلِمنِاالنسجامِبينِالجماعاتِالترابيةةماحكجديدِللِنظامإرساءِ

ِ ِأن ِعلى ِالدستور ِشدد ِوقد ِوالترابي ِالجهوي ِالتنظيم ِالتعاونِيرتكز ِوعلى ِالحر، ِالتدبير ِمبادئ على

ِووالتضامن ِف. ِالجماعاتِالترابية، ِعلىِسلطةِتتوفر ِالترابية، ِوداخلِدائرتها يِمجاالتِاختصاصاتها،

وتمِِالِيجوزِأليِجماعةِترابيةِأنِتمارسِوصايتهاِعلىِجماعةِأخرى.وِتنظيميةِلممارسةِصالحياتها.

ِباعتبارها ِالجماعة ِلالمركزية؛ِتكريسِدور ِاألساسية ِتتِالنواة ِذلك، ِالجهةوبموازة ِالصدارةِمِبوأ كانة

ِللجماعاتِا ِالجهويةِإلعدادِبالنسبة ِوالتصاميم ِالجهوية، ِوتتبعِبرامجِالتنمية ِفيِعملياتِإعداد ألخرى،

التراب
41
. 

هيِفيِالمقامِفالحكامةِ.ِوالمركبِعقدالمِالواقعِعكستِالِةالمثاليصورةِالِههذعلىِالرغمِمنِذلك،ِفإنِو

ِهيِصالحياتِوِمنهجِومسلسلِول،األ ِأكثرِمما ِتنظيميةعقلية ِفيِإطارِِلمدينةداخلِاِالعمليندرجِو.

 .ميدانيةوالِالسياسيةِالصعوباتِمنِمجموعةِويواجهِواألبعادِالفاعلينوِمستوياتالِمتعدد

ِوي ِعن ِباستمرار ِالحديث ِوِحاالتِعنِتنشأِالتيِالتداخلِمظاهرجري ِمستوياتِبينِالتردداالنغالق

ِأخرىِناحيةِمنِالمنتخبةِوالسلطاتِالدولةِوبينِناحية،ِمنِالترابية،ِالحكامة فيِِالتداخلِهذاِويؤدي.

ِ.وعلىِمستقبلهاِالمدينةِتدبيرِعلىِبظاللهاِتلقيِخلقِنزاعاتِإلىبعضِاألحيانِ

يعتبرِمفرطاِجماعاتِالترابيةوالِيزالِثقلِسلطةِالمراقبةِالتيِتمارسهاِالدولةِعلىِال
42

.ِولمِتتخلِالدولةِ

دارةِوالتفريعِلمِتتجسدِبعدِبشكلِكاملِنهائياِعنِمقاربتهاِالمركزية.ِكماِأنِالمبادئِالمتعلقةِبحريةِاإل

والِيتعلقِ.ِلمِيحققِالنجاحِالمأمولِالسلطةِالتنفيذيةعلىِأرضِالواقع.ِوباإلضافةِإلىِذلك،ِفإنِالتمركزِ

أوِبمجردِإنشاءِقطاعيةِمرتبطةِبمناسباتِآنيةِلتفويضِالتوقيعِفيِهذاِالمجالِأوِذاك،ِاألمرِ"بقراراتِ
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2011ِمنِدستور143ِِو140ِو136ِالموادِ  

مجلسِالقرارِالصادرِعنِالالسلطةِالحكوميةِالمكلفةِبالداخلية.ِأماِالتأشيرِعليهِمنِلدنِإالِبعدِقابالِللتنفيذِالتنميةِِبرنامجِبشأنِِجهةالِيصبحِقرارِمجلسِالِ 42

عاملِالعمالةِأوِِمنِقبلِتأشيرِعليهِإالِبعدِالِقابالِللتنفيذِيصبحِِوبرنامجِعملِالجماعةِفالالتنميةِِبرنامجبشأنِِجماعيالمجلسِالمجلسِالعمالةِأوِأوِيِقليماإل

ِ.اإلقليم
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عامةِإقرارِالِتمركزِحقيقي،ِيهمِكلِالمستوياتِالتنظيميةِالترابية،ِكقاعدةِِبلِيتعين،ِمصالحِالِممركزة

ِالحكامةِاإلداريةحقيقيِللسلطاتِمنِالمركزِإلىِالمحيطِللنق ِالنظرِفيِمنظومة ِوإعادة ِاألمرِالذيِ، ،

"عملهاِوحضورهاِعلىِالمستوىِالترابيِكيفياتيتطلبِمراجعةِطرقِتنظيمِأجهزةِالدولةِومهامهاِو
43
.ِِ

ِفيهِبماِيتمِتوضيحهاِالِةِالترابيةماالحكِمستوياتِمنِمستوىِكلِمسؤولياتِحدودِفإنِ،فضالِعنِذلكو

ِوالتعاونِالتكاملِثقافةِإرساءِأمامِالمجالِلبعضفسحِترددِايِأنِويجب.ِالمنتخبينفئاتِِمختلفلِالكفاية

ولربماِيتعينِتأهيلِ.ِقمغلِمحليِمصغرِنموذجِأوِأخرىجهويةِِمركزيةكيِالِيتمِخلقِِالطاقاتِوتجميع

ِ ِِالسياسيوِاالجتماعيالمناخ ِإرساء ِيكفل ِِمنتخبة،ِمجالسبما ِالصالحيات ِمستوى ِفي الواسعةِتكون

ِ.الحضريةحكامةِالِمجالِفيالمنوطةِبهاِ

إنِالتنميةِالحضريةِالمستدامةِتقتضيِبالضرورةِاعتمادِالمركزيةِحقيقيةِيواكبهاِأوِحتىِيسبقهاِتوسيعِ

ِلنطاقِالالتمركزِ ِالمدينة.ضمانِاإلداريِكشرطِمسبقِالِغنىِعنه ِالتوفيقِبينِيكتسيِوِحسنِحكامة

ِمظاهرِِلتجنبِرىكبِأهميةِاإلداريِالتمركزوالِالتقنية،ِوالالمركزيةِ،ترابيةالِالالمركزية انتشار

ذاِفيِهِإنِأيِحلولِوسطِ.الجمودِأوِفعاليةالِعدمِحاالتخلقِوتِاالختصاصاتتنازعِِتثيرِالتيااللتباسِ

ِِالحلول.لنِيكونِلهاِإالِأثرِمحدود،ِفلمِيعدِهناكِوقتِللترددِوألنصافِِالصدد

 أدوات تنظيم العمل الجماعي: .2

مجاالتِِبينتحقيقِااللتقائيةِوِالتنسيقِلضمانيمكنِأنِيشكلِالمستوىِاألنسبِِالحضريِالمستوىإنِ

ِِ.الحضريةِموميةالعِياساتالسِبيننسجامِواالِالتكاملجسيدِوتِالجماعاتِالترابيةوِالدولةتدخلِ

وبرنامجِبرنامجِالتنميةِالجهويةِأوِالعمالةِ)ِاإلقليموالجهةِِمستوىِعلىِتنمويةِبرامجِعلىِالقانونِوينص

التقائيةِوِمالءمةِلضمان،ِوذلكِ(عملِالجماعةالجماعاتِ)برنامجِِمستوىوعلىِ(ِتنميةِالعمالةِأوِاإلقليم

ِ.والمحليةِالمركزيةِاإلجراءات
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.ِوقدِأوصى2016ِِ/22ريرِاإلحالةِالذاتيةِرقمِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئي:ِ"متطلباتِالجهويةِالمتقدمةِوتحدياتِإدماجِالسياساتِالقطاعية"،ِتقِ 

يهمِكلِالمستوياتِالمجلسِفيِهذاِالتقريرِبالتعجيلِبإعدادِميثاقِالالتمركز،ِباعتمادِالمقاربةِالتشاركيةِوإقرارِالتمركزِشاملِتدريجيِوفيِتطورِمستمر،ِ

بهاِعالميا،ِويقومِعلىِنقلِحقيقيِمتدرجِللسلطاتِالتقريريةِوللوسائلِالمناسبةِلكلِِالتنظيميةِالترابيةِكقاعدةِعامة،ِويتوافقِمعِمبادئِوقيمِالالتمركزِالمعترف

 لِالالتمركز.ِِِِِِمستوياتِالتنظيمِالترابيِكيِتضطلعِبمهامها،ِويجبِأيضاِوضعِخارطةِطريقِللتنزيل،ِتحددِالمراحلِذاتِاألولوية،ِوالجدولةِالزمنيةِلتفعي
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 لتطبيقِوأدواتِالتنظيممجاالتِا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ ِمهام ِالترابية، ِدائرتها ِداخل ِالجهة، ِِفيِمحددةوتتولى ِوالمستدامةالمِالتنميةِتعزيزمجال ِمعِندمجة ،

أماِالتصميمِالجهويِإلعدادِالتراب،ِوهوِأداةِ.ِلدولةلِوالقطاعيةِالعامةواإلستراتيجياتِِالسياساتمراعاةِ

ِلل على وجه الخصوص، إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة  ،فيهدفِستراتيجي،اإلِتخطيطرئيسية

حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية 

 . الجهوية

يتعين على اإلدارة و بالنسبة للعمل العمومي.يعتبر التصميم الجهوي إلعداد التراب وثيقة مرجعية و

جماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية األخذ بعين االعتبار مضامين التصميم وال

وتخضع برامج  .44الجهوي إلعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد في شأنها

تنسجم مع ية وينبغي أن وبرامج عمل الجماعة للتراتبالتنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالة أو اإلقليم 

 وخطط التنمية برامج بين ستراتيجيةاإل البرمجة تجمع وهكذا. توجهات التصميم الجهوي إلعداد التراب

إرساء  إلىهذه البرمجة  هدفتو. للجماعات الترابية الثالث المستويات بين والمتكاملةندمجة الم العمل

 االجتماعية لتنميةفاعلون آخرون خدمةً ل بئهاعي التي وتلكالذاتية  مواردال ستخدامرؤية واضحة ال

استباق  إلى أيضا تسعىكما . لجماعةوكولة إلى امصالحيات الال وممارسة المستدامة االقتصاديةو
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 111.14لتنظيميِرقمِمنِالقانونِا90ِو89ِو88ِِالمواد  

 

 . المستوى الجهوي2

زيل الترابي على التن -
 المستوى الجهوي

 

 التصميم الجهوي إلعداد التراب -

 

 المستوى المركزي .1

السياسات واإلستراتيجات  -
 العامة

 

 اختيار -

 

 . العمل على المستوى الجهوي3

 سياسة التنمية -

برنامج التنمية الجهوية والوكالة الجهوية لتنفيذ  -
 المشاريع وشركة التنمية المحلية

 

 ى العمالة أو اإلقليم. مستو4

 مستوى متوسط موجه -

 

 برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم -

 

 . مستوى المدينة5

 سياسة التنمية الحضرية -

برنامج عمل الجماعة وشركة التنمية  -
المخطط التوجيهي للتهيئة المحلية و

 العمرانية وتصميم التهيئة
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 توقعاتعلى مستوى فاعلين آخرين داخل مجالها الترابي  تدخالت نعكاسات التي قد تترتب عناال

 .الالحقتدبير وال الميزانية

 خالل من الجماعي، لعملا وتنظيم تنسيق كيفيات مع تناسبقاربة إرساء نمط حكامة يه المهذتقتضي و

 يتعلق الذي ستراتيجياإل بالتخطيط يتعلق ما في شراك في اتخاذ القرارواإل نسيقوالت شاورتوالخبار اإل

 ئاتالهي مختلف بين التنسيقعلى مستوى  االختالالت بعض هناك ذلك، ومع. بالمدينةفي نهاية األمر 

 ،جماعات الترابيةال بين العالقة أنثمة إقرار بو. والتنفيذ التخطيط عن المسؤولة للمدينة يةاتالمؤسس

بقى دون ت ،ةالحضريجماعة وال المحلية اإلدارية صالحالم بعض بينا وكذ ،جهة والجماعةال بين السيما

 .المستوى المطلوب

 القرار صنعآليات مشاركة الفاعلين في عملية  ( ج

ِالمشاركة،آلياتِِتعزيز،ِعبرِجديداِمسطرياوِمنهجياِإطاراِالجاريِبهاِالعملِلنصوصِالقانونيةاِتحدد

ِالعموميين ِالفاعلين ِِ،ليسِفقطِمنِقبل ِعمليةِفيِالخاصِوالقطاعِالمدني،ِوالمجتمعِالسكان،بلِأيضا

ِ.وتقييمهاِتتبعهاوِالمحليةِلسياساتاإعدادِبفيِماِيتعلقِِالقرارِصنع

 ع المدني والقطاع الخاصمشاركة المجتم .1

فيِجميعِأنحاءِالعالمِكماِفيِكلِالمرجعياتِالمعيارية،ِتعتبرِهذهِالمشاركةِالفعليةِوالموسعةِللمواطناتِ

ِلتحقيقِ ِالِغنىِعنه ِشرطا ِالحضرية، ِالتنمية ِوتفعيلِمشاريع ِالقرارِوفيِبلورة والمواطنينِفيِاتخاذ

ِاالنتقالِإلىِالمدنِالمستدامة.

ِالديم ِأن ِشك ِالمجالسِال ِإشراك ِعلى ِيقوم ِضروريا ِومكونا ِفيه ِرجعة ِال ِخيارا ِتعد ِالتمثيلية قراطية

المنتخبةِفيِتدبيرِالشأنِالعام.ِغيرِأنِهذهِالديمقراطيةِالتمثيلية،ِسواءِفيِالمغربِأوِفيِبلدانِأخرى،ِ

ِبالدي ِومواكبتها ِتعزيزها ِيتم ِلم ِإذا ِالحضرية، ِالمجاالت ِحكامة ِمجال ِفي ِبالمحدودية مقراطيةِتتصف

 التشاركية.

ذلكِأنِعزوفِالمواطناتِوالمواطنينِعنِالمشاركةِفيِالحياةِالسياسيةِالمحليةِللمدينة،ِكماِيظهرِذلكِ

ِالديمقراطي. ِيشوبِالمسلسل ِواقعا ِيظل ِاالنتخاباتِالجماعية، ِفي ِالمشاركة ِنسبة ِخالل ِسنةِِمن ففي

2015ِِ ِالتصويتِإلى ِسن ِالبالغين ِالسكان ِعدد ِن23ِوصل ِعددِمليون ِبكثير ِيتجاوز ِعدد ِوهو سمة،

مشاركةِفيِالِأدنىِمستوياتنسمة.ِكماِأن14.303.140ِِالمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابيةِوالبالغِعددهمِ

فيِالمائة،ِفي26ِِسجلتِبالمدن،ِإذِبلغتِنسبةِالمشاركةِفيِبعضها2015ِِاالنتخاباتِالجماعيةِلسنةِ

فيِالمائةِمنِعددِالمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابية.53,67ِِحينِبلغتِنسبةِالمشاركةِعلىِالصعيدِالوطنيِ

مستشاراِمنِأصل،7911ِِِسنةِفماِفوق55ِويبلغِحالياِعددِالمستشارينِالجماعيينِالبالغينِمنِالعمرِ

76ِِسنة25ِِعددِالمستشارينِالجماعيينِالذيِتقلِأعمارهمِعنِِ،ِوالِيتجاوز30663 693ِومستشارا

ِأيِ.مستشارة ِويشار ِإلى ِضا ِتعليمي4739ِأن ِأيِمستوى ِليسِلهم ِجماعيا ِفيمامستشارا ِيتجاوزِِ، لم

ِلـ8792ِِ منهمِمستوىِالتعليمِالثانوي.ِويبلغِعددِالمستشارين9261ِِمنهمِطورِالتعليمِاالبتدائي،ِبينما

منِالمستشاراتِالجماعيات6513ِِمستشارا.ِكماِيشارِإلىِأنِهناك1548ِِالذينِالِيزاولونِأيِمهنةِ

ِمنِالمستشارينِالجماعيين.24150ِبلِفقط،ِمقا
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إنِهذهِاألرقامِتسائلِالفاعلينِالسياسيينِوتقتضيِمنهمِالسعيِإلىِتعزيزِشرعيتهمِفيِتدبيرِالشأنِالعامِ

ِآلياتِ ِخالل ِمن ِالمدني ِللمجتمع ِوالقوي ِالفعلي ِاإلشراك ِمن ِيتمكن ِتشاركية ِبديمقراطية ِتقويتها عبر

ضمانِتملكِأوسعِمنِلدنِالمواطنينِوالمواطناتِلمشاريعِالمدينة،ِمتنوعةِومالئمةِومبتكرة،ِوذلكِبغيةِ

ِعلىِاعتبارِأنِهذاِالتملكِيعدِشرطاِأساسياِلتحقيقِالحكامةِالجيدة.

لهذهِالغاية،ِينبغيِأنِتبذلِاألحزابِالسياسيةِمجهوداِإضافياِلالضطالعِبمسؤولياتهاِفيِمجالِ  ِ وتحقيقا

ِالسياسيةِوتأطيرِالمواطن ين،ِوإعدادِنخبِسياسيةِمحليةِمؤهلةِومسؤولةِوذاتِمصداقية.ِتخليقِالحياة

ِقبلِ ِالمدينة ِللتكوينِوالتأهيلِفيِمجالِحكامة ِمنِبرامج ِاألحزابِالسياسية ِأعضاء ويتعينِأنِيستفيد

ِانتخابهمِوانخراطهمِفيِتدبيرِالشأنِالعام.

عملِواليةِومستوىِثقتهمِفيها،ِتعميقِالتفكيرِفيِنظرةِالشبابِإلىِاألحزابِالسياسإلىِكماِأنناِمدعوونِ

علىِتكثيفِالمبادراتِالراميةِإلىِتعبئةِالشبابِواألطرِوالنساءِوإشراكهمِفيِالحياةِالسياسية،ِبماِيكفلِ

لمقتضياتِالفصلِ  ِ ِمنِالدستور.11ِالنهوضِبمشاركةِالمواطنينِوالمواطنات،ِطبقا

عملية ل التدبير األمثلمن  حدلصعوبات التي تمن ا العديدواجه يالديمقراطية المحلية  مسلسلمن المؤكد أن 

في  تنحصر حاليا الديمقراطية التشاركيةكما أن ية. ومشاريع التنمال وتنعكس سلبا على تملكالقرار  اتخاذ

على أرض  كون لها كبير أثردون أن ي ، لكنيةاتالمؤسس واآلليات القانونية الخطاب والنصوص مستوى

االجتماعات بعض المجتمع المدني بالرضا عن الفاعلون بالمنتخبون وال ال يمكن أن يشعر إذ . 45الواقع

 تهما بدلعالقعلى  وتؤثر سلبا بين الطرفين، المعلوماتتفاوتات في امتالك التي تكشف عن المناسباتية 

إلى آليات جديدة في حاجة ة يشاركتالديمقراطية ال إن. اتمبادرطال  الإل فضاءو يةقوة اقتراح أن تشكل

الوسائل الالزمة  أن توفر المدينةكما ينبغي على ة. يشفافالر وابتكومتسمة بااللسيا  الوطني مة لمالئ

ويعد إعداد التقارير  .انتظامه في إطار شبكاتالمجتمع المدني وتعزيز قدراته وتشجيع  أهيللت

اذ القرار التشاور الفعلي واتخمبدأي  تحققلتملك الشأن الحضري و موضوعاتية حول المدينة شرطاال

لكل خلط يخلقه بعض الفاعلين السياسيين الذين  يبشكل مشترك. وبالموازاة مع ذلك، يتعين التصد

 .لدورها ولمصداقيتها ون الديمقراطية التشاركية ويسيئونيستغل

غير أنه إذا كانت هيئات التشاور المحدثة من لدن الجهات والجماعات تعتبر آلية قانونية إلشراك فاعلي 

 ع المدني، فإن هذه الهيئات ال يمكنها أن تساهم في إرساء ديمقراطية تشاركية فعلية إال إذا تم :المجتم

 خلق مجالس أخرى أو لجان فرعية تهتم بمجاالت أخرى مهمة من قبيل الصحة والبيئة...؛ •

 أن تكون للجمعيات التي يتم انتقاؤها تمثيلية حقيقية وخبرة وكفاءة تمكنها من تقييم السياسات •

 والبرامج وأن تؤهلها لتشكل قوة اقتراحية؛
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المتعلق  111.14، الباب الرابع والخامس من القانون التنظيمي رقم 2011من دستور  139و 136و 27و 15و 14و 13الفصول رقم   

لتنظيمي المتعلق باألقاليم والعماالت والباب الخامس والسادس من القانون ا 112.14بالجهات، الباب الرابع والخامس من القانون التنظيمي رقم 

 المتعلق بالجماعات 113.14



78 

 

أن تكون لها القدرة على االنتظام في إطار شبكة مع الجمعيات األخرى وأن يكون بمقدورها  •

إشراك مختلف شرائح المجتمع، على اعتبار أن الهدف األسمى من هذه اآلليات يمكن في 

 بتدبير حياتهم اليومية.إشراك غالبية المواطنات والمواطنين في االختيارات المتصلة 

داخل الهيئات الوطنية والترابية لجملة من المعايير المجتمع المدني جمعيات تمثيلية تخضع كما ينبغي أن 

والمؤشرات المتعلقة بالديمقراطية الداخلية للجمعية وأدائها الفعلي وتأثير مبادراتها على أرض الواقع وما 

 عمل في إطارها ومدى استقالليتها، إلخ.تتوفر عليها من موارد والشبكات التي ت

كي ال ينحصر ل امجال اهتمامها في اتجاه توسيع دوجه أن تبذلالمجتمع المدني على هيئات أيضا ينبغي و

المدينة المستدامة، إعادة  ، وينفتح على قضايا من قبيل إرساءية أو القطاعيةاتعوالموضاالنشغاالت  في

األخرى المتعلقة بسياسات  قضاياوالعديد من ال ،، التماسك االجتماعي، التكامل الحضريجاليالتشكيل الم

 .المدينة

والنشطاءِاالجتماعيين،ِمنِِوالتقنيينِأوساطِالسياسيينِفيِيتعينِغرسهِجديدِإنِاألمرِيتعلقِهناِبمنطق

المدنيِالدولةِوالمجتمعِفيِالعالقاتِالقائمةِبينِحقيقيةِتحولِأجلِإحداثِنقطة
46

ِالدولةِوبينِ،ِمنِجهة،

ِ.الخاص،ِمنِجهةِثانيةِوالقطاع

استشارية،ِلدىِِتعزيزهاِمنِخاللِإحداثِهيئةتمِأماِالعالقةِبينِالجماعةِالترابيةِوالقطاعِالخاص،ِفقدِ

ِبخلقِِذاتِالجهويةِالقضاياِبدراسةِتهتمِبالجهةِاالقتصاديينِالفاعلينِمعِبشراكةِمجلسِالجهة، الصلة

الجماعةِوالجماعاتِالترابيةِاألخرىِعلىِإبرامِاتفاقياتِتعاونِوشراكةِكماِيحثِالقانونِأيضاِِ.الثروات

ِمعِالقطاعِالخاص.

ِكأسواقِتدبيرِأوِإحداثِعندِتعتمدِأنِالجماعةِعلىِويتعين ِوالمجازرِالبيعِالمرافق، ِوالذبحِبالجملة،

ِوأسواقِونقل ِالتدبيرِيقطرِعنِالسيماِلها،ِالمتاحةِالتدبيرِفيِالتحديثِسبلِالسمك،ِبيعِاللحوم،

ِاالختصاصاتِالجماعةِوتمارسِ.الخاصِالقطاعِمعِالتعاقدِأوِالمحليةِالتنميةِشركاتِإحداثِأوِالمفوض

ِاالستثماراتِوتشجيعِإلنعاشِالالزمةِباألعمالِالقيام منِبينهاِمجاالتِفيِالدولةِوبينِبينهاِالمشتركة

ِاالقتصاديةِلألنشطةِمناطقِإقامةِفيِوالمساهمةِوالتجهيزاتِالتحتيةِالبنياتِإنجازِالسيماِالخاصة،

المقاوالتِعملِظروفِوتحسين
47
.ِ

ِمستقبلِبشأنِالقرارِصنعِعمليةِفيِالشركاءِمختلفِمشاركةِتعزيزِإلىِإجراءِيرميِأيِأنِالمؤكدِومن

األخرىِيتحولِفيِكثيرِِاألطرافِالعموميةِمعِالمؤسساتِتشاورِأنِغير.ِبالثناءِجديرِهوِأمرِالمدينة

ِ.يرادِلهاِأنِتبدوِاجتماعاتِتنسيقيةِ شكليةِإلىِمجردِاجتماعاتِمنِاألحيان

 مشاركة الفاعلين العموميين .2
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المتعلق باألقاليم والعماالت  112.14من القانون التنظيمي رقم  111المتعلق بالجماعات، المادة  113.14من القانون التنظيمي رقم  120المادة   

 المتعلق بالجهات 114.14من القانون التنظيمي رقم  117والمادة 

47
المتعلق112.14ِِمنِالقانونِالتنظيميِرقم94ِِو44ِالمتعلقِبالجماعات،ِوالمادتين113.14ِِمنِالقانونِالتنظيميِرقم92ِِِو87ِو83ِو43ِانظرِالموادِ  

ِبالعماالتِواألقاليم.
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ِالنصوصِالتشريعيةِيتبين ِفي ِالنظر ِبالتخطيطِالمغربِفيِالمتعاقبةِمنِخالل ِأوِعمرانيالِالمرتبطة

ِأهمية،ِأنِالحضريةِالسياساتِوضعِ ِفتئتِتزداد ِما ِالتشاورِتحتلِمكانة األشخاصِِعمِالسيماِمسألة

ِ.العامِللقانونِالخاضعةِِالمعنوية

ِأن ِالمؤكد ِمجموعةِالمبدأ،ِحيثِمنِالتشاور،ِومن ِمع ِالعموميينِخاللِِمنِمنصوصِعليه الفاعلين

ِمشروع ِجدلِالحضرية،ِالتنميةِصياغة ِمثار ِتكون ِأن ِيمكن ِمصداقيته ِأن ِهذهِغير ِأن ِإلى ِبالنظر

ِ.العموميينِاألشخاصِزميةوكاريِتظلِرهينةِبالسياقاتِالمحليةِالمشاركة

ِِوفي ِ"بطلبِعلىِالتأكيدِالضروريِمنِالمتعلقِبالتعمير،12.90القانونِرقم ِ"بعدِمنِأنِعبارة ِأو "

المخططِالتوجيهيِِإعدادِتصميمِالتهيئةِأوِأثناءِعمليةِتحيلِعلىِعمليةِاستشارةِالجماعة،ِطلبِرأي"،

ِالمشرعِأنِنالحظِأنِأيضاِالمهمِومن.ِكلِمشتركبشِاتخاذِالقرارِإلىِتشاورِأوِوليسِالحضرية،ِللتنمية

ِوثيقةِيستخدم ِأن ِقبيل ِمن ِِالحضريِالتخطيطِعباراتِفضفاضة، ِإعدادها ِبمشاركة"يتم ِ"بمعية"ِ" أو

االستشارةِإلزاميةِمعِِهلِأخرى،ِوبعبارة.ِحددةِبدقةليستِمِهذاِالرأيِطبيعةِالمعنية؛ِكماِأنِالجماعات

ِاختياري؟ِأنهاِأمرِأمِاري؟الرأيِالمطابقِأوِالرأيِاالستش

ِ.االعتبارِبعينِأنِتكونِملزمةِبأخذهِالجماعةِالمعنيةِدونِفقطِبطلبِرأيِوتكتفيِالدولة

ِالهياكل ِأن ِشك ِاألذهانِواإلداريةِالسياسيةِوال ِفي ِحاضرة ِيتعين. ِمشكلةِلكن ِبينِالعالقاتِاستباق

ِالسياساتِإطارِفيِضعِتدابيرِجديدةوِأجلِمنِ،عاملالِومؤسسةِالحضريةِوالوكالةِالمحليةِالجماعات

ِ.القرارِصنعِصلبِمنظومةِفيِدائماِتوجدِعاملالِسلطةِوإنِكانتِحتىِالحضرية

ِلكنِأمرِواضح،ِالمدينةِفيِخدمةِومشتركِجماعيِنحوِعملِاالنتقالِإلىِضمانِالطموحِفإنِذلك،ِومع

.ِذاتِالصلةِتعميرا ِتشاركيا ِِنالقوانيِوتستشرفِمشاريع.ِاإلكراهاتِمنِيصطدمِبالعديدِهذاِالطموحِقد

الوحيدِفيِماِيتعلقِِالقرارِهيِمصدرِالدولةِتكونِمفادهِأالِالجذريِالجاريِنتيجةِمقترحِويعدِاإلصالح

ِإعدادِوثائقِعمليتيِفيِمحوريةِبأدوارِالمنتخبةِتضطلعِالهيئاتِكماِيُقترحِأن.ِالمجالِوحكامتهِبإعداد

عمليةِِفيِعامِتُشَركِبشكلِالمرافقِوالمؤسساتِالعموميةِكانتِوإذا.ِالمشروعِالحضريِالتعميرِوبناء

ِتتجاوزِالجماعة،ِفإنِالتشاور، ِأن ِمنها ِكيِِالمشاركة،ِمنِالمستوىِهذاِيتوخى ِبها ِاالرتقاء ِيتم وأن

إعادةِتوزيعِأدوارِالفاعلينِتصبحِشريكاِفيِاتخاذِالقرارِبفضل
48
. 

ِالمجالسِمعِنسيقوالتِوالتشاورخبارِاإلِمستوياتوينبغيِأنِينصبِالتفكيرِعلىِسبلِالذهابِأبعدِمنِ

ِاإلفصاحِيالذينِِ؛مجموعِالفاعلينِالعموميينوِالمنتخبة ِوتطلعاتهمِانشغاالتهموِأفكارهمِعنتعينِعليهم

التيِتمارسِعملهاِفيِإطارِالالمركزيةِِجهزةاألمكنِهذاِالمسارِمنِاالرتقاءِبيِأنِويجب.ِالمدينةِبشأن

ِوالالتمركزِوالالمركزيةِالترابية ِِإلىِالمرفقية ِاليِشركاءمستوى ضمانِِأجلِمنِمعهمِتشاورجري

ِ.الحضريِمشروعبماِيتيحِالبناءِالمشتركِللالتقائيةِالرهاناتِووجهاتِالنظرِ

ِو ِالحكامة ِعلىِمنظومة ِالنظرة ِمنِالمثلىِاالستفادةِفيِكمنرهانِالرئيسيِيالِأنيتبينِمنِخاللِهذه

ِأنِةتشاركيِمقاربةِوفقِالقرارِصنعِعملية ِوتلكِوالعاطفيةِالفكريةِالمساهماتتكفلِتضافرِِمنِشأنها

                                                           
48

 هناِإلىِمشروعِمدونةِالتعميرِومشروعِالقانونِالمتعلقِبوثائقِالتعمير.ِِيشار  
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ِبمنِفيهمِِواالقتصاديينِالسياسيينِالفاعلينِجميعِتجاربِمنِالمستمدة ِالعادي،ِالمواطنواالجتماعيين،

ِ.هيئاتِالعموميةالِمختلفصدرِعنِتِأنِيمكنِالتيِوالمماطلةالترددِِسلوكياتِيتجاوزِبما

ِأنهِينبغيِِتشريعي،ِإرساءِنضجِينحوِنحوِالحاليِتجاهاالِأنِالمؤكدِومن ِالوعيتكللِبترسيخِيِأنبيد

إرساءِآلياتِوِالمستدامةِلمدينةلبناءِاِتخطيطالالخطوةِاألهمِالمتمثلةِفيِِإلىِالنتقالبضرورةِاِالجماعي

ِحكامتها ِإلىِ. ِكلِحقيقيمجتمعيِِمشروعاالنخراطِفيِولعلِالحاجةِأضحتِملحة ِيمارسِفيِإطاره

ِ ِتيعمليِخاللِمنِ،الحضريةِوالقيمِهيئةالتِوخياراتِالتنميةِخياراتبمعيتهِِحددتِكشريكطرفِدوره

ِ.بشكلِمشتركِقرارالِاتخاذنِتتيحانِتيلالِوالتفاوضِالتشاور

 مثلىحكامة  ومةنظمالمدينة المستدامة:  .6

ِللمواردمعقلنِالِستخدامواالِوالماليةِالبشريةِالمواردتعبئةِوِالتنسيقِمةِحكامةِمثلىويقتضيِإرساءِمنظ

ِ.المدينةِإفالسِعنِيعلنِالِحتىِفعالةِعملِأساليباعتمادِو

 الحكامة والمدينة تحت تأثير التنسيق  .1

ِةتيسيريتبنيِمقاربةِِتنظيم،والِللتقنينِومؤسسةِللسلطةِمركزاِنيشكالذانِلالِ،عاملوالِالواليِعلىِيتعين

ِِالقطاعية،وِترابيةالِالسياساتِبينِالالزمِالتنسيقِضمنت ِبين ِالتجانس ِيكفل ِاالستشرافيةِالبما نظرة

ِوالقوانينِلدستوراآللياتِالتيِينصِعليهاِاهناكِالعديدِمنِو.ِالحضريبناءِالمجالِوالحضريِِتخطيطالو

ِومؤسساتِالجماعات،ِبينِفالتعاون.ِالمثلىِطريقةالبِبعدِيتمِإعمالهاِلمحولِالجماعاتِالترابيةِتنظيميةِال

ِالترابيةوِلجماعات،اِبينِالتعاون ِالجماعات ِوالتدبيرِوالتعاقد،ِوالشراكةِالتعاونِوآلياتِ،مجموعات

ِكلهاِالمعلومات،ِأنظمةِعنِفضالِوالتقييم،ِالتتبعِوتقنياتِواألداء،ِوالتنفيذِللتتبعِمؤشراتِوفقِالحديث

ِعلىِأرضِالواقع.ِِهدافِنبيلةِتواجهِصعوبةِعلىِمستوىِتفعيلهاألِنماذج

ِال ِسبيل ِمؤسساتفعلى ِبتأسيس ِالمتعلقة ِالمبادرات ِفإن ِاآلنِِجماعاتالِبينِلتعاوناِمثال، ِإلى تظل

الماليِواالستقاللِاالعتباريةِبالشخصيةِتتمتعِمتواضعة؛ِوالحالِأنِهذهِالمؤسسات،ِالتي
49

رافعةِِتشكل،ِ

ِذاتمِاالضطالعِبالمهاإحداثِهذهِالمؤسساتِفيِِمنِالهدفيتمثلِو.ِالمعنيةِجماعاتالِجهودمضافرةِل

ِوالتنقالتِمخططِوإعدادِ،الجماعيِالنقلِمثلِالمشترك،ِاالهتمام ِوالنفاياتِمعالجة، ِوحفظِالوقاية،

ِوالصحة ِوالطرق، ِةالعادمِالمياهِمعالجةِومحطاتِوالصلبِالسائلِالتطهير، ِالتجهيزاتِإحداثو،

لةِ ِِ.،ِوغيرِذلكهيئةالتِعمليات،ِووالصناعيةِاالقتصاديةِاألنشطةِمناطقِإحداث،ِووتدبيرهاالمهيك 

ِو ِالمحليةِوالديمقراطيةِالسياسيِالعملِنضجمستوىِلِا ِانعكاسِةالحضريِامةالحكتعد تجاوزِِأجلِومن.

ِعلىِِقترحيِ،فاعلينالِمختلفِبينِوالتعاونِالتآزرِأهدافاإلكراهاتِالتيِتعوقِتحقيقِ ِالحكامة إرساء

ِ:التاليةِخمسالمرتكزاتِال

- ِ ِخالل ِمن ِالتفريع، ِمبدأ ِضماتفعيل ِالِنقلن يواكبهِِالجماعة،ِإلىِالدولةِاتختصاصعقالني

 ة؛المذكورِاتاالختصاصِممارسةِمنالجماعةِالمعنيةِِتمكنِالتيِالالزمةِالمواردِتحويل

                                                           
49

المؤسسةِوتسميتهاِومقرهاِوطبيعةِالمساهمةِأوِمبلغهاِوالمدةِِغرضلسِالجماعاتِالمعنيةِوتحددِهذهِالمؤسساتِبموجبِاتفاقياتِتصادقِعليهاِمجاِثتحدِ 

ِ.113.14انظرِالبابِالثالثِمنِالقانونِالتنظيميِرقمِِللمؤسسة.
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 ،ِبماِيستجيبِلمتطلباتِالالمركزية؛فعلياعتمادِالتمركزِإداريِ -

كسبِِ،ِومنِثمهومصداقيتِشرعيتهِتعزيزبماِيكفلِِ،موميالعِالعملأساليبِِتحديثِعلىِالحرص -

 ؛ينواالجتماعيِينواالقتصاديِينالسياسيفاعلينِالِعثقةِورضاِجمي

ِالتعددية،ِمنِأجلِتدبيرِالجماعيِالعملِوتنظيمِلتنسيقمحتكرةِلسلطةِالقرارِِغيرِآلياتِوضع -

 المستدامة؛ِالمدينةِمشروعضمانِتملُّكِوِوالتعبئة

ِأِعقلنةِوتعزيزِالسلطِتنظيممستوىِِتحسين - ِمن ِالشكِالمساطر، ِالتعقيداتِومواطن ِتدبير جل

 ِ.ختلفةِوالمتضاربةالمِالمصالحو

آلياتِالتنسيقِِجميعِلىإِمةستندِالحكاتِأنِيجبِوالمستويات،ِالفاعلينِمتعددِإطارِمجالِحضريِوفيِ

ِ،ةمركزموالالِالالمركزيةِفاعلةالالجهاتِِمختلفِبينإرساؤهاِِيمكنِالتيِعقودوالِوالتجمعاتِوالشراكات

لالِالجماعيةِالمساهماتمضافرةِوِاتالتعقيددبيرِتِأجلِمن ِ.ستدامةخدمةِ 

،ِمنِأجلِتجاوزِاإلكراهاتِموميةالعِالخدماتتفويضِبعضِِخاللِمنِالمرونةِأيضاِالمدينةِكماِتحقق

ِتدبيرهاِتعوقِالتيِوالمحاسبيةِاإلدارية ِِعدتو. ِبوكاالت ِالمفوضِوِالتوزيعاالستعانة وإحداثِالتدبير

ِا ِالتنمية ِشركات ِِخيارالمحلية ِاالنعكاسات ِتقييم ِشريطة ِإليه ِاللجوء شتتِتِتفاديوِةاالجتماعييمكن

ِِ،الجهود ِيتِالتيِالخدماتِأنعلما  ِتفويضها ِتخِأنِيمكنم ِِالتماسكرجِعنِدائرة امةِالحكالذيِتقتضيه

ِ.المستدامةِللمدينةِالجيدةِ

ِالسلطةِبممارسةوبالخصوصِِأيضاِبلِةالمدينِإدارةِبأساليبِفقطِتتعلقِالِمداخلِالتفكيرِالمؤكدِأنِومن

ِ.تحكمِفيِتخطيطِالمجالِالحضريِوبنائهتِالتيِموازينِالقوةتدبيرِو

  النطاق والحدودآليات تمويل المدن:  .2

 كيف يمكن تقييم نطاق تمويل المدن؟ .1

ِ ِالتدبير ِِعلىِالحال،ِبطبيعةِ،للمدينةِالمتوازنيرتكز ِالتوازنِمبادئِحولِيتمحورِياتمؤسسإطار

ِفريعوالتِكاملوالت ِإاإلِهذاِيعملِأنِويجب. ِوفق ِبقواعدِيلتزمِوأنِالمستوياتِمتعددةِستراتيجيةطار

ِالقادرةِعلىِمواجهةِالرهاناتِالمطروحةِالبشريةِوالمواردِالتقنيةِالقدراتتعدِو.ِالتشاركيةِالديمقراطية

ِاللِأساسيةِا ِشروط ِنهذا ِمن ِيِأنِيمكنِالِالذيِامةالحكمط ِوظيفته ِوقدرةِمستقلِمويلتِبدونؤدي

ِ.المدينةِاستدامةِلضمانِكافيةِاستثمارية

فيِالمائةِمنِمداخيلِالرسومِالمحليةِالمدبرة74ِِ،ِشكلتِالرسومِذاتِالطابعِالعقاري2014ِوخاللِسنةِ

وتشملِهذهِالمداخيلِباألساسِالرسمِعلىِاألراضيِالحضريةِغيرِالمبنية،ِبنسبةِمنِطرفِالجماعات.ِ

فيِالمائة(31ِِ)ِموعِتلكِالمداخيل،ِوالرسومِالمرتبطةِبعملياتِتسليمِرخصِالبناءفيِالمائةِمنِمج35ِ

فيِالمائة(9ِوتجزيءِاألراضيِ)
50
.ِِ

                                                           
50

ِ.31،ِالصفحة2015ِالمجلسِاألعلىِللحسابات،ِملخصِتقريرِحولِالجباياتِالمحلية،ِمايِِ 
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بلغتِمداخيلِالمدنِِ،2015ِسنةِوفي.ِمتواضعةتظلِِالمغربيةِللمدنِالمحليةِالميزانياتِفإنِذلك،ِومع

المداخيلِوالنفقاتِالعموميةِجماليبإمقارنةِِ،فيِالمائة51.3ِو50.6ِِنسبةِلياهاِعلىِالتوونفقات
51

علىِو.ِ

ِنفقاتِمنِالمائةِفي70ِِنحوِفرنساِفيفيِمجالِاالستثمارِِجماعاتِالترابيةلاِنفقاتِتمثلِ،سبيلِاإلشارة

الدولة
52
.ِ

مليارِدرهمِكمعدلِسنوي.ِوشكلت27.5ِِبلغتِمداخيلِالجماعاتِالترابية2013ِِ-2009وخاللِالفترةِ

21.5ِالمداخيلِالجبائيةِللجماعاتِالترابية،ِماِمعدلهِقروية،ِضمنِمجموعِحصةِالجماعاتِالحضريةِوال

ِ ِيعادل ِما ِأي ِالسنة، ِفي ِدرهم 79ِِمليار ِبين ِموزعة ِالمائة، ِللجماعات15ِِفي ِبالنسبة ِدرهم مليار

مليارِدرهمِبالنسبةِللجماعاتِالقروية6.5ِالحضرية،ِو
53

ِِ.ِ

ِ

ِيينِالدراهم()مال2013ِ-2009معدلِمداخيلِالمدنِخاللِالفترةِ

ِ

ِالرسمِالمهنيِورسمِالسكنِورسمِالخدماتِالجماعية*

2015ِالمصدر:ِالمجلسِاألعلىِللحسابات،ِ

ِ

                                                           
51

الدولةِنفقاتِمنِإجماليِفيِالمائة10.6ِِ،ِوبلغتِنفقاتهاِمداخيلإجماليِالفيِالمائةِمن11.9ِِِخيلِالجماعاتِالترابيةِسوىلمِتشكلِمدا،2015ِِخاللِسنة  

ِ .قرويالحضريِوالوسطينِبينِالِمهمةِفوارقوجودِجماعاتِالترابية،ِمعِوال

52
ولِموضوعِ"تدبيرِميزانيةِالمدنِونظامهاِالضريبيِوابتكارِأدواتِجديدةِالخزينةِالعامةِللمملكة،ِورشةِنظمهاِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئيِح  

ِ.2017للتمويلِالمحلي"،ِفاتحِفبرايرِ

53
 .9،ِالصفحة2015ِالمجلسِاألعلىِللحسابات،ِملخصِتقريرِحولِالجباياتِالمحلية،ِمايِ  



83 

 

استثماركِالمائةِفي28ِِمنهاِدرهم،800ِِالمدينةِفيِمواطنِلكلفيِالمغربِِاإلنفاقِمتوسطِويبلغ
54
ِفيِ،

خدمةِِذلكِفيِبماِالجاريةِفقاتالنالمستخلصِمنِِالجاريةمداخيلِالفائضِِوهوِاالدخار،ِصافيِأنِحين

ِإلىِجماعةِمنِالوضعِهذاِويختلف.ِمليارِدرهم2ِاِيعادلِمِأيِفيِالمائةِمنِالمداخيل،20ِيمثلِِالدين،

ِإلىِبالنظرِكافِغيرِاِاالدخارهذِفإنِوعموما،.ِالمائةِفي5ِِالنسبةهذهِِتبلغِالبيضاء،ِالدارِفيف.ِأخرى

ِمستوىِللمدنِالمتزايدةِاالحتياجات تجهيزاتِوِالجماعيةِاالجتماعيةِوالمرافقِوالطرقِالنقلِعلى

ِذلكِإلىِوماِوالسائل،ِالصلبالتطهيرِ ِتالتيِأنجزِالدراسةِقدرتِالصدد،ِهذاِوفي. ِالعامةِها المديرية

ِ ِاألدنىِال2009ِِسنةِفيللجماعاتِالمحلية ِالتيِِمختلفبخصوصِِاالستثمارِحتياجاتالحد العناصر

ِ.درهمِارملي335ِِفيِسنة12ِعلىِمدىِِالمحليةِجماعاتالِصالحياتتدخلِضمنِ

ِنفقاتِِذلك،ِإلىِوباإلضافة ِِالمدنتبلغ ِاالستثمارِالييرِدرهمم5ِفيِمجالِاالستثمار ِتمويلِهذا ِويتم .

ِمنفيِالمائة25ِِوِالدولة،ِمخصصاتِمنِفيِالمائة35ِِوِ،االدخارِالصافيِنفيِالمائةِم40ِِبنسبة

جماعاتِالِديونِرصيدِبلغِقدو.ِمتواضعاِيزالِالِالقرضِإلىِجوءاللِفإنِذلك،ِعلىِوعالوة.ِالقروض

2014ِفيِسنةِ ِالحضريةِجماعاتبالِمعظمهايتعلقِِ،مليارِدرهم12.5ِ، ِ،2015و2014ِسنتيِِوفي.

ِوائدوالفِالمالِرأس)ِسددتهِمماِأقلِالمدنِاقترضت ِمنحىِِالتدفقات،ِوعلىِمستوى(. ِاستمرار نسجل

مستقر
55
.ِ

هيِِالجاريةِالنفقاتفإنِِالصافية،ِالمدخراتعلىِمستوىِبنيةِو.ِكافيةِغيرِفهيِرد،بالمواِيتعلقِوفيِما

ِاألخيرةِالسنواتِفيِالمواردأقلِمنِ ِتحويالتالِمنِللمدنِجاريةالِالمواردشكلتِتِ،2015ِسنةِوفي.

ِالجماعاتِِالمائة،ِفي45ِِبنسبة ِحصة ِمن ِِضريبةالِمنالسيما ِالتيِمداخيلوالِالمضافة،ِالقيمةعلى

باألساسِمنِالرسومِالثالثِالرئيسية،ِوهيِرسمِالسكنِالتيِتتشكلِوِالمائة،ِفي26ِِبنسبةِالدولةِدبرهات

ِالمهني ِوالرسم ِالجماعية ِالخدمات ِالمِ،ورسم ِإلى ِإضافة ِداخيل ِالجماعات ِتدبرها في29ِِِبنسبةالتي

في22ِِو50ِو18ِِالتواليِلىعِالنسبِهذهتبلغِِالبيضاء،ِالدارِفيف.ِبينِالمدنِكبيرِتباينوجودِِمعِ،المائة

ِ.المائة

ِوت ِالمعطياتِمحدودية ِهذه ِالجماعاتِِالمفترضةِاالستقالليةؤكد ِبها ِسمةِبوصفهاالتيِينبغيِأنِتتمتع

ِترابيةالِالالمركزيةِسماتِمنِرئيسية ِالِعائدِأنِوالواقع. ِوالِمضمون،ِغيرِالدولةِرهابتدِالتيرسوم

ِِتحديدِبسلطةِالمدينةِمجلسِيتمتع ِالرسومالنسبة ِتلك ِمن ِبشأنِِوالِ،المستحقة ِواضحة ِرؤية يملك

معرفةِِيمكنِالِلكنِأخرى،ِإلىِسنةِمنلنِتتراجعِالمخصصاتِِهوإنِكانتِهذِحتىِالدولة،ِمخصصات

ِ.تطورهامنحىِ

 حدود تمويل المدن: .2

ِوانبجوتتسمِال.ِالالمركزيةِسياسةِفيِضعيفةالِحلقةيعتبرِالِالمحليِالتمويلِفإنِ،ذكرهِسبقِماِضوءِفي

ِ:ونذكرِفيِهذاِالشأن.ِتمويلِالمدنِبتعددهاِوتنوعِأشكالهاالمتعلقةِبمحدوديةِ

                                                           
54

ِيتعلقِاألمرِبحساباتِوليسِبميزانيات  

55
لدىِالبنكِالدولي،ِورشةِنظمهاِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئيِحولِموضوعِ"تدبيرِميزانيةِالمدنِِ(،ِخبيرHervé Hocquardإيرفيِأوكارِ)  

 .2017ونظامهاِالضريبيِوابتكارِأدواتِجديدةِللتمويلِالمحلي"،ِفاتحِفبرايرِ



84 

 

 :االعتمادِالقويِعلىِالدعمِالماليِالذيِتقدمهِالدولة 

تتشكلِباألساسِمنِعائداتِِلفائدةِهذهِالهيئاتالعتماداتِِالدولةِتحويلِالجماعاتِفيِمواردِتجسدِتعزيز

ِ،ِإضافةِإلىِالمضافةِالقيمةعلىِِضريبةالِعائدِمنِالمائةِفي30ِِوِالحضريةِوالضريبةضريبةِالباتانتاِ

جديدةِورسومِضرائبِحداثإ
56

ِ .ِموميةالعِالماليةِعلىِكبيرِحدِإلىِيعتمدِالمحليِالتمويلِأنِغير.

ِتِالتيِالماليةِالمواردِعلىِكبيراِاعتماداِالمحليةِالميزانياتِوتعتمد ِالدولةِرهابتدِأوحولها ِوشكلت.

ِالمواردِبلغتبينماِِ،ترابيةلجماعاتِاالِمواردِمنِالمائةِفي65ِِنسبةِ،2015ِسنةِفيالمحولةِمداخيلِال

 ِ.المائةِفي15ِِالدولةِرهابتدِالتي

 

2015ِاالعتياديةِللجماعاتِالترابيةِفيِِبنيةِالمداخيل

ِ

2017ِالمصدر:ِالخزينةِالعامةِللمملكة،ِ

ِويشكل.ِمداخيلهاِاالعتياديةِمنِالمائةِفي20ِِفيِسوىِتحكمجماعاتِالترابيةِالِتالِأنمماِسبقِِبينويت

المنحىِالتنازليِِبسببِجماعاتِالترابيةالِتمويلِمصادرِعلىِخطراِدولةالِتحويالتِعلىِالشديدِاالعتماد

ِتنخفضِللدولةِاإلجماليةمداخيلِالِفإنِوهكذا،.2008ِِسنةِمنذمداخيلِالضريبيةِللدولةِالِأداءالذيِيسجلهِ

جماعاتِالترابيةالِلتمويلِالرئيسيِالمصدرِتشكلِأنهاِحينِفيِركبيِبشكل
57
.ِ

 ِِيبيضرنظامِالتدبيرِالعدمِالقدرةِعلى: 

                                                           
56

ِلفائدةِالجماعاتِالحضريةِوالقروية34ِمنهاِِيبةِورسمارض37ِِأحدثِالذي30.90ِِ،ِالسيماِمنِخاللِالقانونِرقمِجماعاتِبشكلِتدريجيعزيزِمواردِالمِتت  

13ِوِرسما17ِتضمنِاليومِإلىِنظامِضريبيِمحليِيلنصلِ،39.07ِو47.06ِبموجبِالقانونينِرقم2008ِِِسنة.ِواستمرِاإلصالحِفيِفائدةِالعماالتِِواألقاليمل3ِو

  .حقاِمنِالحقوقِوالمساهماتِواألتاوى

57
الفترةِالقيمةِالمضافةِعلىِِضريبةالالقيمةِالمضافة،ِوعلىِاألخصِعلىِضريبةِجراءِالمنحىِالتنازليِللالضريبيةِللدولةِمداخيلِمنِالِتفاقمِاالنخفاضِفيِالعائد  

 [.2009ِ-2007ِ]ِالفترةِ[؛ِوهيِأقلِبكثيرِمنِاألرقامِالمسجلةِخالل2016ِ-2010ِ]
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بالِالالمركزيةمسلسلِِنجاحيظلِ  ِ أنِالنظامِالضريبيِالمحليِيعدِ،جبائيةالِالمواردِتعبئةترابيةِرهينا  ِ ِعلما

ِالالزمةِالماليةِالمواردِعلىِالحصولالعموميينِِالقرارناعِلصِتتيحِواالجتماعية،ِاالقتصاديةِللسياسةِأداة

ِِتمتلكوال.ِتعانيِمنِأوجهِقصورِعديدةِالمحليِالضريبيِالنظامبيدِأنِحكامةِ.ِالمحليةِلتنميةتحقيقِال

ِفِالشأن؛ِهذاِفيِواضحةِرؤيةِالحاالت،ِمعظمِفيِ،الجماعات ِبتدبير ِتكتفي أيِفيِغيابِِلحظيهي

فتقارِواالِصالحيات،للِواضحغيابِتحديدِوِالتنظيمية،كراهاتِاإلبِالقصورِأوجهِبعضِرتبطتو.ِتخطيط

ِ.الكافيةِالمواردإلىِ

ِ،المداخيلِالذاتيةِللجماعاتِالترابيةوصلتِِقدف.ِإثباتتدبيرِالنظامِالضريبيِالِيحتاجِإلىِإنِالعجزِعنِ

ِاالعتيادية20ِِتمثلِالتي 3.5ِِمنهاِدرهم،ِمليون7.1ِِمبلغإلى2015ِِِسنةِفيِ،فيِالمائةِمنِمداخيلها

ِمحليةِضرائبكِدرهمِمليون ِِإلىِأساساِالمحليةِللضرائبِالضعيفِاألداءِهذاِويرجع. ِإدارةغياب

ِمِمحليةِضريبية ِِذاتنظمة ِِتنظيميهيكل ِتونموذجي ِعلى ِلتعبئةِحفزةتومِمؤهلةِبشريةِمواردتوفر

ِ:ماِيليِأيضاأوجهِالقصورِِوتشمل.ِمواردِالضريبيةال

ِعدمإضافةِإلىِِالقانونية،نقصِالقيادةِواليقظةِوِالضريبيةِالمسائلِفيالالزمةِِالخبرةِإلىِاالفتقار -

ِلِإداريةِأدواتِوجود ِالضرائبتدبير لتدبيرِِمخصصِمعلوماتِونظامِ،ضريبيةِستراتيجيةإ:

 واإلبالغ؛ِوالتقييم،ِتتبعوالِ،ِبياناتِوقاعدةِالمحلية،ِالضرائب

 دفعِالضرائب؛الملزمينِبالتساهلِمعِ -

:ِمثلِالخارجيةِالجهاتمعِختصاصاتِاالِوتداخلضريبيِالِالتنسيقمسجلِعلىِمستوىِالنقصِال -

ِِللمملكة،ِالعامةِنةيالخز ِالعامة ِِللضرائب،والمديرية ِالبيضاءِالدارِحالةِفيِ"كيليد"وشركة

ِللِالرباط،ِحالةِفيِ"ضالري"و ِفيِمجموعِالوعاء ِالضريبيتحكم تعاملِيِالمثال،ِسبيلِعلىو.

الِيتمِِلكنِ،همفواتيرِدفعلمعِالوكالةِالمكلفةِبتوزيعِالماءِوالكهرباءِِلضرائباِالملزمونِبدفع

ِ.السكنِرسمِلدفعويتهمِهِتحديد

ِالمجلسِاألعلىِللحساباتِفيِ ِفيِمايِِتقريرالويؤكد ِالجباياتِالمحلية2015ِالذيِأصدره ِأنِحول ،

مليارِدرهم،ِمسجالِبذلك16,8ِِإلى13ِِقدِانتقلِمن2013ِِو2009ِخاللِالفترةِماِبينِِتحصيلهالباقيِ

ِبنسبةِ ِيعكسِعجزا7.3ِِفيِالمائة،ِأيِبمعدلِنموِسنويِقدره29ِِتصلِإلىِتفاقما فيِالمائة،ِوهوِما

ِ ِِتحصيلفيِبنيويا ِالمتأخرات. ِسجلِالتقريرِعدةهذه ِاإلمكانياتِبتحديدِأساساِتتعلقِقصورِأوجهِكما

ِبتالِصعوباتالوِ،جبائيةال ِالجبائيةالنقائصِوِ،تهاعبئمرتبطة ِعلىِمستوىِالحكامة ِواختالالتِ،المسجلة

ِ ِالوعاء ِمستوى ِالِحيثِمنِالسيماِالضريبي،على ِفي ِالضرائبقصور ِمعدلِوانخفاضِ،تحصيل

ِ.المتأخراتتفاقمِوِتحصيل،ال

 ِهيمنةِنفقاتِالتسيير: 

ِإلىِارتفعتِ ِمنِلنفقاتِالسنويِالتمويلالحاجة ِبأزيد ِبالتسيير ِالمتعلقة في15.1ِِِالجماعاتِالحضرية

ِإجماليِمنِفيِالمائة59.6ِِ،2015شكلتِنفقاتِالتسييرِفيِسنةِو[.2013ِ-2007]ِالفترةِخاللِالمائة

ِلبعضِوبالنسبة.ِواألعوانِالموظفينرواتبِكنفقاتِمرتبطةِبِفيِالمائة31ِامنهِ،نفقاتِالجماعاتِالترابية

ِ.المائةِفي70ِِمنإلىِأزيدِلتصلِِالمائةِفي31ِبكثيرِنسبةِِالموظفينتتجاوزِرواتبِِ،جماعاتال
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 االستثمارِلميزانيةِالكاملِالتنفيذِعلىِالقدرةِعدم:ِ

ِ ِالترابية ِالجماعات ِتتمكن ِلِدائماال ِالكامل ِالتنفيذ ِاالستثماريةِميزانيتهامن ِو. ِذلك ِعن ِتراكميترتب

ِالمتعلقِالتقريرماِسجلهِأيضاِِهذاو.2015ِِسنةِنهايةِفيِدرهمِمليار29.5ِِإلىِوصلتِالتيِالمتأخرات

ِغيرِفهي:ِاتواضحاِلضعفِالقدرتعدِنموذجاِِالمغربيةجماعاتِال"ِأنِأكدِالذيِفريقيةاإلِالمدنِبتمويل

ِفي40ِِو30ِِبينِيتراوحِبفائضِاليةالمِسنواتالِوتنهي.ِاالستثماريةِميزانياتهاالتنفيذِالكاملِلِعلىِقادرة

ِوالتقنية،ِالبشريةِالقدراتِإلى،ِىِهذهِالظاهرةوتعز.ِبالفعلِنفذتِالتيِاالستثماراتِبمبالغِمقارنةِالمائة

ِِ،الترابيةِاالختصاصاتِتضاربِأوِتداخلإلىِو بمدونةِِالصلةِذاتِأوِامةالعِاإلداريةإلىِالمساطرِثم

ِفيِالمائة30ِعادلِماِيِ،2009ِسنةِفياقترضتِهذهِالجماعاتِِنفسه،ِالوقتِوفي.ِالصفقاتِالعمومية

"ِاالستثماراتِمن
58
.ِ

ِإلىِبجماعاتِللِالماليةِالوسائلِزيزتعِيؤديِوال ِالتدبيرِتحسينالضرورة ِيتعلقِماِفيِالسيماِ،نجاعة

 .األمثلِالنحوِعلىِاستغاللهاِيتمِالإالِأنهاِِالموارد،ِبعضتمتلكِِالمدن.ِومنِالمؤكدِأنِاالستثمارنفقاتِب

 المحلي، رافعة لتمويل المدينة المستدامة:نظام الضريبي ال .3

ِالستثمارمحفزِعلىِاِضريبيِنظامرساءِإِخاللِمداخيلِالجماعات،ِمنِتطويرِيةكيفِيكمنِالرهانِفي

ِ.الدولةتحويالتِِعلىِاالعتمادالتقليصِمنِو

ِ ِِالمضافةِالقيمةِعلىِضريبةالباألساسِبِالتحويالتتتعلق ِالالتي ِجماعاتللِوسائلتضمن ِو. ِهذايفتقر

الِينظرِإليهِبعينِِالمحليةنموِالمداخيلِبِاطهارتبِأنِكماِ،القدرةِعلىِالتوقعوالرؤيةِِوضوحِإلىِالمورد

ِالرضا ِأنِ. ِ"الكفايةِفيهِبماِواضحةغيرِِالصددِهذاِفيالتقابلِِعالقةكما ِتشجعِالالتوزيعِِمعاييرِإن.

"فيِمجالهاِالترابيإنشاءِمقاوالتِوِالمستثمرينمواكبةِلِجهوداِتبذلِالتيجماعاتِال
59

ِربطِينبغيوربماِ.ِ

ِامةِالجيدة.الحكِوتحفيزِلتشجيعِأداةِدبير،ِومنِثمِجعلهِجودةِالتبِالتوزيعِهذا

ِمنِالمائةِفي75ِِإلىيمكنِأنِيصلِِاإلجمالياإلمدادِالجزافيِفإنِِ،2002ِحسبِالدوريةِالوزاريةِلسنةو

ِال ِِلضريبةلِاإلجماليغالف ِتِالمضافة،ِالقيمةعلى ِِبلغبينما ِالمائةِفي58ِِحاليانسبته هذاِِكانِولئن.

ِيكونِأنِيجبِالطموحِهذاِفإنِ،محفزةِعلىِحسنِالتدبيرالِالقواعدتوظيفهاِلتعزيزِِكنماإلجراءِأداةِي

ِ.الدولةِتواجههاِالتيِالماليةواقعيا ،ِبالنظرِإلىِاإلكراهاتِ

ِ(رسمِالخدماتِالجماعيةِوالرسمِالمهنيِورسمِالسكنوعالوةِعلىِذلك،ِفإنِالرسومِالثالثِالرئيسيةِ)

،ِوتتولىِتحصيلهاِعنِيجاريةالتيِتحددِدافعيِالضرائبِوالقيمِاإلالمتعلقةِالقواعدِِضعبرهاِالدولةِوتدت

بعضِالنواقصِعلىِمستوىِِتشوبهاِالتدبيرِالخزينةِالعامة.ِبيدِأنِهذطريقِالمديريةِالعامةِللضرائبِو

فيِو.ِةالمحليماليةِالِعلىوهوِماِيشكلِعبئاِثقيالِِ،يجاريةالقيمةِاإلِتقييموالوعاءِالضريبيِوالتحصيلِ

ِعلىِأدخلتِالتياآللياتِالمبتكرةِِمنِالرغمِعلىِإمكاناتها،ِثلثِمنِأكثرتتلقىِِالفإنِالجماعاتِِ،الواقع

ِِ.طرقِاألداء

                                                           
58

  AFD, Banque mondiale, Thierry Paulais : Financer les villes d’Afrique, L’enjeu de l’investissement local, Publié par 

Pearson Education France, 2012, p.343. 

59
26ِ،ِالصفحة9ِ/2012ِِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئي،ِالنظامِالضريبيِالمغربي:ِالتنميةِاالقتصاديةِوالتماسكِاالجتماعي،ِإحالةِذاتيةِرقمِ  
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ِمعِ،قواعدِالمعتمدةللِسليمِتقييمِوإجراءِشامل،ِإحصاءِمنانطالقاِِالمواردِضمانِإماِلعلِالمطلوبِهوو

تقنيةِالِالمهامأوِتفويضِ/هذهِالمهامِللجماعةِوكِترِإماوِفرنسا،ِفيِالحالِهوِكماِومحفز،ِكافتعويضِ

ِبعضكماِيمكنِالتفكيرِفيِمنحِِ،المهتمينِالخدماتحصيلِإلىِمتعهديِوالتِوالتقييمِالمتعلقةِباإلحصاء

ِ ِتحديد ِالتدبيرالجماعاتِسلطة ِتحفيزيِعلىِحسن ِكإجراء ِالضريبة، ِعلىِنسبة ِبناء ِتقييمه ِالذيِيتم ،

ِ.دوريةمنِخاللِإجراءِعملياتِافتحاصِِحتىِوأِ،بشكلِمضبوطِمحددةِمؤشرات

مداخيلِالذاتيةِللجماعاتالِأنِالبيانِعنِوغني
60
ِ،ِالِتتالءمِاألحيانِبعضِفيو.ِتظلِضعيفةِعلىِالعمومِ

ِوصلتِفقدِكبيرة،ِالمدنِفيهذهِالمداخيلِِنموِإمكاناتِإن.ِمعِمردوديةِالجماعاتِدارةتدبيرِواإلالِتكلفة

ِ ِغضون ِالمائة58ِِزائدِإلىِسنواتِخمسِفي ِِمقابلِفي 27ِِزائد ِللرسوم ِبالنسبة ِالمائة ِالثالثفي

ِوسائلِعزيزعلىِتِبالفعلِمدنِتسععملتِِوقد.2015ِو2009ِسنتيِِبينِالدولةِرهارئيسيةِالتيِتدبال

ِالحاجةِعندِواللجوءِالمعلوماتِأنظمةِاعتمادِخاللِمنِ،بالضرائبِالمكلفةِالمحليةِاإلداراتِعمل

ِِ.الضريبيِاإلحصاءِمجالِفيالحاصلِِالتأخيرِتداركِأجلِمنِالخواص،ِنالفاعليِلخدمات

 التدبير المالئمالمدينة المستدامة:  .7

 آليات تدبير المدينة ( أ

 بناء المجال الحضريتدبير  .1

العقاريةِفيِالتجزئاتِالنصوصِالقانونيةِالجاريِبهاِالعملِعملياتِتهيئةِوبناءِالمجالِالحضريِصرِتح

ِالسكنية ِاألبنيةوِوالمجموعات ِالعقاراتِإقامة ِوتقسيم ِالنصوصِِوتفتقر. هيئةِالتِأدواتِبعضِإلىهذه

ِالعامةِتتطلبِالتيِةالحضري ِالمنفعة ِصفة ِبِ،منح ِيتعلق ِما ِفي تهيئةِالِومناطقِالجديدة،ِالمدنخاصة

ِ.الحضريةِالتمددنطاقاتِوِ،يعقاراللتكوينِالوعاءِِومناطقِ،عملياتيةالِالمشاريعطقِامنوِ،التشاورية

ِالالزمةِراضياألِحيازةِفيِالحقِؤسساتِالتابعةِلهالملوِللدولةِالعامةِالمنفعةِمفهوموسيعِنطاقِتِويتيح

ِرىالكبِالمشاريعِنجازإل ِأنو. ِيعدهِمنِالمؤكد ِاإلجراء ِالِوتقنيةِقانونيةِأداةِذا عمرانية،ِالِسياسةتخدم

ِهذهمثلِِأنِغير.ِعقاريةالِسوقالِظيموتنتهاِوتعبئالتحكمِفيِاستخدامِاألراضيِِعلىِتساعدِأننهاِأومنِش

ِوالِةاالجتماعيِلقللقالِمصدراِتكونِأنِيمكنِالموسعةِالتدابير ِالالزمةِالضماناتِغيابِفيمنازعات،

ِتعسفيةِغيرِإداريةِلممارسة ِاذل. ِوتوفيرِالدولة،مالءةِِتحسينوسائلِتدخلِالدولةِهذه،ِ،ِيتعينِبموازاة

ِ.ابهِيثقِأنِللمواطنِيمكنِمواتيةِوإداريةِاجتماعيةِبيئة
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الرسمِ،ِوالرسمِعلىِعملياتِالبناء،ِوالرسمِعلىِاألراضيِالحضريةِغيرِالمبنية،ِفإنِالرسومِالمحليةِالتيِتدبرهاِالجماعاتِتشمل47.06ِِرقمِوحسبِالقانونِ  

الرسمِعلىِ،ِوالرسمِعلىِاستخراجِموادِالمقالعت،ِوالرسمِعلىِمحالِبيعِالمشروبا،ِوالرسمِعلىِاإلقامةِبالمؤسساتِالسياحية،ِوعلىِعملياتِتجزئةِاألراضي

ِالمائدة ِالمعدنيةِومياه ِوالمياه ِوالرسمِعلىِالنقلِالعموميِللمسافرين، ِالمترتبِعلىِإتالفِالطرق، ِوالرسم ِبالتطابق،ِوِرسمِتصديقِاإلمضاء، الرسومِواإلشهاد

ِالعامِللنقلِالمعدةِالعرباتِوقوفِعلىِالمفروضِمالمحجز،ِوالرسِالعامة،ِورسمِالبيعِوأماكنِاألسواقِفيِالمقبوضةِ،ِوالرسومالمفروضةِعلىِالذبحِفيِالمجازر

ِوالرسمِالحالةِللمسافرين،ِورسوم ِوالرسمِوأسواقِبالجملةِالبيعِأسواقِفيِالبيعِعلىِالمفروضِالمدينة، ِالعامةِالجماعيةِاألمالكِشغلِعلىِالمفروضِالسمك،

ِوالرسم ِومساهمةِأوِصناعيةِأوِتجاريةِأعمالِبممارسةِترتبطِعقاراتِأوِبمنقوالتِمؤقتاِالعامةِالجماعيةِاألمالكِشغلِعلىِالمفروضِمؤقتا، ِأربابِمهنية،

ِوتهيئتها.ِتجهيزهاِنفقاتِفيِالعامةِللطرقِالمجاورةِالعقارات

ِِِ
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ِالِاألشكالِبوفرةِاالستقاللِمنذِالمدنِإنتاجِاتسمِوقد ِالعمرانيِازدواجيةِتعكسِالتيعمرانية :ِالتوسع

بالنسبةِِجداِمكلفةِاالزدواجيةِهذهو.ِالئقالِوغيرِالالئقِ،النظاميِوغيرِينظامالِ،القانونيِوغيرِالقانوني

ِعمرانيللتوسعِالوِالهشاشةأحزمةِِفيلتكديسِالفئاتِالفقيرةِِعقلنةِالعملِمنِأجلِالتصديِعينويتِ.للدولة

ِوالكهرباءِاءالم،ِكمنِأجلِتزويدِالساكنةِبالمرافقِوالخدماتِالعموميةِ،باهظةِنفقاتتترتبِعنهِالذيِ

ِالهوامشفيِهذاِالشأنِِالرئيسيةمنِبينِالعقباتِو.ِذلكِإلىِوماِوالصحة،ِوالتعليم،ِوالطرق،تطهير،ِوال

ِ.التجهيزِوالناقصةِالقانونيةِوغيرِقبةارمللِالخاضعةِغيرضواحيِالمدنِِونموِلمدنلِالداخلية

ِيبلغمنِتوفيرِعرضِعقاريِِ،[2014-2004]ِالفترةِخاللِ،قانونيةالتهيئةِالعقاريةِالِومكنتِعمليات

ِللسكنِمجهزةِيةأرضِقطعة480.000ِ ِمعدة ِالقطاعِالعموميِِ،العرضِهذاِيزالِوال. ِفيه ِالذيِساهم

الحاجةِِنفيِالمائةِم59.3ِِيمثلِوهوِ؛عمرانيالِالنموِوتيرةِمعِمقارنةِمحدوداِ،المائةِفي80ِِبةبنس

ِةجمالياإل ِويُِ. ِالصالحةِاألراضيِمنِرىكبِمساحاتِيدمرِالذيِالنظاميِغيربالسكنِِالعجزغطىِهذا

352.613ِِينةالمدِوسياسةِاإلسكانِوزارةأحصتِِ،2012ِسنةِوفي.ِفيِالمائة40.7ِِبمعدلِللزراعة،

ِِغيرِمسكنا ِِ.الهيكلةِإعادةِمنِاستفادتِالتيِاألحياءِخارجقانوني، ِِإنتاجويشكل ِنظاميِالِغيرالسكن

فيِالمائة50ِِنسبةِحاليا
61
.ِ

 2014-2004تطور العجز في السكن خالل الفترة 
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:ِالواقعِوالتشخيصIIِلمهمةِوزارةِالتعميرِوإعدادِالترابِالوطنيِ،ِمديريةِإعدادِالتراب:ِدراسةِتتعلقِبإعدادِاإلستراتيجيةِالوطنيةِلتدبيرِالعقار،ِتقريرِا  

2016ِِالمجالي،ِ

 مكونات العجز

 )الوسط الحضري(

العجز 

المسجل 

في 

2004 

% 

 األسر

2004-

2014 

تخفيض 

 العجز

2004-

2014 

 العجز

المسجل 

 2014في 

% 

 300 مدنِالصفيح

000 

-  75 000 230 000 145 000 24 

 21 000 125  - 000 125 24,6 مساكنِبدائيةِحضرية

مساكنِمهددةِبالسقوطِومساكنِ

 متقادمة
80 000 6,6 45 000 30 000 95 000 15,8 

 انتشارِالسكنِغيرِالالئق
100 

000 
8,2 - 

- 
100 000 16,7 

 التعايش
200 

000 
16,4 - 165 000 35 000 5,8 

 (1مجموع )
680 

000 
55,8 245 000 425 000 500 000 83,3 
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2016ِ،ِوزارةِالتعميرِوإعدادِالترابِالوطنيالمصدر:ِالمندوبيةِالساميةِللتخطيطِوتقريرِ  

ِ

ِمنِمجموعةِهوِبمثابةِموميالعِالتدخلِفإنِتراكمة،موالِوالمتنوعةِالمتعددةِالقصورِأوجهِمواجهةِوفي

ِدوالجهِههذبيدِأنِِ؛ارئةالطِحاالتستجابةِللواالِالعجزمعالجةِمظاهرِِتحاولِالتيِالعالجيةِاإلجراءات

ِالعجزِيخفيِأالِويجب.ِلمِتمكنِمنِالتخفيفِمنِحدةِالمشاكلِالمطروحةِاقصنوالتيِتسعىِإلىِتداركِالـ

ِ.النوعيأوجهِالقصورِعلىِالمستوىِِالسكنالكميِفيِمجالِ

حول2005ِِِأبريل5ِِالصادرةِبتاريخ6362ِِرقمدوريةِالِبموجبعتمدةِالمِالمعاييرِأنوينبغيِالتذكيرِب

ِالدوريةِالمؤرخةِفيِِوحتىِاالجتماعيسكنِبالِالمتعلقةبناءِالِعملياتِفيِمراعاتهاِالواجبِالدنياِالمعايير

ِفيِاالجتماعيِللسكنِوحدة230ِِالبالغةِالمفرطةِالكثافةِأنِشكِوال.ِاواسعِجدالِثيرتِ،2010ِيونيو14ِ

ِأنهاِإالِالمنتوج،ِتكلفةِعلىِتؤثرِالمسالكِمساحةِوتقليصِالمنازل،ِسقفِارتفاعِوتقليصِالواحد،ِالهكتار

ِالمرورِوالسالِتضع ِالصحيةِوحركة ِتساؤلِموضعِالحضريةِالحياةِجودةمة ِفيِوضعالِهذاِويساهم.

ِ.الالئقِالسكنِشروطِتوفرِالِسكنيةِمجمعاتتجعلِبعضهمِأسيرِوبينِساكنةِالمدنِِالتفرقةِمظاهرِتنامي

ِ؟اإلقصاءوالتفرقةِفهلِنحنِإذنِبصددِإعادةِإنتاجِمظاهرِ

 تدبير األزمات والكوارث الطبيعية .2

ِالمخاطرتعددِوأمامِ.ِمآسيوالِالكوارثِلخطرِمتزايدِبشكلِمعرضةِالعالمِأنحاءِجميعِبحتِالمدنِفيأص

ِالمدينةِوت ِالمستمرالتيِتواجهها ِاليومِومخاطرهاِالمدينةفإنِِ،ناميها ِمضى،ِوقتِأيِمنِأكثرِ،أضحيا

ِ.مترابطينعنصرينِ

ِسياساتِفيِاهتمامِمحورِ،عمرانيةلةِامظاهرِالهشاشِعنِتكشفِالتيِالطبيعية،ِالمخاطرِتشكلِأنِويجب

ِِوالتعمير،ِالتهيئة ِإلى ِالمتغيرةِوالمخاطرِالتقلباتِمنِلدوامةِمعرضةِالمغربيةِالمدنِأنبالنظر

مستوىِِعلىِحقيقيةإشكاليةِِجسدبلِإنهاِتِالمغرب؛ِفيِمعزولةِحاالتهِالمسألةِهذِشكلتِوال.ِوالمتنوعة

ِالوطنيالترابِ ِوالفيضاناتِسنوياِهكتار3000ِِتدمرِالتيِالمتكررةِغاباتالِحرائقِإلىِوباإلضافة.

ِالجارفة،وال ِبِتحدثِالتيِسيول ِمخلفة ِمخيفة ِنِ،جسيمةِأضراراوتيرة ِِأيضاشير ِوأمواجِزالزلالإلى

ِووِتسوناميال ِالتربة ِِالحاضرِالوقتِفيِتشكلِالتيِرضيةاألِنهياراتاالانزالق ِسياسيةانشغاالت

ِ.واجتماعية

ِِبدأِولكنِالمغرب،ِفيِالعهدِحديثةِليستِالفيضاناتِظاهرةِأنِوالواقع ِِخاللِمكثفِبشكلاستشعارها

خيرةاألِالعقود
62
ِإلىِؤدييِيذالِالعمرانيتوسعِالوِاالقتصاديةتناميِاألنشطةِوِالديمغرافيِالنموِبسببِ
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 مليونِدوالر600ِمتضررا،ِوخسائرِتقدرِب350.000ِِقتيال،ِو1177ِ،ِخلفت1995ِفيضاناِمنذِسنة19ِِسجلِ  

 مساكنِغيرِقانونية
540 

000 
44,3 330 000 770 000 100 000 16,7 

 (2مجموع )
1 220 

000 
100 575 000 1 195 000 600 000 100 
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ِطخطمالِحددقدِو.ِيمنعِفيهاِالبناءِمناطقِجوهرهاِفيِتعدِالتيِلمسالكِومجاريِالمياه،لِمتزايدِاحتالل

التوسعِِبسببِمنهاِفيِالمائة94ِِالفيضانات،ِلخطرِمعرضاِموقعا391ِِالفيضاناتمنِِلحمايةلِالوطني

ِ.المبكرِاإلنذارِآلياتِضعفِذلكِإلىِضافنوي.ِقانونيِغيرعمرانيِبشكلِال

بعاملينِِترتبطِالخسائرِالتيِتخلفهاو.ِعمرانيةالِالكوارثِأكبرِفيتتسببِفِ،مخلفاتهاوِللزالزلِبالنسبةِأما

ِو ِبهما، ِالتنبؤ ِيمكن ِهماال ِالزلزال: ِومركزهِدرجة ِالتِمنِالعديدِأنِغير. ِالسكنية ِالكبيرةجمعات

لزالزلخطرِامعرضةِلالِالجيولوجية مناطقِفيِتقعِوالصغيرة
63
ِأوِاألحداثبتواترِِالتنبؤإمكانيةِِدونِ،

ِ.وقوعها

ومعاصرةِتاريخيةِحقيقةخطرِالتعرضِللزالزلِيبقىِو
64
وطنيِِطخطاعتمادِمِإلىِالحاجةيبرزِهوِماِوِ،

ِنصوصِوتنفيذإلزاميةِوضعِِإغفالِدونِزمات،منِأجلِتدبيرِأمثلِلألعمليةِِإجراءاتِتضمنيِطوارئلل

مضادةِللزالزل،ِإالِيمتلكِنصوصاِقانونيةِِالمغربِأنصحيحِو.ِوارثالكِهذهِمثلتدبيرِبقانونيةِتتعلقِ

ِ.هاِيظلِدونِالمستوىِالمطلوبطبيقأنِت

ِتسوناميِوجاتتسببِفيِمِقدِ،1755ِبرننوِالذيِوقعِفيِفاتحِزلزالالِجدرِاإلشارةِأيضاِإلىِأنكماِت

قوية
65
ِوأمواجِالزالزلبِفيِاآلنِنفسهِاإلنذارِتكونِخاصةوِرصدللِشبكةوهوِماِيقتضيِالتوفرِعلىِِ،

ِالمنطلق،ِينبغيِاعتمادِمقاربةِشموليةِو.ِتسوناميال األخذِبعينِوِرالمخاطِمنِالوقايةمجالِِفيمنِهذا

ِ.والتنميةِالتخطيطِسياساتِفيِالمخاطراالعتبارِخارطةِ

لريفِتعدِأهمِمنطقةِفيِالمغربِتشهدِاِسلسلةِفإنِ،انزالقِالتربةوِرضيةألاِباالنهياراتِيتعلقِوفيِما

ةِالمعقدةوالمناخيِةوالمورفولوجيِةالجيولوجيبنيتهاِِبسببِالمنحدراتِاستقرارعدمِ
66
.ِ

ِووزانِوشفشاونِكتطوانِ،المدنِلبعضِةالحضريِاتالمدارِتوسيعشرةِعملياتِمباِقبلِالحرصِويجب

ِِ،والحسيمةِوطنجة ِالتعميرِخرائطِوضععلى ِلشروط ِالمستجيبة ِوتوجيهِتحديدِأجلِمنِ،المناطق

ِ .السيارةِوالطرقِبالطرقِالخاصةِالتحتيةِلبنياتوضعِتخطيطِلوِببنائهاِالمسموحِالمناطق
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مضيقِجبلِطارق".ِِىِمستوىعلسمِ/ِسنة0.5ِِ،ِ"بمعدلِيبلغِاألوروبيةِ–فريقيةِالتكتونيةِاإلالصفائحِيقعِالمغربِفيِمنطقةِتصادمِقاريةِبسببِالتقاربِبينِ  

ِخلفِِالذيتر،ِوشعلىِمقياسِريدرجات9ِِالذيِبلغِ،1755ِِلسنةالزلزالِالكبيرِتيِكانتِوراءِهذاِالمضيق،ِيخضعِالمغربِلتأثيرِاألنشطةِالزلزاليةِالوفيِمحيطِ

ِوالقتلىِمئاتِ ِِاواسعدمارا ِمدن. ِوفيِعدة ِمنِالبالد، ِالصدوعِفيِالمناطقِالداخلية ِعلىِطولِاألِالرئيسيةتقع ِِطرافالنشطة ِوالجنوبية ِجبالللسالشمالية ِسلة

.40ِِفحةصال،2002ِ،ِيونيوِدارِالنشرِعكاظالمغربي،ِمجالِ:ِنوافذِعلىِالإعدادِالترابِالوطنيوالبيئة،ِمديريةِإعدادِالترابِالوطنيِوالماءِاألطلس.ِانظر:ِوزارةِ

،2005ِ،ِينايرِملخصالوقايةِمنِالكوارث،ِحولِمديريةِالمراقبةِوالوقايةِمنِالمخاطر:ِالتقريرِالوطنيِِوالبيئة،إعدادِالترابِالوطنيِوالماءِانظرِأيضا:ِوزارةِ

 ِ.18الصفحةِ

64
ِ"مدمرةِزالزلِلعدةِتعرضِالمغربِالماضي،ِفي   ِكبيرِحدِإلىِأوِجزئياِدُمرتِالمدنِبعض. ِ،(1755ِ،1624ِ،1522)ِفاسِ،(1761ِ،1731)ِأكادير:

ِخاللِوقعتِالتيِالزالزلِوتسببت(.1773ِِ،1755)ِوطنجةِ،(1755)ِسالِ-ِالرباطِ،(1848ِ،1821)ِمليليةِ،(1755ِ،1624)ِكناسمِ،(1755ِ،1719)ِمراكش

ِ(.2004ِو1994ِِالحسيمةِ،1992ِالريصانيِ،1960ِأكادير)ِجسيمةِأضرارِفيِالعشرينِالقرن

65
ِوقد.ِالبيضاءِالدارِالرباط،ِسال،ِالمهدية،ِالعرائش،ِأصيلة،ِطنجة،ِفيِمدنِسيمةجِأضرارِفيِوتسببت.ِمترا15ِِهذهِإلىِارتفاعِموجاتِالتسوناميِوصلت  

ِ،1848ِوفيِسنة.ِالبحرِأسوارِهذهِالمدنِغمرتِمياهِوالصويرة،ِوآسفي،ِمدنِالجديدة،ِوفي.ِلمسافةِتزيدِعنِكيلوميترينِفيِالمناطقِالساحليةِامتدتِمياهِالبحر

ِفتحاتِعلىِمستوىِالميناءِتسببِفيِلتسوناميِالناظورِتعرضتِمدينة 7.3ِِقوتهِوالذيِبلغت1969ِفبراير28ِِوقعِفيِِالذيِالزلزالِأدىِوفضالِعنِذلك،.

ِ.البيضاءِالدارِفيِضعيفِالحجمِتسوناميِحدوثِإلىِريشتر،ِمقياسِعلىِدرجات

66
ِفاس،ِفيِبنزاكورِحافةِانهيارِوقدِأدى.ِذلكِإلىِوماِالطرقِةوشبكِالكهربائيةِوالمنشآتِالمساكنِوتدميرِالبشريةِاألرواحِخسائرِفيِِاالضطراباتِتسببِهذه  

ِانظرِالمنازل،ِمنِالعشراتِودمارِشخصا52ِِمقتلِإلىِنوعه،ِمنِحادثِآخرِوهو ِالترابِالوطنيِوالماءِوالبيئة،ِوزارة: ِمنِالمراقبةِوالوقايةِمديريةِإعداد

ِ.24ِالصفحةِ،2005ِرينايِملخص،ِالكوارث،ِمنِحولِالوقايةِالوطنيِالتقرير:ِالمخاطر
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ِ،تدخالتِالسلطاتِالعموميةِفيمعتمدةِالِوالتنميةعميرِالتِلخياراتِالحقيقيةِارلآلثِالحقِتقييمِغيابِوفي

تعدِتعبئةِاألموالِو.ِمتجانسةِوغيرِمعزولةِبطريقةِاألزماتالتفاعلِمعِفاعلونِالعموميونِفيِالستمرِيس

يعدِو.ِشاملةِستراتيجيةفيِإطارِإِوالعملأمرا ِأسهلِمنِاستباقِاألزماتِِاألزمةِضغطِتحتِدنابالِفي

ِ.فيِهذاِالصددِاتعزيزهِينبغيآليةِِالطبيعيةِالكوارثِآثارِمنِللحدِالوطنيِالصندوق

العديدِمنِِعمليو.ِومكافحتهاِالطبيعيةِالكوارثلوقايةِمنِلِومنسقةِفعالةِستراتيجيةإلىِإِالمغربيفتقرِو

ِالعديدِاعتمادِجرىِأنهِالمؤكدِومنِ.قطاعيةِوإجراءاتإطارِنصوصِقانونيةِِفيِمنفصلِبشكلالفاعلينِ

ِمنهاِنذكرِ،اتخططمالِمن ِللوقايةِالتوجيهيِوالمخططِالفيضانات،ِمنِللحمايةِالوطنيِالمخطط:

ِللتنميةِالوطنيةِواإلستراتيجيةِ،(ORSEC)ِاإلغاثةِعملياتِتنظيمِومخططِالحرائق،ِومكافحة

ِإحداثِتتيحِالمتعددة،ِوالمخاطرِالتقلباتِلتدبيرِمندمجةِمقاربةِاعتمادِإلىِعمليا ،ِنحتاج،ِلكنناِالمستدامة،

ِالهدفِفيِتحديدِ.المجالِهذاِفيِللحكامةِآلية ِالعمليات،ِبقيادةِمكلفةِخليةِوتعيينِالمسؤولياتِويتمثل

ِ ِِوطنيةِأرضيةوإرساء ِلتنسيق ِالسياساتِضمنِالمخاطرِهذهِإدراجوِالكبرى،ِالمخاطرِتدبيرعملية

ِ.التنموية

ِماليةِتقنياتِعلىتستندِِالطبيعية،ِالكوارثِلمكافحةِمالئمةِتمويلِةإستراتيجيِوضعِعلىِكماِيُقترحِالعمل

ِوالقطاعِالدولةِبينِالشراكةِعلىِالمرتكزةِالتأمينِآلياتِاعتمادِإلىِباإلضافةِالتضامن،ِأوِللتعويض

ِ.الخاص

ِذلك،و ِعلى ِالنهوضِبإدارةِعالوة ِالِحولِالمعلوماتِوتبادلِالمعارفِيجدر ِعلىِمخاطر، والتدخل

ِالمخاطرمستوىِ ِثقافة ِوتنمية ِِإدماجِمنِالمزيدِعلىِوالعملِالتواصل،ِوتعزيزِ،التمثالتِاالجتماعية،

ِبالمخاطر"ِالمتعلقِالبعد ِالعموميةِالسياساتِفي" ِواو، ِالمحلية ِالجماعات ِآلياتِإلدماج ِلمجتمعوضع

ِتطبيقِعلىِالسهرِأجلِمنِالمحليينِللفاعلينِالمسؤوليةِتحميل،ِوالعلميةِواألوساطِمقاوالتوالِالمدني

ِ.أقلمِوالصمودالتِعلىِالمدنِقدرةِلتحقيقِالالزمةِالقانونيةِالمقتضيات

 والمشاكل البنيوية في مجالي العقار والحركيةالمدينة مشروع  .8

 عندما ال تتحكم المدينة في وعائها العقاري . أ

العقاريةِِدينامياتالِعلوتتفا.ِوتشكيلِمعالمهاِالمدنِإنتاجِفيِحاسماِالِمراءِفيِأنِالعقارِيعتبرِعامال

ِالتخطيطومنِالطبيعيِأالِيحصلِالتوافقِالتامِحولِ.ِفيماِبينهاِتفاعالِمتواصالِالحضريةِالتنميةِوأشكال

ِفيِذلكِشأنِالتدبيرِال ِالعقاريةِمباشر،ِغيرِأوِمباشرِبشكلِ،لذانِيتعلقانشأنه ِبالملكية ِأنِيمكنِوال.

ِ.ممصالحهتنوعِوتباينِإلىِِنظربالِ،فاعلينالِجميعِامهتقاسيِةِمثلىواقتصاديِةاجتماعيشكالِغايةِي

يكونِفيهاِالعقارِمحطِأطماعِوحيثِِالتيِالمدنِفيِالسيماِهذاِماِيفسرِالطبيعةِالمعقدةِلمسألةِالعقار،و

الهامةِِمكاناتاإلِإدماجالعقاريةِِاألنظمةِعددويعوقِتسوقِالعقار.ِالمضاربةِالعقاريةِتشكلِضغطاِعلىِ

ِ،حضريةالشبهِوِالحضريةِلمناطقتضمِاو.ِواالجتماعيةِاالقتصاديةِالتنميةِمجالِفيلعقارِالتيِيتيحهاِا

20.000ِوِوعالجمِأراضيِمنِهكتار300.000ِوِلدولة،الملكِالخاصِلِأراضيِمنِهكتار518.000ِ
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حبوسالِأراضيِمنِهكتار
67

ِ ِالعقاريِالتنوع،ِهذاِإلىِوباإلضافة. ِالوعاء ِوندرة ِالمتدخلين ِوتعدد

ِبسهولة،ِالحضري ِللتعبئة ِِالقابل ِالمدن ِفي ِالعقار ِإشكالية ِتواجه ِمستوى ِعلى ِقصور ِمنظومةِالأوجه

ِ.وفيِماِيتعلقِبالحكامةِةواإلداريِةالقانوني

ِالماليةِنفقاتِزيادةِفيِيتسببِيزالِالِالذيِالعقاريِوعائهاِفيِالمدنِتتحكمِالفيِظلِهذهِالظروف،ِ

مساحةِِأنِعلما ِِالحضرية،ِوشبهِالحضريةِاألراضيِتدبيرلِاستشرافيةِرؤيةِغيابِظلِفيِالعمومية

ِاالحتياجاتِوقُدرتهكتار.70.000ِِالمنصوصِعليهاِفيِوثائقِالتعميرِتتجاوزِمناطقِالتعميرِالجديدةِ

ِ ِبمعدلِ،[2034-2014]ِالفترةِخاللِهكتار118.000ِِبحواليِألراضِالحضريةالِاجفيِماإلجمالية

فيِِ،[2014-2004]ِالفترةِباحتياجاتِمقارنةِفيِالمائة28ِِقدرهاِسنويةِبزيادةِالسنة،ِفيِهكتار5900ِ

ِالواقع،ِفيو.ِتِالعموميةتدخالالِتعقيدِزيادةِإلىعقارِالِأسعارِوارتفاعِاألراضيِتجميدساهمِفيهِيوقتِ

ِمليار70ِِبِتقدرِبقيمةِشبهِالحضرية،وِالحضريةِالمناطقِفيمجمدةِِهكتار20.500ِِمنِيقربِمافإنِ

ِلقطاعل50ِو10ِِوبينِدقيةالفنِلمشاريعلِفيِالمائة60ِو40ِِبينوعاءِالعقاريِالِحصةِوتتراوح.ِدرهم

ِالصناعي ِالعقارية. ِالكلفة ِِالعقارية،ِالمشاريعِفيِوتشكلِهذه ِبين ِالكلفةِمنِفيِالمائة60ِِإلى30ِما

في13ِِوِفرنسا،ِفيِكنالسِكلفةِإجماليِمنفيِالمائة30ِِِإلى15ِِسوىِتمثلبينماِالِِلالستثمار،جماليةِاإل

ِبينِوِكندا،ِفيِالمائة ِأنِعلىِيدلِمماِتونس؛ِفيِفيِالمائة15ِوِتركياِفيِفيِالمائة40ِِإلى30ِما

جدا ِِباهظةلعقارِاِكلفةِفيهاعدِتِالتيِالبلدانِبينِمنِالمغرب
68
.ِ

 تقديرِاالحتياجاتِالعقاريةِفيِالمدنِ)بالهكتار(

 2034-2014 2014-2004  االحتياجات

 300 5 200 4 ياجاتِالسنويةِفيِمجالِالعقاراالحت

االحتياجاتِالسنويةِفيِمجالِاألنشطةِ

 االقتصادية
400 600 

 900 5 600 4 مجموعِاالحتياجاتِالسنوية

 000 118 46000 مجموعِاحتياجاتِالفترة

2016ِالمصدر:ِالمندوبيةِالساميةِللتخطيط،ِ

ِ

ِجعلِأجلِمنِعمير،والتهيئةِالتِسياساتِمعمنسجمةِِعقاريةِسياسةِإرساءِفيالرئيسيِرهانِالِتمثليو

ِال ِالمدينةِفيِواالجتماعيةِاالقتصاديةِللتنميةِرافعةعقار ِف. ِجبائيةوِوتنظيميةِمؤسسيةِأدواتِدونمن

ِِإلىِيطمحِأنِألحدِيمكنِالِوتقنية،ِومالية ِِسياسةسن ِِعقالنيةعقارية ِعلى ِترتكز قنينِالتدعامات

ِ.الحضريِوالتخطيطقييسِ)توحيدِالمعايير(ِوالت

                                                           
67

:ِالواقعِوالتشخيصIIِِوزارةِالتعميرِوإعدادِالترابِالوطنيِ،ِمديريةِإعدادِالتراب:ِدراسةِتتعلقِبإعدادِاإلستراتيجيةِالوطنيةِلتدبيرِالعقار،ِتقريرِالمهمة  

 2016المجالي،ِ

68
 224و96ِ،98ِ،127ِرجعِنفسه،ِالصفحاتِالم  
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ويتعينِأنِيكفلِالتوظيفِِويحددِمشروعِالمدينةِقواعدِاستخدامِاألراضيِويعيدِتنظيمِالعرضِالعقاري.

ِوينبغيِأنِ ِأساسيةِتركيزنصبِالياألمثلِللمجالِالحضري. ِتبرزِكمِ.علىِاإلنصافِالعقاريِكقاعدة ا

ِال ِالُمالَّك ِبين ِالتضامن ِقاعدة ِتكتسيها ِالتي ِالقصوى ِالطرقاألهمية ِإنجاز ِفي والمرافقِِعقاريين

ِب ِأوصى ِأن ِوالبيئي ِواالجتماعي ِللمجلسِاالقتصادي ِسبق ِوقد ِالخضراء. ِمنِوالمساحات ِجملة خلق

ِتكونِفيِخدمةِالجماعاتِالترابيةِعقاريةِجهويةِتوكاالنشاءِضبطِالعقار،ِالسيماِمنِخاللِإاآللياتِل

العقارياءِوالمؤسساتِالعمومية،ِمنِأجلِتدبيرِوضبطِأفضلِللوع
69
.ِ

 ط والنقل والحركيةتبارالمدينة وقضايا اال . ب

ِالسلطاتِِةالحضريتنقالتِوالِلنقلطِواابتريعتبرِاال ِتدخلِضمنِانشغاالتِالمواطنِالعاديِكما قضايا

ِالقضاياِمحلِنقاشِ.العمومية ِالحضرية،ِبشأنِالتجمعاتِوتقنيِواقتصاديِواجتماعيِسياسيِوتعدِهذه

ِ ِتتمثلِفيتحدياِةثالثِتواجهِيالتِالكبرىِالمدنالسيما ِت، ِاالحتياجاتِوتلبيةِ،عمرانيالِالتوسعضبطِ:

ِبالحركية،ِالمتنامية ِإدِطريقِعنِاالجتماعيِالتماسكِوضمانِالمرتبطة ِالتدابير ِفيِالصلةِذاتماج

ِ.المستدامةِلتنميةمقاربةِل

يمكنِوضعِتصورهِوالِِ(ِمسألةِأساسيةِبالنسبةِللمدينة،ِوهوِمكونِالconnectivitéويعدِاالرتباطِ)

ِإعمالهِإالِفيِعالقةِمباشرةِوقويةِمعِالعناصرِالتالية:

 ِوتبنيِتدبيرِأمثلِِالتخطيط الحضري ِللمدنِالتيِتسعىِإلىِتحقيقِاالستدامة ِبالنسبة ِذلكِأنه :

لمختلفِجوانبها،ِفإنِتوزيعِمختلفِأحواضِالتشغيلِ)تجزئاتِمخصصةِلألنشطةِالصناعيةِأوِ

ِعل ِالخدمات( ِأنِيمكنِمنِتقليصِتنقالتِالمواطنينِأنشطة ِمنِشأنه ىِمختلفِمناطقِالمدينة

ِلاللتحاقِبمقرِعملهم،ِمماِيسمحِبتوزيعِمحاورِالتنقلِوتجنبِاالكتظاظِوتيسيرِالنقلِالجماعي.

 ِ.إقامةِترابطِجيدِبينِالمدينةِوالمراكزِالتابعةِلهاِعبرِ"الترامواي"ِأوِباقيِوسائلِالنقلِالجماعي

ِال ِلهِوتعدِهذه ِالتيِبمقدورهاِوضعِحدِللتوسعِالحضريِالالنهائيِوما مقاربةِالطريقةِالوحيدة

ِالمدينةِوستؤديِإلىِتطويرِ ِإذِستسمحِلألشخاصِباالستقرارِفيِضاحية منِانعكاساتِسلبية.

ِستمكنِمنِإقامةِمجاالتِبينِالمدينةِوالمراكزِ ِكما ِبالمدينةِوأحوزها، أقطابِحضريةِمتعددة

ةِعنِغاباتِحضريةِومستغالتِفالحيةِحضريةِتشكلِفضاءاتِللعيشِوللترفيهِالتابعةِلهاِعبار

ِوتلعبِدوراِأساسياِفيِتحقيقِالرفاهِالذيِتطمحِإليهِالساكنةِالحضرية.

 ِالنهوضِبالحكومةِاإللكترونيةِمنِخاللِتعميمِاستعمالِتكنولوجياتِاإلعالمِواالتصالِمنِأجل

لِالعملِبآليةِالشباكِالوحيد،ِمماِمنِشأنهِتقليصِتوفيرِالخدماتِاإلداريةِعنِبعد،ِأوِمنِخال

ِتنقالتِالمواطنينِلقضاءِأغراضِإداريةِيمكنِقضاؤهاِعنِبعدِأوِلدىِجهةِإداريةِواحدة.

 ِالعملِعلىِإرساءِالنقلِمتعددِالوسائط،ِالذيِمنِشأنهِأنِيخلقِتكامالِبينِوسائلِالنقلِالعمومي

ةِالنقلِاألكثرِمراعاةِللبيئةِأالِوهيِالدراجةِالهوائية.ِالحافلةِوبينِاستعمالِوسيلِ–:ِالتراموايِ

ِتصوراتِ ِعلى ِبناء ِالقصيرة، ِبالمسافات ِخاصة ِحلول ِتطوير ِينبغي ِالغرض، ِهذا ولتحقيق

ِففيِمدنِبلدانِشمالِالمتوسطِنعاينِعودةِقويةِجداِالستعمالِ وآلياتِمالئمةِللسياقِالمغربي.
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121ِ،ِالصفحة11ِ/2014ِلبيئي،ِدراسةِالتأثيراتِالمترتبةِعنِاالستثناءاتِفيِمجالِالتعمير،ِتقريرِاإلحالةِرقمِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوا  
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الهوائيةِبمدينةِأمستردامِمثالِعددِالسكان.ِفيِالمقابل،ِِالدراجةِالهوائيةِ:ِإذِيفوقِعددِالدراجات

أصبحِسكانِمدينةِمراكشِيتخلونِعنِاستعمالِالدراجةِالهوائيةِلعدةِأسباب،ِجزءِمنهاِثقافي،ِ

ِكبيرِيتعينِبذلهِفيِمجالِ ِلذلكِفثمةِمجهود ِاعتبارِاستعمالِالدراجةِعالمةِعلىِالفقر. ِيتم إذ

 ات.تحسيسِالمواطنينِوتغييرِالعقلي

 ِالتنقل ِثقافة ِعلى ِعلىِ النهوضِبالتربية ِالمواطنين ِتشجيع ِأجل ِمن ِالمحيطة، ِللبيئة المراعي

اختيارِوسائلِنقلِمختلفةِمالئمةِلكلِوضعيةِعلىِحدة،ِوذلكِمنِأجلِوقفِالتوجهِالمتناميِنحوِ

 استعمالِالسيارةِفيِكلِالتنقالت.

ِتطويرِفإنِبيئيا،ِومستدامةِاجتماعياِومتماسكةِاقتصادياِفعالةِتكونِتسعىِألنِالتيِللمدينةِوبالنسبة

ِكبيراِمجتمعياِتحدياِيشكلِالحضريِموميالعِالنقلوسائلِ رافعةِِوهِبلِذاته،ِحدِفيِغايةِليسِووه.

ِ،فيماِبينهاِمترابطةِاعتباراتِبعدةِوثيقاِارتباطاِرتبطيِيذالِ،هيئةِوالتعميرالتِسياساتِخدمةِفيِأساسية

ِوالمحافظةِ،نسجامِالمجاليواالِالحضرية،ِالحياةِجودةوِاالجتماعية،ِوالعدالةِ،االقتصاديةِالطفرة:ِوهي

ِ.الثقافيةِالخصوصياتِوحتىِوتعزيزها،ِالبيئةِعلى

ِعددةمتِالصددِهذاِفيِرهاناتِالمطروحةالإنِ ِفيِالحقِمنِجزءِهوتنقلِالِفيِالحقفإنِِ،ففيِالبدء.

ِالمدينة .ِ ِالرهانات ِإن ِعلىِاالقتصاديةوِاالجتماعيةثم ِاالِتحيلنا تناميِِعلىِالمترتبةِالسلبيةنعكاسات

ِيِمماِالخاصة،ِالسياراتِاستخدام ِمرافق ِسير ِعلى ِسلبا ِويِالمدينة،ؤثر ِالفوارق ِاالجتماعيةكرس

ِمرة90ِِبِأكبرِتحتيةِاتوبنيِمساحةِالخاصةِبالسيارةالتنقلِِستهلكيو.ِإضافيةِتكاليفِويولدِوالمجالية

ِفيِاالستثمارويشكلِ.ِالتحتيةِتمولهاِالجماعةياتِ،ِعلماِأنِتلكِالبنلِالعموميتنقلِعبرِوسائلِالنقالِمن

في50ِِبنسبةِِالتنقلِنفقاتيساهمِفيِتخفيضِِأنِويمكنِةإيجابيِةاقتصاديمجالِالنقلِالعموميِقوةِدفعِ

ِالمائة ِتِوأخيرا،. ِشمل ِالطاقةِواستهالكِدحامواالزِوالصخبِوالتلوثِالضوضاءِالبيئيةالتحديات

ُِوِالدفيئةِغازاتِانبعاثات(1/5ِ)سِمُِخُِِالمغربِفيِالحضريِالنقلوسائلِِولدتو.ِحفوريةاأل ِِ(1/3ثِ)لُِث

ِفيغالفِالجويِالِتلوثوبلغِ.ِفيِالمائة5ِِيقاربِسنويِنموِبمعدلِ،الكربونِأكسيدِثانيِكميةِإجمالي

ِفئةِمن(ِالجسيمات)ِالدقيقةِالجزيئات قياسِ،ِمنِحيثمستوياتِومراكش،ِوطنجةِالبيضاءِالداركلِمنِ

(PM2,5)،ِالعالميةِالصحةِمنظمةِبهاتوصيِِالتيِالعتبةِمنِبكثيرِأعلى
70
ِبنسبةةِهذاِالتلوثِكلفِوتقدر.ِ

باعتبارهاِمسؤولةِعلىِِلسياراتلماِيجعلِسهامِالنقدِتوجهِِذاوهِ.داخليِالخامالِالناتجِمنفيِالمائة0.8ِِ

ِ.موميالعِالنقلِوسائلبشكلِأكبرِمنِالتلوثِ

ِ ِالقرارإن ِإلىِصناع ِِمدعوون ِلِفيِإطارِواألولوياتِالخياراتتحديد ترتكزِِالمستدامة،ِلتنميةمقاربة

ِموميالعِوالنقلِالحضريةضبطِالتنقالتِباألساسِعلىِ ِالِالقصورِأوجهِأنِبيد. ِالنقلِقطاعِفيبنيوية

ِ،فيِهذاِالقطاعِاتاريخيِاالستثمارِونقصِالمالية،ِاإلكراهاتالخصوصِِوجهِمنهاِعلىِعديدة،ِموميالع

حركيةِالمستدامةِمعِالِمتطلباتمالءمةِِوعدمِالمؤسسيِالتنسيقِإلىِواالفتقارِ،ضعفِمستوىِالتدبيرو

ِ.عمرانيالِالتخطيط

                                                           
70

تخصِسنوات،ِواعتمادِمعاييرِأكثرِصرامة5ِِالتيِيزيدِعمرهاِعنِِعرباتالقيودِالمفروضةِعلىِاستيرادِالفضلِتقدمِكبيرِفيِالسنواتِاألخيرةِبتمِإحرازِ  

ِ لك،ِفإنِالعجزِكبير،ِلوقود.ِومعِذا منِاالستهالكِالنهائيِللمنتجاتِالبترولية.ِويمثلِِفيِالمائة40ِماِيقربِمنِبمستهلكِللطاقةِفيِالمغربِِولأنِالنقلِهوِأعلما

 .للبضائعِألسطولِالنقلِالبريسبةِفيِالمائةِبالن41ِللسياراتِالخاصةِوفيِالمائةِبالنسبة35ِِِمنهامنِاستهالكِالطاقةِفيِقطاعِالنقل،ِِفيِالمائة88ِالنقلِالبريِ
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ِاو ِحجم ِمن ِالرفع ِيتعين ِالمنطلق، ِهذا ذاتِِموميالعِالنقلِةنظمأوِالتحتيةِاتالبنيِفيِالستثمارمن

عمولِبهِفيِالمِالمتروبدلِِ،وايالترامبِانخرطِفيِخيارِالمغرِأنِنعتبرِأنِيمكنناو.ِالخاصةِالممرات

ِ.ِوالعالميةِالقاريةِالمدنكبرياتِ ِلبعضبالنسبةِِبديالِالمستوىاتِالعاليةِالخدمذاتِِحافالتتعتبرِالكما

نميةِوتِموميالعِالنقلِوسائلِتعزيزتعينِوي.ِاستحداثِهذاِالنظامتعكفِحالياِعلىِِالتيِمراكشِمثلِالمدن

انسيابيةِوِالمرورِحركةطرقِتدبيرِِتحسينِإلىِمدعوةِالمدينةإنِ.ِالمحيطةِلِالمراعيةِللبيئةأنظمةِالنق

ِالعربات ِمقاربةِمنِ،حركة ِاعتماد ِمِخالل ِوالنقل ِالمتعددة ِالنقل ِوسائل ِبين ِالوسائطِتعددالربط ِإن.

ِملتِمعالجة ِقيات ِالتي ِاالستغاللِعلىِالمساعدةِأنظمة"ِواعتمادِاإلشكاليات،ِمنِجملةِتطرحالطرق

ِبينِوسائلِالنقلِالمتبادلِللتشغيلِالقابلةِلتذاكرلِنظاموضعِوِ،(SAEIV"ِ)المتنقلينِاألشخاصِوإرشاد

،ِكلهاِالسياراتِمواقفِعلىِالطلبتدبيرِو،ِلةِنقلِإلىِأخرىيالنتقالِمنِوسأقطابِلِواعتمادِ،المختلفة

ِِ.لمسألةِتدبيرِالنقلِالعموميِحلولكدراستهاِنبغيِيِعناصر

يسِلِاآلن،ِوحتىِ؟والمقاييسِالخاصةِبهاِالطرقِأبعادتحديدِعلىِِهتمامينصبِاالِأنِأيضاِنبغيربماِيول

ِ ِِأبعادِبتحديدِيسمحِمعيارِأيثمة ِشكلِدقيقبطريقِمعينة ِاستعمالِوِالحضرية،ِالمناطقِكثافةف. نسبة

يرِشبكةِالطرقِمماِقدِالِتتغ،ِبينماِتغيرها،ِكلهاِعناصرِتواستخداماتءاتِالفضاِووظائفِ،وسائلِالنقل

يسِول.ِلطرقالمخصصِلِحيزالتحديدِمقاربةِِطريقةِفيِتكمنِأخرىِصعوبةِوهناك.ِةمالئمِغيريجعلهاِ

ِمعينةِطريقمردوديةِِتحديدمنِِالمثال،ِسبيلِعلىِ،يمكنِديمغرافيةِأوِاقتصاديةِطبيعةأيِمعيارِذيِِثمة

ِو ِاستدامة ِادورهمدى ِتِيتمِماِوعادة. ِِهذهِالتصميمِعناصرحديد ِمقاربة ِعلىِِةتجريبيوفق ترتكز

ِوماليةِتقنيةِاعتبارات ِِكانِإذاو. ِعلى ِوالمقاييس ِاألبعاد ِتحديد ِعملية ِتستند ِأن ِالصعب ِنموذجمن

ِتحديدِعندفيِتخصيصِنطاقاتِأكبرِوأوسعِِريفكالتلربماِيتعينِِفإنهِ،اقتصاديِواجتماعيِومجاليِأمثل

ائقِالتعميروثِفيالحيزِالمخصصِللطرقِ
71
.ِ

ِوع ِذلك، ِعلى ِِيتيعنالوة ِمالءمة ِوينبغي ِوالتعمير. ِالحركية ِبين ِالتكامل ِوتنفيذِإعدادِعملياتتحقيق

ِمنِوذلكِالعمرانية،ِلتهيئةاِتوجيهِمخططِالسيماِ،عمرانيالِالتخطيطِوثائقِمعِالحضريةِتالتنقالِمخطط

العموميِباألساسِِإنجازِخطوطِالنقلستهدفِيويجبِأنِِ .ومتصلةِومتناسقةِمترابطةِمدينةِبناءِأجل

ستثماراتِاال،ِوطبيعةِوموقعِالتشغيلِونطاقاتِالسكنىِمناطقِتوزيعِعمليةِوتوجيهِالمدينةِتوسعِرشيدت

ِاصةِوإطارِالعيش.الخ

ِاستراتيجياتِالمدينةِاستدامةِفإنِذلك،ِإلىِوباإلضافة ِبالتقائية ِرهينة ِالعمرانيةِوبرامجِتبقى .ِالتهيئة

ِتطويرِستراتيجيةإِتسلطِ،الممراتِالخاصةِبالنقلِالعموميوِلسياراتاِومواقفِالطرقِشبكةفضالِعنِو

،ِمغربيةِمدنِخمسِفيِالحضريةِةكياللوجستيِالخدماتِتنظيمِإعادةِعلىِالضوءِةكياللوجستيِالتنافسية

ِ ِِالمشاريعِمنِمجموعةمنِخالل ِبين ِما ِالفترة ِعلى ِيبلغ2021و2017ِتمتد ِباستثمار ِمليون700ِِ،

خدماتِللِالمخصصةموميةِالعِالمرافقف.ِكبيرةأوجهِقصورِالقطاعِيعانيِمنِذكر،ِأنِالجديرِبالو.ِدرهم

ِ ِالمدناللوجستيكية ِاِنادرة،ِداخل ِبِلمرافقالسيما ِللِتسليمالخاصة ِالتجاريةِمحالتالسلع في22ِِِوتعد.
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طرقِلمِيخصصِلهاِالحيزِالكافي،ِتوسيعِعمليةِولدِتكاليفِإضافيةِكبيرةِبالمقارنةِمعِيِالِاستشرافِتخصيصِحيزِأكبرِِلبعضِالطرقِِفإنهذاِالمنطقِوفقِ  

تجاوزِوتشكلِالمساحةِالتيِت.ِحيزِالعامِللطرقِوالحيزِالخاصِبوسائلِالنقلينبغيِالتمييزِبينِالِأوِحتىِغيرِفعالة.ِوباإلضافةِإلىِذلك،ِجداِ ِمكلفةالتيِِقدِتكونِ

ِلل ِفِعرباتاالحتياجاتِالفورية ِفرصة ِيِالواقع ِإعادة ِيتعين ِتعقارية ِاستخدامهاِوإعادةركيبها ِتوجيه ِاألمر، ِلزم ِإذا ِوأنشطةِ، إلىِنطاقاتِتحتضنِمغروسات،

الشروطِالرئيسيةِإحدىِِاألنشطةِالترفيهيةالمساحاتِالخضراءِوتحيطِبهاِلتيِةِاقتصادية.ِوتشكلِالطرقاتِاترفيهية،ِوفضاءاتِلأللعابِوالتنزه،ِبلِوحتىِأنشط

 .معينِللحفاوةِحضريالتيِتحددِمدىِتوفيرِمجالِ
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إلىِِوتصلِهذهِالنسبة.ِقانونيةِغيرنِوضعياتِالمدفيِِالبضائعِلنقلِعرباتالِوقوفالمائةِمنِوضعياتِ

فتراتِالِفيِتتمعملياتِتسليمِالبضائعِِمنفيِالمائة60ِِِمنِأكثرِأنكماِ.ِالبيضاءِالدارِفيفيِالمائة88ِِ

ِ ِِازدحاماالتيِتشهد ِالعملياتِِمنِفقطِفيِالمائة39ِو(12:00ِإلى8:00ِِمنِ)كبيرا مساراتِِتتبعهذه

أنِِلها،ِامخطط  ِ ِمنِأكثرِمضىِعلىِاستخدامهاِنالبضائعِفيِالمدِتوزيععرباتِِنفيِالمائةِم12ِعلما

(البيضاءِالدارِفيِفيِالمائة25ِ)ِسنة15ِ
72
.ِ

ِو ِالمنطلق، ِهذا ِنقلِعرباتِووقوفِسيرِلتنظيمِومخططاتِقواعدِعلىِالتوفرِالمدنِعلىِينبغيمن

عزيزِلتِحالِالحضريةِةكياللوجستيِالتحتيةالمتوفرِمنِالتجهيزاتِوالبنياتِالعرضِِلع.ِويعتبرِتطويرالس

ِعاليةِالحضريةِالمناطقِفيِونقلهاِالبضائعِتخزينِتنظيممنِأجلِِبديالمبادالتِبينِالمدنِوخياراِتدفقِال

ِاضروريأضحىِأمراِ ِطريقِكخارطةِ"األخضرِاللوجيستيكِلصالحِالمغربيِالميثاق"ِإعمالِإن.ِفةاالكث

ِوِاالستدامةمسارِِةِعلىالحضريِيةكاللوجستيالخدماتِِلوضع علىِنحوِِحليالمِالقتصاداِخدمةمنِثم

ِ.أفضل

ِتحفيزيةِالبيئي،ِالصعيدِعلىِأما ِتدابير ِاعتماد ِمِ،فينبغي ِقبيل ِللِالتدريجيِالتحديثن ِشديدةعربات

ِالخاصةِاالنبعاثاتِومعاييرِالحضري،ِللنقلِالبيئيِاألثرِمنِالحدِعلىِالخاصِالقطاعِوتشجيعِث،يالتلو

ِبالذكرِ.النظيفةِالطاقةِمصادروِالوقودِنوعيةِوتحسينِ،عرباتبال ِِوالجدير ِكانِ،2009ِسنةِقبلأنه

ِنوعالِيستخدم ِمن ِحالياPPMِ50ِِمنِبدالِ"PPM10.000"ِغازوال .ِ ِالوصول استخدامِِإلىويعتبر

فيِهذاِالشأنِرئيسيةِأولويةِ،الجاريِبهاِالعملِالدوليةِللمعاييرِوفقاِ،PPMِ10ِالغازوالِمنِنوع
73
.ِ

ِما ِِيمكنفِالحضري،ِلالنقِلنظامِالماليةِباالستدامةِيتعلقِوفي ِمنِخالل ِالقطاعِمعِالشراكةتعزيزها

ِبينِوالرابطِالحضريِالطرقيِالنقلِإصالحاتمواكبةِِصندوق"ِعدوي.ِوالتمويلِالمنافسةِتدبيروِالخاص

ِمليون200ِِيبلغِسنويخصصِلهذاِالصندوقِغالفِماليِوي.ِاِفيِهذاِاإلطارتعزيزهِيتعينآليةِِ"المدن

علىِنحوِيمكنهِِالصندوقِهذاِتصميمِتمو.ِالماليةِوزارةوِالداخليةِوزارةنِكلِمِالتساوي،ِتوفرهِبوروأ

أيِماِِالمغرب،ِفيِالعشرِالرئيسيةِالمدنِفيِعموميالالحضريِِالنقلمجالِِفيِاالستثماراتِتمويلمنِ

عاما15ِِمدىِعلىِدرهمِمليون30ِِيعادل
74
ِ.ِ

الخاصةِِالخدماتِوتقديمِالتحتيةِالبنياتِنجازإلِالمحليةِالتنميةِشركاتِتعميمومنِناحيةِأخرى،ِيوصىِب

المدينة.ِالعملِعلىِمستوىِِتنسيقِأجلِمنِالجماعاتِبينِالتعاونِمؤسساتبالنقلِالحضري،ِوبإحداثِ

 .تكثيفِأنشطةِالتحسيسِوالتكوينِلفائدةِالفاعلينِالمحليينكماِينبغيِ

ِ

                                                           
72

2016ِ:ِالحصيلةِوآفاقِالتطور،ِوزارةِالتجهيزِوالنقلِواللوجستيك/ِالوكالةِالمغربيةِلتنميةِاألنشطةِاللوجيستيكية:ِاإلستراتيجيةِاللوجيستيكيةِبالمغرب  

73
ِ ،2030ِِسنةبحلولِِفيِالمائة35ِمنِالممكنِخفضِاستهالكِالطاقةِفيِقطاعِالنقلِبنسبةِ   حجمِاالقتصادِمنِِفيِالمائة28ِأنِنقلِالبضائعِقادرِعلىِتوليدِعلما

ِ.كللوجستياقلِوفيِمجاليِالنتدابيرِتشجعِالنجاعةِالطاقيةِالمتوقع،ِمنِخاللِتنفيذِفيِاستهالكِالطاقةِ

74
ِالخطوطِاستثماراتِمنِالمائةِفي70ِ)ِالدينِالمدنِاالستثماراتِاألوليةِويتولىِسدادِبينِوالرابطِالحضريِالطرقيِالنقلِمواكبةِإصالحاتِصندوقِيمول  

ِاالستغاللِمنِاألولىِالثالثِالسنواتِخاللِاالستغاللِوعجز(ِالممراتِالخاصةِالعاملةِفي ِالصندوق،ِينبغيِتوفرِالشروطِالتاليةِعلىولالستفادةِمنِدعمِه. ِذا

ِتحملِتكاليفِعجز(4ِِوِخاصةِإلنجازِالمشاريعِشركةِإنشاء(3ِالتوفرِعلىِمخططِالتنقالتِالحضريةِ؛ِِ(2ِفيِالمائة؛30ِِإلىِيصلِتمويل(1ِ:ِالمحليِالمستوى

 األولى.ِالثالثِالسنواتِاالستغاللِبعد
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ِمشروعِمنوينبغيِأنِيكونِنابعاِ.ِمتعددِالمستوياتمتعددِاألبعادِوِجوهرهِفيِهوِعمرانيالِإنِالتخطيط

ِ.المدينةتثقلِكاهلِِالتيِبنيويةالِالمشاكلِمختلفالكفيلِبالتصديِلِستراتيجيةاإلِلتنميةل

 مشروع المدينة ومستويات التخطيط اإلستراتيجي: ( أ

ِالترابِِلوثائقِستراتيجيةاإلِالتوجهاتِبينترابطِالِمراعاةِدونِالمدينةِمشروعِصياغةِيمكنِال إعداد

ِوفقالتِووثائق ِِ،واالنسجامِتوافقلاِمنطقِعمير، ِفيِإطارِعالقة ِنقل ِلم ِإن ِوجوبتحيلِعلىِتراتبية

ِ.المجالِالترابيِالمتعددةمختلفِمستوياتِعلىِِالتصاميمِوالمخططاتبينِمطابقةِلا

ِالتصميمِالوطنيِإلعدادِالترابِباعتبارهِمستوىِلىعِأوالِالمدينةِمشروعِيواجههِالذيِالتحديِجسدويت

التيِيقعِعليهاِالتوجهاتِالكبرىِأنِِ؛ِعلما ِالمعتمدةِفيِمجالِإعدادِالترابِسياسةالِتعكسئيسيةِرِرؤية

ِترجمتها ِتجد ِِاالختيار، ِتطورها ِالترابِومسارات ِإلعداد ِالجهوي ِالتصميم ِمستوى ِعلى وتوضيبها

لتنظيمِالوظيفيِوالتهيئةوتصميمِا
75

بعِمنِالتصميمِتنِالتيِالرئيسيةِالخياراتِفإنِ،ذلكبعدِو.ِ،ِإنِوجد

ِ ِتنزيلها ِيتم ِالعمرانيةِفيالوطني ِالتهيئة ِتوجيه ِمخطط ِفي ِعمرانية ِتدابير ِمقتضياتِِشكل ِشكل وفي

ِتنظيميةِإلزاميةِفيِتصميمِالتهيئة.

 لحضرياألبعاد والمستويات المتعلقة بالمشروع ا
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ِوالتهي   ِالوظيفي ِالتنظيم ِتصميم ِيضمن ِالذي ِِيدعوئة، ِوضعه، ِالترابِإلى ِإلعداد ِالوطني ِالتصميم ِوثائق ِبين ِاالنتقال ِالتراب ِالتعميروإعداد ِومنِوثائق .

،ِمنِتمكنِهذهِاآلليةِمنِوضعِتخطيطِمجاليِيوفقِبينِمضامينِالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِومخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةالمفترض،ِمنِحيثِالمبدأ،ِأنِ

 المجالِالحضريحِمنطقِوظيفيِللتنميةِفيِإطارِخاللِاقترا
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التنزيل على المستوى 
 االقتصادي

التنزيل على المستويات 
 االجتماعية والمجالية والثقافية

 المدينة
 مشروع التنمية

العمرانية   

 المشروع التنموي              

 المشروع السياسي

 التراب الوطني

المجال الترابي الجهوي الكبير 
 والمجال الجهوي
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ِ،خاصِقانونيِنصِخاللِمنِبعدِعليهِالرسميِالطابعِإضفاءِيتمِمواضحا،ِحيثِلنسجامِالِيبدوِهذاِاالو

ِِالقانونِأنِمنِالرغمِعلى ِرقم ِبالجهات111.14ِالتنظيمي ِِعلىِينصِالمتعلق ِالجهويِأن التصميم

الجهويِابالترِلمجموعِالمجاليةِللتهيئةِمرجعيةِوثيقةِيعتبرإلعدادِالترابِ
76
ِوِ. فتقرِتصاميمِتِماغالبا

ِإلىِ ِستراتيجيةتوجهاتِإالتهيئة ِتغييبِِغيابِفيِوتنفذ، ِالترابِوثائقأو ِإعداد إلرساءِآنِاألوانِِقدل.

ِ.السالفةِالذكرِالوثائقواردةِفيِالمقتضياتِوالِوالخياراتاتِالتوجيهِبينِقانونية،ِكقاعدةِ،الترابط

ِعقلِوتبدأ ِعملية ِباستِالمدينة،ِبمشروعِيتعلقِماِفيِالقرار،ِاتخاذنة ِجميعِعلىِالمبذولةِالجهودثمار

بصياغةِكلِماِيحيطِلتدبيرِِواستشرافيِومفتوحِتعاونيخلقِمسلسلِِالضروريِمنِوسيكون.ِالمستويات

ِ.منِمواطنِالشكِومنِتعقيدِعمرانيالِالمشروعِهذاِبناءوب

ستويينِمِعلىِاألقلِعلىِبحاثِالمنجزةاألِإلىِاستناداتهيئةِالِخياراتاعتمادِِعلىِالمدينةِمشروععملِوي

ِاثنين ِاِهوِاألول. ِِهاوضواحيِلمدينةمستوى ِبينها ِما ِفي ِتترابط ِاواقتصاديِااجتماعيِاترابطالتي أماِ.

ِالضوءِتسليطِأجلِمنبالمجالِالترابيِالجهويِأوِالمجالِالترابيِالجهويِالكبير،ِِيتعلقالمستوىِالثانيِف

ِ.عمرانيالِاإلطارِوتعزيزِداخلِهذاِالمجالِعمرانيةالِالشبكاتِعلى

ِوالثقافيةِجاليةالموِواالجتماعيةِاالقتصاديةِالدينامياتِتحفيزِإلىِمستدامةالِمدينةبناءِالِمشروعِويسعى

ِِللمدينة،ِوالبيئية ِمع ِتحيطِبهاِالتيِوالمراكزِالمدنفيِعالقتها ِإلىِعمرانيةالِالوظائفِتحليلِويهدف.

ِِأجزاءِمختلفِبينِلتكاملواِالتضامنِأوجهِتعزيز ِالحضري، ِلمتطلباتِِبغيةالمجال ِالتنميةاالستجابة

ِ.جةمدمَِِمدينةبناءِِوأهميةِالموسعفيِنطاقهاِِللمدينةِالمستمرِعمرانيالوسعِالتِبينضمانِالتوفيقِو

ِ ِبين ِالترابِتتراوح ِبوثائقِإعداد ِالعمل ِمدة ِأن ِالمناسبِتركِهامشِيسمح25ِِو10ِوبما ِفمن سنة،

عوضِاالضطرارِإلىِالتقيدِبعضِالتغييراتِذاتِالطابعِالعمرانيِعلىِالرؤيةِالمسطرةِمسبقا،ِِبإدخال

ِ ِهنا ِالمطلوبة ِوالمرونة ِاإلستراتيجية. ِبالتوجهات ِمصدراِالحرفي ِوليست ِوتيسير، ِتسهيل ِعامل هي

فيِِحددةة،ِالمصلةِبينِالتوجيهاتِالعامةِالمسبقوهكذاِتصبحِالمسافةِالفالالنزالقاتِأوِتمييعِالقرارات.ِ

ِلمجموعةِمنِالصعوباتِالمنهجيةِالتيِقدِتعرقلِعمليةِبدايةِالمشروع،ِوتلكِالملزمة ،ِوليستِمصدرا

ِتنفيذِوثائقِالتعمير.

ِنحن.ِستراتيجياإلِالتخطيطِبمستوياتِالمدينةِمشروعِربطتماماِعنِهذهِالصورةِالتيِتِبعيدِالواقعإنِ

ِبمتطلباتبتاتاِِتفيِالِلكنهاِالفوضى،لمِتصلِإلىِدرجةِِيةالحالِالممارسةنعيشِمرحلةِمخاض؛ِذلكِأنِ

ِالمستدامةِالحضريةِالتنمية اللجوءِإلىِاالستثناءاتِفيِمجالِِأنِعلىِالتشديدِينبغيِالصدد،ِهذاِوفي.

ِ ِإلىِعيالتعمير ِويِالتخطيطِمليةسيئ ِمسِبمصداقية ِاتخاذ ِيحِالقرار،منظومة ِقد ِومما ِتهيئةِل تصميم

 ِِِ.المدينةِسؤولينِعنِتدبيروالمِالمستثمرينوثيقةِعاديةِالِتحظىِباهتمامِمجردِإلىِِالمدينة

ِ

                                                           
التصميمِالوطنيِإلعدادِالترابِوالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِوتصميمِالتنظيمِوالموافقةِعلىِِبحثِوإجراءاتِالِخاصِبغرضِِيقانونأيِنصِالِيوجدِ  76

ِ،ِالوظيفيِوالتهيئة ِالوكذا التصميمِالجهويِإلعدادِدورِالمتعلقِبالجهاتِإلى111.14ِِتنظيميِرقمِقانونِاللقدِأشارِا.ِوعميرووثائقِالتِتصاميمِالعالقةِبينِهذه

90ِو88ِِفيِالمادتينِالترابِ ِ"يتعينأنعلى90ِِ،ِحيثِتنصِالمادة ِبعينِاألخذِالعموميةِوالمقاوالتِالعموميةِوالمؤسساتِالترابيةِوالجماعاتِاإلدارةِعلىِه

 شأنها"ِفيِالتعاقدِتمِالتيِتلكِأوِالقطاعيةِبرامجهاِإطارِفيِرابالتِإلعدادِالجهويِالتصميمِمضامينِاالعتبار
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 تخطيط تزويد المدن بالماء الصالح للشرب ( ب

للمخططِالوطنيِللماءِلسنةِِ،ِوفقاالمتوسطةِالسنةِفيِالمغربِفيِالطبيعيةِالمائيةِالمواردِإمكانياتِتقدر

ِالسنة،ِفيِللفردِمكعبِمتر700ِِحواليِادليعِماِأيِالسنة،ِفيِمكعبِمترِمليار22ِِبحواليِ،2015

ِتنذرِالتيِالعتبةِباعتبارهاِالجميعِبهاِيقرِالتيِالسنة،ِفيِللفردِمكعبِمتر1.000ِِعتبةِمنِأقلِوهو

ِ.بهاِالصلةِذاتِالكامنةِواألزماتِالمياهِندرةِبظهور

اءِالنقصِهذاتفاقمِوسي ِاألخيرةِالثالثونِالسنواتدِوتعِالمناخية.ِالتغيراتِومخاطرِالديموغرافيِالنموِجرَّ

ِفيِالمغربِفيِالمائيةِالمواردِمعدلِانخفضفقدِ.2010ِ-1940ِالفترةِخاللِجفافاِاألكثرِالمتوسطِفي

ِبينِماِالفترةِخاللِالمسجلِبالمعدلِمقارنةِالمائةِفي20ِِإلى15ِِبنحو2010ِو1981ِِبينِماِالفترة

ِ.2010و1940

ِاالستقاللِمنذِالمغربةِللمياه،ِانخرطِالمستخدمِقطاعاتالِحتياجاتاِوتلبيةِدالبالِتنميةوتيرةِِولمواكبة

ِ.المائيةِمواردهفيِالتحكمِفيِمسارِ

ِمواردالِمحدوديةِمنِالرغمِعلىِ،تحتيةِمائيةِمهمةالبالدِمنِالتوفرِعلىِبنياتِِالسياسةِمكنتِهذهِوقد

ِوعلى.ِسقيةالمِالزراعةطورِوتِ،الساكنةِوقطاعِالصناعةِبالماءِالصالحِللشربمتطلباتِتزويدِوِ،ائيةالم

ِتتيِتزايدالِالجفاففتراتِوِنسبيا،المحدودةِالمائيةِالبالدِِإمكاناتِإلىِنظربالوِالجهود،ِهذهِمنِالرغم

ِالمناطقوتعانيِ.ِفيِالمواردِالمائيةِعجزتفاقمِالِيشهدِالمغربِفإنِاألخيرة،ِالعقودوتيرتهاِوشدتهاِخاللِ

ِمنِبالفعلِومنطقةِأمِالربيع،ِالشرقية،ِالمنطقةوِحوز،الوِوسوس،ِس،األطلسلسلةِجبالِِجنوبِالواقعة

ِ.أخرىِمناطقاِالعجزِليشملِهذمتدِيِأنِالمرجحِومنِ،واردِالمائيةالمِفيِعجز

ِالوِاألمطار،)ِمتزايدِبشكلِالمائيةِالمواردِندرةِإلىِجهة،ِمنِالعجز،ِهذاِويعزى ِلملءِمالموارد ائية

ِا ِالمائيةِالمواردمنِِاالحتياجاتتناميِِإلىِ،أخرىِجهةِومنِ،(لسدودحقينة ِالديموغرافيِالنمو،ِجراء

ِ.االقتصاديِالنشاطِوتطور

ِ ِالتحديات ِمن ِجملة ِالمياه ِقطاع ِالخصوصِمحدوديةِويواجه ِوجه ِعلى ِتشمل ِالمقبلة، ِالسنوات ِفي

ِوتدهورِ،(اناتوالفيضِالجفاف)ِقصوىالِالمناخيةِالظواهرِوتفاقمِ،تعبئتهاِتناميِكلفةوِالمائيةِالموارد

ِالمياهِلمواردِالمفرطِواالستغاللِالمعبأة،ِلمياهالتثمينِغيرِالكافيِلوِالمياه،ِتلوثِزيادةنتيجةِِالمياهِجودة

ِ.القطاعيةِستراتيجياتعلىِمستوىِاإللتقائيةِواالنسجامِاالِوضعف،ِالتمويلمحدوديةِوِالجوفية،

ِ ِالمغربِفيِسنة ِاعتمد ِالقانونِرقم2015ِكما ِال36.15ِ، ِالذيِجاء ِترومِمتعلقِبالماء، بتدابيرِجديدة

ِالمؤسس ِالحكامة ِالمنداتتحسين ِللتدبير ِمية ِاالعتبار ِبعين ِواألخذ ِالمائية، ِللموارد ِمعِج إجراءاتِالتأقلم

آلياتِقانونيةِلتنويعِمصادرِالمياهِغيرِاالعتيادية،ِكتصفيةِالمياهِِانعكاساتِالتغيراتِالمناخية،ِووضع

ِاهِالبحر.المستعملةِوتحليةِمي

ِيِللقطاع،ِالمؤسسيِالتنظيمِمستوىِوعلى ِلِمياهالِمجالنتظم تصميمِِوفقِالمغربِفيِلشربالصالحة

المواردِالمائيةِِتخطيطضطلعِبمهامِتِالتيِالمياهكلفةِبالمِالدولةكتابةِ:ِفاعلينالِمنِالعديدِضميِمؤسسي

بوالماءِالصالحِللشرِلكهرباءلوالمكتبِالوطنيِِ؛تدبيرهاوتهاِوتعبئ
77
ِوموزعِرئيسيِومنتجِكمخططِ،

                                                           
77

ِالقطاعِالمكلفِبالماءِ-مذكرةِوفرهاِالمكتبِالوطنيِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشرب  
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ِتدبيرِالِعنِالمسؤولةِوالجماعاتِالترابيةِ؛تطهيرِالسائلالِمجالِفيِئيسيفاعلِروِلشربلماءِالصالحِلل

ِِطريقِعنِأوِالمباشر ِللشرب)ِمتخصصينفاعلين ِالصالح ِوالماء ِللكهرباء ِوكاالتِالمكتبِالوطني ،

ِخواص ِوفاعلون ِوالكهرباء، ِالماء ِتوِ،(توزيع ِلخدمات ِزيع ِوالتطهير ِللشرب ِالصالح ِالسائل؛الماء

ِوال ِِبتوزيعِنوالمكلففاعلون ِوالتطهير ِللشرب ِالصالح ِوالماءِللكهرباءِالوطنيِالمكتب)ِالسائلالماء

ِخواصِوفاعلونِوالكهرباء،ِالماءِتوزيعِوكاالتِللشرب،ِالصالح ِبعضِالفاعلينو(. منِغيرِِ،يتوفر

ِِ.لشربالماءِالصالحِلِنتاجخاصِبهمِإلِنظامعلىِِ،للشربالمكتبِالوطنيِللكهرباءِوالماءِالصالحِ

ِِالمكتب،ِويقوم ِللِكمخططِستراتيجيةاإلِمهمتهِمنانطالقا ِالصالح ِبالماء ِالصعيدِعلىِلشربلتزويد

ِتتعلقِإحصائيةمعطياتِِعلىِالحصول:ِأجلِمنِخريناآلِموزعينالِمعِالوثيقِالتنسيقضمانِبِالوطني،

السيما في ما ِاألداء،المتعلقةِبِهدافاألِوتحديدِ،مناطقِالبالدِمختلففيِِبلشرالماءِالصالحِلِباستهالك

ِِِ.والطويلِوالمتوسطِالقصيرِالمدىِعلىِ،التوزيع تجهيزات مردوديةيتعلق ب

ِاِذلكِويعملِالمكتبِبعد ِِمدينةِكلِحتياجاتعلىِتحديد معطياتِالِضوءِفيمنِالماءِالصالحِللشرب،

ِ.برمجتهاإذاِتمتِِمحددةِإنمائيةِمشاريعأخذاِبعينِاالعتبارِوِمغرافيةالديِوالجوانبالسالفةِالذكر،ِ

ِعلىِالمِالحقائقِلمراعاةِبانتظامِتحديثهاِويجري2040ِِوقعاتِفيِأفقِسنةالتِهذهِضعتوُِِوقد سجلة

ِوِأرضِالواقع ِعلى ِاالقتضاء، ِعند ِالِالمشاريعِإدماجالعمل، ِتمتِالِوالسياحيةِوالصناعيةعمرانية تي

ِ.يثاحدبرمجتهاِ

بتنسيقِِللكهرباءِوالماءِالصالحِللشربِعملِالمكتبِالوطنييبخصوصِالشقِالمتعلقِبالمواردِالمائية،ِو

ِ:مختلفةِمستوياتِعلى،ِوذلكِالمكلفةِبالماءِالدولةكتابةِِمعِوثيق

ِالتخطيط - ِاإلستراتيجيِمستوى ِالتخطيطِوثائقِمختلفِإعدادِفيِالمكتبِمساهمةِخاللِمن:

ِخططموالِ،اءطِالوطنيِللمخطمال) ِالمندمجة ِللتهيئة ِحيثِيعملِ(المائيةِللموارداتِالتوجيهية ،

ِعلىِِالمكتب ِالمِاحتياجاتتبليغ ِالمواردِوتِ،دالبالِمناطقِمختلفِفيِلشربلِالصالحاء خزين

ِالغرضِلهذاِالمخصصةِالمائية ِوكذا ِبِالخياراتِمختلفِاقتراح، ِالعرضِبينِمالءمةالالكفيلة

 ؛لشربحِلاءِالصالالمِعلىِوالطلب

ِمجالِفيالتيِلهاِعالقةِبمهامهِوِالصلةِذاتِالمراحلِفيِالمكتبِبإشراك:ِالمستوىِاإلجرائي -

 .واستغاللهاِالجوفيةِالمياهِموارداستخراجِوِالسدودِبناء
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ِللشربِاالحتياجاتِبتقييمِالجوانبِالمتصلةِإلىِوباإلضافة ِالصالح ِالماء ِالمواردِمن ِالمائيةِوتخزين

والماءِالوطنيِللكهرباءِِالمكتبيتولىِِ،منِالماءِالصالحِللشربِوالطلبِالعرضبينِِمةلمالءلِالالزمة

ِستراتيجيةإلاِالمحاورذلكِبماِينسجمِمعِوِتنفيذها،ِيتعينِالتيِللمشاريعِالديناميةِالبرمجةللشربِالصالحِ

ِ:وهيِ،لتدخله

،ِمعِالحرصِ،للشرببالماءِالصالحِالمملكةِِمدنِمختلفوضمانِاستدامةِتزويدِِوتأمينِتعزيز -

ِعلىِالحفاظِفيِيسهمِمابِ،عتياديةاالِوغيرِالسطحيةالمياهِِمواردبالدرجةِاألولى،ِعلىِاستخدامِ

 المفرط؛ِاالستغاللمنِِالجوفيةِالمياه

 ؛اءالمِفيِالحقِمبدأِبموجبِوسطِالقرويالِفيِالماءِالصالحِللشربِإلىجِولالوِعميمت -

- ِ ِالِمشاريعإنجاز ِالسائل ِعلىِالحفاظِفيِوالمساهمةِللسكانِالمعيشيةِلظروفاِلتحسينتطهير

 .المائيةِالمواردِالسيماِ،البيئة

ِبِالمتعلقِاألولِالمحوربخصوصِو ِللشربِالحضريةِالمناطقتزويد ِالصالح ِالتخطيطِينبثقِ،بالماء

ِالصالحِكتبِمللِاالستثماري ِوالماء التيِِأعاله،ِالمذكورةِالتخطيطِعمليةمنِللشربِالوطنيِللكهرباء

ِاإلنتاجتِتواريخِتحديدِتيحت ِأنظمة ِِالقائمةِوقف ِمن ِانطالقا ِبين ِالعالقة ِالموارد،وِاالحتياجاتتقييم

ِوالقدرِواالحتياجات ِوات، ِحجم ِتوفيرهاِيتعينِالتيِاإلضافيةِالقدراتتحدي ِثمو. مقاربةِالِفإنِ،من

ِ:ةِترتكزِعلىِماِيليالمعتمد

ِالط - ِلِعلىِلبتدبير ِالصالح ِوالتوزيعِاإلنتاجِمنشآتِمردوديةِتحسينِخاللِمنِ،لشربالماء

 .المياهتبذيرِِمحاربةأهميةِبِالسكانِحسيسِوت

ِالسطحيةِالمياهِمواردِاستخدامِعلىِاألولى،ِبالدرجةِ،الحرصِمع،ِالطلبِمعِالعرضمالءمةِ -

 ِ.الجوفيةِالمياهِعلىِالحفاظِفيِيسهمِبماِاالعتيادية،ِوغير

تحسين مردودية عتبارِاالينبغيِأنِيأخذِبعينِِبلماءِالصالحِللشرمنِاِحتياجاتاالِتقييمِفإنِالواقع،ِوفي

ِالتيِاالستثماراتِمنِالمثلىِواالستفادةِجهة،ِمنِالمياه تبذير مكافحةبما يتيح  والتوزيع، اإلنتاج منشآت

 .أخرىِجهةِمنِتعبئتهاِيتعين
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ِِمواردِاستخدامِيفضلِذلك،ِإلىِوباإلضافة ِِالمياهِتحلية)ِعتياديةاالِوغيرِالسطحيةالمياه ِتنقيتها/ ِفي(

الوطنيِللكهرباءِِالمكتبِيعتبرهاِالتيِالجوفيةالمياهِِمواردِعلىِالحفاظ،ِوذلكِمنِأجلِالمشاريعِاختيار

ِفيِالمكتبِإنتاجِمنفيِالمائة70ِِِمنِيقربِماِفإنِوهكذا،.ِستراتيجيةإِاحتياطياتِوالماءِالصالحِللشرب

ِعنِللمكتبِاإلنتاجيةِالطاقةِأنِإلىِاإلشارةِوتجدر.ِاعتياديةِغيرِأوِسطحيةِمواردِمنِىأتت2016ِِسنة

ِنهايةِفيِالسنة في امكعب امتر مليون 25ِبلغتِالملوثةِالمياهتنقيةِِطريقِعنِأوِالبحرِمياهِتحليةِطريق

ِ.2016ِسنة

ِمكنِوقد.ِدرهم مليار 22 يتجاوزغالفاِمالياِِالمحورِلهذاِالمكتبِخصصِ،2016-2001ِالفترةِوخالل

ِقدرةالِإجماليِليصلِ،الثانيةِفيِمكعباِمترا22ِِقدرهِإضافيصبيبِبِاإلنتاجيةِالطاقةِزيادةِمنِكذل

ِاإلنتاج)ِالقنواتِمنِا ِكيلومتر8500ِِمنِ.ِكماِتمِتركيبِأزيدةالثانيِفيِمكعباِمترا63.5ِِإلىِاإلنتاجية

ِوالتوزيع ِو( ِبتدبير ِللِمياهالِتوزيعِخدمةالتكفل ِعددِبذلكِليصلِومركزاِمدينة63ِِفيِشربالصالحة

ِ.مدينة264ِِإلىِالخدمةِهذهِالمكتبِفيهاِيقدمِالتيِالمدن

ِ

ِ

ِ

ِالفترةِخاللِفيِمجالِتزويدِالمناطقِالحضريةِبالماءِالصالحِللشربِالمكتبِعملِبخطةِيتعلقِوفيِما

ِ:تمكنِمنِوسِ،درهم مليار 16 تبلغِاستثماراتِعبئسيِفإنهِ،2017-2021

ِفيِالمائة75.5ِو95.5ِِمنِالتواليِعلىنتقلِستِالتيِوالتوزيعِإلنتاجاِمنشآتمردوديةِِنيتحس -

 ؛2021ِبحلولِسنةِفيِالمائة78ِو 96ِإلى2016ِِالمسجلةِفيِسنة

ِسطحيةِمواردِمنِمنهاِالمائةِفي90ِِ،ثانيةترا مكعبا في الم 20ِحواليِيبلغِإضافيتعبئةِصبيبِ -

ِ.والتوزيعِنتاجاإلِقنواتِمنِكيلومتر3000ِِتركيبوِاعتيادية،ِغيرِأو

ِومشاريعِالبحرِمياهِتحليةِمشاريعِمنِالعديدِإنجازِستشهد2021ِ-2017ِالفترةِأنِإلىِاإلشارةِوتجدر

ِمترِمليون25ِِمن،ِحيثِستنتقلِللمكتبِالحاليةِالقدرةمنِِأضعافِأربعةبِيزيدِمماِالملوثة،ِالمياهِتنقية
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ِالمشاريعِبهذهِالمعنيةِالرئيسيةِوالمدن.ِنةستر مكعب في الم مليون 100زيد من أِإلىِالسنةِفيِمكعب

ِ.طرفايةوِوطانطانِإفنيِوسيديِوالحسيمةِوالعيونِأكادير:ِهي

ِوتواجهِالمدنِالمغربيةِفيِهذاِاإلطارِأربعةِتحدياتِكبرى،ِتتمثلِفيِ:

منِمياهِِا ِكبيرِا ِ:ِإنِجزءتي يتوصل بها المستهلكشرب الصالحة للمياه الالالجيد لكميات  التدبير -

سواء،ِِبِالمياهتسرحاالتِبسببِيُهدرِلألسفِالمدنِبتوزيعِالشبكةِِفيِراجهالشربِالتيِيتمِإدا

وقدِتصلِأحياناِ.ِمنِلدنِالفاعلينِالمشرفينِعلىِالتوزيععلنِعنهاِتلكِالمعلنِعنهاِأوِغيرِالم

ِ ِالمياه ِهدر ِنسبة ِفيِالمائة45ِلىِإفيِبعضِالمدن، .ِ ِالضروريِلذلك، ِمن ِمنِإرساء المزيد

ِوا ِلشفافية ِِجهودمضاعفة ِإلى ِاللجوء ِمن ِبدال  ِالتوزيع ِشبكات ِلصيانة ِجديدة تعبئةِعمليات

 .مكلفةِمادياِوبيئيامياهِالِةجالعمو

،ِمماِيمكنِمنِومقاربة استباقية بناء على تخطيط جيدلشرب ل الصالحة مياهبال ضمان التزويد -

زويدِالساكنةِبالمياه،ِلماِلتلكِسواءِلمدةِقصيرةِأوِمتوسط،ِفيِتِ،مؤقتةِحدوثِانقطاعاتتجنبِ

ِمن ِِانعكاساتِاالنقطاعات ِسكان ِعلى ِواقتصادية ِوبعضِالاجتماعية ِمدن. ِعما هِيتطلبفضال

ِاألمرِمنِ أنِِالمنتخبينِالوكاالتِالحضريةِأوفإنهِيقتضيِمنِ،ِبينِالفاعلينِتشاورتحقيقِهذا

ِ ِيعملوا، ِتتطلِعمرانيةمشاريعِِتخطيطِوبرمجةعند ِجديدة ِسياحية للمياهِِامفرطِابِاستهالكأو

ِ)مالعبِغولفِجديدة ِتحويلِجديدةِمناطقِصناعية، ِللفيالتِإلىِسكنىِِمناطقال، المخصصة

ِ المكتبِالوطنيِللكهرباءِ اتفاقِمسبقِمنمنِفئةِطابقِأرضيِزائدِأربعةِطوابق(ِعلىِإبرام

ِ ِعلىِاعتبار ِالصالحِوالشرب، ِوالماء ِمنِمنسوبِتدفقأنِزيادة ِما ِمدينة ِالِحاجة تطلبِيمياه

 .طويلِعلىِالمدىِالِتخطيط ا

عادمة ارتفاعا مياه الللالسنوي  حجمال ارتفعلقد : المياه العادمة ومياه األمطار عمالإعادة است -

ما بين مليون متر مكعب  500مليون إلى  48العقود الثالثة الماضية. فقد انتقل من كبيرا خالل 

مياه  أن حجم كما .ون متر مكعبملي 700 حاليا ، وبات يبلغ1996 و 1960 سنتي

 .مستمر تزايدفي العمراني  توسعمع الأضحى  /المياه السائلةالسيالن

يجب معالجتها وتثمينها بدل أن تُهدر ثمينة للغاية  مواردومياه األمطار العادمة مياه اللقد أصبحت  -

ات السكنية جزءعلى األقل بالنسبة إلى الت، تبرز الحاجة ثمة الصرف الصحي. ومن في قنوات

تعميم إلى وضع شبكات خاصة بالمياه العادمة وأخرى بمياه األمطار باإلضافة إلى  الجديدة،

 محطات المعالجة.

بجانب  لقد تم تكليف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربضمان التمويل المستدام:  - -

البرنامج ) القرويري والحضبالوسط لصرف الصحي كبيرين ل ين وطنيينبرامجكبير من تدبير 

 للتحصيلالبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي( دون إمكانية الوطني للتطهير السائل، 

 قائمة.الفي تعميق المشاكل  ساهممما  ،النقاش والتشاور الواضح فتح أو حتى

ِفإزاءِوضعِتعانيِفيِظلهِخمسِوكاالتِم نِاختاللِفيِلقدِصارتِاستدامةِتدبيرِالماءِعلىِالمحك.

البرنامج البرنامج الوطني للتطهير السائل وتوازناتهاِالمالية،ِفضالِعنِالتزاماتِماليةِضخمةِفيِإطارِ

من المستعجل إطالق تفكير شامل حول الموضوع ، فقد بات الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي
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صالح المكتب د على عاتق الدولة لاالعتمادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي توج وحول

 الدراهم سنويا.مليارات للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي تبلغ  الوطني

وينجم عن عدم إدماج الوسائل المالية وآليات تخطيط وتدبير قطاعي الماء والتطهير بين يدي فاعل واحد، 

لداخلية وكتابة الدولة المكلفة وترك االختصاصات في المقابل موزعة بين مختلف الفاعلين )وزارة ا

و  الوكاالت المستقلة لتوزيع الماءبالتنمية المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و

ووكاالت األحواض المائية، إلخ( ارتفاع التكاليف وضعف التنسيق. وهو األمر الذي حدى  الكهرباء

تعمل على تقنين هذه المنظومة، معتبرين أن وزارة  ببعض الفاعلين إلى اقتراح خلق وكالة مستقلة

ال بد أن يأتي الوقت الذي إذ  في اآلن ذات، نالداخلية ال يمكنها أن تستمر في لعب دور الفاعل والمقنِّ 

 ت الساكنة الحضرية من الماء الصالح للشرب.سيتعين فيه لزاما التحكيم بين احتياجات الفالحة واحتياجا

ة اعتماد نموذج جديد لتدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خالل وتُطَرح أيضا مسأل

المرور إلى صيغة شركة مساهمة )والتي يمكن أن تظل الدولة مساهما فيها( لها فروع على صعيد كل 

 جهة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يشمل مسلسل التشاور حول النموذج االقتصادي الجديد للمكتب الوطني

للكهرباء والماء الصالح للشرب، الرامي إلى ترشيد التكاليف وتحقيق أفضل تدبير للخدمات، كل 

 األطراف المعنية.

وقفت هذه الدراسة أيضا على مشكل آخر يتعلق باألوحال التي تخلفها محطات المعالجة  من جهة أخرى،

. ينظم هذا الجانب قتضى قانونيي متوفر لحد اآلن أال يأن توجد في مطارحها. و تود الجماعات التي الو

ن التقارير التي سلطت الضوء على هذه المسألة، من قبيل تقرير المجلس االقتصادي رغم العديد مو

  ، فإنها ال تزال ُمعلقة.2012واالجتماعي والبيئي حول االقتصاد األخضر سنة 

 الطاقيتخطيط ال ( ج

ِتعزيزِإلىِهدفيطاقيِِانتقالمنِإطالقِمسلسلِِالمغربِفيِلطاقةفيِمجالِاِستراتيجياإلِالتخطيطمكنِ

ِ ِِالخضراءِالطاقةِمصادراستخدام ِةيالطاقوالنهوضِبالنجاعة ِاآلِوقد. ِمن ِالعديد ِماليةالِلياتوضعت

ِوالخاصِالعامِالقطاعينِبينِشراكاتِإقامةِوتيسيرِالخاصِالقطاعِإشراكِتحفيزل ِأنِيجبِذلك،ِومع.

ِالاجماعيِلذيِينبغيِأنِيكوناِااللتزامِهذاِصميمِفيِالمدينةِتكون ِمنِأجلِمواكبة فيِِالوطنيةِرؤية،

ِالطاقة ِوِ،مجال ِباِاألولويةِذاتِالمجاالتِفيِمشاريعِإنجازتشجيع النجاعةِوِالمتجددةِلطاقةالمتعلقة

ِ.ةيالطاق

 التخطيط اإلرادي للدولة والسعي وراء تحقيق نجاعة األداء الطاقي .1

 سياسة عمومية ضرورية لكنها غير كافية 

ِالمائة97ِِالمغربِيستورد ِمجالِاحتياجاتهِمنِفي ِالطاقةِفي ِتنامٍِِاستهالكِيزالِوال. ِفي ِالبالد

هِالتبعيةِهذثقلِتو.ِاالقتصاديِالنمولالستجابةِلمتطلباتِوِلسكانالمتزايدةِلِحتياجاتاالِلتلبيةمستمرِ

ِةيطاقِستراتيجيةإِربالمغِوضعِ،بذلكِوعيا ِو.ِالتجاريِميزانهاِكاهلِالنفطِأسعارِوارتفاعِللخارج

ِةيطاقواردِمِتعبئةِخاللِمنتقليصِالتبعيةِالطاقيةِوِالطاقة،التزويدِبِلتأمين2000ِسنواتِِأوائلِفي

ِ.القطاعاتِجميعِفيِةيالطاقالنجاعةِِتعزيزوِالمتجددة،ِالطاقاتِوتطويرِوطنية،
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ِِوفي ِاإطار ِاِالستثمارمخطط ِالذيِاعتمده ِالتيِالقطاعاتِبينِمنِالطاقةِتعتبرِلمغرب،األخضر

الوطنيةِفيِِستراتيجيةاإلِفإنِوهكذا،.ِأخضرِنمونحوِِدالبالِانتقالضمانِلِحقيقيةِإمكاناتوفرِعلىِتت

ِيتمثلِفيِالطاقةمجالِ قتصادِفيِتحقيقِاالعمل،ِفيِإطارِجهودِالنجاعةِالطاقية،ِعلىِِحددتِهدفا

ِتتراوحِبين ِبنسبة 20ِِو2020ِِسنةِبحلولِفيِالمائة15ِو12ِِاستهالكِالطاقة ِأفقِفيفيِالمائة

ِفيِالمائة52ِوفيرِتِإلىِستراتيجيةاإلِهذهِوتهدف.ِتطورِاالتجاهاتِفيِالقطاعاستناداِإلىِِ،2030

ِِالمتجددة،ِالطاقةِمصادرِمنِالكهربائيةِالطاقةِمن في20ِِوِالشمسيةِالطاقةِفيِالمائةِمن20ِمنها

ِال ِمن ِالمائة12ِوِحيةالريِطاقةالمائة ِِفي 2030ِِسنةِبحلولِ،لكهرومائيةاِالطاقةمن ِيتمثلِ. كما

ِفيِالمائة12ِِبنسبةِوالنقلِالصناعةقطاعيِوِالمبانيِفيِالطاقةِاستهالكِخفضفيِِأيضاِالطموح

وتتوزعِنسبِاالقتصادِالمتوقعِفيِاستهالكِ.2030ِِأفقِفيِفيِالمائة15ِِوبنسبة2020ِِسنةِبحلول

في19ِِوِالنقل،فيِالمائةِفيِقطاع23ِِوِصناعة،لفيِالمائةِفيِقطاعِا48ِعلىِِالقطاعِحسبِالطاقة

خدماتالِقطاعفيِالمائةِفي10ِِوِالسكن،ِقطاعالمائةِفيِ
78
. 

 2030ِفيِمجالِالطاقةِفيِأفقِِةاإلستراتيجيةِالوطني

 الهدفِالعام 

القدرةِاإلنتاجيةِ

 (MW) الممكنة

حجمِاالقتصادِ

فيِاستهالكِ

 الطاقة

(kTep/an) 

حجمِانبعاثاتِ

ثانيِأوكسيدِ

ِالتيِلكاربونا

 سيتمِتجنبها

(MT/an) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

دة
جد
مت
ِال
ت
قا
طا
ال

 

ِطاقةِتحقيق

ِمثبتةِكهربائية

مستمدةِمنِ

مصادرِالطاقةِ

ِبنسبةالمتجددةِ

ِفيِالمائة42ِ

2020ِِسنةِفي

فيِالمائة52ِِِو

 2030ِسنةِفي

 الطاقةِالريحية
2 

280 
5 520 624 1 561 4,25 10,6 

ِالطاقة

 الشمسية

األلو

احِ

الض

 وئية

200 1 140 29 59 0,22 0,5 

سخا

اتِن

ماءِال

لشما

 يةس

1700

000 

مترِ

 مكعب

3000

000 

مترِ

 مكعب

103 181 0,62 1,2 

                                                           
78

المناخ،ِمساهمةِالمغربِالمعتزمةِالمحددةِِالحكوميِالمكلفِبالبيئة،ِالمساهمةِالمعتزمةِالمحددةِوطنياِفيِإطارِاتفاقيةِاألممِالمتحدةِاإلطاريةِبشأنِتغيرِالقطاع  

 .2016وطنيا،ِشتنبرِ
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CES
79 

الطا

قةِ

الشم

سيةِ

المر

ِكزة

CSP
80
ِ

 

470 1 040 162 344 1,1 2,36 

الطاقةِ

الكهروما

 ئية

- - - - - - 

تثمينِمصادرِ

ِالطاقةِالوطنية

كتلةِال

ِالحيوية
200 400 169 339 1,15 2,3 

ية
اق
ط
ِال
عة
جا
لن
ا

 

ِاالقتصادِ حجم

ِاستهالكِ في

 الطاقة:

o ِ12ِماِبين

في15ِِو

المائةِفيِ

2020 

o 20ِِفيِالمائة

 2030فيِ

 918 3 466 2 957 602 - - البناء

 - - - - الصناعة
360 

kTep 

450 

kTep 

ِالنقل

o مخططاتِالتنقالتِالحضرية 

o اموايِالحاليةِ)الرباطِوالدارِالبيضاء(.ِتمديدِخطوطِالتر

شبكةِالتراموايِفيِالمدنِالكبرىِللملكةِ)مراكش،ِإحداثِ

 فاس،ِطنجة،ِأكادير(

o تشبيبِحظيرةِالسياراتِمنِخاللِتحفيزاتِضريبية 

o ِفيِِلمائةفيِا35ِتقليصِانبعاثاتِثانيِأوكسيدِالكربونِبمقدار

 2020أفقِ

o ِبنسبةِمتراتِالمقطوعةيلوكال/ِِالمنقولةِاألطنانِعددِتخفيض

 .2020ِأفقِبحلولِفيِالمائة30ِ

                                                           
79

 CES Chauffe-Eau Solaire Shemsi  )سخان الماء الشمسي(  

80
 CSP : Concentrator Solar Power)الطاقة الشمسية المركزة( 
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ِسياسةال،ِالمكلفةِبالبيئة:ِتقريرِحولِوالمعادنِوالماءِوالبيئةِلدىِوزيرِالطاقةِالمصدر:ِالوزارةِالمنتدبة

2014ِِِالمتعلقةِبتغيرِالمناخِفيِالمغرب،ِ  

ِالشمسية،ِويعكس ِاأللواِتنميةِومخططِالمخططِالمغربيِللطاقة ِالسكنِيقطاعِفيِحِالضوئيةاستخدام

ِمنِوالتنمية،ِالمناخِتغيرِمجالِفيوانخراطهاِِالدولةِإرادةِمندمجِللطاقةِالريحيةالِبرنامجوالِ،خدماتوال

ِ.ةيالطاقالحدِمنِالتبعيةِو(ِثانيِأوكيدِالكربون)ِالدفيئةِغازاتتقليصِانبعاثاتِِأجل

فيِِ،للمبانيِعنايةِخاصةِباعتبارهاِتحدياِرئيسياالنجاعةِالطاقيةِينبغيِإيالءِمسألةِ،ِلمدنعلىِمستوىِاو

ِتناميِ ِعمرانيالِالتوسعظل 2020ِِسنةِفيِالسكانِمجموعِثلثيِضرواالحِسكانِوسيشكل. الجديرِو.

ِويهدف.ِالطاقةِفيِمجالِالبالدِاحتياجاتِمنِالمائةِفي30ِِيمثالنِوالخدماتِسكنالِقطاعيِأنبالذكرِ

ِللطاقةِاستهالكاِكثراألِالمباني،ِهذهِتجديدِرسيَِتُِِتدابيرِاعتمادِإلىِموميةالعِللمبانيِيالطاقِتجديدالِبرنامج

ِهيِ،مدنِستِفي ِلِ؛والراشيديةِوإفرانِومراكشِوفاسِاديركوأِالرباط: ِالمبانيِتابعة ِقطاعاتوهذه

ِ.فندقةوالِواإلدارةِالعاليِوالتعليمِالصحة

ِضمانِأخرى،ِأمورِبينِمنِ،تيحتِالتيِ،ميةوالعمبرِاإلنارةِعِأيضاِالمدنِفيِةيالطاقتحققِالنجاعةِوت

ِاإل ِالطاقي ِِمختلفِبيننصاف ِالمدينةأحياء ِلِبرنامجِتنفيذِويجري. ِاإلنارةِمجالِفيِةيالطاقلنجاعة

ِيتوقعِأنِيبلغِحجمو.ِأمريكيِدوالرِماليين310ِِبـتقدرِِتكلفةبِالمغرب،ِفيِالكبرىِالمدنِفيِموميةالع

2030ِ-2020]ِلفترةاِخاللِالتراكميةِاالنبعاثاتِخفض ِِطنِمليون0.719ِ[ ِأكسيدِثانيِمكافئمن

ِ.الكربون

ماِنِمجموعِمِفيِالمائة17ِِالطاقةاقتصادِاستهالكِتبلغِمساهمةِقطاعِالصناعةِفيِِذلك،ِإلىِضافةإلوبا

ِكثافةالِخفضِمنِةيالطاقالنجاعةِِبرنامجمكنِسيفيِهذاِالصدد،ِو.2030ِِسنةِفيتمِاقتصادهِمنِالطاقةِ

2.5ِِِبنسبةِقطاعللِةيالطاق 2030ِِفقأِفيِسنويافيِالمائة ِيجدرِ. ِمنِِأنبِأيضاالتذكيرِكما ِالعديد ِثمة

ِمنِلتخفيففيِمجالِاِاوطنيالمحددةِالمعتزمةِِالمساهمةِنزيلتِإلىِتسعىِالتيِالقطاعيةِستراتيجياتاإل

ِالمنزليةِوالنفاياتِ،كتيللوجسابِالمتعلقةِالعملِخططالضوءِعلىِِالتاليِالجدولسلطِوي.ِتغيرِالمناخِآثار

ِ.الحضريِموميالعِوالنقلِ،تطهيرِالسائلوالِ،لهاِوالمماثلة

ِمجالِفيِوطنياِالمحددةِالمعتزمةِالمساهمة اإلستراتيجياتِالقطاعيةِالرئيسيةِالمعتمدةِفيِإطارِتنزيل

ِالمناخِتغيرِآثارِمنِالتخفيف  

 وخطط اإلستراتيجيات

 العمل
 األهداف

ة اإلستراتيجية الوطني

تنمية التنافسية ل

 يةلوجستيكالل

ِلتصبحِالخامِالداخليِالناتجِمعِمقارنةِاللوجستيكيةِالتكاليفِتقليص -

،ِلفائدةِحالياِفيِالمائة20ِِعوض2019ِِأفقِفيفيِالمائةِ 15

الفاعلينِاالقتصاديين،ِوذلكِمنِخاللِِالمستهلكينِولتعزيزِتنافسية

 بضائع؛يتيحِتأمينِوتجميعِتدفقِالِإرساءِتدبيرِأمثل

ِالمضافةِالقيمةِزيادةِطريقِعنِ،الخامِالداخليِالناتجِنموِمنِالرفع -

 ؛ِاللوجستيكيةِالكلفةِانخفاضِعنِالناجمة

األضرارِالبيئيةِ)علىِِتقليصِعبرِ،ِالمستدامــــةِالتنميةِفيِالمساهمة -



108 

 

ِالطرقيِالنقلِالصادرِعنِحجمِاالنبعاثاتتقليصِِسبيلِالمثال:

 (والمدنِالطرقاتِاكتظاظِمنِوالحدِِئةفيِالما30ِـِِبِللبضائع

البرنامج الوطني 

للنفايات المنزلية 

 والمماثلة لها

تدبيرِالنفاياتِالمنزليةِوالمماثلةِعلىِلِالمديريةِتعميمِالمخططات -

 ؛المملكةِوعماالتِأقاليمِجميع

90ِِمستوىِإلىِبالحواضرنسبتهِِرفعوالمنزليةِِالنفاياتِجمعتأمينِ -

 ؛2030فيِالمائةِفيِأفق100ِِو2020ِِِأفقِيفيِالمائةِف

ِكلفائدةِلِلهاِوالمماثلةِالمنزليةِلنفاياتوتثمينِامراكزِلطمرِِإنجاز -

 ؛2020ِأفقِفيِالحضريةِالمراكز

 ؛2020ِأفقِفيِإغالقهاعشوائيةِأوِالِالمطارحِتأهيلِإعادة -

 ؛النفاياتِقطاعِإضفاءِطابعِالمهنيةِعلىِتدبير -

ِمشاريعِنجازإِعبرِوالتثمينِالتدويرِوإعادةِفرزِعمليةِتطوير -

 ؛2020ِأفقِفيِفيِالمائة20ِتبلغِِتدويرِنسبةِِإلىِللوصولِنموذجية

 .النفاياتإشكاليةِبِالمعنيينِالفاعلينِتحسيسِوِتكوين -

البرنامج الوطني 

للتطهير السائل وتنقية 

 المياه المستعملة

70ِِبنسبةِفيِالوسطِالحضريِالتطهيرِلشبكةِشاملِربطِإلىِالتوصل -

ِفيِالمائة90ِو2020ِِأفقِفيفيِالمائة80ِِِ،ِو2016يِالمائةِفيِف

 ؛2030ِأفقِفي

فيِالمائةِفي50ِِتصلِإلىِنسبةِِمطهرةِعادمةحجمِمياهِتحقيقِ -

 ؛2030ِأفقِفيفيِالمائة100ِِو2020ِفيِالمائةِفي60ِِو2016ِ

فيِالمائةِفيِالمدن50ِِمعالجةِالمياهِالعادمةِوإعادةِاستعمالهاِبنسبةِ -

 .2020يةِبحلولِالداخل

برنامج تحسين النقل 

 العمومي الحضري

ِالتيِالعاليةِالقدراتِذاتِموميالعِالنقلِوسائلبِالكبرىِالمدنزويدِت -

 ؛المتجددةِالطاقةمصادرِِتستخدم

200ِِبلغيبرأسمالِِ،يِالحضريالطرقِالنقللمواكبةِِصندوقِنشاءإ -

 ؛مريكىأِدوالرِمليون

 جرة.ديدِحظيرةِسياراتِاألتجلِبرنامجوضعِ -

ِاألممِاتفاقيةِإطارِفيِوطنياِالمحددةِالمعتزمةِالمساهمةِبالبيئة،ِالمكلفِالحكوميِالقطاعالمصدر:ِ

 2016ِوطنيا،ِالمحددةِالمعتزمةِالمغربِمساهمةِالمناخ،ِتغيرِبشأنِاإلطاريةِالمتحدة

ِِالعملِوخططِالبرامجِوتعكس ِعالِياسةالسأهمية ِمومية ِإلى ِالرامية ِإنجاح ِعلىِيالطاقِالاالنتقعملية

ِِالوطني،ِالصعيد ِتظل ِالسياسة ِأنِهذه ِومظاهرِوالماليةِالقانونيةِالتحدياتِإلىِبالنظرِ،يةكافِغيربيد

ِالمدن.ِتعرفهاِالتيِالجمود



109 

 

علىِمستوىِِالمركزيِالطموحنزيلِتِأنِالواضحِمنِلكنِغنية،ِدولةالِالتدابيرِالتيِاتخذتهاِقائمةِإن

ِالمعوقاتِعلىِوالتغلبِلتحدياتمنِأجلِرفعِاِالتوعيةتعميقِِإلىِجةحاِوهناك.ِضعيفاِيزالِالِلمدنا

ِِ.األخضرِللنموِجديدةِمصادرِويخلقطاقيِناجعِومستدامِِنموذجِوبناء

 تحديات االنتقال الطاقي 

فيِمجالِِالعملِبرامجِالتغلبِعليهاِوتعزيزِأجلِومن.ِعديدةِوالمؤسسيةِوالماليةِإنِالمعوقاتِالتنظيمية

ِ ِِة،يقالطاالنجاعة ِالِجميعِأنِمنِالتأكدينبغي يتملكونِِينواالجتماعيِينواالقتصاديِينالسياسيفاعلين

ِنِغيرِذاتستكوِمبادرةِأيِفإنِ،بناءالِعملياتإطارِِفيو.ِالمجالِهذاِيجيهاتِالمعتمدةِفوالتوِالتدابير

ِالمشروعِالمشروعِأصحابانخراطِِتضمنِلمِإذاجدوىِ ِبتنفيذ ِوالشركاتِوالممولينِوالجهاتِالمكلفة

ِالعاديينِوالمواطنين ِجميعوظروفِاشتغالِِوالماليةِالتقنيةِالظروفِتحسينِالمنطقِهذاينبغيِوفقِو.

ِاألطرافِالمعنيةِمختلفِبينِالشراكاتِوتشجيعِوالتميز،كفاءاتِالِأقطاببناءِالفاعلينِالمعنيينِمنِأجلِ

ِ.ةيالطاقللنجاعةِِسوقِظهورمواكبةِو

بالنجاعةِالمتعلقةِِرفامعالوِتقنياتاليتعينِاعتمادِِوالنقل،ِوالصناعةنِسكالِمثلِحضريةقطاعاتِِوفي

ِونشرها ِجانبِوضعِ،الطاقية ِالصلةوِواألدواتِالمعاييرِإلى ِذات ِالتكوين ِبرامج .ِ ِتعزيزِينبغيكما

ِمجاليِفيِينالمحليفاعلينِالِجميعِفائدةلِوالتمويلتدبيرِوالِوالخبرةِالتقنيةِالمساعدةِمجالِفيِالقدرات

ِ.يئةِالعمرانيةهعميرِوالتلتا

ِوعلى.ِةيالطاقالنجاعةِوِالمتجددةِاتالطاقِمشاريعِتمويلولوجِإلىِالِيسيرنبغيِتيِالمالي،ِالصعيدِوعلى

ِمنِكانالتيِِلطاقة،لتقنينِقطاعِاِهيئةِوإنشاءِالقطاعِبتحريرِاإلسراعِمنِبدِالِالتشريعي،ِمستوىال

المتعلقة13.09ِِِللقانونلتطبيقيةِاِالمراسيمِنشرِىِمستوىكماِيسجلِتأخرِعل.2014ِِفيزمعِإحداثهاِالم

ِبِشروطب ِِالمتجددةِالطاقةِمشاريعالنهوض ِالجهد ِذات ِعلى(المنخفضِالجهد)ِوالمتوسطالضعيف

ِالجهوي.ِالمستوى

،ِللمبانيِالطاقيِاألداءِلقواعدِالمحددِالعامِالبناءِضابطِعلى2014ِوصحيحِأنهِتمتِالمصادقةِفيِنونبرِ

ِينص ِِالذي ِأنالمبانيِفيِالطاقيةِللنجاعـةِوطنيةِلجنةِإحداثعلى ِإال ِالمتعلقِالمرسومِمشروعِ،

ِلمِيخرجِالطاقةِمنِالمرتفعِاالستهالكِذاتِبالمجاالتِالخاصِوالدوريِاإللزاميِالطاقيِباالفتحاص ،

ِ.بعدِإلىِحيزِالوجود

ِأيض ِفيِالطاقيةِالنجاعةِمقاربةِإدراجاِبويبقىِالنجاحِفيِتنفيذِالبرامجِالمتعلقةِبالنجاعةِالطاقيةِرهينا

.ِومنِالعواملِالكفيلةِأيضاِواالبتكارِوالبحثِالتكوينِبرامجِوفيِالقطاعيةِالعموميةِالسياساتِمجموع

السيماِماِيتعلقِِالطاقية،ِبالنجاعةِالمتعلق47.09ِِرقمِللقانونِالتطبيقيةِنشرِالمراسيمبإنجاحِهذهِالبرامجِ

ِالمتعلقةِوبالجوانبِالبنايات،ِإنشاءِمشاريعِأوِالحضريةِالتهيئةِاريعلمشِالطاقيِالتأثيرِبدراسة

ِوتعميمِالسكنيةِللتجهيزاتِالطاقيةِالعنونةِنظامِوتعميمِالطاقيِاألداءِمجالِفيِ(المعاييرِتوحيد)بالتقييس

ِ.الصناعةِقطاعِفيِاألحفوريةِالطاقةِباستهالكِيتصلِماِفيِالتقييس
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ِ ِيتعينِتشجيع ِعلىِذلك، (ESCO)ِالطاقيةِإحداثِشركاتِالخدماتوعالوة
81

ِ ِمنِاألوراشِ، وغيرها

ِ.والثرواتِالفرصِوخلقِاالستدامةِنحوِالطاقةِقطاعالتيِينبغيِفتحهاِبماِيكفلِالتأطيرِوالتوجيهِاألمثلِل

 حضريةلتحقيق االستدامة الفرصة أمام المدينة  .2

ِن،ِأضحىِم2016ِشتنبرِطنيا،ِفيوِالمحددةِالمعتزمةِالمغربِالمتعلقِبمساهمةِالتقريرِنشرفيِضوءِ

ِللمساِالمستوياتِجميعِعلىِتدابيرِاتخاذِالملح ِآثارالِفيهمة ِفي ِقتصاداالِوتعزيزِالمناخِتغيرِتحكم

ِمبادراتالِشكِأنِو.ِفرصِالشغلوِالثروةِخلقِحيثِمنِالخضراءِستثماراتالاِمنِإلفادةواِخضرألا

علىِالمستوىِِالطموحإنِِ.مبادراتِالجماعاتِمحلِلتحيمكنِأنِِالِلكنهاِ،فيِهذاِاإلطارِعديدةِالدولة

ِكافياِليسِالمركزي .ِ ِيكفلِترجمةِمدينةِكلِمستوىِعلىِمحليِالتزامإرساءِِيجبلذا، ِبما ِالتوجهات،

ِ.المحليِالصعيدِعلىِملموسةِوتدابيرِخياراتإلىِِالوطنية

ِالِتشكلو ِوِةيالطاقِالنجاعةِبينِواالرتباطِةالوطنيظرفية أمامِِفرصةِاالقتصاديةِضافةالمِالقيمةخلق

ِفاتورةالِتخفيضمنِأجلِِالدولةِعليهاِتعولِالتيِالطاقة،ِمجالِفيِخبراتهاِلترسيخالجماعاتِالترابيةِ

ِتحولِنقطةِتشكلِ،ِمنِشأنهاِأنالتكيفِأوِلوقايةلِخططِإعدادِفينخرطِتِأنِالمدنِعلىِويجب.ِةيالطاق

ِ.والنقلرِعميوالتالمتعلقةِبالسكنِِالتقليدية،ِمهامهاِفي

ِويجب.ِاألخرىِجماعاتِالترابيةالِمعِبالتنسيقِلطاقةفيِمجالِاِهاطخطمِتضعِأنِمدينةِكلِىتعينِعلوي

ِِالمسألةِهذهِبشأنِالمحليِيتمخضِالنقاشِأن ِوِالطاقةِمجالِفيِالتزاماتعن ِعن ِمساهماتالتنزيل

مجاالِتشكلِالنجاعةِالطاقيةِوفيِهذاِالصدد،ِ.ِعلىِالصعيدينِالمحليِوالجهويالمعتزمةِالمحددةِوطنياِ

الحرصِِالمدينةبرمجةِهذاِالموضوعِعلىِمستوىِبموازاةِويتعينِ.ِيحبلِبالفرصِالتيِينبغيِاستثمارها

ِ ِالرهانِبأهميةِوالسكانِالمنتخبينِتوعيةعلى ِالشأنِهذا ِفيِهذا ِواضحة ِرؤية ِوإرساء ِاآلثارِوتتيح.

ِموميالعِالنقلِهاِفيِمجاالتسياساتللمدنِتعديلِةِالطاقيةِللنجاعِوالتقنيةِواالجتماعيةِوالماليةِاالقتصادية

ِوتوافقِالتشاركيةِللديمقراطيةِاحقيقييقتضيِوضوحِالرؤيةِإعماالِو.ِهيئةِالعمرانيةوالتِوالتعميرِسكنوال

ِِ.والمدنِالدولةِبينِاتخاذهاِيتعينِالتيِالتدابيرِبشأنِاآلراء ِهو ِالمطروح ِالرهان ِالمواطنينِجعلإن

ِفيِمجالِِلمبادراتلِمحفزاوِستراتيجيةإِةدعامِبوصفهمِالتغيير،ِةديناميِصلبِفيِالمحليينِهمومنتخبي

ِ.ةِعلىِصعيدِالمجاالتِالترابيةالطاق

ِالمحلي21ِِِالقرنِأعمالِجدولِتنزيلِخاللِومن ِيمكنِ،فيِمجالِالمناخِالمدينةِوخطةعلىِالصعيد

ِِأوِجماعاتلل ِلالنتظاالِبينالتعاون ِالبيئة،النهوضِببِيتعلقِماِفيِاالجتماعيةراتِجماعاتِاالستجابة

ينحصرِهذاِالعملِأالِِنبغييِذلك،ِومع.ِدولةوالِالسكانبالنظرِإلىِأنهاِتشكلِآليةِللقربِوحلقةِوصلِبينِ

ِأنمنِِبعدِماِيكونأهوِعِهذاِالموضوِنالحالِأو.ِعلىِبواطنِاألمورِالمطلعينِمنِصغيرةِدائرةداخلِ

ِ.ياحقيقِجماعياشكلِانشغاالِي

النجاعةِِمدونةتفعيلِينبغيِِالحضرية،ِاالستدامةتحقيقِلِلمدينةالمتاحةِأمامِاِالفرصةبغيةِاستثمارِهذهِو

ِ ِِفيِيالطاقاالفتحاصِِوتعميمِ،انيالمبِفيالطاقية ذاتِِالمصابيحِاستخدامِواعتمادِالصناعة،قطاع

القائمةِعلى20ِِ-20صيغةِِقبيلِنمِتحفيزيةوالِةاالجتماعيِةالتسعيروتفعيلِِ،للطاقةاالستهالكِالمنخفضِ
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ِتمويلِللمقاوالتِإمكانيةِةِيخدماتِالطاقالِاتشركيمكنِأنِتوفرِ   ِفيِمجالِاقتصاد ِويمكنِأنِتاستهالكِمشاريعها ِحلوالالطاقة. ِلزبنائها إلنجازِتدابيرِِقدم

 .النجاعةِالطاقيةِوتمويلها
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،ِوغيرِذلكِمنِ"فيِالمائة20ِبنسبةِِنظيرِتخفيضِاالستهالكفيِالمائة20ِِِبنسبةِاالستفادةِمنِخصم

ِالتدابير.

ِئقالِتدرجانِبماِفيهِالكفايةِفيِوثاِالبيئةِعلىِوالتأثيرِةيالطاقيالحظِأنِالنجاعةِِ،علىِالرغمِمنِذلكو

ِعلما ِعميرالت ِالمناطقِِعلىينص47.09ِِِقمرِالقانونأنِِ، ِتحديد ِفيها كلِمشروعِبرنامجِالتيِيخضع

لدراسةِالتأثيرِالطاقيِتهيئةِعمرانية
82
كماِتحددِضوابطِالبناءِالعامِقواعدِاألداءِالطاقيِللمباني.ِ

83
.ِ

هةِج"ِالرائدِالمشروعِمنِالمدنِفيالنجاعةِالطاقيةِوِالمتجددةِاتالطاقِسياسةتستفيدِِذلك،ِعلىِوعالوة

"2020وتين
84
فيِمجالِِالوطنيةِستراتيجيةشجيعِتنزيلِاإلت،ِوالمحليةِالمبادراتِتشجيعِإلىالذيِيهدفِِ،

ِوالجماعاتالِفيِلطاقةا ِالمحليةِمجاالتِالترابية ."ِ ِلألِ"تينوِهةجويعد ِمصادقة ِوشهادة فيِِداءعالمة

ِلل ِالمستدام ِالتدبير ِطاقةمجال ِوت. ِهيِمدنِثالثِحالياِالمبادرةِهذهشمل ِوجدة،وِشفشاون،وِر،أكادي:

ِالمساعدةِتقديمِخاللِمنِ،المحليينالفاعلينِِدعمتأتيِهذهِالمبادرةِلو.ِاِأخرىمدنِلتشملِتوسيعهاِويمكن

ِوالِعنِقرب ِِطوالمواكبة ِالتخطيطعملية ِالمواكبةو. ِامةالحكِدعمِ،الخصوصِوجهِعلىِ،تشملِهذه

ِمبتكرةِوإدخالِ،ةالمحلي ِِفيِتدابير ِإلىوالِالمناخ،ِتغيرِمعِلتكيفواِشغلالِفرصِخلقمجالي ِولوج

ِعبرِِالمشاريعإنجازِِودعمِالمعلومات، جماعاتِالِتمكنِوماليةِمؤسسيةِاتخططمِوضعاالستثمارية،

ِوالبنىِالمبانيِفيِالطاقةِاستهالكِفيِالتحكمِمنِتمكنهاِالتيِالتكنولوجياتِفيِاالستثمارِمنِالمحلية

ِ.ذلكِإلىِوماِ،التابعةِلهاِالتحتية

ِجهةوالقليمِواإلجماعةِالِبينِالشراكةِعلىِالرسميِالطابعِوإضفاءِتعزيزِالرهانِالمطروحِفيِويتمثل

ِِوالدولة، ِمع ِواألِالخاصِالقطاعوكذا ِاألكاديمية ِِتشكلِالتيِوالجمعوية،وساط دعمِلِمحليةآليات

ِسياستهادامةِضمانِاستِمنِالمدينةِوالوطنيِلجهويواِالمحليسيمكنِهذاِالتنزيلِوِ.تينوهةِجإستراتيجيةِ

ِ.الطاقةِمجالِفيِالمحلية

السبيلِِكيف.ِتطرحِأمامِالمسؤولينِعنِتدبيرِشؤونِالمدنِاألسئلةِمنجملةِِهناكِ،مهماِيكنِمنِأمرو

ِ؟يِعلىِنحوِمستدامالطاقِداءاألِلتحسينِالطاقةثمارِرافعةِاستيمكنِِكيفِالطاقة؟ِتكاليفِفيِالتحكمإلىِ

يمكنِاحترامِِكيفِمستدام؟ِبشكلِالطاقةمجالِيمكنِتدبيرِِكيفِبتكار؟واالِلتقدملِةديناميِخلقيمكنِِكيف

ِ ِالمثلىِمنهاِالوطنيةالنصوصِالتنظيمية ِلالستفادةِالتركيزِعليهاِينبغيِالتيِالطاقةِهيِماِ؟واالستفادة

ِتضمينهاِليتمِمضىِوقتِأيِمنِأكثرتفرضِنفسهاِاليومِِاألسئلةِهذهِالمحلية؟ِالسوقِظروفِمنِالكاملة

ِ.المدنِجندةأِفي
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 المتعلقِبالنجاعةِالطاقية47.09ِمنِالقانون10ِِو8ِو3ِظرِالموادِان  

ِالهدفِفيِضمان  83 ِوالعزلِواإلضاءةِالوجهةِصوصالخِعلىِاالعتبارِبعينِاألخذِخاللِمنِالمناخيةِالمناطقِحسبِللبناياتِأفضلِطاقيةِحصيلةِيتمثل

ِالمشروعِيكونِتغييرها.ِومنِناحيةِأخرى،ِحينِأوِإنشاؤهاِالمزمعِالمبانيِأداءِمستوياتِتقويةِبهدفِالمستعملةِالمتجددةِالطاقةِكمياتِوكذاِالحراريةِوالتدفقات

ِ.الطاقيِالتأثيرِبدراسةِالدراسةِهذهِتتممِالبيئة،ِعلىِالتأثيرِبدراساتِالمتعلق12.03ِِرقمِالقانونِألحكامِوفقاِالبيئةِعلىِتأثيرِلدراسةِأيضاِخاضعا

84
ِالداخلية،ِوضعِتمِ   ِالبرنامجِبالتعاونِمعِوزارة ِإمستوحىِمنِإطارِمنهجيِأوروبي،ِبهدفِتطويرِجائزةِالشرقِاألوسطِووهوِهذا ِلطاقةفيِمجالِافريقيا

(Middle East & Africa Energy Award)ِمعِالسياقِال 8ِعلىِمدىِمتدِوت2012ِِسنةتينو"ِالتيِأطلقتِفيِِجهةمحلي.ِوتهدفِاستراتيجيةِ"،ِوتكييفها

،ِمنِخاللِتشجيع2020ِِسنةلطاقةِبحلولِفيِمجالِا،ِفيِتحقيقِأهدافِالمغربِمهتايمساهمة،ِعلىِمستوينِعلىِالالمحليفاعلينِسنواتِإلىِتحسينِقدراتِال

 .المتجددةِاتلطاقالمحليةِلمواردِالِتثمينعلىِجماعاتِوالجهاتِالِاتزيزِقدرالطاقةِعلىِالصعيدِالمحلي،ِوتعِالتحكمِفيِاستهالك
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ِالوِالدفيئة،ِغازاتِانبعاثاتِالتقليصِمنِأنِوالواقع ِفي ِاإلنارةِوشبكاتِللمبانيِةيالطاقِفاتورةالتحكم

ِوالمِ،موميةالع ِخلقِِ،يالطاقِنتقالاالِفيساهمة ِتتيح ِالتي ِاألخضر ِلالقتصاد ِجديدة ِمجاالت وتحديد

ِقودِهذاوي.ِمجاالتِالترابيةوالِللمدنلنسبةِأساسيةِالِغنىِعنهاِباِ رهاناتكلهاِِاليوم،ِ،اتوالثروِفرصال

للطاقةِأوِتزويدهاِِالمدنِاستهالكعلىِمستوىِِسواءِجديدة،ِنماذجاستكشافِِإلىِالطاقةمجالِبِاالهتمام

ِ:وهيِ،بها

 الذكية؛ِالعداداتالعملِبِطريقِعنالطاقة،ِِاستهالكِفيِالتحكمِعلىِالفرديِالطابعِضفاءإ -

 للمباني؛ِجديدةِمعاييروضعِ -

 مراعيةِللبيئة؛الِالتنقلأنماطِووسائلِِويرتط -

 استخدامِالكربونِفيِهذاِالمجال.ئيةِوتقليصِهرباطاقةِالكالِإنتاجِالمركزيةإرساءِ -

000ِ13ِأزيدِمنِِخلقِمنِيمكنِجديدةِعبرِإحداثِقطاعاتِاالندماجِالصناعيِأنِعلىِالتأكيدِوينبغي

ِالمغربِفيمنصبِشغلِ ِالعاو. ِهوِمعروفِعلىِالصعيد استثمارِدوالرِواحدِفيِمجالِِفإنِ،لميكما

في10ِِِبنسبةِةيالطاقِتهافاتورتخفيضِفيِِالمدننجحتِِإذا(ِدوالرات.ِو4أربعِ)دِالنجاعةِالطاقيةِيول ِ 

ِِ،المائة ِوفرت ِقد ِبذلك ِدرهمِمليون100ِفستكون ِانخراط. ِضمان ِذلك ِلتحقيق ِينبغي ِأنه ِجميعِبيد

ِ.والماليةِالبشريةِمواردهاِتحسينِإلىِةالمدعوِالمدنِوالسيماِ،جماعاتِالترابيةال

ِفوت ِالطاقية ِبشكلِِالمدنِيظلِالنجاعة ِموميالعِوالنقلِحركيةوالِالبناءبمجاالتِِكبيررهينة ِرتكزِوي.

ِ ِالطاقية ِالنجاعة ِِسياسيِخيارِعلىتحقيق ِتيتعين ِفي ِالتنميةِجسيده ِوبرامج ِالجماعات ِعمل برامج

ِالوحيدِالسبيلِهيِالجماعيةِالتعبئةِإن.ِالحياةِجودةِوتحسينِثالتلوآثارِِمنِلتخفيفالجهوية،ِمنِأجلِا

ِالمرتفعِاالستهالكِذاتِواستبدالِالمعداتِأفضل،ِاستهالكِأنماطِتبنيِبغيةِالسلوكياتِتغييرِأجلِمن

ِاالقتصاديةِللمردوديةِرافعةِالطاقيةِالنجاعةِوجعلِللطاقة، ِمنِالمائةِفي30ِِأنِبالذكرِوالجدير.

النجاحِفيِالهدفِإذنِهوِِإنِ.القرارِوصناعِالمواطنينِبسلوكِوترتبطِاستثماراتِونبدِتتمِالمكاسب

ِ.تكنولوجيةِتبعيةنتقلِمنِتبعيةِطاقيةِإلىِنِالِحتىعِوواتحقيقِانتقالِتدريجيِ

  الجوانب البيئيّة واألحيائية من أجل توفير عْيش أفضل .10

هانالبيئيِفيِالمدنِالمغربية.ِويتمثلِتسليطِالضوءِعلىِمصادرِوتكاليفِالتدهورِِالمفيدسيكونِمنِ ِالر 

ِلمدينةعنِاصورةِإعطاءِوِ،بيئةِحضريةِمستدامةِتوفيرِإلىِتجاوزِأوجهِالقصورِمنِأجلِالتطل عِفي

ِ.لمدينةِالخضراءلِعالمةتتبنىِِالتي

 :التدهور البيئي في المدن المغربية كلفةمصادر وأ( 

 :مصادر التدهور البيئي في المدن المغربية .1

ِِعلى ِانخفضِبنسبة ِقد ِالبيئة ِتدهور ِأن ِمن ِما20ِالرغم ِالمائة ِِفي 2000ِِِسنتيِ بين 2014ِو ،ِ فإن 

ِب ِالمغربالمعطياتِالمتعلقة ِفي ِالبيئة ِمثيرةِحالة ِللقَلَقِ ِالتزاُل ِبلوغِكشفتِحيث، ِالُمعطياتِعن ِهذه

ِولِمستوياتِمقلقة ِالطبيعية ِالموارد ِالتيِلحقتِلتدهور ِبألضرار ِعي شِالساكنةإطار .ِ ِفتئت  ِنُِدُِالمُِوما
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ِذلكِمنِِةوالمناطقِالصناعي ِ ِيستت بع ِما ِمع ِعشوائي ة، ِبصورة رها ِقصورِجُِأوِ تواصلِتطو  ِفيِه بارزة

منِِحقيقي ةسوداءِالفضاءاتِنقط اِهذهِِمنِيجعلِاألمرِالذي،ِالعادمةمياهِالومعالجةِمجالِالت طهيرِالسائلِ

ِبِحيثِتدهورِالبيئة ِسالمةِالساكنة.صحةِووالمس 

ث ِتلو  ِأن  ِوالهواءِذلك ِالخارجي ِأضرارِالهواء ِعنه ِتنتُج ِبسببِاإلنسان،ِصحةِعلىِوخيمةِالداخلي

ضه PM 2,5ِ)ِفيِالهواءِالعالقةِالدقيقةِللجسيماتِتعر  اِ مصدرِالمغربِفيِالصناعيِالقطاعِويشكل(.

الغازية،ِِاالنبعاثاتِعنِالناجمِالهواءِنوعي ةِتدهورِفيِالهواءِتلوثِكماِيتجل ى.ِهذاِالتلوثِمنِمصادر

ِفيِغالبِاألحيانِبدون مٍِِمعالجةِوبدونِالتيِتظل  ِوثاني(CO2ِ)ِالكربونِأكسيدِثانيِويُعتبرِ.تطهيرِالز 

 .االنبعاثاتِأبرزِهذه(COِ)ِالكربونِأكسيدِوأُحاديِ (NOx)النيتروجينِوأكاسيد(SO2ِ)ِالكبريتِأكسيد

ِ ِالجويةاِمديريةحسب ِالوطني ةِألرصاد ِشبكِمك نت، مدينة من مدن  15نوعية الهواء في ِمراقبةة

ِ:منِإبرازِماِيليِ،2013ِسنةِ،المملكة

 ِ ِالكبريت، ِأكسيد ِلثاني ِبالنسبة ِتجاوز ِالتم ِ)ِالقصوىقيمة ِاإليكولوجية ِالنظم 20ِلحماية

،ِ،ِعينِحرودة،ِالزرقطونيالدارِالبيضاءِ)عينِالسبعِمدينةِفيفيِالمترِالمكع ب(ِِميكروغرام

ِتجاوزِدربِالسلطانِو ِتم ِوقد ِوالمحمدية. ِالقصوىعينِالشق( ِ)ِللحمايةِالقيمة 125ِالصحية

 .(ِفيِعينِالسبعفيِالمترِالمكعبِميكروغرام

 ِ،ميكروغرامِفيِالمتر30ِِحمايةِالنباتاتِ)ِلمقياسهناكِتجاوزِوبالنسبةِلثانيِأكسيدِالنتروجين

قيمةِالِ.ِأما جامعِالفنا(شِ)ومراكحرودة(ِِعينِ،الدارِالبيضاءِ)عينِالسبعِالمكعب(ِعلىِصعيد

ِ ِ)القصوى ِالصحة ِالمكعبِميكروغرام50ِلحماية ِالمتر ِفي ِحرودة،ِبمنطقة( ِتمِِعين فقد

 .مراكشِقريبةِمنِهذاِالحدِفيِحينِأنِ ِتجاوزها،

 ِِالعالقةِاتِالدقيقةبالنسبةِللجسيمأما (PM10)،ِِ50ِقيمتهاِمعيارِالحمايةِالصحيةِ)ِتتجاوزفقد

ِالمترِميكروغرام ِالمكعبِفي ِتقريبا. ِمحطاتِالمراقبة ِفيِجميع ِكانتِ ( ِِوإذا ِالتجاوزاتهذه

ِطات،مثلِطنجةِوفاسِوسِ،أخرىِامدنِفإنِ المحمديةِوالدارِالبيضاءِومراكش،ِِمدنِكبيرةِفي

 .منِالتلوثِبدورهاتعانيِ

 ِ ِاألوزون ِتمِ ِ،O3بخصوصِغاز ِالِفقد ِتجاوز ِالمتعلققيمة ِ)بِةالقصوى ِالصحة 110ِحماية

ِبنسليمانوِخريبكةوالدارِالبيضاءِوالمحمديةِِبكيفي ةِأساسي ةِبمدن فيِالمترِالمكعب(ِمميكروغرا

 .طنجةِومراكشو

 ِيتمِ ِثانيِأكسيدِالكربون،لِبالنسبةو ِميكروغرام10ِتجاوزِالقيمةِالقصوىِللحمايةِالصحيةِ)ِفلم 

ِِاألقصىِاليوميِالحد ِإلىِِقياسا ِ(ِفيِالمترِالمكع ب  .فاسِبمدينةطِخمسةِأيامِفقِخاللِإال 

 

ِِمفهومِالمخاطرِالحضريةيفرضِ رتبطِبمخاوفِبشأنِمصيرِيِذلَكِأنهِ.ثِوالتدهورالتلوِ نفسهِفيِمجال 

ِوال ِوِمجالالبيئة لالحضري. تأثيرِسلبيِعلىِالبيئةِِةشكلمُِِإلىِانري ِضَِالحَِِوالتوس عِالنموِ ِبالتاليِيتحو 

ريانِفيِِعندما ِفيِوالبناء،ِللتوس عِالعمرانيِصالحةمواقعِغيرِيج  ،ِالفيضاناتبِالمناطقِالمهدد ةِسي ما

ِ.االحتياطاتِالالزمةودونِات خاذِ
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ِواالستهالكِتؤد يِباستمرارِإلىِاإلنتاجِالتوس عِالعمرانيِالمتزايدِوالتغييراتِالتيِعرفت هاِأنماطِأنِكما

ِالحاصلِتفاقم ِمستوىِالعجز ِبخلقِالسائلِالتطهيرِعلى ِوذلك ِالمناطقِفيِصعبةِتحد ياتِوالصلب،

ِبالمغرب.ِالحضريةِوشب هِالحضرية

ِالُحُموالتِالمنزليةِوبالفعل، ثةِفإن  ِتُقدَّرِالسائلة،ِالنفاياتِعنِالناتجةِالملو   ِالنفاياتِالحضرية، ِخاص ة

ِللتأكسد،ِالموادِمنِطنِ 000ِ400ِِبحواليِ  ِيبلغِالقابلة ِالوَسطِفيِتنتشرِالتيِالعادمةِالمياهِحجمِفيما

المائيِِالمجالِفيِتصريفهاِمكعبِيتمِ ِمترِمليون80ِِمنهاِسنويا،ِمكعبِمترِمليون964ِِيِ حوالِالطبيعي

العموميِ 
85

ِالمائة،ِفي38ِِتتجاوزِالِالحضريِالوسطِفيِالعادمةِالمياهِالمنزلي ةِكانتِنسبةِمعالجةِ.ِوإذا

ِمترِمليون471ِِواليِ حِيأِالمائة،ِفي50ِِعنِبكثيرٍِِتقلِ ِالصناعيةِالسائلةِالنفاياتِمعالجةِنسبةِفإنِ 

ِ.السنةِفيِمكعب

ِيخصِ مِوفي ِمنِالمدن،ِا ِالمنبعثة ِمن20ِِِنِأنِ تبي ِيِفإن هِالنفاياتِالصلبة ِفيِالوسطفيِالمائة ِالساكنة

ِمنِِماِيرالحضَِ ِمحرومة ِالنفاياتِخدماتزالت  ِتجميعِهذه ِفإنِ . ِالنفاياتِتزايدِوبالتالي، ِكمية ِوحجم

فقطِمنِِفيِالمائة86ِعِيجمتِيتمِ حيثِ)ِتجميعِالنفاياتِعلىِصعيدِسواءِ ِالِيُستهانِبها،ِمشاكلِيط رحانِ 

ِرميهاِفيِوالتخل صِمنها،ِأوِعلىالنفاياتِالمنزلية(ِ فقطِمنِالنفاياتِيتمِِفيِالمائة44ِ)ِالمطارحِصعيد 

ِوضع ِمطارَح ِفي ِوها ِللمراقبة، ِخاضعة ِمن 10ِِأقل  ِالمائة ِتدويرفي ِإعادة ها(يتم
86

ِللنموِ ِونتيجة .

7.4ِإلى6.3ِِاإلنتاجِالمحليِمنِالنفاياتِالمنزليةِالمماثلةِمنِِانتقلِفقدِ،التوس عِالعمرانيتصاديِواالق

ةِالنفاياتِي ِكمِ ِفيِالمائة.ِوتبلُغ17.5ِقدرهِِارتفاعبمعدلِِ،ِأيِ 2015و2007ِِسنتيِ سنوياِبينِِمليونِطنِ 

ِ ِإنتاجهاالصناعية ِيتم  ِِالتي ِطنِ 1.5ِسنويا ِمليون ِمنها ِِعتبرتُِِنِ ط256.000ِ، ِوتجدرِيخطنفايات رة.

في37ِِوِالقمامةِالمنزلي ة،منِهذهِِفيِالمائة26ِِفيهاركزِتتِلوحدهاِالدارِالبيضاءِمدينةِاإلشارةِإلىِأنِ 

ِرة.يمنِالنفاياتِالخطِالمائة

ِاياتالنفِكميةِنِ حيثِإِ.والطبيةِتُطرحِبحد ةِوالصناعيةِالصلبةِالمنزلي ةِالنفاياتِإشكالي ةِومنِالواضحِأنِ 

ِتشك ل ِالشروطِوالمدينةِبالنسبةِلإلنسانِخطيراِتهديداِالمنتَجةِباتت  الحاليةِالتيِتعرفهاِِوالبيئة،ِبُحكمِأنَّ

ِالنقصِالحاصلِفي.ِزالتِتعانيِمنِقصورِكبيرماِِمنهاِوالتخلصِونقلهاِالنفاياتِهذهِعملي اتِتجميع ِإن 

ِبسببِالجوفي ةِالمياهِوتلوثِالمعالجة،ِحط اتمِوضعفِالعشوائي ة،ِالمطارحِوانتشارِالتجميع،ِمعدالت

ِغيرِالمائيةِالفرشاتِإلىِ(lixiviats)ِالمركزِالنفاياتِسائلِان تقال ِالمطارح ِفي ِالخاضعةِالباطنية

ِالخصوص،ِمنِالمخالفينِللقوانينِوإفالتِللمراقَبَة، الد ال ةِعلىِِالمؤشراتِهيِأبرزِالعقابِعلىِوجه

دَر ِ.كبيرِبيئيِ-سوسيوِقلقِمصدرِباتتِتشك لِالنفاياتِهذهِفإنِكذلك،ِاألمرِكانِوإذا.ِالخطوَرةِمص 

ِحالةِكماِأنِ .ِالمائي ةِالقدراتِتدبيرِواستعمالِسوءِبسببِالمائيةِتعرفِندرةِمتفاقمةِالمواردِفإنِ ِوبالمثل،

بطِشبكاتِتدهور ِللالِبالماءِالر  ِتؤد يِداخلِشربصالح ِاهالميِمنِالمائةِفي25ِِضياع ِِإلىِالمدن
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 Rapport CDE 

86
ِالمطارحِالخاضعة2007ِفيِالمائةِسنة44ِِإلى2007ِِفيِالمائةِسنة10ِِالخاضعةِللمراقبةِمنِطرحِالنفاياتِمعدلِنتقلِا   ِفيِعدد ِوذلكِبفضلِالزيادة ،

،ِوبالتاليِأصبحتِهناكِحمايةِللتربةِوللمياهِضدِسائلِالنفاياتِِللمراقبةِالتيِباتتِتتوفرِعلىِأنظمة مقاومةِتسربِالسوائلِللماءِأوِعلىِجامعيِالغازِالعضوي 

 المرك ز.
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أةالمعب ِ
87

ِ ضِالستغاللُِمتزايدِالمياهِذلكِأنِ . ِتتعر  ِلساكنةِالمتزايدةِالحاجياتِبالنظرِإلىِالنادرةِأصال،

رِالمدن، ِمنِالماءِوالتطورِالصناعيِوالنموِ ِوإلىِالتطو  ِوالحاجياتِالفالحي ة بُِ. ِالضغوطِهذهِويُصاح 

ِمتزايدةِنامٍِمتِتدهورِ ِالمائيةِالمواردِعلى ِخطورة ِجودتهاِعلىِيشك ل ِبِتقدرِالفردِنسبةِكانتِوإذا.

متر700ِِوِ،2000ِمترِمكعبِسنة1000ِوِالسبعيني ات،ِالواحدِسنوياِخاللِعقدِمترِمكعبِللفرد1700ِ

ِِ،2016ِمكعبِسنة .2020ِسنةِِمكعباِللفردِالواحدِفيِا ِترم411ِِتتجاوزِمقدارِفإن هِمنِالمتوق عِأال 
88
ِ

ِذلك، ِعن ِبكيفي ةالِالتغيراتِآثارِفإنِ ِوفضال ِتنعكُس ِالمائي ةِالمواردِعلىِمباشرةِمناخي ة .ِ ِإحيث ن 

اِ،1950ِسنةِمنذِالمتوسطِفيِالمائةِفي20ِِبنسبةِتراجعا ِالمائي ةِقدِعرفتِِاإلمدادات سلباِفيِِيؤثرِمم 

هِ  ِنفس  ِلقيمةِالُجسيماتِالعالقةِاألقصىِالحدِتجاوزِوتيرةِكماِأنِ .ِوالحضريِالقرويِالمجالي نِعلىِالوقت 

ِ.مراكشِفيِا ِيوم28ِوِالرباطِفيِا ِيوم32ِوِالبيضاء،ِالدارِفيِا ِيوم35ِِإلىِتصل

ِاألزمةُِ كودِالوَسطِالتيِيعرفهاِالنقُصِالحاصلِفيِالتجهيز، ِالر  ِالتدهور، ِالحضري، ِالعباراتِ... بهذه

ِنفسهِعلىِالحضريِالمجالِلوطنيِإلعدادِالترابتصميمِايصُفِال ِالموارد"ِأنِ ِالوطني،ِمؤك داِفيِاآلن 

ِللبالد ضِالستغاللِوهش ةِمحدودةِالطبيعية "مفرطِوتتعر 
89

ِ ِبينِتدهور. ع ِالجم  ِفيِِالبيئةِإن  الحضرية

ِالخطرِوالسلطاتِالس اكنةِوسلوكِالمدن، ِيعملِعلىِتحويل  ِعنهاِوالكارثةِالعمومي ة، ِإلىِبناءِالناتجة

ِعواقبكماِ.ِمجالي ةِ-وسوسيوِواقتصاديةِسياسيةِرهاناتٍِِوإلىِاجتماعي ،ِهذاِأن  ِالتدهورِواضحةِللعيان 

ِمكل فةِجداِالمقدرةِالُكلفةِبماِأنِ  ِ.للتدهورِتظل 

 :المغربية المدن في البيئي للتدهور االقتصادية التكاليف .2

ِفيِالمائة3.52ِِيعادلِماِأيِ ِدرهم،ِمليار32.5ِِحواليِ 2014ِِسنةِالمغربِفيِالبيئيِالتدهورُِكل فةِبلغت

ِِالخام ،الداخليِِالناتجِمن دِالواحدِسنوي ا960ِممث لةِبذلكِحوالي  ِومنِجهةِأخرى،ِبلغِحجم.ِدرهمِللفر 

ِمنِالمائةِفي1.62ِِنسبةِ،2014ِسنةِاإلجمالي ة،ِالدفيئةِللبيئةِغازاتِاألضرارِالتيِتسب بتِفيهاِانبعاثات

 .اإلجماليِالداخليِالناتج

ِ(الخامِ ِالداخليِالناتجِمنِبالنسبةِالمائوية)ِالمغربِفيِالبيئيِالتدهورِكلفة

 1الكلفةِ الساحل النفايات التربة الهواء الماء
انبعاثاتِ

 الكربون
 2الكلفةِ

1.26ِ

 فيِالمائة

1.05ِ

 فيِالمائة

0.54ِ

 فيِالمائة

0.40ِ

 فيِالمائة

0.27ِ

 فيِالمائة

3,52ِ

 فيِالمائة

1.62ِ

 فيِالمائة

1.62ِ

 فيِالمائة

ِاإلجماليةِللبيئةِبالنسبةِكلفة:2ِِلفةكِ-ِالمغربيِللمجتمعِبالنسبةِكلفة:1ِِكلفة
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ِبمردودي ةِالمنشآتِالمائي ة،ِمماِأد ىِإلىِضياعِانتقلِمنِ  75ِ،ِإلى2000ِمليونِمترِمكعب،ِسنةِِ 60يمكنِكذلكِإضافةِخزاناتِالسدودِالتيِتعد ِعامالِيمس 

ِالبنيةِالتحتيةِاألساسية،ِ منِحقينةِالتخزينِالسنوية.2016ِمليونِمترِمكعبِسنةِ ِالتوقعاتِاالقتصاديةِوالتخطيطِ: ،2004ِ-2000انظرِفيِهذاِالصدد:ِوزارة

  24 .،ِص3المجلدِ

88
  .8،ِص.2001ِفيِالمغرب،ِوثيقةِتركيبية،ِأكتوبرِِالقطاعِالوزاريِالمكلفِبالبيئة،ِالمرصدِالوطنيِللبيئةِفيِالمغرب:ِتقريرِعنِحالةِالبيئة  

89
ِ .13،ِص.2004ِالوطنيِإلعدادِالتراب،ِوثيقةِتركيبية،ِطبعةِعكاظ،ِغشتِتصميمِوزارةِإعدادِالترابِوالماءِوالبيئة:ِمديريةِإعدادِالتراب:ِالِ 
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2017ِالمكلفِبالبيئةِومجموعةِالبنكِالدولي،ِِيالوزارالقطاعِالمصدر:ِ

ِ ِعفِض ِتشك لِِآثارِالتدهورِالبيئيِعلىِالمستوىِالوطنيإن  تينِعلىِالصعيد  العالميآثارهِمر 
90

،ِفيِحينِ

ِ.الد اخليِالخامِ منِالناتجِِفيِالمائة3.7ِِتبلغِكانتِ،2000ِسنةفيِِ،كلفةِهذاِالتدهورِأنِ 

فوِ،ةلمياهِالجوفي ِلِالُمفرطِستغاللاالِوالواقعِأنِ  ِيطرحانِ،عالجةمُِالخاضعةِللِناعيةِغيرالمياهِالصِ ِصر 

،ِمماِيشكلِالداخليِالخامِ فيِالمائةِمنِالناتج1.26ِِكلفةِتمثلِِيستدعيِتلوثِالمياهِذلكِأنِ .ِكبيرةمشاكلِ

ِ.يلتدهورِالبيئاِمؤش رِعلىلِأوِ 

ِو نِإذا ِفيِاالعتبارِكو  للمترِِهمادر3.5ِو1.5ِنِبيِ ِماِالعادمةِتتراوحِالمنزلي ةِلفةِمعالجةِالمياهكُِأخذنا

األضرارِالبيئيةِالناجمةِعنِذلكِِف،ِفإنِ المستهدَِِمحاربةِالتلوثمستوىِالتلوثِودرجةِ،ِبحسبِمكعبال

ِبيِ ِماِتراوحتسوفِ ِدرهم،1.145.8ِوِدرهم،ِمليون491ِن ِإلىِلعد ِبمِأيِ ِمليون مليون818ِِِيصل

ِمكعب،ِفإنِ المترِللِدراهم7ِِةِالعادمةِتبلغِقيمتهامياهِالصناعي ِالكلفةِمعالجةِِطِ إلىِمتوسِ ِستنادِ الابدرهم.ِو

 .مليونِدرهم3.297ِكلفةِستبلغِنتيجةِال

ِإِإضافة ِاللىِذلك، ِاكُِفإن  ِلتلوثِالهواءإللفة ِأو9.7ِِِتصلِإلىِجمالية منِِلمائةفيِا1.05ِمليارِدرهم

ِِياتِالناجمةِعنِتلوثِالهواءفَِ.ِوتعودِالغالبيةِالعظمىِمنِالتكاليفِإلىِالوَِالخامِ الداخليِِتجالنا الخارجي 

ِ.الدارِالبيضاءِومراكشِوطنجةِمدنِفيِخاص ةِ(،فيِالمائة75ِ)

ا(.ِالداخليِالخامِ ِالناتجِمنِالمائةِفي0.54ِ)ِباهظةُِكلفةِالتربةِلتدهورِومنِناحيةِأخرى،ِفإنِ  ِبالنسبةِأم 

ُِكلفتهاِتتجاوزِِالساحلية،ِالمناطقِتدهورِعنِالن اجمةِلألضرار ِفيِالمائة0.27ِِأيِدرهم،ِمليار2.5ِفإن 

اُِكلفة.ِالخامِ ِالداخليِالناتجِمن ِمنِفيِالمائة0.4ِِبنسبةِأيِدرهم،ِمليار3.7ِِالنفاياتِفإنهاِتصلِإلىِأم 

الخامِ الداخليِِالناتج
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.ِ

ِفإنِ  ة، ِعام  ِبينِِوبصفة ِتتراَوحِما ِواالقتصاد ِالبيئة ِعلى ِلآلثار ِاإلجمالي ة 9ِوِدرهمِماليير8.2ِالُكلفة

ِ.2014ِسنةِدرهمِماليير8.6ِِبمتوس طِبلغِماليير،

ِيُكل فِتدبير ِالكثيرِالمدنِداخلِالنفاياتِعالوةِعلىِذلك، ِضياعِالمصالحِإلىِويؤديِللمجتمع،ِالشيء

ِمعد لِبسببِاالقتصادية ِتدهورِتدوير،الِإعادةِضعف ِالمفتوحةِالتربةِوبسبب ِبالمطارح ِ.الُمحيطة

ِاعتمادَِ ِبقدرِماِسيمك نِالبيئية،ِالتكاليفِتجن بِمنِللنفاياتِسيمك نِليسِفقطِمستدامِتدبيرِوبالتالي،ِفإن 

ةِالس بب،ِلهذاِ.منِالمكاسبِكذلكِمنِتحقيقِالعديد ِإيالءِأهميةِخاص  ِلتدبيرِالنفاياتِالوطنيِللبرنامجِتمَّ

ِاستثمارِيصلِإلىِالذيِتوق عِتحقيقِ.ِوهوِالبرنامج2023و2008ِِالفترةِماِبينِوالمماثلةِخاللِالمنزلية

 .بأكملهاِالفترةِطوالِدرهمِمليار40ِ

 عد اإليكولوجيمدن والبُ ال ( ب
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  .22-16،ِص.2017ِئيِفيِالمغرب،ِيناير،ِالمكلفِبالبيئةِ/ِالبنكِالدولي:ِتقريرِحولِكلفةِالتدهورِالبيِيالوزارالقطاعِِ 
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فيِالمائةِمنِالناتجِالداخلي0.26ِِفيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام،ِكماِتقدرِقيمةِتدبيرِالنفاياتِالمنزليةِبنسبة0.14ِِيمث لِأثرِالنفاياتِالصناعيةِكلفةِتعادلِ 

  الخام.
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هاناتالعديدِمنِِعلىِالبيئةِالحضريةِتنطوي ذلكِالمدينة.ِِداخلمستدامِِعي شنمطِبِالنهوضِالتيِتهمِ ِالر 

ِ،وتثمينهاكنِوالمناخِوالتنوعِالبيولوجيِواستهالكِالطاقةِوحمايةِالبيئةِسِ لوالنقلِواعميرِمنِخاللِالتهِأن ِ

ِ ِخالل ِالحضريومن ِِ،االقتصاد ِايمكن ِتنخرَط ِأن  ِفي ِلمدن ِتحقيق ِطريق ِحضرية ِبتوفيربيئة ِكفيلة

ِ.ريةضَِحَِالظروفِاالقتصاديةِوالبيئيةِوالماديةِواالجتماعيةِوالثقافيةِالستدامةِ

ِ ِِالهدفَِإن  ِهو ِِضمانالمنشود ِِنحوانتقال ِوخضراء ِمستدامة ِوللقاءاتِمدن ِللش غل ِمجاالت توف ر

كماِيشك لِلخلقِالثروة،ِِوفضاءِ وحدةِعضويةِباعتبارهِيشك لِِالحضريِ ِجاللموليِأهمي ةِلوتاالجتماعي ة،ِ

ِا .ثقافي ِِامجموع

 :من أجل بيئة حضرية مستدامة .1

ِمجاِيِتُعتبرالمدينة.ِوهِداخلمبادئِوقواعدِالتنميةِالمستدامةِِتشيرِالبيئةِالحضريةِإلى عملِيهدفِللال 

أثرِالجوانبِاإليكولوجيةِِإبرازِهمِ .ِوسيكونِمنِالمالحضريِ ِالعي شِفيِالوَسطنوعيةِوِتحسينِإطارإلىِ

 .أخضرِضريحِاقتصادٍِوفيِتنشيطِلمدينةِابناءِصورةِِفي

  ينةلمداوبناء صورة  اإليكولوجيّةالجوانب 

وتحسينِِاإليكولوجي ة،ِكلفةمنِالِوالتقليصرِالبيئةِالحضرية،ِوُِتدهِ بشأنِتقديمِحلولِِمدينةِكلِ يتعي ُنِعلىِ

ِِإطار ِوةكناالسِ ِعي شونوعية ِاالِيندرجَِِأنِ ِينبغي. ِِالشغنهذا ِإطار ِفي ِحضرية ِإنِمندمجةسياسة .

ِالسواحلِالمحلية21ِاألجندات ِتهيئة ِوبرامج ِووثا، ِومخطِ ئق ِالتعمير، ِوةالحضريِتنقالتالط ِضابط،

دةتتضمنِمؤشراتِومعاييرِلقياسِِلهذهِالسياسةِالتيِيجبِأنِ بمثابةِدعاماتِِهيِ،البناء ةِاإليكولوجي ِِالجو 

ِ.للمدينة

عندِتحديدِمشروعِالتهيئة،ِوبالخصوصِِا ِخاصِ ِا ِاهتمامِتستحقِالتيِالعناصرِمنِالعديدِوبالفعل،ِهناك

ِتنبيتِالتربةِواألسقفِوالسطوحِوالجدران،ِوُمقتضياتِالت ربة،ِاستخدامِلعامومُِِاالرتفاقاتِالعمرانية،

راءِالمساحاتِمنِالمرب عةِاألمتارِنسبةِاألخيرِهذاِويحدد.biotopeِِوُمعاملِالمحيا بالنسبةِللفردِِالخض 

ِترجمةِاستعماال،ِاألكثرِالمؤشرِويظلِ ِالواحد ِأجل ِوحمايةِللتربة،ِاالقتصاديِالت دبيرِأهدافِمن

ِاعتمادِِالقواعدِ.المفرطِالعمرانيِالتوس عِومحاربةِالطبيعي ة،ِالمجاالت ِيتم  ِحص ةِتفرضِالتيِوينبغيِأن 

ِالبيئي ةِمنِدنيا فيِإطارِمقاربةِإرادي ةِومالئمةِللسياقِالمحل ي،ِمنِِالسطوحِالمفتوحةِأوِالقابلةِللتهيئة

عِالبيولوجيِفيِالمد  ينة.أجلِالمساهمةِفيِالمحافظةِعلىِالتنو 

،ِاالمتدادِالعمرانيووالقطاعِِوالحيِ ِللقطعةِاألرضي ةتقييمِالجودةِالبيئيةِبِفقطِتسمحِليسِهذهِالقواعدمثلِ

ِ.تهاِوإشعاعهاوصورالمدينةِِسلطات،ِبمعرفِضعفِأوِعدمِضعفِاألحيانِغالبفيِِ،أيضاِتسمحِبل

ِالهشاشة.ِِمظاهربِبشكلِكبيرِتتأثرِصورةِالمدينة لبِوالركودِالصِ التطهيرِالس ائلِوِمنظومةتقادمِذلكِأن 

ثوِالحضري ِتِالتلو  ِكبيرةؤثر ِوِبصورة ِومستقبلها ِالمدينة ِصورة ِجودةعلى ِالحضري.ِالعي شِعلى

ِِوبالتاليِفإنِ  ِالرمزيةِاالستعمالقيمة ِِوالقيمة ا ِكبير  ا ِالحيِ يلعبانِدور  ِوِفيِبناءِصورة المدينة.ِصورة

ِ ِالمغرب، لَِوفي ِت ِالِحو  ِوالزايد ِالعمراني ِلألشخاص ِالمط رد ِوالتمرُكز ِالمتواصل ِفيِبناء واألنشطة

سيكونِوالطبيعيةِأوِالتقنية.ِِالتقلباتِكبيرِللهشاشةِأماممعرضةِبشكلِِإلىِأماكنِالمدنِقةضي ِِفضاءات

ِ.حرةِوممراتِخضراءِداخلِالمدينةِفضاءاتخلقِبالهشاشةِِههذِتعويض األجدرمنِ
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ِ ِتعب ريجب ِالحضريةِأن  ِِاإليكولوجيا ِلِطلبٍِمعن ِوسياسي ِاجتماعي ِفائدة ِمدينة ِإنسانيةتكون ِ،أكثر

ِوتدبيروالِيزالِالتخطيطِالحضريِإطارِعي شه.ِلمجتمعِمنِلِالكبيرِستياءمعِاالبشكلِأفضلِِتجاوبوت

ِبعيديِ  ِالوطني ِالصعيد ِعلى ِالبُعدِنالمدن ِالِكل  ِلهذا ِاالستجابة ِينطويَِطلبمعن ِأن  ِيتعي ن ِوبالتالي . 

.فكرِىِعلالتخطيطِالحضريِ ِيتعي نِال إيكولوجي  معرفةِالبيئيةِالوِالفعلِالعموميِمالءمةعملِعلىِكما

ِالمستقبلي. ِكانَِو والت وق ع ِبرهان،ِإذا ِإلى ِيحتاج ِوال ِموجودا ِاإليجابي ه ِينبغيِالتوج  فيِِترسيخهِفإن ه

ِ.وجعلهِواقعاِمستداماالوعيِالجماعيِ

ِأنِ  ِالتنق ِِاإليكولوجياِكما ِبأنماط ِترتبط ِللبيئةالتِالالحضرية ِمراعية ِالمدينة. ِأن  ِعلىِذلك ع ِتشج  ِالتي

اتِخاص ةِتوفيرأنِكماِِ.العموميِتكونِجاذبيتهاِأكبرِوالنقلِالدراجاتِوعلىِتفضيلِركوبِالمشي ِممر 

ِالخدمةِذاتِوالحافالتِوتوفيرِمواقعِنظيفةِللمتروِوالتراموايِ ِخضراء،ِوأشرطةِوأرصفة،ِبالدراجات،

ِمحِالعالية، ِتوفير ِذاتأو ِللدراجات كينِالخدمةِطات ِبتم  ِكفيلة ِعوامل ِكلها ِبنيةِالمدينةِالذاتية، ِمن

ِجذابة.ِحضري ة

ِأنِينبغيِبلِفقط،ِالماديةِوبيئتهِاإلنسانِبينِالعالقةِينظمِأنِيجبِالِحضرياِبيئياِنظاماِالمدينةِتمثلِإنِ 

،ِأيضا ِالتيِالحضريةِهيِفالبيئة.ِلحضرياِالش بهِالبيئيِالطبيعيِالنظامِمعِتوازناِشيء،ِكلِ ِوقبلِيحق 

ِتبنيِللمدينة،ِاإلنسانيِالبُعدِتلغيِأوِتؤكد ِالتي وتُجاهِِالسكانِتُجاهِالمنف رةِأوِالجذابةِصورتهاِوهي

ِ.المستثمرين

ِوصحةِإيجابية،ِاقتصاديةِبيئةِيتعلقِبتوفيرِألنهِكبيرا،ِرهاناِأصبحِيشك لِإيجابيةِللمدينةِصورةِبناءِإن

ِثقافيةِوإمكاناتِاجتماعي ة،ِوعالقاتِطاقي ة،ِونجاعةِعمومي ة، ِأنِمدينةِعلىِحدةِلذلكِينبغيِعلىِكلِ .

ِتحقيقِتنخرط االستداماتِِعلىِوالحفاظِالطبيعي،َِوَسطهاِوتثمينِمتوازن،ِحضريِتنظيمِفي

ِ.اإليكولوجي ة

ةِينكرِأنِ ِألحدِيمكنِوال ِالملح  عِإلىِالحاجة ِبهدفِِيرعموالتِاإليكولوجياِبينِالتقريبِوالجم  والتهيئة،

فعِمنِالحماسِالجماعيِمنِأجلِضمانِتنمية زِأنِ ِيمكنِماِوهوِمستدامة،ِالر  ِالديموغرافيةِالجاذبيةِيعز 

ِ.أخضرِاقتصادِويحفزِعلىِتحقيقِللمدن،ِوالسياحية

 جوانب إيكولوجيّة لفائدة اقتصاد أخضر  

ِالشغلِبخلقِفرصِالن هوضِفيِموضوع2011ِِسنةالوزارةِالمكلفةِبالبيئةِِأنجزتهاالدراسةِالتيِأبرزتِ

ِِالمهنِفي ِالسوقِأنِ البيئية ِهوِمطبقِفيِالمغربِ،نموذجِاقتصاد ِطريقِ يفضلِالنموِِ،كما تراكمِِعن 

ِالطبيعيةرِتدهوبِالمرتبطةِطراخالمتهالكها،ِمعِواسِ ِاتالثرو ِواستنزافهاِالموارد .ِ ِأك دت  ِفإن ها وبالتالي،

ِ ِمقاَربٍة ِاعتماد ِضرورة ِِةجديدعلى ِعلىلالقتصاد ِإيكولوجيِ ِتوجيههِبالعمل ِتوازن ِعن ِالبحث ِنحو

ِعلىِالَمدَىِالطويل.واجتماعيِ

ِهناكِالجليِ ِومن ِ.الحديثِاالقتصادِفيِإطارِلمشكلِالتشغيلِواإلدماجِمستدامٍِِحلِ ِإيجادِعلىِعجزا ِِأن 

ِاألمل ِِايدِباستمرار؛يتزِوخلقِالثروةِللتشغيلِكمصدرِالحضريةِاإليكولوجياِعلىِالقائمِكماِأن  غيرِأن 

ِفيِشكلِبرامج ِعمليا ِاألملِيحتاجِإلىِتجسيده المقبولِجعلِالبيئةِِمنِيعدِ ِفلمِملموسة.ِوعملياتِهذا

ِمقتصرةِعلىِالتشغيلِالظ رفي.
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ِ ِفإنِ السياقوفيِهذا ،ِِ ِالمبذولة ِِلفائدةالجهود ِجب ارةِوالتشغيلالبيئة ِهيِجهود .ِ ِفإن  ِتأكيد، اإلطارِوبكل 

إلىِتعزيزِالتنميةِالمستدامة؛ِغيرِِكل هاِترميِ،البرامجِالوطنيةِوالميثاقِالوطنيِللبيئةمختلفِوِالت شريعيِ 

المواردِالبشريةِوالماليةِِتوفير،ِمنِأجلِينالمحلي ِينِماِالفاعلسي ِِ،ينمنِتعبئةِجميعِالفاعلِنِ تتمكِ ِلمِ هاِأن

ِ.البيئةوالتشغيلِفيِمجالِِالمهنوتعزيزِِ،الالزمة

ِينبغيِتحفيزِانخراطِاإلداراتِاقتصادِأخضر،ِبهدفِخلقِاإليكولوجيةِالجوانبِتوظيفِوهكذا،ِفمنِأجل

ِالخاصِالقطاعِمنِوالمشغ لينِالمحليةِوالجماعات ِيتعي نِعلىِفإذا. كفيلِبجلبِِخلقِسوقِالدولةِكان

رهاِوتكريسِالخاصة،ِالمبادرات ِمستثمراِالمركزيِدو  لةِوموف راِبصفتها ِوُمهي ك  ِعملي ة فإنهِِ،لمشاريع

ِعلىِفيِاالنخراطِمجلسها،ِخاللِالمدينة،ِمنِيتعي نِعلى واعتمادِِاألخضر،ِاالستثمارِعملي اتِتنصب 

ِعملي ةِتهيئةِيكونِلهاِأثر عِأي  ِ.األخضرِاالقتصادِعلىِإيجابيِمقاربةِتهدفِإلىِاالستدامةِوتشج 

ذلكِأنهِفيِِالمدينة.ِوىمستِعلىِبرامجوِمخططاتِويجبِجعلِالنهوضِبالتشغيلِالبيئيِوسيلةِإلنجاز

،ِاقتصادِمنطقِيقومِعلىِإطار ِللكتلةِويمكن.ِآخرِبالنسبةِلقطاعِا ِموردِمعي نِتغدوِنفاياتِقطاعِدائري 

ِفإنِوبالتالي،.ِمحلي ةِلإلنتاجِالطاقيِوالفالحيِوحداتِتغذ يِأنِالخضراءِالمساحاتِاألحيائي ةِالقادمةِمن

ِوالنجاعةِالطاقيةِفيِالحضري،ِوتوفيرِالنقلِالعادمة،ِالمياهِجةومعالِوتجميعِتدبيرِالمطارحِالعمومي ة،

ِوفي ِالسكني ةِاإليكولوجيِوالتصميمِوالصناعة،ِالسكنِقطاعيِالتجهيزاتِالعمومي ة والمشاريعِِلألحياء

ِ.إنجازِعملياتِمحلي ةِمنِأجلِواسعاِتشك لِحقالِالحضري ة،ِوغيرهاِمَنِالعناصر،

ِتتعلق ِأحكام ع ِِلذلكِيتعي نِوض  ِوإدراجها ِبالبيئة يئةِبرامجفيِِتلقائي ةبصورة ِوفيِطلباتِِته  السواحل،

ةِبالتهيئةِوالتعميرِوثائقعروضِإعدادِال ِالصفقاتِالعمومي ةِتعملتسِكماِيتعي نِعلىِالمدينةِأنِ ِ.الخاص 

 .لإلدماجِوالتشغيلرافعةِِباعتبارها

ِمسؤولياتو ِتعزيز ِالمنتخَِِيجب ِوالدولة ِِاإليكولوجياِإزاءَِبين ِمجالالحضرية المشاريعِبِالنهوضِفي

ِ ِالمبادراتِوبالتاليِينبغيِالمستدامة. ِللِنظامٍِِالجماعي ةِعنِطريقِتوفيردعم ِوالحوافز عفاءاتِلإلمالية

ِلال ِاضريبية ِِوالتشغيللمشاريعِالخضراءِفائدة ِينبغيالبيئي. ِدعِ ِتحسينِكما دم مساعدتهاِِالُمقاوالتِقص 

 .التنميةِالمستدامةتحقيقِِفيِأفقطتهاِوأنشِبن ياتهاعلىِتحسينِتنظيمِ

تعملِفيِمجالِِصغيرةِومتوسطةوتأطيرِمقاوالتِدعمِإنشاءِِأنِاقترحتِ ِالمكلفةِبالبيئةِةلوزارسبقِلِوقد

ِوالبيئة ،ِ ِلتوفير ِومالية ِتقنية ِامساعدة ِوفائدة ِالبيئة، ِفيِمجال ِللدخل ِالمولدة ِمنظومةِألنشطة ِإعداد كذا

ِحداثبنكِللمشاريعِذاتِاألولوية،ِوإِنشاءوإِألنشطةِالخضراءِالمولدةِللد خل،ةِلفائدةِاعالمِعوضِ تتعلقِب

والتشغيلِالبيئيِالبيئيةِللمهنمرصدِوطنيِ
92

. 

ِ ِينبغيِتداركهاِالمجال هذاإن  ِينطويِعلىِجوانبِقصورِكبيرة وصيانةِِإنشاءِمثال،ِيقومِفيِفرنسا،ف.

ِإحصِالمحلي.ِبدعمِالتشغيلتحتيةِخضراءِاتِبني 91.100ِمقاولةِتُعنىِبالبيئةِتشغ ل28.600ِِِاءحيثِتم 

ِ ِللبلدياتِالذينِيعملونِفيِالفضاءاتِآالفِِالخاصِ ِالتشغيلِاإلىِهذِوينضافشخص. ِالتابعين ال العم 
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ِوت ِمعامالتِالمقاوالتِالبيئي ةِحق قالخضراء. 5.3ِِِيبلغِرقم ِيورو، ِبلغتِاستثماراتهامليار 285ِِبينما

.2014ِسنةمليونِيوروِ
 93 

 مدن خضراء نحو .2

ِونقصِ ِالحضرية ِالكثافة ِبحدة ِفيها ِتتجلى ِإذ ِالمباني، ِعليها ِتهيمن ِمدينة ِأساسا ِهي ِالمغربية المدينة

ِالخضراءِ ِالفضاءات ِتكاد ِوطنجة ِوسال ِالبيضاء ِالدار ِمثل ِمدن ِففي ِوالمفتوحة. ِالخضراء المساحات

ِولندن ِوبرلين ِوكوبنهاغن ِمدريد ِمع ِمقارنة ِتذكر ِال ِرمزية ِتكون المهيئة
94

ِمعاييرِ ِاعتماد ِبفضل ِإذ .

ِففيِفرنسا،ِ ِمهمةِمنِالمجاالتِالخضراءِداخلها. واضحة،ِحققتِغالبيةِالمدنِاألوروبيةِالكبرىِنسبا

مترا25ِِبشأنِسياسةِالمساحاتِالخضراءِهدفِبلوغِمساحة1973ِِفبراير8ِِحددتِدوريةِصادرةِفيِ

أمتارِمربعةِللفردِفيِوسط10ِِطةِبالمدنِوِمربعاِمنِالمجاالتِالخضراءِللفردِالواحدِفيِالمناطقِالمحي

المدينة
95
. 

متراِمربعا12ِِو9ِِوفيِنفسِالسياق،ِتوصيِالمكسيكِباحترامِمساحةِخضراءِبالمدنِتتراوحِماِبينِ

ِ ِمكسيكوِتسجلِقبلِسنة ِوفيِحينِكانتِمدينة ِالواحد. 2000ِِللفرد ِقدرها ِمن4ِِمساحة أمتارِمربعة

أمتارِمربعةِبفضلِإنشاءِحدائقِحضريةِجديدة.7ِِعتِهذهِالنسبةِإلىِالمساحةِالخضراءِللفرد،ِفقدِارتف

وفيِتونس،ِتطورتِحصةِالفردِمنِالمساحاتِالخضراءِفيِالمناطقِالحضريةِتطوراِمهما،ِإذِانتقلتِ

2007مترِمربعِسنة14,65ِِإلى1994ِِمترِمربعِسنة4,4ِِمنِ
96
.

 
ِ

راءِتعتمدِجملةِمنِالمعاييرِتهمِاإلطارِوبغضِالنظرِعنِنسبةِالمساحاتِالخضراء،ِفإنِالمدنِالخض

القانونيِوالمعياريِالمتعلقِبحمايةِالبيئة،ِكماِتهمِاستعمالِالطاقاتِالمتجددة،ِوتعزيزِنمطِحياةِمراعيِ

ِباعتمادِ ِيتصل ِما ِفي ِاالبتكار ِعلى ِقائم ِحكامة ِونظام ِالنظيفة، ِالتكنولوجيات ِشركات ِوإنشاء للبيئة،

ِساءِمجتمعِأخضر.إستراتيجياتِمبتكرةِغايتهاِإر
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 ASTERES : Les espaces verts urbains, Lieux de santé publique, vecteurs d’activité économique, Rapport établi pour le 

compte de l’union nationale des entreprises du paysage, Mai 2016, p.7. 

94
متر مربع بمدينتي الدار البيضاء وطنجة. ويوصي المعيار  1متر مربع، وأقل من  1,19تبلغ حصة الفرد من المساحات الخضراء بمدينة سال   

يذكر أن حصة الفرد  في المائة من مساحة المدينة. 6أمتار مربعة للفرد ومساحة خضراء في الوسط الحضري تتجاوز مساحتها  10الدولي بتوفير 

متر مربع  45متر مبرع في برلين و 23,60متر متر مربع في مدريد و 11,5أمتار مربعة في تونس العاصمة و 10من المساحات الخضراء تبلغ 

 متر مربع في كوبنهاغن. 35في لنن و

Naima El Qessouar : L’espace vert au Maroc, Essai d’analyse, Cas de la ville de Tanger, mémoire de Troisième Cycle pour 

l’obtention du Diplôme des Etudes Supérieurs en Aménagement et Urbanisme, INAU, 2009, pp.47-155.                                                                                                                                     

  

95
 Sylvain Richard : La politique et la place des espaces verts en milieu urbain, Projet de fin d’étude de master en 

géographie, Université François-Rabelais, 2013, Tours, p.5.  

متر مربع، وتنخفض  11حصة الفرد الواحد من المساحات الخضراء  تتوفر باريس مساحات خضراء قليلة مقارنة مع مدن أوروبية أخرى. إذ تبلغ

 متر مربع في قلب المدينة 3,5هذه الحصة إلى 

96
 2008وزارة البيئة والتنمية المستدامة والوكالة الوطنية لحماية البيئة : مؤشرات البيئة في تونس،   
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ِويوضحِ ِبالضعف. ِتتسم ِللمساحاتِالخضراء ِالمجالي ِالتوزيع ِمعايير ِفإن ِالمستوىِالوطني، ِعلى أما

الجدولِالتاليِمعيارِأوجهِاستخدامِاألراضيِوسقفِعددِالسكانِالمستفيدين،ِكماِحددتهِالدوريةِالجاريِ

2005والصادرةِسنةِِربهاِالعملِفيِهذاِالمضما
97
.

 
 

ِالتِالخضراءِوسقفِعددِالسكانمساحةِالمجا

ِ

ِةالمصدرِ:ِشبكةِالمعاييرِالحضري

ِالتجزئاتِهيِدونِ ِداخل ِالمساحاتِالخضراء ِبرمجة ِأن ِإليها، ِالمشار ِالمعايير يتبينِمنِخاللِشبكة

ِ ِتضم ِتجزئة ِفي ِأنه ِنجد ِذلك، ِعلى ِوكمثال ِالدولية. ِنسبة200ِِالمعايير ِتحديد ِيتم ِالهكتار، ِفي سكن

نسمةِال1000ِِلغِالمساحةِالخضراءِالواجبِإحداثهاِبحسبِسقفِعددِالساكنة.ِفإذاِكانِعددِالسكانِيب

ِ ِمساحتها ِتبلغ ِإحداثِسوىِحديقة 450ِِيتعين ِبمعدل ِأي ِمربعا، ِالواحد.0,45ِِمترا ِللفرد ِمربع متر

ِبينِ ِيتراوحِما ِساكنة ِمنِسقفِعدد 20000ِِو10000ِوانطالقا ِمساحتها ِتبلغ ِوفيِتجزئة 10ِنسمة

ِد.أمتارِمربعةِللفردِالواح3ِهكتارات،ِتتعينِبرمجةِحديقةِكبيرة،ِأيِبنسبةِ

ِوالتدبيرِ ِالتعمير ِوثائق ِإعداد ِعند ِالتجهيزات ِلبرمجة ِالوحيدة ِاألداة ِالمرجعي ِاإلطار ِهذا ويعتبر

الحضري.ِغيرِأنهِلمِيحددِالِطريقةِالتمويلِوالِكيفياتِالتنفيذ.ِوحتىِهذهِالمعاييرِالموصىِبهاِالِيتمِ

 لمدن.اإلداريةِوتكلفةِالعقارِوالعسرِالماديِلِالبيروقراطيةاحترامهاِبسببِ

ِبحسبِكثافةِ ِالواجبِإحداثها ِالمساحاتِالخضراء ِنسبة ِيحدد ِقانونيا ليسِهناكِأيِمعيارِوطنيِملزم

ِمنِخاللِ ِوإنما ِدونِإطارِموجه ِالحضرية ِالبرمجة ِتتم ِما ِوغالبا ِالمناطقِالحضرية. السكانِوصبغة

والساحات.ِلقدِِالتجريب.ِلذلك،ِيجبِتداركِالخصاصِالحاصلِفيِبرمجةِتصميمِالمتنزهاتِوالحدائق

حانِالوقتِلتصميمِوإنتاجِمدنناِبشكلِأفضل،ِعبرِالتوفيقِبينِالتنميةِالحضريةِوالمحافظةِعلىِالتنوعِ

 البيئي.

 

 

                                                           
 2005شأن المعايير الحضرية للتجهيزات الجماعية، القطاع الوزاري المكلف بالتعمير، مديرية التعمير، دورية في   97

 

حصة الفرد الواحد  سقف عدد السكان المساحة المجاالت الخضراء

 بالمتر المربع

هكتار6ِ حديقة عمومية كبيرة  أمتار3ِإلى2ِِمنِ كلِساكنةِالمدينة  

حديقة عمومية 

 صغيرة

متر450ِِ

  مربع

 0,45 نسمةِ)وحدةِالجوار(1000ِ
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2008ِِوعلىِعكسِدليلِالمعاييرِالحضريةِالمشارِإليهِأعاله،ِأعدِالقطاعِالوزاريِالمكلفِبالتعميرِسنةِ

ِبالمغرب" ِالخضراء ِالمخططاتِالحضرية ِتهيئة ِالمتحدةِ"دليل ِتوصياتِاألمم ِيتماشىِمع ِدليل ِوهو ،

ذاتِالصلة،ِويقترحِثالثةِعتباتِوثالثةِنسبِمنِالمساحاتِالخضراءِيتعينِتحقيقهاِفيِالمدينة،ِوذلكِ

ِحسبِالكثافةِالحضرية،ِوهي:

 مترِمربع/للفردِلنسيجِحضريِذيِكثافةِمرتفعة؛10ِالعتبةِالصغرىِِ-

ِفردِلنسيجِحضريِذيِكثافةِمتوسطة؛مترِمربع/لل15ِالعتبةِالمتوسطةِ:ِِ-

ِمترِمربعِلنسيجِحضريِذيِكثافةِضعيفة.25ِالعتبةِالمثلىِ:ِِ-

 مترِمربع/للفردِعتبةِمثلىِيتعينِبلوغهاِبشكلِتدريجي.ِكماِيشيرِالدليلِإلىِأن25ِنسبةِِ ويعتبرِالدليل

نةِالمدينة،ِمبرزاِأنهِيجبِِالمتنزهاتِالعموميةِالكبرىِوالحدائقِالعموميةِتوجهِلساكنةِالحيِومعهاِساك

متراِكحدِأقصىِأوِعلىِبعدِعشرِدقائقِمنِالمشي.ِأماِالحدائقِالعموميةِالمصغرة750ِِإقامتهاِعلىِبعدِ

ِبينِ ِتتراوحِما ِفيِاألحياء750ِِِو300ِِفينبغيِأنِتكونِمقامةِعلىِبعدِمسافة ِعلىِاألقدام مترِمشيا

الندماجِومحاذيةِللمؤسساتِالتربوية،ِمنِأجلِخلقِأجواءِوجوارها.ِوينبغيِأنِتكونِتلكِالحدائقِقابلةِل

ِاللعبِوتقاسمها.ِغيرِأنهِلمِتتمِبعدِترجمةِالدليلِإلىِقواعدِملزمةِللدولةِوالمدنِواألغيار.ِ

منِجهةِأخرى،ِفإنهِمنِغيرِالمعقولِأنِتصبحِمواقعِمخصصةِبموجبِوثائقِالتعميرِإلقامةِالفضاءاتِ

يةِمعرضةِلغزوِاإلسمنتِبصفةِنهائية،ِتحتِذريعةِعدمِامتالكِالفاعلينِالمفتوحةِوالتجهيزاتِالعموم

ِالعموميينِالمكلفينِبإنجازِالمرافقِالموجهةِللصالحِالعامِللقدرةِِالمالية.ِِ

إنِالحديقةِالعموميةِليستِمجردِفضاءِللترفيهِأوِللممارسةِالرياضية،ِوإنماِهيِباألساسِحقِمنِحقوقِ

رهِوتنشئتهِاالجتماعية.ِفالمساحاتِالخضراءِتشكلِأحدِالدعائمِالتيِالِغنىِاإلنسانِمرتبطِبنموهِوتطو

عنهاِلممارسةِاألنشطةِاالجتماعيةِوالثقافيةِوالترفيهيةِوالرياضيةِوالسياحية.ِومنِثم،ِفمنِغيرِالمقبولِ

طة الفضاءات لغزو اإلسمنت العتبارات مرتبطة بـ"النصوص التنظيمية" أو لمحاباة السل أنِتتعرضِهذه

ِوالساحاتِالقائمة ِالطرق ِمثل ِالعام ِللصالح ِالمخصصة ِالمرافق ِديمومة ِعلى ِالمحافظة ِيتعين ِلذلك، .

ِوينبغي أن يمثل الفضاء العام، بما فيه المساحات الخضراء،  ومواقفِالعرباتِوالمساحاتِالخضراء.

نفسي واالجتماعي فضاء اجتماعيا مثاليا له "قدسيته"، مما يقتضي اتخاذ تدابير خاصة تهم الجانب ال

والسياسي. ويتعين على المدينة الخضراء، المنشود استعادة ألقها أو إحداثها، الحرص على المحافظة 

على طابعها اإلنساني، من خالل ضمان التوازن المجالي والبيئي. غير أن إضفاء "القدسية" على هذا 

غي أن تحول مبادئ اإلنصاف العقاري الجانب، ال يعني بأي حال التسامح مع التخطيط التعسفي. كما ينب

 .والتضامن الحضري دون الشطط في استعمال السلطة والمخاطر االجتماعية

إنِعلىِالمدنِالمغربيةِبذلِجهودِمنِأجلِسدِالنقصِالمسجلِفيِالفضاءاتِالخضراء،ِكماِيتعينِعليهاِ

ورهاِونموها،ِوذلكِمنِخاللِوضعِالوسائلِواآللياتِالكفيلةِبتأمينِهذهِالفضاءاتِالخضراءِومواكبةِتط

ِالعملِعلىِ:ِ

ِإلىِ - ِاللجوء ِللبنياتِومنع ِوالمتصل ِالمستمر ِالتمدد ِمنع ِعبر ِالمدن، ِمخططاتِتوسيع مراجعة

ِتخصصِ ِالمباني، ِمساحاتِوفراغاتِبين ِوجود ِأجلِضمان ِوذلكِمن الرخصِاالستثناءات،
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ءاتِيلقىِنجاحاِكبيراِفيِللغاباتِالحضريةِوالفالحةِالحضرية.ِويذكرِأنِهذاِالنوعِمنِالفضا

 مدنِالبلدانِالمتقدمة.

إطالقِمشاريعِاألحياءِالصديقةِللبيئةِومسابقاتِفيِتزيينِاألحياءِبالمزهرياتِوالحدائقِالمقامةِ -

 علىِأسطحِالمباني....

ِهذهِ - ِتملك ِمن ِالمواطنين ِسيمكن ِمما ِوالحدائق، ِبالمنتزهات ِالثقافي ِللتنشيط ِمشاريع تمويل

قلِخاللِعطلِنهايةِاألسبوعِواألعياد،ِبدلِجعلهاِمجردِطريقِللمرورِأوِالفضاءات،ِعلىِاأل

 فضاءِيشغلهِالمنحرفون.

استعمالِالتالميذِوالطلبةِلبعضِالمنتزهاتِالكبرىِالتيِتزخرِبتنوعِبيولوجيِهام،ِكفضاءاتِ -

ِبيداغوجيةِوعلمية.

وبرامج تثمين  21قرن باإلضافة إلى ذلك، فإن الجماعات مدعوة العتماد مواثيق وجدول أعمال ال

اإليكولوجية الحضرية. ويجب أن يكتسب الفضاء األخضر نوعا من الحصانة ضد أي اعتداء محتمل. 

ويمكن في هذا الصدد أن تسمح القواعد القانونية أو األخالقية بالحيلولة دون غلبة المصالح الخاصة أو 

 .عيالفئوية على المصلحة العامة، وذلك لتجنب أسباب القلق الجما

  الجاذبية والتنافسية االقتصادية للمدن المستدامة. 11

 : اإلكراهات والطموحات القدرة على التكيف والصمود في الميدان االقتصادي 1.4

 أ. التنافسية االقتصادية وتموقع الحواضر الكبرى المغربية

 التنافسية االقتصادية للمدن .1

من لدن المغرب بذل مجهودات ملموسة في مجال تحفيز  تم في إطار سياسات التنمية االقتصادية المعتمدة

 2014االستثمار وتحسين مناخ األعمال. وقد صنف البنك الدولي في تقريره حول ممارسة األعمال لسنة 

على الصعيد العالمي، لسهولة ممارسة األعمال في المملكة، وهو ما يمثل تحسنا  87المغرب في المرتبة 

. كما يعد المغرب ثاني أكبر بلد إفريقي جاذبية لالستثمار األجنبي، حسب 2013نقط مقارنة مع سنة  8بـ

 ( لرصد االستثمارات األجنبية في العالم.FDI Intelligenceمركز )
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كيفما كانت السياسات المتبعة، ال يمكن تحقيق األهداف المرسومة بدون إرساء نمو اقتصادي مطرد 

 إلنتاج السلع والخدمات وخلق مناصب الشغل والثروة. ومستدام. وإن النمو االقتصادي مرادف 

 

في  19في المائة بمدينة الرباط و 12في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمدن الكبرى،  53يتم خلق 

في المائة على المستوى الوطني. وفي ما يتعلق بنسبة  20المائة بمدينة الدار البيضاء، أي بنسبة تزيد بـ 

في المائة من هذا النمو الوطني يتأتى من المدن المغربية  51في المائة، فإن  6التي تبلغ النمو الوطني 

في المائة  83الكبرى مع دينامية أكبر نسبيا بمدينتي الدار البيضاء وطنجة. وتساهم المدن الكبرى بنسبة 

 من القيمة الصناعية على المستوى الوطني.    

في المائة من  51في المائة من الناتج الداخلي الخام وتنتج  60ز رغم أن المدن الكبرى المغربية ترك

النمو الوطني، فإنها، تعاني على العموم من بعض مظاهر الخصاص على المستوى نموها الذي يقل قليال 

في  17,4عن الدينامية المسجلة على المستوى الوطني. كما أن معدل البطالة بهذه المدن يظل أكبر بـ
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في المائة، وذلك رغم أنها تسجل نسبة  16,2ستوى الوطني الذي تبلغ نسبة البطالة فيه المائة من الم

 نقط. 8,4في المائة، أي أكثر من المستوى الوطني بـ 66,2أجراء تبلغ 

 

 

 بنية اقتصاد المدن الكبرى المغربية

 

نِالمستوىِالوطني.ِيكشفِتحليلِبنيةِاقتصادِالمدنِالكبرىِالحضورِالقويِللقطاعِالثاني،ِبشكلِأكبرِم

 فيِالمائةِمنِالقيمةِالمضافةِالصناعيةِالوطنية.83ِحيثِتساهمِهذهِالمدنِبـ

ويتجلىِهذاِالحضورِالقويِللقطاعِالثانيِبشكلِأكبرِفيِالدارِالبيضاءِوطنجة.ِوقدِتمكنتِهذهِاألخيرةِ

ِالمهيك ِاللوجيستيةِومشاريعها ِالتحتية ِالصناعيِالمينائيِوبنياتها لةِمنِتحقيقِأعلىِنسبةِبفضلِمركبها

+ِفيِالمائةِالمسجلة6ِمقابل2001ِِ-2014+ِفيِالمائةِسنوياِخاللِالفترة7,7ِنمو،ِبلغتِفيِالمتوسطِ

ِالداخليِ ِناتجها ِفي ِالصناعية ِالمضافة ِالقيمة ِحصة ِطنجة ِعززتِمدينة ِهكذا ِالوطني. ِالمستوى على

فيِالمائةِمنِناتجهاِالداخليِالخامِسنة35ِِ،ِأيِماِيعادل2001ِ-2014نقطِخاللِالفترة4ِِالخام،ِبزائدِ

2014. 

ِ ِتخلق ِإذ ِالبالد، ِفي ِاألساسية ِالصناعية ِالمنصة ِالبيضاء ِالدار ِمدينة ِالقيمة59ِِوتظل ِمن ِالمائة في

فيِالمائةِسنوياِخاللِالفترة6,5ِِ+المضافةِالصناعيةِالوطنية،ِوقدِسجلتِنسبةِنموِتبلغِفيِالمتوسطِ

ِالدارِا2014-2001 ِوتستحوذ ِبـ29,9ِلبيضاءِعلىِ. ِالصادراتِوتساهم ِمنِحجم في38,4ِِفيِالمائة

ِالمائةِمنِصادراتِالمهنِالعالميةِللمغرب.

ِغيرِأنِالمؤشرات.ِالمغربيةِالكبرىِبالمدنِاالقتصاديةِالتنميةِبشكلِمقتضبِمستوىِاألرقامِهذهِوتبرز

علماِِاألخرى،ِضرِالجهويةِالكبرىالحواِفيِأكثرِمنهاِوطنجةِالبيضاءِمدينتيِالدارِفيِداللةِتظلِأكثر

ِومعدلِالمضافة،ِالقيمةِهذهِنموِومعدلِالصناعية،ِالمضافةِالقيمةِتهمِاالقتصاديةِالمؤشراتِأغلبِأن

 إلخ.ِالبطالة،ِومعدلِالنشاط،

ِتنويعِيمرِاالقتصاديِالنموِترشيدِإن ِاألساسيةِعبر ِأخرىِواستغاللِالمدنِالقتصادِالمكونات ِسبل

ِللتنمية باتِيقومِبشكلِمتزايدِعلىِاقتصادِالمعرفة،ِِبلِصناعيا،ِأوِفالحياِيعدِلمِاالقتصاديِطفالنشا.

 .والمعرفةِوالمعلوماتِاإلنتاجِيشملِجوانبِحيث
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ِإلىِالعملِبشكلِأكبرِعلىِاستدماجِالكبرىِإنِالمدن والتنوعِِاالجتماعيِوالتماسكِاإلبداعِقيمِمدعوة

ِفيِالمدنِفعاليةِفإنِالعولمة،ِالتيِتنطويِعليهاِالمخاطرِاموأم.ِالمجاليِواالنسجامِالحضريِوالتمازج

المناخِِبنوعيةِكبيرِحدِإلىِتظلِرهينةِللبالدِواالجتماعيةِاالقتصاديةِالتنميةِوتحقيقِاالستثمارِجلب

 .الحضريِالذيِيتمِخلقهِواالجتماعيِاالقتصادي

 

 تموقع المدن المغربية الكبرى في سالسل القيمة الدولية  .2

ِالمغربِالمرتبةِعيدالصِعلى ِيحتل ِوالتعليمِاالجتماعيِالرأسمالِفيِمجالِالثامنةِاإلفريقي، ِ.والتربية

ِالمستوى ِاألولىِعلى ِالمرتبة ِميدانِوالرابعةِالصحةِمجالِفيِوالثالثةِاالقتصادي،ِويتبوأ فرصِِفي

المقاولةمجالِوِاألعمال
98
. 

ِاألقطابِالرائدة،ِمجاالتهِبفضل ِالسيما ِرأِالحضرية، ِالدارِسهاوعلى ِللدفعِوطنجة،ِالبيضاءِمدينتي

ِالدوليِالصعيدِعلىِالمغربِبمكانة ِكلِواحدةِتعتمدِرئيسيةِمناطقِأربعةِإلىِاإلفريقيةِالقارةِوتنقسم.

ِهذهِتربطِحيثِوالغوس،ِالبيضاءِوالدارِوالقاهرةِجوهانسبرغِمثلِطابعِعالميِذاتِمدنِعلىِمنها

 .الميالعِاإلفريقيةِباالقتصادِالقارةِالمدن

لألنشطةِِبفضلِمنطقتهاِالحرةِطنجةِتعدِحالياِفإنِمكانةِاقتصاديةِوازنة،ِالبيضاءِالدارِلمدينةِكانتِإذا

ِفوق1999ِسنةِمنذِإحداثهاِتمِالتيِ،كاللوجستيِوخدماتِالصناعية ِِهكتارا،350ِِوعاءِعقاريِيبلغِ،

ِالقطب،ِويوفرِهذا.ِالخامِالداخليِجالناتِمنِفيِالمائة10ِِبنحوِبالمملكة،ِإذِتساهمِاقتصاديِقطبِثاني

ِقوية، ِاقتصادية ِدينامية ِتحفيزيةِالذيِيشهد ِتحتضنِِالسيارات،ِقطاعِفيِالسيماِلالستثمار،ِتدابيرا إذ

ِالقيمةِسلسلةِمنِمستوياتِالعديدِينشطونِفيِللمعداتُِمصن  عا30ِِالمدينةِحالياِزهاء ِيعزز. ِهذاِومما

الصناعيةِومرتبطةِبالتاليِبكبرياتِالمنشآتِبالتدفقاتِالعالميةِصلةمتِللتميزِمينائيةِوجودِبنيةِالنمو
99

ِ.

منصبِشغل500.000ِِوتخلقِأوروِمليار1,5ِِحواليِخاصةِتبلغِاستثماراتِهذهِاألرضيةِشهدوت
100. 

ِتناميِالمدنِالكبرى ِنحوِالتصنيعِفيِحاسماِدوراِوتلعبِظاهرة ِإفريقيا ِتعزيزِتوجه ِكان. ِقطاعِوإذا

ِتحتيةِبنياتِيعتمدِعلىِإفريقيا،ِبجنوبِمثلِدوربانِأوِغيرهاِطنجةِأوِالبيضاءِكالدارِمدنِفيِالسيارات

ِعلىِوالمطارات،ِوالموانئِللوجيستيك ِأيضا ِيستند ِبينِوعلىِمحليةِخبرةِتطويرِفإنه ِروابط ِإقامة

ِاالقتصاديينِالفاعلينِتمثلِالتيِالمهنيةِوالمنظماتِوالبحثِالتعليمِمؤسسات ِهوِالكفيلِالترابطِإنِهذا.

 بتحقيقِإشعاعِالحواضرِالكبرى.

ِوسكانهاِلمستخدميهاِتوفرِالتيِبالمدنِإالِللبلدِاالقتصاديةِالقاعدةِتنويعِدعمِيمكنِالِذلك،ِعلىِوعالوة

ِوهذا.ِالشركات.ِالبيئيةِوالخدماتِواالتصاالتِالنقلِلخدماتِاألساسيةِوالهياكلِالمعداتِمنِحديثةِشبكة

ِالمدنِأساساِهيِالمدنِوهذه.ِالوطنيِالصعيدِعلىِاإلنتاجِمنِحصةِأكبرِمعِتبرزِأنهاِفيِالسببِهو

                                                           
98

 Voir Legatum Institute : The Africa Prosperity Report, rapport publié en 2016. 

صص إلقامة كيلومتر من المركب المينائي طنجة المتوسط، مخ 80هكتار، داخل قطر  3000وقد تعزز هذا التطور بتعبئة وعاء عقاري تبلغ مساحته أكثر من   99

فية ومهيأة وفق مناطق صناعية حديثة. وتهدف هذه األرضية الصناعية إلى تمكين المقاولين الصناعيين الراغبين في االستثمار بالجهة من مساحات عقارية كا

 ِالمعايير الدولية.

100
 http://www.tangermedzones.com/fr/chiffres-cles 
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ِاألجنبيِاالستثمارِمنِأعلىِمستوىِوتجتذبِالحضرية،ِالمناطقِعلىِاالقتصاديِنفوذهاِتمددِالتي

داخليِالخامالِالناتجِلمستوىِنظراِمتوقعِهوِمماِالمباشر
101

ِ ِالقاهرةِمثلِمدنِأنِعلىِالتأكيدِوإلعادة.

ِالمضافةِالقيمةِنصفِمنِأكثرِتمثلِوجوهانسبرجِتاونِكيبِأوِوالرباطِالبيضاءِوالدارِندريةواإلسك

البالدِأنحاءِجميعِفيِالحديثةِالخدماتِتخلقهاِالتي
102
.ِِ

ثمةِالعديدِمنِالمؤشراتِالتيِتساعدِعلىِتحديدِتصنيفِبلدِماِعلىِالصعيدِالدولي.ِومنِضمنِهذهِو

ِل ِالعالمي ِالمؤشر ِنذكر البتكارالمؤشراتِ
103

ِ ِالمغربِالمرتبة ِاحتل ِوقد ِسنة72ِِ. ِالمؤشر ِهذا ضمن

(.ِوعلىِمستوى113ِ(ِوالجزائرِ)المرتبة107ِ(ِومصرِ)المرتبة77ِ،ِمتقدماِعلىِتونسِ)المرتبة2016ِ

القارةِاإلفريقية،ِيحتلِالمغربِالمرتبةِالثالثةِفيِهذاِالمؤشرِبعدِجزرِموريسِوجنوبِإفريقيا.ِوقدِتمِ

 يفِبفضلِالتقدمِالمسجلِفيِمجالِالملكيةِالصناعيةِوجودةِالبنياتِالتحتية.تحقيقِهذاِالتصن

ِالوطنيِمنِ ِانتقلِمعدلِانفتاحِاالقتصاد ِإلى2000ِفيِالمائةِسنة51ِِوعلىِصعيدِآخرِمنِالتحليل، ،

،ِوذلكِبفضلِمساهمةِالمدنِالكبرىِللبالد.ِوبالمقارنةِمعِالبلدانِالصاعدة2011ِفيِالمائةِسنة64.8ِِ

ِالمغربِاأل ِبلغِمتوسطِمعدلِانفتاحِاقتصاد 60.5ِِخرى، ِوعلى2011ِ-2006فيِالمائةِخاللِالفترة .

فيِالمائة(36.6ِِفيِالمائة(ِوالهندِ)39.5ِسبيلِالمقارنة،ِفإنِهذاِالمعدلِيفوقِالمعدلِالمسجلِبمصرِ)

ِفيِالمائة(.43.6ِِفيِالمائة(ِوتركياِ)35.8ِواألرجنتينِ)

وزِمحركاتِجديدةِللتصدير.ِوقدِكانِلظهورِبعضِالمهنِاتيِتساهمِبشكلِوعالوةِعلىِذلك،ِنسجلِبر

كبيرِفيِتحديثِالنسيجِالصناعيِللمغربِتأثيرِإيجابيِعلىِالميزانِالتجاريِالوطني.ِوفيِهذاِالصدد،ِ

،ِعلىِتطويرِهذهِالمهنِالعالميةِوعلىِديناميتهاِعلى2009ِركزِالميثاقِالوطنيِلإلقالعِالصناعيِلسنةِ

ِىِالدوليِوعلىِالمميزاتِالتنافسيةِالتيِتوفرها.ِالمستو

ِسنةِفيِدرهمِمليار97ِِمنِيقربِماِللمغربِالمهنِالعالميةِقيمةِصادراتِبلغتِذلك،ِإلىِوباإلضافة

2008ِِسنةِفيِدرهمِمليار75.5ِِحواليِمقابلِ،2012 ِالصادراتِوقد. ِفيِسنةِسجلتِهذه ِاستقرارا

ِفيِسنة2009ِ ِثمِعرفتِنموا ِ)زا2010ِ، 12ِِقدرهاِبزيادةِأيِ،2009ِبسنةِمقارنةِفيِالمائة17ِئد

ِدرهم(،ِماليير7.7ِأيِبارتفاعِبلغِِ،2010ِمعِمقارنةِفيِالمائة9ِِ)زائد2011ِِسنةِدرهم(،ِوفيِمليار

 .درهم(ِماليير5.88ِأيِبزيادةِِ،2011ِبـِمقارنة6.5ِ)زائد2012ِِِثمِفي
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ِ(2012-2008لميةِللمغربِ)متوسطِالنموِالسنويِلصادراتِالمهنِالعا

 

2015ِالمصدر:ِمكتبِالصرفِومديريةِالدراساتِوالتوقعاتِالمالية،ِ

ِسنتيِفيِالمائةِبين98ِِالسياراتِ)ِزائدِالنتائجِالجيدةِالتيِحققهاِقطاعاتِهذاِالنموِباألساسِإلىِويعزى

2012ِِو2008ِ ِبلغتِقيمتها ِصادراتِإضافية ِبحجم في76ِِِ)زائدِوالطيرانِدرهم(،ِمليار13.36ِ،

فيِالمائة،70.2ِِوقطاعِترحيلِالخدماتِ)زائدِِ،(درهمِمليار2.75ِوحجمِصادراتِإضافيةِيفوقِِالمائة،

ِبقيمةِ ِوبدرجة2.9ِوصادراتِإضافية ِالغذائيةِأقلِمليارِدرهم(، ِ)ِقطاعِالصناعة فيِالمائة،11ِِزائد

درهم(ِمليار1.71ِوحجمِصادراتِإضافيةِتقدرِب
104
.ِ

ِالمعرفةِوخلقِالبشري،ِأوجهِقصورِتتعلقِبالرأسمالِعنِالدوليةِك،ِتكشفِالتقاريروعلىِالرغمِمنِذل

ِالصعيدِوعددِالعلميةِاإلصداراتِوعددِالجامعات،ِومستوى ِعلى ِالمودعة ِاالختراع ِبراءات ِطلبات

ذلكِإلىِوماِالدولي،
105

ِ.ِ

ِفيِإلىِالمغربِويسعى ِالحاصل ِالتأخر ِالتنميةِتدارك ِترتيبهِِديةواالقتصاِاالجتماعيةِمجال وتحسين

ِإلىِمصافِالبلدان ِله،ِلالرتقاء ِالصاعدةِالبلدانِحتىِأوِالمماثلة ِالشأنِِإن. الرهانِالمطروحِفيِهذا

ِفي ِالمسجلة ِالنمو ِلوِاستمرتِوتيرة ِأنه ِإذ ِالمغربِِالقرن،ِبدايةِكبير، ِحتىِيبلغ65ِِكانِسيلزم سنة

وحواليِقرنينِمنِالزمنِِالجنوبيةِتوىِكورياسنةِلبلوغِمس129ِوِماليزيا،ِفيِللتنميةِالحاليِالمستوى

ينبغيِتسريعِوتيرةِالنموِالفجوة،ِولتقليصِهذه.ِالمتحدةِالمستوىِالذيِبلغتهِالوالياتِإلىِللوصول
106

ِ.

ِالتيِالجهودِمنِالرغمِعلىِمنِخاللِمدنهِالكبرىِأنهِالمغربِالمؤشراتِالرئيسيةِلتنافسيةِتقييمِويظهر

ِعلىِقادرِغيرِالمغربِيزالِالِالقطاعية،ِأوِالظرفيةِالنجاحاتِبعضِغمورِالعموميةِالسلطاتِتبذلها

ِ.البنيويةِالمعوقاتِمنِالعديدِاستمرارِبسببِالمنافسةِالعالمية،ِالذيِيمكنهِمنِمواجهةِبلوغِالمستوى

                                                           
104

18ِ،ِالصفحة2013ِوزارةِاالقتصادِوالمالية،ِمديريةِالدراساتِوالتوقعاتِالمالية:ِتنافسيةِالصادراتِالمغربية:ِأيةِحصيلة؟،ِمايِ  

105
االنتاجِالعلميِفإنِط،ِيعاملِنش1000ِباحثِلكل1.87ِِيبلغِِوبمعدل.ِفيِالمائة0.8ِحواليِداخليِالخامِالناتجِالمنِالبحثِوالتطويرِاإلنفاقِعلىِتبلغِنسبةِ  

 مثلِتركيا.ِصاعدة،االقتصاداتِالمنافسةِ،ِسيكونِمنِالصعبِتبعاِلذلكمنِاإلنتاجِالعالمي.ِوِفيِالمائة0.122ِِالِيمثلِسوىِالوطني

106
 7و 6تان ، الصفح2005: مصادر النمو االقتصادي في المغرب، شتنبر  المندوبيةِالساميةِللتخطيط  
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حقيقية،ِالخضراءِالصناعاتِيتيحِاالستثمارِفيِوفيِهذاِالصدد،  ِ ِالتنافسيةِذلكِأنِمنِشأنِالميزةِفرصا

ِفيِأنِللمغربِيمكنِلتيا ِالجهوي،ِوحتىِِالقطاعاتِهذهِيكتسبها أنِتمنحهِموقعِالريادةِعلىِالصعيد

ِرافعاتِتكفلِتحقيقِتنميةِ.القاري ِعلىِأربع ِمفاهيميِيرتكز ِعلىِإطار ِاالستناد ِيتعين ِاجتماعيةِلذا،

ِ.للمدينةِالماديةِوغيرِالماديةِقوامهاِالمواردِوبشريةِواقتصادية

ِاالستثمارِالمغربِطموحاتِتجسيدِأنِيؤكدِوهذا ِمجال ِبشكلِاألخضرِفي ِرهينا ِخاصِيبقى

ِوتحسينِباإلصالحات ِوالحكامة ِبالنصوصِالقانونية ِالصلة ِذات ِاالستثمارِمناخِالبنيوية أطلقتِِوقد.

جودةِِوتحسينِالشغل،ِفرصِوخلقِالتنافسية،ِوتحسينِلتقليصِاإلعانات،ِاإلصالحاتِمنِسلسلةِالدولة

مجاالتِمنِقبيلِِفيِالمحرزِاإلشارةِإلىِالتقدمِيمكنِوفيِهذاِاإلطار،.ِالقطاعاتِمنِالعديدِفيِالخدمات

ِإشكاليةِالضرائبِودفعِالملكيةِونقلِالمقاوالتِخلق ِاإلعسارِوحل ِعلىِتدفقِوقد. ِالتقدم ِانعكسِهذا

ِالستثماراِتقريرِ)2013ِِسنةِفيِأمريكيِدوالرِماليير3.4ِِبلغِالذيِالمباشرِاألجنبيِاالستثمار

ِ.(2014ِِالعالمي،

ِإيالءِينبغيِولذلك.ِالبشريِالرأسمالِبتنميةِيظلِرهيناِأيضاِوعالوةِعلىِذلك،ِفإنِكسبِرهانِالتنافسية

ِمعدالتِوتحسينِالمهني،ِالتكوينِتعزيزِخاللِمنِذاتِمستوىِعاٍل،ِبشريةِلتكوينِمواردِخاصةِأهمية

التيِينصِِاإلصالحاتِبتنفيذِواإلسراعِالشغل،ِوقسِاحتياجاتِبرامجِالتكوينِمعِومالءمةِالتمدرس،

ِالميثاق ِوالتكوين،ِعليها ِللتربية ِشاملةِإطارِفيِالوطني ِمنتظمةِتقييماتِإجراءِتتيحِومنسَّقةِحكامة

ِ.المتاحةِالجديدةِواستثمارِالفرصِالتغيرات،ِمعِللتكيفِمستمرةِوتعديالت

ِاالستراتيجيةِاعتمادِأهميةِتأتيِهناِومن ِرؤيةِوفقِالعملِبهدفِالمستدامةِللتنميةِطنيةالوِوتفعيل

ِومندمجة ِللتمويالتِمنسجمة ِاألمثل ِالسياساتِلالستثمار ِأثر ِوالبرامجِوتعزيز والمشاريعِِالعمومية

ِالمدنِ ِوتنافسية ِجاذبية ِتحقيق ِولمتطلبات ِالمستهدفة ِللساكنة ِالمختلفة ِلالحتياجات ِاستجابة  المعتمدة

ِ.والحواضرِالكبرى

ِمحاورِمجموعِتغطيِالتيِالتركيبيةِالمؤشرات)ِوالتقييمِأنظمةِالتتبعِتعزيزِالممكنِمنِنسيكوِومنِثم،

ِللمعلوماتِنظامِطريقِعنِ،(التيِيتمِإغناؤهاِبانتظامِالمعلوماتِأنظمةِعلىِالقائمِالتنمويِالجديدِاإلطار

ِأهدافِلتحقيقِمحليونالِوالفاعلونِالدولةِتبذلهاِالتيِمضبوطِللجهودِمعياري،ِيتيحِإجراءِتقييمِوإطار

ِ.المستدامةِالتنمية

 ب( من أجل تنويع القاعدة االقتصادية وتطوير األنشطة 

 تخطيط وتنويع القاعدة االقتصادية للمدن .1

وحجمِالنموِاالقتصادي،ِوالحالِأنِِتواجهِالمدنِالمغربيةِخلالِفيِالتوازنِبينِارتفاعِالنموِالديمغرافي

ِع ِترتكز ِأن ِينبغي ِمدينة ِأي ِالصناعيةِتنمية ِاألرضيات ِتشمل ِالوظائف ِمتعددة ِاقتصادية ِقاعدة لى

ِوالخدماتيةِوالعمليةِوالمعرفية،ِإلخ.

وفيِهذاِالمضمار،ِنجدِأنِاألنشطةِاالقتصاديةِالِتحظىِفيِالغالبِالِبالتخطيطِوالِبالمواكبة.ِبلِوحتىِ

ضمانِاالستدامةِيقتضيِتشهدِنفسِالوضع،ِوالحالِأن2000ِِالمدنِالجديدةِالتيِجرىِإحداثهاِسنواتِ

ِالفعاليةِ ِهذه ِوتتطلب ِوالمالية. ِوالبشرية ِالمادية ِللموارد ِالمعقلن ِاالستعمال ِأي ِاالقتصادية، الفعالية
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المنشودةِوجودِاستدامةِمجالية،ِحيثِتقومِهذهِاألخيرةِعلىِالتوزيعِالجغرافيِالجيدِللساكنةِوالتجهيزاتِ

ِالخدمات.ِوالبنياتِالتحتيةِوالمنشآتِالصناعيةِوأنشطة

ومنِهذاِالمنطلق،ِفإنِاالستدامةِهيِفيِجانبِمنها،ِمقاربةِاقتصاديةِومسلسلِوعقلية،ِأكثرِمنِكونهاِ

ِتحديدِ ِعلى ِالعمل ِينبغي ِلذلك ِالمرغوبة، ِالنتيجة ِعلى ِالحصول ِتطبيقها ِمجرد ِيضمن ِجاهزة وصفة

وماتِالتكيفِوالصمودِالشروطِالالزمةِلخلقِالثرواتِومناصبِالشغلِدونِأنِيكونِذلكِعلىِحسباِمق

ِاالقتصاديِوالمناخيِوالتماسكِاالجتماعيِواالنسجامِالمجاليِواالستدامة.

ِفيِ ِينبغيِتحديدها ِإذ ِالمجالِالجهوي، ِإالِفيِإطارِتنظيم ِللمدينة الِيمكنِإعمالِالوظائفِاالقتصادية

وبرنامجِالتنميةِالجهويةِالتصميمِالجهويِإلعدادِالترابِومخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِوتصميمِالتهيئةِ

وبرنامجِعملِالجماعة.ِغيرِأنناِنجدِأنِهذهِالوثائقِالِتشيرِإلىِالمسألةِاالقتصاديةِإالِبشكلِعارض،ِ

ِاالقتصاديةِ ِباآلفاق ِاالهتمام ِدون ِمحلي ِالمستوى ِحبيسة ِتظل ِالتهيئة ِومخططات ِتصاميم ِأن كما

ِلذلك، ِالكبرى. ِالمدن ِ ِمستوى ِعلى ِوالمجالية ِتدمجِِواالجتماعية ِمنهجية ِمقاربة ِاعتماد ِشأن فمن

المعطياتِوالمؤشراتِسواءِعلىِالمستوىِالوطنيِأوِالدولي،ِتيسيرِاإلحاطةِبالدينامياتِوالتفاعالتِبينِ

النظمِالحضريةِالجهويةِوماِفوقِالجهويةِوالوطنيةِبلِوحتىِالدولية.ِويتعينِأنِيتضمنِمشروعِالتنميةِ

يِالُمرادِللمدينةِفيِماِيتصلِبحجمهاِووظائفهاِالواجبِتعزيزهاِالحضريةِتصوراِعنِالطموحِالمستقبل

ِأوِبناؤهاِوتموقعهاِالمنشودِعلىِالمستوىِالجهويِوالوطنيِوالعالمي.

 ( على مستوى المدنال سيما الصناعية) ألنشطة االقتصاديةل مقاربة التنزيل الترابيتطوير  .2

ِا ِإقامة ِسياسة ِتفضيل ِالعموم ِعلى ِيتم ِكان ِالسابق، ِسنواتِفي ِمن ِانطالقا ِلكن، ِالصناعية. لمنشآت

.ِإذِثمةِمدنِمنِقبيلِدبيِوسنغفورة،ِقطاعِالخدماتنشطةِألالتزيلِالترابيِالستينياتِتمِاكتشافِأهميةِ

خدماتِرافعةِكبرىِللتنمية.ِأماِفيِالمغرب،ِفرغمِأنهِيتمِأخذِهذاِالمعطىِبعينِالِقطاعجعلتِمنِأنشطةِ

ية،ِفإنِالنسيجِالصناعيِالوطنيِيظلِمتسماِبالضيقِوالتشتتِوقلةِالمرونةِاالعتبارِفيِالسياساتِالقطاع

 وضعفِاالبتكار.ِ

إنِالصناعةِالمغربية،ِرغمِماُِسجلِخاللِالعقدِاألخيرِمنِنموِقويِللناتجِالداخليِالخامِالصناعي
107
فيِِ

اطيِمعِالتغيراتِبعضِالمجاالتِ)السيارات،ِالطيران،ِترحيلِالخدمات(،ِغيرِمهيأةِبالقدرِالكافيِللتع

ِالعميقةِالناجمةِعنِالثورةِالصناعيةِالمستمرة.

ِمنِفرصِ ِكبيرة ِتوفرِأعدادا ِكما ِباقيِقطاعاتِاالقتصاد، ِالتيِتجر ِالقاطرة ِبدور ِالصناعة وتضطلع

ِمعركةِ ِكسب ِأجل ِمن ِيتعين ِلهذا، ِللمغرب. ِبالنسبة ِإستراتيجية ِأهمية ِيكتسيان ِبعدان ِوهما الشغل،

ِالمستق ِفي ِالعائقِالتنافسية ِوتجاوز ِاالبتكارات ِأحدث ِمواكبة ِالدولية، ِالقيمة ِبسالسل ِواالرتباط بل

 .  التكنولوجي،ِمنِأجلِتقديمِعرضِصناعيِجديرِبرهاناتِالمستقبلِومطابقِللمعاييرِالدوليةِللسوق
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في المائة في  3في المائة )في حين كانت هذه النسبة تبلغ أقل من  4,5سجل المغرب، منذ أكثر من عقد من الزمن، متوسط نمو سنوي يفوق   

، السيما (. غير أن هذا النمو ال يمنع من كون هذه الدينامية جرت دون ترابط وانسجام مع السياسات األخرى لتحفيز االقتصاد1999-2002الفترة 

في المائة من الناتج الدخلي الخام على امتداد مدة طويلة( وبالتالي لم  32المجهود المهم والمتواصل الذي تم على مستوى االستثمار العمومي )

 تستفد من آثار القوة الدفعة للتظافر بين مجموع السياسيات العمومية
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ِفيِتقريره تغييرِالنموذجِ"ِالذيِيحملِعنوانِاألخيرِويحثِالمجلسِاالقتصاديِواالجتماعيِوالبيئي،

جٍةِومستدامةٍِالم دةٍِوُمدم  ،ِعلىِرسمِالتوجهِوتعبئةِ"عتمدِمنِأجلِبناءِصناعةِديناميةِفيِخدمةِتنميةُِمطَّر 

ِوهيِصناعةِ ِالغد، الفاعلينِوتوفيرِالوسائلِمنِأجلِاالنخراطِفيِالتحوالتِالتيِستسفرِعنِصناعة

ِاإللكترو ِبالشبكة ِمتربطة ِبكونها ِبشكلِمتزايدِعلىِالروبوتاتِوتتسم نيةِوذاتِقيمةِعاليةِكبيرة.ِتعتمد

ِلتنميةِالصناعةِوأنِنضعِالبحثِالعلميِواالبتكارِفيِ ِرئيسيا هكذا،ِيجبِأنِنجعلِمنِالرقمنةِمحورا

صلبِالتنميةِالصناعية.ِلقدِآنِاألوانِلدعمِالجامعاتِودفعهاِأنِتعتبرِأنشطةِالبحثِواالبتكارِعناصراِ

وذلكِبغيةِخلقِمنظومةِومناخِيجلبِالمقاوالتاقتصاديةِللبالد،ِ-إستراتجيةِللتنميةِالسوسيو
108 . 

ِتستجيبِ ِومرنة ِطموحة ِعلىِرؤية ِترتكز ِجديدة ِالضروريِاالنخراطِفيِمقاربة ِمن ِبذلك، وارتباطا

لتحديِتحقيقِاإلقالعِمعِاستدماجِالتحوالتِالعالمية.ِويقتضيِهذاِاألمرِالبناءِالمشتركِلرؤيةِطموحة،ِ

عاتقهم.ِوينبغيِأنِتوليِهذهِالمرونةِاإلستراتيجيةِاألولويةِلتنميةِالثقافةِِيُغينهاِويحملهاِكلِالفاعلينِعلى

الصناعةِالمغربيةِبماِيمكنِمنِقيامِمجتمعِمتشبعِبقيمِالجدِوالعمل.ِإنِمسألةِالثقافةِالصناعيةِالمغربية،ِ

لتعدِحجرِِمعِكلِماِتقتضيهِمنِتكوينِالمخيالِالجماعيِوالطموحِالمشتركِوالرؤيةِالمشتركةِللمستقبل،

ِالزاويةِأليِمجهودِيرميِتحقيقِتنميةِقويةِلهذاِالقطاع.ِِ

ِومناطقِاللوجيستيكِإلىِويتعين في هذا السياق، االرتقاء  ِومناطقِاألنشطة ِالمناطقِالصناعية بوضع

ِالصناعية،ِ ِالمناطق ِتهيئة ِشأن ِومن ِللجهات. ِالمباشرة ِالمسؤولية ِتحت ِتقع ِإستراتيجية ِتحتية بنيات

ِوإش ِالصناعيةِبمبادرة ِاألجندة ِبين ِاإللتقائية ِتحقيق ِمن ِتمكن ِأن ِالمدينة، ِلدن ِمن ِوإنجاز رافِالجهة

للمجاالتِالترابيةِوتلكِالخاصةِبالدولة.ِوفيِهذاِالمضمار،ِمنِالمهمِتعزيزِظهورِآلياتِماليةِبإمكانهاِ

ِتوفيرِالعقارِالصناعيِبأسعارِتنافسية.

ةِالغد.ِصناعةِيكونِبمقدروهاِأنِتشكلِقوةِدافعةِللتنميةِويجبِعلىِالمدنِأنِتدمجِديناميةِبناءِصناع

ِفيِ ِالصناعي ِالقطاع ِيكون ِأن ِيجب ِوبالتالي، ِوالوطني. ِالمحلي ِالصعيدين ِعلى ِوالمستدامة الشاملة

ِانتشارِ ِتهم ِتغيرات ِوهي ِسيرورتها، ِالمتواصلة ِالصناعية ِالثورة ِبها ِتحبل ِالتي ِالتغيرات ِمع انسجام

ِتق ِوفق ِواإلنتاج ِاألبعادالرقمنة ِثالثية ِالطباعة ِالطاقة،نية ِقطاع ِوتنمية ِالمتصلة،ِِ، ِاألشياء ودمج

والروبوتات،ِوالذكاءِاالصطناعي،ِإلخ.ِإنِصناعةِالغدِتتسمِبكونهاِستحتاجِلرأسمالِأكبرِوللمزيدِمنِ

ِالبيئيِ ِالبعد ِأضحى ِذلك، ِإلى ِباإلضافة ِجيدا. ِتكوينا ِالكفاءاتِوالمواهبِالمكونين ِذوي ِومن االبتكار

 قاعدةِصناعيةِفيِحدِذاته،ِبعدماِكانِيعتبرِفيِالسابقِإكراها.

وفيماِيتعلقِبهذهِالرهان،ِيجبِأنِتكونِالمدينةِفيِتجانسِوتكاملِتامِمعِالجهة،ِإذِينبغيِأنِتشكلِهذهِ

األخيرةِالفاعلِالرئيسيِلتنزيلِالتوجهِالراميِإلىِبناءِمغرٍبِيكونِبمثابةِ"مصنعٍِأخضر"ِعلىِمستوىِ

ِمنِالمجالِ ِبتمكينها ِاألمرِأنِتتمتعِالجهاتِبجميعِالصالحياتِوالوسائلِالكفيلة ِويقتضيِهذا الترابي.

ِاختيارِ ِالجهة، ِ)المناطقِالصناعية،ِصبغة ِالصناعية ِأنِأعمالِالتهيئة ِكما ِالمسؤولية. االضطالعِبهذه

بِأنِتدمجِبشكلِقبليِاألنشطة،ِاللوجستيك،ِواالرتباطِااللكتروني،ِتوفيرِالدعمِوالخدماتِللمقاوالت(ِيج

ِالبعدِالمتعلقِبالمحافظةِعلىِالبيئةِواالستهالكِالرشيدِللموارد.
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بحث من أجل إرساء ثقافة االبتكار. يتعين اعتماد زيادة مهمة في االعتمادات ينبغي الرفع من الوسائل الممنوحة للجامعات مراكز ال  

 المخصصة من ميزانية الدولة أو المقاوالت للبحث والتطوير خاصة في مجال الصناعة.
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 ضرورة إرساء اليقظة اإلستراتيجية  .3

بقوة في عدد من التوصيات، السيما في  حاضرة إلى اعتماد اليقظة اإلستراتيجية الدعوة كانتلطالما 

ئي. ومرد ذلك إلى القناعة التي يقتسمها الجميع التقارير السابقة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبي

بأن اليقظة باتت مطلبا أساسيا وذي أهمية قصوى من أجل إعداد المغرب لمواجهة رهانات الثورة 

الصناعية الرابعة. ومن هنا جاءت التوصية باإلسراع بوضع سياسة لليقظة اإلستراتيجية تكون 

ماد على النواة المركزية التي وضعتها وزارة موحدة للجهود وتنتظم في إطار شبكة مع االعت

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي. كما ينبغي إضفاء طابع مؤسساتي على إطار  الصناعة

 تجميع وتدقيق المعلومات والتواصل داخل الشبكة. طرقق وانتظام تبادل المعطيات، والتنسي

فقاً للرؤية ذات الصلة إرساء سياسة وطنية أقوى تقتضي مواكبة تنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية و

وأكثر تنسيقا. وبالنظر إلى الرهانات القائمة، ينبغي إرساء تبادل منظم للمعلومات بين خاليا اليقظة 

القائمة والقطاعات المعنية، مما يستدعي من القطاع الخاص العمل على أن يكون أكثر تنظيما وأن 

 دماج عملية التبادل هذه وتدبيرها.يمتلك الوسائل التي تمكنه من إ

 النشاط االقتصادي للمرأة : رهان أساسي  .4

لقد سبق وأن أوصى المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقاريره حول المساواة بين النساء 

بتعزيز ولوج النساء إلى مجال النشاط االقتصادي وجعل الرفع من معدل مشاركتهن  109والرجال

 18لك أن معدل نشاط النساء تراجع إلى مستوى مقلق في الوسط الحضري )أقل من أولوية وطنية. ذ

في  27( كما أن معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة في الوسط القروي )2015في المائة سنة 

المائة( تتعلق بأنشطة مساعدة األسر، والتي تكون في غالب األحيان غير مدفوعة األجر ودون 

ل الالئق. وبالفعل، وحتى إذا عملنا على رفع هذه النسبة بمعدل نقطة واحدة مستوى معايير العم

سنويا لعودة النساء إلى النشاط، فإنه يلزم ثالثة عقود لكي يصل معدل مشاركة النساء المغربيات في 

االقتصاد إلى المعدالت المسجلة في البلدان الصاعدة. والحال أن الرفع من هذه المشاركة هو شرط 

للنمو الضروري لتعزيز القدرات اإلنتاجية للبالد وتنافسيتها االقتصادية وللحد من الفقر، مثلما الزم 

 هو ضروري لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع المغربي. 

يهم البعد االقتصادي حصة النساء في مجال اإلنتاج وتبادل السلع والخدمات، كما يهم الوقوف عند 

عمومية على حصة النساء في توزيع المداخيل والثروات، وعلى مدى تأثير مختلف السياسات ال

المكانة المخصصة لهن داخل المؤسسات واآلليات االقتصادية. وقد عرفت المشاركة االقتصادية 

في المائة سنة  28,1للمرأة انخفاضا في السنوات األخيرة : فقد انتقلت نسبة النساء النشيطات من 

 .2014 في المائة سنة 20,4إلى  2000
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السياسية" الصادر سنة يتعلق األمر بالتقرير حول "النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية و  

ويدعو المجلس االقتصادي . 2016والتقرير حلو "المساواة بين النساء والرجال. الجانب االجتماعي : الحصيلة والتوصيات" الصادر سنة  2014

سنوات واالجتماعي والبيئي إلى وضع مخطط عمل وطني إرادي من أجل رفع معدل نشاط النساء إلى ثلثي معدل الرجال في غضون خميس 

 وتحقيق المساواة في معدالت النشاط في غضون عشر سنوات.



133 

 

 142من أصل  133وتنعكس هذه األرقام على التصنيفات الدولية للمغرب، إذ احتل المملكة المرتبة 

 2013سنة  129، بينما كان يحتل المرتبة 2014بلدا في مؤشر التفاوت بين الجنسين، في سنة 

في  . أما على صعيد المشاركة االقتصادية للمرأة، فقد جاء المغرب2010سنة  127والمرتبة 

بلدا فيما يخص نجاعة  128من أصل  116. كما يحتل المرتبة 2014، برسم سنة 135المرتبة 

في ما يتعلق  30من أصل  24السياسات التدابير المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا، ويحتل المرتبة 

فه ضمن بسياسات وآليات دعم ومواكبة المقاوالت النسائية ذات اإلمكانات القوية، عالوة على تصني

 اقتصادي للنساء في المجتمع.-البلدان التي لها ثقافة محافظة من حيث قبول الدور السوسيو

 ج. من أجل أقطاب حضرية لالبتكار واقتصاد الثقافة

تم  2014ففي سنة  .ال يزال االقتصاد المغربي ضعيف التركيز على االبتكار واالستثمار والمنافسة

براءات اختراع عن كل  10المغرب، أي ما يعادل أقل من براءة اختراع فقط في  300تسجيل 

براءة  24منها فقط باسم شركات. وعلى سبيل المقارنة، سجلت البرازيل  50مليون نسمة، وسجلت 

. وتوظف المقاوالت الصناعية المغربية التي 124وبولندا  65اختراع عن كل مليون نسمة وتركيا 

 7من العاملين الدائمين، وهو ما يعادل  40.000ع والثقافة، تعمل في أنشطة متعلقة باقتصاد اإلبدا

 110في المائة من الوظائف الدائمة التي يوفرها قطاع الصناعة التحويلية.

إن تغيير العقليات وبناء ثقافة االبتكار داخل المدرسة وبنية األسرة واإلدارة يعتبر أمرا ضروريا. 

في  2015( سنة HEMللتدبير ) لمدرسة العلياوحسب بحث قامت به وزارة التربية الوطنية وا

الباكالوريا يرغبون  المقبلين على نيلفي المائة فقط من  13,4صفوف تالميذ الثانوي التأهيلي، فإن 

  في المائة منهم في ولوج الوظيفة العمومية.   60في االندماج في القطاع الخاص، بينما يطمح 

اق لجميع الفاعلين من أجل إحداث التحوالت االجتماعية ويمكن التحدي في ضمان انخراط واسع النط

والثقافية المنشودة، والتوجه نحو ثقافة المبادرة وروح المقاولة واالبتكار. ولذلك، يتعين تصحيح 

االختالالت القائمة فيما يتصل باقتصاد الريع والمحسوبية أو الرشوة، وهي اختالالت تضر بالمنافسة 

إذن خلق مناخ مواٍت لألعمال التجارية واالبتكار والمبادرة الحرة، يشجع واإلبداع. فمن الضروري 

 جميع الفاعلين على االنخراط في خدمة الصالح العام.

ويتمثل الطموح في توجيه المواهب نحو القطاعات والمجاالت الصاعدة المنتجة للثروة، وهي اقتصاد 

وجيات الجديدة لإلعالم واالتصال. إذ ينبغي اإلبداع واالبتكار والمعرفة، والمتمحورة حول التكنول

العمل على المزيد من تشجيع روح المقاولة، علما أن السوق االقتصادية والمجتمع أصبحا يتسمان 

إذ تشكل الروابط االقتصادية واالجتماعية شبكات تترابط  .بارتباطهما المتزايد بالتكنولوجيات الحديثة

ولم يعد النشاط االقتصادي مقتصرا على الفالحة أو  فراد.في إطارها المقاوالت والمنظمات واأل

الصناعة أو الخدمات، وإنما أصبح يرتكز بشكل متزايد على الجانب المعرفي ويشمل اإلنتاج 

 والمعلومات والمعرفة، وهو ما بات يثير منافسة شرسة.
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اإلبداع والتنمية تشكل المدينة فضاء مميزا ومختبرا مواتيًا لتحرير الطاقات في مجال البحث و

ً مستقبلية، ينبغي أن تعزز توجهها نحو  واالبتكار. فالمدن التي تطمح إلى أن تكون مستدامة ومدنا

احتضان مجمعات التكنولوجيات واالبتكار ومراكز البحث واالمتياز، مع إدماج أبعاد التنمية 

تجارب النموذجية المستدامة ضمن أهداف هذه البنيات وبرامجها ومجاالت تدخلها. وتسعى ال

ِالمدينةِالخضراءِمحمدِالسادسِببنِجريرِوزناتةِإلىِتحقيقِمثلِهذاِالطموح.للمدينتين الجديدتين : 

ِكبرىِمنِأجلِ ِوبرامجِعملِالجماعاتِأهمية ِالعمرانية ِفيِمخططاتِالتهيئة يكتسيِإدماجِالثقافة

نِوالتحسيسِلفائدةِالمنتخبينِتنشيطِالمدينةِوالنهوضِبصورتها.ِلذلك،ِينبغيِمضاعفةِدوراتِالتكوي

وموظفيِاإلدارةِفيِمجالِحكامةِالمشاريعِالثقافية.ِكماِأنِنجاحِهذهِالحكامةِيظلِرهيناِبوجودِثقافةِ

خلقِالمقاوالتِفيِميدانِالصناعةِوالسياحةِالثقافيين.ِوفضالِعنِذلك،ِينبغيِأنِتتجسدِجهودِتثمينِ

فيِشكلِمشاريعِمدرةِللثروةِاالقتصادية.ِوفيِهذاِالتراثِالمعماريِوالحضريِوالصناعةِالتقليديةِ

الصدد،ِفإنِتعزيزِالالمركزيةِوالالتمركزِفيِمجالِتدبيرِالشؤونِالثقافيةِيجبِأنِيتمِبشكلِتلقائيِ

 المتقدمة.ومنطقيِفيِإطارِورشِالجهويةِ

ق على وجود إن التجديد في هذا المجال ممكن لكنه يتطلب التحلي بالنفس الطويل، كما أن تحقيقه يتوف

المدينةِوتضمنِالتقائيةِالمشاريعِوالبرامجِالمبتكرةِوتيسرِِسياسة عمومية إرادية توفر آليات لتمويل

ِالتكيفِ ِعلى ِالحضري ِالفضاء ِقدرة ِتقوية ِفي ِإسهاماتهم ِتعزيز ِأجل ِمن ِالفاعلين ِجهود تضافر

ِالقائ ِالجدلي ِالتقاطع ِعلى ِالضوء ِتسليط ِمن ِسيمكن ِالتجديد ِهذا ِإن ِالحقلِوالصمود. ِبين ِما م

االقتصادي،ِبوصفهِمجاالِلخلقِالثروةِوفرصِالعمل،ِوبينِالحقلِالثقافيِبماِهوِميدانِإنتاجِالقيمِ

ِلقواعدِ ِالخاضعة ِوالتبادالتِالثقافية ِاألنشطة ِوهيِمجموعة ِفإنِاقتصادياتِالثقافة، ِهكذا والمعنى.

رافعةِلتنميةِالمدينة.ِذلكِأنِالثقافةِِاقتصادية،ِمنِإبداعِوإنتاجِوتوزيعِواستهالكِلسلعِثقافية،ِتشكل

ِ.111ليستِ"وسيلةِلتحقيقِالنموِفقط،ِوإنماِهيِعاملِفيِالتنميةِومحركِلها"

الثقافة تمثل رهانا استراتيجيا للمجاالت الترابية على عدة أصعدة. ويتعين على الدولة  إنِاقتصاديات

ع بتنمية النسيج الثقافي الوطني، في والجماعات الترابية دعم تنامي المنتوجات غير المادية والدف

سياق متسم بالمنافسة القوية. وفي نفس السياق يعتبر تشجيع االستثمار في الثقافة الرقمية آلية أخرى 

للنهوض بهذا القطاع. لذلك، من الضروري العمل على "تيسير مساطر استفادة المستثمرين من 

من برامج "تطوير" و"انطالق" و"صندوق صندوق تشجيع التجديد في التكنولوجيات الحديثة و

 .112الخدمة العامة"

من جهة أخرى، ال بد من التذكير بالتفاعل القائم بين منظومة التربية والتعليم، والتكنولوجيات الجديدة 

والثقافة. غير تدارك التفاوت القائم بين السرعة البطيئة التي تتطور بها الثقافة والسرعة الهائلة التي 

التكنولوجيات الجديدة، يقتضي العمل على إدماج تكنولوجيات اإلعالم في المنظومة  تميز تطور

التربوية من أجل جعلها فرصة أساسية للتحقيق التنمية. وقد سبق للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
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ر لها، بجعلها رافعة للعمل الثقافي المحلي اقترح هذا التقرير عقلنة عملية تنظيم المهرجانات بمختلف اصنافها، واالبتعاد عن التعامل الموسمي العاب

 والجهوي بشكل مستدام، وخلق مشاتل ثقافية موازية بإدماج الشباب في تعلم المهن الثقافية والتدبير الثقافي.
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والبيئي أن اقترح في تقريره حول "المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية" الصادر سنة 

تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في البرامج الدراسية وإحداث  2014

 مؤسسات مندمجة رقميا )مدارس رائدة(.

ال يمكن أن نتصور تحقيق استدامة المدينة وإعادة تموقعها على المستوى االجتماعي واالقتصادي 

والمفتوح إلى أنشطة اإلبداع واالبتكار، والثقافي دون أن تمكن هذه األخيرة من الولوج المنصف 

السيما البحث والتطوير. وانطالقا من الدور الحاسم الذي تضطلع به الجامعات ومراكز البحث 

الوطنية في هذا المضمار، فهي مدعوة إلى تكثيف مشاريع البحث في مجاالت التنمية االقتصادية 

ستفادة من صناديق التمويل األخضر الجديدة االجتماعية والبيئية والثقافية للمدن، من خالل اال

 المخصصة للبحث ونقل التكنولوجيات النظيفة في مدن الغد.

 مدن ذات قدرة على الصمود والتكيف ومستدامة تشكل مصدرا للفرص وللثروات  2.4

، إذا لم تعمل المدن على تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف إزاء الكوارث، فإن 2030بحلول عام 

 314دمات واالضطرابات بجميع أنواعها، والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ستكلفها الص

 مليار دوالر سنويا.

إذ كان بإمكان المدن المستدامة أن تساهم في التنمية البشرية عن طريق الرفع من النشاط االقتصادي 

ر غير المالئم من شأنه ومضاعفة فرص الشغل وتحسين الولوج إلى الخدمات األساسية، فإن التدبي

في المقابل أن يؤدي إلى تفاقم الحرمان وتقوية الفوارق واإلقصاء، وكلها عوامل تعيق التنمية 

 البشرية.

ومن شأن المدن أن تصبح قاطرات هامة لتحقيق التنمية وتقليص الفقر إن هي عملت على تعزيز 

البتكار وتحفيز اعتماد التكنولوجيات النشاط االقتصادي واإلنتاجية والمبادالت. ويمكنها تيسير ا

الجديدة، وأن تشجع أيضا التنويع االقتصادي من خالل االنفتاح على قطاعات جديدة واعتماد طرق 

تصنيع عالية التكنولوجيا، ومن ثمة المساهمة في خلق الثروة، مما ينعكس إيجابا على القدرة 

 التنافسية االقتصادية.

ت في أديس أبابا أن من شأن تخفيض كلفة النقل أن يرفع من وتيرة لقد تبين من خالل تجربة أجري

جهود البحث عن عمل، وأن يخفض من نسبة العمل المؤقت والعمل في القطاع غير المنظم وأن 

. وفي مدينة الغوس، حيث تمثل 113يحسن بمقدار ست نقط احتمال العثور على منصب شغل دائم

كان الحضريين الفقراء، مكن نظام النقل بالحافالت السريعة الس  في المائة من دخل 20تكلفة النقل 

منصب شغل غير  500.000منصب شغل مباشر و 2000من توفير  2008الذي تم إحداثه سنة 

في المائة، كما أنه يضمن  30مباشر. وقد سمح هذا النظام بتخفيض مصاريف النقل العمومي بنسبة 

 حروقات.استقرار األسعار، حتى خالل فترات نقص الم
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وباإلضافة إلى ذلك، تشجع المدن المستدامة، من خالل اقتصاديات اإلنتاج الكبير التي تسمح 

ببروزها، على اعتماد أنماط إنتاج أكثر مراعاة للبيئة. ذلك أن "النمو الحضري األخضر يعزز النمو 

من قبيل تقليص  االقتصادي، من خالل األنشطة الحضرية التي تمكن من تخفيف التأثير على البيئة،

تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضال عن استهالك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة 

 .114واألراضي غير المستغلة، والتي تحمي الخدمات اإليكولوجية "

بطريقة وتتيح مبادئ االستدامة للسلطات العمومية إمكانية استعمال وتدبير الموارد الطبيعية والنفايات 

أكثر مراعاة للبيئة؛ وخلق فرص شغل خضراء لليد العاملة غير المؤهلة بالقدر الكافي؛ وتحسين 

الصحة العامة عبر ضمان الحصول على الماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل؛ والحد من 

 ارتفاع التكاليف الناجمة عن تلوث الهواء.

العجز في مجال الطاقة. إذ من شأن االستثمار في هذا  ويمكن أن تساهم الطاقات المتجددة في تدار

المجال أن ييسر تزويد المقاوالت بالطاقة، مع تالفي تكرار األخطاء التي سبق وأن أدت إلى ارتفاع 

 في تكلفة التلوث.

كما يشكل تدبير النفايات فرصة لتحقيق التنمية المستدامة. حيث إن إعادة هيكلة نظام جمع النفايات 

االقتصاد في التكاليف، كما أن تدبير النفايات يمكنه توفير موارد قيمة وإنتاج الطاقة وخلق تسمح ب

فرص شغل، بما يسمح بجعل المدن أكثر استدامة. ويمكن إلعادة التدوير أن تحد من الطلب على 

المواد الخام والمنتجات األولية المتأتية من الصناعات االستخراجية. كما أن من شأن مشاريع 

استخدام الغاز الصادر من مطارح النفايات الصلبة أن تقلل من انبعاثات غاز الميثان من خالل التقاط 

 .115في المائة من الكربون المنبعث  90و  60ما بين 

 

 أنشطة حضرية من شأنها تخفيف التأثيرات البيئة للمدن وتحقيق استفادة اقتصادية

 األنشطة القطاع

التخطيطِ

ِالحضري

  رابوإعدادِالت

-ِِ ِمنِأجلِتقليصِالوقتِاعتماد ِالمناطقِذاتِاالستخداماتِالمختلطة، ِيحدد تقسيم

ِالذيِيستغرقهِقطعِالمسافةِبينِالمنزلِومقرِالعملِوغيرهِمنِأماكنِالنشاط

الموجودةِِبنيةألراضيِغيرِالملِالجيدِستغاللاالعلىِِإصالحِضريبيِيشجعالقيامِبِ-

ِتناطقِفيِقلبِالم ِويثنيِعن ِاألراضيِالحضرية ِالمعمير ِغير ِالواقعة فيِ جهزة

 ِضواحيِالمدينة
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ِالنقل

 

ِتوسيعِو/أوِتحسينِوسائلِالنقلِالعموميِ-

ِباستعمالِالدراجاتِِ- ِأو ِالتيِتشجعِعلىِالتنقلِمشيا ِالمادية ِالتحتية تحسينِالبنية

 الهوائية

  ل(سنِرسومِعلىِالسياراتِالخاصةِ)ِرسمِعلىِاالزدحامِالطرقيِعلىِسبيلِالمثاِ-

ِالبناء

 

ِتحسينِالنجاعةِالطاقيةِللمبانيِالقائمةِ-

  تطبيقِمعاييرِدنياِللنجاعةِالطاقيةِعلىِالمبانيِالجديدةِ-

ِالطاقة

 

تركيبِأنظمةِإلنتاجِالطاقةِانطالقاِمنِمصادرِالطاقاتِالمتجددةِ)مثالِألواحِتوليدِِ-

ِالطاقةِالشمسية(

 ريدِبالمناطقِالحضريةوالتبِأنظمةِالتدفئةِ-

  ضرائبِتثنيِعنِاستهالكِالطاقةِخاللِساعاتِالذروةِ-

ِالنفايات

 

ِإعادةِتدويرِالنفاياتِالمنزليةِوالنفاياتِالصناعيةِ-

ِ)التثمينِِ- ِالنفايات ِمطارح ِمن ِالمتأتي ِالميثان ِوغاز ِالنفايات ِمن ِالطاقة توليد

 الطاقي(ِ

  تطبيقِأسعارِتثنيِعنِاإلكثارِمنِإنتاجِالنفاياتِ-

ِالماء

 

ِسنِرسومِضريبيةِتشجعِعلىِالحفاظِعلىِالمواردِالمائيةِ-

 اعتمادِآلياتِللحكامةِتمكنِمنِتحسينِفعاليةِشبكاتِالمياهِ-

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالمصدر : 

تخدام يتطلب تحقيق استدامة المدينة أن تقوم التنمية الحضرية على الفعالية االقتصادية، والمتمثلة في االس

المعقلن للموارد المادية والبشرية والمالية. كما يقتضي هذا المفهوم أيضا االستدامة اإليكولوجية والثقافية 

ثقافية، ومسار واستعداد نفسي  -والمجالية. فاألمر يتعلق بمقاربة اقتصادية وقانونية وسياسية وسويو

 وقناعة وليس وصفة جاهزة توتي أؤكلها بمجرد تطبيقها.

ِ ِوتعد ِالتي ِوالتماسكِتوفر المدينة، ِبالتكامل ِالمتعلقة ِبالعوامل ِالتضحية ِدون ِاالقتصادية الجاذبية

ِمواتيا ِلالستثمارِوخلقِفرصِوثرواتِ ِالحالِإطارا  ِبطبيعة االجتماعيِوالتجانسِالمجاليِواالستدامة،

 متعددة.

ن إبرازها، تتجلى فيما تمتاز تتمتع المدن بمؤهالت مادية وغير مادية وتتوفر على جملة من الثروات يتعي

به من تنوع اجتماعي واقتصادي وبيئي وثقافي. لذا، ينبغي أن توفر المدن إطارا مالئما لتنمية مدمجة 

للجميع ولنمو يتجاوز األبعاد القطاعية والمجالية أو تلك المتعلقة بالنوع االجتماعي أو باألجيال، مع الرفع 

 العالمية.من جهود االندماج في سالسل القيمة 

اقتصادي بدأ يعطي ثماره،  -ويمكن مباشرة جهود تحقيق االنسجام المنشود استئناسا بنموذج اجتماعي 

في بلدان من قبيل البلدان االسكندنافية وفي بلدان جنوب شرق آسيا، أال وهو النموذج القائم على اقتصاد 

 المعرفة.
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ر برنامج األمم المتحدة للبيئة السوق العالم  1400ية للسلع والخدمات المتعلقة بمجال حماية البيئة بـويُقّدِ

في المائة يعزي  10في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع معدل نمو سنوي يبلغ  2,5مليار أورو أي 

 باألساس إلسهام القطاعات الجديدة )الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية(.

األخضر عبر إدماج البعد البيئي في جميع القطاعات  وعالوة على ذلك، يمر االنتقال إلى االقتصاد

االقتصادية القائمة وعبر إحداث صناعة جديدة تشمل القطاعات الصناعية الخضراء. ويشكل تطوير 

التمويل األخضر المخصص لالقتصاد األخضر، والتكوين المسبق للكفاءات ومواكبتها، وإنشاء مراكز 

لمهن الخضراء الجديدة، المفتاح الرئيسي لنجاح عملية االنتقال نحو وطنية للخبرة والبحث واالبتكار في ا

االقتصاد األخضر، كما أن هذا االنتقال رهين باالنخراط القوي للدولة والقطاع الخاص في رؤية تنموية 

 طويلة األمد.

 فرص التحول نحو االقتصاد األخضر: 3.4

تصاد دائري يسمح بتحويل النفايات من إكراه إلى ينبغي النهوض بتدبير مندمج للنفايات من أجل إرساء اق

فرصة حقيقية. ويشمل تثمين النفايات إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو أي عمل آخر يسمح 

بالحصول على مواد قابلة إلعادة االستعمال أو الطاقة. وثمة نوعان من التثمين شائعا االستعمال وهما : 

الطاقي" )السماد، والغاز الحيوي ...(، ويتوقع أن يبلغ رقم معامالت السوق "التثمين المادي"  و "التثمين 

في  30، مع تحقيق هامش للنمو يبلغ 2050مليار دوالر سنة  20العالمي لعمليات تثمين النفايات هذه، 

 .2014المائة، ابتداء من سنة 

في المائة  60تدوير. حيث إن وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على إمكانيات مهمة جدا في مجال إعادة ال

من النفايات المنزلية هي عبارة عن مواد عضوية )قابلة للتثمين ولكن غير قابلة إلعادة التدوير(، في 

في المائة من النفايات موادا يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، أي حوالي  40حين تضم 

 طن. 2.000.000

مليون درهم.  204في حجم النفايات تحقيق ربح إجمالي يبلغ  في المائة 15و  10تيح تدوير ما بين 

في المائة من تدوير النفايات بتنفيذ برنامج إلحداث مطارح مراقبة تقام فيها  15ويرتبط تحقيق معدل 

مراكز لفرز وتثمين النفايات، مما يسمح بإعادة تدويرها في ظروف تحقق أفضل قدر من المردودية. كما 

المعدل بطريق إشراك العاملين في القطاع غير المنظم، مع تمكينهم من تحقيق دخل يرتبط تحقيق هذا 

 أفضل والعمل في ظروف صحية أكثر.

دائما، ثمة إمكانات ال يستهان بها في مجال توليد الكهرباء لكنها غير مستثمرة.  وفي ميدان تدبير النفايات

الميثان من النفايات( يمكن من إنتاج الطاقة ذلك، أن استرداد غاز الميثان )عن طريق عملية استخراج 

الكهربائية عوض إنتاجها انطالقا من الوقود األحفوري، مما يسمح بالتالي بتفادي انبعاثات ثاني أكسيد 

في الماءة من  30الكربون. وفي هذا الصدد، فإن تجربة مدينة فاس مثيرة لالهتمام. حيث يتم حاليا تأمين 

مة لإلنارة شوارع المدينة انطالقا من نفاياتها المنزلية، وذلك من خالل استخراج الطاقة الكهربائية الالز
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. وقد كلف 116الغاز الحيوي الناجم عن التحلل البيولوجي للمواد العضوية وتحويله إلى طاقة كهربائية

يات مليون درهم. وبفضل هذا المشروع، أصبحت النفا 100إنجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية الحيوية 

 5سيتم رفعها لتصل إلى ميكاواط في الساعة، و 1طن في اليوم، توفر  800المنزلية، البالغ حجمها 

ميكاواط، فسيتم بيع  3,5ميكاواط. وبالنظر لكون احتياجات اإلنارة العمومية في مدينة فاس تتطلب 

 فائض الطاقة المولدة.

األخضرِيقومِأساساِعلىِإنشاءِقطاعاتِجديدةِأماِعلىِالصعيدِاالقتصادي،ِفإنِاالنتقالِنحوِاالقتصادِ

ِالفصلِفيِتحسينِ ِويساهمِهذا ذاتِقيمةِمضافةِعاليةِوفصلِالنموِاالقتصاديِعنِاستهالكِالموارد.

ِبمجالِ ِيتعلق ِما ِفي ِالسيما ِالمقاصة، ِصندوق ِأعباء ِمن ِويخفف ِاالقتصادي ِللنسيج ِالتنافسية القدرة

 تخدامِالطاقاتِالمتجددة.الطاقة،ِوذلكِمنِخاللِالرفعِمنِنسبةِاسِ

ِمجتمعِ ِقيام ِتشجيع ِعلى ِترتكز ِرؤية ِالمستدامة ِللتنمية ِالوطنية ِاالستراتيجية ِتتبنى ِذلك، ِعلى وعالوة

ِالعملِبشكلِ ِوأخيرا ِوالتماسكِاالجتماعي، ِالبشرية ِوتحقيقِالتنمية ِالتنافسية، ِوتعزيز متسامحِومدمج،

منِشأنِهذاِالمقاربةِأنِتساهمِفيِالتحولِنحوِ"اقتصادِدائمِعلىِأخذِالرهاناتِالبيئيةِبعينِاالعتبار.ِو

ِ ِبحلولِسنة ِإلى2020ِأخضرِودامج" ِاالستراتيجية ِتقسيم ِتم ِالرؤية، ِولتحقيقِهذه .7ِِ 31ِرهاناتِو

ِوِ ِإستراتيجيا ِيبلغ132ِِمحورا ِماليا ِغالفا ِوسيتطلبِتنفيذها -2015ِمليارِدرهمِبينِسنتي97ِِهدفا.

ستراتيجيةِتجسيداِلعمليةِالتحولِنحوِاالقتصادِاألخضر،ِوستمكنِمنِربحِ.ِوسيمثلِإعمالِهذهِاال2020

فيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام.2ِِفيِالمائةِمنِالناتجِالداخليِالخام،ِمقابلِكلفتهاِاإلجماليةِالتيِتبلغ6ِِ

ِيمكنِتحقيقِ ِالمكاسب، ِالتدهورِالبيئيِمن2ِومنِبينِهذه فيِِ 3,7فيِالمائةِمنِخاللِتخفيضِتكلفة

ِ.2020فيِالمائةِبحلولِسنة1,7ِِ(ِإلى2000ِالمائةِ)سنةِ

ويدفعناِهذاِاألمرِإلىِالتأكيدِعلىِأنِنجاحِطموحاتِالمغربِفيِاالستثمارِاألخضرِيعتمدِبشكلِخاصِ

ِوقدِشرعتِ ِوتحسينِمناخِاالستثمار. ِتتعلقِباإلطارِالتنظيميِوالحكامة ِبإصالحاتِمهيكلة علىِالقيام

ِ ِسلسلة ِفي ِفرصِالدولة ِوخلق ِالتنافسية، ِالقدرة ِوتحسين ِتقليصِالدعم، ِإلى ِالرامية ِاإلصالحات من

ِالتقدمِ ِإلى ِاإلشارة ِتجدر ِالصدد، ِهذا ِوفي ِالقطاعات. ِمن ِالعديد ِفي ِالخدمات ِجودة ِوتحسين الشغل،

المحرزِفيِمجالِإحداثِالمقاوالتِونقلِالملكيةِوأداءِالضرائبِوتسويةِحاالتِالعسر.ِوقدِانعكستِهذهِ

ِال ِالذيِسجل ِالمباشرة ِاالستثماراتِاألجنبية 3,4ِِتطوراتِعلىِحجم ِأمريكيِسنة 2013ِمليارِدوالر

 (.2014)تقريرِاالستثمارِالعالمي،ِ

ِ
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متر مكعب جديد في  500قامت الشركة المكلفة بتدبير مطرح مدينة فاس بإقامة محطتين لتجميع الغاز الحيوي ومحطة لالستخراج بقدرة   

 وتجهيزات أخرى من أجل إطالق مسلسل استخراج غاز الميتان. انظر الرابط التالي : الساعة،

www.lesaffaires.com/dossier/changementsclimatiques-40-solutions-qui-font-une-/la-ville-de-fes-au-maroc-seclairegrace-a-

ses-dechets/583395 
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 التماسك االجتماعي والتنمية الثقافية المستدامة .12

 رافعات اجتماعية وثقافية من أجل مدن ُمْدِمَجة 4.4

 رك الوضعأ. المؤشرات االجتماعية للمدن وجهود تدا

.ِفحسبِاإلحصاءِالعامِللسكان2014ِو2004ِِتبينِالمؤشراتِالمتعلقةِبالفقرِتحسناِملموساِبينِسنتيِ

فيِالمائةِِ 14,2بغلتِنسبةِاألسرِالموجودةِتحتِعتبةِالفقرِالنسبيِوعتبةِالهشاشة2004ِِوالسكنىِلسنةِ

ِأنِمؤشراتِشدةِالفقرِ)17,3ِوِ (،ِوالتنمية0,53ِوالتنميةِالبشريةِ)(،1,7ِفيِالمائةِعلىِالتوالي.ِكما

ِ(ِكانتِتكشفِعنِأوجهِقصورِاجتماعيةِكبيرةِجدا.0,46االجتماعيةِ)

أن المعدل الصافي للنشاط في  2014في المقابل، أبرزت نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 73,4ن بين الجنسين، أي في المائة على الصعيد الوطني مع تباي 47,6في المائة مقابل  49,1المدن بلغ 

في المائة لدى اإلناث. أما نسبة البطالة في الوسط الحضري، فقد بلغت  25,8في المائة لدى الذكور و 

في المائة في صفوف  15,2٪ على الصعيد الوطني، علما بأن هذا المعدل يبلغ 16,2٪ مقابل 19,3نحو 

حال فإن هذه األرقام تختلف من مدينة إلى في المائدة في صفوف اإلناث. وبطبيعة ال 30,5الذكور و 

في  15,8في المائة بأكادير و  17,2في المائة بالدار البيضاء و  16,2أخرى. هكذا، بلغ معدل البطالة 

 في المائة بآسفي. 24,6في المائة بالحسيمة و 21,1في المائة بمراكش و  20,6المائة بطنجة و 

في المائة سنة  29,4ألمية في المدن، ارتفع معدل األمية من بالنسبة لمجال التربية والتعليم ومحو ا

. ويعكس هذا االنخفاض التحسن العام الذي عرفته هذه النسبة على 2014سنة  22,6إلى  2004

 27,7صرح  2014في المائة. وفي سنة  32,2في المائة إلى  43,0المستوى الوطني، حيث انتقلت من 

سنوات فما فوق أنهم لم يرتادوا قط مؤسسة  10البالغين من العمر في المائة من سكان الوسط الحضري 

 .2004في المائة سنة  29,5تعليمية عمومية أو خاصة، فيما كانت هذه النسبة تبلغ 

من المؤكد أن المغرب حقق في السنوات الخمس عشرة الماضية تقدما على المستوى االجتماعي 

ا التقدم في نمو الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة . ويتجلى هذ117واالقتصادي، السيما في المدن

السكان، وتقليص نسبة الفقر، وارتفاع أمد الحياة، والولوج للتعليم االبتدائي، والتمكن بشكل عام من 

تحقيق ولوج أفضل للخدمات العمومية األساسية، وأخيرا تطور هام للبنيات التحتية العمومية. وبفضل 

)إسبانيا وفرنسا  118رب من إطالق مسلسل اللحاق االقتصادي ببلدان جنوب أوروباهذا التقدم، تمكن المغ

وإيطاليا والبرتغال(، غير أن الوتيرة الحالية اللتقائية االقتصاد المغربي مع هذه البلدان ال تزال بطيئة 
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سبة ، تمكن المغرب من تقليص ن2015و 2000في المائة ما بين سنتي  3,3بفضل تحقيقه لمعدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام للفرد بلغ   

دوالر في اليوم( بشكل ملحوظ، إذ انتقلت  2,15الفقر وبدأ في توزيع ثمار هذا النمو. وقد تقلصت عتبة الفقر على المستوى الوطني )المحددة في 

ة في المائة من السكان شهد تحسنا. وارتفعت الثرو 40. كما أن مستوى رفاه 2014في المائة سنة  4,8إلى  2001في المائة سنة   15,3من 

 دوالر.  43535دوالر إلى  28663، حيث مرت من 2013و 1999في المائة في المتوسط سنويا، ما بين سنتي  2,8اإلجمالية للفرد بـ

118
 10و 8سنة، في تقليص الفارق بينه وبين إسبانيا والبرتغال على مستوى الدخل للفرد الواحد بنسبة تتراوح ما بين  15نجح المغرب في بحر   

 في المائة
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يمثل . وفي وقت تم فيه تسجيل مؤشرات إيجابية نسبيا، فإن إدماج الشباب في المجتمع 119وغير مكتملة

يشكلِإدماجِالشبابِفيِسوقِالشغلِتحدياِكبيرا ،ِحيثِالِيتوفرِإالِنصفِالشبابِفجوة يتعين سدها. إذ 

أنِهؤالءِيشتغلونِفيِالغالب35ِِو25ِتقريباِمنِالمتراوحةِأعمارهمِبينِ  ِ عاما ،ِعلىِمنصبِشغل،ِعلما

(،2016ِ-2012سِاألخيرةِ)فيِالقطاعِغيرِالمنظمِويمارسونِعمال ِغيرِمستقر.ِوخاللِالسنواتِالخم

منصبِشغٍلِصاٍفِجديدِفيِالمتوسطِسنوياِبالنسبةِلفئةِالسكانِالبالغينِسن26.400ِِلمِيتمِإحداثِسوىِ

ِنسمة.270.000ِسنة(،ِوالتيِنمتِبمعدلِسنويِصاٍفِبلغ65ِِ-15الشغلِ)

: االستثمار  2040تحت عنوان "المغرب في أفق  2017وتشير المذكرة التي أصدرها البنك الدولي سنة 

أن الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في المغرب في الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي" إلى 

 22مقابل  2040بالمائة من نظيره في دول جنوب أوروبا بحلول سنة  45يمكن أن يصل إلى حوالي 

بالمائة سنويا،   2الية للعوامل بنسبة بالمائة حاليا. ويفترض هذا السيناريو زيادة في اإلنتاجية اإلجم

إلى  2015بالمئة سنة  45أن تنتقل من  من المتوقع وارتفاعا في نسبة تشغيل الساكنة في سن العمل، التي

، أساسا بفعل تأثير ارتفاع معدل تشغيل النساء الذي يظل حاليا جد منخفض في 2040بالمائة في سنة  55

كمي لزيادة اإلنتاجية ونسبة التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى نمو تصاعدي بالمائة. إن األثر الترا 23حدود 

 .2040بالمائة سنويا حتى سنة  5,4أقوى وأكثر استدامة، ال يقل عن 

هكذا، يظل تحسين المؤشرات االجتماعية رهينا بتسريع اللحاق بالركب االقتصادي، وهو ما يقتضي 

أسمال المادي وتراكم الرأسمال غير المادي. ذلك أن هذا زيادة مستدامة في اإلنتاجية عبر الدفع بالر

النهوض المنشود يحيل في اآلن ذاته على جودة المؤسسات، وجودة الرأسمال البشري، وجودة الرأسمال 

االجتماعي للبالد، من أجل تحسين رفاه ورفاهية الساكنة وتعزيز السلم واالستقرار االجتماعيين. لذلك 

محرك التنمية البشرية واالجتماعية ووضع قطاعات مثل التربية والصحة في صلب يتعين إطالق العنان ل

االهتمامات، علما أن هاذين القطاعين يعدان من بين اإلشكاالت العامة التي يشهدها المغرب ويبرزان 

 كأولويات لتنمية المملكة.

 

 ما هي المشاكل العامة لتنمية المغرب أولوياته في هذا المجال ؟
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عقدا لتدارك التأخر االقتصادي بالنسبة لمجموع البلدان النامية. وقد سجلت كل من البلدان األقل تقدما والبلدان الصاعدة  2000شكلت سنوات   

تقييم  ذات الدخل المرتفع )كوريا الجنوبية، ماليزيا، الشيلي، تركيا، إلخ( متوسط نمو ونسبة اندماج اقتصادي بوتيرة أسرع من المغرب. ومن أجل

دل حدود دينامية االندماج االقتصادي للمغرب، ال بد من اإلشارة إلى أن الدول التي نجحت في تحقيق إقالع اقتصادي تمكنت من الحفاظ على مع

 في المائة على امتداد العديد العقود. 4نمو لناتجها الداخلي الخام للفرد الواحد يفوق 
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يكون إصالح المنظومة التربوية فعاال، يجب أن يستهدف اإلكراهات الكبرى للقطاع، في إطار لكي 

بمعنى تحقيق تحسن كبير للغاية في مستوى ” معجزة تربوية ”ترمي إلى إحداث “ معالجة بالصدمات”

حكامة  التالميذ. وهذا يستدعي تحديث النظام التربوي برمته؛ وتحسين اختيار وتكوين المدرسين؛ وتبني

قائمة على التعاقد واستقاللية المؤسسات التعليمية وتحميل المسؤولية  جديدة للمدرسة العمومية

؛ وتطوير عرض تربوي بديل والمحاسبة، وضع نظام قوي للتقييم يتسم باستمراريته واستقالليته

كفاءات القرن )المدارس بموجب ميثاق، القسائم التربوية، المدارس الحرة، إلخ.(؛ وتشجيع مهارات و

 .الحادي والعشرين، السيما من خالل توسيع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في المدارس

سواء من منظور حقوق اإلنسان، أو تكافؤ الفرص أو النجاعة االقتصادية، ينبغي السهر على أن يستفيد 

 .جميع األطفال من حماية أفضل وعناية أفضل خالل فترة الطفولة المبكرة

ِالبشريةِ ِالتنمية ِتحقيق ِفي ِاألهمية ِعظيم ِوله ِحساسا ِمجاال ِيعتبر ِالذي ِوالتعليم ِالتربية ِمجال ففي

واالقتصاديةِللمدن،ِتقعِعلىِعاتقِأصحابِالقرارِوالقائمينِعلىِتدبيرِالمدنيةِمسؤوليةِكبيرةِتتمثلِفيِ

لكِمنِخاللِالترافعِلدىِضرورةِاالنخراطِفيِإصالحِهذاِالقطاعِوفيِمواكبةِالمؤسساتِالتعليمية،ِوذ

ِكماِ ِالتعليمية. ِمنِأجلِتسريعِاإلصالحاتِبالمنظومة ِممثلة( ِالسياسية ِأحزابهم الحكوماتِ)حيثِتوجد

فيِالمائةِمن30ِِِلهاِخصصوالتيِيتعينِأنِيِلمناهجِذاتِالحمولةِالجهويةِوالمحليةايجبِتفعيلِالعملِب

ِنصِعلىِذلكِالميثاقِالوطنيِللتر ِالمدرسيِكما ِوالتكوينالزمن ِفيِمجالِبية ِالتدخل ِإلى ِباإلضافة ،

ِصيانةِالمؤسساتِالتعليميةِفيِإطارِممارسةِالتخصصاتِالمشتركةِبينِالجهةِوالدولة.

ِحولِالمؤسساتِالتعليمية،ِ ِحقيقيِفيِخلقِإطارِبيئيِوثقافيِمالئم ِينبغيِعلىِالمدنِبذلِمجهود كما

ِالمواز ِالمدرسية ِاألنشطة ِودعم ِتشجيع ِإلى ِالمدرسيِباإلضافة ِالهدر ِمكافحة ِجهود ِفي ِواالنخراط ية

والعنفِفيِالوسطِالمدرسيِوتعاطيِالمخدرات...،ِكماِينبغيِعلىِالمدنِالسهرِعلىِالنهوضِبخزاناتِ

ِللنهوضِبالنقلِ ِالالزمة ِالموارد ِتعبئة ِمع ِالثقافية، ِالوسائطِوالمراكز ِوالمكتباتِالمتعددة الكتبِالبلدية

ِجاتِوالزياراتِالميدانية.ِالمدرسيِوالنقلِالمخصصِللخر
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وبشكل موازي، ينبغي العمل على المزيد من االستثمار في مجال الصحة. وفي هذا الصدد، يجب أن 

تهدف محاور اإلصالح ذات األولوية إلى توسيع التغطية الصحية، ومالءمة عرض العالجات، وتعبئة 

صحية األولية؛ وبالموازاة، تعزيز حكامة وتحسين فعالية االعتمادات المخصصة للصحة لفائدة الرعاية ال

المنظومة الصحية بشكل فعال، بغية ضمان نجاعة الوسائل الجديدة، وذلك عبر تعزيز مساءلة جميع 

 120.الفاعلين، وتعبئة الطواقم العاملة في مجال الصحة وتبني نظام معلوماتي للتدبير الصحي المندمج

رأسمال االجتماعي. ويجب في هذا المضمار، العمل على إن نجاح هذه األوراش يرتبط أيضا بتعزيز ال

تحقيق المساواة بين الجنسين والرفع من استقاللية المرأة وأخذ بعد النوع االجتماعي بعين االعتبار بشكل 

ممنهج في العمل السياسي. باإلضافة إلى إيالء عوامل إرساء الثقة والتسامح أهمية خاصة. كما أن من 

ارات المتصلة بطرق العيش والسلوك والعمل الجماعي تعزيز الرأسمال االجتماعي. شأن المعارف والمه

وينبغي "ضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترامه؛ والنهوض بحس المواطنة والقدوة الحسنة في جميع 

 مجاالت صنع القرار؛ وتشجيع االنخراط في الجمعيات وتنمية المجتمع المدني؛ ومواكبة تطور العقليات

 .121والمعايير السوسيو ثقافية، بما في ذلك من خالل حمالت إعالمية" خاصة بهذه المجاالت

إن رفع رهان تعزيز تنافسية المدينة ومجموع مناطق التراب الوطني يظل رهينا بإرساء عقد اجتماعي 

مها قائم على النهوض بمجتمع منفتح، ويقتضي تعزيز المؤسسات، وإعادة تركيز عمل الدولة على مها

وينبغي إيالء أهمية خاصة لتكوين  .السيادية، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال االجتماعي

موارد بشرية ذات كفاءة عالية، من خالل تعزيز التكوين المهني، وتحسين معدالت التمدرس، ومالءمة 

ربية والتكوين. ويجب أن التكوين الحتياجات سوق الشغل وتسريع تنفيذ اإلصالحات الواردة في ميثاق الت

تندرج هذه التدابير في إطار حكامة شاملة ومنسقة تسمح بإجراء عمليات تقييم منتظمة والقيام بالتعديالت 

بشكل مستمر، دون إغفال التصدي لمظاهر االستياء االجتماعي، من خالل جهود إرساء التنوع 

 مجالي.-الحضري وإعادة اإلدماج السوسيو

 االستدامةو األمن دمج االجتماعي : شرط لتحقيقالتنوع الحضري وال ( ب

ِِيعتبر ِوِالحضريالتمازج ِوالمجالي ِاالجتماعي ِالتماسك ِارواإلدماج ِاالجتماعي.ِفعات ِالسلم لتحقيق

ِاإلطارِإلىِتناميِالجريمةِالذيِيغذيِالشعورِبانعدامِاألمنِفيِصفوفِساكنةِ ِفيِهذا وتجدرِاإلشارة

ِلألم ِالعامة ِالمديرية ِفحسب ِارتكابهمِالمدن. ِبسبب ِاعتقاالتهم ِتم ِاألشخاصِالذين ِعدد ِبلغ ِالوطني، ن

ِمجموعه2015ِِجرائمِعنفِبالدارِالبيضاءِخاللِسنةِ ِفيِحالةِتلبس200ِِ 63ما ِاعتقالهم شخصِتم

ِقطعةِسالحِأبيض.000ِ 24ألسبابِعدة،ِباإلضافةِإلىِحجزِ
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ِ

العائلةِوالمدرسةِوالعدالةِوالمنظومةِِإنِمكافحةِالجريمةِتقتضيِاعتمادِاستراتيجياتِتركزِأساساِعلى

ِالسجنية،ِمنِأجلِإرساءِتدابيرِاستباقيةِوإعادةِالنظرِفيِمنظومةِالقيم.

ِالومنِبينِ ِتحدياتِالتيِتلقيِبكاهلها ِأيضا ِمظاهرعلىِالمدنِالمغربية، التسولِوأطفالِالشوارعِِنجد

معالجةِهذهِالمشاكلِإنِِاضيِعنها.ى،ِوهيِمظاهرِآخذةِفيِالتناميِوالِيمكنِالتغواألشخاصِبدونِمأو

ِاتِالضئيلة،ِوالحالمكانيمبادراتِالمجتمعِالمدني،ِذاتِاإلوِفقطِبجهودِالتطوعِرهينةالِيمكنِأنِتظلِ

ِ ِتحملِمسؤوليتهأنه ِوالسلطاتِالمحلية ِالمضمارمعلىِمجلسِالمدينة ِفيِهذا ِكاملة ِتعبئةِِ،ا منِخالل

ِال ِوالموارد ِالبنياتِالبشرية ِوإقامة ِمالية ِباالتحتية ِمنِأجلِالخاصة ِالتأهيل، ِوإعادة الستقبالِوالمساعدة

ِالقضاءِعلىِهذهِالظواهر.

ِيمرِ ِعبرِإلغاءِالتقسيماتِوعلىِصعيدِآخر، فكِالعزلةِعنِمختلفِمكوناتِالمناطقِالحضريةِوجوبا

ِالمفرطةِواعتمادِالتنوعِوالتمازجِالحضريِوالوظيفيِفيِمختلفِوحداتِالفضاءِالحضري.ِالِشكِأن

المستوياتِاالجتماعيةِمختلفةِومتعددة،ِشأنهاِشأنِأنماطِالحياة،ِوالِشكِأنِاالحتياجاتِمتنوعةِومتباينة.ِ

ِالتخطيطِالحضريِعلىِتحديدِأصنافِومستوياتِالسكنىِوالسهرِعلىِ ِيتعينِالعملِمنذِمرحلة لذلك،

ِإنِنهجِتد ِوخلقِالترابطِبينهاِمنِأجلِتفاديِالتمييزِالسوسيوِمجالي. ِيعتمدِعلىِمزجها بيرِحضري،

تسليمِاألذونِبإحداثِالتجزئاتِالعقاريةِوإحداثِالمجموعاتِالسكنيةِوالمشاريعِالعقارية،ِيمكنِأنِيشجعِ

علىِتقليصِالمسافةِالمجاليةِبينِمختلفِالفئاتِاالجتماعية،ِعبرِضمانِالترابطِبينِالمكوناتِالحضريةِ

دينة.ِكماِأنِالسهرِعلىِإقامةِتوزيعِمتوازنِبينِوالفضاءاتِالعامةِعلىِمستوىِكلِحيِوكلِقطاعِبالم

ِإذِتكتسيِالمحافظةِعلىِ-سكنِالفئاتِالميسورةِوالسكنِاالجتماعيِيعتبرِبمثابةِصمامِسوسيو مجالي،

ِإلىِصورةِ ِيسيء ِالسلبيِالذيِقد ِقصوىِمنِأجلِتفاديِالوصم ِأهمية ِالمجالية التوازناتِاالجتماعية

 بعضِاألحياء.

ِبفضلِالِريبِأنهِسيكونِه ِولكنِيمكنِدائما ِوآخرِللفئاتِالغنية، ناكِعلىِالدوامِسكنِللفئاتِالفقيرة

ِوخلقِ ِالمجال ِلتدبير ِطرق ِإيجاد ِالحضرية، ِللمناطق ِمعقلنة ِوحكامة ِمتوازن ِحضري ِتصميم اعتماد

الترابطاتِمنِشأنهاِتخفيفِأشكالِالفصلِاالجتماعيِوالدفعِنحوِتضاؤلهاِ،ِوهوِفيِالواقعِفصلِناتجِ

تمثالتِأكثرِمنهِإفرازِللبنيةِالماديةِللفضاءِالحضري،ِخاصةِوأنِثمةِصعوباتِفيِتناميِحجمِعنِال

بالمائةِفقطِمنِساكنةِالمغربِتنتميِإلىِالطبقةِالمتوسطة،ِفيِحين25ِِالطبقةِالمتوسطة.ِ"إذِيبدوِأنِ
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تركيا(،ِبلِكانتِِفيِالمائةِفيِالبرازيلِأو50ِتحتلِهذهِالطبقةِنسبةِمهمةِفيِالدولِالصاعدةِ)حواليِ

 122."فيِالمائةِمنِساكنةِكورياِالجنوبيةِفيِسنواتِالثمانينياتِ 53الطبقةِالمتوسطةِتمثل

تكتسيِقيمةِاالستخدامِوالقيمةِالرمزيةِأهميةِكبيرةِفيِالحدِمنِالفصلِالحضريِوتشكيلِصورةِالمجال.ِ

الهوية،ِتحددِجودةِالحيِوتمنحِذلكِأنِطريقةِتوزيعِالتجهيزاتِالمشتركةِوالفضاءاتِالعموميةِومعالمِ

ِعامالِ ِيشكل ِالئقة ِحضرية ِبيئة ِالعيشِفي ِألن ِالمدينة. ِفي ِحقهم ِوبممارسة ِبالكرامة ِالشعور السكان

أساسياِلإلدماجِوالنهوضِبالمواطنة
123
. 

إلىِجانبِتنويعِأصنافِالسكنِوالتوزيعِالمتوازنِللعرضِمنِالمساكنِوتوزيعِالتجهيزاتِوالفضاءاتِ

موعِمكوناتِالحي،ِينبغيِوضعِمعاييرِتؤطرِهذهِالتركيبةِالحضريةِالمنشودة.ِوفيِهذاِالعامةِعلىِمج

الصدد،ِفإنِالحدِاألقصىِمنِعددِالوحداتِالسكنيةِالمسموحِبإقامتهاِفيِالهكتارِالواحدِبموجبِالدوريةِ

حِالتساؤلِ،ِمنِشأنهِأنِيفرزِكثافةِسكانيةِمفرطة.ِمماِيطر2010ِيونيو14ِِالوزاريةِالصادرةِبتاريخِ

 فيِماِإذاِكانِاألمرِينطويِعلىِنوعِمنِإعادةِإنتاجِالهشاشةِواإلقصاء.

إنِإرساءِالتنوعِوالتمازجِالحضريةِواالجتماعيِوالوظيفيِيجبِأنِيتمِأساساِبواسطةِسياساتِالتهيئةِ

ِوالتعميرِوالسكنى،ِوليسِمنِخاللِبرامجِاإلسكانِالتيِتسعىِفيِالواقعِإلىِسدِنقصِكميِفيِمجال

السكنِوإلىِتحقيقِعددِمعينِمنِالوحداتِالسكنية.ِكماِأنِعمليةِتقييمِاالحتياجاتِفيِمجالِالسكنِتدخلِ

ِالهيئةِوبرنامجِ ِالعمرانيةِوتصميم ِالتهيئة ِويجبِأنِيعملِمخططِتوجيه فيِنطاقِالتخطيطِالحضري،

ِعملِالجماعةِعلىِتقديمِالحلولِالمالئمةِلسدِهذهِاالحتياجات.

تنزيلِمبدأِالتمازجِوالتنوعِالحضريِواالجتماعيِعلىِصعيدِالوحدةِاألساسيةِللمدينة،ِأالِإذاِكانِينبغيِ

وهيِالحي،ِفكيفِيمكنِضمانِهذاِالتمازجِعلىِالمستوىِالوظيفي؟.ِالِشكِأنِهذاِاألمرِيتطلبِدراسةِ

ِالو ِاألنشطةِوالخدماتِأوِالصناعاتِالمالئمة ِمنِأجلِتحديد ِعلىِحدة اجبِخاصةِتقفِعندِكلِحالة

ِالرهانِإلغاءِوظائفِالمدنِوالصبغةِ إرساؤهاِداخلِكلِحيِأوِبجواره.ِوالِيعنيِالسعيِنحوِرفعِهذا

المميزةِلألحياءِ)قدِتكونِجامعية،ِسياحية،ِإداريةِأوِالصناعية،ِالخ(،ِبلِإنِجوهرِالتمازجِالمطلوبِ

رةِوالترفيهِعلىِمجموعِيقومِعلىِإدماجِكلِحيِفيِالمدينة.ِغيرِأنِالحرصِعلىِتوزيعِوظيفتيِالتجا

 أحياءِالمدينة،ِيجبِأنِيكونِمبدأِثابتاِسواءِفيِتصميمِالمناطقِالحضريةِأوِفيِتدبيرها.

مجاليِالناجمِعنِتقسيمِالمدينةِإلىِمناطقِللفئاتِالمدمجةِوأخرىِ-منِأجلِتفاديِخطرِالفصلِالسوسيو

ِأكث ِأو ِواحد ِمن ِبالقرب، ِحي ِكل ِيتمتع ِأن ِينبغي ِالمقصية، ِالللفئات ِمراكز ِمن ِوالساحاتِر تسوق

                                                           
في المائة من مجموع الساكنة، وذلك  53نسبة الطبقة المتوسطة في  2007قدرت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة   122

:  2040نك الدولي  في تقريره المعون ب"المغرب في أفق باستعمال منهجية ترتكز على متوسط حجم االستهالك، في حين يقدر الب

وجه قصور السياسات في المائة. والواقع أن  25االستثمار في الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي" هذه النسبة في 

القطاع الخاص، الذي بات يفرض العمومية تسفر عن تكاليف إضافية هامة بالنسبة لألسر: غالء العقار، غالء كلفة تعليم األطفال في 

نفسه بشكل متزايد كبديل للنظام التربوي العمومي الضعيف، ضعف وسائل النقل العمومية ذات جودة، ضعف جودة المنظومة 

 في المائة فقط من األسر المغربية تنمي إلى الطبقة 15الصحية العمومية، إلخ. هكذا، عندما تؤخذ هذه التكاليف بعين االعتبار، فإن 

 المتوسطة أو الميسورة

123
بلدا من حيث مؤشر  157من بين  91من حيث مؤشر التنمية البشرية، ويحتل المرتبة  )بلد 187من أصل (عالميا  126يحتل المغرب المرتبة   

 يقيس درجة الرفاه والثقة في المجتمع والتضامن واإلحساس بالحرية.ذاتية  السعادة، وهو مؤشر أكثر



146 

 

ِو ِالكتبوالحدائق ِللتبادلِِخزانات ِفضاءات ِاألماكن ِهذه ِوتشكل ِالرياضية. ِوالمالعب ِاللعب وباحات

ونسجِالعالقات،ِكماِتشجعِعلىِبروزِأقطابِحضريةِمندمجة.ِلكن،ِمنِأجلِالنهوضِبفضاءِحضريِ

أماِالبنياتِالخاصةِبالتعليمِوالتجارةِما،ِيجبِخلقِترابطِجيدِبينِنطاقاتِ)أحواض(ِالسكنىِوالتشغيل.ِ

ِإدماجهاِبسهولِفيِالحي. وحتىِتلكِالخاصةِباإلدارةِفيمكن

وباإلضافةِإلىِضمانِالترابطِبينِالمجاالتِوالمناطق،ِيتعينِعلىِالمدينةِضمانِشروطِالولوجِلفائدةِ

ِواألش ِالحركة ِفي ِوظيفية ِمحدودية ِلديهم ِاألشخاصِالذين ِالسيما ِالمواطنين، خاصِفيِوضعيةِجميع

ِ ِحوالي ِالمغرب ِفي ِاإلعاقة ِالنتشار ِالوطني ِالمعدل ِويقدر ِالمائة6.8ِإعاقة. في
124

ِصرحِ ِحيث ،

شخصاِأنهمِفيِوضعيةِإعاقةِبدرجاتِمتفاوتةِ)خفيفة،ِمتوسطة،ِعميقة،ِعميقةِجدا(ِمن2.264.672ِِ

 .(2014نسمةِ)اإلحصاءِالعامِللسكانِوالسكنى،33.304.000ِِمجموعِالساكنةِالبالغِ

(ِ ِأسر ِأربع ِبين ِمن ِأسرة ِتضم ِاألسر، ِمستوى ِفي24.5ِِوعلى ِاألقل ِعلى ِواحدا ِشخصا ِالمائة( في

ِأسرة.7.193.542ِِوضعيةِإعاقة،ِمنِمجموعِاألسرِالبالغِعددهاِ

ِ ِسنة ِفي ِبالولوجيات ِيتعلق ِقانونا ِالمغرب ِاعتمد ِالتشريعي، ِالمستوى ِالقانون2011ِوعلى ِوهو ،

لىِالولوجياتِالعمرانيةِوالولوجياتِالمعماريةِوولوجياتِالنقل.ِوتنصِ(.ِوينصِهذاِالقانونِع10.03)

ِإلىِالطريقِالعامِ ِالولوج ِمن ِعلىِوجوبِتمكينِاألشخاصِذويِاإلعاقة ِالقانونِبصراحة ِهذا أحكام

ِأنِ ِوالحال ِتطبق. ِال ِالقانون ِهذا ِمقتضيات ِأن ِنالحظ ِاألسف، ِومع ِاالتصال. ِووسائل ِالنقل ووسائل

ِمستدامةِإالِإذاِكانِالولوجِإليهاِمتاحاِأمامِجميعِالمواطنين.ِالمدينةِلنِتكونِ

وعالوةِعلىِذلك،ِفإنِتنافسيةِالمدينةِرهينةِبالعملِعلىِالتخطيطِإلحداثِتجهيزاتِومرافقِذاتِقوةِ

ِوحداتِ ِوارتباط ِترابط ِإلى ِبالنظر ِوذلك ِواالقتصادي، ِاالجتماعي ِالنهوضِبالوضع ِمن ِتمكن دافعة

معِبعضهاِالبعض.ِكماِتعدِالجوانبِاالجتماعيةِواألمنيةِوكذاِالعواملِالمتعلقةِبالبنياتِالمدينةِومكوناتهاِ

محدداتِحاسمةِمنِأجلِإحداثِِالتحتيةِالموجودةِعلىِمستوىِالجهةوالبنياتِالخاصةِبالمدينةِِالتحتية

علىِمستوىِِمدينةِدامجةِوشاملة،ِذاتِهويةِاجتماعيةِإيجابيةِوقادرةِعلىِخلقِصورةِوتموقعِجديدِلها

ِالمجالِالترابي.

يجبِأنِتصبحِالمدينةِالفعالةِوالدامجةِوالتنافسية،ِالواقعيةِغيرِالمتخلية،ِمطمحاِاجتماعياِومثاالِأعالهِ

يُسعىِإلىِإدراكه.ِويقومِهذاِالتجديدِالمنشودِعلىِاإلعالءِمنِقيمةِالفضاءِالملموسِوالمعاشِلجعلهِملكاِ

ِ ِفي ِالتملك ِهذا ِيتجلى ِوأن ِالسوسيوجماعيا ِالغرسِ-الممارسات ِفي ِذلك ِمن ِالهدف ِويكمن مجالية.

ِبهِ ِوتعلقه ِبحيه ِتبرزِفيِارتباطِالمرء ِوهيِثقافة ِفيِالوعيِالجماعي. ِالحضرية" التدريجيِلـ"للثقافة

وتعبيرهِصراحةِعنِمواطنته.ِلكنِيالحظِاليوم،ِأنِممارساتِمنِقبيلِالتنديدِبتدهورِحديقةِعموميةِأوِ

لمرفقِذيِمنفعةِعامةِأوِاالعتراضِعلىِاختيارِللتهيئةِيتسمِبكونهِغيرِمتوازنِِبالمسِبمكانِمخصص

ِالعناصرِ ِهذه ِأن ِوالحال ِالحضرية، ِالمناطق ِسكان ِوسلوكات ِثقافة ِضمن ِبعد ِتدخل ِال ِتعسفي، أو

ِالحضريةِهيِالتيِتجعلِالمدينةِدامجةِومضيافة.

                                                           
124

 2014ل اإلعاقة، استنادا إلى اإلحصاء العام وللسكن والسكنى، البحث الوطني حو  



147 

 

ِمتوف ِالمال ِرأس ِولزيادة ِللسكن ِالمخصصة ِالمساحات ِكانت ِالمخصصةِإذا ِالفضاءات ِندرة ِفإن رة،

للترفيهِتزدادِحدةِيوماِبعدِيوم.ِولطالماِاستثرِهذاِاألمرِباالهتمامِوكانِمثارِالتعاليق،ِغيرِأنِالتخطيطِ

ِمنِأجلِتحقيقِالفعاليةِالحضريةِالمنبثقةِمنِإجماعِا ِكبيرا ِإذِالِيمكنِالحضريِالِيبذلِجهدا لساكنة.

ِإالِإذاِتمِإشراكِالمواطنينِفيِتشكيلهِوالتمتعِبخصائصهِالرمزية.الفضاءِالعامِِإنجاحِعمليةِتحويل

وفقِهذاِالمنظور،ِيمكنِأنِتصبحِالمدينةِملكاِمشتركاِأوِملكاِعلىِالشياعِتكونِأجزاؤهِالمشتركةِهيِ

ِكلماِ ِأخرى، ِبعبارة ِوالسيرِوالجوالن. ِوالرياضة ِومناطقِالراحة ِوالفضاءاتِالمفتوحة المرافقِالعامة

يمِالمدينةِمستوىِالنظرةِالعابرةِلمستقبلهاِواهتمِأكثرِبتفاصيلها،ِكلماِارتبطِالسكانِعاطفياِتجاوزِتصم

ِببيئتهمِالحضرية.

إنِتلبيةِاالحتياجاتِاالجتماعيةِالجماعيةِللساكنةِهيِبمثابةِتمكينِألفرادِالمجتمعِمنِإعادةِتملكِالمدينة.ِ

ِمع ِيستقيم ِال ِعلىِأسسِصحيحة ِالمدينة ِِفإرساء ِلبنياتِومرافقِِالتفاوتِوالحيـفمظاهر ِالولوج في

الفوارقِاالجتماعيةِوالمجاليةِالمفرطة.ِفإنِلمِيكنِباإلمكانِإيجادِحلِللتفاوتاتِ،ِوالِمعِوخدماتِالمدينة

ِالممكن ِفمن ِِاالجتماعية، ِتشجيع ِعلى ِوالعمل ِحدتها ِعادلةِتخفيف ِبطريقة ِالمدينة ِبنيات استعمال

ِالتمِومتساوية، ِالحاليينِوالمستقبليين،ِمنسجمةِمعِمبدأ ِالمقيمين، ِينبغيِأنِيشملِأيضا ِوهوِمبدأ اسك،

ِفيِمجالِ ِالجديدة ِالوطنية ِالسياسة ِتنفيذ ِوذلكِفيِإطار ِجنوبِالصحراء، المنحدرينِمنِبلدانِإفريقيا

ِالهجرة.

 القيم الثقافية كرافعة لتنمية المدن والنهوض بتنافسيتها 5.4

ِلكنهِيشكوِمنِقلةِجهودِالتثمينِونقصِالبنياتِيمتازِالرأسمالِالثقافيِالوطنيِبأ هميتهِوغناهِوتنوعه،

ِبالقدرِالكافيِفيِمؤسساتِالتنشئةِاالجتماعيةِوالتعليمِووسائلِ ِإلىِكونهِغيرُِمدَمج  ِباإلضافة التحتية،

ِبتخطيطِِ ِالخاصة ِالوثائق ِفي ِفعال ِبشكل ِالرأسمال ِهذا ِاستثمار ِيتم ِال ِكما ِالعيش. ِوأماكن اإلعالم

ِالعالقاتِوتصمي ِبين ِالتوازن ِتقيم ِأن ِيتعين ِالعمرانية ِالتهيئة ِأن ِوالحال ِالحضرية. ِالمناطق ِوإنجاز م

االقتصاديةِوالمجتمعيةِوأنِتضمنِالتوفيقِبينِمقتضياتِضمانِتنافسيةِالمدنِوإلزاميةِالنهوضِبالثقافة،ِ

ِوتتطلبِاال ِ ِالمجتمعاتِالمستدامة. ِلتحقيقِالتغييرِلالنتقالِنحوِوضع ِإحداثِكرافعة ِالحضرية ستدامة

ِتستلزمِخلقِمناخِمواٍتِ تغييرِفيِالسلوكياتِواالتجاهاتِالمتعلقةِبالتخطيطِواإلنتاجِواالستهالك،ِكما

لألعمالِواالبتكارِوالمبادرة،ِفضالِعنِانخراطِجميعِالفاعلينِفيِبلوغِالرفاهِالمشتركِومنِثمةِتحقيقِ

ِالتميةِالحضريةِالمستدامة.

 مة التراث الثقافي والمعماري ضرورة اإلعالء من قي . أ

تعدِالمدينةِنتاجِثقافةِمعينةِوانعكاسِلهاِفيِاآلنِذاته.ِفهيِحاملةِلرسالةِحضاريةِنابعةِمماِتختزنهِكلِ

مكوناتهاِمنِجوانبِهوياتيةِوسماتِأصيلةِومعاصرة.ِغيرِأنِالمنهجيةِالمعتمدة،ِمنذِقرنِمنِالزمن،ِ

ِأفرزت ِالتخطيطِالحضريِبالمغرب، ِأزمةِِفيِمجال ِثمة ِمن ِفتولدتِعنها ِثقافي، ِوتعبير ِهوية أزمة

ِالنظرِفيِعملياتِإنجازِالمدنِبشكلِ ِالثقافيةِوالمجتمعيةِوإعادة ِينبغيِالتركيزِعلىِالقيم ِلذلك، فعالية.

 ثقافيةِوالمجاليةِالمحلية.-يرتكزِعلىِالخصوصياتِالتراثيةِوالسوسيو

ِجملة ِفيِالسنواتِاألخيرة، ِخاصة ِوالهويةِِعادتِفيِأوروبا، ِوالثقافة ِالحضارة ِمنِقبيل منِالمفاهيم

لتبرزِبقوةِفيِالخطابِالسياسي.ِأماِفيِالمغرب،ِفإنِالخطابِالمتعلقِبتثمينِالهويةِالثقافيةِوالحضاريةِ
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ليسِوليدِاليوم.ِلماذاِإذنِنركزِهناِعلىِالنهوضِبالهويةِالحضريةِوتثمينها؟ِأوالِألنِالسياسةِالعموميةِ

ِت ِالمجال ِوالجماعاتِفيِهذا ِالدولة ِالتيِأطلقتها ِالبرامج ِمن ِكانِهناكِالعديد ِفإذا ِالوضوح. ِبعدم تسم

ِالتيِحققتِنتائجِ ِالملموسة ِهيِالتدابير ِفقليلة ِللتنمية، ِرافعة ِوجعلها ِالنهوضِبالثقافة ِمنِأجل الترابية

ِوال ِالمالية ِالوسائل ِتعبئة ِعلى ِقادرة ِواضحة ِلغيابِاستراتيجية ِبالنظر ِوذلك ِالبشريةِمستدامة، موارد

وخلقِالقيمةِالمضافةِاالقتصادية،ِعبرِالعملِبشكلِخاصِعلىِإنجازِمشاريعِلترميمِوإعادةِتأهيلِالمدنِ

العتيقةِوالمبانيِالتاريخية.ِثانيا،ِتجبِاإلشارةِإلىِأنِتنميةِالمدينةِوتعزيزِتنافسيتهاِيرتكزانِعلىِهويتهاِ

ماءِللحيِوللمدينة،ِحاجةِطبيعيةِلدىِالفرد،ِإذِيتقبلِهذاِوخصائصهاِالمميزة.ِثالثا،ِيشكلِاإلحساسِباالنت

ِفيهِصالحِ ِعلىِالتفكيرِوالعملِلما ِلإلنسانِيشجعه ِحافزا ِوتعتبرِالهوية األخيرِاالنفصالِعنِجذوره.

الجماعة.ِبيدِأنهِالِيمكنِتلخيصِهذاِاالنتماءِفيِمجردِاالنتماءِاإلداري،ِبلِإنِتملكِالمدينةِهوِالمحددِ

ِساسيِلتشكيلِاالنتماءِالفعليِإليها.ِالحاسمِواأل

ِمعِ ِقطيعة ِتحدث ِأن ِدون ِلكن ِوالمستقبل، ِالحداثة ِعلى ِاالنفتاح ِإلى ِالحال ِبطبيعة ِمدعوة ِالمدينة إن

الماضي،ِبلِيجبِأنِيشكلِهذاِاألخيرِرافعةِللهوية،ِيتمِاستلهامهاِمنِأجلِالتقدمِدونِالركونِالسلبيِ

ارِالكلي،ِيجبِإيجادِمنطقةِتوازن،ِنابعةِمنِرؤيةِمستنيرةِلألمور.ِإليها.ِفبينِاالنغالقِالتامِواالنصه

ذلكِأنِاالنفتاحِعلىِالمستويينِاالقتصاديِواالجتماعيِالِيعنيِالبتةِالذوبانِفيِالثقافةِالغربية،ِألنِحفظِ

ِهويةِالمدينةِيعدِشرطاِأساسياِلتموقعهاِفيِعصرِالعولمة.

ِثابت ِليستِهناكِهوية ِأن ِفيه، ِالِشك ِوحبلىِومما ِودينامية ِمركبة ِبالضرورة ِفهي ِالبعد، ِأحادية ِأو ة

ِأوِالنهوضِبمدينةِقائمة،ِعلىِبالتفاعالت ِلذلك،ِيجبِالعمل،ِعندِإحداثِمدينةِما ضمانِ والتمازجات.

ِتقاطعِوجهاتِالنظرِوالجهودِحولِتثمينِهويتهاِالحضاريةِوطابعهاِالثقافيِالتعددي.

ِالطمأنينة ِلشروط ِالمحققة ِالمدينة ِالمميزِِإن ِالثقافي ِتحافظِعلىِطابعها ِالتي ِالمدينة ِتلك ِهي والراحة

ِوينبغيِ ِاالجتماعيِوالتواصل. ِبالتالقح ِتسمح ِوهيِالتيِتخلقِفضاءاتِمتعددة وتحرصِعلىِتنميته،

للمدنية،ِبوصفهاِوحدةِماديةِووجودِثقافي،ِإقامةِعالقةِمعِسكانهاِملؤهاِالسكينةِواالنسجام،ِمماِيضمنِ

سانياِيلبيِاحتياجاتهمِالروحيةِوالوجودية،ِويسعفهمِلمواجهةِاآلثارِالضاغطةِللتعمير.ِيجبِلهمِمناخاِإن

ِوالتماسكِ ِاالقتصادية ِوالتنمية ِالبيئة ِعلى ِالمحافظة ِبين ِالتوفيق ِعلى ِالمستدامة ِالبرامج ِتعمل أن

إقامةِمجتمعِِاالجتماعيِوالتنوعِالثقافي.ِإنِالسعيِنحوِتحقيقِمدينةِمستدامة،ِهوِفيِالواقعِبحثِعن

ِدامجِومزدهر،ِمماِيستوجبِضرورةِإعطاءِدورِمركزيِللثقافةِفيِبناءِأيِمشروعِللتنميةِالحضرية.ِ

يجبِإيالءِأهميةِللمركباتِالثقافيةِوالمكتباتِالجماعيةِوالمتاحفِوالمسارحِوالمعاهدِالفنيةِوالساحاتِ

ِوالمركبات ِاألطفال ِورياض ِالترفيه ِومراكز ِوالمنتزهات ِالحضريةِِالعمومية ِوالمنشآت الرياضية

ِاألخرىِالتيِتشكلِمرافقاِأساسيةِمنِشأنهاِأنِتدفعِبمستقبلِالمدينةِنحوِاألفضل.

ِوالماديةِ  ِالطبيعية ِالمكونات ِفيه ِتلتقي ِفضاء ِالعمومية( ِ)الساحة ِ"الساحة" ِتعد ِالمثال، ِسبيل فعلى

تعملِفيهاِوبناياتهاِومعالمها،ِتعدِتعبيراِللمدينة.ِفمنِخاللِشحنتهاِالالماديةِواألغراضِالتيِتسِوالثقافية

ِاألجواءِ ِلخلق ِومجاال ِالوظائف ِمتعدد ِديناميا ِفضاء ِتشكل ِأن ِويمكنها ِللساكنة. ِالمشتركة ِالقيم عن

ِاالجتماعيةِ ِوالتنشئة ِللهوية ِورافعة ِانعكاسا ِالوقتِذاته ِفي ِتشكل ِالساحة ِأن ِويبدو ِالثقافية. واألنشطة

ِلق طبِحضري.ِكماِتوفرِباحةِماِعلىِمجاالتِخضراءِ)أشجار،ِنخيل،ِوالتنشيطِاالقتصاديِوتجسيدا

أزهار(ِيمنحِالساكنةِلحظاتِمنِالطمأنينةِوالهدوءِيجدونِمعهاِالسكينةِالنفسيةِوالروحية.ِكماِأنِالمنتزهِ
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والهروبِمنِصخبِالمدينةِوممارسةِالرياضة،ِبلِهوِبالفعلِحقِمنِحقوقِِليسِمجردِفضاءِللترفيه

بنموهِواندماجهِاالجتماعي.ِفكلِفضاءِأخضرِيمكنِأنِيشكلِمهرباِيسمحِللفردِبتحفيزِاإلنسانِيرتبطِ

ملكاتهِوالتمتعِبـ"وقتِاجتماعي".ِوعموما،ِيؤثرِالفضاءِالعامِعلىِسلوكِاإلنسانِ:ِفإماِأنِيزرعِفيهِ

ِيقِالعيشِ.سلوكِاالنفتاحِأوِاالنغالقِعلىِالذات،ِاتخاذِالمبادرةِأوِالسلبية،ِاإلحساسِبالرفاهِأوِبض

تحظى المباني التاريخية والمواقع الحضرية أو الطبيعية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو 

ارتفاقات خاصة لحمايتها لتي تنص على ، وا125طريف بالحماية بموجب القوانين الجاري بها العمل

ضرورة حفظ التراث الثقافي وتثمينها. غير أن اإلطار القانوني يظل غير كاف لترسيخ الوعي الجماعي ب

والطبيعي والمعماري وجعله رافعة للتنافسية الحضرية. ومن المعلوم أن الثقافة أضحت، منذ قمة 

، الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة إلى جانب الركاز االجتماعية واالقتصادية 2002جوهانسبورغ سنة 

 والبيئية.

 الهوية في قلب المشروع الحضري :  . ب

بلورة تصميم تهيئة لمجال مشوش ليست له هوية واضحة. فإذا كان اإلطار االنكباب على  من الصعب

المرجعي الثقافي والحضاري يمكن من مضافرة الطاقات وإحياء االهتمام المشترك بالفضاء العام بدل 

وضيح الفردانية، فإن الهوية تشكل لبنة أساسية في إعداد التصور للمجال الحضري، ألنها تساعد على ت

 مجالية.-الوظائف الحضرية التي سترتكز عليها التنمية االقتصادية والسوسيو

يجب أن يكون للجاذبية المنبثقة عن الهوية وعن الجانب الروحي األولوية عن المظهر المادي للمدينة. إذ 

ل ينبغي تعكس المساكن والتجهيزات العمومية والمعالم األثرية والساحات والفضاءات الخضراء وك

المكونات الحضرية قيم االبداع والتماسك االجتماعي والتمازج الحضري واالنسجام المجالي. فهناك 

عالقة قوية بين البنية المادية الخارجية للمدينة ومضمونها االجتماعي، وكذا بين االهتمام بالقيم الثقافية 

 وتحقيق التنمية المستديمة. 

ن يتم في إطار مشروع مجتمعي شامل. ويتعين تثمين إن تحديد تعريف للهوية الحضرية ينبغي أ

الموروث الثقافي والحضاري من خالل قناتي التعليم والتكوين. فالمنظومة التربوية ومناهج 

لذلك يجب الحرص  واللغة، كلها محددات تشكل نمط تفكير المرء وكيفية بنائه للمفاهيم واألفكار. التكوين

لتعليم العالي، على أال يتم تناول مواضيع المدينة والبيئة وباقي القيم منذ الطور االبتدائي حتى مستوى ا

الثقافية والمجتمعية بشكل هامشي وعارض في البرامج التعليمية. إنه لمن المهم العمل، سواء في المعيش 

ي اليومي للتلميذ أو في الدروس التي يتلقاها، على بناء تمثل ذهني يقوم على تصور المدينة كمجال تراب

                                                           
( بتطبيق القانون 1981 أكتوبر 22) 1401من ذي الحجة  23صادر في  2.81.25من مرسوم رقم  32انظر المادة   125

من صفر  17ات بتاريخ المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادي 22.80 رقم

 (1980دجنبر  25) 1401

ِِ
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حضري ُمنظَّم وموات للعيش وتنافسي. ألن االرتقاء باهتمام الطفل بالفضاء الحضري ووعيه وإحساسه 

 بمكوناته، يشكل جزء من تربيته. 

تقع هذه المسألة في صلب أي مشروع حضري بل في كل مشروع مجتمعي مستمد من المقومات الثقافية 

تعزز الطموح المجتمعي الرامي إلى إعمال مبادئ والهوية، أي من قيم اإلنسان والمجال. إنها أبعاد 

حقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي والتماسك المجالي والفعالية االقتصادية. إن لإلنسان أن يتمتع بالحق 

مجالي والجهل بالذات ومحو -في العيش في فضاء منسجم والئق ومتوازن، لذلك يشكل التشتت السوسيو

كذا، تلتقي األبعاد الثقافية والتربوية واالجتماعية والسياسية والمجالية في الهوية انتهاكا لهذا الحق. ه

 مشروع مجتمعي شامل من شأنه تحرير مناهج تخطيط وتدبير المدن. 

هناك حاجة لوضع ميثاق ثقافي يكون بمثابة إطار يوجه التفكير حول أي مشروع حضرية، بشكل يسمح 

الثقافية وتراثنا المعماري في هذا المشروع. ولن يفوت الميثاق بعدم إغفال منظومتنا القيمية وخصائصنا 

التأكيد على المبادئ والقواعد التوجيهية لالندماج الحضري والتماسك االجتماعي وتثمين الذاكرة واألبعاد 

الرمزية والطبيعية للمدن. وينبغي أن تساهم هذه الوثيقة أيضا في غرس ثقافة ترشيد استعمال الموارد. 

سبيل المثال، لن يصبح باإلمكان بعد اآلن السماح بالبناء فوق مساحة خضراء العتبارات مرتبطة فعلى 

 بـ"النصوص التنظيمية" أو لمحاباة السلطة القائمة.

ِاالبداع واالبتكار والبحث والتطوير.13ِ

 التهيئة والتدبير الرقمي كخاصية للمدن الذكية  1.8

اقتصادها ذكيا، وأن تمتلك نظام تنقل ذكي وبيئة ذكية وساكنة  لكي تكون المدينة ذكية، يجب أن يكون

 ذكية ونمط حياة ذكي وإدارة ذكية ومباني ذكية وشبكة ذكية...

ويندرج هذا الطموح ضمن مقاربة فكرية للمدينة تمثل في إطارها التهيئة والتدبير الرقميين للمدينة رافعة 

ينخرط الفاعلون العموميون والخواص في إرساء للتنمية والتموقع وخلق فرص الشغل. ويتعين أن 

منظومة رقمية بالمدينة، وذلك من أجل تمكين المغرب من التموقع، من خالل حواضره الكبرى، ضمن 

 الخارطة العالمية للمدن الرقمية.

أما المحرك الرئيسي لهذه المنظومة فهم المقاولون الذين يحدثون الشركات الناشئة ويطورون علمها على 

لصعيدين الوطني والدولي، كما يقدمون الدعم للشركات الناشئة األخرى العاملة في مجالهم، السيما من ا

 خالل تقاسم خبرتهم في ميدان تدبير المقاوالت.

وعلى الدولة والمجالس المسيرة للمدن الكبرى استثمار هذه الدينامية الجماعية من أجل النهوض بتنمية 

 المقاوالت العاملة في المجال الرقمي.منظومات الشركات الناشئة و

ِ ِالصدد،ِيهدفِمخططِالمغربِالرقميِلسنة ِعلىِالمستوى2020ِوفيِهذا ِإلىِجعلِالبلدِقطبا ِرقميا ،

ِشركاتِ ِالخاصة ِالتحتية ِالبنيات ِمجال ِفي ِوإفريقيا ِاألوسط ِالشرق ِبمنطقة ِالرواد ِوأحد اإلقليمي

ويرميِالمخططِإلىِتعزيزِالصادراتِفيِِِالمعلومات.ومناخِاألعمالِالمتعلقةِبتكنولوجياتِِ المعطيات

فيِالمائة.10ِِو5ِِالمجالِالرقميِوبلوغِمعدلِنموِسنويِترحيلِالخدماتِ)األوفشورينغ(ِيتراوحِبينِ
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ِإلىِ ِالتجارية ِالعمليات ِإسناد ِمجال ِفي ِإستراتيجي ِتموقع ِلضمان ِالوطنية ِاإلرادة ِالتوجه ِهذا ويترجم

ِسينِمقاربةِالنهوضِبصورةِالمغرب.معِأوروباِوتحِ جهاتِخارجية

وتتمِالمراهنةِفيِهذاِالمضمارِعلىِتطويرِالخبرةِالوطنيةِمنِأجلِتسريعِاالنتقالِالرقميِبالمغربِمعِ

ِنحوِعشرينِ ِويتضمن ِعلىِاالعتماداتِالمالية ِالذيِيتوفر ِاإللكترونية ِالحكومة ِعلىِبرنامج االرتكاز

ِلىِتحقيقِتحولِعميقِفيِالعلمياتِاإلدارية.فيِالمائةِمنهاِترميِإ80ِمشروعاِمهيكال،ِ

ِالرقمية ِاألمية ِمحو ِخالل ِمن ِالرقمية ِالهوة ِسد ِإلى ِالخدماتِ ويهدفِالمخطط ِمن ِمجموعة وتطوير

ِاالجتماعية ِللتنمية ِالتيِتغطيِالمجاالتِاألساسية ِالرقمية االجتماعية
126

ِمنِ ِيسعىِلتحويلِجملة ِكما .

دبيرِالرقميِأالِوهيِ:ِالتدبيرِالحضري،ِاللوجيستيكِالمينائي،ِقطاعاتِاالقتصادِالوطنيِنحوِاعتمادِالت

ِالتجارةِوالمقاوالتِالصغرىِوالمتوسطة.والتربيةِوالصحة،ِ

ِالتذكيرِبمشروع ِيجدر ِ علىِالمستوىِالقانونيِوالمؤسساتي، ِالتنمية61.16ِِقانونِرقم المحدثِلوكالة

ِإليهاِتنفيذِإستراتيجيةِالدولةِف الرقمية يِمجالِتنميةِاالقتصادِالرقميِوتشجيعِنشرِالوسائلِالتيِسيُسنَد

ِالرقميةِوتطويرِاستخدامهاِبينِالمواطنين.

 تكنولوجيات المعلومات كرافعة للتنمية 2.8

يجبِعلىِالمدينةِالتيِتطمحِأنِتكونِذكيةِومستدامة،ِاعتبارِتكنولوجياتِالمعلوماتِكرافعةِلتنمية.ِألنِ

 بشريةِواالقتصاديةِومنِثمِتعززِالتنافسيةِالحضرية.هذهِالتكنولوجياتِتحفزِالتنميةِال

ِذاتِ ِاتصال ِسرعة ِالمقاوالت ِومختلف ِالناشئة ِوالشركات ِوالسكان ِللمدينة ِباألنترنت ِاالرتباط يوفر

صبيبِعاليِجدا،ِمماِيسمحِبالرفعِمنِاإلنتاجيةِوالتبادلِالسريعِللمعطياتِعلىِنطاقِواسعِوتخزينهاِ

طريقِشبكةِاألنترنتِ)الحوسبةِالسحابية(ِفضالِعنِاالستفادةِمنِمرونةِفيِمراكزِبياناتِخارجيةِعنِ

ِمختلفِاألرضياتِالرقمية.

ِومكوناتِجغرافيةِ ِالمعالم، ِواضحة ِأنِتوفرِبيئةِحضرية ِيجبِعلىِالمدينة علىِالمستوىِالعمراني،

يةِعلىِاألقلِمنظمة،ِوبنياتِتحتيةِوخدماتِومرافقِخاصةِبمجالِالتكنولوجيات،ِبماِفيِذلكِإنشاءِبنا

ِللمدينةِومعلمةِونقطةِالتقاءِكلِ فيِكلِمدينةِمخصصةِللنهوضِبتكنولوجياتِالمعلوماتِوتمثلِرمزا

ِمكوناتِمنظومتهاِالرقمية.

ومنِالمهمِأيضاِوضعِنظامِلمنحِالعالماتِللمدنِالمغربيةِالتيِتستثمرِفيِإرساءِحكامةِذكيةِمنِخاللِ

ِالما ِالصفة ِمن ِاإلدارية ِالمساطر ِالعموميينِتجريد ِالفاعلين ِبين ِ)كونسورتيوم( ِتجمع ِوإحداث دية

والخواص.ِوهوِاألمرِالذيِسييسرِإنشاءِمنظوماتِرقميةِمنِشأنهاِتوفيرِمناخِأعمالِيتفاعلِإيجابياِمعِ

 االقتصادِالرقميِويدمجه،ِيخلقِالقيمةِالمضافة،ِويحدثِفرصِالشغل.

 فرص. قدرة المدن على التكيف والصمود : المقاربة وال14
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 سيتم إحداث صندق لالبتكار في المجال االجتماعي. ويتمثل الهدف منه في تقليص عدد المغاربة الذين اليمكنهم الولوج لشبكة األنترنت إلى  

 المائة من مجموع المقاوالتفي  20النصف، ورفع نسبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة المتوفرة على ربط باألنترنت لتبلغ 



152 

 

 قدرة المدن على التكيف والصمود إزاء التغيرات المناخية 3.8

 المناخ من أجلأ. مخطط المدينة 

ِالتغيراتِ ِيتعلقِبالتكيفِمع ِفيِما ِيراعيِاحتياجاتها ِالمناخ، ِفيِمجال ِللمدينة ِمخطط ِإعداد منِشأن

ذاتيِللطاقة،ِأنِيمكنِمنِالمناخيةِوتخفيفِآثارها،ِكماِيأخذِبعينِاالعتبارِمؤهالتهاِفيِمجالِاإلنتاجِال

ِتحسينِقدراتهاِفيِمجالِالتخطيطِواالستباقِوالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمود.

ِفيِمجاالتِالسكنىِوالتعميرِوالنقلِ ِالمخططِمنِجعلِاألنشطةِوالتدابيرِالمتخذة وينبغيِأنِيمكنِهذا

ِوالمقتضياتِالبيئية ِللمعايير مراعية
127

ِي ِبمشروعِحضريِمستدام ِيتعلقِاألمر ِإذ ِإلىِ. سعىِمنِجهة

تشجيعِتنفيذِأنشطةِللتنميةِالمحليةِمالئمةِللسياقِالمناخيِوالرفعِمنِقدرةِالمدنيةِعلىِالتكيفِوالصمود،ِ

ومنِجهةِأخرىِإلىِتشجيعِاللجوءِإلىِأنشطةِذاتِإصداراتِمنخفضةِمنِغازاتِالدفيئةِواإلقبالِعلىِ

ِاستعمالِالتكنولوجياتِالنظيفة.

ِالمتحدة ِمؤتمرِاألمم ِالمناخِ)ِبعد ِصارِعلىِالمدنِاتخاذCOP22بشأنِتغير ِأكثرِفيِهذاِ (، ملموسة

ِوتشجيعِ ِالساكنة ِتحفيز ِامكانية ِللمنتخبين ِفإن ِالقرب، ِعلى ِالقائم ِالميداني ِلعملهم ِوبالنظر المجال.

منِِحلولِلها.ِِويشكلِمخططِالمدينةانخراطها.ِويعودِلمجالسِالمدنِتقديرِالمشاكلِالحضريةِوإيجادِال

المناخِتمريناِمبتكراِبالنظرِلكيفيةِتنفيذهِوتتبعه.ِوهوِتمرينِيقتضيِاعتمادِمنهجيةِجديدةِلتعبئةِكلِأجلِ

الفاعلينِالسياسيينِواالقتصاديينِواالجتماعيينِحولِمجموعِالمواضيعِالمعنية،ِواالرتكازِعلىِذكائهمِ

تِالطاقة،ِوالبيئةِالحضرية،ِالجماعيِمنِأجلِالعملِالمشتركِعلىِإيجادِحلولِلفائدةِالمدينةِفيِمجاال

ِواالقتصادِالدائري.ِويمرِإنجازِجزءِمنِالتدابيرِعبرِتعاقداتِمعِالقطاعاتِالصناعية.

ِ"مخططِالمدي ِينبغيِأنِيجسد ِمنِأجلِتحقيقِِمنِأجلنة ِوالتقائيتها، ِالقطاعية ِالتدابير ِانسجام المناخ"

ِاعت ِالمدينة ِعلىِعاتق ِويقع ِالطاقيِواإليكولوجي. ِتدبيرِاالنتقال ِتكرسِفي ِلكي ِالتدابير ِمن ِجملة ماد

الشأنِالمحليِأهدافِالمواثيقِواالتفاقاتِالدوليةِوتشركِالمواطنينِوالمستهلكينِفيِالتعبئةِالضروريةِ

ِ ِالتيِِمنِأجلإلنجاحِمخططِالمدينة ِالتعبئة ِذلكِأنِهدفِالمخططِيكمنِفيِالمساهمةِفيِهذه المناخ.

ِو ِالدولة ِمن ِليسِفقط ِتنبثق ِأن ِوالمقاوالتِوالجمعياتِواألوساطِيجب ِالمجتمع ِمكونات ِكل ِمن لكن

ِاألكاديميةِوالجماعاتِالترابيةِوالشركاءِاالجتماعيين.

إذاِكانِمنِالمعروفِأنِسياساتِمكافحةِالتغيراتِالمناخيةِتشكلِمصدراِلتحقيقِاالزدهارِوخلقِفرصِ

عِمنِمستوىِالتعبئةِفيِكلِالقطاعاتِ:ِالشغلِوتعزيزِاالبتكارِوتحقيقِجودةِالعيش،ِفقدِحانِالوقتِللرف

ومنِشأنِتضافرِهذهِالعواملِالحبلىِبالفرصِأنِتمكنِالمدينةِِالبناء،ِالنقل،ِالطاقة،ِالصناعة،ِالنفايات...
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السكن  يمكن أن يكون لسياسة المدينة تأثير في االستجابة الحتياجات السكان في مجال التنقل )علما أنها احتياجات محددة بالمسافة الفاصلة بين  

 مار  :ومقر العمل(. من خالل اعتماد سياسات في مجال التعمير والتهيئة، تتوفر المدن على آليتين في هذا المض

 تشجيع التمازج الوظيفي لألحياء )أحواض السكنى وأحوض التشغيل( وتشجيع استعمال وسائل التنقل المراعية للبيئة المحيطة؛ -

تشجيع الكثافة السكانية بالمناطق الموجودة بالقرب من محطات القطار والمحطات الطرقية والطرق الكبرى والمواقع التي تتوفر على  -

 النقل العمومي، مما يسمح بتقليص الحاجة إلى التنقل بشكل فردي والتقليل من استعمال السيارة. شبكة مهمة من وسائل
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ِواجتماعيةِ ِاقتصادية ِمنافع ِيحقق ِبما ِالطاقي ِوالنهوضِبالمجال ِالطاقي ِالهدر ِحجم ِعند ِالوقوف من

ِوبيئية.

المناخِحلوالِللمواطنينِفيِمجالِوسائلِوأنماطِالتنقلِالمراعيةِللبيئةِِأجلِمنيجبِيقدمِمخططِالمدينةِ

وتجديدِوإصالحِالمساكنِومكافحةِالهشاشةِالطاقيةِواالقتصادِفيِالطاقة.ِكماِيجبِأنِيمكنِمنِحمايةِ

ِتقليصِآثارِ ِأجل ِمن ِاستدامة، ِأكثر ِاستهالك ِأنماط ِيشجع ِوأن ِالمناخية، ِالتغيرات ِآثار ِمن االقتصاد

ِوالفاعلينِا ِالمقاوالت ِدعم ِوبغية ِللمدينة. ِالبيئية ِاألنظمة ِتأهيل ِوإعادة ِالبيئة ِعلى ِالحضري لفضاء

ِالطاقاتِالمتجددةِ ِنحو ِالطاقي ِالنظام ِتحول ِولجهود ِلالبتكار ِدفعة ِإعطاء ِالمخطط ِعلى االقتصاديين،

ِونحوِبلوغِالمزيدِمنِالنجاعةِالطاقية.ِِ

ِدادِوالتنفيذالمناخِ:ِاإلعِمنِأجلمخططِالمدينةِِ

ِ

المناخِمسلسِمفتوحِِمنِأجلكماِيتبينِمنِخاللِالنموذجِالخاصِبإعدادهِوتنفيذه،ِيعتبرِمخططِالمدينةِ

يشملِتحديدِإطارِالتنسيقِوالشراكة؛ِإعدادِوتنفيذِسلةِمنِالمشاريع؛ِوضعِسياسةِعموميةِتشملِجميعِ

ِتتبعِوالرصد،ِمروراِبتحديدِالتمويالتِالالزمة.المراحل،ِبدءِبتقاسمِالرؤيةِبينِالفاعلينِانتهاءِبتدابيرِال

 المناخ : آلية لتقييم السياسة الطاقية والبيئية للمدينة من أجل مخطط المدينة  .1

ِالصدد،ِتقومِالمدينةِبتحديدِ ثمةِالعديدِمنِالسيناريوهاتِالمفضيةِإلىِتحقيقِالنجاعةِالطاقية.ِوفيِهذا

ِ ِفقد ِاألولويات. ِمنِاالختياراتِووضع ِالتنقلِجملة ِوسائل ِبضمانِمراعاة ِاالهتمام يقتضيِاالستعجال

للبيئةِأوِاالنكبابِعلىِنظامِاإلنارةِ)الذيِغالباِماِيكونِضعيفِالنجاعة(،ِأوِبناءِمصانعِلحرقِالنفاياتِ

تكونِتحتِمسؤوليةِالجماعةِأوِفيِإطارِالتعاونِبينِالجماعات،ِمماِيمكنِالمدينةِمنِإعادةِالنظرِفيِ

ِا ِإنتاجها ِالمشتركِطرق ِالتوليد ِمحطات ِإقامة ِخالل ِمن ِللنفايات، ِالطاقي ِالتثمين ِيعتبر ِحيث لطاقي،

 للطاقةِ)توليدِالحرارةِوالطاقة(،ِحالِمهماِبالنسبةِللمغربِونقصاِيتعينِتداركه.
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تتوفرِالمدينةِعلىِالعديدِمنِرافعاتِالعملِفيِعدةِميادين.ِلذلكِينبغيِأنِتمتلكِاآللياتِالتيِتمكنهاِمنِ

ِالصدد،ِيمكنِأنِينصِمخططِالمدينةِفيِالمجالِالطاقيِتقي ِالطاقيةِوالبيئية.ِوفيِهذا يمِنتائجِسياستها

علىِاعتمادِمنهجيةِقياسِحصيلةِالكربون،ِونماذجِلدرجةِإصدارِاالنبعاثاتِوطرقِاالستهالك،ِوإحداثِ

كنِأنِيشيرِالمخططِإلىِالمراصدِكآلياتِتقنيةِتساعدِعلىِالوقوفِعلىِالوضعيةِالبيئيةِللمدينة.ِكماِيم

الشراكاتِالممكنِإبرامهاِمنِأجلِإرساءِسياسةِطاقيةِللمدينة.ِوبذلك،ِستتمكنِالجماعةِمنِتثمينِالتدابيرِ

التيِينخرطِفيهاِمختلفِالفاعلين،ِبماِيعودِبالنفعِعلىِمجاالتِاإلنارةِالعموميةِوالنقلِالعموميِوالسكنىِ

ِوالتعمير.

ِإلى ِمدعوة ِالجماعة ِ إن ِتوظيف ِالمدينة ِأجلمخطط ِنظرةِِمن ِوفق ِبالتدخل ِلها ِيسمح ِبشكل المناخ

مستبصرةِومستشرفةِللمستقبلِوتجنبِأيِعملِمعزول.ِإذِسيكونِمنِغيرِالمعقولِعدمِإعمالِالتدابيرِ

التيِيوصيِبهاِمخططِالتنقالتِالحضريةِفيِمجالِالحركيةِوالنقل؛ِأوِحصرِبرنامجِاإلنارةِالعموميةِ

ذاتِاالستهالكِالمرتفعِمنِالطاقة،ِدونِاالستنادِعلىِمخططِمديريِلتهيئةِاإلنارةِفيِتغييرِالمصابيعِ

ِالعموميةِمنسجمِمعِالسياسةِالطاقيةِوالبيئيةِالمحلية.ِ

لقدِأضحتِالمدنِأكثرِوعياِبأهميةِهذهِالسياسيةِوهذاِالمنطقِالراميانِإلىِترشيدِالتدبيرِوتنميةِالمواردِ

ِالتيِوالتحكمِفيِالطلبِعلىِالطاقةِ وتعزيزِتنافسيةِاألنشطةِاالقتصاديةِواعتمادِالتكنولوجياتِالجديدة

يمكنِأنِتشكلِعنصراِأساسياِلتحقيقِالقطيعةِفيِتدبيرِمجالِالطاقةِوالحركية.ِوغنيِعنِالقولِأنهِعلىِ

المدنِاالستفادةِمنِتطورِالتكنولوجياتِالجديدةِلإلعالمِواالتصالِمنِأجلِتقليصِاستهالكِالطاقةِمنِ

هذاِالوعيِإلىِالبحثِعنِتحقيقِالتنميةِويعزىِِاللِاللجوءِإلىِتدبيرِذكيِللشبكاتِ)الشبكاتِالذكية(.خ

صادي.ِويعملِمخططِالمدينةِالحضريةِالمستدامةِوالتماسكِاالجتماعيِوالتطورِالتكنولوجيِوالنموِاالقت

ِِمنِأجل ِيبثِنوعا ِكما ِمبرمجة، ِاألهدافِإلىِتدابير ِهذه ِعلىِترجمة ِفيِتنفيذِالمناخ، ِالصرامة من

ِالمسلسالتِالمتعلقةِبها.

 التمويل المحلي للمناخ 4.8

ِإدراكِ ِأن ِمقتنعا ِظل ِأنه ِغير ِالخاصِبه، ِاألخضر ِاالستثمار ِمخطط ِإعداد ِعلى ِالمغرب ِعمل لقد

ِكفايةِ ِعدم ِوأمام ِمهم. ِمناخي ِتمويل ِتوفير ِيستلزم ِأخضر ِنمو ِتحقيق ِإلى ِالرامية ِالشاملة الطموحات

ِالما ِاإلضافيةِالموارد ِالمواد ِوتعبئة ِالدولي ِالتعاون ِمن ِالمتأتي ِالدعم ِفإن ِالوطني، ِالمستوى ِعلى لية

ِيكتسيانِأهميةِقصوىِفيِتنفيذِمختلفِالمشاريعِوالتدابيرِالمخططِلها.

 خطوط التمويل  . أ

ِالتخفيفِ تبلغِاحتياجاتِتمويل ِمشاريع ِبرسم مليارِدوالرِأمريكي.56,7ِِحوالي2030ِِ-2012الفترة

ِ ِويمثل ِالطبيعي ِوالغاز ِالمتجددة ِالطاقة ِمن ِانطالقا ِالطاقة ِإنتاج ِالغالف58ِِمكون ِهذا ِمن ِالمائة في

فيِالمائة.ِوفيماِيتعلقِبتنفيذ22ِِالمالي.ِوتأتيِالنجاعةِالطاقيةِفيِقطاعِالنقلِفيِالمرتبةِالثانيةِبنسبةِ

القدراتتعزيزِتدابيرِ
128
لمناخ،ِفقدِقدرتِاالحتياجاتِالتيِأوصىِبهاِالبالغِالوطنيِالثالثِحولِتغيرِاِ

                                                           
128

ما  إضافة إلى التمويل المالي، يأمل المغرب أيضا في التمكن من االستفادة من الدعم في مجال تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية، خاصة في  

ف، وكذا الجوانب القانونية والمالية وهندسة تصميم وتنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي والمحلي وتتبع يتعلق بإنتاج المعطيات وتقاسم المعار

 وتقييم انعكاساتها االجتماعية واالقتصادية
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ستثمارِفيِالتكنولوجياتِكماِتمِاقترحهاِمليونِدوالرِأمريكي.ِأماِبالنسبةِلكلفةِاال111,7ِمنِالتمويلِبـِ

129(NAMAوطنيا ) فيِإطارِإجراءاتِالتخفيفِالمالئمة
فيِحينِِمليونِدرهم،2543ِ،ِفتقدرِبحواليِ

  ليونِدرهم.م56ِتقدرِاحتياجاتِتمويلِاألنشطةِالمواكبَةِبـِ

اقترحهاِمشروعا21ِِوفيماِيتصلِبالتمويلِالدوليِالمخصصِللمغرب،ِتجدرِاإلشارةِإلىِأنهِمنِأصلِ

،ِأيِبنسبةِأمريكي مليونِدوالر769,93ِمشروعاِيهمِجهودِالتخفيفِ)13ِ،ِفإنِالمغربِوحظيتِبالدعم

ِو94,6ِ ِالمائة(، ِالتكيفِ)7ِفي ِلمشاريع ِمخصصة 41,22ِِمشاريع ِدوالر ِمليون في5,06ِِأمريكي:

ِإلىِالمائة ِمختلطِ)التخفيفِوالتكيفِبغالفِماليِيصل ِومشروعِواحد ِأمريكيِ:2,8ِِ( مليونِدوالر

فيِالمائة(.ِويعزىِهذاِالتوزيعِإلىِالتأخيرِالذيِشهدهِبشكلِعامِتمويلِمشاريعِالتكيفِمقارنةِمع0,34ِِ

المعنيةِفيِاقتراحِمشاريعِللتكيفِتكونِمشاريعِالتخفيف،ِباإلضافةِإلىِالصعوبةِالتيِوجدتهاِاألطرافِ

ِمطابقةِلالحتياجاتِولطباتِالجهاتِالمانحة.

813,95ِ،ِماِمجموعه2016ِويبلغِالغالفِاإلجماليِللتمويلِالذيِحصلِعليهِالمغربِإلىِغايةِفبرايرِ

ِمليونِدوالرِأمريكي(ِهيِعبارةِعنِهبات80,07ِفيِالمائةِفقطِ)9,84ِ،ِمنهاِأمريكيِ مليونِدوالر

فيِالمائةِهيِعبارةِعنِقروضِميسرة.ِوهكذاِيظهرِأنِالمغربِيسجلِتأخيراِفيِاالستفادة90,16ِِفيماِ

ِوالسنغال.ِ ِواألردن ِمصر ِمثل ِببلدان ِمقارنة ِالتكيف، ِعلىِمستوىِمشاريع ِخاصة ِالمناخ، ِتمويل من

ويلِمحدودِتقدمتِورغمِأنهِيتمِبذلِجهودِمهمةِفيِهذاِالنطاق،ِغيرِأنهاِتتعلقِبمشاريعِصغيرةِذاتِتم

بطلبِالتمويلِوحصلتِعليه
130
.ِ

(MorSEFFوتجدرِاإلشارةِإلىِأنِالمغربِاستفادِمؤخراِمنِخطِتمويلِجديدِللطاقةِالمستدامةِ)
131

ِ،

مليونِأورو80ِتبلغِقيمتهِ
132

،ِموجهِللمقاوالتِالمغربيةِالخاصة.ِويتيحِهذاِالخطِللمقاوالتِالراغبةِفيِ

الطاقاتِالمتجددةِالحصولِعلىِالتمويلِمنِخاللِبنوكِمحليةِشريكة،ِاالستثمارِفيِالنجاعةِالطاقيةِأوِ

ِ وعلىِتحفيزاتِعلىِاالستثمار،ِوالمواكبةِالتقنيةِبشكلِالمجاني.

ِعلىِتطو ِتقوم ِمالية ِهندسة ِبإعتماد ِاالنبعاثِالكربونيِرهين ِقليلة ِتحقيقِتنمية ِآلياتِماليةِيإن ر

ِبتحفيزِ ِبالسوقِكفيلة ِ)الشراكاتِبينِالقطاعينِالعامِوضريبيةِوآلياتِمتعلقة االستثماراتِالخاصة

كاتِاالستشثمار،ِإلخ(. ِوالخاص،ِشر 

 مصادر تمويل المشاريع  . ب

ِالخاصِ ِالقطاعين ِمن ِتعبئتها ِينبغي ِموارد ِوهي ِمهمة، ِمالية ِموارد ِتوفر ِالطاقي يتطلبِاالنتقال

تيِمنِالقطاعِالخاصِوذلكِوالعام.ِوفيِهذاِالصدد،ِيسعىِالمغربِإلىِتسريعِالتمويلِالمناخيِالمتأ
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 (NAMA )إجراءاتِالتخفيفِالمالئمةِوطنيا 
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 2016لمناخ، تقرير محدث لفترة السنتين، المغرب، بشأن تغير ا اإلطارية القطاع الوزاري المكلف بالبيئة : اتفاقية األمم المتحدة  
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االستثماراتِنحوِعدةِقطاعاتِانتقالِمنِخاللِوضعِإطارِقانونيِومؤسساتيِكفيلِبإطالقِديناميةِ

ِعلىِ ِمالية ِبذلِجهود ِعلىِالمملكة ِلذلك، ِأوِاالبتكار. ِالطاقية ِالنجاعة ِأو ِالنظيفة مثلِإنتاجِالطاقة

ياتِالجديدةِلتمويلِالمناخ،ِبماِفيهاِالصندوقِالمستوىِالمحليِواالستفادةِمنِالدعمِالدوليِبفضلِاآلل

 األخضرِللمناخ.

و2020ِِفيِالمائةِفيِأفق42ِِوفيِالواقع،ِفإنِمنِشأنِاألهدافِالمتعلقةِبحصةِالطاقاتِالمتجددةِ)

52ِِ ِأفق ِفي ِالمائة 2030ِفي ِبـ ِالطاقة ِاستهالك ِفي ِ)االقتصاد ِالطاقية ِالنجاعة ِوبتحسين ،)12 ِ

(،ِأنِتحفزِاالستثمارِفيِالمشاريعِالخضراء.ِغيرِأنِالمغربِحينماِأعلن2020ِ فيِأفقِسنةِ بالمائة

ِبأنِبلوغِ ِفقدِظلِمقتنعا ِوطنيا، ِالمحددة ِالمعتزمة ِلالستثمارِاألخضرِوعنِمساهمته عنِمخططه

ِاالقتصاديةِ ِالتنمية ِدعم ِأجل ِمن ِهامة، ِمناخية ِتمويالت ِيتطلب ِأخضر ِنمو ِتحقيق ِفي طموحاته

ِالمستدامة.

ِ ِوالخاصِيمكنِمويوفر ِبينِالقطاعينِالعام ِمنِفرصِالشراكة خططِاالستثمارِاألخضرِمجموعة

سنة،18ِِمليارِدوالرِأمريكيِعلىِفترةِتبلغ52ِِإبرامها.ِوترميِهذهِالمشاريع،ِالتيِتناهزِميزانيتهاِ

رِإلىِإدراجِالمغربِفيِاقتصادِقليلِاالنبعاثِالكربونيِوأكثرِقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِإزاءِآثا

التغيراتِالمناخية
133
.ِ

ِ)مريكيأالمخططاتِالقطاعيةِواالستثماراتِ)مليونِدوالرِ

المخطط 

 القطاعي
 الفالحة الغابات الماء النفايات الطاقة النقل المدن

الميزانية 

 الالزمة
3 048 3 994 15,442 246 843 359 1 278 

مغربِفيِمكافحةِآثارِالتغيراتِالمصدرِ:ِالقطاعِالوزاريِالمكلفِبالبيئةِ:ِتقريرِحولِانخراطِال

 2014المناخية،ِ

ِفيِ ِوقطاعاتِأخرىِبإمكاناتِمهمة ِوالنقلِوتدبيرِالنفاياتِالصلبة تحبلِمجاالتِتدبيرِالمدنِوالطاقة

مجالِتخفيفِانبعاثاتِغازاتِالدفيئة.ِوقدِتمِاقتراحِنحوِخمسينِمشروعاِمنِأجلِتعبئةِتمويالتِإضافيةِ

ِالخاصةِبتمويلِمشاريعِالمناخِومنِالقطاعِالخاص.ِِمتأتيةِمنِالصناديقِالدولية

فيِالمائةِعلىِاألقلِمنِميزانيةِاالستثمارِللتكيفِمعِآثارِتغيرِالمناخ15ِيعتزمِالمغربِتخصيصِ
134
ِ.

ويعولِالمغربِعلىِتعبئةِمواردِالصندوقِاألخضرِللمناخِمنِأجلِالمساهمةِفيِتمويلِمشاريعِالمملكةِ

ِأنِتمكنِمنِتعبئةِمبالغِأخرىِأكبرِلدىِالقطاعِِالتخفيفِوالتكيف.فيِمجاليِ ِالموارد ومنِشأنِهذه

                                                           
133

 2016تقرير محدث لفترة السنتين، المغرب، القطاع الوزاري المكلف بالبيئة : اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،   
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الخاصِيتمِتوجيههاِلدولِتوفرِمناخاِذيِجاذبيةِعلىِالمستوىِالسياسيِوفيِمجالِاالستثمارات،ِكماِهوِ

ِالشأنِبالنسبةِللمغرب.ِ

عموميةِمبتكرةِتقومِغيرِأنِتمويلِالمناخِعلىِالصعيدِالمحليِيحتاجِإلىِالدعمِمنِأجلِتحفيزِتمويالتِ

ِالعامِ ِالقطاعين ِبين ِالشراكة ِإطار ِفي ِالخواص، ِوالمستثمرين ِالمناخ ِوصناديق ِالدولة ِإشراك على

ِتعهد ِوقد ِالبنكيِالوطني. ِالقطاع ِإغفال ِدون والخاص،
135
ِالمشاريعِِ ِفيِتمويل ِبالمساهمة ِاألخير هذا

ِالخضراء.

شطةِالتيِتهمِتحقيقِالنجاعةِالطاقيةِفيِويجبِوضعِإطارِضريبيِوتمويليِِيوفرِامتيازاتِتشجعِاألن

ِومكافحةِ ِالمستدام؛ ِوالتنقل ِالدائري؛ ِواالقتصاد ِاألساسية؛ ِوالبنياتِالتحتية ِالمباني ِفي ِسيما ِال المدن،

ِمنحِ ِشكل ِفي ِوالتمويل ِللدعم ِتدابيرا ِتتخذ ِأن ِالدولة ِعلى ِويتيعن ِالطبيعي. ِلطابعها ِاألراضي فقدان

 صالحِالمدنِمنِأجلِتشجيعهاِودعمهاِفيِهذاِالنوعِمنِالمشاريع.تفضيليةِلِبمعدالت فائدةوقروضِ

إنِالرهانِمنِوراءِهذاِالتوجهِيكمنِفيِتحويلِالمخاطرِالمناخيةِإلىِفرصةِلالستثمار،ِيماِيساهمِفيِ

 إرساءِنموِقليلِانبعثاتِالكربونِومتمتعِبالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمود.

ِبا ِاالستثماراتِالمتربطة ِتمويل ِمسألة ِويعتمدِإن ِللمدن. ِبالنسبة ِأساسيا ِبحقِرهانا ِتعد ِالطاقي النتقال

ِتتعلقِ ِهيكلية ِبإصالحات ِالقيام ِعلى ِخاص، ِبشكل ِاألخضر، ِاالستثمار ِمجال ِفي ِالطموحات تحقيق

 باإلطارِالتنظيميِوالقانونيِوالحكامةِوتحسينِمناخِاالستثمار.

ِولي والوطنيالدروس المستقاة من الدراسة المقارنة على المستوى الد. 15

تمثلِالهدفِمنِالدراسةِالمقارنةِفيِالوقوفِعندِوضعيةِبعضِالمدنِالمعروفةِبكونهاِمدنِمستدامة،ِ

وتحليلِالعواملِالتيِمكنتهاِمنِالنجاحِثمِاستخالصِالدروسِمنِذلك.ِوإنِالتجاربِالمدروسةِسواءِ

حالةِفيِتحسينِأوِتصحيحِأوِإعادةِالدوليةِأوِالوطنية،ِالتيِحققتِنتائجِجيدة،ِلمنِشأنهاِأنِتساعدِالِم

توجيه،ِعندِاالقتضاء،ِمنطقِوآلياتِوكيفياتِوأساليبِالحكامةِالمعتمدةِفيِالمدنِالمغربيةِالتيِتسعىِ

ِإلىِتحقيقِاالستدامة.

 الدروس األساسية المستخلصة من الدراسة المقارنة الدولية . أ

ِقائم ِمسألة ِهيِبالضرورة ِالتدبيرِالحضريِالمستدام ِنموذجِإنِمسألة ِالِيوجد ِإذ ِعلىِمنطقِالتعدد. ة

ِوحيدِيمكنِاستنساخهِللمدينةِالمستدامة،ِفالنماذجِالقائمةِمتعددةِومتنوعة.ِ

ِومالموِ ِ)كندا( ِومونتريال ِ)فرنسا( ِليل :ِ ِهي ِمدن ِست ِوضعية ِبتحليل ِالمقارنة ِالدراسة ِسمحت وقد

ِ)ك ِوبوغوتا ِالجنوبية(ِوكيغاليِ)رواندا( ِالمدنِتجاربِ)السويد(ِوسونغدوِ)كوريا ِهذه ِوتجسد ولومبيا(.

ِهذهِ ِمن ِتجربة ِكل ِتتميز ِكما ِمختلفة. ِوسياسية ِواجتماعية ِاقتصادية ِسياقات ِظل ِفي ِجرت متنوعة

 التجاربِباعتمادهاِلمناهجِمتعددةِفيِالتخطيطِوالتدبير.
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التعبئةِويظهرِمنِخاللِعملياتِالتقييمِالمتوفرةِعنِتجاربِبعضِالمدنِالرائدةِقدرةِهذهِاألخيرةِعلىِ

واالنخراطِوالتنظيمِفيِإطارِسياساتِحضريةِمتبصرةِواستشرافيةِتحفزهاِحركةِوعيِجماعية.ِومنِ

ِاالستدامةِ ِإعمال ِمسلسل ِفي ِحاسم ِبدور ِوتضطلع ِمسؤولة ِتتحمل ِالسياسية ِالسلطات ِأن ِبه المسلم

ِالحضرية.

ومشروعاِمجتمعيا .ِوسنكونِواهمينِغيرِأنِالمدينةِالمستدامةِينبغيِأنِتجسدِأفقاِمثالياِيرنوِالجميعِإليهِ

إنِنحنِأملناِفيِتحقيقِتنميةِحضريةِمستدامةِدونِأنِنكونِقادرينِعلىِمضافرةِالمساهماتِالفكريةِ

ِمنِ ِوالِبد ِالفاعلينِالسياسيينِواالقتصاديينِواالجتماعيين. ِمنِتجاربِجميع والعاطفيةِوتلكِالمستمدة

ِدِمقاربةِتشاركيةِوتعبئةِجميعِالفاعلينِالمعنيين.التذكيرِبأنِالتنميةِالحضريةِتستلزمِاعتما

ِالمجالِالترابيِعلىِالتكيفِوالصمودِ ِوقدرة ِالجيدة ِكانتِالمدنِالمستدامةِمرادفِإلرساءِالحكامة إذا

ِغيرِ ِفمن ِلذلك، ِوهويتها. ِبخصوصياتها ِأيضا ِكبير ِبشكل ِترتبط ِفإنها ِاالجتماعي، ِالتماسك وتحقيق

ِتنم ِنموذج ِإنتاج ِإعادة ِعلىِالممكن ِمدينة ِكل ِوإكراهات ِمؤهالت ِالختالف ِبالنظر ِوذلك ِمعين، وي

ِالمستوىِاالجتماعيِواالقتصاديِوالمؤسساتيِوالثقافيِوكذاِالجغرافي.

ويمكنِالقولِبأنِأحدِمفاتيحِنجاحِمدينةِلـيـلِالمستدامةِ)فرنسا(ِيكمنِفيِاعتمادهاِنظامِحكامةِسياسيةِ

ِوه ِموضوعاتية ِإلحداثِلجان ِاألهمية ِتحديِيولي ِبرفع ِالمدينة ِلهذه ِسمح ِمما ِوالتنسيق، يئاتِللقيادة

اعتمادِمقاربةِأفقيةِفيِالتدبير.ِوفضالِعنِهذاِالمستوىِمنِالتدبير،ِانخرطتِحاضرةِليلِالكبرىِفيِ

ِبينِ ِالتعاون ِمزايا ِمن ِاالستفادة ِأجل ِوذلكِمن ِالمجاالتِالترابية ِتعاقداتِبين ِإبرام ِعلى ِتقوم مقاربة

ِويتمث ِالممارساتِواألفكارِبينِالجماعاتِمنِالجماعات. ِفيِتجميعِومعاضدة ِالتوجه لِالهدفِمنِهذا

ِلتقديمِ ِمنظومة ِوإرساء ِالجماعات؛ ِبين ِالتضامن ِبمبدأ ِالنهوض :ِ ِأساسية ِرهانات ِثالثة ِرفع أجل

االستشارةِوالخبرةِلفائدةِاألطرافِالمعنية؛ِوتعزيزِمنطقِالعملِفيِإطارِشبكةِمعِالتركيزِعلىِالتشاورِ

ِوالتعاون.ِِِ

ِجهودهمِ ِمضافرة ِعلى ِوحرصهم ِالفاعلين ِبين ِالقائمة ِالدينامية ِعن ِففضال ِمونتريال، ِمدينة ِفي أما

وانتظامهمِفيِإطارِشبكات،ِتتميزِهذهِالمدينةِباعتمادهاِتخطيطاِإستراتيجياِمتعددِالسنوات،ِيضمِأهدافاِ

ِوغاياتِقابلةِللقياسِوالتقييمِوالتعديل.

ِفيه ِيلعب ِوقت ِالصعوباتِمفه في ِأمام ِالحضري ِالتحول ِلعملية ِحافزا ِمالمو ِمدينة ِفي ِاالستدامة وم

الناجمةِعنِتراجعِالنشاطِالصناعي،ِتشكلِمشاريعِالطاقةِالشمسيةِوالريحيةِوتجاربِاألحياءِالمراعيةِ

ِرافعاتِإلعادةِبناءِصورةِجديدةِللمدينة.ِِِوالمبادراتِالمجتمعية،ِللبيئة

ِجدا لفةِعنِالحاالتِالسابقة،ِإذِتقومِالتنميةِالحضريةِفيهاِعلىِتعميرِمتطورأماِمدينةِسونغدوِفهيِمخت

ِاإلشعاع،ِوإرادي ِعلى ِالتكنولوجياتِِومرتكز ِعلى ِكبير ِبشكل ِومعتمدة ِذكية ِمدينة ِإقامة ِإلى يرمي

ِ.ِالرقمية.ِففيِسونغدوِوضعِالتوجهِنحوِالمستقبلِوالتكنولوجياتِعاليةِالدقةِفيِخدمةِالمدينةِالمستدامة

وفيِمدينةِكيغالي،ِيتمِتدبيرِالتنميةِالحضريةِالمستدامةِمنِخاللِسلطةِسياسيةِباألساسِتشرفِعلىِ

ديناميةِتحقيقِاستهالكِحضريِِاستراتيجياتِعملِالفاعلينِوعلىِانخراطِمختلفِالمتدخلين،ِالسيماِفي

القويِللفاعلينِفيِإعادةِمستدام.ِورغمِالنقصِالحاصلِفيِالمواردِإالِأنِذلكِالِيمكنِأنِيثنيِالطموحِ

ِتنظيمِالمدينةِوجعلهاِحاضرةِمستدامة،ِوإنِكانِالقصورِالمسجلِفيِالمواردِالبشريةِيذكيِالصعوبات.
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ِالعموميِ ِالنقل ِبين ِالوثيق ِالربط ِعلى ِبوغوتا ِمدينة ِفي ِالمستدامة ِالتنمية ِترتكز ِاالتجاه، ِنفس وفي

ِوالتخطيط.

ِبمدىِقدِ ِالمستدامة ِأنهِرهينِبقدرتهاِيرتبطِتحقيقِالتنمية ِكما ِالدولِعلىِتحملِكلفةِاالستثمارات، رة

علىِالعملِبفعاليةِوبشكلِمستدامِوفقِاإلمكانياتِالتيِتتوفرِعليهاِوبحسبِالوضعيةِاالقتصاديةِللمدن.ِ

ِهكذا،ِيمكنِتلخيصِالدروسِاألساسيةِالمستقاةِمنِالتجاربِالدوليةِفيِماِيليِ:ِ

ِمعيِتنهضِبهِاإلرادةِوالكاريزماِالسياسية؛المدينةِالمستدامةِمشروعِمجتِِ-

ِرأسهمِِ- ِوعلى ِالمحليين، ِبالفاعلين ِوتناط ِالتنمية. ِتحقيق ِأجل ِمن ِوالقدرات ِالسلطات ِالمدن تمتلك

ِالمنتخبون،ِالمسؤولية،ِوذلكِانطالقاِمنِالصالحياتِالمخولةِلهمِفيِمجالِالتخطيطِوالتهيئةِوالتدبير؛

رةِلسلطةِال قرارِلتنسيقِوتقنينِالعملِالجماعي،ِمنِأجلِتدبيرِالتعدديةِوالتعبئة.ِوضعِآلياتِغيرِمحتك 

ِومضافرةِجهودِالفاعلينِمتطلباتِقبليةِالِغنيِعنهاِفيِهذاِالمجال؛ِويعدِتبنيِمقاربةِمنهجية

تستمدِالمدينةِالمستدامةِمرجعيتهاِمنِالترسانةِالقانونيةِوالنصوصِالمرجعيةِالوطنيةِوالدوليةِوالمعاييرِ

ِتمدةالمع

ِاالقتصادِ ِويعد ِالفرصِوالثروات. ِوخلق ِالحضرية ِالجاذبية ِبتحقيق ِالمستدامة ِمسلسالتِالتنمية تسمح

ِاألخضرِمجاالِمواتياِمنِأجلِتنميةِالمدنِوإعادةِتموقعها؛

ِإنِالمدينةِالمستدامةِهيِمرادفِللبحثِوالتطويرِوالتكنولوجياتِالمبتكرةِواالستثمارِاألخضر؛ِ

ومتعددةِالمستويات.ِويُقاسِأداءِكلِمدينةِعلىِضوءِ ضريةِبكونهاِمتعددةِاألشكالتتصفِاالستدامةِالح

ِخصوصياتهاِوقدراتها.ِلذلك،ِالِيمكنِأنِتشكلِتجربةِماِنموذجاِيتعينِنسخهِأوِنقله؛

ِنقاشاتِكبرىِ ِبلِيشكلِثمرة ِعمالِمعزوالِأوِحالِجزئيا، الِيمكنِأنِيكونِبناءِالمدنِالمستدامةِأبدا

علىِمخططِمتأتِمنِتفكيرِرصينِومندرجِفيِرؤيةِتنمويةِمتعددةِالمستوياتِتشملِتهيئةِِوينفذِبناء

المجالِالترابيِوالتعميرِوالسكنىِوالعقار.ِومنِهذاِالمنظور،ِيكونِالتخطيطِبالضرورةِمنفتحاِوتطورياِ

 وخاضعاِللمبادئِاألساسيةِللتنميةِالمستدامة؛

لذاتية،ِبلِيحتاجِإلىِفضاءاتِللتعاونِولتقديمِالمشورةِوتبادلِالِيعتمدِتطورِالمدينةِفقطِعلىِالعواملِا

الخبرات.ِكماِأنِتشجيعِانتظامِالمدينةِفيِشبكاتِمعِالمدنِاألخرىِالتيِيتشكلِمنهاِسياقهاِالجهويِوماِ

ِفوقِالجهوي،ِيعتبرِشرطاِضرورياِلتموقعها؛

تصادية،ِتمثالتِاجتماعيةِإيجابية.ِكماِتولدِالمشاريعِالكبرىِللتهيئةِالحضرية،ِفضالِعنِانعكاساتهاِاالق

ِتشكلِعاملِاندماجِبالمدينةِمنِشأنهِتقليصِالتشتتِوالفوارقِواألخطارِاالجتماعية.

 الدروس المستخلصة من التجارب الوطنية 5.8

 أ. التنمية الحضرية المستدامة : المنطلقات األساسية واإلستراتجيات الوطنية

 االستدامةمجهود قانوني كخطوة أساسية نحو  .1
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قبلِتناولِمسألةِإدماجِالتنميةِالمستدامةِفيِأبرزِاإلستراتيجياتِالتيِتهمِمنِقريبِأوِمنِبعيدِالمجالِ

ِوالعناصرِ ِوالمبادئ ِبالمقتضيات ِغنية ِالوطنية ِالقانونية ِالترسانة ِأن ِإلى ِاإلشارة ِتجدر الحضري،

ِوواجبِوسلوك. ِالمستدامةِكمبدأ ِالتيِتشددِعلىِالتنمية ِِالتأطيرية ِالمعتمدِسنة 2011ِفدستورِالمملكة

ِ الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، يحث

الحقِفيِالتنميةِالمستدامة.ِوتنيطِلتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من 

قيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية، على تحالوثيقةِالدستوريةِبالدولةِالعملِ

  .136والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقو  األجيال القادمة

ِ

بمثابة ميثا  وطني للبيئة والتنمية المستدامة على  99.12 ينص القانون اإلطار رقموعلىِنفسِالمنوال،ِ

ات العمومية القطاعية واعتماد إسترتيجية وطنية للتنمية المستدامة. إدراج التنمية المستدامة في السياس

الصدد مبادئ توجيهية وأهدافا يتعين على الجهات والجماعات الترابية ويتضمن القانون اإلطار في هذا 

وتهم هذه  األخرى أن تسهر على إدماجها ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي.

لتوجيهية في مجال البيئة والتنمية المستدامة : االندماج، الترابية، التضامن، االحتراز، الوقاية، المبادئ ا

 .137المسؤولية، المشاركة

ولم يغفل هذا القانون اإلطار اإلشارة إلى مقتضيات تشريعية وتنظيمية تحدد التدابير التحفيزية المالية ِ

تعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا لتمويل والجبائية المخصصة لتشجيع تمويل المشاريع الم

. ومن بين النصوص القانونية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، نذكر القانون 138برامج للبحث التنمية

المتعلق  81.12باإلضافة إلى القانون رقم  13.03والقانون رقم  12.03والقانون رقم  11.03رقم 

لتوفيق بين ضرورة حماية الساحل ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية بالساحل، الرامي إلى ا

 .139والثقافية

 

 إستراتيجيات متعددة  .2

ثمة العديد من المبادرات والتدابير العمومية، سواء جاءت في صيغة إستراتيجيات أو برامج أو 

المدن. ونذكر في هذا الباب مخططات، إلخ، التي تهم القضايا المتعلقة بآفاق المجال الحضري ومستقبل 

                                                           
136

 ( بتنفيذ نص الدستور2011يوليو  29) 1432من شعبان  27الصادر في  1.11.91رقم  لشريفا من الظهير 35إلى  31الفصول من   

( بتنفيذ القانون اإلطار 2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4الصادر في  1.14.09من الظهير الشريف رقم  20و 13و 3و 2و 1المواد   137

 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12 رقم

138
( بتنفيذ القانون اإلطار 2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4الصادر في  1.14.09من الظهير الشريف رقم  30و 29و 28المواد   

 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12 رقم

 11.03نفيذ القانون رقم بت ( 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10الصادر في  1.03.59يتعلق األمر بالظهير الشريف رقم   139

( بتنفيذ 2003 ماي 12) 1424ربيع األول  10الصادر في  1.03.60المتعلق بحماية واستصالح البيئة والظهير الشريف رقم 

 12) 1424ربيع األول  10الصادر في  61.03.1المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والظهير الشريف رقم  12.03القانون رقم 

 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء 03.13تنفيذ القانون رقم ب ) 2003ماي 
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اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واإلستراتيجية الوطنية للتنمية 

 . 140الحضرية والتصميم الوطني إلعداد التراب

لتوزيع ويَعتبر التصميم الوطني إلعداد التراب أن النجاح في رهان التنافسية وتهيئة التراب رهين با

الفعال لألدوار بين مختلف مستويات التراتبية الحضرية. وتعد المدينة نقطة محورية وعنصر أساسي في 

 هذه السياسة. ويقدم الجدول التالي لمحة عن توجيهات التصميم الوطني إلعداد التراب.

 

 بعض توجيهات توجيهات التصميم الوطني إلعداد التراب

 

يونيو  25تيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها رسميا في من جهة أخرى، تعتبر اإلسترا

من لدن المجلس الوزاري، مسلسال مستمرا يتركز على سبعة راهانات وعلى جملة من األهداف  2017

يجب تحقيقها. وتترجم هذه الرهانات السبعة انخراطا من أجل اإلعمال الملموس للتنمية المستدامة. وهي 

 :كالتالي 

 تعزيز حكامة التنمية المستدامة .1

 إنجاح االنتقال نحو االقتصاد األخضر  .2

 تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي .3

 تسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية .4

 إيالء عناية أكبر بالمجاالت الترابية الهشة .5
                                                           

140
، اإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، اإلستراتيجية الوطنية الرقمية، مخطط نكر أيضا اإلستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية  

اللوجستيك، اإلستراتيجية  قطاع الوطنية لتنمية(، االستراتيجية 2020اإلقالع الصناعي، اإلستراتيجية الوطنية للتنمية السياحة )رؤية 

األنسجة العتيقة،  للتدخل في البرنامج الوطني الوطنية لتنمية اللوجستيك بالمناطق الحضرية، البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"،

 طني للنفايات الصلبة...البرنامج الوطني للمدن الجديدة واألقطاب الحضرية الجديدة، إستراتيجية التطهير السائل، المخطط الو
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 وتقليص الفوارق االجتماعية والمجاليةدعم التنمية البشرية  .6

 النهوض بثقافة التنمية المستدامة .7

 

وتلتقي هذه الرهانات مع االنشغاالت المعبر عنها في الميثاق الوطني إلعداد التراب والتنمية المستدامة 

التدبير  الذي يضم التوجهات األساسية التالية : تأهيل النسيج االقتصادي الوطني، تكوين الموارد البشرية،

الحضري وسياسة المدينة، حماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، تثمين المجاالت الترابية ومناطق 

المشاريع، تنمية المدن ذات الصبغة الوطنية واألقطاب الجهوية، الجهوية والتنمية المحلية المندمجة، 

 راكة والمشاركة.تعزيز الالمركزية وتوسيع نطاق الالتمركز، الديمقراطية، الش

أما اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية فقد انصبت على تغيير المنظور المعتمد في مجال التنمية من 

خالل التوجه نحو إرساء مدينة مستدامة وتنافسية، تضطلع بدور محرك للنمو، وتضمن التماسك 

ستراتيجية الوطنية التي تتمحور االجتماعي وتحرص على االقتصاد في استهالك الموارد. وتطمح هذه اإل

حول سؤال "كيف يمكن العمل بطريقة مغايرة؟"، إلى تحديد شروط تنفيذ مسلسل للتغيير الجماعي. إن 

التنمية الحضرية مرتبطة بضرورة عصرنة السياسات العمومية والحكامة الحضرية، وانكبابها على 

 الشأن المحلي.

 جية الوطنية للتنمية الحضريةاإلطار التوجيهي التي وضعته اإلستراتي

 

  

  

 

  

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ 

ِ

 

مقاربات  تطوير .1 
إستراتيجية محلية 

 يتقاسمها الفاعلون

ِللمدنِ - ِالدولي ِاإلشعاع لتحقيق

 المغربيةِالكبرى
- ِ ِتطوير ِأجل حضريةِِمحركاتمن

 للنمو
لتعزيزِدورِالمدنِالمتوسطةِكرافعةِ -

 لتنميةِالمجاالتِالترابية

 
 

 . إعداد إطار مرجعي وطني4

تنزيلِالجانبِالمخصصِفيِ -

ترابِالتصميمِالوطنيِإلعدادِال

 للمجالِالحضري
العملِبتنسيقِمعِاإلصالحاتِ -

 الهيكلية
تثمينِمفهومِ"االختيارِ -

 الحضري"ِبالمغرب

 
. تنظيم المساهمات الوطنية في 3

 التنمية الحضرية

ِأوِ - ِبرامج ِخالل ِمن مساهمات

 طلباتِمشاريعِقطاعية
ماليةِتوجهِللجماعاتِعنِِتاعتمادا -

 طريقِصناديقِ

 
القيادة على . وضع إطار للتحفيز و2

 مختلف المستويات

 يضطلع بالوظائف التالية :
 

 التنسيقِبينِالقطاعاتِالوزارية -
 أرضيةِوطنية/محلية -
ِالمهاراتِ - ِوتطوير ِالخبرة تعبئة

 والمعارف
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تحملِرؤيةِالتنميةِالحضريةِفيِطياتهاِتغييراِفيِمنطقِالتدخل
141
وتقومِعلىِالوعيِبضرورةِانسجامِِ

ِالسياساتِالعموميةِالقطاعيةِوالتقائيةِالتدابيرِوإدماجِمفهومِاالستدامةِومستلزماتها.

بشأنِ اِمعِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديحوار2016ِمنِجهةِأخرى،ِفتحِالمغربِسنةِ

عمليةِخلقِالحواضرِالكبرىِِكمسلسلِلتعميمِ سياساتِتنميةِالمجاالتِالترابية.ِوقدِهمِهذاِالحوار

ِالتحولِالحضري.ِوتمِالتركيزِفيِهذاِاإلطارِعلىِضرورةِ:

ِتجنبِتشتتِوتعددِالمتدخلين -

 عاينتهاِعندِإعمالِالتعاونِبينِالجماعاتالتغلبِعلىِأوجهِالقصورِالتيِتمتِم -

 تشجيعِإقامةِعالقاتِمتوازنةِبينِالمركزِوالضاحية -

 ترشيدِاالستثمارِوتحسينِالفعاليةِاالقتصادية -

 تشجيعِبروزِمنظوماتِحضريةِمتعددةِالمستويات -

 االبتكارِفيِمجالِالشراكاتِوالتمويل -

 النهوضِباستدامةِالمجاالتِالترابيةِ -

 مجةخلقِمنظوماتِمند -

 تجويدِاألداءِفيِمجالِالحكامة -

 تحسينِصورةِالمجاالتِالترابية -

 تشجيعِانفتاحِالمجاالتِالترابيةِعلىِالمستوىِالدولي. -

 ب. مدن مغربية وطموح االستدامة

منذِبدايةِاأللفيةِالجديدة،ِتمِإحداثِسلسلةِمنِمدنِومناطقِحضريةِجديدة،ِالِتدخلِضمنِالمقارباتِ

 .قاري،ِعلىِاعتبارِأنهاِتدمجِأبعاداِاجتماعيةِوثقافيةِوبيئيةالكالسيكيةِلالنعاشِالع

هكذاِتندرجِالمشاريعِالمنجزةِفيِهذاِاإلطارِِمنِلدنِمجموعةِالعمرانِوصندوقِاإليداعِوالتدبيرِ

ِيرتكزِعلىِمقوماتِ ِفيِنطاقِاالستدامةِوتتبنىِتوجهاِجديدا والمجمعِالشريفِللفوسفاطِمشاريعها

ِالصددِتنجزِِِومبادئِالمدنِالخضراء، المستدامةِذات،ِذاتِالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمود.ِوفيِهذا

                                                           
141

نجة رؤية التحديث، إعادة التأهيل، النهوض بالمدينة وتثمينها، التسويق الحضري ووضع الميزانية. وتعبئ مشاريع "الرباط مدينة األنوار"، "ط  

فيذ برامج العمل، كما جاء في مليار درهم مخصص لتن 80الحاضرة المتجددة"، مبادرة "حنا كازا بالنكا" غالفا ماليا يبلغ  ..الكبرى"، "مراكش

ن تدخل مديرية التعمير التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب، خالل ورشة نظمها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول موضوع "المد

 2016شتنبر  8المستدامة بالمغرب" في 
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ِوالشرافات ِالخيايطة ِساحل ِتامسنا، ِتمنصورت، :ِ ِالتالية ِالمدن ِالعمران مجموعة
142

ِبينِ ِومن .

ِالجديدِ ِالحضري ِالقطب ِنذكر ِوالتدبير ِاإليداع ِصندوق ِفروع ِلدن ِمن ِإطالقها ِتم ِالتي المشاريع

أنفا
143
ِأم ومدينةِ ِمحمدِزناتة. ِالخضراء ِالمدينة ِورشِبناء ِأطلق ِفقد ِالشريفِللفوسفاط ِالمجمع ا

السادسِببنِجرير،ِوالمنجمِاألخضرِبخريبكة
144

،ِوأقطابِمازاغان
145

،ِوفمِالواد
146
ونقترحِفيِِ.

ِالصددِاالكتفاءِبتجربتينِتشهدانِنسبياِتقدماِفيِاإلنجازِوتجسدانِمفهومِالمدينةِالمستدامة،ِأالِ هذا

ِوالمدينةِالخضراءِمحمدِالسادس.ِِوهماِمدينةِزناتة

 مدينة زناتة، رمز للمدينة المراعية للبيئة .1

ِ ِسنة ِ"زناتة" ِالجديدة ِالمدينة ِإنجاز 2006ِانطلق ِمساحة ِعلى ِتقع ِللبيئة ِمراعية ِكمدينة ،1860ِ

ِضمنِ ِالمدينة ِوتوجد ِوالمحمدية. ِالبيضاء ِالدار ِمديني ِبين ِاألطلسية، ِالواجهة ِعلى ِوتطل هكتارا

100.000ِنسمةِوخلق300.000ِِترابيِلجماعةِعينِحرودة.ِوتهدفِالمدينةِإلىِاستيعابِالمجاليِال

منصبِشغل.ِويشرفِعلىِإنجازِالمشروعِشركةِتهيئةِزناتة،ِوهيِشركةِتابعةِلصندوقِاإليداعِ

ِوالذيِ ِنوعه ِمن ِاألول ِالمشروع ِلهذا ِللترويج ِقوية ِتواصلية ِحملة ِاألخير ِهذا ِقاد ِوقد والتدبير.

 وكالةِالفرنسيةِللتنميةِمشروعاِنموذجيا.ال اعتبرته

ِلتنميةِ ِالالزمة ِفرصِالشغل ِخلق ِ :ِ ِتطلعاتِوأهدافِتشمل ِعدة ِتحقيق ِإلى ِزناتة وتهدفِمدينة

أسرةِتعيشِفيِمساكنِغيرِالئقةِتوجدِبموقعِإنجازِالمشروع،ِتنويع6000ِِالمدينة،ِوإعادةِإسكانِ

ِمناط ِمكاتب، ِالمضافةِكترحيلِالخدماتِالعرضِمنِخاللِاقتراحِفضاءاتِللسكن، قِلخلقِالقيمة

ِالورشِالكبيرِإلىِإحداثِفضاءِشاطئيِسياحيِ )األوفشورينغ(ِوخدماتِاللوجستيكِ...ويرميِهذا

ِالسكنية،ِ ِباإلقامات ِوساحات ِجهوية ِصبغة ِذات ِموضوعاتية ِمتنزهات ِوإنشاء ِعالية، ِجودة ذي

ِالمحمدية ِالقطبِالصناعي ِوإحداثِقطبِحضريِت-وتعزيز ِالبيضاءِزناتة، ِالدار جاريِقويِبين

والمحمدية،ِدونِإغفالِالبعدِالجامعيِوالتكنولوجيِللمدينة،ِمنِخاللِخلقِمدينةِجامعيةِمهمة.ِويقومِ

ِالمشروعِعلىِمبادئِاالبتكارِواالستدامةِوالسلمِاالجتماعي.

                                                           
142

نسمة، ويتطلب إنجازها  1.150.000ر، بطاقة استعابية تصل إلى هكتا 5241تمتد المدن التي تنجزها حاليا مجموعة العمران على مساحة   

هكتار(  1700هكتار(، ساحل الخيايطة ) 840هكتار( وتامسنا ) 1931مليار درهم. ويتعلق األمر بمدن تمنصورت ) 114غالفا ماليا إجماليا يبلغ 

 التوالي. على  2009و 2008و 2007و 2004هكتار(. وقد تم إطالقها سنوات  770والشرافات )

143
هكتار ويهدف إلى إقامة  350ينجز القطب الحضري ألنفا فوق موقع مطار أنفا القديم الذي تم ترحيل أنشطته. ويقع المشروع على مساحة   

 قطب حضري من شأنه أن يساهم في نقل مدينة الدار البيضاء إلى مصاف كبريات الحواضر العالمية من خالل احتضانه "للمركز المالي للدار

 هكتار 50هكتار للمساحات الخضراء منها حديقة حضرية كبيرة تقع على  100البيضاء". ويخصص المشروع مساحة من 

144
 294. وسيتم إنجازه فوق مناجم للمجمع الشريف للفوسفاط على مساحة 2012جرى إطالق مشروع التهيئة "المنجم األخضر" بخريبكة سنة   

 يار درهم. ويشمل المشروع إحداث مدينة وحديقة ألعاب تضم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية.مل  1,5هكتار بتكلفة مالية تقدر بـ 

145
كلم جنوب مدينة الدار البيضاء، ويمثل رابطا حضريا بين مدينتي أزمور والجديدة. ويمتد القطب  90يقع القطب الحضري مازاغان على بعد   

ساحات الخضراء. ويقوم على مفهوم تشييد مدينة مستدامة مرتكزة على المعرفة هكتار مخصصة للم 294هكتار، منها  1300على مساحة 

. ويبلغ الغالف المالي المخصص إلنجاز 2034نسمة في أفق سنة  134.000والمعلومات واالبتكار. ومن المتوقع أن تتمكن المدينة من استقبال 

 ماليير درهم. 5هذا المشروع 

146
هكتار،  126. ويقع على مساحة تبلغ 2016كلم من مدينة العيون، سنة  18وبول( فم الواد، الذي يبعد بـ تم إطالق القطب التكنولوجي )تكن  

 مليار درهم. ويطمح القطب التكنولوجي أن يكون مدينة ذكية مراعية للبيئة. 2ويتطلب إنجازه غالفا ماليا يصل إلى 
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ىِمساحةِهكذا،ِيقومِاختيارِالتهيئةِالذيِتبنتهِمدينةِزناتةِعلىِإحداثِقطبِلوجيستيِوصناعيِعل

هكتارِوأرضيةِلوجيستيةِتابعةِللمكتبِالوطني80ِِهكتارِمكونِمنِمنطقةِصناعيةِممتدةِعلى400ِِ

هكتار،ِوميناءِجافِتابعِللوكالةِالوطنيةِللموانئِيمتدِعلى120ِِللسككِالحديدةِممتدةِعلىِمساحةِ

ِق200ِ :ِ ِ ِالتنمية ِأقطابِألنشطةِتضطلعِبدورِقاطرة ِإلىِثالثة ِباإلضافة 10ِطبِصحيِ)هكتار،

ِهكتار(.25ِهكتار(ِفيِشكلِمدينةِجامعيةِمندمجةِوقطبِتجاريِ)20ِهكتار(ِوقطبِللتعليمِ)

ِفيهاِ ِبما ِوالدراسات ِالفكرية ِالمساهمات ِمن ِبمجموعة ِللمشروع ِالعمراني ِالتصور ِتعزيز ِتم وقد

ِويت ِلالستدامة. ِمسلسل ِفي ِالبداية ِمنذ ِاالنخراط ِبغية ِوذلك ِالبيئة، ِعلى ِتأثيره ِهذاِدراسة محور

ِالتصورِالعمرانيِللمشروعِحولِالجوانبِالخمسةِالتاليةِ:

ِِ

تمِإعدادِتصميمِالتهيئةِالخاصِبمدينةِزناتةِوفقِهاجسِتقليصِالتنقلِبالسيارةِوتشجيعِوسائلِالنقلِ

العموميةِوالمراعيةِللبيئة.ِوفيِهذاِاإلطارِتمتِبرمجةِإحداثِشبكةِالتراموايِواستعمالِالحافالتِ

ِالمستوىِ)ذاتِالخد ِعلىBHNSِماتِالعالية ِللعرباتِومسلكِللراجلينِيمتد ِوإقامةِمواقفِذكية )

كلم20ِ
147

ِيسعىِ ِالطبيعية، ِوالمناظر ِوالماء ِالهواء ِوضعية ِحول ِالمنجزة ِالدراسة ِخالل ِومن .

 ،ِمعِاستغاللِالمياه-3+ِو3ماِبينِِدرجةِالحرارةِتغيرِمتوسطِالقائمونِعلىِالمشروعِإلىِضبط

ِأجلِضمانِنموِالنباتاتِوالمحافظةِعلىِالتنوعِالبيولوجي.منِِاألمطار

ومنِخاللِاالهتمامِبالجانبِالمتعلقِبأشعةِالشمسِوالظل،ِيسعىِالمشروعِإلىِإقامةِمدينةِبيومناخيةِ

ِالمحلي ِالمناخ ِمع ِومتكيفة ِالطاقة وذاتِاستهالكِمنخفضِمن
148

ِبالبنياتِالتحتيةِ ِيتعلق ِفيما ِأما .

العملِعلىِالتنفيذِالتدريجيِواألمثلِلمختلفِمكوناتهِوتدبيرِالشبكاتِعنِِللمشروعِوبتطوره،ِفسيتم

 بعد،ِمعِاالعتمادِالممنهجِوالمتسمرِلمقاربةِالتنميةِالمستدامة.

نسمة،28.000ِِيشتملِتصميمِتهيئةِمدينةِزناتةِعلىِمجموعةِمنِأماكنِالعيشِمخصصةِلحواليِ

ِو ِوتجهيزات. ِعمومية ِحدائق ِمنها ِواحد ِكل ِوفلسفةِويتضمن ِجوهر ِاألخضر ِالشريط يجسد

ِتتوفرِالمدينةِعلىِ ِإذ ِالمدينة470ِِالمشروع، ِمنِالفضاءاتِالخضراءِموزعةِعلىِأرجاء هكتارا
                                                           

147
لمغربية العتيقة. كما ينص على إحداث أقطاب حياة تنتظم حول تجهيزات ينص تصميم التهيئة على إحداث فضاءات عيش على نمط المدن ا  

دقائق  10دقائق مشيا على األقدام. فيما يحدد مدة الوصول للتجهيزات األساسية، العمومية والخاصة، في  5للقرب يمكن الوصول إليها في أقل من 

 ويمر عبر كل مكونات المدينة.   كلم 20تد على بالدراجة الهوائية، باإلضافة إلى إحداث مسلك متواصل للراجلين يم

148
تهدف هذه المقاربة إلى تلطيف الجو بشكل طبيعي خالل الصيف، من خالل اللعب على مكان تشييد المباني وتموقع الفتحات بين البنايات من   

( مع العمل على غرس  زلة، جدران سميكة...أجل الحصول على التهوية والتعرض للشمس، كما تسعى لتدفئة الجو خالل فصل الشتاء )بنايات عا

 األشجار والنباتات على طول الطرقات وفق مسافات فاصلة وارتفاعات مدروسة بعناية من أجل خلق الظل اإليجابي
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ِتمكنِأحواضِتجميعِالمياهِخاللِفصلِالشتاءِمنِ غايتهاِضمانِأفضلِضبطِلدرجةِالحرارة.ِكما

فيِهذاِالمشروعِعلىِخلقِاالنسجامِِمعِإعادةِتزويدِالفرشاتِالمائيةِوتشجيرِالمدينة.ِويتمِالتركيزِ

اإلطارِالمرجعيِوالمعاييرِالدوليةِللمدنِالبيئةِالمستجيبةِلمتطلباتِالسياقِالوطني.ِونجدِفيِالخطابِ

ِوضعِ ِالتلوث، ِرصد ِقبيل: ِمن ِلمواضيع ِمهما ِحضورا ِزناتة ِمدينة ِتنمية ِحول ِوالطموح القوي

ِالضوضاء ِوالمجاالِخرائط ِالخضراء ِالمساحات ِاإللكترونية،ِوشريط ِالخدمات ِاعتماد ِالمائية، ت

ِالخدماتِالعموميةِالذكية،ِالفضاءاتِالعموميةِالرقمية...

 المدينة الخضراء محمد السادس وعالمة االستدامة  .2

ِ ِسنة ِبالمغرب، ِاألول ِاالقتصادي ِالفاعل ِللفوسفاط، ِالشريف ِالمجمع ِفرعه2009ِأطلق ِعبر ،

(SADEVِلبناءِمدينةِجد ِكبيرا ِالواقعةِعلىِبعدِ(ِمشروعا ِبمنطقةِبنِجرير، كلمِمنِمدينة70ِِيدة

هكتار1000ِِكلمِمنِمدينةِالدارِالبيضاء.ِويبلغِالوعاءِالعقاريِالمخصصِللمشروع170ِِمراكشِو

 مليارِدرهم.4,5ِنسمة.ِوتبلغِالميزانيةِالتوقعيةِالمخصصةِللمشروع100.000ِِموجهِالستقبالِ

واحترامِالبيئةِوالطابعِالجامعيِأبرزِالرافعاتِلتحقيقِجاذبيةِهذهِوتعبرِعالمةِالتنميةِالمستدامةِِِِ

المدينةِالتيِيحذوهاِطموحِقويِبأنِتصبحِفضاءِمتماسكاِللعيشِوأنِتكونِمنظومةِللمعرفة،ِوذلكِ

ِاألخضرِ ِوالشريط ِالجامعية ِالمدينة ِوتعد ِالقاري. ِالمستوى ِعلى ِحضري ِنموذج ِتجسيد ِأفق في

ِ ِطول ِعلى 4,5ِِ)الممتد ِكلم( ِمساحة ِعلى ِالمدينة83ِِالواقعان ِلهوية ِالمميزتان ِالعالمتان هكتار،

ِواللتانِتشكالنِعمودهاِالفقريِوتضمنانِترابطهاِمعِمدينةِبنِجرير.

ِللبحثِواالختبارِوالتكوينِفيِمجالِالطاقةِ ِالخضراءِ)منصة ِللطاقة ِالمشروعِمركزا ِيضم هكذا،

ِللتم ِالتخصصات،ِومدرسة ِوجامعةِمتعددة ِللتكوينِالمهني،الشمسية(، ِومركزا ِللبحثِ يز، ومركزا

والتطوير،ِومجمعاِتكنولوجياِ)تيكنوبارك(ِالحتضانِالمقاوالتِالعاملةِفيِمجالِالتكنولوجيا.ِويبينِ

 الجدولِأدناهِالمكوناتِالكبرىِلهذاِالمشروع.

ِالمكوناتِاألساسيةِللمدينةِالخضراءِمحمدِالسادس

عيةِتقدمِاإلنجازوض الطاقةِاالستعابية/المساحة المكون  

 انطلقِالعملِبه هكتار8ِ مركزِالطاقةِالخضراء

 جامعةِمتعددةِالتخصصات
طالب5000ِِطالبِو12000ِ

 دكتوراهِوباحث
انطلقِالعملِبالمرحلةِاألولىِ

 2013منذِأكتوبرِ

 طلب1000ِ مدرسةِالتميز
انطلقِالعملِبهاِمنذِشتنبرِ

2015 

 لعملِبهانطلقِا متعلم1500ِ مركزِالتكوينِالهني

 قيدِاإلنجاز هكتار60ِ مجمعِتكنولوجي

ِ
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ِالحضريةِ ِالدمجِاالجتماعيِوالتماسكِالمجاليِمعِالمنطقة ِالتصورِالعمرانيِللمدينةِعلىِقيم يقوم

 : القائمةِببنِجرير.ِوفيِماِيليِالخياراتِاألساسيةِالتيِيتبناهاِمشروع

تظمِحولِكلِواحدةِمنهاِمراكزِتن«ِواحات»مراكزِتسمى5ِِتنظيمِمتعددِالمراكزِ:ِمنِخاللِ -

 حضريةِبأقطابِاقتصاديةِوثقافيةِوفضاءاتِعمومية؛

- ِ ِبنسبة :ِ ِالطبيعية ِالمناظر ِمنظمة20ِِجودة ِالذيِتوصيِبه ِالمعيار ِتتجاوز ِللفرد، ِمربعا مترا

 أمتارِمربعةِللفرد(10ِالصحةِالعالميةِ)

ِعلى - ِبناء ِوالمباني ِالطرق ِإقامة ِخالل ِمن ِللبيئة ِالتعمير ِحسبِِمالءمة ِبيومناخية، اعتبارات

اعتمادِتقنياتِللتهويةِالطبيعيةِللمدينةِوغرسِِ.اتجاهاتِالرياحِالسائدةِومناطقِالظلِوالشمس

 األشجارِفيِجنباتِالمدينةِلصدِالرياح.

ِللنقلِ - ِموحدة ِمنظومة ِاعتماد ِفي ِيتمثل ِهدف ِوضع ِمع ِللبيئة، ِمراعية ِتنقل ِوأنماط وسائل

 والحركية.ِ

ِم ِالجامعة ِحصل ِعلىوقد ِبالمغرب، ِمرة ِوألول ِبالمشروع، ِالمقامة ِالتخصصات شهادةِِ تعددة

(LEED"القيادةِفيِمجالِالطاقةِوالتصميمِالبيئي"ِ)
149

.ِوتتمثلِتحدياتِالتيِيتعينِعلىِأيِمدينةِ

خضراءِومستدامةِرفعهاِفيِالمحافظةِعلىِالمواردِالطبيعية،ِوالتماسكِاالجتماعي،ِوضمانِديمومةِ

ِا ِفيِالخدماتِالحضرية ِالمدينة ِاندماج ِتشجيع ِفي ِالرهان ِيكمن ِإذ ِاالستثمارات. ِواستدامة لدامجة

ِالجاذبيةِ ِمن ِوالرفع ِالترابي، ِالمجال ِوتنشيط ِتنموية، ِدينامية ِخلق ِخالل ِمن ِالترابي مجالها

االقتصادية،ِوتحفيزِخلقِفرصِالشغل،ِوضمانِجودةِالحياة،ِباإلضافةِإلىِالمحافظةِعلىِالمنطقِ

نِاستدامةِالمشروع،ِوذلكِعبرِإحداثِبنياتِدائمةِللتدبيرِوإرساءِحكامةِحضريةِاالقتصاديِلضما

 جيدة.

 حدود تجربة مشاريع المدن الجديدة  .3

منِالواضحِأنهِيتمِإحداثِالمدنِالمغربيةِحسبِالفرصِالمتوفرةِمنِالعقارِالعموميِدونِأنِيستندِ

ِال ِأو ِالتراب ِإعداد ِمن ِمستمد ِإستراتيجي ِتخطيط ِعلى ِبعضِإحداثها ِأن ِشك ِال ِالتوقعي. تعمير

ِغيابِدراساتِووثائقِ ِفيِظل ِالصعب، ِمن ِسيكون ِلكن ِعليها، ِغبار ِال ِأهمية ِتكتسي المشاريع

ِالجهويِوالوطنيِ ِفيِسياقها ِالمعنية ِالمدينة ِوإدماج ِتنظيم ِشأنه ِمن ِتهيئة ِتصميم ِتناول توجيهية،

ِاال ِعن ِالتعبير ِالمشروع ِمن ِسيكون ِالمثال، ِسبيل ِفعلى ِالترابطِوالدولي. ِبخصوصِمدى نشغال

 واالنسجامِبينِالمدينةِالخضراءِمحمدِالسادسِومدينةِبنِجرير.

                                                           
قييمِاستدامةِ(ِهيِشهادةِبيئيةِأمريكيةِمعترفِبهاِعلىِالصعيدِالدوليِفيِمجالِتLEEDشهادةِ"القيادةِفيِمجالِالطاقةِوالتصميمِالبيئي"ِ)  149

 للبيئةِالمباني،ِوالتهيئةِالحضريةِالمستدامةِلألحياء،ِوالوقايةِمنِالتلوث،ِوأنماطِتدبيرِالطاقةِوالماءِوالنقلِالحضريِوالنفاياتِالمحترمةِ
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علىِالمستوىِالقانوني،ِوفيِغيابِنصِقانونيِخاصِينظمِمسطرةِوآلياتِتخطيطِوإنجازِوتدبيرِ

المدنِالجديدة،ِفإنِإنجازِهذهِالمشاريعِالهامةِيتمِفيِصورةِتجزئاتِعقاريةِومجموعاتِالسكنية،ِ

25.90قاِلمقتضياتِالقانونِرقمِطب
150
.ِ

ِواعتمادِ ِمعاييرها ِووضع ِوإنجازها ِالمستدامة ِالمدن ِبتصميم ِخاصة ِغيابِمنظوماتِوطنية وفي

ِالتنميةِ ِخيارات ِتحدد ِاستشرافية ِدراسات ِبإنجاز ِالمجازفة ِالصعب ِفمن ِالعالمات، ِلمنحها نظام

لنظرِللمتطلباتِالمنهجيةِالتيِينبغيِاالجتماعيةِواالقتصاديةِوالحضريةِعلىِالمدىِالبعيد،ِوذلكِبا

 أنِيستندِعليهاِأيِتخطيطِحضريِفعال.

ِصعوباتِكبرى.ِ ِمستدامة ِمدنا ِتكون ِألن ِالطامحة ِالمدن ِوحكامة ِتدبير ِيواجه ِنفسِالسياق، وفي

فحالياِيتمِاإلشرافِعلىِهذهِالمشاريعِومواكبتهاِمنِلدنِفاعلينِعموميينِكبارِ،ِلكنِالِيوجدِهناكِ

الجهةِالتيِسيؤولِإليهاِتدبيرها.ِكماِأنِالوسائلِالتيِتتوفرِعليهاِالجماعاتِالتيِِوضوحِبخصوص

تقعِهذهِالمدنِضمنِمجالهاِالترابيِتظلِمحدودة،ِفضالِعنِعدمِتوفرِأيِإطارِقانونيِومؤسساتيِ

ِلحدِاآلنِلضمانِاستدامةِالنماذجِالحضريةِالموجودةِقيدِاإلنجاز.

ِيسجلِفيِبعضِاألحيانِتأخيرِ ِالصدد،ِأليسِمنِكما فيِبدءِالعملِبالتجهيزاتِالمنجزة.ِوفيِهذا

ِوبينِ ِالمدينة ِالحاملِلمشروعِإنجاز ِالفاعل ِبين ِالتعاقديِالقائم ِالنظرِفيِاإلطار الضروريِإعادة

ِكفيلةِ ِخاصة ِلجنة ِتشكيل ِإلى ِحاجة ِأليستِهناك ِطرف؟ ِمسؤولياتِكل ِتحديد ِأجل ِمن شركائه،

يةِوالتعاونِبينِالقطاعاتِالوزاريةِمنِأجلِإخراجِالمدينةِالجديدةِبضمانِالتقائيةِالتدخالتِالعموم

إلىِحيزِالوجود؟ِأمِهلِيجبِتحسينِإطارِالمواكبةِاالجتماعيةِمنِأجلِضمانِأفضلِاندماجِللسكانِ

 فيِمحيطِعيشهمِالجديد؟

ودية،ِمنِجهةِأخرى،ِتعانيِمنظومةِتمويلِالمدنِالطامحةِلتحقيقِالتنميةِاالستدامةِمنِبعضِالمحد

وذلكِبالنظرِالضطالعِالفاعلِالحاملِلمشروعِإنجازِالمدينةِلوحدهِبإنجازِالتجهيزاتِ)سواءِداخلِ

ِالمشروعِأوِخارجه(،ِمماِيطرحِصعوباتِمرتبطةِبعائدِاالستثمار.

ِاالنعكاسِالماليِ ِوكذا ِالمتأتيةِمنِالموازنة، إنِنموذجِالتمويلِغيرِالكافيِوالمرتكزِعلىِالموارد

ِالرسمِعلىِالناجمِعنِ ِالعقاريةِ)الرسمِعلىِاألراضيِالحضريةِغيرِالمبنية، عدمِمالءمةِالرسوم

الرسمِعلىِعملياتِتجزئةِاألراضي...(ِلطبيعةِومدةِالمدنِالجديدة،ِعامالنِِيؤثرانِ عملياتِالبناء،

   سلباِعلىِإتمامِمثلِهذهِالمشاريع.

ِبعمياتِتفويتِالخدماتِالعمومي ِأيضا ِففيِمجالِالتطهيرِيجبِإيالءِاالهتمام ِالنظرِفيها. ةِوإعادة

ِاإلشرافِعلىِ ِإلى ِباإلضافة ِالعادمة ِالمياه ِالتفويتِمعالجة ِيشمل ِأن ِيجبِالحرصِعلى السائل،

ِهدفِ ِتحقيق ِخدمة ِفي ِالعمومية ِاإلنارة ِخدمة ِتفويت ِمبدأ ِيكون ِأن ِينبغي ِكما ِالمعالجة. محطة

ِيكونِصاحبِاالم ِوعندما ِفيِاستهالكِالطاقة. ِفمنِالالزمِاالقتصاد ِالممولِللطاقة، ِنفسه تيازِهو

                                                           
 تِالعقاريةالمتعلقِبالتجزئا25.90ِِِبتنفيذِالقانونِرقم (1992يونيو17ِِ)1412ِمنِذيِالحجة15ِِصادرِفي1.92.7ِِظهيرِشريفِرقمِ  150

 والمجموعاتِالسكنيةِوتقسيمِالعقارات
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الحرصِبشكلِأكبرِعلىِاالستثمارِفيِتجهيزاتِأكثرِاقتصاداِفيِالطاقة،ِمنِشأنهاِأنِتعودِفيِماِ

ِالِ ِعلىِذلك، ِوعالوة ِاقتناءها. ِعند ِالكلفة ِحتىِإنِكانتِمرتفعة ِأكبرِعلىِالجماعة ِبمردودية بعد

ألمطارِالمتأتيةِمنِاألحواضِالمائيةِالموجودةِفيِعاليةِيجبِأنِتغفلِعملياتِتفويتِالخدمات،ِمياهِا

ِالتكيفِ ِعلى ِالمدينة ِقدرة ِإن ِومناسبة. ِصحيحة ِالمجاري ِقياسات ِتكون ِحتى ِوذلك المشروع،

ِوالتيِ ِالمائية، ِالتدفقات ِمن ِقدر ِأكبر ِتصريف ِعلى ِقدرتها ِخاصِبمدى ِبشكل ِرهينة والصمود

ِخية.ِِأضحتِأكثرِتواتراِوشدة،ِبسببِالتغيراتِالمنا

وفيِمجالِآخر،ِتجدرِاإلشارةِإلىِأنِغيابِآليةِلدعمِالطاقاتِالمتجددةِيشكلِعائقاِاقتصادياِأمامِ

ِالعملِفيِمجالِإنتاجِوتوزيعِالكهرباءِالِ ِأنِالقوانينِالجاريِبها ِكما ِالطاقات. مشاريعِإنتاجِهذه

ِنخفض.ِتسمحِبولوجِالمنتجينِالخواصِإلىِسوقِالكهرباءِذاتِالجهدِالمتوسطِوالم

ورغمِذلك،ِفإنِالمشاريعِالمنجزةِعلىِالصعيدِالوطنيِتظلِواعدةِشريطةِالعملِعلىِتقديمِإجاباتِ

ِعنِالنقائصِوالتحدياتِالمشارِإليهاِوالتيِقدِتنعكسِسلباِعلىِاستدامةِهذهِالنماذجِالحضرية.

ِ

 كيف يمكن التدخل بشكل مغاير : .4

بيرِوالحكامةِوالتمويل،ِإلخِمحددةِبشكلِواضح،ِفإنِإذِكانتِالنقائصِالتيِتهمِجوانبِالتصميمِوالتد

الحلولِالمناسبةِلهاِليستِبذلكِالقدرِمنِالوضوح.ِلذا،ِمنِاألجدرِالقيامِبإصالحاتِهيكليةِوإرساءِ

جسورِبينِالتخطيطِاإلستراتيجيِللمدنِالمستدامةِواإلطارِالقانونيِوالمؤسساتيِوالتقنيِذيِالصلةِ

ِالجد ِويقدم ِاإلنجاز. ِالجديدةِووسائل ِالمدن ِتأطير ِإعادة ِأجل ِمن ِالمقترحات ِمن ِجملة ِأسلفه ول

ِالمستدامةِوالنهوضِبها.

ِمنِأجلِمدنِجديدةِمستدامة

 مقترحات/تدابير  المحاور

تتبعِوتقييمِوإعادةِتأطيرِاإلستراتيجيةِالحكوميةِفيِمجالِإنجازِالمدنِالجديدةِ الحكامة

جدوىِإحداثِالمدنِالجديدةِالمستدامةِفيِالمستدامة،ِوالعملِعلىِاتخاذِالقرارِبشأنِ

ةِ)هيئةِللتنسيقِوضمانِالتقائيةِاللجنةِبينِالوزاريةِالدائمةِلسياسةِالمدين إطار

  السياساتِالعمومية،ِيرأسهاِرئيسِالحكومة(

وضعِآليةِللقيادةِالعمليةِوتخويلهِالصالحياتِالالزمةِفيِمجالِالتعميرِ)إحداثِشركةِ

مِالدولةِوالفاعلِالحاملِلمشروعِإنجازِالمدينةِوالجماعاتِمختلطةِبكلِمدينةِتض

المعنية،ِوذلكِمنِأجلِضمانِمواكبةِالمشروعِفيِالجوانبِالمتعلقةِبالتنفيذِوتعبئةِ

 .مصادرِالتمويلِوتدبيرِالمدينة(

وضعِإطارِتعاقديِمالئمِلإلرساءِالتدريجيِللمدينةِالمستدامةِالجديدة،ِمنِأجلِتنظيمِ

 ماتِمختلفِالشركاءِواالضطالعِببرمجةِالميزانيةِالقطاعيةِالسنويةوتحديدِالتزا
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التخطيطِ

واإلدماجِالقبليِ

لتدابيرِالتنميةِ

 المستدامة

ِبإنجازِ ِخاصين ِالعالماتِالمميزة ِلمنح ِونظام ِالمعايير( ِللتقييسِ)توحيد ِنظام وضع

 المدنِالمستدامةِ

ِاردةِفيِالوثائقِالتاليةِ:االستنادِفيِإحداثِالمدنِالجديدةِعلىِالتوجيهاتِالو

 التصميمِالوطنيِإلعدادِالتراب -

ِرؤيةِ - ِوفق ِوتموقعها ِالمستدامة ِالجديدة ِالمدينة ِصبغة ِتحدد ِاستشرافية دراسات

 تنمويةِشموليةِعلىِالمستوىِالجهوي

ِإدماجِ - ِكيفيات ِوتوضح ِالبيئة، ِعلى ِللمشروع ِالمحتملة ِالتأثيرات ِتحدد دراسات

 جازِاالعتباراتِالبيئيةِعندِاإلن

ِبدراساتِ ِالمستدامة ِالجديدة ِالمدن ِتهيئة ِتصاميم ِمواكبة ِعلى ِتلقائي ِبشكل العمل

ِمخططِ ِالولوجية، ِللبيئة، ِالمراعية ِالتنقل ِووسائل ِالحضرية ِالحركية :ِ موضوعاتية

النقلِواالرتباط،ِتثمينِالتراث،ِالنجاعةِالطاقية،ِالنهوضِبالطاقاتِالمتجددة،ِمعالجةِ

 ايات،ِإلخالمياهِالعادمة،ِالنف

 النهوضِبمشاريعِاألحياءِالمراعيةِللبيئةِفيِالمدنِالجديدةِالمستدامة

ِالتعمير

 

تبنيِتعميرِتطوريِ)وفقِمقاربةِالمشاريع(ِمالءمِإلنجازِالمدنِالجديدةِالمستدامةِ -

ِعلىِالمدىِالطويلِ)اإلنجازِعبرِاألشطر(ِوإقامةِالمشاريعِالكبرىِالمهيكلة

 ستدامةِفيِوثائقِالتعميرإدماجِتدابيرِتحقيقِاال -

ِ)االستثناءاتِ حمايةِمحيطِالمدنِالجديدةِالمستدامةِمنِإقامةِمشاريعِعمرانيةِجديدة

فيِمجالِالتعمير(،ِعلىِأنِتسريِهذهِالحمايةِعلِمساحةِمعينةِيتمِتحديدهاِبهدفِ

 الحفاظِعلىِجاذبيةِوتنافسيةِالمدنِالجديدةِالمستدامة

 قانونيِخاصِبالمدنِالجديدةِالمستدامةِيحددِآلياتِتصميمهاِوإنجازهااعتمادِنصِ الجانبِالقانوني

ِالتمويل

 

إحداثِصندوقِموجهِلتهيئةِوتجهيزِالمدنِالجديدةِالمستدامةِ)صندوقِالتضامنِ

للسكنىِواالندماجِالحضري(ِفيِإطارِسياسةِالمدينةِ)الطرقِالمؤديةِللمدينةِ

مي....(،ِوكذاِلتمويلِاالستثماراتِوالمنشآتِالمقامةِبمحيطها،ِشبكةِالنقلِالعمو

المرتبطةِبإدماجِتدابيرِالتنميةِالمستدامةِ)مطرحِمراقب،ِمحطةِالمعالجةِ

 والتطهير...(

اإلطارِ

 الضريبي

 العقاراتِمعِمشاريعِالمدنِالمستدامةِالضرائبِعلىمالءمةِ

ِاألنشطةِ ِمناطق ِوتثمين ِالمتجددة ِالطاقات ِإنتاج ِلتشجيع ِضريبية ِتحفيزات سن

  المناطقِالصناعيةِبالمدنِالجديدةِالمستدامةو

ِ
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ينبغيِالعملِعلىِاإلعمالِالفعليِللخطابِالمتعلقِبتعزيزِالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِوإرساءِالذكاءِ

الترابيِواالستدامة،ِعلىِمستوىِالتدخالتِالعموميةِالجماعيةِوأنِيتمِتوظيفِهذهِالمبادئِلالبتكارِفيِ

ِن.طريقةِعملِمختلفِالفاعلي

 . األولويات والرؤية والمداخل المتعلقة بالتنمية المستدامة للمدن في المغرب16

 أولويات المدن المغربية ( أ

 الحكامةِالجيدةِالمحلية .1

 سالمةِالممتلكاتِواألشخاص .2

 خلقِفرصِالشغلِوالحدِمنِالفقرِوالحصولِعلىِسكنِالئق .3

 توفيرِبيئةِسليمةِوالتخفيفِمنِحدةِالتلوث .4

 المياهِالصالحةِللشربِوإلىِالطاقةِبأسعارِمعقولةِوشفافةالولوجِاآلمنِإلىِ .5

 المحافظةِعلىِالهويةِوالثقافةِوتثمينهما .6

 رؤية التنمية المستدامة للمدن ( ب

يستنتجِمنِاألولوياتِوالخالصاتِالمستمدةِمنِالتشخيصِالمتعددِاألبعادِوالفاعلينِوالقطاعاتِأنِالرؤيةِ

 كزِعلىِالمحاورِالتالية:المتعلقةِبالمدينةِالمستدامةِللمغربِترت

ِكالمستثمرينِعلىِالجاذبية:  .1 ِمنِالجهاتِالمهتمة، ِالمواطنينِوغيرهم ِاهتمام ِوالثقافة؛ االنتماء؛

 سبيلِالمثال،ِالمكان؛ِاإلحساسِبالهوية

ِغازاتِالمحافظة على البيئة وتحسينها .2 ِخفضِانبعاثات ِذلك ِفي ِبما ِالبيئي، ِاألداء ِتحسين :

وتحسينِالتنوعِالبيولوجيِوالخدماتِذاتِالصلةِبالنظمِاإليكولوجية،ِالدفيئة؛ِوحمايةِواستعادةِ

ِوالتنوعِ ِوتنقالتها، ِوالنباتية ِالحيوانية ِالموارد ِوتنوع ِاإليكولوجية، ِاألنظمة ِحماية ِذلك ِفي بما

 الجيني؛ِوالحدِمنِالمخاطرِالصحية.

اره؛ِوالتأهبِللصدماتِأوِالتخفيفِمنِآثستباق؛ِالتكيفِمعِتغيرِالمناخِو/:ِاالالقدرة على التكيف .3

 واالضطراباتِاالقتصادية،ِوالتطورِاالجتماعي.

االستهالكِوالتوزيع؛ِتحسينِتدبيرِاألراضي؛ِتخفيضِكلفةِالموادِِِاالستعمال المسؤول للموارد: .4

 وإعادةِاستخدامهاِوإعادةِتدويرها؛ِواحترامِندرةِالمواردِبجميعِأنواعها.

ِالثقافةِالتماسك االجتماعي: .5 ِالولوجية؛ ِالحوار ِ؛ ِالخارجيةالمقترح ِاألطراف ِالتنوع؛ِمع ؛

 اإلنصاف؛ِالتراث؛ِاالندماج؛ِالحدِمنِالفوارق؛ِالتجذر؛ِالشعورِباالنتماء؛ِوالحركيةِاالجتماعية.

ِِالرفاه: .6 ِالسليمة؛ ِالبيئة ِالسعادة؛ ِالتعليم، ِاإلبداع، ِالفرص؛ ِإلى ِبالرأسمالِالوصول االرتقاء

ِ ِالتي ِالمدينة ِالالبشري؛ ِجودة ِاالزدهار، ِالجيدة؛ ِظروفِالحياة ِفيها ِالثقة؛ِحياةتتوفر ِاألمن؛ ؛

 الحمايةِاالجتماعية.

 ج( غايات التنمية المستدامة للمدن المغربية على المدى الطويل

ِ؛البناءِالمشتركِلمشروعِمجتمعيِللمدينةِيتقاسمهِالمواطنونِوالمواطنات .1

 ؛حكامةِمسؤولةِوتدبيرِإجرائيِناجعِللمدينة .2
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جةِومتضامنة؛ِمعِالحرصِعلىِخلقِبيئةِمواتيةِم .3 دينةِتخلقِالثروةِوفرصِالشغل،ِومدينةِمدم 

 ؛للمرأةِتتيحِلهاِاالضطالعِبدورهاِبصفتهاِمواطنةِبكلِمعنىِالكلمة

 ؛جودةِحياةِالمواطنينِوالمواطناتِمدينةِتعززِالروابطِاالجتماعيةِوتحسن .4

 ؛الطاقةِوتدبيرِمسؤولِللمواردِالطبيعيةتأمينِتزويدِالمدينةِبالمياهِالصالحةِللشربِو .5

،ِوتحافظِعلىِتنوعهاِالبيولوجي،ِوقادرةِعلىِمواجهةِالسلبيةِالبيئيةِاالنعكاساتمدينةِتتحكمِفيِ .6

 ؛األزماتِوالكوارثِالطبيعية

 .تعزيزِتنافسيةِالمدينةِالمغربيةِالستقطابِالمستثمرينِالدوليين .7

 

ِ ِتخطط ِأن ِالمغربية ِالمدينة ِعلى ِيتعين ِعلىِمستوىِكما ِالمستدامة ِأهدافِالتنمية ِواستدماج لتنفيذ

ِالتغيراتِ ِمكافحة ِلمعركة ِمسرحا  ِستكون ِالتي ِهي ِالمدن ِإن ِالتنموية. ِوبرامجها ِالمحلية حكامتها

 المناخيةِوالتنميةِالمستدامة.

 

 مسالك التحولد( 

التركيزِعلىِالنقاطِهوِمسارِيمكنِعبرهِإحداثِتغييرِنحوِنسقِإيجابي.ِومنِالمناسبِِمسالكِالتحول

 التيِمنِشأنهاِأنِتؤديِإلىِتحقيقِنتائجِهامةِفيِخدمةِاستدامةِالمدينة.

 

 حاسمة: سالكم . أ

الحاسمةِالنقاطِالتيِيجبِأنِنراهنِعليهاِلتقديمِحلولِللقضاياِالبنيويةِالتيِتشكلِعبئاِعلىِِسالكتحددِالم

 ة.األساسيِسالكمستقبلِالمدينة.ِويمكنِأنِتشكلِقوةِدافعةِللم
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ِوت -1 ِفيه ِوتشارك ِالكفاية، ِفيه ِبما ِديمقراطيا ِمشتركا  ِمجتمعيا ِمشروعا ِالمدينة ِساكنةِجعل تملكه

 ؛المدينة

 ؛إضفاءِطابعِمهنيِعلىِأساليبِالحكامةِوالتدبيرِاإلجرائيِللمدينة -2

ِفيِ -3 ِمنِممارسةِصالحياتها مواكبةِمختلفِمكوناتِالمجتمعِالمدنيِفيِالمدنِمنِأجلِتمكينها

ِوتقييمها،ِوذلكِبالتنسيقِمعِهيئاتِمجاالتِالمساه مةِفيِالبرامجِالتنمويةِوإبداءِالرأيِبشأنها

 ؛الحكامةِالمحليةِوالجهوية

 ؛جعلِتشغيلِالنساءِوالشبابِاألولويةِاألولىِلتنميةِالمدن -4

للنساء -5  ِ  ؛جعلِالفضاءِالعموميِآمنا

 ؛تنميةِقيمِالعيشِالمشتركِوالشعورِبالرفاهِلدىِالمواطنين -6

 ؛للتنميةِالمستدامةِوالتربيةِعلىِالقيمِوالسلوكاتِالحضريةِإرساءِثقافة -7

 ؛جعلِاالبتكارِوالبحثِوالتطويرِرافعاتِالستدامةِالمدنِفيِالمغرب -8

ِالفوارقِ -9 ِمن ِللحد ِالمغربِمحركين ِفي ِللمدينة ِالمستدامة ِاالقتصادية ِوالتنافسية ِالجاذبية جعل

 .االجتماعية

 ساسية:مسالك التحول األ . ب

للمداخلِالتيِوصفتِبالحاسمة،ِوتشملِالتخطيطِالحضري،ِووسائلِتنميةِتعتبرِالمداخلِاأل ساسيةِامتداداِ 

 المدينةِوتمويلها،ِوالنجاعةِالطاقيةِللوسطِالحضريِوكذاِالذكاءِومرونةِالمدينةِوقدرتهاِعلىِالتأقلم.

ِ

10- ِ ِإدماج ِلعام ِالمستدامة ِالتنمية ِخطة ِالبرامج2030ِِأهداف ِوتقييم ِإعداد ِمرحلتي في

 ؛ويةِللمدنالتنم

إعادةِإرساءِتخطيطِالمدينةِالمغربية،ِمنِخاللِإدماجِمبادئِالتنميةِالمستدامةِوالتجانسِ -11

 ؛معِالمستوىِالجهوي

 بلورةِمقاربةِجديدةِلالستثمارِاألمثلِللمواردِالعقاريةِوالبشريةِوالماليةِللمدينةِوتنويعها -12

 تِالرقميةِلمدينةِالمستقبلتعزيزِاألمنِوالنجاعةِالطاقيةِوالمائيةِواالرتقاءِبالقدرا -13

ِوالمن -14 ِوالتكنولوجية ِ)االقتصادية ِالمخاطر ِمواجهة ِعلى ِقدرة ِأكثر ِالمدينة اخيةِجعل

 ؛وغيرها(

ِمسؤولة -15 ِإنتاج ِوطرق ِالطبيعية ِللموارد ِجديدة ِاستهالك ِأنماط ِتبذيرِِتطوير ومحاربة

 .الموادِالغذائية
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 . توصيات17

ِويعرضِردودِفعلِجزئييبدوِمنِغيرِالمنطقيِاستقراءِ ِاألبعادِوالفاعلين. ةِبخصوصِإشكاليةِمتعددة

ِالتيِتكفلِ ِمنِاإلجراءاتِذاتِاألولوية ِجملة ِواالستشرافِالتيِتتيحِإرساء ِالتقويم ِالتقريرِجهود هذا

 االنتقالِنحوِالمدنِالمستدامة.ِومنِثم،ِيُقترحِتصنيفِِالتوصياتِإلىِثالثِفئات:

 ِتوصياتِلضمانِمتطلباتِالمدينةِالمستدامة؛

 توصياتِقطاعيةِمنِأجلِإعمالِالمدينةِالمستدامة؛ 

 المواردِوتدبيرها.ِتوصياتِلمواكبة 

 

 توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة -أ 

ضع رهان االنتقال نحو االستدامة الحضرية ووللدولة المدن الكبرى والمدن أولوية وطنية جعل .1

 نبغي:في صلب السياسات العمومية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ي

o ِ ِأولويات ِفي ِالمستدامة ِالمدن ِنحو ِاالنتقال ِتعميم ِإدماج ِ)دستور الحكوميةِِ(2011البرامج

 المستقبلية؛

o ِوضعاِخاصاِمنِحيثِالصالحياتِوقدراتِالتدبيرِاإلجرائيِالناجع،ِحتىِالكبرىِتخويلِالمدن

للنموِعلىِالصعيدِالعالمي.  ِ  تتمكنِمنِاالضطالعِبدورهاِكامالِباعتبارهاِمحركا

o ِِالكبرى ِالمدن ِنحو ِالدولة ِمن ِلصالحيات ِعقالني ِنقل ِضمان ِخالل ِمن ِالتفريع، ِمبدأ تحقيق

 تيحِممارسةِهذهِالصالحيات.التيِتوالمدن،ِيصاحبهِنقلِالمواردِ

 

.يتعين على مجلس المدينة أن يبني بمعية المواطنين، وفق مقاربة تشاركية مالئمة، طموحاً ومشروعاً 2

 ل يمتد على المدى الطويل ويكون مندمجاً مع متطلبات الجهة:مجتمعياً لمدينة المستقب

ِبعينِ ِيأخذ ِوأن ِأولوياته ِصلب ِفي ِوتطلعاتهم ِالساكنة ِانشغاالت ِهذا ِالمدينة ِمشروع ِيضع ِأن ينبغي

االعتبارِإمكانياتهاِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالبيئيةِوخصوصياتهاِالثقافية.ِويجبِأنِتكفلِآلياتِالتشاورِ

ِالسكانِتج ِوالفاعلينِمع ِوأنِتتملكهِجميعِمكوناتِالجهة ِوطابعها ِالجهة ِالمشروعِمعِصبغة انسِهذا

 داخلها،ِوأنِيتمِتنزيلهِعلىِصعيدِمختلفِالمستوياتِواألحياء.

ِوفقا ِو ِالتوجيهية ِالمخططات ِإعداد ِعملية ِمن ِاالستفادة ِينبغي ِالغاية، ِرقمِِلهذه ِالمرسوم لمقتضيات

2.17.583ِِ ِمسطرة ِبتحديد ِلضمانِالمتعلق ِوتقييمه، ِوتحيينه ِالتراب ِإلعداد ِالجهوي ِالتصميم إعداد

ِاالنسجامِوااللتقائيةِبينِالمشروعِالمجتمعيِلكلِمدينةِوالتخطيطِاالستراتيجيِللجهةِورؤيتها.

ِ

.يتعين على األحزاب السياسية أن تضطلع بمسؤولياتها في ما يتعلق بتحقيق االنتقال نحو مدن 3

 ينبغي أن تعمل على :  مستدامة. وفي هذا الصدد،

o ِِفيِمجالِالحكامة ِمؤهلة ِمحلية ِسياسية ِنخبة ِفيِمجالِتأطيرِالمواطنينِوإعداد ِبمهامها القيام

ِالمحلية؛
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o ِإدماجِالتنميةِالمستدامةِفيِبرامجهاِالسياسيةِخاللِاالنتخاباتِالجماعية؛

o ِم ِحمل ِعلى ِقادرين ِالمنتخبة ِللمجالس ِمرشحين ِفيهتقديم ِوتتوفر ِالمدينة ِالشروطشروع ِم

ِوالكفاءاتِالالزمةِلتشكيلِمجالسِمدنِبمقدورهاِرفعِتحديِالتنميةِالمستدامة.

.على المواطنين أن يتشبعوا بثقافة الواجب والمسؤولية إزاء المدينة وأن ينهضوا بقيم المواطنة 4

 العمل على :  سلطات العموميةفع هذا الرهان ينبغي على الرالفاعلة. ومن أجل النجاح في 

o ِفيِالمنظومةِالمدرسيةِوإحداثِمراكزِللتربيةِالت عريفِبهيئاتِالحكامةِالمحليةِوتبسيطِآلياتها

ِ ِأجل ِمن ِوذلك ِالمستدامة، ِوالتنمية ِالبيئة ِمجال ِالبيئةِِترسيخفي ِالعيشِالمشتركِواحترام قيم

ِوالمشاركةِفيِاتخاذِالقرار؛

o ِبالنسبةِللتالميذِوالطلبةِوإشراكهمِِوالتطوعِإلزاميينالقيامِبأعمالِللصالحِالعامِفيِالمدينةِجعل

ِاإلدماجِ ِإعادة ِمجال ِوفي ِإليها. ِينتمون ِالتي ِالترابية ِوالمجاالت ُِمدنهم ِلفائدة ِمشاريع في

االجتماعيِللسجناء،ِينبغيِأيضاِتشجيعِممارستهمِألشغالِلفائدةِالمصلحةِالعامةِبالمدينةِوجعلهاِ

ِ.تمدنوإعمالِقيمِالِآليةِللتصديِلحاالتِالعودِووسيلةِلتعزيزِالتضامن

االستشارة والتشاور التشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة مع العمل  مأسسة آليات.5

 على إشراك الشباب والنساء، من خالل :

o ِِالمواطنين ِمع ِوالتشاور ِواالستشارة ِللحوار ِوهيئة ِآلية ِخاصِبكل ِموحد ِمنهجي ِدليل إعداد

ِي ِأن ِوينبغي ِالمدني. ِاللقاءاتِوالمجتمع ِتنظيم ِوكيفيات ِالجمعيات ِأهلية ِمعايير ِدليل ِكل حدد

ِالتشاوريةِوضمانِتوفرِوسائلِالعملِوالمواردِالواجبِوضعهاِرهنِإشارةِالجمعيات؛

o ِوينبغيِأنِيتمِإعدادِهذهِالدالئلِبطريقةِتشاركيةِفيِإطارِ"لجنةِالعملِالتقنيةِفيِمجالِتقييس

ِالمعهدِالمغربيِللتقييسِسنةِِالتنميةِالمستدامةِللمدنِوالجماعات"، ،ِبتعاون2017ِالتيِأحدثها

ِإعدادِ ِووزارة ِالمستدامة ِبالتنمية ِالمكلفة ِالدولة ِوكتابة ِالمحلية ِللجماعات ِالعامة ِالمديرية مع

ِالترابِالوطنيِوالتعميرِوالسكنىِوسياسةِالمدينة.

o ِمجالِاختصاصاتهمِتشجيعِجمعياتِالمدينةِعلىِاالنتظامِفيِإطارِشبكة،ِوتكوينِأعضائهاِفي

ِالجماعاتِ ِلدى ِبالشكايات ِوالتقدم ِوالملتمسات ِالعرائض ِوتقديم ِللمشاركة ِالجديدة والكيفيات

ِواإلداراتِالترابية.ِ

،ِحتىِتتمكنِوضعا خاصا من حيث الصالحيات وقدرات التدبير اإلجرائي الناجع الكبرى تخويل المدن. 6

لل  ِ  نموِعلىِالصعيدِالعالمي.منِاالضطالعِبدورهاِكامالِباعتبارهاِمحركا

ِدورهاِ. تحسين صورة المدن المتوسطة وتحرير ما تزخر به من إمكانات، 7 ِلعب ِمن ِتتمكن حتى

اإلستراتيجيِواالضطالعِبمسؤوليتهاِفيِمجالِالتنميةِالحضريةِوتحقيقِأهدافِالتنميةِالمستدامة،ِالسيماِ

 مناطقِالقروية.فيِماِيتعلقِبإرساءِالتوزانِالترابيِبينِحاضرةِالجهةِوال

،ِمنِخاللِتحقيقِنقلِفعليِوتدريجيِلسلطاتِالقرارِلالتمركز الوطني ميثاقالتسريع مسلسل إعمال .8

ِوللمواردِوالوسائلِإلىِاإلداراتِالترابيةِبمختلفِمستوياتها.
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والجماعات الترابية إعادة تمكين النساء من تملك الفضاء العام  سلطات العمومية. يتعين على ال9

 هوض بالحس المدني وروح المواطنة لدى ساكنة المدينة، وذلك من خالل :والن

o ِإشراكِالنساءِفيِإعدادِكلِرؤيةِللتنميةِالحضرية؛ِدعمِالمجتمعِالمدني؛ِتنظيمِحمالتِتحسيسية

ِذاتِصلة،ِوذلكِبغايةِالدفعِبتطورِالعقلياتِوالمعاييرِالسوسيوثقافيةِالقائمة؛

o ِتحقيقِاالستدامةِالحضرية.تعزيزِاألمنِالعام،ِكشرطِمسبقِل

ِ

 . توصيات قطاعية من أجل االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدنب

ِتهمِالتوصياتِالقطاعيةِمجاالتِالتنميةِالمستدامةِلمدينةِاليوم،ِأالِوهيِ:ِ

ِاالقتصادِواإلنتاجِواالستهالكِالمستدام .1

 األمن .2

 السكن .3

 التربيةِوالتعليم .4

 الصحة .5

 الحركيةِواالرتباطِوالنقل .6

 البنياتِالتحتيةِوالشبكات .7

 الماء .8

 الطاقة .9

 ،ِالترابطةاالجتماعي آلياتِالحماية،ِالعيشِالمشترك،ِدماجامن،ِاإلالتض .10

 البيئةِالسليمة،ِالتنوعِالبيولوجيِوالغاباتِالحضرية،ِتقليصِالتلوث،ِتدبيرِالنفايات .11

ِالتكيفِمعِالتغيراتِالمناخيةِ .12 الكوارثِزاءِإالقدرةِعلىِالتكيفِوالصمودِووتخفيفِآثارها

 الطبيعيةِ

 التنوعِالبيولوجيِوخدماتِاألنظمةِالبيئية .13

 االبتكارِوالبحث .14

 الثقافةِوالهويةِالمشتركة .15
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ِللغاياتِالستِ ِتسعىِلالستجابة ِالمجاالتِواقتراحِتوصياتِعملية ِجرىِتحليلِكلِمجالِمنِهذه وقد

 للتنميةِالمستدامةِللمدن،ِوهيِ:

 ِالجاذبية

 ِالبيئة

 ِلمواردِالطبيعيةالمسؤولِلِاالستخدام

 ِالتماسكِاالجتماعي

 ِالرفاه

 ِصمودالقدرةِعلىِالتكيفِوال

.جعل المدن المغربية أقطابا اقتصادية وصناعية تنافسية تتمتع بالقدرة على التكيف والصمود على 10

 الصعيد الوطني والدولي؛ وأن تكون أقطابا منتجة للثروة وفرص الشغل الالئق ومدمجة للنساء والشباب

 مستوى الوطني على ال

  العمل بشكل مشترك على وضع تصور اقتصادي على المدى البعيد لكل مدينة يرتكز على ما

تزخر به من إمكانات ومؤهالت وما يميزها من خصوصيات، وفق مقاربة مندمجة ومنسجمة 

التصميمِالجهويِإلعدادِالتراب،ِمعِضمانِالتكاملِبينِمدنِِكماِهيِموثقةِفيِمع صبغة الجهة

ِفيِِ،ةالجه ِتشاركي ِبشكل ِالرؤية ِهذه ِإعداد ِيتم ِأن ِوينبغي ِالوطنية. ِالصناعية ِالسياسة ومع

ِبالجهة ِإشراكِباقيِالفاعلين ِيتم ِعلىِأن ِبالمدينة ِلدنِمختلفِالفاعلين ِمن ِأولى، فيِِمرحلتها

ِمرحلةِالثانية.ِال

 ِولية، من االستثمارات الد مة لتنمية القطاع الخاص المحلي واستقطابتوفير الظروف الالز

:ِإعطاءِمكانةِمهمةِللمدنِالكبرىِوالمدنِفيِمشروعِِخالل وضع قواعد منصفة وفعالة وشفافة

ِاإل ِوتسريع ِلالستثمارات ِالوطني ِهيكلةِالميثاق ِإعادة ِأجل ِمن ِمباشرتها ِتمت ِالتي صالحات

ِوإحداثِالمقاوالتِ ِالجهوي ِالمستوى ِعلى ِاألعمال ِمناخ ِوتحسين ِلالستثمار ِالجهوية المراكز

(ِبالمدنِوضمانِاستدامتها.Startupsِلصغيرةِجداِوالصغرىِوالمتوسطةِوالشركاتِالناشئةِ)ا

ضِبشكلِكبيرِبسوقِالشغلِالمحليِوالجهويِوتعزيزِِومنِشأنِهذهِالتدابيرِأنِتمكنِمنِالنهو

األعمالِوفيِسالسلِأنشطةِالمكانةِالمميزةِللمدنِالمغربيةِفيِالتصنيفِالدوليِالسنويِلممارسةِ

 مةِالعالمية.القي

  بين المدن في التنزيل الترابي للمشاريع المهيكلة المنبثقة عن السياسات  فضلإنصاف أضمان

 .القطاعية وعن االستثمارات العمومية

  إدراج الرؤية االقتصادية للمدن ومناطقها الصناعية الُمهي ئة في برنامج العمل للتسويق الترابي

غربيةِلتنميةِاالستثماراتِوالصادراتِالمحدثةِمؤخرا،ِمعِوفيِعملِالوكالةِالمِالدولي للجهات

 .لالستثماراتِاألجنبيةِالخارجيةِبينِالمدنأفضلِالحرصِعلىِضمانِتوزيعِترابيِ
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  على المستوى المحلي

 ِ ِبقدرة ِالمدينة ِمنِخاللِتنويعِاقتصادهاِكبأالعملِعلىِتحليِاقتصاد رِعلىِالتكيفِوالصمود،

ِ ِاالقتصاد ِالمعرفة، ِالجديدة()اقتصاد ِالخضراء ِالصناعية ِالقطاعات ِواالجتماعي، ِِالتضامني

ِمعِ ِأفضل ِوتكيف ِاستباق ِضمان ِأجل ِمن ِوذلك ِاالقتصادي ِللذكاء ِمؤسساتية ِآلية وإرساء

 ؛التغيراتِالتكنولوجيةِوالصناعيةِوالطاقيةِوالمناخيةِالمستقبلية

 ِوالمهاجرين ِوالشباب ِللنساء ِوالمالي ِاالقتصادي ِاإلدماج ِالمالئمةِِمنِ،تحسين ِالمواكبة خالل

بالولوجِإلىِالتمويالت،ِوالنهوضِِقللمقاوالتِالصغيرةِجداِوِالصغرىِوالمتوسطةِفيِماِيتعل

ِ ِالذاتيِوتشجيع ِالتشغيل ِإطار ِعبر ِالمقاولة ِالقطاعِِاالنتقالبروح ِإلى ِالمنظم ِالقطاعِغير من

 المنظم.

 على المستوى المجتمعي

 ِالمسؤولية ِلتدبير ِنظام ِإرساء ِ)إيزوِِتشجيع ِالدولي ِالمعيار ِعلى ِيرتكز ِللمقاوالت المجتمعية

ِلتحفيزِالقطاعِالخاصِالجهويِعلىِاالضطالعِبدورِجديد26000ِ ِمنِالجهود ِوبذلِالمزيد )

ِالصعيدِ ِعلى ِالمغربية ِالمدن ِتنافسية ِمن ِالرفع ِفيِمسعى ِمنخرطا ِمواطنا ِمستثمرا ِفيه يكون

 الدولي؛

 اطقِالصناعيةِوالعملِبشراكةِمعِالمعهدِالمغربيِللتقييسِتأهيلِالمعاييرِالخاصةِباستدامةِالمن

ِومعالجةِ ِتهيئة ِميدان ِفي ِالفضلى ِوالممارسات ِللقواعد نة ِالمتضم   ِدفاترالتحمالت ِتوحيد على

ِوإعادةِتدويرِوتثمينِالنفاياتِالصناعيةِالتيِتنتجهاِهذهِالمناطق؛

  ِبالتقييم49.17ِاإلسراع باعتماد مشروع القانون رقم ِإطارِِالمتعلق ِوالراميِإلصالح البيئي

ِتأثيرِالمشاريعِاالستثماريةِعلىِالبيئةِوتعزيزِالوسائلِالبشريةِوالماديةِلمراقبةِاحترامِ دراسة

ِإخضاعِالسياساتِالعموميةِوالبرامجِالتنمويةِعلىِالمستوىِ دفاترِالتحمالتِوالنصِعلىِمبدأ

يةِضمانِاإلعمالِالفعليِلهذهِالمتطلباتِالجهويِوالمحليِللتقييمِالبيئيِاإلستراتيجيِالمسبق.ِوبغ

ِمشروعِ ِمسلسلِاعتماد ِينبغيِأنِيتم ِمنِلدنِاألطرافِالمعنية، ِوتملكها واإلصالحاتِالجديدة

ِ ِرقم ِالخاصِوالجمعيات49.17ِِالقانون ِبالقطاع ِالفاعلين ِمجموع ِمع ِالتشاور ِمن ِإطار في

 ومكاتبِالدراسات.

 ِيمِالمحالتِالمضرةِبالصحةِوالمزعجةِوالمحالتِالمتعلقِبـ"تنظ1914ِاإلسراعِبتعديلِظهير

ِللجماعاتِ ِالعامة ِوالمديرية ِالتعمير ِووزارة ِوالتجارة ِالصناعة ِوزارة ِمع ِبتشاور الخطرة"

 والمجتمعِالمدني؛ِلمغربمقاوالتِالِالعامِتحاداالالمحليةِو

 ينة،ِبشكلِاقتصاديةِبالمد-وضعِخطةِعملِلمكافحةِالتبذيرِالغذائيِفيِمختلفِاألنشطةِالسوسيو

منسجمِمعِالبرنامجِالوطنيِلمكافحةِالتبذيرِالغذائيِالذيِتسهرِوزارةِالفالحةِوالصيدِالبحريِ

 غتهِالنهائية.يعدادِصعلىِإ
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 . ضمان األمن والسالمة الحضرية11

 المحدثِبموجبهِمرصدِوطنيِلإلجرامِوالذي11.10ِِاعتمادِمشروعِالقانونِرقمِبِاإلسراع

ِبدورِ ِأنِيضطلع ِوإعدادِمنِشأنه ِالحضرية ِبالجريمة ِالمتعلقة ِالسياسة محوريِفيِإعداد

الدراساتِالعلميةِحولِانعكاساتِالعقوباتِالسجنيةِوحولِحاالتِالعودِواقتراحِحلولِمنِ

ِأجلِتقليصِعددها.

ِبالشبابِ ِالمكلفة ِالوزارية ِالقطاعات ِإليه ِالمشار ِالمرصد ِإدارة ِمجلس ِيضم ِأن ينبغي

ِ ِوالتعمير ِوالسكنى ِممثليِوالرياضة ِإلى ِباإلضافة ِوالمالية، ِوالدفاع ِوالداخلية والثقافة

ِ ِالمدني ِأيضاِِالمختصينالمجتمع ِالهيئة ِهذه ِتضم ِأن ِبمكان ِاألهمية ِومن ِالمجال. ِهذا في

ِخبراءِفيِعلومِالجريمةِواإلحصاءِواالجتماع...

ِاتجاهاتهِ ِوتحليل ِاإلجرام ِمؤشرات ِودراسة ِتجميع ِعلى ِالمرصد ِهذا ِيعمل ِأن ويتعين

ِيقترحِوا ِأن ِينبغي ِكما ِوراءه. ِالكامنة ِوالدينية ِوالثقافية ِواالجتماعية ِاالقتصادية ألسباب

ِوآليةِ ِواالنحرافِواإلرهاب ِالمواطنة ِقيم ِاحترام ِالعنفِوعدم ِظواهر ِمن ِللوقاية وسائال

ِينبغيِأنِتتوفرِالمدنِالمغربيةِعلىِ ِالغرض، ِولتحقيقِهذا ِالمستقبلي. الستشرافِتطورها

ِالمعطياتِحسبِنوعِالجريمةِوالحيِوالمدينةِوالجهةِوالفئةِخريطةِوطنيةِل ِتقدم لجريمة،

السوسيوِمهنيةِوالسن...وكلهاِمؤشراتِمنِشأنهاِأنِتمكنِمنِفهمِكلِنوعِمنِأنواعِالجرائمِ

ِوإيجادِالحلولِالمناسبةِله؛

 ِِلقياس ِوالمؤشراتِالرئيسية ِالمدينة ِفيِصلبِانشغاالتِسياسة ِالمرأة ِسالمة ِمسألة جعل

ِودةِحياةِالمواطنينِوكذاِفيِبرامجِاألحزابِالسياسية؛ج

 ِالنهوضِبقيمِاالحترامِوالحوارِوالتسامحِداخلِاألسرةِوعلىِمستوىِنمطِالحكامةِالمحلية

 .وفيِالمدرسة،ِالسيماِإزاءِاألشخاصِالمنحدرينِمنِبلدانِإفريقياِجنوبِالصحراء

إلى منطق توفير السكنى والسكن  . االنتقال من المنطق الكمي في سد الخصاص من السكن12

 الالئق، الُمدِمج والمستدام

 تحسين جودة السكن بوصفها شرطا بيئيا لتحقيق الرفاه والعيش المشترك الجيد

 ِالعملِبشراكةِمعِالمعهدِالمغربيِللتقييس،ِعلىِوضعِ"عالمةِخضراء"ِموجهةِلسوق

ِوذلك ِاالجتماعي، ِوال السكن ِالمتطلباتِالبيئية ِإدماج ِأجل ِدفاترِمن ِفي ِوالطاقية مائية

ِالتحمالتِالخاصةِبالمنعشينِالعقاريين؛

 ِ ِرقم ِبالقانون ِالخاصة ِالتطبيقية ِالنصوص ِبإخراج ِبمراقبة66.12ِِاإلسراع المتعلق

ِءاتاالستثناوزجرِالمخالفاتِفيِمجالِالتعميرِوالبناءِوإلغاءِالممارسةِالقائمةِعلىِمنحِ

ِائقِالتعمير؛وثضوابطِلبناءِالمساكنِاالجتماعيةِخارجِ

 ِِالوحدات ِعدد ِفي ِالنظر ِوإعادة ِللكراء ِموجه ِاالجتماعي ِالسكن ِعرضِمن تطوير

ِفيِالهكتارِالواحدِبموجبِالدوريةِالوزاريةِالصادرةِبتاريخِ السكنيةِالمسموحِبإقامتها
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230ِِ)2010ِيونيو14ِِ ِكثافةِسكانيةِِيةسكنوحدة ِتنجمِعنها فيِالهكتار(،ِوهيِنسبة

 ؛إعادةِإنتاجِالهشاشةِواإلقصاءِفيمفرطةِوقدِتتسببِ

 ِاعتمادِمقارباتِجديدةِللبرنامجِالوطنيِ"مدنِبدونِصفيح"ِبشكلِيسمحِبإعادةِِتأطيره

فيِسياقِسياسةِللمدينة،ِمنِأجلِالقضاءِعلىِمدنِالصفيحِوتعويضهاِبفضاءاتِللعيشِ

ِمندمجةِفيِالمدينة؛الوالتنشئةِاالجتماعيةِ

 المتعلقِبالمبانيِاآليلة94.12ِِعليهاِفيِالقانونِرقمِِاإلعمالِالفعليِللتدابيرِالمنصوص

للسقوطِوتنظيمِعملياتِالتجديدِالحضري،ِخاصةِمنِخاللِإعمالِاإلجراءاتِالراميةِ

ِوتأهيلِ ِالحضري ِللتجديد ِالوطنية ِالوكالة ِوإحداث ِللسقوط ِاآليلة ِالمباني ِمعالجة إلى

ِالمبانيِاآليلةِللسقوط.

 ة ولمقتضيات النجاعة الطاقيةجعل المباني أكثر مراعاة للبيئ

  سن إجبارية اإلدالء بالوثيقة المتعلقة بدرجة النجاعة الطاقية للمبنى المراد إقامته، عند

 )وفق نظام النجاعة الطاقية للمباني( إيداع طلب رخصة البناء

 ِالدولة ِبين ِالقائم ِالتعاقدي ِالبرنامج ِإطار ِفي ِالطاقيةِِالعمل ِللنجاعة ِالمغربية والوكالة

علىِوضعِبرنامجِوطنيِللنهوضِبالنجاعةِالطاقيةِللمباني2020ِِ-2017سمِالفترةِبر

ِبشكلِذاتي ِإنتاجها ِوذلكِمنِ وتشجيع ِمنِمصادرِالطاقاتِالمتجددة، ِانطالقا للكهرباء

ِإستراتيجيةِ ِوضع ِالتقني، ِالدعم ِالدولي، ِالتمويل ِ)تشمل ِمندمجة ِآلية ِإرساء خالل

ِتقليصِ ِالسوق، ِتحفيز ِالكربونِدعم،الصناعية، ِاإلطارِالمنخفضِسعر ِهذا ِويشكل .)

ِتنفيذِ ِوالخواصِوبين ِالعموميين ِالفاعلين ِمختلف ِتدخالت ِبين ِوشامال ِمندمجا توليفا

الذي58.15ِِالمتعلقِبالنجاعةِالطاقيةِوالقانون47.09ِِالنصوصِالتطبيقيةِللقانونِرقمِ

ِمصا ِمن ِانطالقا ِالكهربائية ِالطاقة ِإنتاج ِمنشآت ِأصحاب ِبربط ِالطاقاتِيسمح در

 المتجددةِبالشبكةِالكهربائيةِالوطنيةِذاتِالجهدِالمنخفض.ِ

 ِبلورةِمنتجاتِماليةِخضراءِموجهةِلسوقِالتجهيزاتِالمنزليةِذاتِاالستهالكِالمنخفض

ِعن ِالمسؤولة ِالطاقية، ِللنجاعة ِالمغربية ِالوكالة ِمع ِبشراكة ِالطاقة، ِبطاقةِِمن وضع

ِوشرك ِاألجهزة، ِعلى ِالطاقية ِالخواصِالمعلومات ِوالفاعلين ِاالستهالك ِقروض ات

ِوممثليِالمجتمعِالمدنيِوجمعياتِحمايةِالمستهلك.

 ِِتشجيع ِأجل ِمن ِالبيئة" ِللمعايير ِالمراعية ِ"األحياء ِلمشاريع ِمرجعي ِإطار وضع

ِالتهيئةِ ِعمليات ِتأطير ِعلى ِالعمل ِإلى ِباإلضافة ِالبيئة، ِعلى ِالمحافظة السلوكات

ِالتنمي ِلمبادئ ِالمحترمة ِلخصائصِالحضرية ِمالءمتها ِالحرصِعلى ِمع ِالمستدامة ة

ِمساعدةِ ِإلى ِالبيئية ِللمعاير ِالمراعي ِالحي ِيسعىِمشروع ِأن ِوينبغي ِالترابي. المجال

 المواطنينِعلىِاالضطالعِبأنفسهمِبرفعِالتحدياتِالبيئيةِالتيِيواجهونهاِبشكلِجماعي.ِِ

ِ

 للنهوض بثقافة التنمية المستدامة. جعل التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني رافعة 13
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 ِمنِأجلِِةِفيِمنظومةِالتربيةِالوطنيةالبيئعلىِإدماجِمبادئِالتنميةِالمستدامةِوالتربية

ِ؛تغييرِعقلياتِوسلوكياتِالمواطنين

 ِإدراجِمهنِالتنميةِالمستدامةِفيِبرامجِمدارسِتكوينِالمختصينِفيِالتعميرِوالمهندسين

 المعماريين

 البيئةِوالتنميةِالمستدامةِفيِالمناهجِالبيداغوجيةِِإدراجِالتربيةِعلى 

 .ِضمانِاإلنصافِبينِالمدرسةِالعموميةِوالمدرسةِالخاصة

 ِِيتعينِأنِتشاركِالمدينةِفيِجهودِصيانةِوتأهيلِالمدارسِالعموميةِوفتحِماِتتوفرِعليه

 منِفضاءاتِرياضيةِوتجهيزاتِتعليميةِفيِوجهِمحيطها.

 بالمدن والنقل الحضري المستدام والمدمجووسائل   بطوالرحركية لبلورة وتنفيذ رؤية ل. 14

 اعتماد مشروع اإلستراتيجية الوطنية للتنقالت المستدامة على مستوى المجلس الحكومي

 تعزيز القدرات في مجال تدبير خدمات النقل 

 ِِخاصة ِأهمية ِإيالء ِمع ِالطرقي، ِالسير ِوتدبير ِالعربات ِوقوف ِفضاءات ِتدبير رقمنة

ِعلىِِراتِالحضريةللمدا ِالمساعدة ِ"أنظمة ِواعتماد ِاإلشكاليات، ِمن التيِتطرحِجملة

ِ.(SAEIVاالستغاللِوإرشادِاألشخاصِالمتنقلين"ِ)

 وتتبعِإنجازِالبنياتِالتحتيةِوتقديمِِ تعزيزِوتعميمِشركاتِالتنميةِالمحليةِ)لتخطيطِوتنفيذ

ِومؤسساتِالتعاونِبينِالجماعاتِ)منِأجلِالتنسيقِب ينِمجموعِالجماعاتِالخدمات(

ِالداخلِضمنِنطاقها(ِِفيِمجالِالنقلِالحضري.

 ِتعزيزِقدراتِالفاعلينِالمحليينِفيِمجالِتدبيرِخدماتِالنقلِالعموميِوالتركيبِالمالي

للمشاريعِللحصولِعلىِتمويلِالصندوقِالمخصصِلتمويلِالتنقالتِالحضريةِالمسمىِ

 لرابطِبينِالمدن".ِإصالحاتِالنقلِالطرقيِالحضريِوامواكبةِ"صندوقِ

 تقليص الحاجة للتنقل ومسافة التنقل

 ِترشيدِعملياتِالتنقلِمنِخاللِتجريدِالمساطرِاإلداريةِمنِالصفةِالماديةِوالعملِخالل

ِمرحلةِالتخطيطِالحضريِعلىِالتوزيعِالعقالنيِلنطاقاتِ)أحواض(ِالسكنىِوالتشغيل.

 ِاال ِبعين ِالمتعددة ِالنقل ِوسائل ِبين ِالربط ِمبدأ ِتوجيهأخذ ِمخططات ِوضع ِعند ِعتبار

ة،ِخاصةِبالنسبةِللمدنِومناطقِالتعميرِالجديدة،ِمنِئيالتهيئةِالعمرانيةِومخططاتِالته

ِال ِوالدراجاتِِيصنصتخالل ِالوسائط ِمتعدد ِبالنقل ِخاصة ِممراتِومسالك ِإقامة على

ِالناريةِوالهوائيةِوالراجلين.ِ

 ِالحضري ِالتنقل ِمخططات ِورب تعميم ِالجماعات ِكل ِالمساعداتِعلى ِمن ِاستفادتها ط

ِإدراجِمخططِالتنقلِالحضريِفيِإطارِتوجهاتِ ِالمخططات. والتمويالتِبإنجازِهذه
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ومقتضياتِوثائقِالتخطيطِالحضري،ِالسيماِمخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانية،ِوذلكِبغيةِ

ِإقامةِمدينةِمدَمجة،ِمنسَّقةِومرتبطةِبالشبكة؛

 يلِعبرِإنجازِعِمناطقِالسكنىِونطاقاتِالتشغترشيدِتوسعِالمدينةِوتوجيهِعمليةِتوزي

ِ.خطوطِالنقلِالعمومي

 زيادة استعمال وسائل النقل األقل استهالكا للطاقة وتحسين النجاعة الطاقية للعربات

 ِ،العملِفيِالمدىِالمتوسطِعلىِإعدادِالبنيةِالتحتيةِللمدنِالستقبالِالسياراتِالكهربائية

ِريةِالمستقبلية؛بوصفهاِوسيلةِرئيسيةِللحركيةِالحض

 ِِلحركية ِخاصة ِأهمية ِوإيالء ِالمحيطة ِللبيئة ِمراعية ِتنقل ِوسائل ِباستعمال النهوض

ِاألشخاصِفيِوضعيةِإعاقةِداخلِالمدينة؛

 ِوضعِإستراتيجيةِلتنميةِالتنافسيةِاللوجيستيةِالحضريةِوإعمالِ"الميثاقِالمغربيِلصالح

ِعلىِ ِالتوفر ِالمدن ِوينبغيِعلى ِسيرِاللوجيستيكِاألخضر". ِومخططاتِلتنظيم قواعد

ِووقوفِعرباتِنقلِالسلع.

 جعل التراث الثقافي رافعة لتعزيز جاذبية المدينة وتنافسيتها المستدامة  .15

 ِِوالتجهيزات ِالسكن ِمشاريع ِوإنجاز ِتصميم ِفي ِالروحية ِوالقيم ِالهوية ِمقومات إبراز

ِ.ةالحضريِتأثيثمنشآتِالالفضاءاتِالخضراءِوالعمومية،ِوالمعالمِالتراثيةِوالساحاتِو

 ِ.إعدادِميثاقِثقافيِوطنيِيكونِبمثابةِإطارِللتخطيطِالحضريِللمدنِالقائمةِوالمستقبلية

ِالماديِ ِغير ِوالتراث ِالمحلية ِالثقافية ِالخصوصيات ِالميثاق ِهذا ِيتضمن ِأن ويتعين

ِالتوجيهيةِ ِفيِترسيخِالمبادئِوالقواعد ِوأنِيساهم ِالمتوارثة، واإلرثِالمعماريِوالقيم

ماجِالحضريِوالتماسكِاالجتماعيِوتثمينِذاكرةِالمدنِوأبعادهاِالرمزيةِوالطبيعيةِلالند

ِوترشيدِاستهالكِالموارد؛

 ِإعادةِالنظرِفيِمقارباتِوبرامجِالتنشيطِالثقافيِبالمدنِوالعملِعلىِتحسينها،ِبماِيتيح

 جعلهاِفيِمتناولِجميعِالمواطنين؛

 ِلالستثماراتِالموجهةِإلعادةِتأهيلِخلقِصندوقِوطنيِللتمويلِوإطارِضريبيِتحفيزي

ِفيِ ِالمدن ِقدراتِجماعاتِهذه ِوتعزيز ِالتحتية، ِوبنياتها ِوالقديمة ِالعتيقة ِالمدن مباني

ِمجالِإعدادِوتدبيرِمشاريعِالتثمينِاالقتصاديِللتراثِالتاريخيِوالثقافي.

 المواطنين بالمدن لدىوالعيش المشترك في  واإلدماجالنهوض بقيم التضامن  .16

 ِ ِالمفرطإلغاء ِالحضريِِالتقسيم ِالتمازج ِاعتماد ِعبر ِالتعمير، ِوثائق ِفي للمناطق

ِمختلفِأصنافِ ِبين ِمنسجم ِتوزيع ِضرورة ِاالعتبار ِبعين ِأخذ ِينبغي ِكما والوظيفي.

ِوِمجالي؛يسماعي،ِمنِأجلِتفاديِالتمييزِالسوالسكنِوبينِالسكنِاالجت
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 ِال ِللمرافق ِالمدينة ِأحياء ِبين ِالمتوازن ِوالتوزيع ِجماعية ِومعالم ِالعامة ِهويةاألماكن

،ِوهيِمرافقِتحددِجودةِالحيِوتمنحِالسكانِالشعورِبالكرامةِوبممارسةِحقهمِالمدينة

فيِالمدينة.ِإذِيجبِأنِيتمتعِكلِحيِبالقرب،ِمنِبينِأمورِأخرى،ِمنِواحدِأوِأكثرِمنِ

ِالرياضية.ِ ِوالمالعب ِاللعب ِوباحات ِوالمكتبات ِوالحدائق ِوالساحات ِالتسوق مراكز

ِأقطابِ ِبروز ِعلى ِتشجع ِكما ِالعالقات، ِونسج ِللتبادل ِفضاءات ِاألماكن ِهذه وتشكل

ِ؛صغرى حضرية

 ِِوفيِإطارِتنفيذ ِالجديدة ِالوطنية ِالمهاجرينالسياسة ِينبغيِجعلِإدماجإزاء محوراِِهم،

ِ ِالمدن ِحكامة ِفي ِالتخِوالتمازجهاما ِأثناء ِتوسيعاتِحضريةِاالجتماعي ِإلجراء طيط

ِ؛جديدة

 نيةِمبتكرةِفيِمجالِالحمايةِاالجتماعيةِوتعميمهاِعلىِالفئاتِاالجتماعيةِوضعِآلياتِوط

 فيِمدنِالغد،ِوالتيِستضمِكلِالساكنةِالوطنيةِتقريبا؛ِكثرِخصاصااأل

 وِالخاصةِالتيِتوفرِمرافقاِأوِخدماتِمفتوحةِفيِخذِالهيئاتِالعموميةِأالعملِعلىِأنِتأ

ِفيِوضعيةِلألشخاصِالولوجياتتوفيرِقةِبالجوانبِالمتعلكلِوجهِالعمومِبعينِاالعتبارِ

 ِالمتعلقِبالولوجيات؛10.03ِطبقاِلمقتضياتِالقانونِِ،إعاقة

 ِ عالماتِتشويرِحضريةِمالئمةِلمختلفِأصنافِاإلعاقة،ِوالعملِعلىِأنِتأخذِاعتماد

ِالتيِي ِالخاصة ِالشروط ِاالعتبار ِبعين ِاألشخاصالمنشآتِالحضرية ِتنقل ذويِِتطلبها

ِة؛ِالحركيةِالمحدود

 ِوالمدارس ِاإلعالم ِبرامجِفيِوسائل ِاالِالوطنيةِبلورة ِقيم والحوارِِنفتاحتعنىِبتعزيز

ِِعلىِواحترام ِواألديان ِوتالثقافات ِاألخرى ِالعرقية ِالوشائجوالمجموعات ِوطيد

ِاالجتماعية؛

 ِالتراثِالثقافيِفيِالمناهجِالإدراجِما ِالعاليِادردة تثمنِالخصوصياتِسيةِوفيِالتعليم

ِمعِتوفيرِالمواردِالبشريةِالمختصصة.بهاِكلِجهةِومدينةِالتيِتزخرِ

 المغربية من إمكانات في مجال الطاقات المستدامة تحرير ما تزخر به المدن  .17

 ِتبنيِممارساتِتدبيريةِجديدةِفيِمجالِالطاقةِبالمدن،ِمنِخاللِاعتمادِالمعيارِالدولي

الجماعيةِوالمقراتِاإلداريةِفيِتدبيرِالطاقةِعلىِمستوىِالبنياتِالتحتية50001ِِإيزوِ

ينبغيِتعميمِوتوحيدِاستعمالِالتكنولوجياتِالجديدةِِ،واإلنارةِالعمومية.ِوفيِهذاِالصدد

(ِفيِتدبيرِشبكاتِتوزيعِالكهرباء،ِوترشيدSmart gridِ"الشبكةِالكهربائيةِالذكية"ِ)

ِو ِالطاقية ِالخدمات ِشركات ِوتطوير ِاإلنارة، ِفي ِالطاقة ِِ/ِاستهالك ِشركات تنميةِأو

ِالحضريةِ ِالتوسعات ِمستوى ِعلى ِخاصة ِالمغربية ِالمدن ِكل ِفي ِمتخصصة، محلية

ِالجديدة.



184 

 

 ِِلكل ِالطاقية ِوتصنيفِالنجاعة ِومقارنة ِتتبع ِمن ِتمكن ِوطنية ِطاقية ِقيادة ِلوحة وضع

ِواإلنتاجِ ِالطاقية ِالنجاعة ِالطاقية، ِالكثافة ِقبيل ِمن ِمؤشراتِرئيسية ِخالل ِمن مدينة،

ِيةِوالكهربائيةِانطالقاِمنِمصادرِالطاقاتِالمتجددة.الذاتيِللطاقةِالحرار

 ارتكازاِعلىِمشاريعِنموذجيةِِ،تطويرِسوقِوطنيِللكربونِوبيعِالرصيدِمنِاالنبعاثات

6.2ِ(ِفيِانسجامِمعِالمادةPMRِ"شراكةِالتأهبِللسوق"ِ) منصوصِعليهاِفيِبرنامج

ِولهاِللسوقِالدوليِللكربون.ِمنِاتفاقِباريسِلتغيرِالمناخِومعِآلياتِالتعاونِالمتشاورِح

 ِإحداثِصندوقِللنجاعةِالطاقيةِخاصِتقومِعلىِتدبيرهِالوكالةِالمغربيةِللنجاعةِالطاقية

ِ ِ)زائد ِالمحروقات ِعلى ِواالقتطاعات ِالرسوم ِمن ِتمويله ِثمن1ِِويتم ِمن ِالمائة في

ِالمحروقات(؛

 ِاالستهالكِبطريقةِإنجازِبرامجِإعالميةِلتحقيقِتعبئةِجماعيةِمنِأجلِتغييرِالسلوكات(

أفضل،ِتعويضِاألجهزةِذاتِاالستهالكِالمرتفعِمنِالطاقةِبأخرىِأقلِاستهالكا(ِوجعلِ

ِالنجاعةِالطاقيةِرافعةِلتحقيقِالمردوديةِاالقتصادية؛

 ِالمراسيمِالمتعلقةِبالكيفيات47.09ِِو58.15ِتفعيلِإصدارِالنصوصِالتطبيقيةِللقانونين(

ِم ِالمتأتية ِالطاقة ِلضخ ِالشبكالتقنية ِفي ِالمتجددة ِالطاقات ِمصادر ِالجهدِِةن منخفضة

أوِِألغراضِتجارية،ِاالفتحاصِالطاقي،ِدراسةِالتأثيرِالطاقيِلمشاريعِالتهيئةِالحضرية

وبالجوانبِالمتعلقةِبالتقييسِفيِمجالِاألداءِالطاقيِوتعميمِنظامِ مشاريعِإنشاءِالبنايات،

ِوتعمينَِوَِنِ العَِ ِالسكنية ِللتجهيزات ِالطاقية ِيتصلِة ِما ِفي ِالمعايير( ِ)توحيد ِالتقييس م

ِومتوسطةِ ِمنخفضة ِالكهربائية ِالشبكة ِفتح ِالصناعة، ِفي ِاألحفورية ِالطاقة باستهالك

ِالجهدِفيِوجهِمشاريعِإنتاجِالطاقةِالكهربائيةِالمتأتيةِمنِمصادرِالطاقاتِالمتجددة...(

 نةمن أجل بيئة حضرية سليمة ومستدامة ومحترمة للتنوع البيئي للمدي .18

 ِمنِِالبيئية السلبية التي تتعرض لها المدينة نعكاساتبط بين المنظومة الصحية واالخلق الترا:

البيئيةِالسلبيةِالتيِتتعرضِلهاِِنعكاساتدِواإلنذارِالصحيِمرتبطِباالخاللِوضعِنظامِللرص

ةِإلىِوضعِ،ِإلخ(،ِباإلضافاإلجهادالمدينةِ)ذروةِتلوثِالهواءِوالتربةِوالماء،ِالنفاياتِالصلبة،ِ

 مخططِعملِللصحةِوالبيئةِخاصِبكلِمدينة؛

 ِإرساءِحكامةِبيئيةِجديدةِللمدنِمرتكزةِعلىِتوفيرِوسائلِمراقبةِمدىِاإلعمالِالفعليِللقوانين

ِوضمانِولوجِ ِالبيئية ِاإلدارية ِالشرطة ِتعميم ِمنِخالل ِالبيئة، ِفيِمجال والنصوصِالتنظيمية

اِفيِماِيتعلقِبتدبيرِمجلسِالمدينةِللمجالِالبيئي،ِفينبغيِمجموعِالمواطنينِللمعلوماتِالبيئية.ِأم

إرساءِالممارسةِالقائمةِعلىِتقديمِالمجلسِعندِنهايةِواليتهِالسياسيةِلحصيلةِوضعيةِالرأسمالِ

ِيتعينِوضعِنظامِلتدبيرِ ِفيِماِيتصلِبحمايةِالبيئة،ِكما الطبيعيِوللمنجزاتِالتيِتمِالقيامِبها

معِاالستفادةِمنِتجربةِمدينة14001ِِعلىِاإلطارِالمرجعيِالدوليِإيزوِالمتطلباتِالبيئيةِبناءِ

ِمراكشِفيِهذاِالباب.
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ِفيِماِيتعلقِبتدبيرِالنفاياتِالسائلة،ِفقدِباتِمنِالمستعجلِ:

 ِنشرِمقاييسِالكمياتِالقصوىِمنِالنفاياتِالسائلةِالممكنِإلقاؤهاِفيِالساحلِوإعداد

 المتعلقِبالساحل81.12ِياتِالقانونِرقمِالتصاميمِالجهويةِللساحلِطبقاِلمقتض

 ِِالتلوثِالصناعيِوتوسيعِطر ِمن ِالبرنامجِالوطنيِللوقاية ِعملِياإلسراعِبتنفيذ قة

ِوإصدارِ ِللمعالجة ِالثالث ِالمستوى ِلتشمل ِالحضرية ِالعادمة ِالمياه ِتطهير محطات

ِونقلِاألوحا ِتطهيرها ِبعد ِالعادمة ِاستعمالِالمياه ِبإعادة ِالمتعلقة لِالمتأتيةِالمراسيم

 منِمحطاتِتطهيرِالمياهِالعادمةِواستعمالهاِكمصادرِطاقةِ)التثمينِالطاقي(.

 ِجعلِالغاباتِوالتنوعِالبيولوجيِالحضريِرافعةِلتحسينِجودةِحياةِالمواطنينِبالمدن.ِوفي

ِللمياهِ ِالسامية ِوالمندوبية ِالترابية ِاإلدارة ِبمعية ِينبغيِأنِتعملِمجالسِالمدن، ِاإلطار، هذا

ِوتثمينِالغاباتِوالغ ِوتهيئة ِعلىِوضعِمخططِلحماية ِالتصحرِوالمواطنين، اباتِومحاربة

ِالحضريةِالمصنفةِوالنهوضِبها.

 ِوضعِالتصورِلبرنامجِلتغييرِعقلياتِوسلوكاتِسكانِالمناطقِالحضريةِفيِماِيتعلقِبتدبير

ِمنِأجلِاالنتقالِمنِتدبيرِكالسيكي ِفيِقائمِعلىِجمعِالنفايا النفاياتِالمنزلية، تِوطمرها

المصدرِِفيالمطرحِنحوِإرساءِقطاعِصناعيِأخضرِجديدِقائمِعلىِتقنياتِفرزِالنفاياتِ

ِوتثمينها ِتدويرها ِوإعادة ِوالتثمينِومعالجتها ِالطمر ِمراكز ِوتقداخل ِالمقاربةِ. ِهذه تضي

ِ ِجهة ِمن ِالجديدة ِرقم ِالقانون ِتنفيذِو28.00ِمراجعة ِجذريِفيِطريقة ِبشكل ِالنظر إعادة

ةِالثانيةِمنِالبرنامجِالوطنيِللنفاياتِالمنزليةِوالوقوفِعندِحصيلةِمرحلتهِاألولى،ِالمرحل

ِللمواطن ِجديد ِالنهوضِبدور ِأخرى، ِجهة ِوسائلِ-ومن ِوتعبئة ِالنفايات ِتدبير ِفي الفاعل

ِوإعادةِ ِتدبير ِمنِخالل ِتخفيضِالتكاليفِوخلقِموارد ِالتمكنِمن ِأجل ِوذلكِمن اإلعالم،

ِمكنِأنِتولدِالطاقةِوتخلقِفرصِالشغل.تدويرِالنفاياتِالتيِي

 ِاستباقِوضعيةِشحِالماءِالصالحِللشربِفيِالمدنِمنِخاللِتطويرِاستعمالِمصادرِغير

تقليديةِللمياهِ)إعادةِاستعمالِالمياهِالعادمةِبعدِتطهيرها،ِتحليةِماءِالبحرِفيِالمدنِالساحلية(ِ

تعمالِاألسرِللمياه،ِإدراجِدراسةِوترشيدِالطلبِعبرِتحسينِأداءِشبكاتِالتوزيعِوتحسينِاس

تأثيرِالمشاريعِاالستثماريةِالمستقبليةِعلىِالوضعيةِالمائيةِفيِالتخطيطِالحضري،ِوأخيراِ

منِخاللِإعادةِتحديدِالنموذجِاالقتصاديِلتدبيرِخدماتِتوزيعِالماءِالصالحِللشربِوتجميعِ

ِومعالجةِالمياهِالعادمة.

 التكنولوجيِفيِميدانِترشيدِاستهالكِالمواردِالطبيعيةِِإحداثِمركزِوطنيِللكفاءةِواالبتكار

ِفيِ ِالصناعية ِوالوحدات ِالترابية ِللجماعات ِوالمنهجية ِالتقنية ِالمواكبة ِعلى ِيسهر والبيئة،

ِبتدبيرِ ِيتصل ِما ِفي ِالسيما ِالتلوث، ِومكافحة ِالمسؤول ِلالستهالك ِالجديدة ِالطرق اعتماد

 ياهِالعادمة.النفاياتِالصلبةِوجودةِالهواءِومعالجةِالم

ِ
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 تحسين قدرات المدن على تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتحملها .19

 ِ ِفيِإطار ِبالمغربِ) العمل ِالمناخي ِالكفاءاتِللتغير ِإحداثِمنصةC4 Marocِمركز ِعلى )

سةِلتعزيزِقدراتِالفاعلينِاألساسيينِبالمدنِومواكبتهمِ)المنتخبون،ِاإلدارةِ وطنيةِللشراكة،ِمكرَّ

ِالترابيِا ِالتنزيل ِإلى ِوتهدف ِالخاص( ِوالقطاع ِالمدني ِالمجتمع ِالخارجية، ِالمصالح لمحلية،

(ِ ِوطنيا ِالمحددة ِالمساهمات ِضمن ِالمدرجة ِوفقNDCِللمشاريع ِوالعمل ِالمغرب، ِلدن ِمن )

والمناخ،ِوالتركيبِالتقنيِوالماليِِالطاقةِيطريقةِتشاركيةِعلىِبلورةِمخططاتِالمدنِفيِمجال

تمويلِجهودِمواجهةِتغيرِالمناخ،ِوإرساءِآلياتِتستندِ خفيف،ِوتعبئةِوتنويعِمواردلمشاريعِالت

(ِ ِوالتحققِمنها" ِللقياسِواإلبالغِعنها ِ"اإلجراءاتِالقابلة ِوذلكِمنِأجلMRVِإلىِطريقة ،)

 الرفعِمنِاألهدافِالوطنيةِبرسمِالمساهماتِالمحددةِوطنيا.

التوجيهاتِوالتدابيرِ خاصةِبالمدنِبعينِاالعتبارينبغيِأنِيأخذِمسلسلِإعدادِمخططاتِالطاقةِال

ِ ِاالنبعاثاتِفيِأفق ِمنخفضة ِلتحقيقِتنمية ِالوطنية ِفيِاإلستراتيجية ِ ِتعضيد2050ِالمقترحة ،

ِإطارِ ِفي ِبها ِالقيام ِالمزمع ِاالستثمارات ِومع ِبالجهة ِاألخرى ِالجماعات ِمع االستثمارات

،ِاإلستراتيجيةِالوطنيةِالطاقةِالوطنيةِفيِمجالِاإلستراتيجياتِوالبرامجِالوطنيةِ:ِاإلستراتيجية

ِوالمشابهة،ِ ِالمنزلية ِللنفايات ِالوطني ِالبرنامج ِالشمسية، ِللطاقة ِالمغربي ِالمخطط للوجيستيك،

ِالحضري،ِ ِالنقل ِتحسين ِبرنامج ِالعادمة، ِالمياه ِومعالجة ِالسائل ِللتطهير ِالوطني البرنامج

ِوغيرها.

 اراتِالحضريةِللمدنِالتيِتواجهِمخاطر،ِعلىِوضعِالحرصِقبلِمباشرةِعملياتِتوسيعِالمد

ِالبنياتِ ِتخطيط ِووضع ِللبناء ِالقابلة ِالمناطق ِوتوجيه ِتحديد ِأجل ِمن ِللتعمير، ِالقابلية خرائط

ِالتحتيةِالطرقيةِوالطرقِالسيارة.

 ِ ِواوضع ِفعالة ِالمتدخلينستراتيجية ِبين ِتنسيق ِموضوع ِالكوارثِِتكون ِمن ِللوقاية ِمدينة بكل

ِكافحتها،ِوذلكِمنِأجلِ:الطبيعيةِوم

o ِِ ِالعمليات، ِبقيادة ِمكلفة ِخلية ِالمسؤولياتِوتعيين ِاألرضيةِوتحديد ِمع ِالتنسيق ضمان

ِ إدراجِهذهِالمخاطرِضمنِالسياساتِالتنموية؛والوطنيةِلتدبيرِالمخاطرِالكبرى،ِ

o المعارفِوالمعلوماتِحولِاألخطارِوتدبيرِاألزماتِفيِتقاسمِأوِاقتسامِتدبيرِالنهوضِب

 مدن؛ال

o ِتحميلِالمسؤوليةِلكلِالفاعلينِالمحليينِمنِأجلِالسهرِعلىِتطبيقِالمقتضياتِالقانونية

 .التكيفِوالصمودالالزمةِلتحقيقِقدرةِالمدنِعلىِ

 ِِخاصة ِأزمة ِسيناريوهات ِوضع ِعلى ِالصناعية، ِوالمناطق ِالوكاالت ِالسيما ِالمقاوالت، حث

ِ.بارهواختبقطاعاتهم،ِووضعِإطارِمالئمِلتدبيرِاألزماتِ
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 ِ ِخالل ِمن ِالعموميةالعمل ِمالئمةِِالسلطات ِتمويل ِإستراتيجية ِوضع ِعلى ِالترابية والجماعات

ِإلىِ ِباإلضافة ِالتضامن، ِللتعويضِأو ِمالية ِتقنيات ِعلى ِمرتكزة ِالطبيعية، ِالكوارث لمكافحة

ِاعتمادِآلياتِالتأمينِالمرتكزةِعلىِالشراكةِبينِالدولةِوالقطاعِالخاص.

 ِا ِالجمعيات ِالصندوقِمواكبة ِلدى ِتمويلها ِوطلب ِالمناخية ِالمشاريع ِتركيب ِعملية ِفي لمحلية

 األخضرِللمناخ.

 جعل المدن إطارا لالبتكار واإلبداع والبحث التطبيقي لفائدة الشباب .20

 (ِتطويرِخبرةِومهاراتِوطنيةِفيِمجالِخدماتِالمدنِالذكيةSmart cities)،ِِمنِخالل

ِا ِالبنيات ِالرقميتعزيز ِللتدبير ِالِلتحتية ِمختلفِللمدن، ِواستخدام ِالكبرى، ِالمدن سيما

 توظيفاتِالتكنولوجياتِالحديثةِفيِالخدماتِالعموميةِالمقدمةِللمواطنين؛

 (ِ"تعميمِ"الشبكةِالكهربائيةِالذكيةSmart gridَِِّوالعد)َِّاتِالذكيةِعلىِجميعِالمدن؛اد 

 ِ؛واإلدارةِوالجامعةوالمدرسةِالنهوضِبثقافةِاالبتكارِداخلِاألسرة 

 ِ،تعزيزِتوجهِالمدنِنحوِاحتضانِمجمعاتِالتكنولوجياتِواالبتكارِومراكزِالبحثِواالمتياز

ِالبنياتِ ِضمنِأهدافِهذه ِالجديدة ِوالتكنولوجياتِالنظيفة ِالمستدامة ِالتنمية ِإدماجِأبعاد مع

ِتدخلها؛ ِومجاالت ِميادينِوِوبرامجها ِفي ِالتطبيقي ِالبحث ِمشاريع ِعدد ِمن الرفع

ِالج ِالرقميالتكنولوجيات ِواالقتصاد ِالمعرفة ِواقتصاد ِاألخضر ِلالقتصاد ِخاللِِ،ديدة من

ِمنِصناديقِالتمويلِالجد ِويجبِأنِياالستفادة ِللبحث. ِالموجهة ِالتدبيرِعلىِتكزريدة  هذا

ِالنهوضِ ِبهدف ِوالمتوسطة ِالصغرى ِوالمقاوالت ِالناشئة ِالشركات ِوتشجيع احتضان

المجالِ)أبطالِوطنيين(ِقادرينِعلىِتصديرِِبالتكنولوجياتِوتشجيعِبروزِفاعلينِرائدينِفي

 ؛فهمِومهاراتهمِعلىِالصعيدِالدوليمعار

 ِال ِاحتضان ِإمكانية ِدراسة ِبحث ِلمعاهد ِالكبرى ِالمتعلقةِمدن ِاإلشكاليات ِفي متخصصة

ِ ِالنفايات، ِتدبير ِ)الحركية، ِالطاقية...بالمدينة ِمع(النجاعة ِبشراكة ِوذلك البحثِِاكزمرِ،

ِِجهة.القائمةِوبتنسيقِمعِال

 االنتقال نحو التنمية المستدامة للمدن المغربية تدابير متعلقة بتسيير ومواكبة( ج

. من أجل تخطيط إستراتيجي مرتكز على التكامل والتعاون وتضافر الجهود على الصعيد المحلي 21

 والجهوي والوطني

 ِالتراب ِالجهويِإلعداد ِالتصميم ِالسيما ِالجماعي، ِالعمل ِآلياتِتنظيم ِيعتبرِِاستثمار الذي

وثيقةِمرجعيةِفيِتدبيرِالشأنِالعام.ِكماِينبغيِأنِتندمجِبرامجِالتنميةِالجهويةِوبرامجِتنميةِ

ِالعمالةِأوِاإلقليمِوبرامجِعملِالجماعةِضمنِتوجيهاتِالتصميمِالجهويِالمشارِإليه.

 ِالجماعاتِالترا ِحول ِالتنظيمية ِوالقوانين ِالدستور ِفي ِاآللياتِالمنصوصِعليها بية،ِتفعيل

ِالجماعاتِ ِمجموعات ِالجماعات، ِبين ِالتعاون ِمؤسسات ِالجماعات، ِبين ِالتعاون :ِ وهي
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ِعبرِ ِاألهداف ِبحسب ِالعصري ِالتدبير ِنظام ِوالتعاقد، ِوالشراكة ِالتعاون ِآليات الترابية،

ِمؤشراتِالتتبعِواإلنجازِواألداء،ِتقنياتِالتتبعِوالتقييمِوأنظمةِالمعلومات.

ِت ِشأن ِمن ِاإلطار، ِهذا ِبمهامِوفي ِاالضطالع ِفي ِيساهم ِأن ِالجماعات ِبين ِالتعاون ِآلية بني

ِالنفايات،ِ ِمعالجة ِالتنقل، ِمخطط ِإعداد ِالجماعي، ِالنقل ِقبيل ِمن ِعامة ِمنفعة ِذات ومشاريع

ِإقامةِ ِالمهيكلة، ِالتجهيزات ِوتدبير ِإحداث ِالعادمة، ِالمياه ِمعالجة ِومحطات ِالتطهير الطرق،

عَات ِالصناعية.ِالُمَجم  

 ِإل ِوالتدبيرِاللجوء ِالتوزيع ِوكاالت ِخالل ِمن ِالعمومية ِبعضِالخدمات ِتفويضِإنجاز ى

ِاإلداريِ المفوض ِالمجال ِفي ِاإلكراهات ِمع ِالتعاطي ِأجل ِمن ِالمحلية، ِالتنمية وشركات

ِهذهِ ِقياسِاالنعكاسِاالجتماعيِلمثل ِلكنِشريطة ِالمدينة، ِتدبير ِالتيِيواجهها والمحاسبي

ِالتدابير؛

 ِمتجد ِحضرية ِحكامة ِأنظمةِتبني ِوالمدينة، ِالدولة ِبين ِتجمع ِتعاقدية ِبرامج ِخالل ِمن دة

المعلومات،ِدالئلِالمساطرِمعِتجريدهاِمنِالصفةِالمادية،ِوذلكِمنِأجلِخلقِالقوةِالدافعةِ

ِ؛االتيِتنعكسِإيجابياِعلىِفعاليةِتدبيرِالمدينةِوعلىِجاذبيته

 طاعِالخاص،ِمنِأجلِتدبيرِوضعِآلياتِتنسيقِمبتكرةِوتعزيزِمشاركةِالمجتمعِالمدنيِوالق

ِمشروعِالمدينةِالمستدامةِوضمانِالتعبئةِحولهِوتملكه؛ِةتعددي

 ِتضم ِجديدة ِبكلِمدينة ِمختلطة ِالمشرفِعلىِإِإحداثِشركة ِوالفاعل المدينةِِحداثالدولة

ِوتعبئةِ ِبالتنفيذ ِالمشروعِفيِالجوانبِالمتعلقة ِمنِأجلِضمانِمواكبة والجماعاتِالمعنية،

ِوتدبيرِالمدينة.مصادرِالتمويلِ

 ِِتنظيم ِأجل ِمن ِالجديدة، ِالمستدامة ِللمدينة ِالتدريجي ِلإلرساء ِمالئم ِتعاقدي ِإطار وضع

ِالتزاماتِمختلفِالشركاءِواالضطالعِببرمجةِالميزانيةِالقطاعيةِالسنوية؛

 ِِالجماعة ِعمل ِلبرامج ِواجتماعي ِبيئي ِإستراتيجي ِتقييم ِإجراء ِعلى ِدوري ِبشكل العمل

ِالج ِالتنمية ِوبرامج ِهوية، ِمضامين ِمع ِيتماشى ِبما ِرقم ِالقانون المتعلقِ 49.17مشروع

ِبالتقييمِالبيئي.

 .ترشيد حكامة العقار22

 ِِالمواقع ِلتعبئة ِمسبق ِكشرط ِوتدبيره، ِالعقار ِفي ِللتحكم ِوقانونية ِمؤسساتية ِآليات إرساء

 المخصصةِللتجهيزاتِوالمنشآتِذاتِالمنفعةِالعامةِوتكوينِالرصيدِالعقاريِالعموميِ:

ِأجلِ - ِمن ِالعمومية ِوالمؤسسات ِالترابية ِالجماعات ِخدمة ِفي ِتكون ِجهوية ِهيئات إحداث

ِمقترحِمشروعِمدونةِ ِيعد ِالصدد، ِوفيِهذا ِالعقار. ِفيِمسألة ِوتحكم ِتدبير ِأفضل ضمان

ِ؛يهاالتعميرِالقاضيِبإحداثِوكاالتِعقاريةِجهويةِمقترحاِوج
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روعهاِاإلداريةِمنِأجلِتكوينِرصيدِوضعِآلياتِقانونيةِلتملكِاألراضيِمنِلدنِالدولةِوف -

 والمنشآتِذاتِالمصلحةِالعامة،ِأالِوهيِحقِ عقاريِوتعبئةِالمواقعِالمخصصةِللتجهيزات

ِ؛الشفعة

العملِفيِكلِمنطقةِمشمولةِبوثيقةِتعميرِمصادقِعليها،ِعلىِتكريسِسموِقواعدِالتعميرِ -

ِعلىِالمقتضياتِالمنظمةِلألنظمةِالعقاريةِفيِحالةِتعارضهما؛

ِوالمناطقِ - ِوالتجهيزات ِالطرق ِإنجاز ِفي ِالعقارات ِمالكي ِبين ِالتضامن ِقواعد إرساء

ِالمدينة ِتخطيط ِفي ِأساسي ِكمبدأ ِالعقاري ِاإلنصاف ِعلى ِالتركيز ِوينبغي ِالخضراء.

ِ.هاتدبيرو

 للمدن في مسلسل التخطيط الحضري والتهيئة الحضرية  إدماج غايات التنمية المستدامة .23

 وثائق التعمير :

 ِوثائقِإدما ِمختلف ِإعداد ِقواعد ِفي ِالمستدامة ِللتنمية ِالوطنية ِاإلستراتيجة ِتوجيهات ج

ِالتخطيطِالحضري،ِالِسيماِمخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانية،ِتصميمِالتهيئةِالحضرية؛

 ِِالترابِوتصميم ِالوطنيِإلعداد ِقانونيةِمنِأجلِضمانِالترابطِبينِالتصميم إرساءِقواعد

والتصميمِالجهويِإلعدادِالتراب،ِومخططِتوجيهِالتهيئةِالعمرانيةِِالتنظيمِالوظيفيِوالتهيئة

ِمعِالحرصِعلىِتحقيقِالتالؤمِ ِالتهيئةِوبرنامجِعملِالجماعةِومشروعِالمدينة، وتصميم

 واالنسجامِبينِالتوجهاتِواالختياراتِوالمقتضياتِالتيِتتضمنهاِهذهِالوثائق؛

 كلِخمسِأوِثالثِسنوات،ِمنِأجلِتعديلِِجعلِتصميمِالتهيئةِوثيقةِتعاقديةِتخضعِللتقييم

ِالبرنامجِالتعاقديِالخماسيِأوِالثالثيِالمعتمدِمنِلدنِالجماعةِوشركائها؛

 ِآلياتِالتخطيط ِعلى ِوالتشتتِِالحضريِاالعتماد ِالتمدد ِمن ِوالحد ِالكثافة ِتشجيع ِأجل من

ِضري؛الحضري،ِعبرِسياساتِفيِمجالِالعقارِوالحركيةِوالنقلِوعبرِتجديدِالفضاءِالح

 ِاإلدراجِالتلقائيِلدراسةِالتأثيرِفيِمجالِالطاقةِوالماءِوالبيئةِفيِمخططاتِتوجيهِالتهيئة

ِالعمرانية،ِوتصاميمِالتهيئةِوالمشاريعِاالستثمارية؛

 ِِالجديدة ِالمدن ِفي ِللبيئة ِالمراعية ِباألحياء ِالمتعلقة ِوالمعايير ِالجيدة النهوضِبالممارسات

ِالمستدامة.

 االستدامة  في مسار القائمةدة المدن الجدي انخراط .24

 ِِالجهوي ِوالتصميم ِالتراب ِإلعداد ِالوطني ِالتصميم ِبتوجهات ِالجديدة ِالمدن ِإحداث ربط

إلعدادِالترابِوبالدراساتِاالستشرافيةِالمحددةِلصبغةِالمدينةِوتموقعهاِوفقِرؤيةِتنمويةِ

ِيِوالطاقي؛ِعلىِالمستوىِالجهويِوكذاِبدراساتِالتأثيرِالبيئيِوإدماجِالبعدِالبيئ

 ِبدراساتِموضوعاتية ِالجديدة ِالمدن ِتهيئة ِتصاميم ِتلقائيِعلىِمواكبة ِبشكل ِطبقاِالعمل ،

ِ ِالمتعلقِبالوكاالتِالحضرية3ِلمقتضياتِالمادة ِالقانون ِووسائلِِمن ِالحضرية ِالحركية :
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ِالطاقي ِالنجاعة ِالتراث، ِتثمين ِواالرتباط، ِالنقل ِمخطط ِالولوجية، ِللبيئة، ِالمراعية ة،ِالتنقل

ِالميا ِمعالجة ِإلخالنهوضِبالطاقاتِالمتجددة، ِالعادمةِوالنفاياتِالصلبة، ِالعملِعلىِه تقييمِ.

استدامةِمخططاتِاالستثمارِالحاليةِالمخصصةِلتأهيلِالمدنِالجديدةِوإطالقِعلميةِِدرجة

استدامتهاِوجاذبيتهاِوارتباطهاِمعِأحواضِالتشغيلِومعِالمدنِ تحيينها،ِوذلكِمنِأجلِضمان

ِخرى.األ

 لتدبير الحضرياإضفاء المهنية على  .25

 ِِوإحداث ِالعقارية ِالتجزئات ِبإحداث ِاألذون ِتسليم ِخالل ِمن ِيقوم، ِحضري ِتدبير تبني

ِبينِمختلفِ ِالمجالية ِعلىِتشجيعِتقليصِالمسافة ِالعقارية، ِوالمشاريع المجموعاتِالسكنية

العامةِعلىِمستوىِِالفئاتِاالجتماعيةِوضمانِالترابطِبينِالمكوناتِالحضريةِوالفضاءات

 كلِحيِوكلِقطاعِبالمدينة؛

 ِاآللياتِوضعِآلياتِللتهيئةِالحضريةِمنِقبيلِالمدنِالجديدةِومناطقِالتهيئةِالمتشاورِحولها

ِللتعمير ِالقوانينِِالعملياتية ِأن ِعلما ِالحضري، ِالضم ِومدارات ِالعقاري ِالرصيد ومناطق

ِالفضاء ِوإنتاج ِتهيئة ِعمليات ِتحصر ِالعمل ِبها ِالتجزئاتِِالجاري ِإحداث ِفي الحضري

ِ؛مجموعاتِالسكنيةِوتقسيمِالعقاراتالعقاريةِوال

 ِِمكونات ِكل ِالتقاء ِونقطة ِومعلمة ِللمدينة ِرمزا ِتمثل ِمدينة ِفيِكل ِاألقل ِعلى ِبناية إنشاء

 منظومتها؛

 ِوضعِنصِقانونيِخاصِبالمدنِالجديدةِالمستدامةِيحددِآلياتِتصميمهاِوإحداثها؛

 ِ؛ِهاوتدبيرالمدنِالكبرىِحكامةِوضعِإطارِقانونيِخاصِب

 بموجبهِوكالةِالتنميةِالرقميةِةحدثالم61.16ِقانونِرقمِالِاإلسراعِبالمصادقةِعلىِمشروع.ِ

التمويالت  المدينة عبر تسريع مسلسل إصالح النظام الضريبي المحلي وتنويع آليات تمويل .26

 مجال التنمية المستدامة من أجل مالءمة مداخيل المدن مع حاجياتها المتزايدة في  يةالمناخ

يوجدِإصالحِالنظامِالضريبيِالمحلي،ِالذيِنصِعليهِالمشرع،ِقيدِاإلنجاز.ِوثمةِالعديدِمنِالسبلِ

ِ ِيمكن ِهذاِسلكالتي ِوفي ِالمتزايدة. ِاحتياجاتها ِمع ِالحضرية ِالجماعات ِموارد ِمالءمة ِأجل ِمن ها

 الصددِينبغيِالعملِعلىِ:

 تعلق بالسماح للجماعات الترابية باللجوء إلى اإلسراع بالمصادقة على المرسوم الم

 ؛لقطاع المحليإلى الولوج لبناك لأل انات الالزمةتوفير الضماالقتراض، من أجل 

 : االستفادة من زائد القيمة العقارية 

الِيتمِإعمالهاِوالحالِأنِمنِشأنهاِالمشاركةِفيِميزانيةِالجماعة.ِونذكرِفيِ ثمةِمقتضياتِقانونية

ِ ِالصدد، ِهذا ِللمواد ِطبقا ِالجماعية، ِفيِإنجازِالطرقِالعامة 37ِمساهمةِمالكِاألراضيِالمجاورة
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المتعلقِبالتعمير12.90ِللقانونِرقم39ِِو38ِو
151

،ِكماِنذكرِإمكانيةِتقاسمِزائدِالقيمةِالمتأتيِمنِ

59ِالمادةِِعملياتِالتعميرِبينِالدولةِوأصحابِاألمالكِالخاصة،ِوفقاِللشروطِالمنصوصِعليهاِفي

المتعلقِبنزعِالملكيةِألجلِالمنفعةِالعامةِوباالحتاللِالمؤقت7.81ِالقانونِرقمِِنم
152
.ِ

ِالغرضِاألساسيِ ِتغيير ِحالة ِففي ِبنفسها. ِنفسها ِتمويل ِعلى ِالمدينة ِتعمل ِأن ِمنطقي ِألمر إنه

جبِ)العلو،ِالكثافة...(،ِيالستعمالِبقعةِأرضيةِماِ)تغييرِالتنطيق(ِأوِتغييرِقواعدِاستعمالِاألراضيِ

استفادةِالمدينةِمنِجزءِمنِزائدِالقيمةِالمالي،ِوفقِإطارِقانونيِضريبيِيسمحِبتحقيقِإلىِالسعيِ

ِالعدالةِالعقاريةِواإلنصافِالضريبي.

إنِمبدأِاسترجاعِجزءِمنِتكاليفِاالستثمارِعلىِإثرِإنجازِبنيةِتحتيةِأوِأحدِالتجهيزاتِالممولةِمنِ

ِتماما. ِمشروعة ِعملية ِتعد ِالمدينة ِبأعمالِلدن ِالطرقِوتقوم ِتشق ِالجماعة ِأن ِوتجهيزِذلك ِتهيئة

وإنجازِشبكاتِالنقل،ِوغيرها،ِغيرِأنهاِالِتستفيدِمنِزائدِالقيمةِالمترتبِعنِهذهِاألعمال.ِِالعقارات

ِالكرائية ِالقيمة ِتحديد ِإعادة ِعملياتِالبناء، ِالمعامالتِأو ِإجراء ِيتعينِخالل ِمنصفةِ لذلك بطريقة

ِسوقِالعقار.ومضبوطة،ِحسبِتطورِ

 فرض الرسوم على المتسببين في التلوث واالستفادة من التمويالت الخضراء 

 ِِيتم ِإلىِمعايير ِاستنادا ِالسائلة، ِالمخلفاتِالصناعية ِبطرح ِاإلتاواتِالمتعلقة تفعيل

وضعهاِلهذاِالغرضِودراسةِإمكانيةِإحداثِمساهمةِيؤديهاِأصحابِالسياراتِفيِ

الحضريِأوِجزءِمنِمبلغِالضريبةِعلىِالسياراتِشكلِأداءِعنِالسيرِفيِالفضاءِ

ِأوِجزءِمنِالرسومِعلىِالمحروقات؛

 ِِوالتنمية ِللبيئة ِالوطني ِوالصندوق ِالبيئي ِالجبائي ِالنظام ِآليات ِوضع تسريع

99.12ِمنِالقانونِاإلطارِرقم30ِِو29ِالمستدامة،ِالمنصوصِعليهماِفيِالمادتينِ

 تدامة؛بمثابةِميثاقِوطنيِللبيئةِوالتنميةِالمس

 التمويالت الخضراء تمويل المناخ وتنويع تحديد مصادر 

ِلدىِ ِالمحلية" ِالجماعات ِ"بنك ِالجماعي ِالتمويل ِلصندوق ِالجارية ِاالعتماد ِعملية ِشأن ِمن إن

ِللمناخ ِاألخضر ِبإيصالِِ الصندوق ِالمتعلقة ِلالحتياجات ِملموسة ِحلوال ِتقدم ِالتكيفِأن وصندوق

يةِفيِمجالِمواجهةِالتغيراتِالمناخية،ِمماِسيمكنِبالتاليِمنِوتخصيصِالتمويالتِللمشاريعِالمحل

                                                           
151

المتعلق بالتعمير على ما يلي : " يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة  12.90من القانون رقم  37تنص المادة   

جزء من أرضه يعادل مستطيال يكون عرضه عشرة أمتار  الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة

 وطوله مساويا لطول واجهة األرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن ال تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة األرضية"

%ِفإنِالمستفيدينِمن20ِةِتتجاوزِإذاِكانِإعالنِأوِتنفيذِاألشغالِأوِالعملياتِالعامةِيدخلِعلىِقيمةِبعضِاألمالكِالخاصةِزياد  152

ِإلىِ ِالكيفية ِالطارئِبهذه ِالقيمة ِزائد ِتعويضِيعادلِنصفِمجموع ِبدفع ِالتضامن ِيلزمونِعلىِوجه ِذويِحقوقهم ِأو ِالزيادة هذه

عنِِالجماعةِالمعنيةِباألمر.ِويخفضِعندِاالقتضاءِالتعويضِعنِزائدِالقيمةِبكيفيةِالِيمكنِأنِيقلِمعهاِفيِأيِحالِمنِاألحوال

ِ%ِمبلغِالزيادةِالذيِيبقىِكسباِللملزم.20
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(ِتشجيعِتطويرِوسائلِومنتجات2ِ(ِتيسيرِالحصولِِعلىِالتمويالتِمنِلدنِالجماعاتِالمحلية،1ِ:ِ

(ِالسماحِبتطويرِونقلِالمعارف3ِماليةِجديدةِمنِقبيلِالسنداتِالخضراءِلفائدةِالفاعلينِالمحليينِو

ِلماليةِالمناخيةِالمحلية.والمهاراتِفيِمجالِا

(ِ ِبالمغرب ِالمناخي ِللتغير ِالكفاءات ِلمركز ِالفعلي ِاإلعمال ن ِيُمك   ِأخرى، ِجهة (C4 Marocِمن

ِالمحليينِ ِالفاعلين ِإشارة ِرهن ِملموسة ِحلول ِوضع ِمن ِاإلفريقية، ِالقارة ِمجموع ِعلى المنفتح

ِالخبرا ِفيِمجالِتعزيزِالقدراتِوتقاسم ِفيِمهنِالتركيبِوالفاعلينِعلىِمستوىِالقارة، تِالسيما

ِ.ةالمناخيِآثارِالتغيراتِتخفيفلتقنيِوالماليِلمشاريعِالتكيفِوا

 تغطية تكاليف الخدمات الحضرية بشكل أفضل 

ِالتكاليفِ ِتلك ِتغطية ِيجب ِلذلك ِمتزايد. ِارتفاع ِفي ِكلفتها ِوأضحت ِمطردا ِتطورا ِالخدمات تشهد

نِأبداِمنِتغطيتهاِكاملة،ِكماِهوِالشأنِبالنسبةِبطريقةِسليمة،ِوإنِكانتِالمداخيلِالمباشرةِلنِتتمك

لقطاعِالنقل.ِلذلك،ِفمنِالممكنِمنِخاللِإقرارِمبدأِ"المساهمةِفيِالنقل"ِجعلِالمقاوالتِالمستفيدةِ

ِمنِالحركيةِالحضريةِتساهمِفيِتمويلِهذاِالقطاع.

ِفيِبعضِالمدنِ ِالنفاياتِالمنزلية ِجمعِومعالجة ِرسوم ِتحديد ِيتم بناءِعلىِوزنهاِمنِجانبِآخر،

الحقيقيِعندِالجمع.ِغيرِأنِهذهِالخدمة،ِالتيِيتمِتمويلهاِضمنِرسمِالخدماتِالجماعية،ِيمكنِأنِ

فيِالمائة20ِِتخضعِإلتاوةِخاصةِبهاِوذلكِبالنظرِلكونهاِمحددةِوذاتِتكلفةِمرتفعة،ِقدِتصلِإلىِ

ِ ِفرضِإتاوة ِالمقبول ِمن ِسيكون ِلذلك ِبعضِالجماعات. ِتسيير ِميزانية ِالمنزليةِمن ِالنفايات على

ِواالنكبابِفيِالوقتِذاتهِعلىِتثمينِالنفاياتِالحضرية.

  التدخل على مستوى منظومة فرض الضريبة : حالة الكهرباء 

يفكرِبعضِالخبراء،ِألسبابِإيكولوجيةِواجتماعيةِومالية،ِفيِمراجعةِمنظومةِفرضِالضريبةِعلىِ

ِالفكرة ِهذه ِتبرير ِأجل ِمن ِوالكهرباء. ِيالماء ،ِ ِأن ِعلى ِالتأكيد ِالما15ِتم ِاألسرِِئةفي ِنفقات من

ِبمعنىِ ِالثالثِالرئيسية. ِالجماعية ِالرسوم ِمن ِالمتأتية ِالمداخيل ِتمثلِمجموع ِللكهرباء المخصصة

فيِالمائةِفإنِذلكِسيعادلِمداخيلِالرسمِعلىِالسكن15ِِآخر،ِإذاِتمتِزيادةِثمنِاستهالكِالكهرباءِبـ

ماتِالجماعيةِمجتمعةوالرسمِالمهنيِوالرسمِعلىِالخد
153

وأنِكلفةِتحصيلِغالبيةِالرسومِِ،ِالسيما

ِمرتفعةِفيماِتظلِالمداخيلِالتيِستتأتىِمنِخاللِالحلِالمقترحِسهلةِالتحصيل.

 ترشيد نفقات التسيير : حالة اإلنارة العمومية 

ِالتدخلِعلىِمستوى ِفإنهِمنِالواجبِأيضا ِكانِمنِالضروريِالتدخلِعلىِمستوىِالمداخيل، ِإذا

ِفيِ ِالخاصةِبالتسيير،ِالسيما ِنفقاتها ِبشكلِملحِإلىِترشيد ِفإنِالمدينةِمدعوة ِالسبب، ِلهذا النفقات.

ِيبرزِ ِمما ِتثقلِكاهلِميزانياتِالجماعات، ِالعمومية ِاإلنارة ِذلكِأنِفاتورة مجالِاستهالكِالطاقة.

ِالعموميةِلإلنارةِالناجعفعالِوستعمالِالأهميةِإعدادِمخططِمديريِلتهيئةِاإلنارةِالعموميةِمنِأجلِاال

وترشيدِالنفقاتِوالسعيِنحوِتحقيقِالنجاعةِالطاقيةِباإلضافةِإلىِإضفاءِنوعِمنِ"الجماليةِالليلية"ِ
                                                           

153
إيرفي أوكوار، خبير بالبنك الدولي، ورشة منظمة من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول موضوع "تدبير ميزانية وضرائب   

 2017المدن وابتكار آليات جديدة للتمويل المحلي"، فاتح فبراير 
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ِالمخططِفرصةِمهمةِلتخفيضِ ِويمثلِهذا ِالرفعِمنِجاذبيتها. ِللمدينةِمنِشأنها تمثلِبصمةِمميزة

ِالعموميةِغال ِاإلنارة ِوأنِشبكة ِبمصابيحِذاتِتكاليفِالكهرباء،ِالسيما ِتكونِمتقادمةِومزودة ِما با

ِاستهالكِمرتفعِمنِالكهرباء.

 اللجوء للتعاون بين الجماعات 

ِالجم ِبين ِللتعاون ُن ك  ِتدبيريُم  ِلفائدة ِرافعة ِيشكل ِأن ِمؤسساتِهاوتمويلِالمدينةِاعات ِتضطلع ِإذ .

ِأالِو ِعلىِالجماعة، ِالحضريةِاألكثرِعبئا هيِالنقلِالجماعيِالتعاونِالجماعيِبالخدماتِالعمومية

على113.14ِِ.ِويحيلِالقانونِالتنظيميِرقمِوغيرهاوفضاءاتِوقوفِالعربات،ِالطرق،ِوالحركيةِ

الِأنِاضطالعِهذهِالمؤسساتِإبرامِاتفاقياتِمحليةِدونِأنِينصِعلىِالمواردِالماليةِلتنفيذها،ِوالح

ِبمهام ِوتجعلها ِالمشاريع ِببرمجة ِلها ِتسمح ِخاصة ِموارد ِيفترضِتوفر ِالتقلباتِها ِعن ِمنأى في

ِللحصولِ ِمعيارا ِوجعلها ِأخرىِينبغيِإعمالها ِالمؤسساتِيمثلِإمكانية ِإنِخلقِمثلِهذه السياسية.

ِمؤسساتِ ِإطار ِفي ِجهودها ِتضافر ِالتي ِالجماعات ِلفائدة ِالدولة ِتخصصها ِالتي ِاالعتمادات على

ِالتعاونِالجماعي.

  الرفع من جودة الحكامة، تغيير الوضع المالي 

يدِالحكامة،ِمعِماِيقتضيهِمنِإبرامِلبرامجِتعاقديةِبينِالدولةِوالمدينةِوعقودِتدبيرِمفوضِإنِتجد

ِ ِوإحداثِشركاتِالتنمية ِالشراكاتِواعتماد ِوبناء ِالمعلوماتِودالئلِالمساطرِورفعِأالمحلية نظمة

لماليةِالمحليةِالطابعِالماديِعنِالمساطر،ِالِيمكنِإالِأنِيكونِلهِأثرِالقوةِالدافعةِاإليجابيةِعلىِا

ِوعلىِجاذبيةِالمدينة.ِ

لة،ِيمكنِتحسينِاألداءِالماليِللمدينةِمنِخاللِإضفاءِالمهنيةِعلىِتدبيرِالمرافقِمنِقبيلِسوقِالجم

.ِويمكنِلتحسينِمواردِالمدينةِأنِيغيرِوضعهاِالماليِويسمحِلهاِوغيرهاالمحطةِالطرقية،ِالمجازر،ِ

تمويل.ِذلكِأنِاالستفادةِمنِاالقتراض،ِوفقِأفضلِالشروط،ِباالنفتاحِعلىِآفاقِجديدةِفيِمجالِال

رهينِبتنقيطِماليِإيجابيِيخلقِالثقةِلدىِالمستثمرينِوالجهاتِالمقرضة
154

.ِهكذا،ِيمكنِللجماعةِأنِ

لتنفيذِشراكاتِبينِالقطاعِالعامِوالخاصِمنِخاللِتحملِحصتهِِمصداقيةِومؤهالِاتصبحِشريكاِذ

ِالمؤدىِعنهاِ....ِِِالمرافقاريعِالنقلِومنِاالستثماراتِومنِمخاطرِمش

ثرِاإليجابيِللرفعِمنِحجمِالمواردِعلىِاالستثمار.ِإذِيتعينِاألإنِمثالِمدينةِالدارِالبيضاءِيظهرِ

ِالماليِ ِالدارِالبيضاءِالكبرىِالذيِيبلغِغالفه ِأنِتنفذِمخططِتنمية مليارِدرهم32,4ِِعلىِالمدينة

ِبمبلغ ِميزانيته ِفي ِييمالِ 3,5والذيِتساهم ِالصافيِسنة ِاالدخار ِحجم ِبلغ ِوقد ِدرهم. ما2014ِِر

ِأي146ِِمجموعهِ ِوسيمكنِاستقرارِنمو5ِِمليونِدرهم، فيِالمائةِمنِمجموعِالمداخيلِالجارية.

نقطةِمنِنسبة0,4ِِمليارِدرهم،ِأيِماِيعادلِناقص1ِِفيِالمائةِسنوياِمنِتوفر1ِِالمداخيلِفيِنسبةِ

ِسنوات.5ِاالستدانة،ِفيِأفقِ

فع تحدي تنمية موارد بشرية مؤهلة وتبني مقاربة لتعزيز القدرات قائمة على هندسة التكوين ر .27

 وعلى تحقيق النتائج

                                                           
154

 مرات القدرة على التمويل الذاتي الصافي 10إلى  8عليها : يمكن لحجم القرض أن يعادل من النسبة المقبولة المتعارف   
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  تعميم إعداد المخطط المديري للتكوين المستمر على كل المدن مع إدماج احتياجات

 المنتخبين وموظفي اإلدارة المحلية، السيما تلك المتعلقة بـ  :

 ِِمجلسِالمدينةِفيِمجالِالريادةِوالتدبيرِاإلجرائي؛تعزيزِقدراتِمنتخبي

 ِِشركات ِالمفوضِوتدبير ِالتدبير ِمجال ِفي ِالمحلية ِاإلدارة ِموظفي ِقدرات تعزيز

ِالتنميةِالمحلية؛

 ِاإلستراتيجياتِالوطنية،ِالمقتضياتِالقانونيةِوالتنظيميةِفيِمجالِمكافحةِالتغيرات

ِالتنميةِالمستدامة؛تحقيقِالمناخيةِو

 ِال ِاالستثماريةِتعزيز ِللمشاريع ِالمالية ِوالهندسة ِالتقني ِالتركيب ِمجال ِفي قدرات

 ومساطرِاالستفادةِمنِاآللياتِالجديدةِلتمويلِالمناخ.

 ِاألكاديمية ِمع ِبشراكة ِللتكوين ِبرامج ِلِوضع ِالترابيةاإلفريقية ِالتابعةِلجماعات

ِالمتحدة ِالمحلية ِوالحكومات ِالمدن ِإفريقيا فرعِ-ِلمنظمة ِه، ِاألكادباعتبار ميةِيذه

ِللتميز ِفيِمركزا ِالبرامج ِهذه ِمن ِالهدفِالمنشود ِويكمن ِتحديثِوتعزيزِ. ضمان

ِ مهنيةِتدبيرِاإلداراتِالترابيةِفيِالقارةِاإلفريقية.

 من خالل : ،ز الالمركزية والالتمركز اإلداريتعزي 

o (ِِالجودة لدوليِإيزوِ(ِحسبِمرجعِالمعيارِاSMQتزويدِاإلداراتِالمحليةِللمدنِبأنظمةِإدارة

(9001 v2015ِِمنِأجلِالتحكمِفيِإنجازِاألنشطةِوالخدماتِالمقدمةِوتنميةِثقافةِااللتزامِتجاه)

المواطنينِوقياسِدرجةِرضىِالمواطنين.ِوفيِهذاِالصدد،ِينبغيِعلىِالحكومةِأنِتعملِعلىِ

اءِنظامِإدارةِاإلسراعِبإعدادِميثاقِالمرافقِالعمومية،ِالذيِسيشكلِأساساِمتيناِوحافزاِنحوِإرس

ِالجودةِعلىِمستوىِإداراتِالمدن؛

o ِسِقانونياِومتسم إعدادِميثاقِالالتمركزِوفقِمقاربةِتشاركية،ِمنِأجلِالنهوضِبالتمركزِمكرَّ

نِمنِتحقيقِنقلِفعليِوتدريجيِلسلطاتِالقرارِوللمواردِوالوسائلِ بطابعِتطوريِوتدريجي،ِيُمك  

ِإلىِاإلداراتِالترابية.

 ِتكوينِمواردِبشريةِعاليةِالكفاءة،ِمنِخاللِ:ِإيالءِاألهميةِل

مةِالجيدةِءالتمدرسِوالسعيِنحوِتحقيقِالمالِتعزيزِالتكوينِالمهنيِوتحسينِنسبة -

ِبينِالتكوينِواحتياجاتِسوقِالشغل؛

ِاإلسراعِبتفعيلِاإلصالحاتِالواردةِفيِميثاقِالتربيةِوالتكوين؛ -

ِم - ِمستمرة ِوتعديالت ِمنتظمة ِتقييم ِبعمليات ِالقيام ِأجل ِالتطوراتِؤالتالن ِمع م

ِوالفرصِالتنموية.
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 ِالمراهنةِعلىِتطويرِالخبرةِالوطنيةِمنِأجلِتسريعِاالنتقالِالرقميِبالمغربِمعِاالرتكاز

علىِبرنامجِالحكومةِاإللكترونيةِالذيِيتوفرِعلىِاالعتماداتِالماليةِويتضمنِنحوِعشرينِ

ِمشروعاِمهيكال.ِ

 ِلمتعلقةِبالنجاعةِالطاقية؛تبسيطِوتعميمِالتقنياتِوالمعارفِا

 ِإدراجِمقاربةِالنجاعةِالطاقيةِفيِمجموعِالسياساتِالعموميةِالقطاعيةِوفيِبرامجِالتكوين

ِوالبحثِواالبتكار؛

 ِِمن ِجملة ِفي ِاإلدارة ِوموظفي ِالمنتخبين ِلفائدة ِوالتحسيسية ِالتكوينية ِالدورات مضاعفة

ِالمتجددةِوالنجاعةِالطاقية؛ِالمجاالتِمنِبينهاِحكامةِالمشاريعِالثقافيةِوالطاقات

 ِ؛إقرارِإلزاميةِقيامِالجماعةِبإصدارِتقريرِللتقييمِمرةِكلِسنتين

 ِ:ِِتعزيزِنظامِتتبعِوتقييمِعملِالجماعةِفيِمجالِحكامةِالمدينة،ِوذلكِمنِخالل

ِدائمةِللتواصلِمفتوحةِفيِوجهِالمواطنين؛ِمنصةوضعِميثاقِالمرافقِالعموميةِوإقامةِ -

ِالجمعيات - ِوالتقدمِِتكوين ِالعرائضِوالملتمسات ِوتقديم ِللمشاركة ِالجديدة ِالطرق حول

 بالشكاياتِلدىِالجماعاتِواإلداراتِالترابية؛

 مؤشراتِموجزةِتغطيِمجموعِمحاورِالحكامةِالحضرية؛ِ -

 وضعِنظامِللمعلوماتِيتمِتحيينهِوتزويدهِبالمعطياتِبشكلِمنتظم؛ -

- ِ ِبالمعلومات ِلإلحاطة ِالبيئي ِللرصد ِنظام ِواإلحصائياتِإرساء ِاالبتكار وأشكال

ِأوِ ِاإليكولوجية ِوالتوازنات ِالبيئية ِواألنظمة ِالبيولوجي ِوالتنوع والنصوصِالتنظيمية

 المناخيةِفضالِعنِاآلفاقِواالتجاهاتِالمتعلقةِبالبيئةِالحضريةِوالتنميةِالمستدامة؛

- ِ ِالجماعة ِتبذلها ِالتي ِومنصفِللجهود ِدقيق ِتقييم ِمعياريِإلجراء ِإطار ةِوالدولتحديد

 نِمنِأجلِتنفيذِأهدافِالتنميةِالمستدامة.ِونِالمحليووالفاعل

 ِِِاإلشكاليات ِمناقشة ِأجل ِمن ِمتعددين ِفاعلين ِتضم ِمنتديات ِتنظيم ِعلى ِدوري ِبشكل العمل

 الحضريةِومضامينِالتقاريرِحولِالمدينةِوآفاقِالتنمية.

 ِأجل ِمن ِللمدينة ِاالجتماعي ِوالرأسمال ِاالجتماعية ِالمؤشرات ِالمواطنينِتتبع ِرفاه ِتطوير

 ؛ِورخائهمِوتعزيزِالسلمِواالستقرارِاالجتماعي

 ِِتحديثِمنظومةِالتربيةِوالتعليمِوالنهوضِبحمايةِوتربيةِالطفولةِالمبكرةِوبرمجتِاستثمارات

 كبرىِفيِمجالِالتعليمِاألولي.
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زيل أهداف التنمية توحيد المعايير )التقييس( آلية مرجعية لتدبير االنتقال نحو مدن مستدامة وتن د.

  المستدامة 

وضع نظام للتدبير يمكن من ادماج التنمية الحضرية المستدامة، ارتكازا على معايير إيزو  .28

(. إن المدن مدعوة إلى االستفادة من مثل هذا 37120:  2014( وإيزو )2016 : 37101)

 :اإلطار المرجعي من أجل إرساء وهيكلة تنميتها، بناء على مؤشرات األداء 

ِالنهوضِ ِوإلى ِالتدبير ِمجال ِفي ِالمحليين ِالمنتخبين ِقدرات ِتعزيز ِإلى ِترمي ِالمعايير ِهذه إن

ِخدماتِ ِتحسين ِوتدمج ِواالقتصادية ِواالجتماعية ِالبيئية ِالرهانات ِتهم ِوهي ِالمحلية. بالمبادرات

تدامةِاقتصادية،ِفضالِعنِدعمِأهدافِواضحةِمنِأجلِتنميةِمس-الجماعةِالترابيةِوالفوائدِالسوسيو

ِفيِالجماعاتِالترابيةِوتشجيعِأنظمةِالتخطيطِالعقالنيِالكفيلةِبتحقيقها.

ِلبنةِأساسيةِفيِالتنميةِالمستدامةِللمجتمعِبأسره.ِ ِاإلطارِالمرجعيِعلىِالمدنِبوصفها ويركزِهذا

ِفإنِكلِالجماعاتِالترابيةِيمكنِأنِتستفيدِ ِالخاصة، ِومصالحها ورغمِأنِلكلِجماعةِترابيةِقيمها

لِجماعيِمنِخاللِتقاسمِقيمِوأهدافِمشتركة،ِلكنِدونِإعفاءِالفاعلينِاألفرادِمنِمسؤولياتهم.ِبشك

ِ:ِ (ِمنِشأنهِأنِيسمحِبـ37101إنِالنجاحِفيِإعمالِمعيارِإيزوِ)

 ِالمساعدةِعلىِخلقِتوافقِحولِالتنميةِالمستدامةِداخلِالجماعةِالترابية؛

 ِجياتِوالبرامجِوالمشاريعِوالمخططاتِوصمودِاإلستراتيِوتكيفتحسينِاستدامةِوذكاء

ِنطاقِ ِداخل ِالمنفذة ِأو ِمباشر ِبشكل ِالترابية ِالجماعات ِعليها ِتشرف ِالتي والخدمات

 اختصاصهاِالترابي؛

 ِالحياةِ تطويرِمقاربات ِبقيمةِدورة ِالتخصصاتِمتعلقة ِبينِالقطاعاتِومتعددة مشتركة

 ؛والكلفةِالشاملة

 ة؛يلومفاعلينِمنِخاللِتبنيِمقاربةِشالِتشجيعِمضافرةِالجهودِبينِالعديدِمن 

 .تحسينِفعاليةِأداءِوجاذبيةِالجماعاتِالترابية 

ومنِالنتائجِالمرجوةِمنِاعتمادِنظامِتدبيرِلتحقيقِالتنميةِالمستدامةِداخلِالجماعاتِالترابيةِنذكرِماِيليِ

: 

 ِِالتكيف ِعلى ِوقدرتها ِالجماعاتِالترابية ِذكاء ِوتشجيع ِالمستدامة ِالتنمية ِأخذاِوالصمودتدبير ،

ِبعينِاالعتبارِحدودهاِالترابية؛

 ِفيِنتائجِالتنميةِالمستدامة؛ِالترابيةِتحسينِمساهمةِالجماعات

 تنظيمِطرقِتنزيلِأهدافِالتنميةِالمستدامةِعلىِمستوىِالمدن 

 ِتقييمِأداءِالجماعاتِالترابيةِفيِالتقدمِالمحرزِفيِميدانِالتنميةِالمستدامةِوالمستوىِالمحققِمن

ِ؛والصموداءِوالقدرةِعلىِالتكيفِالذك
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 ِاحترامِالمعايير.ِتحديدِالمقتضياتِاإللزاميةِالمتعلقةِب

ِ

ِوتدبيرِ ِالتخطيط ِوفي ِوتحسينها، ِالريادة ِمراحل ِفي ِالتحكم ِأجل ِمن ِدقيقة ِمتطلبات ِيحدد ِالمعيار إن

زِاألنشطةِاإلجرائيةِالمواردِالماديةِوالماليةِوالمعطيات،ِكماِتهمِهذهِالمتطلباتِالتدبيرِاإلجرائيِوإنجا

منِِوتقييمِاألداء،ِفضالِعنِإرساءِآلياتِالقياسِوالضبطِوالتحكيمِوالتحسينِالمستمرِلمنظومةِالتدبير

ِالتنميةِالمستدامةِداخلِالمدينة.ِأجلِتحقيق

ِ

صيلِخاللِعمليةِتقييمِأداءِالمدنِالمغربيةِفيِماِيتعلقِبتحقيقِغاياتِالتنميةِالمستدامة،ِالمشارِإليهاِبتفو

ِالتنميةِ ِأهداف ِأخذ ِالمدينة ِمجلس ِعلى ِيتعين ِالمستدامة، ِالتنمية ِعمل ِمجاالت ِمراعاة ِومع أعاله،

ِ ِالهدفِرقم ِبعينِاالعتبارِ)السيما ِالمتحدة ِمنظمةِاألمم الراميِإلىِ"جعل11ِِالمستدامةِالتيِاعتمدتها

ِومستد ِالصمود ِعلى ِوقادرة ِوآمنة ِللجميع ِشاملة ِالبشرية ِوالمستوطنات ِإدراجهاِالمدن ِوكذا امة"(،

ِالمحتملِفيِالتخطيطِالترابيِوفيِبرامجِالتنميةِالمحلية.

وينبغيِعلىِمجلسِالمدينةِأيضاِوضعِخارطةِطريقِللنتائجِالمرجوةِوالعملِبشكلِدوريِعلىِتحديدِ

معاييرِتطورِنضجِمنظومةِالتدبيرِ نسبةِالتقدمِفيِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِوذلكِاستناداِعلىِمصفوفة

األفقيِوماِيكفيِمنِالعناصرِِهامحورأوِخمسِمراحلِعلىِمستوىِأربعِهذهِالمصفوفةِتضمِوِلمحلي.ا

ِالعمودي ِكماِلمحورها ِللمدينةِومجاالتِتدخلها. ِمالئمة ِاختيارها ِويجبِأنِتكونِالعناصرِالتيِسيتم .

ِيتعينِأنِيتمِالتخطيطِلمختلفِالمراحلِعلىِأبعدِمدىِيمكنِتحقيقه.

برنامج عمل الجماعة وبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو  توحيد طرق إعداد .29

محدد بشراكة مع المعهد  معياري مستمدة من إطار مرجعي موحدة اإلقليم ارتكازا على نماذج

 المغربي للتقييس
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وطرقِِإعداد دليل معياري حول اآلليات والممارسات الموحدة في مجال الحوار المدني .30

 تشاورِومشاركةِالجمعياتِفيِالهيئاتِالمحلية؛االستشارةِوال
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في خطة  لوحة قيادة لقياس األداء في المجاالت االثني عشر للتنمية المستدامة للمدن مع ربطها مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة. 18

 .2030التنمية المستدامة لعام 

 االستخدامالجاذبية، المحافظة على البيئة وتحسينها، القدرة على التكيف والصمود، ست للتنمية المستدامة )يهدف هذا الجدول إلى قياس درجة تحقيق الغايات ال

 للتنمية المستدامة للمدن :  12( من خالل تطبيقها على الميادين الـالمسؤول للموارد الطبيعية، التماسك االجتماعي، الرفاه

 الحكامة، تحميل المسؤولية وااللتزام .10

 وتعزيز القدرات التربية .11

 االبتكار واإلبداع والبحث .12

 الصحة  .13

 الثقافة والهوية الجماعية .14

 العيش المشترك، الترابط والتضامن .15

 االقتصاد، اإلنتاج واالستهالك المستدام .16

 إطار العيش والبيئة المهنية .17

 األمن والسالمة .18

 البنيات التحتية والشبكات .11

 الحركية .20

 ةوخدمات األنظمة البيئي بيولوجيالتنوع ال .21
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على خالصات التشخيص الذي تضمنه التقرير وكذا التوصيات التي خرج بها هذا األخير والمؤشرات المعتمدة من لدن المعيار  لوحة القيادةوتم االستناد في إنجاز 

 المتعلقة باألهداف السبعة عشر :  2030والمؤشرات المقترحة من لدن خطة التنمية المستدامة لعام  37120الدولي إيزو 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان   1لهدف ا

 المستدامة القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة  2الهدف 

 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار   3الهدف 

 للجميع ميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياةضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للج  4الهدف 

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات   5الهدف 

 مستدامة  ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة  6الهدف 

 المستدامةو ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة  7الهدف 

 تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع   8الهدف 

 إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار   9الهدف 

 ساواة داخل البلدان وفيما بينها الحد من انعدام الم 10الهدف 

 ومستدامة جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 11الهدف 

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة  -12الهدف 

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره 13الهدف 

 الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة حفظ المحيطات والبحار و 14الهدف 

تحدهور  حماية النظم اإليكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصححر، ووقحف 15الهدف 

  األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
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يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات  التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال 16الهدف 

 فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

 المستدامة من أجل تحقيق التنميةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية  17الهدف 

 

 

مجاالت التدخل لتحقيق 

 مؤشرات األداء المستدام للمدينة التنمية المستدامة بالمدن

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

الحكامة،  .1

تحميل 

المسؤولية 

 وااللتزام

 مستوىِإدراجِغاياتِالتنميةِالمستدامةِللمدنِفيِبرامجِاألحزابِالسياسية 

 منتخبينِالمحليينالمستوىِالدراسيِال 

 ِنسبةِالنساءِمنِالعددِاإلجماليِللمستشارينِالجماعيين 

 نسبةِعددِالناخبينِالمسجلينِمنِمجموعِالسكانِالبالغينِسنِالتصويت 

 )نسبةِالمشاركةِفيِاالنتخاباتِالجماعيةِاألخيرةِ)منِمجموعِالناخبينِالمسجلينِفيِاللوائحِاالنتخابية 

 عاملةِفيِاإلدارةِالمحليةنسبةِالنساءِمنِمجموعِاليدِال 

 نسمة100.000ِِِأوِاإلرتشاءِفيِحقِالموظفينِالمحليينِمنِبينِكلِ/فيِقضاياِاإلرشاءِوِاإلدانةِعددِأحكام 

 ِِالمدنِوالتيِتعملِبشكل ِالمدنيِفيِتدبيرِوتهيئة ِللمجتمع ِالمباشرة ِلضمانِالمشاركة ِعلىِآلية ِالمتوفرة ِالمدن نسبة

 منتظمِوديمقراطي

 ِالغاياتِالستةِللتنميةِالمستدامةِمعِأخذِبعينِعددِالمدنِا لمتوفرةِعلىِبرنامجِعملِالجماعةِوالتيِتدمجِفيِبرامجها

 االعتبارِاإلسقاطاتِالديموغرافيةِوتدفقِالمهاجرينِوتوفرِالمواردِالضرورية

 )نسبةِخدمةِالدينِ)النفقاتِالمرتبطةِبخدمةِالدينِمنِمجموعِالمواردِالذاتيةِللجماعة 

 اتِاالستثمارِمنِمجموعِالنفقاتنسبةِنفق 

الهدف رقم 

16 

الهدف رقم 

11 

الهدف رقم 

5 

الهدف رقم 

8 

الهدف رقم 

10 
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مجاالت التدخل لتحقيق 

 مؤشرات األداء المستدام للمدينة التنمية المستدامة بالمدن

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 ِنسبةِالمواردِالذاتيةِمنِمجموعِالموارد 

 ِنسبةِالضرائبِالمحصلةِفعلياِمنِمجموعِالرسومِواجبةِاألداء 

 عددِالمدنِالتيِتمِالتأشيرِعلىِميزانيتهاِالسنويةِمنِلدنِوزارةِالداخليةِمنِالمرةِاألولى 

 والطاقةِعددِالمدنِالتيِقامتِباعتمادِووضعِمخططِللمناخ 

 ِعددِالمدنِالتيِاعتمدتِووضعتِإستراتيجياتِمحليةِلتقليصِخطرِالكوارثِالطبيعية،ِطبقاِإلستراتيجياتِالتتبعِعلى

ِالدوليِ ِاإلطار ِمع ِانسجام ِوفي ِالوطني  المستوى

ندايِللحدِمنِمخاطرِالكوارثِللفترةِ  "2030-2015"إطارِس 

 ِبينها ِالشراكاتِبينِالقطاعاتِالعموميةِفيِما ِوالخاصِ)علىِالمستوىِالوطنيِِعدد والشراكاتِبينِالقطاعينِالعام

 والدولي(ِالراميةِإلىِتنفيذِأهدافِوبرامجِالمدينةِالمستدامة

الهدف رقم 

13 

الهدف رقم 

17 

 

التربية  .2

وتعزيز 

 القدرات

 نسمة100.000ِعاليِمنِبينِكلِعددِحامليِشهاداتِالتعليمِال 

 معدلِبطالةِالشباب 

 نسبةِاإلناثِفيِسنِالتمدرسِالمسجالتِفيِمؤسساتِتعليمية 

 ِنسبةِالتالميذِالمسجلينِفيِنهايةِالطورِاالبتدائيِ:ِمعدلِاالستمرارِفيِالتمدرس 

 نسبةِالتالميذِالمسجلينِفيِنهايةِالطورِالثانويِ:ِمعدلِاالستمرارِفيِالتمدرس 

 لسكانِالبالغينِسنِالتمدرسِالمسجلينِفيِالمؤسساتِالتعليميةنسبةِا 

 عددِالتالميذِلكلِمدرسِفيِالتعليمِاالبتدائي 

الهدف رقم 

4 

الهدف رقم 

5 

الهدف رقم 

10 

االبتكار  .3

واإلبداع 

 ِالهدف رقم  نسمةِ)مؤشرِتكميلي(100.000ِعددِبراءاتِاالختراعِالجديدةِمنِبينِكل

9 
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مجاالت التدخل لتحقيق 

 مؤشرات األداء المستدام للمدينة التنمية المستدامة بالمدن

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 والبحث

ةِالمخصصةِالستشفاءِالمرضىِلكلِعددِاأل  الصحة   .4 رَّ  نسمة100.000ِِس 

 ِنسمة100.000ِعددِاألطباءِلكل 

 ِنسمة100.000ِعددِالممرضينِوالقوابلِلكل 

 معدلِمطابقةِالماءِالصالحِللشربِلمعاييرِالجودة 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعيشِفيِظروفِسكنِغيرِالئقة 

 ِنسمة100.000ِعددِاألشخاصِبدونِمأوىِمنِبينِكل 

 (ِِمنِفئة)الجسيمات(ِنسبةِتركيزِالجزيئاتِالدقيقةPM2,5) 

 (ِِمنِفئة)الجسيمات(ِنسبةِتركيزِالموادِالجزيئيةPM10) 

 (ِتركيزِثنائيِأكسيدِالنيتروجينNO2) 

 (ِتركيزِثنائيِأكسيدِالكبريتSO2) 

 التلوثِالسمعي 

 متوسطِأمدِالحياة 

 ِةِالمخصصةِالستشفاءِالمرضىِلكل رَّ  نسمة100.000ِِعددِاألس 

 ِوالدةِحية1000ِوفياتِاألطفالِدونِالسنِالخامسةِمنِبينِكل 

 ِنسمة100.000ِعددِحاالتِالوفاةِالمرتبطةِبوسائلِالنقلِمنِأصلِكل 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعانيِمنِسوءِالتغذية 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعانيِمنِزيادةِالوزنِأوِمنِالسمنة 

الهدف رقم 

11 

الهدف رقم 

1 

الهدف رقم 

3 

الهدف رقم 

6 

الهدف رقم 

10 
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مجاالت التدخل لتحقيق 

 مؤشرات األداء المستدام للمدينة التنمية المستدامة بالمدن

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 لتيِتستفيدِمنِقنواتِالصرفِالصحيِنسبةِالساكنةِالحضريةِا 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِمعالجةِالمياهِالعادمة 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِتوزيعِالماءِالصالحِللشرب 

الثقافة  .5

والهوية 

 الجماعية

 نسمة100.000ِلثقافيةِوالبنياتِالتحتيةِالرياضيةِلكلِعددِالمؤسساتِا 

 نسبةِالميزانيةِالبلديةِالمخصصةِللبنياتِالتحتيةِالثقافيةِوالرياضية 

 ِالتراثِالثقافيِوحمايتهِوصونهِِللمحافظةِعلىمجموعِالنفقاتِ)العموميةِوالخاصة(ِالمخصصة 

 ِ،العروضِالموسيقية،ِإلخ.ِ)حصةِالفردِالواحد(العددِالسنويِللتظاهراتِالثقافيةِ:ِالمعارض،ِالمهرجانات 

 ِنسمة100.000ِعددِالمؤسساتِالثقافيةِوالبنياتِالتحتيةِالرياضيةِلكل 

الهدف رقم 

11 

 

العيش  .6

المشترك، 

الترابط 

 والتضامن

 معدلِالبطالةِالحضرية 

 نسبةِاألشخاصِالذيِيعملونِبدوامِكامل  

 معدلِالبطالةِفيِصفوفِالشباب 

 ضريةِالتيِتعيشِفيِظروفِسكنِغيرِالئقةِنسبةِالساكنةِالح 

 نسبةِالسكانِالذينِيعيشونِفيِسكنِذيِسعرِمناسب 

 المقتصدةِفيِاستهالكِالموادِولتأهيلِالمبانيِالقديمةالميزانيةِالمخصصةِإلقامةِالمبانيِالمستدامةِوالمقاومةِو 

 ِنسمة100.000ِعددِاألشخاصِبدونِمأوىِمنِبينِكل 

 تيِتعيشِوضعيةِالفقرنسبةِالساكنةِالحضريةِال 

 )معاملِالفوارقِاالجتماعيةِ)جيني 

 نسبةِمعدلِاستهالكِاألراضيِإلىِمعدلِالنموِالديموغرافي 

 نسبةِالمناطقِذاتِالمساكنِالعشوائيةِمنِمجموعِمساحةِالمنطقةِالحضرية 

الهدف رقم 

1 

الهدف رقم 

11 

 

الهدف رقم 

5 

الهدف رقم 

10 
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مجاالت التدخل لتحقيق 

 مؤشرات األداء المستدام للمدينة التنمية المستدامة بالمدن

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 

االقتصاد،  .7

اإلنتاج 

واالستهالك 

 ستدامالم

 معدلِالبطالةِالحضرية 

 معدلِالبطالةِفيِصفوفِالشباب 

 معدلِالبطالةِفيِصفوفِالنساء 

 نسبةِالنساءِالمقاوالت 

 ِنسبةِالقيمةِالمقدرةِللممتلكاتِالعقاريةِالتجاريةِوالصناعيةِمنِالقيمةِاالجماليةِالمقدرةِلمجموعِالممتلكاتِالعقارية 

 نسمة100.000ِالتِلكلِوَِعددِالمقا 

 ِنسمة100.000ِالسنويِللزوارِلكلِالعدد 

 متوسطِالعددِالسنويِلساعاتِانقطاعِخدماتِالكهرباءِبالنسبةِلكلِأسرة 

 متوسطِالعددِالسنويِلساعاتِانقطاعِالماءِبالنسبةِلكلِأسرة 

 ِمعدلِالتبذيرِالغذائيِبالمدينة 

 (سنة/فرد/استهالكِالطاقةِبالنسبةِلكلِفردِوعلىِمستوىِكلِقطاعِبالمدينةِ)كلواط 

 ِنسبةِاالستهالكِالكليِالنهائيِللطاقةِالمتأتيةِمنِمصادرِالطاقةِالمتجددة،ِمنِمجموعِاالستهالكِالطاقيِالكلي

 الحضري

 ِسنة(/كلمتر/)كلواطاستهالكِكهرباءِاإلنارةِالعموميةِبكلِكلمترِمنِالشوارعِالمضاءة 

 ِسنة(/مترِمربع/)كلواطاالستهالكِالطاقيِالنهائيِالسنويِللبناياتِالعمومية 

 ِنسمة100.000ِِمجموعِالمساحةِالفالحيةِالحضريةِلكل 

 المحلي/نسبةِاالستهالكِالغذائيِالذيِيؤمنهِاإلنتاجِالحضري 

الهدف رقم 

12 

الهدف رقم 

1 

الهدف رقم 

2 

الهدف رقم 

5 

الهدف رقم 

6 

لهدف رقم ا

7 

الهدف رقم 

8 
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مجاالت التدخل لتحقيق 

 مؤشرات األداء المستدام للمدينة التنمية المستدامة بالمدن

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 يوم(/مجموعِكميةِاستهالكِالماءِمنِلدنِالفردِالواحدِ)لتر 

 )نسبةِهدرِالماءِالصالحِللشربِفيِشبكةِالتوزيعِ)المياهِغيرِالمحتسبة 

 يئةِبالطنِمنِلدنِكلِفردحجمِإصداراتِالغازاتِالدف 

 الكميةِاإلجماليةِللنفاياتِالصلبةِالحضريةِالتيِتتمِإعادةِتدويرها 

 نسبةِالنفاياتِالصلبةِالحضريةِالتيِتتمِإعادةِتدويرها 

 )كميةِالنفاياتِالخطرةِالتيِينتجهاِالفردِالواحدِ)بالطن 

الهدف رقم 

10 

الهدف رقم 

11 

 

إطار العيش  .8

والبيئة 

 المهنية

 ِدقيقة20ِِمترِعنِوسائلِالنقلِالعموميِالتيِتمرِعلىِاألقلِكل500ِِنسبةِالسكانِالذينِيبعدِمقرِسكناهمِبأقلِمن

 خاللِفتراتِالذروة

 ِنسمة100.000ِالفضاءاتِالخضراءِ)بالهكتار(ِلكل 

 ةِالتيِتتمكنِبسهولةِمنِالولوجِلوسائلِالنقلِالعمومي،ِحسبِالفئاتِالعمريةِوالجنسِواألشخاصِذويِنسبةِالساكن

 االحتياجاتِالخاصة

 ِنسمة100.000ِعددِاألشخاصِبدونِمأوىِمنِبينِكل 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتعيشِفيِطروفِسكنِغيرِالئقة 

 المنطقةِالحضريةِِنسبةِالمناطقِذاتِالمساكنِالعشوائيةِمنِمجموعِمساحة 

 )حصةِالفردِالواحدِمنِفضاءاتِالترفيهِالعموميةِفيِالهواءِالطلقِ)بالمترِالمربع 

 (ِِمنِفئة)الجسيمات(ِتركيزِالجزيئاتِالدقيقةPM2,5) 

 الجسيمات(ِمنِفئةِ) تركيزِالموادِالجزيئية(PM10) 

 التلوثِالسمعي 

الهدف رقم 

11 

الهدف رقم 

1 

الهدف رقم 

6 

الهدف رقم 

10 
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مجاالت التدخل لتحقيق 

 مؤشرات األداء المستدام للمدينة التنمية المستدامة بالمدن

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 ِِاهِالعادمةقنواتِتصريفِالمينسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمن 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِمعالجةِالمياهِالعادمة 

 نسبةِمساحةِالمطارحِالعشوائيةِمنِمجموعِمساحةِالمنطقةِالحضرية 

األمن  .9

 والسالمة

 ووضعيةِاإلعاقةِنسبةِاألشخاصِضحاياِالتحرشِالجسديِأوِالجنسي،ِحسبِالجنسِوالسن 

 ِنسمة100.000ِمنِبينِحاالتِاالعتداءِعلىِبالممتلكات 

 ِنسمة100.000ِحاالتِالقتلِفيِصفوفِكل 

 ِنسمة100.000ِعددِاإلطفائيينِلكل 

 ِنسمة100.000ِعددِحاالتِالوفاةِالمرتبطةِبالحرائقِمنِبينِكل 

 ِنسمة100.000ِعددِحاالتِالوفاةِالمرتبطةِبالكوارثِالطبيعيةِمنِبين 

 ِِبالبنياتِالتحتية ِالملحقة ِاألضرار ِعن ِالناجمة ِالوطني، ِالخام ِالداخلي ِالناتج ِمن ِالمباشرة ِاالقتصادية ِالخسائر نسبة

 الحيويةِوعنِاختالالتِالخدماتِاألساسيةِجراءِالكوارثِالطبيعية

 ِنسمة100.000ِعددِضباطِالشرطةِلكل 

 ِ)وتدخلِمصالحِاإلغاثةالتوقيتِالفاصلِماِبينِأولِنداءِاستغاثةِ)حالةِالطوارئ 

 التجمعِواالنطالقِالمحوريةِلوسائلِالنقل،ِالمتاحةِللجمهورِوالمشمولةِبنظامِلكاميراتِالمراقبةِداخلِ مساحةِمحطات

 نسمةِ)المساحةِبالمترِالمربع(100.000ِدائرةِمغلقةِلكلِ

 ِنسمة100.000ِعددِالوفياتِالناجمةِعنِحوادثِصناعيةِمنِبينِكل 

 نسمة100.000ِِِِئلِالنقلِمنِبينِكلِوفياتِمرتبطةِبوسا 

الهدف رقم 

11 

الهدف رقم 

1 

الهدف رقم 

5 

الهدف رقم 

9 

الهدف رقم 

13 

 

البنيا .10

ت التحتية 

 ِنسبةِالساكنةِالحضريةِالمرتبطةِبتجهيزاتِإلكترونيةِمعتمدة 

 ِنسمة100.000ِِعددِمراتِالولوجِلألنترنتِمنِبينِكل 

الهدف رقم 
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 مؤشرات األداء المستدام للمدينة التنمية المستدامة بالمدن

أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 نسمة100.000ِِنقلِمنِبينِكلِعددِاالتصاالتِبالهاتفِالمت  والشبكات

 ِنسمة100.000ِطولِشبكةِالنقلِالعموميِبالكلتمرِلكل 

 )متوسطِمدةِالرحلةِ)بينِالمنزلِومقرِالعمل 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِخدمةِتوزيعِالماءِالصالحِللشرب 

 لية(نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِالجمعِالمنتظمِللنفاياتِالصلبةِ)المنز 

 نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِالتخلصِمنهاِفيِمركزِللطمرِالتقني 

 )نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِتتمِمعالجتهاِفيِمنشأةِلتوليدِالطاقةِمنِالنفاياتِ)التثمينِالطاقيِللنفايات 

 فيِمطرحِفيِالهواءِالطلقِإحراقهاسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِن 

 بةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِالتخلصِمنهاِفيِمطرحِفيِالهواءِالطلقسن 

 نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِتتمِإعادةِتدويرها 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِتستفيدِمنِقنواتِتصريفِالمياهِالعادمة 

 نسبةِالساكنةِالحضريةِالتيِالِتستفيدِمنِمعالجةِالمياهِالعادمة 

 للمعاييرِبقةِمعالجةِالمياهِالعادمةنسبةِمطا 

11 

الهدف رقم 

1 

الهدف رقم 

13 

الهدف رقم 

6 

الهدف رقم 

7 

الهدف رقم 

9 

الهدف رقم 

10 

 

الهدف رقم  نسمة100.000ِِطولِشبكةِالنقلِالعموميِبالكلمترِلكلِ الحر .11
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أهداف 

التنمية 

 المستدامة

دقيقة20ِِلتيِتمرِعلىِاألقلِكلِمترِعنِوسائلِالنقلِالعموميِا500ِنسبةِالسكانِالذينِيبعدِمقرِسكناهمِبأقلِمنِ  كية

 خاللِفتراتِالذروة

 )متوسطِمدةِالرحلةِ)بينِالمنزلِومقرِالعمل 

 العددِالسنويِللرحالتِالتيِيقومِبهاِالفردِالواحدِعلىِمتنِوسائلِالنقلِالجماعي 

 ِنسبةِالسكانِالذينِيستعملونِطريقةِأخرىِللتنقلِلاللتحاقِبمقرِعملهمِغيرِعربةِفردية 

 نسمة100.000ِلدراجاتِومسلكِالدراجاتِبالكلمترِلكلِطولِشريطِا 

 ِنسمة100.000ِحاالتِالوفاةِالمرتبطةِبوسائلِالنقلِمنِبينِكل 

11 

الهدف رقم 

1 

الهدف رقم 

10 

 

التنو .12

 البيولوجيع 

وخدمات 

األنظمة 

 البيئية

 ِالميزانيةِالمخصصةِللمحافظةِعلىِالغاباتِالحضريةِوتدبيرها 

 مخصصةِللمحافظةِعلىِالشواطئِوتدبيرهاالميزانيةِال 

 نسبةِالفضاءاتِالطبيعيةِالمحمية 

 النسبةِالمئويةِلتغيرِأعدادِأصنافِالتنوعِالبيولوجيِالحضري 

 ِنسمة100.000ِالمناطقِالخضراءِ)بالهكتار(ِلكل 

 ِنسمة100.000ِعددِاألشجارِالتيِيتمِغرسهاِسنوياِلكل 

 100.000ريةِلكلِالمساحةِاإلجماليِلألراضيِالفالحيةِالحض 

 حجمِإصداراتِالغازاتِالدفيئةِبالطنِللفردِالواحد 

 للمعاييرِ نسبةِمطابقةِمعالجةِالمياهِالعادمة 

 نسبةِإعادةِتدويرِالمياهِالعادمةِالمعالجة 

 )نسبةِتوليدِالطاقةِمنِالمياهِالعادمةِالمعالجةِ)التثمينِالطاقي 

الهدف رقم 

2 

الهدف رقم 

6 

الهدف رقم 

14 

الهدف رقم 

15 
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أهداف 

التنمية 

 المستدامة

 نهاِفيِمركزِللطمرِالتقنينسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِالتخلصِم 

 )نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِتتمِمعالجتهاِفيِمنشأةِلتوليدِالطاقةِمنِالنفاياتِ)التثمينِالطاقيِللنفايات 

 نسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِإحراقهاِفيِمطرحِبالهواءِالطلق 

 رحِبالهواءِالطلقنسبةِالنفاياتِالحضريةِالصلبةِالتيِيتمِالتخلصِمنهاِفيِمط 
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 "مدن ومجتمعات مستدامة" : الغايات والمؤشرات 11هدف التنمية المستدامة رقم . 11

 مؤشراتِمنظمةِاألممِالمتحدة الغايات

ضمان حصول الجميع على مساكن  1.11

ة، وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلف

 2030ورفع مستوى األحياء الفقيرة، بحلول عام 

نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون  1.1.11

في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو 

 .مساكن غير الئقة

توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل  2.11

مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها 

لى الطرق، وال ومستدامة، وتحسين السالمة ع

سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء 

اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون 

في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال 

واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 

2030 

نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل  1.2.11

الفئة العمرية، النقل العام المناسب، مصنفة بحسب 

 .ونوع الجنس، واألشخاص ذوي اإلعاقة

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع  3.11

والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة 

المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو 

قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول 

 2030 عام

عدل نسبة معدل استهالك األراضي إلى م 1.3.11

 النمو السكاني

نسبة المدن المتوفرة على آلية لضمان  2.3.11

المشاركة المباشرة للمجتمع المدني في تدبير 

 وتهيئة المدن والتي تعمل بشكل منتظم وديمقرطي

تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون  4.11

 التراث الثقافي والطبيعي العالمي

ِوا1.4.11ِ ِ)العمومية ِالنفقات لخاصة(ِإجمالي

ِمجموعِ ِعلى ِللمحافظة ِالمخصصة ِالواحد للفرد

ِوحمايتهِ ِوالطبيعي ِالثقافي ِالتراث مكونات

ِطبيعي،ِ ِ')ثقافي، ِالتراث ِنوع ِحسب وصونه،

ِمصنفِكتراثِعالمي( ِالمشرفةِ مختلط، واإلدارة

ِومحلية ِجهوية ِالنفقاتِ/)وطنية، ِوطبيعة بلدية(

ِ)هبةِ/)التسيير ِالخاص ِالتمويل ِونوع االستثمار(

 ية،ِقطاعِخاصِغيرِربحي،ِاحتضان(عين

 

التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات  5.11

وعدد األشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض 

كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة 

بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب 

الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، 

عدد األشخاص المتوفين أو المختفين أو  1.5.11

المتضررين بشكل مباشر جراء الكوارث من بين 

 شخص 100.000

ِمن2.5.11ِِ ِالمباشرة ِاالقتصادية ِالخسائر نسبة
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ركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين مع الت

 2030 يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام

نِاألضرارِالناتجِالداخليِالخامِالوطني،ِالناجمةِع

ِاختالالتِ ِوعن ِالحيوية ِالتحتية ِبالبنيات الملحقة

 الخدماتِاألساسيةِجراءِالكوارثِالطبيعية

 

الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن،  6.11

بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية 

الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول 

 2030 عام

ئوية للنفايات الصلبة الحضرية النسبة الم1.6.11

التي تُجمع بانتظام ومع تفريغها نهائيا بقدر كاف 

 .مع اعتبار مجموع النفايات المتولدة عن المدينة

المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات  2.6.11

 2,5)على سبيل المثال الجسيمات من الفئة 

( في المدن )المرجح 10والجسيمات من الفئة 

 .حسب السكان

توفير سبل استفادة الجميع من مساحات  7.11

خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن 

الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال 

وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول 

 2030 عام

متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن  1.7.11

للجميع،  التي تمثل فضاء مفتوحا لالستخدام العام

مصنفة بحسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، 

 .واألشخاص ذوي اإلعاقة

نسبةِاألشخاصِضحاياِالتحرشِالجسدي2.7.11ِِ

أوِالجنسي،ِحسبِالجنسِوالسنِووضعيةِاإلعاقةِ

ِشهراِ ِعشر ِاالثني ِ)خالل ِالتحرش ِوقوع ومكان

 الماضية(

 

أ : دعم الروابط اإليجابية االقتصادية  – 11

ة والبيئية بين المناطق الحضرية واالجتماعي

والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق 

الريفية، من خالل تعزيز تخطيط التنمية 

 واإلقليمية الوطنية

نسبةِالسكانِالذينِيعيشونِفيِمدنِتعمل1ِِ.أ.11

علىِتنفيذِمخططاتِحضريةِوجهويةِللتنميةِتأخذِ

ِوت ِالديموغرافية ِاإلسقاطات ِاالعتبار وفرِبعين

 المواردِالضرورية،ِحسبِحجمِكلِمدينة

 

، على الزيادة 2020 ب : العمل بحلول عام -11

بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية 

التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل 

شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام 

، الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، 

ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث 

ِووضعت1ِِ.ب.11 ِاعتمدت ِالتي ِالمدن عدد

إستراتيجياتِوطنيةِلتقليصِأخطارِالكوارث،ِطبقاِ

ند ِس  ِللفترةِإلطار ِالكوارث ِمخاطر ِمن ِللحد اي

2015-2030 

 

ِاعتمدت2ِِ.ب.11 ِالتي ِالمحلية ِاإلدارات نسبة
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على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار 

-2015سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

2030 

ِأخطارِ ِلتقليص ِمحلية ِإستراتيجيات ووضعت

الكوارث،ِطبقاِإلستراتيجياتِالتتبعِعلىِالمستوىِ

 الوطنيِ

دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من ج : -11

إقامة المباني خالل المساعدة المالية والتقنية، في 

المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد 

 المحلية

نسبة المساعدة المالية التي يتم تقديمها  1.ج.11

والمخصصة إلقامة المباني   للبدان األقل نموا

المستدامة والقادرة على الصمود وإلعادة تأهيل 

 المباني القديمة، باستخدام المواد المحلية
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 المالحق

 المالحق .1

 االنتقال نحو المدن المستدامة موجز الدراسة الدولية المقاِرنة حول  .1

 

نةِفيِالوقوفِعندِتجاربِ يتمثلِال بأنهاِمستدامة،ِِبعضِالمدنِالمعروفةِعموما ِِهدفِمنِالدراسةِالمقار 

ِللعواملِالرئيسيَِّلِتحليلٍِِوإجراءِ  ِالتجاربِالدوليةِوالوطنيةِة ِوتساعد ِواستخالصِالدروسِمنها. نجاحها

ِتوجيهِالمنهجيةِالمعتمدة،ِوأدواتِوطرائقِوأساليبِالحكامةِالناجحةِعلىِتحسينِأوِتصحيحِأوِإعاد ة

ِ.التيِتنتهجهاِالمدنِالمغربيةِفيِسعيهاِنحوِتحقيقِاالستدامة

 ِ ِفيِست  ِالمثلىِمنهما نةِوالقانونِالمقارنِواالستفادة ِالعملِعلىِتحليلِالدراسةِالمقار  ِمدنٍِِويرتكزِهذا

ِ)ا ِومالمو ِ)كندا( ِومونتريال ِ)فرنسا( ِليل ِ)رواندا(ِهي: ِوكيغالي ِالجنوبية( ِ)كوريا ِوسونغدو لسويد(

ِوتُِ ِ)كولومبيا(. ِتجاربَِجس ِ وبوغوتا ِالنماذج ِهذه ِواجتماعيةِِمتنوعة ِِد ِاقتصادية ِسياقات ِفي تطورت

ِأساليبَِ ِتكشفِالنقابِعن ِأنها ِكما ِمختلفة. ِالمدنِِوسياسية ِنحو ِاالنتقال ِعملية ِلتصميم وآلياتِمتعددة

ِالمستدامةِوتدبيرها.

واءِانطلقناِمنِاإلطارِالقانونيِأوِحجمِالمدنِموضوعِالدراسةِأوِاإلطارِالمؤسساتيِأوِحتىِأسلوبِوس

الحكامةِالمعتمد،ِفإنِهذهِالمدنِتستجيب،ِوفقاِلمؤهالتهاِووزنهاِومستوياتِطموحها،ِلمتطلباتِالتنميةِ

ِاس ِوترشيد ِالمناخ، ِوتغير ِوالتجانسِالمجالي، ِوالتماسكِاالجتماعي، ِالطبيعية،ِالبشرية، ِالموارد تهالك

 وجودةِالحياة،ِوالتنافسيةِالترابية.

 مدينة ليل وبناء مجال ترابي مستدام ومتضامن .أ 

منِالمدنِالفرنسيةِالتيِانخرطتِفيِعملياتِالتنميةِالحضريةِالمستدامة.ِوقدِتمكنتِليلِِليلِواحدة ِِعدُِّتُِ

ِنحوِاإلقالعِبفضلِإرساءِإطارِقانوني منِشقِطريقها
155
يِمفهومِن  ِبَِانِالتنميةِالمستدامة،ِوتَِيدعمِرهِ

ِالتنميةِاإلرادية،ِواالنخراطِفيِالتزامِجماعي.

وفيِضوءِالنقاشاتِ،2006دِفيِسنةِمِ الذيِاعت21ُِِوبناءِعلىِجدولِأعمالِمدينةِليلِللقرنِ
156
الكبرىِِ

سكانِوالتنميةِ،ِبشأنِقضاياِاإل2009التيِعبأتِالمنتخبينِوالخبراءِوالشركاءِوالفاعلينِفيِالمدينةِفيِ

ِ ِفي ِليل ِاعتمدت ِالتراب، ِوإعداد ِوالحركية 2ِِالمستدامة ِالمدينة2010ِأبريل ِطموحات ِيحدد ِإطارا  ،

                                                           
155

ِفضال عن    ِالمستدامة،ِومؤتمراتِاألممِامؤتمراتِقمةِكالمواثيقِواالتفاقاتِالدولية، ِوأهدافِالتنمية ِوميثاقِألبورغ،ِواألهدافِاإلنمائيةِلأللفية، ألرض،

ِالمعنيةِباإلسكانِوالت ِالمستدامة،المتحدة ِِنمية ِترسانةِواسعةِمنِالنصوصِاإلطارِالقانونيِالفرنسييضم ِالميثاقِالبيئيِلتشمل، ،ِالذيِينصِبصفة2005ِِسنة:

ِاال ِومبدأ ِالمنع، ِمبدأ ِحتراسخاصةِعلىِثالثةِمبادئِرئيسيةِهي: ِومبدأ ِتغريمِ، نتقالِاالبشأن2015ِِِغشت17ِِفيِالمؤرخ992.2015ِِرقمالقانونِوالملوث؛

المتعلقةِمبادئِالحددِييِذبشأنِتعزيزِحمايةِالبيئةِال1995ِفبراير2ِِِفيِالمؤرخ101.95ِالقانونِرقمِولنموِاألخضرِوخططِالعملِذاتِالصلة؛ِاِيِمنِأجلِقالطا

الطابعِالرسميِعلىِالذيِيضفيِِغرينيلِللبيئةِقانونِالمتعلقِبتنفيذ2009ِِغشت3ِِفيِالمؤرخ967.2009ِرقمِ؛ِوقانونِغرينيلِاألول،ِأوِالقانونِةقانونِالبيئب

اتِجهويةِخططماستعادةِالتنوعِالبيولوجيِمنِخاللِإنشاءِشبكةِخضراءِوزرقاءِوالهادفِإلىِلتزاماتِالمتعلقةِبالبيئةِوالتنميةِالمستدامة،ِوالتزاماِمنِاال268ِ

التزامِوطنيِبمثابة2010ِِِيوليوز12ِالمؤرخِفي788.2010ِِرقمِلقانونِاوة؛ِيالطاقالنجاعةِيكولوجي،ِمعِالحدِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِوتحسينِلالنسجامِاإل

لتنميةِالمستدامةِمنِفيِمجالِاالسياسةِالفرنسيةِمعالمِِالتيِتحدد2013ِ-2010ستراتيجيةِالوطنيةِللتنميةِالمستدامةِللفترةِاإلوللبيئةِمكملِلقانونِغرينيلِاألول؛ِ

 لكربون.للمواردِالطبيعيةِولمنخفضِكِذيِاستهالاقتصادِنحوِزِاالنتقالِيحفتخاللِ

156
ِتطورها.ِكيفمنِحيثِمسارِهذهِالمدينةِِلمساءلةِموقعِةكانتِمناسبكماِليل.ِِمدينةِبشأنِمستقبللتبادلِاآلراءِواألفكارِهامةِفرصةِشاتِالكبرىِقاالن شكلت  

ِقيمتهاِالمضافةِالمستدامة؟نِخاللِمتميزِواإلشعاعِإلىِتحقيقِال،ِىاألوروبيةِالكبيرمدنِالِةديناميإطارِفيِالسبيل،ِ



222 

 

والتزاماتهاِفيِمجالِالتنميةِالمستدامة،ِالتيِأضحتِحجرِالزاويةِفيِبرنامجِمجتمعيِيرميِإلىِتعزيزِ

ِمنِكبرياتِالمدنِاألوروبيةِالمستدامة.الطموحاتِالسياسيةِوضمانِإعادةِتموقعِالمدينةِباعتبارهاِواحدةِ

لىِإستراتيجيةِمتعددةِاألبعادِوخطةِعملِمتعددةِالسنوات،ِوفيِضوءِالمخططِالترابيِللمناخِإواستنادا ِ

ِالمخططات،ِ ِمن ِوغيرها ِالمختلفة، ِللشبكات ِالشاملة ِوالتصاميم ِالحضري، ِالتنقل ِومخطط والطاقة،

ةِواالجتماعيةِوالثقافيةِواالقتصاديةِوالبيئية.ِإنناِنشهدِتجربةِنجحتِالمدينةِفيِتعزيزِالتحوالتِالمجالي

 ِ الِللمشروعِالسياسي،ِوعامال ِرئيسيا مهيك  ملموسا ،ِباعتبارهاِعنصراِ  تسعىِإلىِجعلِمفهومِالتنميةِأمراِ 

ِعلىِهويةِمدينةِليل.علىِوجهِالخصوصِِة ِدالَِِّمنِعواملِالجاذبية،ِوسمة ِ

رتهاِعلىِثالثةِأهدافِرئيسيةوترتكزِالرؤيةِالتيِتمتِبلو
157

ِ:،ِهي

المقاوالتِعنِطريقِالتوفيقِبينِالجاذبيةِاالقتصادية،ِوالجودةِِةِإلنشاءِوتطويرُِبيئةِمواتيَِِّخلقُِ -

 البيئيةِوالكثافةِالحضرية؛

 اقتصادِأخضرِوتطويره؛ِانبثاقتسريعِديناميةِمدينةِكبرىِمستدامة،ِعنِطريقِتشجيعِ -

ِعلىِتلبيةِانتظاراتِالساكنةِفيِمجالِالتشغيل.ِرٍِدعمِإرساءِنموذجِاقتصاديِقاد -

إنِالتنميةِالمستدامةِتساهمِفيِإغناءِالسياساتِذاتِالصلةِباإلسكانِوالحركيةِوالتجديدِفيِالمدينة.ِكماِ

واكبِالجهودِالراميةِإلىِتحقيقِالتماسكِاالجتماعي،ِتتسهمِفيِتقليصِالفوارقِفيِالمناطقِالحضريةِو

ِتتجسدِفيِت ِأنها ِاإلكما نصاف،ِوالراميةِإلىِالمساهمةِفيِدابيرِالقربِمنِالمواطنينِالمبنيةِعلىِمبدأ

مكافحةِمظاهرِالهشاشة،ِمنِخاللِإعمالِمبدأِالتضامن.ِوفضالِعنِذلكِ،ِيغذيِمفهومِالتنميةِالمستدامةِ

جديدِِاالقتصادِمنِخاللِإرساءِطموحِتحقيقِتنميةِديناميةِوإبداعيةِومسؤولة،ِعبرِبناءِاقتصادِأخضر

وخلقِفرصِالشغل،ِمعِالحرصِعلىِاحترامِمتطلباتِالمسؤوليةِالبيئيةِواالجتماعية
158
.ِ

ويشكلِاالقتصادِاالجتماعيِوالتضامنيِرافعةِأخرىِلتنميةِمدينةِليل.ِفقدُِوضعِإطارِعملِيرتكزِعلىِ

ِ ِثالثةِمحاورِذاتِأولوية، ِالهياكلِالتيِتتتثملِفي: ِوالمشاركةِواكبدعم فيِأنشطةِِحامليِالمشاريع،

التوعيةِوالترويجِوالتواصلِذاتِالصلةِباالقتصادِاالجتماعيِوالتضامني،ِوالربطِبينِمختلفِالفاعلينِ

ِفيِإطارِشبكات.

ِواالنتقالِالطاقي،ِ ِالمستدامة، ِالحضرية ِفيِمجاالتِالتنمية ِمنِخاللِالتزاماتها ويتضحِطموحِالمدينة

ِوالحفاظِعلىِالص ِوواإلنتاجِواالستهالكِالمستدام، ِوغيرِذلك. ِالعمومية، ِااللتزاماتِقدِحة تطلبتِهذه

ةِوتوطيدِيَِّدِ جِ تنزيالِترابياِلسياسةِاالستدامةِداخلِناٍدِللتنميةِالمستدامةِبهدفِتحفيزِتبادلِالممارساتِالمُِ

ثقافةِمشتركة
159
.ِ

 مخطط للتنمية المستدامة: قَ فْ مونتريال، مدينة تعمل وِ  .ب 
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-7،ِالصفحات2012ِ"،ِالنس،ِأكتوبرLille Métropole Communauté urbaine, Rapport développement durable, La Centraleِ"ِانظر  

10ِ 

158
  http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/developpement-durable/developpement%20durable-

integre.html 

159 ِDirection de la Communication de Lille Métropole Communauté urbaine : Rapport développement durable, La 

Monsoise,ِ57-44،ِالصفحات2013ِ،ِشتنبر.ِ
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لرؤيةِجماعيةِوسلوكِيل،ِإالَِّالِيمكنِلمدينةِمستدامة،ِمثلِمونتريا فيِالبدءِعلىِِرتكزِأنِتكونِتجسيداِ 

ِهوِاالنتقالِإلىِالفعلِوالعملِفيِإطارٍِ ِواألهمِهنا قانونيِمرجعيٍِِالتخطيطِاإلستراتيجي.
160
ومعياريِِ

ِومفتوحِوتعاقدي.

[ِ ِالجماعةِالفترة ِو2009-2005ويغطيِالمخططِاإلستراتيجيِاألولِللتنميةِالمستدامةِلهذه ِق[. استمرِد

مونتريالِمدينةِ(،ِقبلِاعتمادِمخطط2015ِ-2010العملِالجماعيِمنِخاللِالمخططِالخماسيِالثانيِ)

[ِ ِللفترة ِوالمصمم ِحاليا، ِتنفيذه ِيجري ِالذي ِإطاره2020ِ-2016المستدامة ِفي ِتتضافر ِالتزام ِوهو .]

ِمساهماتِجميعِالجهاتِالفاعلةِفيِالمدينةِبماِيحققِالتنميةِالمستدامة.

ِ ِ]وفي ِالمستدامة ِالتنمية ِمخطط ِإطار ِفي ِمونتريال، ِمدينة ِحددت ِالصدد، ِتسعة2015ِ-2010هذا ،]

أهداف
161
وخفضِإنتاجِالمياهِالصالحةِللشربِِ،فيِالمائة30ِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِبنسبةِِتقليصتشملِِ

ِ 15ِِبنسبة ِعام ِمع ِمقارنة ِالمائة ِالمج2000في ِتصبِفي ِالتي ِالسطحية ِالمياه ِجودة ِوتحسين اريِ،

فيِالمائةِمنِالموادِالقابلةِإلعادةِالتدويرِوالموادِالعضوية،ِوزيادةِعددِالشهادات80ِِالمائية،ِواستعادةِ

بنسبةِِفيِالمائة،ِوتعزيزِالبنياتِالتحتيةِالخضراءِمنِخاللِزيادةِحجمِالغطاءِالنباتي30ِالبيئيةِبنسبةِ

فيِالمائة25ِو20ِتتراوحِبينِ
162

الصناعةِِمجالَيِ ِئدةِفيِأمريكاِالشماليةِفي،ِبماِيجعلِمنِمونتريالِرا

ِ ِسنة ِبحلول ِالنظيفة ِوالتكنولوجيات ِوت2020ُِالبيئية ِفيِضوءِِعدُِّ. ِالعموم ِعلى ِإيجابية ِالمحققة النتائج

ِ.2016التقييمِالذيِأجرتهِمونتريالِفيِسنةِ

ِِتبروتع ِفيِسنة ِبالتوقيع ِتكلل ِلعمل ِتتويجا  ِالجهود ِمبادئِمونت2003ِهذه ِفيِمجالِعلىِإعالن ريال

كِالمدينةِمجموعةِواسعةِمنِالمنظماتِمنِأجلِرفعِالتحدياتِرِ شِ التنميةِالمستدامة.ِومنذِذلكِالحين،ِتُِ

ِالمطروحة،ِوذلكِفيِإطارِالشراكة،ِمعِاعتمادِإجراءاتِواضحةِالمعالمِوقابلةِللقياسِوالتقييمِوالتقويم.

ِال ِالتنمية ِمخطط ِإطار ِفي ِالمبذولة ِللجهود ِ]واستكماال  ِالمخطط ِيسلط ِالسابق، [2020ِ-2016مستدامة

الضوءِعلىِثالثةِتحديات
163

:ِبناءِمدينةِمونتريالِذاتِاستهالكِمنخفضِللكربونِومنصفةِومثالية،ِمنِ

جماعيةِمحددةِفيِعملياتِالتخطيطِالخاصةِبمونتريال.ِويعدِغاياتِِخاللِاتخاذِتدابيرِترومِتحقيقِعشر

تنقيحهِوإعادةِتوجيهه،ِوفقاِألربعِأولوياتِللتدخل،ِوهيالمخططِالحاليِمخططاِمتجدداِويمكنِ
164
:ِ

 الحدِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِواالرتهانِللطاقاتِاألحفورية؛ -

 تعزيزِالمساحاتِالخضراء،ِوزيادةِالتنوعِالبيولوجيِوضمانِاستدامةِالموارد؛ -

 ضمانِالولوجِإلىِاألحياءِالمستدامة،ِعلىِالمستوىِاإلنسانيِوالصحي؛ -

                                                           
160

للتنميةِِفدراليةستراتيجيةِإِوضعِوتنفيذقضيِب(،ِالذيِي2008)ِلتنميةِالمستدامةالفدراليِحولِاقانونِوال؛ِ(1999)إلىِالقانونِالكنديِلحمايةِالبيئةِهناِنشيرِ  

ِ ِالمبانيِذاتِاال2011لمبانيِ)الخاصِباطاقةِالوطنيِللقانونِوالالمستدامة؛ ِاألدنىِمنِالمتطلباتِلتصميمِوتشييد ِالذيِيتضمنِالحد طاقة؛ِستهالكِالمنخفضِلل(

 الطاقةِوالنقل...ِتاالبيئيةِلقطاعوالقواعدِ(؛1992ِةِ)يالطاقالنجاعةِقانونِو

161
 Chantal Gagnon (sous la supervision de) : Montréal durable, 2016-2020, Ensemble pour une métropole durable, Canada, 

2016, pp.36-37. 

162
 2007مقارنة مع سنة  2025في أفق   

163
ِتحسينِالومنصفةمونتريالِِ-2050ِِسنةِبحلولفيِالمائة80ِِبةِ:ِخفضِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِبنسمونتريالِذاتِاستهالكِمنخفضِللكربون   إلىِِلوج:

ِتعبئةالوتحديدِالمسارِمونتريالِمثالية:ِِ-ِالحدِمنِاالفوارقالتحتية،ِوِاتالخدماتِوالبني

164
  http://ville.montreal.qc.ca/portal 
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ِالِنحوِاقتصادِأخضر،ِدائريِومسؤول.االنتق -

ويتمثلِالجانبِالمبتكرِفيِهذهِالمقاربةِفيِااللتزامِالمشتركِبينِالمدينةِوالمنظماتِالشريكةِفيِمشروعِ

متِاتفاقاتِمعِأربابِالصناعةِليتولواِعمليةِتحسينِأدائهمِالبيئيرِ مدينةِمونتريالِالمستدامة.ِوقدِأبِ 
165
ِ.

ِ ِفتح ِللتعاونِآفاقوتم ِشبكاتِجديدة ِفيِإطار ِالفاعلينِوالعمل ِوتآزر ِدينامية ِمن ِاالستفادة ِمنِخالل ،

لتعزيزِتبادلِالخبراتِونشرِالممارساتِالمجديةِفيِأنشطةِشبكةِالشركاء
166
.ِ

 مالمو، نموذج المدينة المستدامة في السويد  .ج 

ِمن ِواحدة ِاليوم ِوهي ِأوروبا. ِفي ِالمستدامة ِالتنمية ِمجال ِفي ِرائدة ِمدينة ِمالمو ِالمدنِِتعتبر أكبر

الخضراءِفيِالقارةِبفضلِأحيائهاِالمراعيةِالبيئية
167

إلىِأنِمالموِفيِهذاِالصددِ.ِومنِالمهمِأنِنشيرِ

ِالتسعين ِفي ِاالقتصادية ِاألزمة ِبعد ِالعالمة ِهذه ِفقدتِوظيفتهاِيحصلتِعلى ِالمدينة ِهذه ِأن ِعلما  ات،

ِيِتلكِالفترة.الرئيسيةِبعدِالتراجعِالذيِشهدهِالنشاطِالصناعيِفيِالمدينةِف

ِتوجهِ ِوقد ِمدينةِمالمو. ِالفاعلينِفيِعمليةِتجديد ِالتنظيميةِوتضافرِجهود ِاآللية ِتتضحِأهمية ومنِهنا

ِالمستدامةِ ِالتنمية ِرهان ِرفع ِنحو ِأساسي ِبشكل ِاجتماعي، ِحوار ِعلى ِيرتكز ِالذي ِالجماعي، العمل

ِلتحولها.ِلهويةِالمدينةِوحافزا ِِباعتبارهِرمزا ِ

موِفيِعمليتهاِالتنمويةِعلىِالثقافةِوتكنولوجياتِاإلعالم.ِوقدِنجحتِفيِإرساءِأنظمةِوتستندِمدينةِمال

ِاإليكولوجيِ ِوالبناء ِالتكنولوجياتِالذكية ِوتعزيز ِللبيئة ِالمراعية ِالنقل ِوسائل ِواستخدام ِالحديثة الطاقة

التناسبِبينِالنموِوغيرِذلك.ِويواكبِهذهِالسياسةِبطبيعةِالحالِتأثيرِإيجابيِعلىِاالقتصاد،ِمماِيؤكدِ

االقتصاديِوالتنميةِالمستدامة
168
.ِ

وفيِهذاِالصدد،ِمنِالمهمِاإلشارةِإلىِاإلطارِالقانوني
169
لعمليةِتعميرِِوالتشديدِعلىِأهميةِالتخطيطِوفقا ِِ

جديدةِمكنتِمنِتحويلِالمواقعِالصناعيةِالمهجورةِوإعادةِتأهيلِالمدينةِعلىِأساسِتوحيدِللمعاييرِيتسمِ

ِستدامة.بالمرونةِواال

ِ ِمالمو ِمدينة ِأفقِويحذو ِفي ِالمناخ ِعلى ِمحايدا  ِتأثيرا  ِتحقق ِأن ِإلى ِحيثِتسعى ِكبير ،2030ِطموح

ِالمدينةِ .ِوتعتمدِمدينة2020ِبالطاقاتِالمتجددةِبحلولِسنةِوتعويضِالطاقاتِاألحفوريةِالتيِتستهلكها

ِاتخذتِالمدينةِالمبادراتِالتالية:ِ،مالموِسياسةِحضريةِإراديةِيدعمهاِأيضاِمفهومِالمدينةِالذكية.ِوهكذا

ِاالبتكارِفيِمجالِمصادرِالطاقة؛ -
                                                           

165
  http://ville.montreal.qc.ca 

166
ِِنخرطي   ِمن230ِِأكثرِمن ِمبادراتِِالمشاربمختلفِشريكا ِالمستدامةلفيِتنفيذ ِوتمنِأجلِِلتنمية ِمستقبلِمونتريال. ِميثاقِنفذ ِالمدينة ِالمدنِهذه عمداء

(Compact of Mayors)ِلقادةِالمحليينِالملتزمينِبخفضِوتتبعِانبعاثاتِغازاتِالدفيئةِوالتكيفِمعِتغيرِالمناخ.ل،ِوهوِأكبرِتحالف 

167
  http://citizenpost.fr/2015/11/suede-malmo-ville-plus-durable-deurope/ 

 
168
http://citizenpost.fr/2015/11/suede- وdurable/-futur-du-ville-la-https://urbanattitude.fr/malmoِ الموقعينِالتاليين:ِانظر 

deurope/-durable-plus-ville-malmo 

169
مجموعةِمنِالنصوصِالتشريعيةِفيِخمسةِعشرِالذيِيضمِ(1999ِ)ِة؛ِقانونِالبيئيكوينمثلِاإلسكانِوالتِةساسيالمبادئِاألالذيِيحدد1974ِِِسنةِدستور  

(673ِ:1999ِمعالجةِالنفايات؛ِالقانونِ)المتعلقِب(1063ِ:2001ِ(؛ِالمرسومِ)2016البيئةِوتغيرِالمناخِ)المتعلقِبقانونِالنِالبيئي،ِالسيما:ِمجاالِيتعلقِبالقانو

ِللال ِيبةِضرمنظم ِواتفاقية ِالمدىِتلوثِالهواءِحول1979ِِسنةعلىِالنفايات؛ ِللِالبعيد ِالعابر ِالوطنيِللوحدود؛ ِالبرنامج ِونجاعة ِالبناءفيِِيطاقالالذكاء ؛ِقطاع

ِ...2005ِسنةمستدامِللنفاياتِلمنِأجلِتدبيرِستراتيجيةِالوطنيةِاإلو

https://urbanattitude.fr/malmo-la-ville-du-futur-durable/
http://citizenpost.fr/2015/11/suede-malmo-ville-plus-durable-deurope/
http://citizenpost.fr/2015/11/suede-malmo-ville-plus-durable-deurope/
http://citizenpost.fr/2015/11/suede-malmo-ville-plus-durable-deurope/
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ِدمجِموادِجديدةِواالبتكارِفيِالتصاميمِالمعماريةِمنِأجلِتحقيقِالنجاعةِالطاقية؛ -

ِيوازيهِتأثيرِاقتصاديِيعودِبالنفعِعلىِالسكان؛ِ،تعزيزِالتكنولوجياتِالذكيةِوالمستدامة -

ِدامِالطاقاتِالمتجددةِوتعزيزِوسائلِالنقلِالعمومي؛منِخاللِاستخِ،تطويرِمجالِالنقل -

 التمازجِاالجتماعيِوالمجاليِوالحقِفيِالمدينة.ِإرساءِمنِخاللِ،االجتماعيةِوارقتقليصِالف -

الجديدةِالتيِتزخرِبهاِثرواتِالالصورةِالجديدةِللمدينةِالتيِترمزِإلىِالتنميةِالمستدامةِواحدةِمنِِعدَِّتُِو

ِِ.المدينة ِاستخدام ِالمبتكرةإن ِوالتكنولوجيا ِالريحية، ِالطاقة ِواستخدام ِالمباني، ِفي ِالشمسية الطاقة
170

ِ،

ِالمثلىِمنِعمليةِتمدنوالعودةِإلىِبناءِاألسطحِالخضراء،ِوتبنيِقيمِال ،ِوانخراطِالساكنةِفيِاالستفادة

صنعِالقرار،ِكلهاِعناصرِتسمحِببناءِهذهِالصورة
171

عتمادِ.ِومنِالواضحِأنِالتنميةِالحضريةِتقتضيِا

مقاربةِتشاركيةِمنِشأنهاِأنِتكفلِتضافرِالمساهماتِالفكريةِوالعاطفيةِوتلكِالمستمدةِمنِتجاربِجميعِ

ِالفاعلينِالسياسيينِواالقتصاديينِواالجتماعيين.

ِسونغدو، التكنلوجيا العالية في خدمة االستدامة .د 

تِمدينةِسونغدودَِي  ِشُِ
172
،ِحيثِتمِتصميمهاِلتكونِمدينةِلتكونِنموذجاِآخرِفيِمجالِالتنميةِالمستدامةِ

علىِنطاقِواسع،ِإذِيمكنِالقولِإنهاِمدينةِرقميةِيتمِتصلةِذكيةِفيِكلِمناحيها،ِكماِتتسمِبكونهاِمدينةِم

ِتدبيرهاِبمساعدةِالحاسوب،ِكماِتعدِبمثابةِمختبرِمستقبليِلكورياِالجنوبية.

ِ ِتضم ِحيث ِاإليكولوجي، ِبجانبها ِسونغدو ِمدينة ِالم40ِوتتباهى ِالخضراء،ِفي ِالمساحات ِمن ائة

ِالمتروِالذيِالِينتجِ ِونظام ِالنهرية، ِوسياراتِاألجرة ِومسالكِللدراجات، ومنتجعاتِومرافقِترفيهية،

حِخضراءِوألواحِشمسية.ِوتعتبرِسونغدوِأولِمدينةِطُِانبعاثاتِثانيِأكسيدِالكربون.ِوتغطيِالمبانيِأسِ 

(LEEDلمعيارِليدِ)ِذاتِجودةِبيئيةِعاليةِوفقاِتتشكلِحصراِمنِمبانٍِ
173
.ِ

ِالتكنولوجياتِالبيوِطبيةِوتكنولوجياتِ وقدِتمِتصميمِالمدينةِلتصبحِقطبا ِلتكنولوجياتِالمعرفة،ِالسيما

فيِالمائةِمنِمواقفِالسياراتِتوجدِتحتِاألرض؛ِكماِأن99ِِاإلعالم.ِوهناكِمظاهرِمتعددةِلالبتكار:ِ

ِيقطعِمعِالطرقِامِ جَِ ِتجميعِالنفاياتِمنِالمساكنِونقلهاِعِوتدبيرِالنفاياتِالمنزلية العتيادية،ِحيثِيتم

مباشرةِإلىِمصنعِلحرقِالنفاياتِعنِطريقِشبكةِتحتِأرضيةِمنِاألنابيبِتمتصِالنفاياتِمنِخاللِ

ِفيِك ِ مَِنظامِهوائي،ِوتُِ ِالعادمة،ِفتتمِمعالجتها ِالمياه ِأما نِفيِنهايةِالمطافِمنِإنتاجِالطاقةِالكهربائية.

فيِالمائة40ِمنِإعادةِتدويرهاِبنسبةِنِك ِ مَِمحطةِتُِ
174
.ِ

ِاألخضرِ ِالصندوق ِمقر ِالحتضان ِالضخم ِالحضري ِالمشروع ِهذا ِاختارت ِقد ِالمتحدة ِاألمم وكانت

للمناخ.ِوتطمحِسونغدوِلتصبحِمرجعاِفيِمجالِالمدنِالذكيةِوالمستدامة.ِوقدِتمكنتِبالفعلِمنِالتموقعِ
                                                           

170
مِمياهِالبحرِالمخزنةِتحتِاألرضِلتسخينِالمباني.ِويتمِتحويلِالنفاياتِالعضويةِإلىِغازِاستخدكفلِاتستفيدِالمدينةِمنِقربهاِمنِالبحرِلتطويرِتكنولوجياِت  

ِحيوي.

171
  Julien Leprovost, Malmö, un modèle pour créer une ville plus durable, 2010 

172
40ِ،ِوبميزانيةِتقدرِبأكثرِمنِاتهكتار610ِعلىِمساحة2005ِِِسنةِفيشرعِفيِبنائهاِول،ِوقدِيغربِسِيلومتراك65ِسونغدوِعلىِبعدِالمدينةِالجديدةِتقعِ  

قدِبلغِعددِسكانِالمدينةِفيِنسمة.ِو300.000ِعندِاالنتهاءِمنِاشغالِبنائهاِالمدينةِوستستقبلِ.2018ِِسنةفيِالبناءِمليارِدوالر.ِومنِالمقررِاالنتهاءِمنِمشروعِ

 نسمة.2013ِ،70.000ِنهايةِ

173
  http://songdoibd.com/ 

174
  Chloé Laganier, 2016 in www.energystream-wavestone.com/2016/06/songdo-modele-villes-intelligentes-de-demain/ 
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ستراتيجيِبالقربِمنِمطارِإنشيون،ِموقعهاِالجغرافيِاإلكقطبِأعمالِذيِإشعاعِإقليمي،ِبفضلِبنياتهاِو

دولياِجيدا  ِ مماِيوفرِلهاِربطا
175
.ِ

وقدِاستفادِهذاِالتخطيطِاالبتكاريِمنِإطارِقانوني
176
وسياسيِواجتماعيِوثقافيِوتكنولوجيِمواٍت.ِوقدِِ

نظامِالطرق،ِوشبكةِوقاعدةِاقتصاديةِمتنوعة.ِوالواقعِأنِِبٍِكَِّرَِارتكزِهذاِالتخطيطِعلىِاختيارِتهيئةِمُِ

التجهيزات،ِومساحاتِالتشجير،ِوالتنطيقِالمتوازنِوالمتماسك،ِوالمشهدِالحضريِالذيِتمِبناؤه،ِكلهاِ

ِاألخضرِ ِاالقتصاد ِتعزيز ِفإن ِعلىِذلك، ِوعالوة ِذاته. ِفيِاآلن ِوذاتِمردودية ِجذابة مكوناتِمجالية

الِالنقلِوالحركيةِوالشبكاتِالمختلفة،ِيبرزِواستخدامِالطاقاتِالمتجددة،ِواالبتكارِالمتعددِاألوجهِفيِمج

ِطابعِالذكاءِواالستدامةِالذيِتتميزِبهِالمدينة.

 كيغالي أو إطالق مسلسل التنمية الحضرية المستدامة .ه 

باالهتمام.ِوهوِيعكسِإرادةِالدولةِلتبديدِاألزمات،ِوتمهيدِالطريقِأمامِ تعتبرِمدينةِكيغاليِنموذجاِجديراِ 

ِالتوسعِوالفوضىِالعمرانيةِالتيِمشروعِللتنميةِالوطن ِوبعد ِللمدينةِالمستدامة. يةِوجعلِكيغاليِنموذجا

ِمستوىِ ِمن ِمدينة ِجعلها ِأجل ِ"من ِالمدينة ِهذه ِلتحديث ِطموح ِبزغ ِالجماعية، ِاإلبادة ِعن نجمت

عالمي"
177

ِللتقريرِ ِأنهِنموذجِمحفزِألنِكيغاليِتصنفِضمنِالمدنِالتيِتفتقرِإلىِالموارد،ِوفقا .ِكما

ِاالقتصاديِالمشتر ِالميدان ِفي ِوالتنمية ِالتعاون ِومنظمة ِللتنمية ِالبنكِاإلفريقي ِمن ِكل ِالذيِأصدره ك

.ِوعالوةِعلىِذلك،ِفإنِروانداِبلدِمنِبلدانِالجنوبِالتي2016ِوبرنامجِاألممِالمتحدةِاإلنمائيِفيِسنةِ

ِتواجهِمواطنِضعفِاجتماعيةِواقتصاديةِومظاهرِهشاشةِحادةِفيِالمناطقِالحضرية.

ِاالبتكار،ِ ِأقطاب ِوإنشاء ِالبيئة، ِمجال ِفي ِالدولة ِبها ِقامت ِالتي ِاإلصالحات ِمن ِاستفادتِكيغالي وقد

واحتضانِالتكنولوجيا،ِوتشجيعِالمقاوالتِالناشئةِعلىِاالستثمارِفيِمجالِالبحثِوالتطوير،ِوفيِميدانِ

ن،ِفذلكِألنهاِاعتمدتِمخططاِاالنفتاح،ِوماِإلىِذلك.ِوإذاِكانتِهذهِالمدينةِتشهدِتوهجاِفيِالوقتِالراه

(ِ ِلكيغالي" ِاالقتصادية ِالتنمية ِ"إستراتيجة ِاسم ِعليه ِأطلق ِالحضرية ِللتنمية  Kigaliإستراتيجيا 

Economic Development Strategy (KEDS)ِِوذلكِفيِإطارِسياسةِعموميةِشموليةِتعطي ،)

واالبتكار،ِواالقتصادِاألخضرِعلىِوجهِِاألولويةِللبنياتِالتحتيةِوالطاقاتِالمتجددةِوالعلومِوالتكنولوجيا

الخصوص
178
.ِ

،ِالبحثِوالتطويرِمنِأجلِتطوير2012ِويدعمِالصندوقِالروانديِلدعمِاالبتكار،ِالذيِأنشئِفيِسنةِ

منتجاتِوعملياتِمبتكرةِترتكزِمنِبينِأمورِأخرىِعلىِتكنولوجياتِاإلعالمِواالتصال.ِوبموازاةِذلك،ِ

وتغيرِالمناخِفيِروانداِبمثابةِآليةِتمويلِبينِالقطاعاتِلتحقيقِأهدافِالنموِِالصندوقِالوطنيِللبيئةِدُِّعَِيُِ

ِعلىِقادرِعلىِالصموداألخضرِوال ِللنموِاألخضرِوالقدرة ِالوطنية ِاإلستراتيجية ِحددتها ِكما الصمودِ،

                                                           
175

  http://www.maxisciences.com/ville/songdo-la-ville-du-futur_art25808.html 

176
  ِ ِالانظر ِالمتعلقِبتأطيرِاقانون ِمنِالكربونالمنخفضذيِاالنبعاثاتِلنموِاألخضر 2009ِ)ِة ِِالذيِيشجع( ِاألخضر؛ تخصيصِالمتعلقِبِقانونوالاالقتصاد

(ِالذيِينصِعلىِأنِحماية1999ِميثاقِاألرضِ)واقتصادِمنخفضِالكربون؛ِِنحواالنتقالِالمتعلقِبِاإلطارِ(؛ِوالقانون2012نبعاثاتِغازاتِالدفيئةِ)حصصِال

 مترابطةِوغيرِقابلةِللتجزئة...هيِعناصرِالبيئةِوحقوقِاإلنسانِوالتنميةِالبشريةِالعادلةِوالسالمِ

177
  Benjamin Michelon : Kigali : Une urbanisation entre modernisation et réconciliation in Urbanisme, n°363, pp. 33-38, 

2008 in https://infoscience.epfl.ch/record/130701 

178
  Voir le rapport de la vision 2020 du Rwanda in www.ambarwanda-paris.fr/pdf/Vision-2020-fr.pdf 
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ِأُِو ِوقد ِالمناخ. ِتغير ِمع ِمُِطلِ التكيف ِبناء ِأشغال ِكيغالي ِفي ِواالتصجمَِّقت ِاإلعالم ِلتكنولوجيات ال،ِع

مليونِدوالرِأمريكي150ِباستثمارِإجماليِيبلغِ
179
.ِ

ِمنِمظاهرِالنجاحِ ِتحبلِبالعديد ِمتطورة، ِكبرىِنظيفةِومنظمةِبلِوجد ِأضحتِكيغاليِمدينة وهكذا،

ِاستثمارية ِوهيِتتموقعِكوجهة ِوالبيئية. ِواالقتصادية ِاالجتماعية علىِاألصعدة
180
ِمنِِ ِوواحدة صاعدة

مطَّردا .ِوهيِتحظىِاليومِبتقديرِواهتمامِكبيرينِعلىِالصعيدِالعالميِالمدنِاإلفريقيةِالتيِتشهدِنموا
181
.ِ

إنِالحكامةِالسياسيةِوالترابية
182
هيِإحدىِالشروطِاألساسيةِلتفاديِتقويضِجهودِالتنميةِالمستدامةِفيِِ

ِواإلطارِ ِالحضري، ِالتخطيط ِالذكر ِسبيل ِعلى ِمنها ِللنجاح ِأخرى ِرئيسية ِعوامل ِثمة ِأن ِكما البالد،

ونيالقان
183

،ِوإقامةِالشبكاتِعلىِالصعيدِالجهوي
184
.ِ

 " Transmilenio بوغوتا: التنمية المستدامة من خالل نظام النقل الجماعي " .و 

ِ ِسكانية ِكثافة ِتشهد ِمدينة ِبكونها ِوخالَِّمرتفعةتشتهرِبوغوتا ِالثقافاتِومتنوعة ِمتعددة ِومدينة ِوقدِ، قة.

ِموقعها ِمستمرا، ِتعرفِتطورا ِالتي ِالمدينة، ِهذه ِاقتصاديِِعززت ِومرجع ِالمنطقة ِفي ِهامة كمدينة

وثقافيِفيِأمريكاِالالتينية
185
.ِ

ات،ِمنِالعديدِمنِاألزمات،ِتمثلتِفيِمظاهرِالعنفِوانعدامِاألمنِيعانتِبوغوتاِفيِمنتصفِالتسعينو

واالختالالتِالكبرىِفيِمجاليِالنقلِوالحركية،ِفيِغيابِمشروعِتنميةِحضريةِمستدامة
186

ِوآنذاك،ِ .

لطاتِالسياسيةِأنِإعادةِتأهيلِالمدينةِيقتضيِإنجازِأعمالِتهيئةِحضريةِكفيلةِبحلِمشكلةِالسِاعتبرت

ِمسبقِ ِكشرط ِالعمومي ِالنقل ِعلى ِالتركيز ِتم ِالمنطلق، ِهذا ِومن ِالمدينة. ِاستدامة ِوتعزيز االزدحام

نِبالديناميةِوِ للنهوضِبمدينةِبوغوتا.ِوقدِانتهجتِهذهِاألخيرةِمسارا ِمتفردا ِيدعمهاِفيِذلكِعمداءِيتحلَِّ

،2000ِوالجرأة.ِومنِالتدابيرِالرئيسيةِالتيِاتخذتهاِسلطاتِالمدينة،ِاعتمادِنظامِنقلِعموميِفيِسنةِ

(ِ ِ"ترانسميلينيو" ِيسمى ِللبيئة، ِمراعية ِحافالت ِالنظامTransmilenioِباستخدام ِهذا ِأصبح ِوقد .)

ِفيِأوساطِالخبراءِفيِمجال ِالعالم ِفيِجميعِأنحاء ِاليوم ِوينظرِإليهِعلىِأنهِِمعروفا النقلِالحضري.

                                                           
179

  Rapport de l’UNESCO sur la science, vers 2030, Edition UNESCO, Impression Graphius à Gand, 2016, p.528 

180
ِوالتنمية   ِالتعاون ِومنظمة ِللتنمية ِاإلفريقي ِاإلنمائيِالبنك ِالمتحدة ِاألمم ِوبرنامج ِاالقتصادي ِالميدان ِالمدنِفي ِالثاني: ِالجزء ِإفريقيا، ِفي ِاقتصادية ِآفاق :

 .232،ص.2016ِالمستدامةِوالتحولِالبنيوي،ِ

181
ِِبرنامج،ِمنح2008ِِسنةفيِ   ِالمتحدة ِكيغاليِلِيةشرفالِتهجائزللمستوطناتِالبشريةِاألمم ِوتحسينِِالجهودهتقديرا  ِإلىِالقضاءِعلىِاألحياءِالفقيرة الرامية

 الحضرية.ِهيئةالت

182
ِومنذ.ِكامةالشفافيةِوالحِفيِمجاليِمنطقةِإفريقياِالشرقيةِوالوسطىفيِ"تلميذ"ِِحسنكأروانداِ،2016ِِالصادرِفيِ،2030ِ،ِفيِأفقوصفِتقريرِاليونسكو  

 .2015ِسنةفيِِفيِالمائة4.4ِفيِالمتوسط،ِوفقاِللبنكِالدولي،ِبماِفيِذلكِِفيِالمائة5.5ِِةِتقدرِبـسنويوتيرةِاالقتصادِبِينموعقدِمنِالزمن،ِ

183
،08.2005ِرقمِِعقارنهاِوتعزيزها،ِوقانونِالحمايةِالبيئةِوصو،ِالمتعلقِب2005أبريل8ِِصادرِبتاريخِال،04.2005ِِرقمِتنظيميالقانونِالنحيل هنا على   

سعارِاألتحديدِالمتعلقِب2009ِ-11-23بتاريخِالصادر16.00/001ِِالوزاريِرقمِِمرسومفيِرواندا،ِوالِ،ِبمثابةِالنظامِالعقاري2005-07-14ِالصادرِبتاريخ

 فيِمدينةِكيغالي...للعقاراتِلمرجعيةِا

184
)رواندا وبروندي وكينيا وأوغاندا وتانزانيا( سوقا مشتركة  فريقياإشرق  دول مجموعةالمنتمية لشكلت الدول الخمس  2010في فاتح يوليوز   

 قررت رواندا وكينيا وأوغاندا اعتماد نظام موحد للتأشيرة السياحية. 2014للتبادل الحر للسلع واليد العاملة والخدمات والرساميل. وفي سنة 

185
 www.bogota2016.uclg.org/fr/informations-pratiques؛ انظر الموقع التالي: نسمة 000 980 7يبلغ عدد سكان بوغوتا   

186
  http://carfree.fr/index.php/2010/09/03/bogota-un-modele-de-revolution-urbaine/ 

http://www.bogota2016.uclg.org/fr/informations-pratiques
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وسيلةِمبتكرةِمنِوسائلِالنقل،ِوليسِمستنسخا ِمنِالنماذجِالمستوردةِمنِبلدانِالشمال،ِويمكنِتطبيقهِ

فيِمدنِأخرىِتواجهِنفسِالمشاكلِالتيِتواجههاِبوغوتا
187
.ِ

ةِمنِمدنِبلدانِالجنوب.ِلقدِتغيرتِصورةِالمدينة.ِفنظامِترانسميلينيوِهوِبمثابةِنظامِنقلِمستدامِفيِمدين

ِفإنِهذاِ ِنقلِغيرِمكلفةِوفعالةِتسيرِبمعدلِسرعةِيوازيِسرعةِالترامواي، ِعنِكونهِوسيلةِ وفضال 

ِب ِالحضرية ِالهوامش ِربط ِخالل ِمن ِالمدينة، ِفي ِإدماج ِعامل ِأيضا  ِشكل ِالحضرياقطاألالنظام ِب

ِبوغوتا.لِالصغرى

منِمشروعِمدينةِمستدامة،ِيهدفِإلىِتحسينِجودةِوتكمنِجاذبيةِهذاِالنظامِأيضاِفيِكونهِيشكلِجز ءاِ 

ِاالجتماعيِ ِالفصل ِمظاهر ِمن ِالتقليص ِوكذا ِوالتلوث ِاالزدحام ِمظاهر ِمن ِوالحد ِالساكنة، عيش

ِوالمجالي،ِومنِالمخاطرِاالجتماعية.

ِوُِ ِوالتجهيزاتِعَِض ِوقد ِبالدراجات، ِالخاصة ِالمسالك ِذلك ِفي ِبما ِالحضرية، ِالتهيئة ِأعمال ِجميع ت

ِبشكلِيضمنِتناسقِالح ِالعمومية ِبالراجلينِواإلنارة ِوالممراتِالخاصة ِوالمساحاتِالخضراء، ضرية،

المشهدِالحضري،ِويكفلِأمنِالمدينة،ِوشروطِالعيشِالمشتركِداخلِفضاءِمزدحم،ِكماِيسمحِبمصالحةِ

ريةِوالبيئيةِالساكنةِمعِمدينتهم.ِإنِالرهانِالمطروحِكبيرِجداِبحيثِيتجاوزِالجوانبِاالقتصاديةِوالحض

ليشملِالتصوراتِاالجتماعيةِحولِالمدينة،ِالتيِيرادِلهاِأنِتكونِمتماسكةِومستدامة،ِعلىِالرغمِمنِ

ِأوجهِالقصورِالتيِالِتزالِقائمةِفيها.

ِ

ِتحليل المرجعيات والقواعد الدولية المعتمدة في مجال المدن المستدامة .2

لضوءِعلىِأجنداتِوأهدافِالتنميةِالمستدامة،ِكماِمنِالضروريِتحديدِإطارِمفاهيميِموجز،ِقبلِإلقاءِا

تمِاعتمادهاِعلىِالصعيدِالدولي.ِويهدفِهذاِالقسمِإلىِتعزيزِالوعيِالجماعيِبرهاناتِالتنميةِالمستدامةِ

الممكنةِوتوحيدِالمعاييرِوتحديدِمسؤولياتِجميعِالفاعلين،ِبمنِفيهمِالمنتخبونِالمحليونِالمدعوونِإلىِ

ِعِبرامجِوخططِعملِقمينةِبترجمةِمضامينِتلكِاألجنداتِإلىِتدابيرِملموسة.اتخاذِمبادراتِووض

ِالمفهومِتطورِ ِالمفهوم؟ِمنِالواضحِأنِهذا هلِسبقتِاالنشغاالتِالمتعلقةِبالتنميةِالمستدامةِوضعِهذا

ِوالكوارثِ ِالطبيعية ِوالكوارث ِاالجتماعي ِالحرمان ِومظاهر ِالبيئي ِالتدهور ِأنشطةِجراء ِعن الناجمة

ِسان،ِولكنِأيضاِفيِضوءِالتوقعاتِالديموغرافيةِواالقتصاديةِقبلِالتوسعِليشملِأبعاداِعديدة.اإلن

ِ ِإن ِالمستدامة ِالتنمية ِمفهوم ِأوِيرتبط ِالشك ِمن ِطويلة ِفترة ِوبعد ِالمستدامة. ِبالمدينة ِوثيقا ارتباطا 

ِباح ِالوفاء ِعلىِضرورة ِتسليطِالضوء ِمنِخالل ِنفسه، ِالمفهوم ِفرضِهذا تياجاتِالحاضرِالالمباالة،

ِيُِ ِوكان ِالمستقبل. ِاحتياجاتِأجيال ِعلىِتلبية ِالمساسِبالقدرة ِبينِظَِنِ دون ِالمشتركة ِالمسألة ِإلىِهذه ر

ِالثالثةِ ِاألبعاد ِليشمل ِالمستدامة ِالتنمية ِمفهوم ِتوسع ِوقد ِفقط. ِالبيئة ِمنِزاوية ِاألمر ِفيِبداية األجيال

ضوءِعلىِتعددِأبعادِالتدابيرِالتيِيتعينِتنفيذهاِلتنميةِاالجتماعيةِواالقتصاديةِوالبيئية،ِوهوِماِيسلطِال

ِالمجاالتِالترابية.

ِالتغطيةِ ِإثر ِالمستدامة، ِوالتنمية ِالمستدامة ِالمدن ِمفهوم ِظهر ِالثمانينيات، ِبداية ِوحتى ِالستينيات فمنذ

ِساه ِوقد ِاالقتصادية. ِاألنشطة ِعن ِالناجمة ِالكبرى ِاإليكولوجية ِالكوارث ِواكبت ِالتي متِاإلعالمية

المناقشاتِالمتعلقةِبالمخاطرِالقائمةِوباستنزافِالمواردِالطبيعيةِفيِتشكلِقناعةِمفادهاِأنِالشروطِالتيِ

ِيتطلبهاِتحقيقِالنموِالِيمكنِأنِتستمرِإلىِماِالِنهاية.

                                                           
187

  Alice Gil-Beuf : ville durable et transport collectif : le Transmilenio à Bogotá, Annales de géographie 2007/5 (n° 657), 

pp.533-547. 



229 

 

ِالثمانين ِعقد ِالتسعينيومنذ ِبعقد ِمرورا ِاليوم، ِهذاِياتِإلى ِوفي ِمتنام. ِبشكل ِاالستدامة ِمفهوم ِبرز ات،

ِنسجلِاالعترافِالمؤسسيِبمظاهرِالتلوثِالشاملِ)تدهورِطبقةِاألوزونِفيِالغالفِالجوي،ِالصدد ،

ِعنِ ِبعضها ِالتيِنجم ِالكوارثِالمختلفة ِوارتفاعِحجم ِفيِالهواء(، ِالكربون ِثانيِأكسيد ِتركيز وزيادة

وتوجِِ(،ِوتناميِمخاطرِاستنزافِالمواردِالطبيعيةِ...1986مخاطرِتكنولوجيةِكبرىِ)تشيرنوبيلِفيِ

1992هذاِالوعيِبعقدِمؤتمرِاألممِالمتحدةِالمعنيِبالبيئةِوالتنميةِفيِريوِديِجانيروِفيِيونيوِ
188
.ِ

وقدِأثرِهذاِالتطور،ِبشكلِملموسِنوعاِما،ِعلىِممارساتِالمقاوالتِأوِالمؤسساتِالعمومية،ِالِسيماِ

ِ ِاالنشغال ِهذا ِحيثِنالحظِأن ِالترابِوالسياساتِالحضرية، ِإعداد ِعلىِنحوِفيِمجال يجريِإدماجه

ِمنِ ِبتوجيه ِأيضا ِولكن ِأحداثِكارثية، ِأو ِوقائع ِجراء ِضغطا  ِاالتجاه ِهذا ِيواجه ِما ِوغالبا تدريجي.

ِالحكوماتِوالسلطاتِالمحليةِأوِحتىِالهيئاتِالدوليةِعلىِنحوِمتزايد.

ِمن ِللحد ِفرصة ِمجرد ِليست ِالمستدامة ِالمدينة ِِإن ِتالفوارق ِتجسد ِأن ِيجب ِبل ِ اإليكولوجية، قاسما

للمسؤولياتِبينِالفاعلين،ِالِسيماِعلىِمستوىِالشأنِالعمومي.ِوينبغيِأنِيرتكزِالعملِعلىِالالمركزيةِ

ِبمبادئِ ِالتقيد ِخالل ِمن ِالترابية، ِالمشاريع ِتنوع ِضبط ِويمكن ِفعال. ِاندماج ِتحقيق ِلوحدها ِتكفل التي

ِمشتركة،ِفيِإطارِإستراتيجيةِحازمةِلالبتكارِالمؤسساتي.

ِمف ِاألجيالِويقتضي ِبين ِالمصالح ِتضارب ِعند ِإليها ِاالحتكام ِيتم ِمعايير ِوجود ِالمستدامة ِالمدينة هوم

ِاالقتصاديةِ ِالمتطلبات ِبين ِالواضحة ِالتعارض ِأوجه ِوتدبير ِالمتعددين، ِالفاعلين ِوبين المختلفة

ِوالتعمير، ِالتراب ِإعداد ِمجالي ِفي ِسيما ِال ِالمعايير، ِهذه ِأن ِبيد ِواإليكولوجية. يصعبِِواالجتماعية

ِيتعلقِبالعتبةِالمناسبةِلقدرةِمختلفِاألوساطِعلىِالتحمل.ِويتعينِعلىِكلِمجالِترابيِِتحديدهاِفي ما

ِموضوعِمعاييرِ ِولعلِالمسألةِالتيِيطرحها ِأهدافهِالخاصةِثمِاختيارِالوسائلِالمناسبةِلتحقيقها. تحديد

ِلِالعمومي.االستدامةِالحضريةِهيِمدىِالقدرةِالجماعيةِعلىِتحديثِأشكالِالعم

وعالوةِعلىِذلك،ِفإنِالمبادئِالتوجيهيةِللمدنِالمستدامةِتلتقيِفيِبوتقةِتجتمعِفيهاِعدةِمفاهيم،ِحيثِإنِ

ِ ِأنها ِالمستدامة ِالمدينة ِسمات صلة، وتنافسية، ليست لها انعكاسات بيئية، وقابلة للتكيف، ومت  من

.ِوالواقعِأنِوتحافظ على الهوية ومبتِكرةومنصفة وتضامنية، وتوفر شروط الراحة وُمدِمجة، ومواِطنة، 

هذاِالمفهومِيقتضيِمنِالمدينةِالمحافظةِعلىِالمواردِالطبيعيةِوالتنوعِالبيولوجي،ِوالتمكنِمنِمواجهةِ

ِوالترابية،ِ ِالحضرية ِالشبكات ِوتشجيع ِوتطوير ِالمخاطر، ِإدارة ِمجال ِفي ِالسيما ِالتغيير، تحديات

ِبقيم ِوالنهوض ِالنجاعة، ِعلى ِوتشجيعِِوالتركيز ِالجميع، ِأمام ِأذرعها ِوفتح ِاالجتماعي، التضامن

ِالمشاركةِفيِالحياةِالجماعية،ِوإتاحةِالفرصِأمامِاإلبداعِواالبتكار.

ويهدفِاإلطارِالمرجعيِالدوليِإلىِوضعِالمبادئِالتوجيهيةِالمستمدةِمنِالمواثيقِالقائمةِحولِالمدنِ

ِويتم ِمنها. ِواستخالصِالدروسِالمناسبة ِاالستدامةِالمستدامة ثلِالهدفِمنِذلكِفيِقياسِنطاقِتوحيد

ِالحضريةِفيِالمغرب.

 إطار مرجعي يزداد دقة ومالءمة: ( أ

.ِفقدِأضحىِالمجتمعِالدوليِأكثرِتوسعِنطاقهيتسمِاإلطارِالمرجعيِالدوليِالخاصِباالستدامةِالحضريةِب

ِوالمبادرا ِاإلستراتيجيات ِوترابط ِوتماسك ِاتساق ِيكفل ِإطار ِبإرساء ِواإلجراءاتِاهتماما ِوالبرامج ت

ِالتيِاعتمدتهاِ ِبينِمختلفِالنصوصِالدولية ِوهناكِروابطِبنيوية ِالمستدامة. ِإلىِتحقيقِالتنمية الرامية

ِوجدولِأعمالِالقرنِ ِمؤتمرِستوكهولم، ِوهي: ِاألرضِفي21ِِالدولِوالمجاالتِالترابية، لمؤتمرِقمة

ؤتمراتِكوبنهاغن،ِوكانكون،ِوأديسِأبابا،ِ،ِوخطةِعملِلشبونة،ِوم10لبورغ+أريو،ِوميثاقِألبورغ،ِو
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وأهدافِالتنميةِالمستدامةِذاتِالصلةِبها،ِواتفاقِباريس،ِواألجندة2030ِِوخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِ

ِالموئلِالثالث،ِوإعالنِمراكشِ.ِ-الحضريةِالجديدةِلمؤتمرِاألممِالمتحدةِلإلسكانِوالتنميةِالمستدامة

اريخيةالتنمية المستدامة: محطات ت  

 مالحظات الحدث السنة

1972  
 The Limits to "ِتقرير:ِحدودِالنمو

Growthِ" 
 ناديِروما:ِمنظمةِدوليةِغيرِحكومية

1972

  
 مؤتمرِستوكهولم

مؤتمرِاألممِالمتحدةِِ-مؤتمرِقمةِاألرضِاألول

 المعنيِبالبيئةِالبشرية

 إحداثِلجنةِعالميةِمعنيةِبالبيئةِوالتنمية 1984ِ
يةِالعامةِلألممِالمتحدةِإلىِإنشاءِاللجنةِدعتِالجمع

 العالميةِالمعنيةِبالبيئةِوالتنمية

1987 
اللجنةِالعالميةِالمعنيةِبالبيئةِوالتنميةِ

 تنشرِتقريرِبرونتالند

اسمِرئيسةِاللجنةِغروِهارليمِبرونتالند،ِوعنوانِ

 Our Commonالتقريرِ"مستقبلناِالمشترك"ِ)

Future) 

 يوِديِجانيروقمةِاألرضِفيِر 1992
مؤتمرِاألممِالمتحدةِالمعنيِبالبيئةِوالتنميةِ

(CNUEDِِوضعِجدولِأعمالِالقرن:)21ِ 

 ميثاقِألبورغِ)الدنمارك( 1994
القطعِمعِالتخطيطِالحضريِنصِمهمِيسعىِإلىِ

 الناشئِعنِميثاقِأثينا

 خطةِعملِلشبونة 1996
ِفيِميثاقِ ِالمبادئِالواردة ِإلىِترجمة تسعىِالخطة

 إلىِتدابيرِِملموسةِألبورغ

1997 
اتفاقيةِاألممِالمتحدةِاإلطاريةِبشأنِتغيرِ

ِالمناخ
 )وبروتوكولِكيوتو،ِالمتعلقِبها(

 مؤتمرِالقمةِالعالميِللتنميةِالمستدامة قمةِاألرضِالرابعةِفيِجوهانسبورغ 2002

 نصِجديدِجاءِلتحيينِميثاقِألبورغ 10ألبورغِ+ِ 2004

 اليبزيغِ)ألمانيا( 2007
يثاقِجديدِحولِ"المدينةِاألوربيةِالمستدامة"ِم

 اعتمدهِالمجلسِاألوربي

 مؤتمرِكوبنهاغنِحولِالمناخ مؤتمرِكوبنهاغن 2009

 مؤتمرِكانكونِحولِالمناخ مؤتمرِكانكون 2010

  دانكيرك 2010
:ِالمؤتمرِاألوربيِالسادسِللمدن2010ِمايِ

 المستدامة
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 يونيو22ِِإلى20ِِقمةِاألرض،ِمنِ 20مؤتمرِريو+ِ 2012

 :ِمؤتمرِأديسِأباباِلتمويلِالتنمية2015يوليوزِ مؤتمرِأديسِأبابا 2015

2015 
بنيويورك:ِقمة2030ِِجدولِأعمالِ

 األممِالمتحدةِحولِالتنميةِالمستدامة

ِشتنبر25-27ِِ

ِستدامةهدفاِمنِأهدافِالتنميةِالم17ِ

 دجنبر مؤتمرِباريسِحولِالمناخ 2015

2016 

كيتوِ)اإلكوادور(ِمؤتمرِاألممِالمتحدةِ

المعنيِباإلسكانِوالتنميةِالحضريةِ

 المستدامةِ)الموئلِالثالث(

مؤتمرِاألممِالمتحدةِالثالثِحولِاإلسكانِوالتنميةِ

2016ِأكتوبر20ِِإلى17ِِالحضريةِالمستدامة،ِمنِ

 الجديد جدول األعمال الحضري 

 مؤتمرِاالنتقالِإلىِالعمل مؤتمرِمراكش 2016

ِلأللفية ِسلطتِاألهدافِاإلنمائية وقد
189
ِالتِ ِبه ِالذيِيضطلع ِاإليجابي ِالدور ِعلى فيِرفعِِمدنالضوء

محاربةِالسكنِغيرِإلىِمنِاألهدافِاإلنمائيةِلأللفية7ِِالهدفِِرميمستوياتِالمعيشة.ِوفيِهذاِالصدد،ِي

مليون100ِِِياتِالتيِكانِهذاِالهدفِيسعىِإلىِبلوغهاِتحسينِالظروفِالمعيشيةِلـِالالئق.ِومنِبينِالغا

.ِوكانتِاألرقامِالرئيسيةِالتيِسجلتهاِإفريقياِبخصوصِمعظم2020ِمنِسكانِدورِالصفيحِبحلولِسنةِ

ِنم ِكان ِوقد ِاألخرى. ِبالمناطق ِمقارنة ِنسبيا ِمنخفضة ِلأللفية ِباألهدافِاإلنمائية ِالمتعلقة وِالمؤشرات

جاِبماِفيهِالكفايةِلخلقِفرصِالشغلِالالئق إفريقياِقوياِنسبيا،ِبيدِأنهِلمِيكنِسريعاِأوُِمدم 
190
.ِ

ِعن ِلأللفية ِتحققِمنِاألهدافِاإلنمائية ِما ِكشفِالوقوفِعلىِحصيلة ِكبيرةِِوجودِوقد ِقصور أوجه

أوِالمناطقِالتيِتعانيِومحدوديةِهذهِاألهدافِمنِحيثِاالستدامةِواإلدماجِسواءِبالنسبةِللساكنةِالمعنيةِ

فرصةِعلىِالصعيدِالدوليِلتجاوزِهذهِالثغراتِإذا2030ِِالهشاشة.ِوتشكلِخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِ

ِماِكانِلهاِصدىِفيِجميعِاإلستراتيجياتِوالسياساتِالعموميةِالوطنيةِوعلىِمستوىِالمجاالتِالترابية.

ِالتحدي.ِوتعدِالمدينةِبشكلِعامِوالمدنِالكبرىِعلىِوجهِالخ صوصِفضاءِمناسبا ِللنجاحِفيِرفعِهذا

النموِفيِمجاالتِوقدِأضحتِالحاجةِإلىِبناءِِمناطقِحضريةِمستدامةِوقادرةِعلىِالصمودِوالتكيفِ

ِمنِاالنشغاالتِالكبرىِ ِواحدا ِتشكلِبشكلِمتزايد ِسليمة، االقتصاديِواإلدماجِاالجتماعيِوتوفيرِبيئة

هدفاِللتنميةِالمستدامة17ِبـ2030ِِالتنميةِالمستدامةِلعامِللبلدان.ِوفيِهذاِالصدد،ِجاءتِخطةِ
191

،ِنذكرِ

                                                           
تعزيزِالمساواةِبينِ:3ِ؛ِالهدفِتحقيقِتعميمِالتعليمِاالبتدائي:2ِ؛ِالهدفِالقضاءِعلىِالفقرِالمدقعِوالجوع:1ِاألهدافِاإلنمائيةِلأللفيةِفيِماِيلي:ِالهدفِمثلِتت  189

مكافحةِفيروسِنقصِالمناعةِالبشرية/اإليدزِوالمالرياِ:6ِنفاسية؛ِالهدفِتِاألطفالِوتحسينِالصحةِالتخفيفِمعدلِوفيا:5ِو4ِ؛ِالهدفانِالجنسينِوتمكينِالمرأة

 إقامةِشراكةِعالميةِمنِأجلِالتنمية.:8ِ؛ِالهدفِكفالةِاالستدامةِالبيئية:7ِ؛ِالهدفِوغيرهماِمنِاألمراض

190
،ِوبرنامجِاألممِالمتحدةِاإلنمائي:ِتقييمِالتقدمِالمحرزِفيِللتنميةِفريقيالبنكِاإلتحدة،ِمجموعةِاالتحادِاألفريقي،ِواللجنةِاالقتصاديةِألفريقياِالتابعةِلألممِالم  

17ِ،ِصِ.2015تحقيقِاألهدافِاإلنمائيةِلأللفية،ِتقريرِعلىِدربِفريقياِإ

191
ائيِوالتغذيةِالمحسنةِوتعزيزِالزراعةِالمستدامة؛ِالقضاءِعلىِالجوعِوتوفيرِاألمنِالغذِ:2القضاءِعلىِالفقرِبجميعِأشكالهِفيِكلِمكان؛ِالهدفِِ:1الهدفِ  

ضمانِالتعليمِالجيدِالمنصفِوالشاملِللجميعِوتعزيزِفرصِالتعل مِمدىِِ:4ضمانِتمت عِالجميعِبأنماطِعيشِصحيةِوبالرفاهيةِفيِجميعِاألعمار؛ِالهدفِِ:3الهدفِ

ضمانِتوافرِالمياهِوخدماتِالصرفِالصحيِللجميعِوإدارتهاِإدارةِ:6ِساءِوالفتيات؛ِالهدفِتحقيقِالمساواةِبينِالجنسينِوتمكينِكلِالنِِ:5الحياةِللجميع؛ِالهدفِ

تعزيزِالنموِاالقتصاديِالمطردِوالشاملِِ:8ضمانِحصولِالجميعِبتكلفةِميسورةِعلىِخدماتِالطاقةِالحديثةِالموثوقةِوالمستدامة؛ِالهدفِِ:7مستدامة؛ِالهدفِ

إقامةِبُنىِتحتيةِقادرةِعلىِالصمود،ِوتحفيزِالتصنيعِالمستدامِالشاملِللجميع،ِ:9ِةِوالمنتجة،ِوتوفيرِالعملِالالئقِللجميع؛ِالهدفِللجميعِوالمستدام،ِوالعمالةِالكامل

آمنةِوقادرةِعلىِجع لِالمدنِوالمستوطناتِالبشريةِشاملةِللجميعِو:11ِالحدِمنِانعدامِالمساواةِداخلِالبلدانِوفيماِبينهاِ؛ِالهدفِ:10ِوتشجيعِاالبتكار؛ِالهدفِ

حفظِ:14ِاتخاذِإجراءاتِعاجلةِللتصديِلتغي رِالمناخِوآثاره؛ِالهدفِ:13ِضمانِوجودِأنماطِاستهالكِوإنتاجِمستدامة؛ِالهدفِ:12ِالصمودِومستدامة؛ِالهدفِ

https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
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ِالخصوصِالهدف ِوجه ِعلى ِالمدن11ِِرقمِمنها ِجع ل ِعلى ِالعمل ِعلى ِالدولي ِالمجتمع ِيحث ِالذي ،

والمستوطناتِالبشريةِشاملةِللجميعِوآمنةِوقادرةِعلىِالصمودِومستدامة.ِويشددِهذاِالهدف،ِالذيِيتسمِ

ِالمركبِو ِاآلليةِبطابعه ِوتعكسِهذه ِالمستدامة. ِالحضرية ِللتنمية ِرافعات ِتعد ِالمدن ِأن ِعلى العميق،

كِأهدافِالتنميةِالمستدامة،ِمعِلُِّمَِطموحاِكبيرا ،ِيتوقفِنجاحهاِعلىِمدىِقدرةِالسلطاتِالحكوميةِعلىِتَِ

منِالحقوقِالتيِيتعينِكفال  ِ تهاِوالتزاماِمنِاستحضارِكونِتحقيقِِتنميةِاإلنسانِوالمجاالتِالترابيةِحقا

ِينبغيِتعزيزهاِ ِلأللفية ِاألهدافِاإلنمائية ِالمكاسبِالتيِحققتها ِإن االلتزاماتِالتيِيجبِالنهوضِبها.

الواردةِفيِخطةِالتنميةِالمستدامةِالجديدةِلعام169ِِمنِأهدافِالتنميةِالمستدامةِوبالغايات17ِِباألهدافِ

2030.ِ

مخططاتِوبرامجِالتخطيطِوإعدادِالتراب،ِدونِإغفالِتعبئةِويتعينِتجسيدِأهدافِالتنميةِالمستدامةِفيِ

ِالصدد،ِ المواردِالماليةِالالزمةِلرفعِالتحديِالمتمثلِفيِالتنميةِالمستدامةِللمناطقِالحضرية.ِوفيِهذا

7ِِيركزِالهدفانِ 9ِو ِوعلىِإقامة ِالمستدامة ِالحديثة ِعلىِضمانِالحصولِعلىِخدماتِالطاقة ِبنيات،

ِال ِعلى ِقادرة ِتحفزِخطةِتحتية ِعلىِذلك، ِوعالوة ِاالبتكار. ِوتشجيع ِالمستدام ِالتصنيع ِوتحفيز صمود،

(،ِواتخاذِإجراءاتِعاجلة8ِعلىِتعزيزِالنموِاالقتصاديِالمطردِ)الهدف2030ِِالتنميةِالمستدامةِلعامِ

يةِوالتنوعِالبيولوجي13ِللتصديِلتغي رِالمناخِ)الهدفِ )الهدفِ(،ِوحمايةِوتعزيزِالنظمِاإليكولوجيةِالبر 

(،ِوأخيرا،ِاالنتقالِإلىِمرحلةِالتنفيذ،ِمنِخاللِشراكاتِمنِأجلِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِ)الهدف15ِ

17.)ِ

ِ ِلعام ِاإلفريقي ِاالتحاد ِأعمال ِجدول ِوالمستوطنات2063ِويرتكز ِالمدن ِعلى ِأخرى، ِأمور ِبين ِمن ،

القارة.ِويهدفِِمدنملِإمكانياتِتالبشريةِاألخرىِبغيةِإعطاءِنفسِجديدِإلفريقياِلتمكينهاِمنِتحقيقِكا

ِالطبيعية،ِ ِبالموارد ِالتحولِاالقتصاديِواالجتماعيِلالقتصاداتِالمرتهنة ِالجدولِإلىِتسريعِوتيرة هذا

منِأجلِزيادةِالتنويعِواالنتقالِإلىِالقطاعاتِاألكثرِإنتاجية،ِأالِوهيِالصناعةِوالخدمات،ِمعِاستحضارِ

إلىِتبنيِرؤيةِترومِجعل2063ِِة.ِكماِيدعوِجدولِأعمالِعامِضرورةِتحقيقِتحوالتِاجتماعيةِإيجابي

ِيكفلِتسريعِالتحولِالهيكليِوتحسينِمستوياتِ ِبما المدنِأقطابا ِلتحقيقِالنموِاالجتماعيِواالقتصادي،

ِالمعيشة.

ِالفوارقويجبِعلىِالسلطاتِالعموميةِأنِتقدمِحلوالِإلشكالياتِاإلقصاءِوالفقرِفيِالمناطقِالحضريةِو

وجدولِأعمالِعام2030ِِماِفتئتِتزدادِحدة،ِإذاِأرادتِتحقيقِأهدافِخطةِالتنميةِالمستدامةِلعامِالتيِ

مدنِوتجمعاتِسكنيةِمستدامةِداخل،ِالمتعلقةِبإرساءِتنميةِبشريةِالِتقصيِأحداِ 2063ِ
192
.ِ

ِالصدد،ِتمِتسليطِالضوءِعلىِموضوعِاالنتقالِنحوِالمدينةِالمستدامةِباعتبارهاِرهان ِ وفيِهذا ا ِرئيسيا

.2016ِفيِمؤتمرِاألممِالمتحدةِالمعنيِباإلسكانِوالتنميةِالحضريةِالمستدامة،ِالذيِعقدِفيِكيتوِفيِسنةِ

ِجرىِاعتماد ِالرهان، ِهذا ِِجدولِوفيِضوء ِللتنميةِأعمال ِالعالمي ِالبرنامج ِبين ِيجمع حضريِجديد

ِسِبشأنِتغيرِالمناخ.المستدامة،ِوخطةِعملِأديسِأباباِبشأنِتمويلِالتنمية،ِواتفاقِباري
                                                                                                                                                                                     

ِ ِالهدف ِالمستدامة؛ ِالتنمية ِلتحقيق ِمستدام ِنحو ِعلى ِواستخدامها ِالبحرية ِوالموارد ِوالبحار 15ِالمحيطات ِوتعزيزِحماي: ِوترميمها ية ِالبر  ِاإليكولوجية ِالنظم ة

يولوجي؛ِالهدفِاستخدامهاِعلىِنحوِمستدام،ِوإدارةِالغاباتِعلىِنحوِمستدام،ِومكافحةِالتصحر،ِووقفِتدهورِاألراضيِوعكسِمساره،ِووقفِفقدانِالتنوعِالب

شِفيهاِأحدِمنِأجلِتحقيقِالتن:16ِ ميةِالمستدامة،ِوإتاحةِإمكانيةِوصولِالجميعِإلىِالعدالة،ِوبناءِمؤسساتِفعالةِالتشجيعِعلىِإقامةِمجتمعاتِمسالمةِالِيُهم 

 تعزيزِوسائلِالتنفيذِوتنشيطِالشراكةِالعالميةِمنِأجلِتحقيقِالتنميةِالمستدامة:17ِوخاضعةِللمساءلةِوشاملةِللجميعِعلىِجميعِالمستويات؛ِالهدفِ

192
ِآفاقِاقتصاديةِفيِإفريقيا،ِالبنكِاإلفريقيِللتنميةِومنظمةِالتعاونِوالتنم   المدنِالمستدامةِِ،2016يةِفيِالميدانِاالقتصاديِوبرنامجِاألممِالمتحدةِاإلنمائي:

ِ.104ص.ِِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصادي،منشوراتِوالتحولِالبنيوي،ِ
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ويحددِهذاِاإلطارِالمرجعيِاإلطارِاإلستراتيجيِوالمعياريِفيِمجالِإعدادِالترابِوالتخطيطِالحضريِ

ِالحضريةِ ِللتنمية ِجديد ِأساس ِبناء ِفي ِاإلستراتيجي ِالتوجه ِويتمثل ِالقادمة. ِعشرة ِالخمس للسنوات

ِالمستدامة،ِبماِيكفلِتحقيقِاالنتقالِنحوِالمدينةِالمستدامة.

وعلىِمرِالسنين،ِومنِخاللِمختلفِاإلعالناتِواالتفاقاتِواالتفاقيات،ِأقرِالمجتمعِالدوليِبأنِهشاشةِ

المناطقِالحضريةِتشكلِعبئاِثقيالِعلىِالتنميةِالبشريةِواالجتماعيةِواالقتصادية،ِوأنِالتوسعِالحضريِ

ِتفاق ِمن ِيزيد ِوما ِالبيئة. ِعلى ِانعكاساتِسلبية ِمن ِيخلو ِالنظاميِال ِالمتوسطةِغير ِالمدن ِأن ِالوضع م

ِتكونِ ِأن ِدون ِسريعة، ِبوتيرة ِتنمو ِتزال ِال ِالهجرة، ِلتدفقات ِوجهة ِاليوم ِتعد ِالتي ِالصغيرة، والمدن

مستعدةِلمواجهةِالتحديِالحضري.ِوفيِهذاِالصدد،ِفإنِجدولِاألعمالِالحضريِالجديدِالِيضعِتدابيرِ

كة"ِتحددِمعاييرِلتحويلِالمناطقِالحضريةِإلىِملزمة،ِولكنهِيدعوِبدالِمنِذلكِإلىِبناءِ"رؤيةِمشتر

ِ ِعلى ِمنفتحة ِمجاالت ِذلك،ِالممارسات ِعلى ِوعالوة ِوالتدبير. ِوالتهيئة ِالتخطيط ِمجاالت ِفي الفضلى

ِيتضمنِهذاِالجدولِأهدافاِمحددةِويقترحِأدواتِتنفيذِمبتكرة.

ِالف ِالمدنِمحركاتِلمكافحة ِإلىِجعل ِيهدفِجدولِاألعمالِهذا ِأخرى، قرِومظاهرِاإلقصاء،ِوبعبارة

ِالمبادئِ ِعلى ِالضوء ِتسليط ِمع ِالمناخ، ِتغير ِومكافحة ِالبيئة ِوحماية ِاالقتصادية، ِالجاذبية وتطوير

ِوثمةِ ِفيِمجالِالتخطيطِالحضريِالمستدام. ِالبلدانِبتنفيذها ِللبرامجِواإلجراءاتِالتيِتلتزم التوجيهية

واتِالتخطيطِوإدارةِالمواردِوسياساتِالبناء.ِإقرارِبدورِالمدينةِفيِالتخفيفِمنِالمخاطر،ِمنِخاللِأد

ويتمثلِالرهانِأيضاِفيِالتخطيطِبوصفهِأداةِللقيادةِاإلستراتيجيةِللتنميةِالحضريةِالمندمجة،ِعنِطريقِ

تعزيزِالكثافةِوالحدِمنِاالزدحامِمنِخاللِسياساتِمالئمةِفيِمجاالتِالعقارِوالحركيةِوالنقلِوالتجديدِ

ِوالتأهيلِالحضريِ...

يبقىِأنِنرىِكيفِيمكنِللفاعلينِالعموميينِوالسلطاتِالمنتخبةِأنِيتملكواِهذهِاألهدافِوأنِيدمجوهاِو

فيِوثائقِالتهيئةِوالتعميرِوكذاِفيِبرامجِالمجتمعِوخططِعملِالجماعة.ِوسيكونِمنِالمفيد،ِمنذِالبداية،ِ

لةِنظراِلمتطلباتِالمشاريعِالمؤهَِِّاالنفتاحِعلىِالشراكاتِالوطنيةِوالدوليةِلالستفادةِمنِإمكانياتِتمويل

ِالطبيعيةِ ِللموارد ِ ِالمعقلن ِإلىِالتدبير ِهناكِحاجة ِإلىِذلك، ِوباإلضافة ِاألخضر. ِواالقتصاد االستدامة

وإرساءِالبنياتِالتحتيةِالمستدامةِوتعزيزِالقدرةِعلىِالصمودِوالتكيف.ِوالِيزالِمنِالممکنِمنِخاللِ

ِتن ِوبرنامج ِالجهوية ِالتنمية ِتركيباتِتقنيةِبرنامج ِإرساء ِالجماعة ِعمل ِوبرنامج ِاإلقليم ِأو ِالعمالة مية

 وماليةِوإطالقِمبادراتِوتدابيرِقابلةِللتنفيذِوسهلةِالتنفيذ.

 األطر المرجعية المعيارية الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة للمدن:  ( ب

 أطر مرجعية ونصوص متعددة .أ 

لعالمِإلىِتعزيزِالتفكيرِفيِالسبلِالكفيلةِبتحويلِالوتيرةِغيرِأدىِالتوسعِالحضريِالمتفاقمِوالمستمرِفيِا

،ِمنِالزمنِالمستدامةِلهذاِالتوسعِإلىِإمكانيةِلتحقيقِالتنميةِالمستدامة.ِوعلىِمدىِماِالِيقلِعنِعقدين

ِالعملِالجماعيِحولِ ِلبناءِطرائقِلتنسيقِوتنظيم ِمنِالمقارباتِوالمبادراتِعبرِالعالم تبلورتِالعديد

ِنة،ِوإرساءِنمطِجديدِللتنميةِالحضرية.المدي

أنِبناءِ  ِ وأفرزتِهذهِالتدابيرِالعديدِمنِالمفاهيمِواألطرِالمرجعيةِواألساليبِوالمؤشراتِواألدلة،ِعلما

ِمنِالتفاعالتِالتيِينبغيِالتعاملِ ِمعقدة ِهوِعملية ِوإنما ِبسيطة، ِتحليلية ِالحضريِليسِمسألة الفضاء

ِ ِعلى ِوتوحيدها ِمنهجي ِبشكل ِمنِمعها ِوالحد ِالمشتركة ِالمفاهيم ِمن ِمجموعة ِبلورة ِمن ِيمكن نحو

(RFSCِكلِمنِاإلطارِالمرجعيِللمدنِوالمجاالتِالترابيةِالمستدامةِ)سعىِالشكوك.ِوفيِهذاِالصدد،ِ
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(ِومنظمةِالمدنِوالحكوماتِالمحليةِالمتحدةOCDEِومنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِ)

(CGLU"ِ ِومؤشر )STARِ ِ"إيزو"" ِالمقاييس ِلتوحيد ِالدولية والمنظمة
193

ِالمنظماتِ ِمن ِوغيرها ،

تزويدِالفاعلينِالمعنيينِبإطارِمشتركِيقدمِالتجاربِالتيِتشجعِتبادلِالخبرات،ِإلىِاإلقليميةِوالعالمية،ِ

ِفإنِاإلطارِالمرجعيِ ِوعلىِسبيلِالمثال، ِاالستدامة. ِبمؤشراتِلقياسِنتائجِعملية منِخاللِاالستعانة

دِالرؤيةِاألوروبيةِلماِد ِ حَِهدفاِت30ُِِنِوالمجاالتِالترابيةِالمستدامةِسلطِالضوءِعلىِخمسةِأبعادِوللمد

يسمىِبمدنِالغد
194

ِ.ِوهوِإطارِمرجعيِمفتوحِومرنِوقابلِللتكيفِوالتطورِواجتماعيِوعرضاني.

تشكل اإلطار  هدفا 30أبعاد و 5(: RFSCرؤية اإلطار المرجعي للمدن والمجاالت الترابية المستدامة )

 المرجعي للمدن والمجاالت الترابية المستدامة
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تفعيلِمبادئِميثاقِاليبزيغِبشأنِالمدنِمنِأجل2008ِِِسنةنظمةِالفرنسيةِفيِ.ِأنشئتِهذهِالم(RFSC)ِالمستدامةِوالمجاالتِالترابيةِللمدنالمرجعيِِاإلطار  

ِالمستدامة.

 ِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصادي(OCDE:)ِِِمنظمةِالتعاونِاالقتصاديِاألوروبيمحل1961ِِِسنةفيِحلتِهذهِالمنظمة(OECE)ِ

الوالياتِلتشملِاألوروبي،ِمجالِالجغرافيِةِفيِالميدانِاالقتصادي،ِالتيِتمتدِإلىِأبعدِمنِالمنظمةِالتعاونِوالتنميوتتيحِ.1948ِِسنةالتيِتأسستِفيِ

 سعياِإليجادِحلولِللمشاكلِالمشتركة.اآلراءِواألفكارِ،ِللحكوماتِمنتدىِللتفكيرِوتبادل1964ِِسنةالمتحدةِوكنداِثمِاليابانِفيِ
 ِِلمدنِوالحكوماتِالمحليةمنظمةِا ِ(CGLU)المتحدة ِأهيِ: ِالتيلمدنِعالميةِلمنظمةِهم ِالمنظمة ِوتضمِهذه عددا2004ِِِمايفيِأنشئتِِالمتوأمة,

فيِمجاالتِالديمقراطيةِالمحليةِوالتعاونِالالمركزيِمنِأجلِالمساهمةِِ،ِوتعملبلداِفيِجميعِأنحاءِالعالم136ِتنتميِإلىِكبيراِمنِالمدنِوالجمعياتِ

 التنميةِالمحليةِوتحسينِالخدماتِالحضرية.فيِ

 "ِمؤشر STAR(ِ"Sustainability Tools for Assessing & Rating Communitiesِهيِمجموعةِمنِآلياتِال:)ِالراميةِإلىِتنميةِالمستدامة

 ِتقييمِورصدِالمجتمعاتِ/ِالمدنِاألمريكية.

 ِل ِالدولية ِالمقاييسالمنظمة International Organization for Standardizationِ)ِ"إيزو"ِتوحيد ِتتألفِمنِممثلهيِه(: منظماتِالِييئةِدولية

ِيزو.إلنتاجِمعاييرِدوليةِتسمىِمعاييرِإ1947ِِسنةفيِوأنشئتِهذهِالمنظمةِبلدا.165ِِمنِللتقييسِالوطنيةِ
194

  www.rfsc.euرِالموقعِاإللكتروني:ِانظ  
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"حياةِأفضلمؤشراِمنظمةِالتعاونِوالتنميةِفيِالميدانِاالقتصاديِالمتعلقينِبـِ"الرفاه"ِو"  

 

 

وثمةِالعديدِمنِالمفاهيمِوالمعاييرِوالعملياتِالمعياريةِالتيِتعززِاالستدامةِالحضرية.ِوفيِهذاِالصدد،ِ

عدةِمبادراتِتندرجِفيِإطارِالجهودِالراميةِإلىِتحقيقِاستدامةِالمدن،ِنذكرِمنهاِمؤشراتِمنظمةِِهناك

ِأفضل ِوحياة ِبالرفاه ِالمتعلقة ِاالقتصادي ِالميدان ِفي ِوالتنمية التعاون
195

ِالمدنِ ِمنظمة ِومقترحات ،

ِتَِ ِمؤشرات ِبشأن ِالمتحدة ِالمحلية ِالواردبُِّتَِوالحكومات ِالمستدامة ِالتنمية ِأهداف ِاألعمالِع ِجدول ِفي ة

ِمُِ ِمقترحات ِوهي ِالجديد؛ ِغاياتِمَِّضَِالحضري ِتحديد ِيمكن ِ"كيف ِعنوان: ِتحمل ِالتي ِالوثيقة ِفي نة

"؟2015ِومؤشراتِجدولِأعمالِماِبعدِ
196

.ِويرتكزِالعملِفيِهذا2014ِ،ِوالتيِتمِإعدادهاِفيِسنةِ

ِا ِغايات ِبجميع ِالمتعلقة ِللبيانات ِالمحتملة ِالمصادر ِدراسة ِعلى ِالمدن11ِِِرقمِلهدفاإلطار "جع ل

والمستوطناتِالبشريةِشاملةِللجميعِوآمنةِوقادرةِعلىِالصمودِومستدامة"ِ،ِفضالِعنِغاياتِأهدافِ

ِ.أخرىِذاتِأبعادِمحليةِهامة

ويولىِاهتمامِخاصِلتقييمِانعكاساتِالثقافةِعلىِاألبعادِاالجتماعيةِواالقتصاديةِوالبيئيةِوالثقافيةِللتنميةِ

ِوق ِعُِالمستدامة. ِالتي ِالمتحدة، ِوالحكوماتِالمحلية ِالمدن ِلمنظمة ِالثانية ِالثقافة ِاعتبرتِقمة قدتِفيِد

                                                           
195

  http://www.oecdbetterlifeindex.org 

196
  https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/le-document-de-travail-de-cglu-contribue-au-debat-international-sur-les-

indicateurs 
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،ِأنِالجهودِالمبذولةِعلىِالصعيدِالدولي2017ِماي13ِِإلى11ِِجيجوِ)كورياِالجنوبية(ِفيِالفترةِمنِ

ِنِ لتحقيقِالتنميةِالمستدامة،ِوضمانِاإلدماجِاالجتماعيِوالنموِالمُِ ثارِالتغيرِالمناخيِف،ِوالتقليصِمنِآص 

ِتِالجوانبِالثقافيةِللحياةِفيِالمجتمعاتِبعينِاالعتبار.ذَِخِ لنِتؤتيِأكلهاِإالِإذاِأُِ

هدفا،ِويعدِالمعيارِاألولِللتقييم81ِِمبادئِو10ِِ"ِالضوءِعلىSTARِوعالوةِعلىِذلك،ِيسلطِمؤشرِ"

ِاألمريكية ِللمدن ِموجه ِوهو وللتصديق
197

ِأدائها ِقياس ِمن ِتمكينها ِأجل ِمن ِوالبيئيِِ، االقتصادي

ِواالجتماعي،ِومنِثمِقياسِدرجةِاستدامتها.

ِمنِ ِالمقاييسِإلىِاالستفادة ِلتوحيد ِالدولية ِالمنظمة ِالدوليِفيِإطار ِيسعىِالمجتمع وفيِالسياقِنفسه،

الممارساتِالفضلىِعلىِالصعيدِالعالمي،ِوتوحيدِالمعاييرِالمرجعيةِللمدنِالمستدامةِوالذكية،ِمنِأجلِ

ِأدا ِتعزيز ِ)إيزو ِالتقنية، ِاللجنة ِعمل ِأسفر ِوقد ِالحضرية. ِالمناطق ِالتهيئةISO/TC 268ِء ِبشأن )

 سلسلةِمنِالمعايير،ِوهي:ِوضعِالمستدامةِللمدنِوالجماعاتِعن

o 37120إيزو ِ ِللجماعات2014: ِالمستدامة ِالتنمية ِوجودةِِ-/ ِالحضرية ِبالخدمات ِتتعلق مؤشرات

 العيش؛

o "ِإيزو ISO/TR 37150ِ:ِ"2014استعراضِاألنشطةِالقائمةِِ-بنياتِالتحتيةِالجماعاتيةِالذكية/ِال

 التيِيمكنِقياسها؛

o "ِإيزو ISO/TS 37151ِ:"2015المبادئِوالمتطلباتِمنِأجلِِ-/ِالبنياتِالتحتيةِالجماعاتيةِالذكية

 قياسِاألداء؛ِ

o "ِ ISO/TR 37152ِ إيزو ِالذكية2016": ِالحضرية ِالبنياتِالتحتية ِالمشتركِمنِِ-/ أجلِاإلطار

 التنميةِوالعمليات؛ِ

o ِنظامِالتدبيرِمنِأجلِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِ-/ِالتنميةِالمستدامةِللجماعات37101ِ:2016إيزو-ِ

 المتطلباتِوالخطوطِالتوجيهيةِلتفعيله.ِ

عدةِمجاالت،ِتشمل:ِاالقتصاد،ِالتعليم،ِالطاقة،ِالبيئة،ِِ"37120إيزوِ"يغطيِالمعيارِفيِهذاِالصدد،ِو

اإلنقاذِمنِالحرائقِوالتدخالتِفيِحاالتِالطوارئ،ِالحكامة،ِالصحة،ِالترفيه،ِاألمن،ِالمأوى،ِالمالية،ِ

ِوبفضلِ ِوخدماتِالتطهير. ِالمياه ِالصرفِالصحي، ِمياه ِالتهيئة، ِالنقل، ِاالتصاالتِواالبتكار، النفايات،

تهدفِإلىِمساعدةِِمقاربتهاِالموحدة،ِيتيحِهذاِالمعيارِللمدنِمقارنةِبعضهاِببعض،ِبناءِعلىِمؤشرات

ِالمدنِعلىِتقييمِأدائهاِوتقدمها.

ِالمعيارِ" ِالعناصرِالعمليةِالكفيلةِبمساعدةِفِ"37101ِ:2016إيزوِأما هوِمعيارِلمنظومةِالتدبيرِيحدد

ِالمعيارِمساعدةِهذهِالجماعاتِعلىِتحديدِأهدافِ الجماعاتِعلىِتنفيذِمسلسلِلالستدامة.ِويتوخىِهذا

ةِالمستدامةِعلىِالمستوىِالمحليِتأخذِفيِاالعتبارِتصوراتِومساهماتِجميعِووضعِإستراتيجيةِللتنمي

ِالبيئةِ ِعلى ِوالمحافظة ِالجاذبية، ِمنها ِعناصر ِعدة ِتشمل ِاالستدامة ِأهداف ِفإن ِثم، ِومن الفاعلين.

ِواالستخدامِ ِوالسوسيومجالي، ِوالمناخي ِوالبيئي ِاالقتصادي ِوالتكيف ِالصمود ِعلى ِوالقدرة وتحسينها،

ِ ِمتطلباتِالمسؤول ِتجميعية، ِمقاربة ِوفق ِالمعيار، ِهذا ِويحدد ِوالرفاه. ِاالجتماعي، ِوالتماسك للموارد،

ِترومِتحقيقِالتنميةِالمستدامةِفيِالتجمعاتِالسكانية،ِبماِفيهاِالمدن.ِتدبيرٍِِمنظومةِ 
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 ; Think and act  systematically ; Instil resiliency ; Foster innovationتمتِصياغةِالمبادئِالعشرةِفيِشكلِعباراتِبسيطةِوذاتِداللة:ِ  

Redefine progress ; Live within means ; Cultivate collaboration ; Ensure equity ; Embrace diversity ; Inspire leadership ; 

Continuously improve (عيشِوفقاِ؛ِالتقدممفهومِالاالبتكار؛ِإعادةِتحديدِالتحفيزِعلىِ؛ِغرسِالقدرةِعلىِالصمودِوالتكيفِ؛التفكيرِوالتصرفِبشكلِمنهجي

،ِتمِاعتمادِأكثرِمن2012ِِسنةفيِهذهِالمبادئِِومنذِإطالق.ِمستمر(التحسينِالِريادة؛دعمِالِ؛انِاإلنصاف؛ِاعتمادِالتنوعالتعاون؛ِضمِواكبةتطويرِومإلمكانات؛ِل

http://www.starcommunities.orgِ.ِانظر:2016ِأكتوبر11ِِفيِِ"STAR"منِمؤشر2.0ِِتِالنسخةِصدروقدِمدينةِأمريكية.50ِِ
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ِبوصفه فرصة لهيكلة عملية التنمية المستدامة للمجتمعات: 2016: 37101المعيار إيزو  .بِ

ضوءِعلىِمعاييرِمنظومةِالتدبيرِالخاصةِبالمجالِالحضريِليسِغايةِفيِحدِذاتهإنِتسليطِال
198

.ِبلِإنِ

الغايةِهيِاستبعادِاألساليبِالتيِعفاِعليهاِالزمنِوحتىِطقوسِالتخطيطِوالتدبيرِالمعتمدةِفيِمدننا،ِمنِ

فيِمناطقِِخاللِالوقوفِعندِالمنهجياتِوالممارساتِالفضلىِفيِتدبيرِالمناطقِالحضرية،ِالتيِنجحت

ِأخرى.

يشكلِِ"37101ِ:2016إيزوِ"وفيِهذاِاإلطار،ِسيكونِمنِالمهمِجداِأنِنشددِعلىِأنِالمعيارِالدوليِ

إطارا ِمعياريا
199
يهدفِإلىِأنِيكونِرافعةِإلرساءِتوافقِمحليِبشأنِالتنميةِالمستدامة،ِوتعزيزِأوجهِِ

ِوب ِشمولية، ِمقاربة ِاعتماد ِبينِمختلفِالفاعلينِمنِخالل ِالقطاعاتِالتآزر ِبين ِمقارباتِمشتركة لورة

ِالترابية.جاالتِومتعددةِالتخصصات،ِوتحسينِنجاعةِوجاذبيةِالم

ِو ِالحكامة ِوهي: ِجوانب، ِعدة ِما ِفيِمدينة ِتغطيِاالستدامة ِالمعيار، ِلهذا المسؤوليةِإذكاءِروحِووفقا

ِوالعال ِالصحة ِوالبحث؛ ِواإلبداع ِاالبتكار ِالقدرات؛ ِوتعزيز ِالتعليم ِوالهويةِوااللتزام؛ ِالثقافة جات؛

ِوالمستدام؛ِ ِاالقتصادي ِواالستهالك ِواإلنتاج ِاالقتصاد ِوالتضامن؛ ِالترابط ِالعيشِالمشترك؛ الجماعية؛

ِالبيولوجيِ ِالتنوع ِالحركية؛ ِوالشبكات؛ ِالتحتية ِالبنيات ِواألمن؛ ِالسالمة ِالمهنية؛ ِوالبيئة ِالعيش إطار

ِأهمي ِعلى ِالمعيار ِهذا ِويشدد ِاإليكولوجي. ِاألهدافِواإلستراتيجيةِوالنظام ِبشأن ِجماعي ِقرار ِاتخاذ ة

ِحتىِيتمكنِالفاعلونِالمعنيونِمنِتَِاينبغيِوضعهِتيوجدولِاألعمالِال ِالمستدامةِلُِّمَِ، ِالتنمية كِمقاربة

 Planالتصرف"ِ)ِ-المراقبةِ-التنفيذِ-المعتمدة،ِواالنخراطِفيها.ِويستندِهذاِالمعيارِإلىِنموذجِ"التخطيطِ

- Do - Check - Act, PDCAِالذيِيمكنِتعريفهِبإيجازِعلىِالنحوِالتالي،)
200
:ِ

(:ِتحديدِاألهدافِوالعملياتِالالزمةِلتحقيقِالنتائجِالتيِتنسجمِمعPlanِالتخطيطِ) -

 األهدافِالتيِسطرتهاِالجماعةِالترابية.

 (:ِتنفيذِالعملياتِوبلوغِاألهداف.Doالتنفيذِ) -

ضوءِالسياسةِالتيِاعتمدتهاِالجماعةِ(:ِتتبعِوقياسِالعملياتِفيCheckِالمراقبةِ) -

الترابيةِواألهدافِالتيِسطرتهاِوااللتزاماتِالتيِأخذتهاِعلىِعاتقها،ِورصدِالنتائجِ

 المحققة.

ِ(:ِالقيامِبالتدابيرِالضروريةِلتحسينِاألداء.Actِالتصرفِ) -

ِالفقر ِِاتوتوضح ِكيف ِالموالية ِينتهج ِإيزو 37101ِِالمعيار ِ"التخطيط ِ-المراقبةِ-التنفيذِ-مقاربة

ِ.التصرف"ِلتدبيرِالتنميةِالمستدامةِداخلِالجماعاتِالترابية

ِالفالمراحلِاإلستراتيجيةِ ِالتسلسليتكراري،ِفيِحينِأنِالمراحلِالتشغيليةِتتسمِبطابعها .ِتتسمِبطابعها

ِوالتنفيذِالذيِيجمعِبينِالمرحلتينِهوِالذيِيساعدِالجماعاتِالترابيةِكيِتصبحِأكثرِاستدامةِوصمودا

ِوذكاء.

                                                           
198

 .2ِرقمِ،ِانظرِالملحق37101ِ:2016يزوِعيارِإمالمتعلقِبالِاإلطارِالمنهجيلفهم   

199
دعم،ِتنفيذِال،ِالتخطيط،ِريادة،ِالالهيئةِالمعنية،ِالمراجعِالمعيارية،ِالمصطلحاتِوالتعاريف،ِسياقِالتنفيذِعشرةِمحاور،ِوهي:ِنطاقعلىِهذاِالمعيارِرتكزِي  

 ن.يتحسالاألنشطةِالتشغيلية،ِتقييمِاألداءِو

200
  https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37101:ed-1:v1:fr 
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تمكنِمنِِتدبيرٍِِوبالنظرِإلىِأنِهذاِالتأطيرِيتيحِالوفاءِبالتزاماتِالمطابقةِويحددِمتطلباتِتنفيذِمنظومةِ 

فإن جماعاتنا الترابية مدعوة إلى االستفادة من إدماجِالتنميةِالمستدامةِعلىِمستوىِمجالِترابيِمعين،ِ

ِوهمثل هذه المنظومة المرجعية األساسية ِإرساء ِأجل ِمن ِمجاالتِ، ِنطاق ِفي ِالمستدامة ِالتنمية يكلة

ِأدواتِ ُِعدَّة  ِبمثابة ِالمنظومة ِهذه ِوتعد ِبتخصصها. ِخططِكفيلة ِعلىِبلورة ِالجماعاتِالترابية مساعدة

ِللخصوصياتِوالرهاناتِالمحلية.ِالعملِومؤشراتِاألداءِالخاصةِبها،ِوفقا ِ

و برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم، أو وعند وضع برنامج عمل الجماعة، أو برنامج التنمية الجهوية، أ

ب هذا اإلطار يِّ غَ ، يتعين على الجماعة الترابية المعنية أن ال تُ 21حتى أثناء وضع األجندة المحلية للقرن 

ِِالمعياري ِللتفاعالت ِأفضل ِفهم ِأجل ِوراءمن ِواالجتماعيةِِجاليةالمِالمقارباتِالكامنة واالقتصادية

ِكونِعناصرهاِمتقطعةِوعشوائيةِوغيرِمؤكدة.والثقافيةِوالبيئية،ِالتيِت

 لدعم التنمية المستدامة للمدن: اإلطار المفاهيمي والمعياري بوصفه أداةً  .ج 

ِالسببِفإنِ ِولهذا ِالبعدانِالمتعلقانِبالزمانِوالمكانِتقلباتِعلىِمستوىِتخطيطِالمدينةِوتدبيرها. يولد

ِوا ِللتفكير ِمركزيا ِفضاء ِتشكل ِفتئت ِما ِالحضرية ِإرادةِالمناطق ِيجسد ِمما ِوالعمل، ِوالقرار لتداول

النخراطِفيِعملياتِإعادةِالهيكلةِالمجديةِمنِأجلِاِالهيئاتِالدوليةِللقطعِمعِالممارساتِالزائلةِوغير

ِوالدروسِ ِالمستدامة ِبالمدن ِالمتعلقة ِالمواثيق ِخالل ِمن ِالسلوك ِهذا ِويبرز ِالمدن. ِاستدامة ِتخدم التي

ِثريِالتفكيرِوتعززِالمبادراتِالمتعلقةِبالمدنِفيِالمغرب.المستخلصةِمنهاِالتيِيمكنِأنِت

 

 

 

 المستخلصة المواثيق المتعلقة بالمدن المستدامة: المبادئ التوجيهية والدروس

للتنميةِالمستدامةِللمدن.ِِا ِيأساسمنطلقا ِرِإلىِاإلطارِالمفاهيميِوالمعياريِبصورةِمتزايدةِباعتبارهِنظَِيُِ

المدنِالمستدامة،ِكمواثيقِألبورغِأوِاليبزيغِأوِكيتو،ِمصدرِإلهامِللمسؤولينِعنِوتعدِالمواثيقِالمتعلقةِب

ِثقافةِاالستدامةِفيِالسياساتِالعموميةِالحضرية.ِترسيختدبيرِالمدنِفيِالمغربِمنِأجلِ

  ُّبية لالستدامةوس المدن األورمواثيق ألبورغ: تحم 

ِأضحتِاإل ِالغربية، ِالبلدان ِمن ِفيِغيرها ِكما ِالوظيفيِفيِتخطيطِفيِأوروبا، ِذاتِالتوجه يديولوجية

وإنتاجِالمدنِموضعِتساؤل.ِويشددِميثاقِألبورغ
201
،ِالذيِينظرِإليهِقبلِكلِشيءِعلىِأنه1994ِلعامِِ

ِاتجاهاتِالنزعةِ ِمواجهة ِفي ِالمستدامة ِالمدينة ِومبادئ ِمعالم ِعلى ِالحضرية، ِبالمشاكل ِللوعي تجسيد

ِأنِميثاقِألبورغِهوِميثاقِنقيضِلميثاقِأثينا.ِالحضريةِالوظيفيةِإلىِحدِأنناِقدِنعتبر

وخاللِهذاِالمؤتمر،ِأعربِالمشاركونِعنِالرغبةِفيِاالنخراطِفيِجهودِالتهيئةِالحضريةِالمستدامة،ِ

ِالمتعلقةِبِمعِمراعاة الحضرية،ِوتقليصِحركةِالعربات،ِوتخفيضِمستوياتِِاألقطابالكثافة،ِواألبعاد

ِحراري،ِوتلوثِالنظمِاإليكولوجية.استغاللِالموارد،ِواالحتباسِال

                                                           
201
  .1994ماي27ِِالمؤتمرِاألوروبيِالمعنيِبالمدنِالمستدامةِالذيِعقدِفيِألبورغِبالدنماركِفيِالصادرِعنِبيانِالميثاقِألبورغِهوِ 
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وهذاِيتطلبِاقتصاداِيستثمرِفيِالحفاظِعلىِالرأسمالِالطبيعيِويشجعِعلىِالعائداتِالخضراء.ِوتسلطِ

هذهِالمقاربةِالضوءِعلىِأنماطِجديدةِللحكامةِترتكزِعلىِإضفاءِالطابعِالديمقراطيِعلىِعملياتِاتخاذِ

ِواال ِوالتعليم، ِالمحلي، ِالصعيد ِعلى ِوالتعاونِالقرار ِالمحلي، ِالعام ِالشأن ِتدبير ِفي ِوالتفريع ستدامة

ِالمحاورِ ِالتالي ِالجدول ِويبين ِالمصالح. ِومجموعات ِوالمقاوالت ِالشركاء ِجميع ِبين المواطناتي

ِ(:2004)10ِ(ِوميثاقِألبورغِ+1994ِوااللتزاماتِالرئيسيةِلميثاقِألبورغِ)

ِ

 10ميثاق ألبورغ +  ميثاق ألبورغ

 روبيةدورِالمدنِاألو -

 امفهومِاالستدامةِومبادؤه -

 المخططاتِالمحليةِلالستدامة -

االستدامة،ِمسلسلِلالبتكارِعلىِالصعيدِ -

 المحليِ

التفاوض:ِمنهجيةِإليجادِالحلولِللمشاكلِ -

 المطروحة

 االقتصادِالحضريِنحوِاالستدامة -

 عدالةِاجتماعيةِمنِأجلِاستدامةِحضرية -

 إعدادِمستدامِللتراب -

 حركيةِحضريةِمستدامة -

 المسؤولية/ِتغيرِالمناخِعلىِالصعيدِالعالمي -

 الوقايةِمنِتلوثِالنظمِاإليكولوجية -

التدبيرِالذاتيِعلىِالصعيدِالمحلي،ِشرطِ -

 لالستدامة

المواطنون،ِبوصفهمِفاعلينِرئيسيينِ -

 لالستدامة،ِومشاركةِالجماعةِ

 أدواتِالتدبيرِالحضريِالموجهةِنحوِاالستدامة -

منِاالنفتاحِالحكامة:ِقراراتِفيِإطارِروحِ -

 والمسؤولية...

التدبيرِالمحليِنحوِاالستدامة:ِتعزيزِاألجندةِ -

وغيرهاِمنِعمليات21ِِالمحليةِللقرنِ

 االستدامة

الرصيدِالطبيعيِالمشترك:ِتحسينِجودةِالمياهِ -

 والتربةِوالهواء...

تحسينِالحركيةِوتقليصِحركةِالمرور:ِوضعِ -

 مخططِحضريِللحركيةِالمندمجةِوالمستدامة

هالكِالمسؤولِواختيارِأسلوبِالعيش:ِاالست -

تجنبِأنماطِاالستهالكِغيرِالمفيدِللطاقةِ

 وتحسينِالنجاعةِالطاقية...

التخطيطِوالتصميم:ِتفاديِالتوسعِالحضريِ -

 وضمانِالكثافةِالمناسبة...

اإلجراءاتِالمحليةِمنِأجلِالصحة:ِالحدِمنِ -

 الفوارقِ/ِالصحةِومحاربةِالفقرِ

المستدام:ِدعمِالتشغيلِاالقتصادِالمحليِالحيِو -

 المحليِوالمقاوالتِالصاعدةِ...ِ

اإلنصافِاالجتماعيِوالعدالة:ِضمانِالولوجِ -

المنصفِإلىِالمرافقِالعموميةِوالتعليمِ

 والشغل...

منِالمستوىِالمحليِإلىِالعالمي:ِتعزيزِمبدأِ -

 العدالةِالبيئيةِ...

علىِمستوىِالحكامة،ِتقررِمواصلةِف.2004ِوقدِتعززتِااللتزاماتِالمنبثقةِعنِميثاقِألبورغِفيِسنةِ

بلورةِرؤيةِمشتركةِعلىِنطاقِواسعِوطويلةِالمدىِللمدينةِالمستدامة،ِوتطويرِأوجهِمشاركةِوقدراتِ

ِالميثاقِجميعِالفاعلينِفيِالمجتمعِ ِهذا ِدعا ِوقد ِالمستدامة. المجتمعِالمحليِوالبلدياتِفيِمجالِالتنمية

اتخاذِالقراراتِفيِإطارِمنِروحِاالنفتاحِوالمسؤوليةِوالشفافية.ِوفيِلمشاركةِالفعليةِفيِإلىِاالمحليِ
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هذاِالسياق،ِيندرجِالتعاونِفيِإطارِالشراكةِمعِالبلدياتِالمجاورةِوالمدنِاألخرىِوالمستوياتِاألخرىِ

ِلإلدارةِوالحكم.

ِالمحلية ِاألجندة ِتعزيز ِعلى ِالتشجيع ِخالل ِمن ِاالستدامة ِنحو ِالمحلي ِالتدبير ِتوجيه ِِوتم ،21ِللقرن

والتدبيرِالمندمجِعبرِوضعِجداولِزمنيةِلتنفيذِالتزاماتِألبورغِيواكبهِنظامِللتتبعِوالتقييم.ِوأصبحتِ

ِالمواردِ ِعلما ِأنِتعبئة ِالقرارِفيِالمناطقِالحضرية، ِلعملياتِصنع ِبالنسبة ِمحورية جوانبِاالستدامة

ِتستندِإلىِمعاييرِاستدامةِدقيقة.

ِ ِالمدن ِأن ِالبيان ِعن ِبخصوصِالوغني ِوافقت، ِقد ِخفضِِرصيداألوروبية ِعلى ِالمشترك، الطبيعي

ِللمياه،ِ ِاألمثل ِاالستخدام ِهو ِالهدفِأيضا ِوكان ِبالطاقاتِالمتجددة. ِوتعويضها ِاألولية ِالطاقة استهالك

ِتعزيزِ ِالحرصِعلى ِمع ِالخضراء، ِوالمساحات ِالطبيعية ِالمناطق ِوتوسيع ِالبيولوجي، ِالتنوع وتثمين

ِةِالمستدامتين.راجَِالزراعةِوالحِ 

ومنِالمؤكدِأنِالرهانِالمتمثلِفيِاالستدامةِيمرِحتماِعبرِتحسينِالحركية،ِوزيادةِحصةِالتنقالتِالتيِ

تتمِعبرِوسائلِالنقلِالعمومي،ِوسيراِعلىِاألقدامِوباستخدامِالدراجات،ِوفقاِلمخططِللتنقالتِالحضريةِ

ِالتخفيف النقلِعلىِالبيئةِوعلىِالصحةِالعمومية.ِِانعكاساتِوسائلِمنِيستهدفِمنِبينِأمورِأخرى،

ومنِالطبيعيِأنِيتناولِهذاِالميثاقِقضاياِمنِقبيلِتدبيرِالنفاياتِومعالجتهاِوإعادةِتدويرهاِوفقاِلمعاييرِ

ِمحددةِمسبقاِأوِاإلنتاجِواالستهالكِالمستدامين،ِالِسيماِالمنتجاتِالمراعيةِللمتطلباتِالبيئية.

ِللتخطيطِالعمر ِبالنسبة ِحثِالميثاقِأما ِفقد ِالمستدامة، ِالمدينة ِفيِصلبِالمناقشاتِحول انيِالذيِهو

ِالجغرافي،ِمنِخاللِإعادةِاستغاللِاألراضيِالمهجورةِ المعنيينِباألمرِعلىِبناءِالمدينةِداخلِمجالها

علىِالخصوصِعلى10ِِداخلِالمناطقِالحضريةِلتجنبِالزحفِالعمرانيِالمفرط.ِونصِبيانِألبورغِ+ِ

جِحضريِوتوازنِبينِأحواضِالتشغيلِوأحواضِالسكن،ِوتثمينِالتراثِالثقافيِالحضري،ِضمانِتماز

يرِذلكِمنِااللتزاماتِذاتِالصلةِغوالتخفيفِمنِانبعاثاتِغازاتِالدفيئة،ِوالوقايةِمنِآثارِتغيرِالمناخِو

ِبالصحةِالعمومية،ِواالقتصادِالمحلي،ِواإلنصافِاالجتماعي.

 2007 لسنة ميثاق اليبزيغ 

ِاليبزيغأعا ِميثاق ِالتنمية2007ِِِلسنةِد ِتحقيق ِفي ِمساهماتها ِتحسين ِفي ِالمدن ِرغبة ِعلى التأكيد

المستدامة.ِوظلتِاالنشغاالتِهيِنفسها،ِوتشملِفضالِعنِالذكاءِوقدرةِالمناطقِالحضريةِعلىِالصمودِ

ِماِيلي:

ِ:ةاالستفادةِبشكلِأفضلِمنِالمقارباتِالمتعلقةِبسياسةِالتنميةِالحضريةِالمندمج -

 إنشاءِالفضاءاتِالعموميةِالجيدةِوالحفاظِعليها؛ 

 ِتحديثِشبكاتِالبنياتِالتحتيةِوالرفعِمنِاألداءِالطاقي؛

 َطةِفيِمجالِالتعليمِوالتكوين.شِ تنفيذِسياسةِابتكارِن 

ِ:فيِجميعِالمدنِالمعنيةهشةِواألكثرِخصاصاِإيالءِأهميةِخاصةِللمناطقِالحضريةِال -

 ثمينِالمميزاتِالعمرانية؛ضمانِاستدامةِإستراتيجياتِت 

  تعزيزِاالقتصادِالمحليِوالسياسةِالمحليةِلسوقِالشغل؛ 

 االنخراطِفيِسياسةِنشطةِللتعليمِوالتكوينِلفائدةِاألطفالِوالشباب؛ 

 .ِالتشجيعِعلىِوضعِنظامِنقلِحضريِفعالِوفيِمتناولِالجميع
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ِالتيِتُِ ِالمبادرات، ِتطورتِهذه ِ وعلىِمرِالسنين، ِللقياسِعنِطريقِجتِبخططِعملِملو  ِوقابلة موسة

مؤشراتِللتقييم.ِوتركزتِالجهودِفيِالبدايةِعلىِمحاربةِمظاهرِالهشاشةِوأوجهِالقصورِفيِالمناطقِ

الحضرية،ِمنِخاللِجعلِالسكنِالالئقِوالبنياتِالتحتيةِوالتجهيزاتِوإطارِالعيشِفيِالمدينةِرهاناتِ

ِواالستجابة ِالعجز ِأوجه ِمعالجة ِأجل ِمن ِكسبها ِاالجتماعيةِِيتعين ِالميادين ِفي ِالعاجلة لالحتياجات

ِمنِخاللِ ِالمدينة ِالجماعيِفيِمستقبل ِالتفكير ِتروم ِاستشرافية ِتبلورتِرؤية ِثم ِوالبيئية. واالقتصادية

ِالصدد،ِ ِوفيِهذا ِفيِالتحوالتِواستباقِالتغيراتِالحضرية. ِللتحكم السعيِإلىِتوفيرِالشروطِالالزمة

ِمويلهاِوإدارتهاِوحكامتهاِفيِصلبِتلكِاالنشغاالت.يوجدِتدبيرِالمدنِوتخطيطهاِوت

مت في إطار اإلحالة الذاتية ظِّ جدول موجز لجلسات اإلنصات والورشات الموضوعاتية التي نُ  .3

 حول المدن المستدامة

 المتدخلون الموضوع

إدماج البعد المتعلق باالستدامة في السياسات 

 العمومية

 اسةِالمدينةالسيدِبرا،ِمديرِبوزارةِاإلسكانِوسي

إدماج البعد المتعلق باالستدامة في السياسات 

 العمومية

ِبوزارةِ ِالمدن ِتعمير ِقسم ِرئيسة ِبنجلون، ِبدرية السيدة

 التعميرِوإعدادِالترابِالوطني

ِالمغربيِللتقييس تقييس االستدامة ِالطيبي،ِمديرِالمعهد ِالرحيم ِالسيدِعبد

(IMANOR) 

ي السياسات إدماج البعد المتعلق باالستدامة ف

 العمومية

ِالتعميرِوإعدادِ السيدِتوفيقِبنعلي،ِمديرِالتعميرِبوزارة

 الترابِالوطني

ِللمستوطناتِ األجندة الحضرية الجديدة ِالمتحدة ِاألمم ِبرنامج ِممثل ِفضيلي، السيد

 (ِبالرباطUN HABITATِالبشريةِ)

 الحكامة المستدامة للمدن في المغرب
 

 

 

يم المواَطنة: /استشارة المواطنين/ دور ق

 الواجبات والحقوق
 

السيدِعبدِالصمدِسكال،ِمنظمةِالجهاتِالمتحدة،ِ .1

 سالِالقنيطرةِ-رئيسِمجلسِجهةِالرباط

األستاذِعبدِالقادرِكعيوة،ِخبيرِفيِمجالِالحكامةِ .2

 المحليةِ

السيدِربيعِالخمليشي،ِرئيسِمرصدِحمايةِالبيئةِ .3

 والمآثرِالتاريخيةِبمدينةِطنجة

 يِمستور،ِمنتدىِالمواطنةِِالسيدِعبدِالعال .4

 المديريةِالعامةِللجماعاتِالمحلية .5

6. (ِ ِإيرفيِأوكار ِخبيرHervé Hoquartِالسيد ،)

 لدىِالبنكِالدولي

الجاذبية والقدرة التنافسية االقتصادية 

المستدامة للحواضر الكبرى والمدن: تموقع 

المدن الكبرى في سالسل القيمة اإلقليمية 

  والعالمية

 ضفتيِوادِأبيِرقراقوكالةِتهيئةِ .1

 االتحادِالعامِلمقاوالتِالمغرب .2

ِالتابعةِ .3 ِالمالية ِوالتوقعات ِالدراسات مديرية

 لوزارةِاالقتصادِوالمالية

ِواالقتصادِ .4 ِواالستثمار ِوالتجارة ِالصناعة وزارة

 الرقمي

 MEDZمؤسسةِ .5

 البنكِالدولي .6
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تدبير ميزانية المدن، وتمويل التعمير واإلطار 

 يل الجديدةالضريبي ووسائل التمو

  صندوقِالتجهيزِالجماعي .1

 وزارةِاالقتصادِوالمالية .2

 الخزينةِالعامةِللمملكة .3

 وزارةِالداخلية .4

 المجلسِالجماعيِلمدينةِمراكش .5

 البنكِالدولي .6

الدروس المستخلصة من مشاريع المدن 

النموذجية التي أطلقتها مجموعة المكتب 

 الشريف للفوسفاط

ِل ِللفوسفاط: ِالشريف ِالمكتب ِتجربةِمجموعة ِعن محة

  المدنِالجديدة:

 المدينةِالخضراءِمحمدِالسادسِببنِجرير 

 القطبِالحضريِلمازاغان 

 فمِالواد  

التخطيط العمراني اإلستراتيجي والتهيئة 

  العمرانية المستدامة
 ِالسيدةِفردوسِأوسيدهم،ِخبيرةِلدىِاليونسكوِفي

 مجالِالمدنِالمستدامة

 السيدِمحمدِتوفيقِعديل،ِخبير  

روس المستخلصة من مشاريع المدن الد

 الجديدة

 مجموعةِالعمران .1

 دوقِاإليداعِوالتدبيرِللتنميةمجموعةِصن .2

ِالمغربيِ  المدن المستدامة والكلفة البيئية للمدن ِاالئتالف ِعضو ِكادي، ِمهدي السيد

 للجماعاتِالترابيةِمنِأجلِالمناخ

الدروس المستخلصة من مشاريع المدن 

مجموعة المكتب  النموذجية التي أطلقتها

 الشريف للفوسفاط

ِزيارةِالمدينةِالجديدةِمحمدِالسادسِفيِبنِجرير

 

التخطيط العمراني اإلستراتيجي والتهيئة 

 العمرانية المستدامة
 ِالبيضاء ِالدار ِجهة ِلوالية ِالعام ِالكاتب ِ-السيد

 سطات

  دينامية الفقر واإلدماج 

  ،الخدمات االجتماعية األساسية )التعليم

ألمن، الماء، إنارة المساحات الصحة،ا

 الخضراء...( 

  سياسة السكن المستدام والولوج إلى

 السكن

1. (ِ ِغووري ِدافيد (،David GOEURYِالسيد

باحثِفيِمجالِالتعميرِالمستدامِللمدنِالمتوسطةِ

 السيماِمدنِالواحاتِ

 (FNPIالفدراليةِالوطنيةِللمنعشينِالعقاريينِ) .2

ِمجا .3 ِفي ِخبير ِلحزام، ِهللا ِعبد ِالتخطيطِالسيد ل

 اإلستراتيجيِ

االنتقال نحو المدن المستدامة: التحديات 

 والفرص

 

ِال ِمع ِبشراكة ِللمدن ِالمستدامة ِالتنمية ِحول نكِبندوة

 الدولي:ِ

النطاقِالدوليِوالوطنيِبمشاركةِخبراءِعلىِالصعيدينِ

 الدوليِوالوطني

 اللوجستيك 

 

  النقل والربط بين المدن والحركية

 الحضرية

ِالم .1 ِاللوجستيكيةِالوكالة ِاألنشطة ِلتنمية غربية

(AMDL) 

ِللجماعاتِ .2 ِالعامة ِالمديرية ِالداخلية، وزارة

 المحلية

 الجامعةِالوطنيةِللنقلِالطرقي .3

 (Casa Transportوكالةِنقلِالبيضاءِ) .4

 (MDINA BUSشركةِنقلِالمدينةِ) .5

 البنكِالدولي .6
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ِالتن .1 التخطيط والتصميم الحضري ِوكالة ِمدير ِالسرغيني، ِفؤاد ِوردِالسيد مية

 االعتبارِلمدينةِفاس

 السيدِفتحِهللاِديبي،ِخبيرِ .2

ِدراساتِ .3 ِمكتب ِمدير ِاإلدريسي، ِعمر السيد

 المدينة

التخطيط والتصميم الحضري، الجانب 

 المجتمعي

ِاالجتماعِِستاذاأل ِعلم ِفي ِخبير ِرشيق، ِالرحمان عبد

 العمرانيِ

االبتكار واإلبداع والبحث/ الثقافة والهوية 

 المجتمعية

 ةِالثقافةِووزارةِالتعميروزار .1

 وزارةِالتعليمِالعاليِوالبحثِالعلمي .2

عرضِقدمهِالسيدِحسنِأكوزولِحولِخالصاتِ .3

ِاالقتصاديةِ ِاللجنة ِعن ِالصادر الرأي

ِالثقافةِ ِموضوع ِحول ِاألوروبية واالجتماعية

 والمدينة

نظام اإلنذار وإدارة األزمات والكوارث 

 الطبيعية
 وزارةِالشؤونِالعامة 

 اخليةوزارةِالد 

 شركةِليديك 

التلوث السائل والصلب  تقليص من حجمال

وتلوث الهواء، وتدبير الموارد الطبيعية 

والتنوع البيولوجي، والمحافظة على 

السواحل، وقدرة المدن على التكيف والصمود 

في وجه تغير المناخ، والمدن الخضراء 

وإدماج البعد المتعلق بحماية البيئة، والفالحة 

  الحضرية

 وزارةِالمنتدبةِالمكلفةِبالبيئةال .1

 وزارةِالداخلية .2

ِالمديريةِالجهويةِللبيئةِ .3 المخططِالجهويِللمناخ:

 لجهةِسوسِماسة

المخطط الطاقي للمدن: النجاعة الطاقية 

 للتعمير والطاقات المتجددة
 

  (MASENالوكالةِالمغربيةِللطاقةِالشمسيةِ) .1

  (AMEEالوكالةِالمغربيةِللنجاعةِالطاقيةِ) .2

ِللشربِالم .3 ِالصالح ِوالماء كتبِالوطنيِللكهرباء

(ONEE) 

ِمجالِ .4 ِفي ِخبير ِالتوزاني، ِاللطيف ِعبد السيد

 النجاعةِالطاقية

 

 مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة: .4

 المقرر:ِالسيدِعبدِالرحيمِكسيري •

 السيدِعبدِهللاِمتقي رئيسِاللجنة

 السيدِعبدِالرحيمِكسيري مقررِالموضوع

 السيدةِحكيمةِناجي عملأعضاءِمجموعةِال

 السيدةِمينةِالرشاطي

 السيدةِنزهةِالعلوي
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 السيدِخليلِبنسامي

 السيدِحسنِأكوزول الخبيرانِالداخليان

 السيدةِنسمةِجروندي

 السيدِعبدِالواحدِاإلدريسي الخبيرِالخارجي

 الئحة أعضاء اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة .5

 فئة الخبراء

 أحمدِرحو

 دريسِإيالليإ

 أمينةِلمراني

 عبدِهللاِمقسط

 فئة النقابات

 أحمدِباباِعبان

 خليلِبنسامي

 محمدِبوجيدة

 بوشتىِبوخالفة

 عليِبوزعشان

 نورِالدينِشهبوني

 محمدِعبدِالصادقِسعيديِ

 مينةِالرشاطي

 إبراهيمِزيدوح

 فئة الهيئات والجمعيات المهنية

 كمالِالدينِفهير

 بنِالشرقيعبدِالكريمِ

 عبدِهللاِمتقي

 محمدِرياض

 منصفِالزياني

 فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي

 نزهةِالعلوي

 حكيمةِناجي

 سيديِمحمدِكاوزي

 عبدِالرحيمِالكسيري

 محمدِبنقدور

 طارقِالسجلماسي

 فئة الشخصيات المعينة بالصفة

 وشسعيدِأحميد

 إدريسِاليزمي

 


